
2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 1الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

النتيجةالمجموع
عالمة
النظريوضع
النظري
العممي
عالمةاسم
الطالب
الجامعي
الرقمم45
راسب14 14
عبد
الجبار
غزال
منباز1113128
راسب016
غائب16اٌجّاي اتشا2212617ُ١٘
راسب00غائبِذّذ اٌذاض اتشا33589ُ١٘
راسب012غائب12اٌذس٠ٚؼ اتشا4413345ُ١٘
راسب0غائب0ابراىيم
المحمد5511699
راسب2122.544ابراهٌم حاج عبدهللا66138
راسب1334.548دٕظً اتشا7713267ُ١٘
8813981
راسب1440.556ابراىيم
عبد
الرحمن
الحسن
راسب10غائب10اٌذغ١ٓ هللا ػثذ اتشا9913985ُ١٘
راسب14غائب14ػٍٛاْ ػٍٟ اتشا1010816ُ١٘
راسب6غائب6ابراىيم
قمر
الدين111113093
راسب15غائب15ابراهٌم كروما121212572
راسب19غائب19وضػٛس اتشا131311068ُ١٘
راسب10غائب10ِغمٛف اتشا141412409ُ١٘
راسب0غائب اٌشِٟٚ ادغا151512828ْ
راسب0غائباالتشا١ُ٘ ادّذ1616214
راسب21غائب21احمد
االحمد171711900
راسب0غائباحمد االعرج181813088
راسب9غائب9اٌجّاي ادّذ191913119
راسب20غائب20احمد
الحاج
زينو202011857
راسب0غائب0اٌذغ١ٓ ادّذ212112533
راسب17غائب17اٌذغ١ٓ ادّذ222212831
راسب1633.550اٌغٍَٛ ادّذ232313744
راسب14غائب14احمد
الفرخ242412947
راسب4غائب4احمد القدور252513126
راسب98.518اٌّذّذ ادّذ2626266
راسب0غائب0اٌّذّٛد ادّذ272713007
راسب1839.558اٌّذ١ّ١ذ ادّذ282813062
راسب18غائب٠18ٛعف تٓ ا١ٌٛعف ادّذ292911826
راسب15غائب15احمد
بوسطو
جي303013392
راسب0غائب0احمد خطاب313112390
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 2الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائب0خ١ًٍ ادّذ323212244
راسب11غائب11احمد
دكرلي333313056
راسب18غائب18صس٠ك ادّذ343412910
راسب1341.555عّاْ ادّذ353512958
راسب0غائبغشْ ػّش ادّذ363613258
راسب0غائب0احمد
قسوم373713134
راسب0غائباحمد مالش3838172
راسب174158 ٔخٍح ٔٛس ادّذ393913284
راسب9غائب9خأٟ ادس٠ظاٌفشاخ4040
راسب13غائب13ع١ٍّاْ اعاِح414113032
راسب0غائبعالِٗ اعا424213350ِٗ
راسب15غائب15اسراء
االحمد434312852
راسب20غائب20اسراء رحال444413169
راسب111627ػ١غٝ اٌذاض اعّاػ464514039ً١
راسب2018.539اسماعيل
النعمات4746879
راسب011صثاؽ اوش484713051َ
راسب9غائب9دس٠ٚؼ االء494813921
راسب16غائب16وؼ١ذ اٌثرٛي504913612
515011236
راسب21غائب21الحسن
أسعد
راسب0غائب0 الحسن سالمه525111671
راسب10غائب10ؽاِٟ إٌّٙذ535212504
راسب0غائبػذٞ اٌثٛؽٟ اِجذ545313257
راسب9غائب9 اٌشٚح ا١ِش555414019
راسب6غائب6صلضٚق ا565512442ٓ١ِ
راسب12012انس
الشيخ
خالد575613109
راسب20121انس الصالح585713069
راسب15015صٛاْ أظ595813338
راسب4غائب4ايمي
عبود605913864
راسب18غائب18أٌط١ؼ ا٠ّا616011134ْ
راسب22غائب22ج١ٍذاْ ا٠ّا626112292ْ
راسب0غائباٌثص١ٍٗ ا٠ٕاط636213076
راسب9غائب9إبراىيم
اإلبراىيم646313579
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 3الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب5غائب5إبراهٌم الحلو656413847
راسب0غائب0اٌخط١ة إتشا666513726ُ١٘
راسب233356ِٛعٝ اٌؾ١خ إتشا676613710ُ١٘
راسب9110اٌؼصّاْ إتشا686713543ُ١٘
راسب15116جاتش إتشا696813531ُ١٘
راسب23124إبراىيم
زكية706913537
راسب9312إبراهٌم سواح717013607
راسب909اٌؼثذ إعّاػ727113803ً١
راسب161733إسماعيل
ديوب737213564
راسب130.514ٚاو١ُ أجٛد747313748
راسب17320اٌذغْٛ أدّذ757413656
راسب91322اٌّذّذ اٌذغ١ٓ أدّذ767513523
راسب0غائب0أحمد
الحمبي777613862
راسب0غائب0أحمد الدٌري787712481
راسب21غائب21اٌضاٌك أدّذ797811420
راسب151025اٌؾش٠ف أدّذ807913818
راسب20غائب20اٌط٠ًٛ أدّذ818011351
راسب0غائب0اٌؼٍؾْٛ أدّذ828113781
راسب14923أحمد
العمي
بن
عمي838213535
راسب13غائب13أحمد العلً بن محمد848313719
ناجح+2211.5اٌمجّٟ أدّذ858413743
راسب0غائب15أحمد
المحمد868513467
راسب0غائب0اٌّصطفٝ أدّذ878612090
راسب0غائب0إٌؼغاْ أدّذ888713900
راسب3غائب3أساد١ً أدّذ898813823
راسب252449أحمد خباز908913561
راسب20غائب20تع خ١ش أدّذ919013567
راسب153.519د٠اب أدّذ9229113704
راسب0غائب0ص٠ذاْ أدّذ939213890
راسب241135عثغثٟ أدّذ949313520
راسب0غائبأحمد
عبد
الرزاق959413055
راسب147.522أحمد عدي969513812
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 4الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائب0أحمد
عمي
قنا979613861
راسب0غائب غثؾح أدّذ989713861
راسب119.521وفشٞ أدّذ999813821
راسب0غائب0دؾاػ وّاي أدّذ1009912022
راسب0غائب0
أحمد
مشوح10110011525
راسب0غائب0أدهم عوارك10210122226
راسب19120اٌثالْ أعاِح10310213585
راسب0غائب0اٌغشاض أعاِح10410313568
راسب142135خعش هللا أعذاٌفشاخ105104
راسب0غائب0أسعد
فواز
المنديل10610511725
راسب131831أسماء الملك10710613837
راسب14317اإلعّاػ١ً أؽشف10810713552
10910811348
راسب23غائب23أمجد
يوسف
راسب196.526اٌصاسٞ أ11010913712ًِ
راسب9غائب9و١ٍة أ١ِش11111013904
راسب6غائب6أنس هواش11211113806
راسب12غائب12اٌؼٍٛأٟ أ11311213885ّٓ٠
راسب17غائب17 اٌّذّذ أ11411311447ّٓ٠
راسب14721أدّذ أ11511413925ُٙ٠
راسب0غائباٌفشداْ آالء116115499
راسب173249باسل
العشموطي11711612981
راسب9312باسل ثلج11811713835
راسب5غائب5جؼٍٛن تاع11911813652ً
راسب14غائب14باسل
فمفمة12011913992
راسب0غائب0ِؾٙشاٚٞ تاعًاٌفشاخ121120
راسب10010بدر
الدرويش122121655
راسب119.521 اٌّٛعٝ اٌذّٛد تشاء12312212377
راسب162844اٌماعُ تشاء12412313653
راسب10غائب10د٠اب تشاء12512412500
راسب19غائب19اٌغ٠ٛذاْ اٌذ٠ٓ تش٘ا12612513820ْ
راسب0غائببسام
الحسين127126610
راسب189.528بسام القطٌشة12812713734
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 5الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب193655صٚدج تغا12912813527َ
راسب0غائب0بشار
االلوسي13012914041
راسب0غائباٌّثاسن تؾاس131130776
راسب152136د٠ٛب تؾاس13213112209
راسب0غائبإٌاصش تالي13313213433
راسب161329بالل
النبيان13413313722
راسب11920بالل الهوٌس13513413290
راسب12820اٌغش٠ة تٙاء13613513754
راسب0غائب0اٌّذّٛد تٙاء13713613041
راسب0غائبآسوٟ ت١ا138137ْ
راسب9غائب9ٌطفٟ شائش13913813845
راسب13غائب13جابر
جرجنازي14013913247
راسب9817جعفر ابراهٌم14114013104
راسب131.515غِٛأٟ جؼفش14214113580
راسب10غائب10جالل
قربان
بارودي14314213686
راسب22غائب22اٌف١ِٟٛ جّاي14414311735
راسب9211اٌّٙذٞ ػثذ جّاي14514413903
راسب23629اٌث١طاس ج14614513790ً١ّ
راسب2غائب2جيمبير
توما
الحمبي14714612408
راسب15015حاتم العارف14814712250
راسب151732اٌثاتا داص14914813675َ
راسب16غائب16اٌجثش دافع15014913551
راسب162541اإلدٌثٟ دز٠فح15115013782
راسب0غائب0ا١ٌٕٕٟ اٌؼٍٟ دز٠فح15215113660
راسب170.518حذيفة
شرف
الدين15315213559
راسب909حذٌفة مكاوي15415313651
راسب17غائب17درا دز٠ف15515411643ٗ
راسب17غائب17حذيفو
شاغوري15615513411
راسب0غائباألػشض دغا15715613441َ
راسب0غائب0اٌؾؼاس دغا15815713403َ
راسب0غائباٌؼراي دغا15915813090َ
راسب190.520حسان
طالب
العثمان16015913650
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 6الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب14غائب14حسان عٌد16116070
راسب0غائب0األدّذ دغ16216112529ٓ
راسب0غائب0اٌؾّشٞ دغ16316213197ٓ
راسب0غائب0ا١ٌاع١ٓ دغ16416313764ٓ
راسب15015عفاف دغ16516413480ٓ
16616511088
راسب22غائب22حسن
طربوش
راسب909حسن فدعٌنالفرات167166
راسب171532اٌشِٛ دغ16816713908ٓ١
راسب13غائب13حسين
الريمة16916810589
راسب8غائب8اٌغطٛف دغ17016911520ٓ١
راسب19غائب19 اٌص١ٍثٟ دغ17117011044ٓ١
راسب14غائب14اٌّذّذ دغ17217113087ٓ١
راسب191332حسين
الوقاعالفرات173172
راسب10414حسٌن حسن الخضر17417312954
راسب10212ػشٚق دغ17517414027ٓ١
راسب1833.552ٔصش دغ17617513616ٓ١
راسب0غائب٠ٛعف دغ17717612745ٓ١
راسب10818هللا خ١ش دى17817713360ُ
راسب13غائب13حكمت
الخطيب17917812239
راسب90.510حماد العرنوس18017913469
راسب19غائب19االػشض دّضج18118013243
راسب0غائبحمزة
المبابيدي18218113451
راسب12315تذٚٞ دّضج18318213157
راسب426اٌذ١ّذٞ رت١اْ دّضج18418313179
راسب0غائب0حمزة
عبد
القادر18518413636
راسب15015حمزه األحمد18618513856
راسب15غائب15ا٢ٚا دّض187186158ٖ
راسب0غائباٌذغ١ٓ د١ّذ18818713046
راسب0غائب0اٌذ١ّذ د١ّذ18918812582
راسب11112خالد
الجمعة19018913508
راسب13غائب13خالد الحسن19119013193
راسب14غائب14اٌذغ١ٓ خاٌذ19219112420
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 7الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب19120خالد
الشحود19319213617
راسب17017اٌؼظُ خاٌذ19419313001
راسب5غائب5اٌّصطفٝ خاٌذ19519413182
راسب2013.534صثشج خاٌذ19619512777
راسب2022.543خالد
عابد19719613621
راسب16غائب16خالد عبد المنعم 19819710923
راسب15924وث١غٟ خاٌذ19919813485
راسب19غائب19 عىش ِذّذ خاٌذ20019911257
راسب909اٌّصشٞ خٍذ20120013536ْٚ
راسب0غائب0جاعُ اٌؾ١خ خٍف20220112709
راسب13013خمف
العبد
الحسينالفرات203202
راسب19غائب19خلٌل الشهاب20420311902ً
راسب17522فشض ددا20520413320َ
راسب18غائب18دعاء
قياسة20620513631
راسب10414ػٍٛي اتٛ ساج207206ٟ
راسب0غائبػشفٗ ساغة20820713315
راسب0غائب0اٌؼصّاْ ساوا20920811552ْ
راسب5غائب5راكان
العمي21020911805
راسب202646راما الشعار21121013683
راسب21غائب21اٌؼ١غٝ سا21221111748ِٟ
راسب0غائبواٌٛ سا21321213353ِٟ
راسب1320.534دٔثش سا21421313047ٟٔ
راسب13غائب13رائد
المجمي21521412964
راسب1917.537رائد المنصور21621513700
راسب0غائب0إٌماس سائذ21721612993
راسب15غائب15ربيع
السموم21821711837
راسب9غائب9اٌفشداٚٞ ست١غ21921813419
راسب0غائبواٌٛ ست١غ22021913352
راسب12غائب12سعرُ سصق22122013389
راسب22325رشاد
حوجك22222113661
راسب1526.542رضاء البصٌر223222152
راسب0غائباٌّذهلل سظٛا22422313159ْ
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 8الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب19غائب19اعىاف سٔذ22522412890
راسب1310.524اٌغ١ٍّاْ س22622513935ُ١ٔ
راسب9غائب9إٌّجذ س22722613328ُ١ٔ
راسب0غائبرىام
الخطيب22822713209
راسب17118رهام سبٌع22922812459
!VALUE!#VALUE#ضبط18اٌذّٛدٞ س٘ف23022913514
راسب16925رىف
الصغير23123013515
راسب186.525غاٌة س٘فاٌفشاخ232231
راسب222951غ١ٕؼ سٚا23323213871ْ
راسب17غائب17عفاف س٠ا23423313105ْ
راسب15318ريم
الفرخ23523413815
راسب0غائب0زاهر مهباش23623512479
راسب18غائب18اٌّذشعٟ صا٠ذ23723612032
راسب15غائب15ػشتٛ صوش٠ا23823713405
راسب13غائب13اٌّؾذٓ ص٠اد23923811571
راسب0غائب0ص٠ٓ اٌذاض ص٠ذ24023913560
24124013473
راسب16غائب16زيد
زينو
راسب2012.533زٌدان مصٌن24224113791ً
راسب151.517د٠ة ص٠ٕا24324213505
راسب14غائب14زينب
الحميدي24424314024
راسب14014اٌثٕٟ ص٠ٕح24524413694
راسب15غائب15اٌذساس اٌذّٛد عاسج24624513963
راسب5غائب5عاٌّح عاسج24724613623
راسب9غائب9سالم
كردي24824713014
راسب0غائب0سامر االسد249248
راسب0غائب0اٌذالي عاِش25024913792
راسب16غائب16إٌٙذاٚٞ عاِش25125010548
راسب15722جؼ١ٍح عاِش25225113613
راسب13غائب13األعٛد عا25325213784ِٟ
راسب3غائب3سامي
الطيش25425312567
راسب0غائبسامً العكلة 255254
راسب0غائب0خٍف عشٚس25625512677
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 9الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب20غائب20سعاد
سراقبي25725612937
راسب0غائب0اٌذّٛد عؼذ25825712726
راسب181129دٚػ عؼذ25925813632
راسب213455سعيد
الخموف26025913724
راسب12غائب12سالم جطلالفرات261260
راسب0غائب0اٌرالٚٞ عٍطا26226111931ْ
راسب231942ٚس عٍّا26326213522ْ
راسب6غائب6تٛاوُ ع26426313022ُ١ٍ
راسب94.514ٚ٘ثح ع26526413410ُ١ٍ
راسب0غائب0سميمان
العكمو26626512184
راسب0غائبسلٌمان عدنان عٌسى 267266823
راسب0غائب0ؽش٠ف عّاح26826712600
راسب212546سمر
مفتاح26926813602
راسب0غائب0اٌذ٠ٓ جّاي ع١ّش27026913414
راسب9غائب9ِذٍٟ عِٛش27127013738
راسب113344اٌذسغاَ ع27227113569ّْٛ١
راسب9غائب9شادي
كناكر27327213658
راسب22غائب22شرٌف الشٌخ27427311572
راسب15غائب15غٛساْ ؽىش27527412198ٞ
راسب0غائب0اٌّشاد ؽٙذ27627512889
راسب229.532أ١ِٓ تشتش ؽٛود27727613575
راسب0غائب0خ١ًٍ صاٌخ27827712508
راسب19غائب19صالح
نوح
مصطفى27927811637
راسب7غائب7صطوف صطوف28027913755
راسب122133اٌؾش٠ف صفا28128013670
راسب18422صفيو
المصطفى28228113912
راسب172542اٌّذّذ صمشاغ28328213717
راسب192746د١ّذ اٌذ٠ٓ صالحاٌفشاخ284283
راسب152136صثاؽ ظا٘ش28528413796
راسب132437ضحوك
حمد28628513556
راسب0غائبضٌا المحامٌد28728612172
راسب909االعؼذ غاسق28828713101
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 10الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب9غائب9اٌذثاي غاسق28928813266
راسب404اٌؾٕرٛخ غاسق29028913725
راسب14غائب14اٌىثش٠رٟ غاسق29129013397
راسب18غائب18طارق
حسن29229110726
راسب14غائب14طارق قزلباش29329213341
راسب101.512اٌمطاْ غا٘ش29429313578
راسب0غائب0طالل
كمبون29529413593
راسب151025وٍثْٛ غ29629513597ٍٗ
راسب12820اٌذّذٚ غ29729613516ٗ
راسب909اٌؼّش غ29829713665ٗ
راسب0غائب0طو
اليوسف29929813509
راسب10غائب10طه حاتم30029913909
راسب172643اٌذغٛ ػادي30130013512
راسب171532اٌذّٛد ػادي30230113807
راسب13غائب13اٌصاٌخ ػاِش30330213024
راسب14غائب14ػّشٖ ػاِشاٌفشاخ304303
راسب9غائب9عبادة
ريس30530413067
راسب11غائب11عبد الباسط الجعبو30630513774
راسب0غائبػماد اٌجثاس ػثذ30730611352
راسب13غائب13وضوض اٌذغ١ة ػثذ30830713378
راسب20929اٌّذّذ اٌذى١ُ ػثذ30930813945
راسب211738ؽثٍٟ اٌذى١ُ ػثذ31030913639
راسب101.512عبد
الحميد
الجمل31131013273
راسب111324عبد الحمٌد الغرٌب31231113799
ناجح2238.561اٌّؼٍٟ اٌذ١ّذ ػثذ313312874
راسب0غائبػصّاْ اٌذ١ّذ ػثذ31431312216
راسب4غائب4اإلدٌثٟ اٌخاٌك ػثذ31531413668
راسب909ا١ٌاع١ٓ اتشا١ُ٘ اٌشدّٓ ػثذ31631513262
راسب0غائب0عبد
الرحمن
الزبدي31731612601
راسب111526عبد الرحمن السلٌمان31831713310
راسب16غائب16اٌؾث١ة اٌشدّٓ ػثذ31931813674
راسب10غائب10عبد
الرحمن
الغزاوي32031913332




مصدق
عميد
الكمية
محمد
محسن
قطرنجي.د.أ 
مدرس
المقرر







رئيس
المجنة






أمين
السر












عضو


عضو





عضو








عضو



2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 11الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب17غائب17 اٌفرٜٛ اٌشدّٓ ػثذ32132011153
راسب0غائبإٌّجذ اٌشدّٓ ػثذ32232113230
راسب1321.535ا٠ٌٛٙظ اٌشدّٓ ػثذ32332213546
راسب10010عبد
الرحمن
دعدوش32432313624
راسب0غائبعفاف اٌشدّٓ ػثذ32532413664
راسب0غائب0عبد الرحمن سفاف32632512470
راسب10010ػشفح اٌشدّٓ ػثذ32732613655
راسب24غائب24ػّش اٌشدّٓ ػثذ32832711639
راسب14غائب14اٌؼٍٟ ػّش اٌشدّٓ ػثذ32932814025
راسب195.525عبد
الرحمن
قادر
آغا33032913766
راسب182139عبد الرحمن محمد السالم33133013958
راسب0غائب0ِغشتً ٠ٛٔظ اٌشدّٓ ػثذ33233113718
راسب16521عبد
الرزاق
القيطان33333213053
راسب99.519داذُ اٌشصاق ػثذ33433313692
راسب13غائب13ػٍٟ داض اٌشصاق ػثذ33533413455
راسب0غائب0غؼّح اٌشصاق ػثذ33633513696
راسب0غائبعبد السالم المحاسنة33733612147
راسب5غائب5اٌغما اٌذالق اٌؼض٠ض ػثذاٌفشاخ338337
راسب13غائب13اٌغىّأٟ اٌؼض٠ض ػثذ33933813049
راسب12غائب12جٛخذاس اٌؼض٠ض ػثذ34033916000
راسب0غائب0عبد
العزيز
كوجان34134011675
راسب0غائبعبد العزٌزنبهان34234111792
راسب0غائب0لصاؿ اٌغٕٟ ػثذ34334212836
راسب14غائب14عبد
القادر
الياسين34434313307
راسب0غائبتاصاس اٌمادس ػثذ34534413196
راسب122032اٌثاسٚدٞ اٌىش٠ُ ػثذ34634513689
راسب12غائب12ا١ٌاع١ٓ اٌىش٠ُ ػثذ34734613202
راسب20غائب20عبد
الكريم
بزماوي34834711617
راسب1615.532عبد الكرٌم شربوطل34934813572ً
راسب18غائب18إٌجاس٠ٓ ؽ١خ اٌىش٠ُ ػثذ35034912925
راسب152641ػصفٛس اٌىش٠ُ ػثذاٌفشاخ351350
راسب20غائب20ل١ٍٛح اٌىش٠ُ ػثذ35235111277
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 12الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب14014اٌعا٘ش اٌٍط١ف ػثذ35335213611
راسب22غائب22عبد
المطيف
طعمة35435311560
راسب0غائبعبد اللطٌف وكاع35535411763
راسب9غائب9االدّذ هللا ػثذ35635513385
راسب221537عبد
اهلل
األشقر35735613513
راسب16غائب16اٌجشاد هللا ػثذ35835711855
راسب4غائب4اٌذّٛٞ هللا ػثذ35935812523
راسب5غائب5اٌمذٚس هللا ػثذ36035913517
راسب232.526عبد
اهلل
الكامل36136013643
راسب0غائبعبد هللا الٌوسف36236113095
راسب91019اٌطٛالٟ أتٛ هللا ػثذ36336213763
راسب17غائب17ػٍٛ أتٛ هللا ػثذ36436313657
راسب19غائب19دػذع هللا ػثذ36536413584
راسب2026.547األسوٟ ص٠ٕٛ هللا ػثذ36636513614
راسب1814.533عبد
اهلل
سفاف36736613153
راسب5غائب5عبد هللا شحٌده368367
راسب0غائباٌّٛعٝ ػٍٛاْ هللا ػثذ369368900
37036913478
راسب16غائب16عبد
اهلل
غزال
راسب13غائب13لشلٛس هللا ػثذ37137012468
راسب0غائباٌذس٠ٚؼ اٌّؼ١ٓ ػثذ37237113739
راسب21غائب21اٌؼّٛسٞ اٌٍّه ػثذ37337212045
راسب18غائب18عبد
الممك
جبارو37437313736
راسب10818عبد الموح الفرات375374
راسب0غائب0اٌذٚسٞ إٌاصش ػثذاٌفشاخ376375
راسب0غائب0ا١ٌ٘ٛثٟ إٌاصش ػثذ37737611836
راسب11011داذُ ٠ٛعف إٌٛس ػثذ37837713594
راسب1910.530ػفش٠د اٌٙادٞ ػثذ37937813239
راسب20غائب20عبد
اليادي
مكيالفرات380379
راسب21غائب21عبد عبود381380131
راسب10غائب10تاسٚدٞ ػثذهللااٌفشاخ382381
راسب14غائب14عبداهلل
عبد
الغنيالفرات383382
راسب13518ور١ً ػثذهللا38438314298
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 13الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائباٌذغ١ٓ ػث١ذ38538413363
راسب12غائب12اٌغ١ٍّاْ ػث١ذج38638513915
راسب0غائبعبيدة
بركات
العمي387386562
راسب177.525عبٌدة سرمٌن38838713758ً
راسب141.516ؽذ١ّح ػث١ذج38938813042
راسب121.514غؼّح ػث١ذج39038913314
راسب131225غ١ٕؼ ػث١ذج39139013016
راسب٠ٛ٘92.512ذٞ ػث١ذج39239113749
راسب0غائبعبيده
محمد
عباس39339213346
راسب16117عبٌده مراد39439313772
راسب9غائب9عدنان
افة39539413135
راسب15غائب15اٌغخ ػذٔا39639513765ْ
راسب17غائب17اٌغ١ٍّاْ ػذٔا39739612699ْ
راسب0غائب0ػثٛ ػذٔا39839712396ْ
399398
راسب0غائبعدنان
مصطفى
راسب10010عدنان ورق40039913627
راسب124.517داٌٟ ٠اع١ٓ ػذٔا40140013634ْ
راسب12820اٌّغؼٛد اٌؼّش ػذ٠ٚح40240113586
راسب0غائب0اٌجٕذٞ ػذ40340213547ٞ
راسب1غائب1اٌّضٔش ػذ40440313654ٞ
راسب2غائب2عدي
ديب40540413814
راسب221941عصام العتر40640513610
راسب0غائب0اٌٛادذ ػثذ ػصا40740611835َ
راسب9110عطا
اهلل
جنيد40840713874
راسب14غائب14هللا خ١ش ػطاء40940813800
راسب19غائب19اٌذّذ ػفشاء41040912847
راسب0غائب0االؽمش ػالء41141011992
راسب0غائب0عالء
الدين
الشمالي41241122239
راسب0غائبعالء المحمد41341213192
راسب181230د١ّذ ػالء41441390050
راسب0غائب0د٠اب ػالء41541413489
راسب12012صٚصا ػالء41641513635
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 14الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب131528اعؼذ ػ41741613259ٍٟ

بن
خالد41841713429
راسب0غائبعمي
الحسين
راسب5غائب5علً الخالدفرات419418
راسب0غائب اٌخاٌذ ػ42041913344ٍٟ
راسب15غائب15عمي
الخميف42142013256
راسب212.524اٌؾاٚٞ ػ42242113911ٍٟ
راسب11غائب11اٌؼٍٟ ػ42342213459ٍٟ
راسب16622عمي
الغفاقالفرات424423
راسب202242علً النحالويالفرات425424
راسب9غائب9دغٓ ػ42642513380ٍٟ
راسب20غائب20دٕٛسج ػ42742611728ٍٟ
راسب110.512دس٠ٚؼ خٍذْٚ ػ42842713829ٍٟ
راسب13316دعد ػ42942813732ٍٟ
راسب122941عمي
ساعود43042912363
راسب1530.546علً سلمان43143013171
راسب9918ع١ٍّاْ ػ43243113521ٍٟ
راسب18غائب18عمي
كاظم43343211895
راسب0غائب0دس٠ٚؼ ٠اع١ٓ ػ43443313641ٍٟ
راسب252853اٌؾفٟٛٔ اٌذ٠ٓ ػّاد43543413770
راسب13غائب13اتٛصسد ػّاس43643512137
راسب15غائب15عمار
الخضر43743611790
راسب1720.538عمار الناٌف43843713144
راسب13غائب13ذ١ٍالخ ػّاس43943812414
راسب10غائب10ػاتذ٠ٓ ػّاس44043912540
راسب0غائب0فخٛس ػّاس44144013131
راسب15غائب15عمر
االصفر44244112587
راسب12غائب12عمر العابد44344213242
راسب10غائب10اٌمغٟ اٌؼثغٟ ػّش44444312374
راسب0غائب0عمر
جنيد44544413840
راسب12012خاٌذ ػّش44644513804
راسب23غائب23عؼ١ذ ػّش44744611510
44844712688
راسب23غائب23غفار
صقر
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 15الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائب0غمكٌن عبد هللا44944811713
راسب16622اٌذٍثٟ غ١از45044913287
راسب0غائب0اٌؼّشٞ غ١از45145011802
راسب0غائبدٕذٌٟ غ١س45245112588
راسب10غائب10دس٠ٚؼ غ١س45345213849
راسب104454غيداء
زيتون45445313716
راسب15217فادي البارودي45545413680
راسب91.210.2اٌؾشاتٟ فاد45645513342ٞ
راسب13013فاطمة
الزىراء
غفير45745613398
ناجح2238.561اٌؼىٍح فاغّح45845713715
راسب0غائبعشٚس فاغّح459458
راسب172643اٌؼ١ٍٛٞ فشاط46045913528
راسب17غائب17فراس
الغريواتي46146012927
راسب9غائب9فراس المصطفى46246113685
راسب21غائب21 لشغاٚٞ فشاط46346211413
راسب172239دٕا فشض46446313030
راسب0غائب0اٌذّٛد فشح46546412894
راسب0غائبفردوس
رشيد46646512933
راسب0غائب0فهد المقداد46746611776
راسب18غائب18اٌّؾشف فٛاص46846710747
راسب12غائب12قتيبة
الخالد46946813519
راسب17غائب17ػصّاْ اٌؾ١خ لر١ثح47046913154
راسب0غائب دغّؾٟ لر١ثح47147013492
راسب0غائباٌخ١ّظ لص472471461ٟ
راسب20غائب20قمر
حجازيالفرات473472
راسب18غائب18قمر قره بوالد47447313870
راسب111.513دّذ واظُاٌفشاخ475474
راسب0غائب0وفا وش47647513176ُ٠
راسب20غائب20ؽٙاب الِا47747613789
راسب21غائب21اٌّصشٞ ٌج47847712574ٓ١
راسب25غائب25لما
دىبان47947813170
راسب9312اٌالرلأٟ ِاجذ48047913892
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 16الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائب0ماجد
محمد
الشناق48148012029
راسب0غائب0
اٌجّٙأٟ ِاٌه48248111309
راسب0غائب اٌغ١ٍّاْ ِاٌه483482460
راسب0غائبا١ٌّٕخش ِاٌه484483854
راسب4غائب4مالك
شالش48548413741
راسب1610.527ماهر ابو حبوش48648513120
راسب121527اٌؼٛض ِا٘شفشاخ487486
ناجح194160ِذّذ ِا٘ش48848713768
راسب9غائب9ِذّٛد ِا٘ش48948812714
راسب18غائب18مايكل
زياده49048912905
راسب0غائبمجد صوان49149013085
راسب161127ِذّذ ِذغ49249113172ٓ
راسب14غائب14محسن
معطي49349212355
راسب141.516اؽمش ِذّذ49449313011
راسب0غائباصالْ ِذّذ49549412084
راسب10غائب10االدّذ ِذّذ49649512383
راسب10غائب10اٌث١عح ِذّذ49749613099
راسب0غائب0اٌجذػاْ ِذّذ49849712619
راسب22غائب22اٌذاذُ ِذّذ49949811542
راسب0غائب0ػث١ذ اٌذاض ِذّذ50049913450
راسب15015محمد
الحج
عمي50150012833
راسب0غائب0محمد الحصن50250111886ً
راسب0غائب0اٌذّادٞ ِذّذ50350212400
راسب10غائب10محمد
الخضير50450313682
راسب5غائب5اٌخط١ة ِذّذ505504
راسب0غائباٌخط١ة ِذّذ50650513114
راسب0غائباٌخ١ًٍ ِذّذ50750612290
50850710971
راسب22غائب22محمد
الرفاعي
راسب0غائبمحمد السعٌد 50950813428
راسب0غائب0اٌغٍَٛ ِذّذ51050912552
راسب22غائب22 ػ١غٝ اٌغ١ذ ِذّذ51151011414
راسب14غائب٠14اع١ٓ تٓ اٌصاٌخ ِذّذ51251110699
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 17الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب11617اٌصط١ف ِذّذ51351213608
راسب0غائب0محمد
الضحاك51451313857
راسب4غائب4محمد العظم51551413819
راسب111627اٌؼّش ِذّذ51651513550
راسب182139محمد
الكنعان51751612297
راسب17غائب17اٌّث١ط ِذّذ51851713390
راسب1419.534اٌّذّذ ِذّذ51951813707
راسب14غائب14اٌّؾشفٟ ِذّذ52051913107
راسب91019محمد
الناصر52152013530
راسب0غائب0محمد الهارون52252113465
راسب16غائب16اٌٛذاس ِذّذ52352212457
راسب0غائب٠ٛعف ا١ِٓ ِذّذ52452313129
راسب11011أدّذ ِذّذ52552413098
راسب0غائب0أساو١ً ِذّذ52652512870
راسب10غائب10محمد
أشرف
األسعد52752613778
راسب18غائب18اعّاػ١ً أ١ِش ِذّذ52852714001
راسب111.513محمد
أمير
عدي52952813742
راسب20غائب20أسِٕاصٞ أٔظ ِذّذ53052913482
راسب13316لؾاػ تذس ِذّذ53153013798
راسب189.528محمد
براء
خضر53253113901
راسب12517محمد بسام الحسن 53353212725
راسب0غائب0ع١ٍّاْ اٌذاض تىش ِذّذ53453313348
راسب0غائباٌعا٘ش اٌذ٠ٓ تٙاء ِذّذ535534
راسب12غائب12ذالٚٞ ِذّذ53653513914
راسب9716محمد
جاسر
عمي537536770
راسب926.536محمد جالل القصٌر53853713574
راسب1514.530اٌؾؼاس جّاي ِذّذ53953813407
راسب94.514محمد
جنيدالفرات540539
راسب9غائب9دجاصٞ ِذّذ54154012428
راسب11516دشتح ِذّذ54254113723
راسب19غائب٠19ذ١ٝ جّاي دغ١ٓ ِذّذ54354212027
راسب14غائب14محمد
حمزه
الضمان54454312073
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 18الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب192645محمد خالد البٌش54554413783
راسب13غائب13اٌخط١ة خاٌذ ِذّذ54654513218
راسب4غائب4تاؽا ِٛعٝ خاٌذ ِذّذ54754613663
راسب0غائبخأٟ ِذّذ54854713906
راسب15غائب15اٌصّصاَ خٍذْٚ ِذّذ54954812359
راسب12غائب12محمد
خموف55054912990
راسب1534.550محمد خٌر الحرٌب55155013558
راسب104.515دؾ١ؼ ػّش د٠ة ِذّذ55255113231
راسب14غائب14محمد
راتب
خطاب55355212168
راسب162137سِعاْ ِذّذ55455313538
راسب0غائب0
ػالٚٞ س٠اض ِذّذ55555411678
راسب1327.541اٌؼٍٟ صا٘ش ِذّذ55655513898
راسب9غائب9محمد
زاىر
بالطو55755613130
راسب12غائب12محمد سالم أحمدالفرات558557
راسب0غائباٌؼض٠ٛذٟ  عاِش ِذّذ55955813286
راسب20غائب20دٍَٛ عاِش ِذّذ56055913269
راسب0غائبدٕٛس عا٘ش ِذّذ56156013440
راسب1236.549محمد
سعيد
عيد56256113888
راسب10غائب10محمد سٌف56356213476
راسب132639ؽّح ِذّذ56456313548
راسب183.522محمد
شيم
شقفة56556413533
راسب182341اٌغٍَٛ صاٌخ ِذّذاٌفشاخ566565
راسب0غائب0اٌّٛعٝ صاٌخ ِذّذ56756611933
راسب10010صثاؽ ِذّذ56856713591
راسب9.510غائب0محمد
صبري
كشباش56956813292
راسب19غائب19محمد ضاهر57056910599
راسب15غائب15سعرُ غاسق ِذّذ57157013930
راسب10010ػشاتٟ غاسق ِذّذ57257113609
راسب0غائبغش٠ٚح ِذّذ57357213431
راسب13غائب13غِٛاْ ِذّذ57457313659
راسب121.514محمد
طوماني57557413705
راسب243155محمد عامر التمر البرازي57657513828
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 19الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب131225ػغاف ػاِش ِذّذاٌفشاخ577576
راسب0غائب0محمد
عبد
الخمفالفرات578577
راسب1235.548اٌؾ١خ اٌٍط١ف ػثذ ِذّذ57957813979
راسب0غائبظاظح اٌٍط١ف ػثذ ِذّذ58057913828
راسب0غائباٌٛادذ ػثذ ِذّذ58158013563
راسب12غائب12محمد
عبداهلل
حماده58258190069
راسب17غائب17محمد عبدهللا محمدالفرات583582
راسب0غائب اٌماعُ ػذٔاْ ِذّذ584583634
راسب15غائب15اٌىشٔاصٞ ػشتٟ ِذّذ58558412788
راسب1728.546ػؾٟ ِذّذ58658513902
راسب0غائباٌذجاصٞ  ػالء ِذّذ58758613351
راسب0غائب0محمد
عالء
الحجازي58858713351
راسب0غائبمحمد عالء الدٌن الفرج589588914
راسب3غائب3داوّٟ ػالء ِذّذإدٌة590589
راسب316.520محمد
عمي
تالوي591590
راسب24غائب24ػ٠ٛظ ِذّذ59259112412
راسب20غائب20غ١ُٕ ِذّذ59359211894
راسب3غائب3لثؼ فاسط ِذّذ59459313913
ناجح2549.575محمد
فجر
بادنجكي59559413544
راسب0غائب0فذػ١ٓ ِذّذاٌفشاخ596595
راسب0غائبمحمد فدعٌن59759613336
راسب15غائب15فشاػ ِذّذ59859711944
راسب10غائب10غّٙاص فشداْ ِذّذ59959813797
راسب12غائب12اٌغثغ فّٟٙ ِذّذ60059912118
راسب0غائبمحمد
كنيوش60160012222
راسب16غائب16اٌؼغىشٞ وشوٛذٍٟ ِذّذ ِذّذ60260111498
راسب0غائبمحمد
مرجاوي60360213283
راسب15غائب15ِشظؼح ِذّذ60460311793
راسب15غائب15ٔذاف ِذّذ60560413229
راسب14غائب14محمد
نور
االبراىيم60660511803
راسب9غائب9محمد نور الجاب60760613308ً
راسب10010اٌخعش ٔٛس ِذّذ60860713501
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 20الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب18غائب18 اٌذتغاٚٞ ٔٛس ِذّذ60960811355
راسب0غائباٌغما ٔٛس ِذّذ61060913236
راسب19غائب19اٌؾاِٟ ٔٛس ِذّذ61161013357
راسب180.519محمد
نور
العساف61261113260
راسب14غائب14محمد نور النجار61361212129
راسب191938خف١ف ٔٛس ِذّذ61461313191
راسب9غائب9محمد
نور
عبو61561413187
راسب0غائب٘ذسٚػ ِذّذ61661513321
راسب18غائب18اٌمص١ش ٘الي ِذّذ61761612499
راسب15غائب15اٌٙالٌٟ ٚاصً ِذّذ61861712893
راسب0غائبمحمد
وائل
البصيمة61961813146
راسب10غائب10محمد وسٌم دٌاب62061912296
راسب1711.529اٌشِاي ١ٌٚذ ِذّذ62162012703
راسب10غائب10ٍِٟ ٠ض٠ذ ِذّذاٌفشاخ622621
راسب91524اٌّٛصغٍٟ ٠ٛعف ِذّذاٌفشاخ623622
راسب0غائبمحمود
االشمق62462312233
راسب191231محمود البقدونس62562413606ً
راسب20غائب20اٌج١ٕذٞ ِذّٛد62662513298
راسب0غائب0محمود
الساحمي627626
راسب0غائب0اٌفشداٚٞ ِذّٛد62862712757
راسب0غائباٌىاًِ ِذّٛد62962811618
راسب10010محمود
باشوري63062913581
راسب110.512محمود جرجنازي63163013534
راسب0غائب0ج١ّذج ِذّٛد63263111343
راسب12غائب12ج١ٕذ ِذّٛد63363213687
راسب10غائب10ػضال١ش ِذّٛد63463313729
راسب4غائب4ػصاس ِذّٛد63563413832
راسب10313محمود
غازي63663512524
راسب00محمود كرٌدي63763612474
راسب0غائب0ِىاٚٞ ِذّٛد63863712365
راسب6غائب6محمودىدلو639638
راسب0غائباٌؾ١خ ِشذع64063913767ٝ
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 21الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب10616د٠ٚه ِشح64164013588
راسب9غائب9اٌؼظُ ِشداط64264113571
راسب020غائب20مرهف األسمر64364211566
راسب152439تاؽا ِٛعٝ ِش٘ف64464313072
راسب0غائب0اٌذغٓ ِشٚا64564412751ْ
راسب0غائبِشٚاْ ِشٚا64664513302ْ
راسب15غائب15ا١ٌاع١ٓ اتشا١ُ٘ ِغشج64764612634
راسب151126مسعف
كنعان64864713549
راسب13غائب13مشهور مخول64964812295
راسب9غائب9اٌثاسٚدٞ ِصطف65064913361ٝ
65165011232
راسب17غائب17مصطفى
الجمال
راسب172138اٌغثاػٟ ِصطف65265113702ٝ
راسب0غائب0اٌغثغ ِصطف65365212630ٝ
راسب15غائب15اٌغ١ذ ِصطف65465312043ٝ
راسب0غائب0مصطفى
الطيش65565412606
راسب10غائب10مصطفى الكالس الحلب65665513008ً
راسب223052اٌّصشٞ ِصطف65765613816ٝ
راسب0غائبإٌم١ة ِصطف65865712314ٝ
راسب17غائب17اٌٙشتؼ ِصطف65965810727ٝ
راسب142337جؼفش ِصطف66065913688ٝ
راسب5غائب5مصطفى
سفاف66166013844
راسب4غائب4مصطفى شٌخ أمٌن66266113667
راسب15غائب15اٌٛادذ ػثذ ِصطف66366212782ٝ
راسب0غائبمصطفى
محمد66466312900
راسب11غائب11سجة ٠ذ١ٝ ِصطف66566413426ٝ
راسب0غائب0إٌّصٛس ِصؼة66666513369
راسب0غائب0اٌذ٠ٓ ؽّظ ِصؼة66766612623
راسب20غائب20مصعب
شنان66866713368
راسب9211مصعب قنان66966813637ً
راسب0غائباٌثشاصٞ ٘ذٖ ِط١غ67066912158
راسب9غائب9ػشٚب ِؼاراٌفشاخ671670
راسب0غائب0ػطفٗ ِؼار67267112936
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 22الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب14غائب14تىشٚ اٌؾ١خ ِؼا٠ٚح67367213740
راسب0غائب0معتز
يو
سفان67467311490
راسب10010ملهم سفاف67567413640
راسب10010لفٛسج 67667513896ٍُِٙ
راسب16غائب16ممدوح
المصري67767611845
راسب0غائب0ػشٚب ِّذٚح67867712353
راسب0غائب٘ذٌٗ ِّذٚح67967813582
راسب112.514وٕؼاْ ِٕاف68067913541
راسب122638منصور
عباس68168012803
راسب000منى فاعورالفرات682681
راسب0غائباٌغ١ّش ِٕٙذاٌفشاخ683682
راسب21غائب21اٌّٙثأٟ ِٕٙذ68468311716
راسب0غائبإٌجاس ِٕٙذ68568412249
راسب4غائب4ميند
ناصر68668513684
راسب0غائب0اٌخاٌذ ِٛع68768613570ٝ
راسب12012موسى
الخالد68868713570
راسب0غائب0اٌذٔذي ِٛع68968813293ٝ
راسب0غائباٌذٔذي ِٛع69068913293ٝ
راسب0غائباٌذلاق ِٛفك69169013206
راسب909مؤٌد الحسن المحمد69269113980
راسب0غائب0مؤٌد ٌاغ69369212416ً
راسب13غائب13أدس٠ظ ١ِص69469312850ُ
راسب0غائباٌذٍثٟ ِغطٛ ١ِغش69569413409
راسب15924االتشا١ُ٘ ١ِّْٛاٌفشاخ696695
راسب5غائب5نبيل
الياللي69769613402
راسب24غائب24نجٌب الطراف69869710781
راسب156.522اٌؼ١غٝ ٔذٚج69969813879
راسب0غائبنواف
المنصور70069913324
راسب0غائب0اٌؾ١ٓ اٌذ٠ٓ ٔٛساٌفشاخ701700
راسب191433ا١ٌٛٔظ اٌذ٠ٓ ٔٛس70270113626
راسب14غائب14نور
الدين
عروب70370213330
راسب0غائبنور الهدى العتر70470312150
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 23الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبػٍٟ ١ٔجشفا705704238ْ
راسب0غائباٌغما ٘اد70670513379ٞ
راسب1241.554إٌص١شاخ ٘اد70770612313ٞ
راسب505ِؼشصافٟ ٘ا70870713194ٟٔ
راسب181432هبة هللا قصاب70970813698
راسب0غائب0اٌؼىٍٗ ٘ث71070912820ٗ
راسب101222ىشام
عرابي71171013618
راسب0غائب0دجاصٞ ٘ال71271112642
راسب17017فشداٚٞ ٘ال71371213329
راسب19غائب19ع١فٛ ّ٘ا71471313842َ
راسب0غائبىند
السعدي71571413211
راسب21غائب21اٌؼاتذ ٚائ71671513158ً
راسب0غائبدغٓ ٚائ71771613421ً
راسب5غائب5ؽ١ٙذ ٚائ71871713916ً
راسب14غائب14اٌغٕٟ ػثذ ٚائ71971812599ً
راسب11غائب11وفاء السقا72071913539
راسب٠1529.545اغّٛس ٚفاء72172013587
راسب1734.552وليد
العثمانالفرات722721
راسب0غائباٌغٕاِح ؽ١خ ١ٌٚذ72372213274
راسب20غائب20 اٌذتغاٚٞ ٠اعش72472311462
راسب0غائب0عٍّْٛ ٠اعش72572411924
راسب221335ياسر
فريد
العش72672513566
راسب0غائب0ٌاسر كعٌد72772612731
راسب121022اٌى١جأٟ ٠اع72872713250ٓ١
راسب19019اٌّذّذ ٠آِاٌفشاخ729728
راسب2423.548ا١ٌّٙٛب ٠ا73072913518ِٓ
راسب1435.550اٌشفاػٟ ٠ذ١ٝاٌفشاخ731730
راسب100.511يحيى
العمادي73273113752
راسب20غائب20ٌزن الخضر73373213786
راسب10818اٌشصاق اٌؼثذ ٠ض73473313138ْ
راسب0غائب0يزن
العمي73573411677
راسب14923دغ١ٓ ٠ض73673513759ْ
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2017/2016      الدورةا لثانية 
24 من 24الصفحة 

نتائج مادة تربية احليوان
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب1023.534اٌؼٍٟ ٠غاس73773613219
راسب0غائباتشا١ُ٘ ٠ٛعف73873713384
راسب9غائب9يوسف
أحمد
الحسن739738
راسب1013.524ٌوسف عبدون74073913932
راسب٠13922ٛعف ٠ٛعف74174013043
راسب9غائب9خعٛس ػٍٟ ٠ٛؽغ74112853الوضعت
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