
2016/2017الدورة االضافية  1نتائج مادة امراض الدواجن 

السنة الخامسة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظريعالمة العملي

راسب21غائب21ابراهيم الرمضان112397
راسب134558ابراهيم حمبي  212448
راسب0غائب0ابراهيم خميل312031
راسب144256ابراهيم عمران412527
راسب18غائب18احمد االحمد الشيخ512103
راسب174764احمد خمف 612387
راسب164460احمد خميف712597
راسب0غائب0احمد ضبعان811629
راسب0غائب0احمد عمي مصطفى913951
راسب163854احمد مصطفى1012503
راسب164864احمد يونس محمد1113968
راسب154661ايمان المدني1212424
راسب142135ايمان جميدان1312292
راسب153651ايهاب صالح1411751
راسب0غائب0أحمد الجسري156796
راسب20غائب20أحمد الحمادة1610843
راسب0غائب0أحمد الزالق1711420
راسب153954أحمد الصالح1814034
راسب18غائب18أحمد حموة 1911296
راسب124052أحمد عبد اهلل الموسى2014004
راسب25غائب25أحمد عبد الولي2110816
راسب14غائب14أحمد عرعور229161
راسب15غائب15أنس بنات2310741
راسب0غائب0باسل االسعد2412046
راسب18غائب18براء الخمف2510519
راسب144761بسمة جمال الدين2612604
راسب0غائب0بشير الشيخ2711328
راسب0غائب0حسام الدين الشريف2812080
راسب15غائب15حسان داوود296920
راسب20غائب20حسين الطالب 3011073
راسب0غائب0حسين سمقيني3112628
راسب153853حنا المسيحي3212151
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راسب16غائب16خالد العبيد3311126
راسب194362خالد العساف3412267
راسب0غائبخالد الغنام3599
راسب0غائب0خالد الكماري3610847
راسب203858خالد بري أوائل معهد3712667
راسب14غائب14خالد بكري3811565
راسب17غائب17خميفة العباس3911115
راسب124860دانيه جمعه4012306
راسب23غائب23رامية معمم 4111138
راسب194059ربيع قيطاز4212483
راسب153752زكي نجار43365
راسب19غائب19زياد الحمد4410762
راسب144054زيد الجندلي4513986
راسب16غائب16سامر رستم4610390
راسب134760سحر الشيخ4711912
راسب21غائب21سعد الدين السريحيني4810842
راسب15غائب15شعبان يوسف األحمد4912680
راسب14غائب14صابر عيسى508314
راسب19غائب19صبري الجاسم 5110886
راسب203555صفوان البسيريني5212545
راسب164561ضحى شقفة5312568
راسب0غائب0طمحة الدحوح5410265
راسب18غائب18عبد الرحيم محمو559475
راسب13غائب13عبد الغفور العموش569642
راسب19غائب19عبد الغني مجالوي 5710920
راسب145064عبد القادر ماجد حويج5814000
راسب26غائب26عبد الكريم كحموس5911271
راسب105262عبد اهلل الحبش6012357
راسب19غائب19عبد اهلل القاضي6110563
راسب114354عبد اهلل المحمود العمر6212437
راسب22غائب22عبد اهلل خيارة 6311101
راسب17غائب17عبد المحسن السميمه6410989
راسب20غائب20عبد الهادي القطان 6510976
راسب21غائب21عثمان األحمد6644444
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راسب215576عصام قاقات6712380
راسب24غائب24عماد الياسين6812021
راسب0غائب0عماد شهيد6911865
راسب19غائب19عمر سراقبي7010788
راسب0غائب0عمر معروف7111938
راسب154156عهد الخضر72225
راسب144357عهد شاهين7312517
راسب13غائب13غسان عدي7410474
راسب23غائب23فراس سواس 7510937
راسب0غائبقصي المحمد76355
راسب184058لطوف الناشف7714031
راسب112334مجد عمار7813991
راسب114253محمد الجيجاوي7912640
راسب173552محمد الحاج خميل8012544
راسب16غائب16محمد الحاج محمد 8111339
راسب23غائب23محمد الرفاعي 8210971
راسب182038محمد الشقيف8311918
راسب22غائب22محمد العميوي8410716
راسب0غائبمحمد المحمد بن فواز8511378
راسب27غائب27محمد المسمم 8611193
راسب0غائب0محمد جبالوي 8711067
راسب0غائبمحمد درويش888104
راسب202646محمد ريحان8912605
راسب0غائب0محمد سالم النجار9011956
راسب13غائب13محمد سنيور913928
راسب0غائب0محمد عساف9212110
راسب17غائب17محمد عمي قطان9312610
راسب104050محمد عمار الكيال9412559
راسب0غائب0محمد قره احمد9511926
راسب0غائب0محمد نعسان9612317
راسب20غائب20محمود عبد الرحمن979537
راسب143852مصطفى الغزي9812234
راسب0غائب0مضر الدبيات9912179
راسب173754معاذ الوتار10012465
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راسب17غائب17مقبل الكسر العنزي1019298
راسب0غائبمهدي الخالد1029124
راسب113546مهند حسامو10311955
راسب20غائب20موسى األبرش10410848
راسب0غائب0مؤتمن صدور10511614
راسب0غائبناصر جوهرة1068653
راسب164460هاني عبود10712274
راسب23غائب23هبة األحدب10811758
راسب0غائب0هشام التالوي10911890
راسب111122وائل طنبر11012626
راسب0غائب0وائل عساف 11111251
راسب0غائب0وسيم الحمقي11211957
راسب0غائب0وسيم الخميس11310373
راسب0غائب0ياسر ابو حويج11412326
راسب0غائب0يحيى مرقا11512594
راسب0غائب0يعقوب العويدات11612049
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