
2016/2017   الدورة االضافية  
6 من 1الصفحة 

نتائج مادة تشريح تطبيقي 
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح1943.563ابراىيم االحمد112401
راسب174057ابراىيم االحمد212736
راسب17غائب17ابراىيم حنوش311556
راسب11غائب11ابراىيم كزعور411068
راسب11غائب11احمد االحمد الشيخ512103
ناجح1842.561احمد البرجس 612369
راسب1633.550احمد السماعيل712772
ناجح235275احمد الصوص812798
راسب1828.547احمد العباس912737
راسب17غائب17احمد خميل عمي1014011
راسب133144اسامة االحمد1112512
ناجح1742.560اسماعيل الخمف1212809
راسب9غائب9اشرف الحواط1312356
راسب153045اليام شالر1412783
ناجح204262ايمان المدني1512424
راسب5050أحمد البارودي1612689
راسب193554أحمد الموسى1714004
راسب19غائب19أحمد ضبعان1811629
ناجح1743.561أحمد عبد المحسن الزكو1913975
راسب173451أحمد عمي المصطفى2013951
راسب19غائب19أحمد محمد اليجري2113983
راسب0غائبأحمد مشاتي22319
ناجح194160أحمد موصمي2313484
راسب1734.552أسامة بركات2412635
ناجح2044.565أالء أفو2512858
ناجح1940.560آالء قطاع2612866
راسب1533.549براء الحمود الموسى2712377
راسب19غائب19برىان سفمو28189
راسب15غائب15بشار لطيف2914026
راسب19غائب19بشير الشيخ3011328

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%33.98:نسبة النجاح عضو          عضو         عضو       



2016/2017   الدورة االضافية  
6 من 2الصفحة 

نتائج مادة تشريح تطبيقي 
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح214061بياء الخيرو3112075
راسب1332.546تركي الصطيف القطيش3212719
راسب13غائب13جياد زينو 3314006
راسب1838.557جياد عمر3412653
راسب0غائبحاتم الشالل 35106
راسب213859حارثة شقفة3612816
راسب1642.559حس حسون3712705
راسب0غائبحسام األسعد38207
راسب0غائبحسن الشاوي39300
راسب0غائبحسين اليندي 40299
راسب24غائب24حسين محب الدين 4111146
ناجح2046.567حميمة المطر4212425
ناجح164662حمزة وسمي الصالح4314020
ناجح204060حنين ىاشم المحمود4487
ناجح2040.561خالد الفقير4512867
راسب18غائب18خالد المحمل4610935
راسب15غائب15خالد المحمد األحمد 4710998
ناجح154560خالد مسمم4812497
راسب17غائب17دلشاه أمين49
ناجح194968رزق اهلل الصمصام5013013
راسب1337.551رشاد عبو5114042
ناجح165066رضا النشار5212997
ناجح194867رنيم الحاج زين5312776
راسب0غائبروان اسماعيل5448
راسب18غائب18زاىر قرمو5512800
راسب172542زاىر كروما5612707
راسب152843ساجدة محمد العافص5714036
راسب24غائب24سامح كوجان5811581
راسب16غائب16سامر األسد5912521
راسب203252سعاد سراقبي6012937

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%33.98:نسبة النجاح عضو          عضو         عضو       



2016/2017   الدورة االضافية  
6 من 3الصفحة 

نتائج مادة تشريح تطبيقي 
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب163955سميمان راسم شيخ عطية6113984
راسب24غائب24سميمان كوجان6210777
راسب183149سيامند حسين6312673
راسب12غائب12شادي الخمف64254
راسب11غائب11شنور عمي محمد65
راسب203050شيمو محب الدين6612941
ناجح204262ضحى النوير6712625
راسب163349ضياء المحيميد6813448
راسب20غائب20طارق اليجو69493
راسب13غائب13طوني عقباتي7011717
راسب0غائبعبادة جمال الجدعان71437
راسب124153عبد الرحمن الحوري7212774
راسب1741.559عبد الرحمن سميم7313472
راسب24غائب24عبد الرحمن غزال7410922
ناجح164460عبد الكريم االخرس7512732
راسب19غائب19عبد الكريم بزماوي7611617
راسب0غائبعبد الكريم كشكش77339
راسب1835.554عبد اهلل الجاسم7812240
راسب18غائب18عبد اهلل المحمود العمر7912437
راسب182341عبد اهلل عابد8012701
راسب13غائب13عبد اهلل قزي 8110880
ناجح174562عبد المسيح جرجس8212324
راسب2433.558عبد الناصر التتان8312945
راسب163854عبدالرحمن النقيب8413468
راسب22غائب22عبدالكريم ضفضع85249
راسب203757عبداهلل خالد المحمد8614035
راسب20غائب20عبود الحمادي8711988
راسب183452عدنان برازي8812245
راسب2034.555عال الشب8912991
راسب17غائب17عمي العباس9012364

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%33.98:نسبة النجاح عضو          عضو         عضو       



2016/2017   الدورة االضافية  
6 من 4الصفحة 

نتائج مادة تشريح تطبيقي 
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب20غائب20عمي دروبي91331
راسب193352عمي موسى9212461
ناجح224365عمار تميالت 9312414
راسب17غائب17عمار صافيو9412622
راسب0غائبعمر الطوير95132
راسب20غائب20عمر شوبك9610958
راسب18غائب18عمر معروف9711938
راسب153449عمران الشبمي9813941
راسب24غائب24عمران الطاىر99204
راسب0غائبعيد العبد الرزاق الخضر100225
ناجح194867عيد شاىين10112517
راسب162743غدير الجمعة10213453
ناجح194867فاطمو بزنكو10312760
ناجح1847.566فرح الشميطو10412824
ناجح134861قتيبة فضل10512727
ناجح204363كحمو كوجان10612982
راسب0غائبكرم حسو107163
ناجح204363لطوف الناشف10814031
راسب12غائب12ليندا التجاري10914044
راسب213354مالك الياسين العبد11014023
راسب19غائب19ماىر كرزون11112805
راسب16غائب16مجاب الحاج عمي112223
راسب15غائب15مجد دوشي11311899
راسب183250محمد االعوج11412641
راسب1825.544محمد االمير11512987
راسب18غائب18محمد البدوي 11611446
راسب1439.554محمد الجيجاوي11712640
راسب13غائب13محمد الحبال11811739
ناجح1941.561محمد الصفوة11912541
ناجح194463محمد الكريط12013447

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%33.98:نسبة النجاح عضو          عضو         عضو       



2016/2017   الدورة االضافية  
6 من 5الصفحة 

نتائج مادة تشريح تطبيقي 
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب1543.559محمد الويس12112431
راسب15غائب15محمد الياسين12212729
راسب18غائب18محمد أحمد المحمد123628
راسب0غائبمحمد جمب124317
راسب18غائب18محمد خطاب12511058
راسب1631.548محمد سرستاني12612160
راسب9غائب9محمد سمطان الحاج عبيد1270
راسب18غائب18محمد عمار المردود12813982
راسب17غائب17محمد قره احمد12911926
راسب1837.556محمد نور تميتي13012823
راسب152843محمود الداغستاني13112963
ناجح184260محمود السماعيل13212575
راسب13غائب13محمود محمد13312872
ناجح194160مرح النابمسي13413002
راسب132437مرح جبر13512555
ناجح194160مرىف الصباغ13612781
راسب9غائب9مروان ذكره137
راسب1632.549مسره إبراىيم الياسين13812634
راسب18غائب18مصطفى االبوحسن الجبمي 13911395
راسب133043مصطفى األفندي14012450
راسب22غائب22مصطفى الرحال141176
راسب213051مصطفى حجازي14212896
راسب16غائب16مصطفى نجار 14310955
ناجح2238.561معاذ عيان14412770
راسب24غائب24معتصم الديري14511789
راسب203252معمر صبحي الفرج14614019
ناجح2042.563منار الشعار14712884
راسب20غائب20منار عيسى 14811403
ناجح1346.560منى زيدان14913996
ناجح2346.570ميدي الطيش15012976

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
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2016/2017   الدورة االضافية  
6 من 6الصفحة 

نتائج مادة تشريح تطبيقي 
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب24غائب24ميدي الفاضل 15111482
ناجح214162ميند حمدان15213961
راسب23غائب23مؤمن ناعم15310789
راسب152338مياده عبيدو15412268
راسب18.524.543نادره غزول15512911
راسب1730.548نايف الحمدي15612914
راسب153045نبراس عيسى15712570
راسب143044ىدى ظاىر15813999
راسب193352ىديل المتني15912687
راسب15غائب15ىشام التالوي16011890
راسب212849ىيا المكاري16112996
راسب1635.552ىيفاء السيد16212579
راسب184159وائل الحجي163109
راسب203252وائل معتوق16412835
راسب2226.549وعد المبارك16512950
ناجح204666والء حبوش16612962
راسب19غائب19ياسر الطرشة 16713456
راسب3535يامن خشان 168105
راسب153550يحيى الخضر16912743
راسب2030.551يحيى حالق17012691
راسب1737.555يزيد بكور17112961
ناجح165167يوسف الرحال17212841
راسب16غائب16يوسف طيباوي17335
راسب18غائب18يوسف قنوت17412978
ناجح233962يونس الحمزاوي 17511053

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ
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