
2017/2016الفصل االضافي  3نتائج مادة باطنة 

السنة الخامسة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

ناجح194463ابراىيم الرمضان112397
ناجح154661ابراىيم حمبي  212448
راسب15غائب15ابراىيم حنوش311556
ناجح154560ابراىيم ديب412554
ناجح235578ابراىيم سمطان512391
ناجح165167ابراىيم عمران612527
راسب15غائب15احمد االحمد الشيخ712103
ناجح154964احمد السموم812488
ناجح165066احمد المصطفى912079
ناجح204363احمد المالش1013997
ناجح154560احمد خمف 1112387
ناجح184462احمد خميف1212597
ناجح164561احمد مصطفى1312503
راسب154459احمد يونس محمد1413968
ناجح224567اسماعيل عابدين1512443
ناجح204868االء  دوش1612590
ناجح155166انس كرد1712187
راسب26غائب26انور االبراىيم1811809
ناجح195170اياد ذيب1912275
ناجح215273ايمان المدني2012424
راسب104353ايياب صالح2111751
ناجح154762إياد الدباغ2212647
راسب22غائب22أحمد الحمادة2310843
راسب0غائبأحمد الطمب24209
ناجح154560أحمد الموسى2514004
ناجح164662أحمد جمعة الفارس2614010
راسب16غائب16أحمد عبد القادر278655
راسب23غائب23أحمد عرعور289161
ناجح204565أسامة بركات2912635
راسب24غائب24أنس بنات3010741
راسب203959باسل البوش3112458
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ناجح195069باسل الجيسي3212045
ناجح185169بالل شنتوت3312564
راسب20غائب20جاسم المحمد3412266
راسب154358جياد عمر3512653
راسب18غائب18حسان الغيث3610737
راسب23غائب23حسان داوود376920
ناجح224769حسن اسعد3812173
ناجح184664حسين سفاف3912434
ناجح184765حميمة المطر4012425
ناجح194665حمزة عديرة4112549
ناجح195069حنا المسيحي4212151
راسب23غائب23خالد الصميبي439019
ناجح204868خالد العساف4412267
راسب154459خالد سمطان4512399
راسب154459خالد مسمم4612497
ناجح165167خضر العرنوس4712516
ناجح184260خمدون جمال4812651
ناجح185371خمدون قاشوش4912415
راسب184159دانيو جمعو5012306
راسب15غائب15راتب المصري5112463
ناجح184563ربيع قيطاز5212483
راسب193655رىام الشيحاوي5312272
ناجح224870رودين جاويش5412569
ناجح224466زكي نجار55365
ناجح154661زيد الجندلي5613986
ناجح154661سامر النبيان5712560
ناجح214970سامي صوان5812501
ناجح204363سحر الشيخ5911912
راسب20929سعاد الحكواتي6012627
راسب21غائب21سعد الدين السريحيني6110842
ناجح205171سعيد المحمد6212518
راسب0غائبسميمان اليونس6310404
راسب16غائب16سمير السميرالعويد6411780
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ناجح243660شادي ورده6512165
راسب18غائب18شعبان األحمد6612680
ناجح224668صفوح الصمودي6712444
ناجح214667ضحى شقفة6812568
ناجح185068ضياء الدين الشعبان6912460
ناجح154863عبد االلو الحمواني7012350
راسب16غائب16عبد الرحمن جواش7111874
راسب0غائبعبد الغفور العموش729642
راسب22غائب22عبد القادر العبيد7312602
ناجح155469عبد القادر العمي الحويج7414000
ناجح155267عبد الكريم بوظان7512577
ناجح154560عبد اهلل الحبش7612357
ناجح155166عبد اهلل العبد الكريم7713972
ناجح175168عبد اهلل المحمود العمر7812437
ناجح155368عبد اهلل النكدلي7912319
راسب21غائب21عبد المنعم سبسبي8012358
راسب23غائب23عبد اليادي الخضر8110700
راسب22غائب22عثمان محب الدين8211249
ناجح154863عموان الجميمي8312375
ناجح204868عمي أخرس8412631
ناجح174663عمي عمر األحمد8513937
راسب17غائب17عماد الناعس8611964
راسب12غائب12عمار تركية 8711576
ناجح165066عمار تميالت8812414
ناجح155065عمار ثمجة8912502
راسب24غائب24عمار غزال 9011384
راسب15غائب15عمر الدريس9111757
راسب16غائب16عمر الشحادة 9211291
راسب184058عمر العمواني9312563
راسب153752عمر القدور9412510
راسب25غائب25عمر سراقبي9510788
راسب223658عيد االبراىيم9612432
ناجح194463عيد الخضر97225
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ناجح164662عيد شاىين9812517
ناجح194968عوني عمي قنا9912550
راسب22غائب22فراس سواس 10010937
ناجح245579قصي الخميس10113947
ناجح194968قصي العوض10212576
ناجح204565لطوف الناشف10314031
راسب164157محمد االعوج10412641
راسب153954محمد الجيجاوي10512640
راسب154257محمد الحاج خميل10612544
راسب17غائب17محمد الخالد10711989
راسب20غائب20محمد السبسبي10813488
ناجح174663محمد الصفوة10912541
ناجح184462محمد الكريط11013447
راسب25غائب25محمد أحمد عبداهلل11112033
ناجح184361محمد بميغ العرجة11212662
راسب0غائبمحمد حميد محمد11313967
راسب0غائبمحمد درويش1148104
ناجح154661محمد ريحان11512605
راسب0غائبمحمد سنيور1163928
راسب22غائب22محمد طاىر المحمد11713033
ناجح184765محمد طريف الفنار11812609
ناجح165066محمد عساف11912110
ناجح194766محمد عسكر12012406
ناجح225072محمد فائز الطباع12112421
ناجح165571محمد كمول12212648
ناجح154863محمد ميدي عتيق12312057
ناجح204868محمد نور المصري  فرنسي12412620
ناجح205272محمدنورالحسن الشيخ تركاوي12512451
راسب0غائبمحمود البدران126142
ناجح174663محمود اليونس12712072
راسب211132محمود شققي12812585
راسب184159مصطفى الغزي12912234
راسب23غائب23مقبل الكسر العنزي1309298
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ناجح214566مقداد الحمصي13113995
ناجح164662مكرم كاسوحة13212062
ناجح204060منى زيدان13313996
راسب0غائبميدي الخالد1349124
راسب0غائبموسى األبرش13510848
راسب0غائبناصر جوىرة1368653
ناجح154964نسيم اصطيمة13712327
راسب22غائب22وائل مالك1388912
راسب182745وليد غنم13912484
راسب154055ياسر ابو حويج14012326
راسب20غائب20يحيى األحمد1419469

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 

%84.54نسبة النجاح  عضو           عضو            عضو           امينة السر 


