
2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 1الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

ناجح1448.7563ابراىيم الدرويش113345
راسب1443.7558ابراىيم عمي عموان2816
راسب1131.2543ابراىيم قمر الدين313093
راسب15غائب15ابراىيم كروما412572
راسب15غائب15احمد الحسين512831
راسب11غائب11احمد الدس6
راسب15غائب15احمد الفرخ712947
راسب12غائب12احمد المحمود813007
راسب13غائب13احمد بوسطو جي913392
راسب17غائب17احمد خالد1012917
راسب15غائب15احمد خطاب1112390
راسب12غائب12احمد دكرلي1213056
راسب1538.7554احمد ديب الصباغ1312989
راسب15غائب15احمد زريق1412910
راسب1116.2528احمد قسوم1513134
راسب122537ادريس الخاني16144
راسب14غائب14اسراء االحمد1712852
ناجح175067اسماعيل النعمات18879
راسب1132.544اكرم صباغ1913051
ناجح2041.2562االء درويش2013921
راسب1532.548البتول كعيد2113612
راسب1127.539ايمي عبود2213864
راسب1122.534إبراىيم اإلبراىيم2313579
راسب113546إبراىيم الحمو2413847
راسب1121.2533إبراىيم الخطيب2513726
ناجح2047.568إبراىيم الشيخ موسى2613710
راسب1146.2558إبراىيم العثمان2713543
راسب1828.7547إبراىيم جابر2813531
راسب1233.7546إبراىيم زكية2913537
راسب1137.549إبراىيم سواح3013607
راسب1246.2559إسماعيل العبد3113803
راسب13غائب13إياد قندقجي3212636
راسب12غائب12إيمان ألطيش3311134
راسب112536أجود واكيم3413748
راسب1147.559أحمد الحسون3513656
راسب1236.2549أحمد الحسين المحمد3613523

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 2الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

راسب1133.7545أحمد السموم3713744
ناجح1548.7564أحمد الشريف3813818
راسب12غائب12أحمد الطويل3911351
راسب0غائبأحمد العمي40245
راسب1146.2558أحمد العمي بن عمي4113535
ناجح1447.562أحمد العمي بن محمد4213719
راسب11غائب11أحمد القاسم4310215
راسب1146.2558أحمد القجمي4413743
راسب11غائب11أحمد النعسان4513900
راسب1136.2548أحمد أراحيل4613823
راسب1328.7542أحمد خير بظ4713567
راسب1132.544أحمد دياب4813704
راسب1228.7541أحمد سبسبي4913520
ناجح1946.2566أحمد عدي5013812
راسب1131.2543أحمد عمي قنا5113861
راسب133548أحمد كفري5213821
راسب23غائب23أحمد كمال حشاش5312022
ناجح1247.560أسامة البالن5413585
راسب11غائب11أسامة السراج5513568
راسب1126.2538أسد اهلل خضر5690006
راسب0غائبأسعد محمد نوري حسن57582
راسب1147.559أشرف اإلسماعيل5813552
راسب0غائبأشرف عيسى 5911
راسب926.2536أمجد البوشي عدي6013257
راسب17غائب17أمجد يوسف 6111348
راسب1336.2550أمل الصاري6213712
راسب133043أمير كميب6313904
راسب15غائب15أنس شقفة 6411475
راسب123042أنس ىواش6513806
راسب0غائبأويس محمد عمي6610834
راسب1142.554أييم أحمد6713925
راسب22غائب22آذاد مسمم6811882
ناجح115061باسل العشموطي6912981
راسب0غائبباسل الفرج70523
راسب1126.2538باسل ثمج7113835
راسب1238.7551باسل جعموك7213652

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 3الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

راسب11غائب11باسل مشيداوي73
راسب12غائب12بدر احمد الحسين74594
راسب14غائب14براء دياب7512500
ناجح1151.2563برىان الدين السويدان7613820
ناجح1158.7570بسام القطيشة7713734
ناجح125567بشار ياسر األلوسي7814041
راسب17غائب17بكري الزعبي7912769
راسب1137.549بياء الغريب8013754
راسب23غائب23تيسير محمد خيارة 8111320
ناجح1347.561ثائر لطفي8213845
ناجح165066جابر جرجنازي8313247
راسب1121.2533جعفر ابراىيم8413104
ناجح1151.2563جعفر طوماني8513580
ناجح1347.561جالل قربان بارودي8613686
راسب15غائب15جمال الفيومي8711735
راسب152540جمال عبد الميدي8813903
راسب1143.7555جميل البيطار8913790
راسب0غائبجياد زينو90144
راسب1142.554حاتم العارف9112250
ناجح1456.2571حازم البابا9213675
راسب1737.555حازم الجشعم9313944
راسب16غائب16حامد الكوكو9411371
ناجح1848.7567حذيفة شرف الدين9513559
راسب1141.2553حذيفة مكاوي9613651
راسب16غائب16حذيفو شاغوري9713411
ناجح1547.563حسان طالب العثمان9813650
راسب18غائب18حسن الخميس9912192
راسب12غائب12حسن الشمري10013197
راسب0غائبحسن جحا10122275
راسب1633.7550حسن فدعين10290015
راسب19غائب19حسين الحج حمود10314003
راسب2037.558حسين الخضر10412954
راسب1141.2553حسين الرمو10513908
راسب18غائب18حسين الريمة10610589
ناجح1158.7570حسين الوقاع107140
ناجح1947.567حسين نصر10813616

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 4الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

راسب132538حماد العرنوس10913469
راسب1536.2552حمزة االعرج 11013243
راسب1132.544حمزة األوا111158
راسب1438.7553حمزة ذبيان الحميدي11213179
راسب14غائب14حمزة عبد القادر11313636
راسب0غائبحمزة وسمي الصالح11414020
راسب0غائبحمود العوض115729
راسب2026.2547حنين تقي11613279
ناجح1352.566خالد احمد شربوطمي 11713163
راسب1137.549خالد الجمعة11813508
راسب41.2542خالد السموم119253
ناجح164561خالد الشحود12013617
ناجح1458.7573خالد عابد12113621
راسب13غائب13خالد محمد الحسن122
راسب4545خمدون المصري12313536
راسب17غائب17خمف الشيخ جاسم12412709
راسب1237.550خمف حسين الخمف12513976
ناجح1157.569خمف صالح العبد الحسين12690023
ناجح155570خميف الحسين12713317
راسب14غائب14خميل الشيابي12811902
راسب16غائب16دفع اهلل طو ابراىيم1299800
راسب1541.2557راما الشعار13013683
راسب20غائب20رامي العيسى13111748
راسب9غائب9رامي صالح1328803
ناجح1553.7569رائد المنصور13313700
راسب15غائب15رائد النقار13412993
راسب0غائبرأفت نانو 135310
راسب0غائبربى جبالوي 13612679
راسب0غائبربيع سموم13711837
راسب23غائب23رند اسكاف13812890
راسب1132.544رنيم السميمان13913935
راسب43.7544رىام الخطيب14013209
راسب1537.553رىام سبيع14112459
راسب1638.7555رىف الصغير14213515
راسب1327.541ريم الفرخ14313815
راسب17غائب17زاىر ميباش14412479

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 5الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

راسب14غائب14زايد المحرسي14512032
راسب16غائب16زياد المشحن14611571
راسب11غائب11زيد الحاج زين14713560
راسب9غائب9زين األحمد148
راسب1118.7530زينا ديب14913505
راسب15غائب15زينب حميد الحميدي15014024
راسب1322.536زينة البني15113694
راسب123042سارة سالمة15213623
راسب154055سامر جعيمة15313613
راسب1136.2548سامي األسود15413784
راسب22غائب22سعد الحمود15512726
راسب1931.2551سعد دوش15613632
راسب22غائب22سمطان التالوي15711931
راسب11غائب11سميم بواكم15813022
ناجح214061سمر مفتاح15913602
راسب1122.534سمير جمال الدين16013414
راسب21غائب21سومر محمي16113738
راسب11غائب11شادي كناكر16213658
راسب10غائب10شريف الشيخ16311572
راسب20غائب20شيد المراد16412889
راسب20غائب20صالح خميل16512508
راسب1136.2548صطوف صطوف16613755
راسب1142.554صفية المصطفى16713912
راسب1136.2548صقراط المحمد16813717
راسب1731.2549صالح الدين حميد169125
راسب113546ضاىر صباغ17013796
راسب1921.2541طارق االسعد17113101
راسب1221.2534طارق الحبال17213266
راسب15غائب15طارق الخطاب17311523
راسب1122.534طاىر القطان17413578
راسب1118.7530طالل كمبون17513593
راسب1331.2545طمو كمبون17613597
راسب1142.554طو الحمدو17713516
راسب137.521طو العمر17813665
راسب1427.542طو اليوسف17913509
راسب1231.2544عامر عمرة18011100

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 6الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

راسب1246.2559عبد  الموح181145
راسب113041عبد الباسط الجعبو18213774
راسب12غائب12عبد الجبار عقاد18311352
راسب113041عبد الحسيب كزكز18413378
راسب1333.7547عبد الحكيم شبمي18513639
راسب1136.2548عبد الحميد الجمل18613273
راسب28.7529عبد الحميد حج سعيد187315
راسب1138.7550عبد الخالق اإلدلبي18813668
راسب1521.2537عبد الرحمن ابراىيم الياسين18913262
راسب133043عبد الرحمن السميمان19013310
راسب1128.7540عبد الرحمن الغزاوي19113332
راسب163046عبد الرحمن اليويس19213546
راسب1123.7535عبد الرحمن دعدوش19313624
راسب12غائب12عبد الرحمن سفاف19413664
راسب15غائب15عبد الرحمن سفاف19512470
راسب112536عبد الرحمن عرفة19613655
راسب16غائب16عبد الرحمن محمد معطي19711750
راسب1112.524عبد الرحمن يونس مغربل19813718
راسب0غائبعبد الرزاق جعك1998971
راسب1132.544عبد الرزاق حاتم20013692
راسب14غائب14عبد الرزاق حاج عمي20113455
راسب1321.2535عبد الرزاق طعمة20213696
راسب0غائبعبد العزيز الحريري 20313027
راسب12غائب12عبد العزيزنبيان20411792
راسب19غائب19عبد الغني قصاص205
راسب17غائب17عبد القادر الياسين20613974
راسب12غائب12عبد القادر بازار20713196
راسب1136.2548عبد الكريم البارودي20813689
ناجح1648.7565عبد الكريم شربوطمي20913572
راسب1437.552عبد الكريم عصفور210143
راسب1237.550عبد المطيف الضاىر21113611
راسب0غائبعبد المطيف الوكاع21211763
راسب19غائب19عبد المطيف طعمة21311560
ناجح1643.7560عبد اهلل األشقر21413513
راسب13غائب13عبد اهلل الحموي21512523
راسب1232.545عبد اهلل القدور21613517

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 7الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

راسب1146.2558عبد اهلل بارودي21790042
راسب1136.2548عبد اهلل دعدع21813584
ناجح1458.7573عبد اهلل زينو األركي21913614
راسب11غائب11عبد اهلل شحيدة220324
راسب0غائبعبد الممك العموري22112025
راسب1326.2540عبد الممك جبارو22213736
راسب1633.7550عبد النور يوسف حاتم22313594
ناجح115566عبد اليادي مكي224150
راسب20غائب20عبدة بركات عمي 225
راسب11غائب11عبيدة السميمان22613915
راسب1131.2543عبيدة سرميني22713758
راسب1137.549عبيدة ىويدي22813749
راسب1537.553عبيده مراد22913772
راسب12غائب12عدنان افة23013135
راسب113546عدنان السح23113765
راسب1136.2548عدنان ورق23213627
راسب114556عدنان ياسين دالي23313634
راسب1432.547عدوية العمر المسعود23413586
راسب1147.559عدي الجندي23513547
راسب12غائب12عدي جاسم سمطان 236
راسب12غائب12عدي ديب23713814
راسب143549عصام العتر23813610
راسب9غائب9عصام خموف23911178
راسب1428.7543عطا اهلل جنيد24013874
راسب123547عطاء خير اهلل24113800
راسب10غائب10عالء الدين الشمالي24222239
راسب113041عالء حميد24390050
راسب0غائبعالء دياب 24413489
ناجح115566عالء زوزا24513635
راسب21غائب21عمي الحمود24612873
راسب20غائب20عمي الخالد 24713344
راسب11غائب11عمي الرفاعي248
راسب1141.2553عمي الشاوي24913911
راسب114556عمي حسن العفاف250157
راسب122537عمي خمدون درويش25113829
راسب1127.539عمي دست25213732

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 8الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

راسب133043عمي سممان25313171
راسب1133.7545عمي سميمان25413521
راسب27.528عمي عز الدين255352
راسب17غائب17عمي كاظم25611895
راسب16غائب16عمي محمد العمي25713894
راسب12غائب12عمي نحالوي258137
راسب1128.7540عمي ياسين درويش25913641
راسب1323.7537عمار موسى الجاسم26013070
راسب13غائب13عمر العبسي القسي26112374
راسب0غائبعمر العبيد262560
راسب25غائب25عمر حجازي263
راسب13غائب13عمر سعيد26411510
راسب12غائب12غمكين عبد اهلل26511713
راسب1122.534غيث درويش26613849
راسب1933.7553غيداء زيتون26713716
راسب1331.2545فادي البارودي26813680
راسب1323.7537فادي الشرابي26913342
راسب1518.7534فادي سعيد27013437
راسب18غائب18فراس الغريواتي27112927
راسب11غائب11فراس المصطفى27213685
راسب18غائب18فيد المقداد27311776
راسب1141.2553قتيبة الخالد27413519
راسب0غائبقمر حجازي27590058
راسب95059كاظم عيسى المحمد27622281
راسب1632.549الما شياب27713789
راسب2127.549لجين المصري27812574
ناجح1446.2561ماجد الالذقاني27913892
راسب13غائب13ماجد محمد الشناق28012029
راسب1127.539مالك شالش28113741
راسب1226.2539ماىر العوض28213927
راسب19غائب19مايكل زياده112905
راسب0غائبمأمون كالج513964
راسب12غائب12مجد صوان613085
ناجح1148.7560محسن محمد713172
راسب13غائب13محمد اغيد االدلبي812898
9oo852راسب10غائب10محمد األحمد

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 9الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

راسب13غائب13محمد الجدعان1012619
راسب0غائبمحمد الحمادة1190069
راسب20غائب20محمد الخمف12
راسب0غائبمحمد الخميفة العسكر13953
ناجح145569محمد الرسمي1514028
راسب1242.555محمد الزعبي1813084
راسب20غائب20محمد السبع33
راسب1118.7530محمد الصطيف3413608
راسب11غائب11محمد الضحاك4013857
راسب1117.529محمد العظم4113819
راسب12غائب12محمد الفارس4412117
راسب1433.7548محمد المحمد4613707
راسب1241.2554محمد الناصر5413530
راسب17غائب17محمد اليارون5613465
راسب17غائب17محمد الوتار5812457
راسب38.7539محمد الياسين60218
راسب2026.2547محمد امجد نديم6213910
راسب1141.2553محمد أحمد6513098
راسب0غائبمحمد أحمد المحمد67628
راسب134053محمد أدىم جنيد69156
راسب163551محمد أشرف األسعد7113778
راسب1132.544محمد أمير عدي7413742
ناجح1846.2565محمد أنس أرمنازي7513482
راسب124557محمد بدر قشاش7613798
راسب15غائب15محمد بدوي 8011446
راسب1422.537محمد براء خضر8213901
ناجح1648.7565محمد بسام الحسن8812725
ناجح1842.561محمد بشر كميب9113475
راسب0غائبمحمد بياء الدين الضاىر9513050
ناجح1647.564محمد جالل القصير9813574
راسب38.7539محمد جمب100317
راسب1241.2554محمد جمال الشعار10113407
راسب1143.7555محمد حربة10213723
راسب17غائب17محمد حسين جمال يحيى10412027
ناجح1153.7565محمد خالد البيش10713783
راسب113546محمد خالد موسى باشا11413663

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 10الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

ناجح1452.567محمد خاني11513906
راسب1241.2554محمد خميفة العسكر116953
ناجح1548.7564محمد خير الحريب12313558
راسب1242.555محمد ديب عمر حشيش12413231
راسب17غائب17محمد زاىر المعصراني 12811383
راسب1226.2539محمد سالم األحمد12912
ناجح145064محمد سامي لبان131159
راسب1127.539محمد سعد عيد13213888
راسب42.543محمد سكر134163
راسب1522.538محمد شيم شقفة13513533
راسب1541.2557محمد صالح السموم136120
راسب17غائب17محمد صالح الموسى13711933
راسب1636.2553محمد طومان13813659
راسب113041محمد طوماني14313705
راسب0غائبمحمد عبد الخمف144999
راسب152540محمد عبد المطيف الشيخ14513979
راسب113546محمد عبد المطيف ظاظة14613828
راسب1118.7530محمد عبد اهلل الحمادة14790069
راسب16غائب16محمد عدنان القاسم153634
ناجح115566محمد عشي15513902
ناجح1546.2562محمد عالء حاكمي15622296
راسب23غائب23محمد عموي 159
ناجح175067محمد عمي النايف16013297
راسب1737.555محمد فارس حسو16114029
راسب13غائب13محمد فارس قبش16213913
راسب112031محمد فدعين16313336
راسب21غائب21محمد قسوم17110338
راسب1227.540محمد قمر الين18113359
راسب20غائب20محمد كركوتمي العسكري19211498
راسب16غائب16محمد كسر 19311237
راسب17غائب17محمد معاذ صمودي19512551
ناجح1557.573محمد نزيو عرب19714297
راسب1812.531محمد نور الشامي19913357
ناجح1946.2566محمد نور العساف20113260
راسب1537.553محمد وليد الرمال20212703
راسب142539محمد يحيى الخالد20313080

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 11الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

راسب1121.2533محمد يزيد ممي204149
ناجح1948.7568محمد يوسف الموصغمي205119
راسب1637.554محمد يونس21013249
راسب133548محمود الزبدي21113928
ناجح2043.7564محمود المطر21313943
راسب1232.545محمود باشوري21813581
راسب1332.546محمود جرجنازي21913534
راسب15غائب15محمود شحادة22313490
ناجح1647.564محمود شوربا22413026
راسب1128.7540محمود عزاقير22813729
راسب1226.2539محمود عصار23413832
راسب14غائب14محمود عمي الحسن235545
راسب162036محمود كريدي23712474
راسب11غائب11محمود كوجان24010433
راسب17غائب17محمود مصيطف24213949
راسب14غائب14محمود مكاوي24412365
راسب14غائب14مرىف األسمر24511566
راسب2128.7550مرىف موسى باشا24613072
راسب17غائب17مشيور مخول25412295
راسب192039مصطفى السباعي25513702
راسب27غائب27مصطفى النقيب25612314
راسب15غائب15مصطفى اليربش25910727
راسب1928.7548مصطفى ديري26013474
راسب1232.545مصطفى سفاف26113844
راسب13غائب13مصطفى عبد الواحد26212782
راسب18غائب18مصطفى عمر26311676
راسب11غائب11مصطفى عمرين26912351
راسب13غائب13مصطفى يحيى رجب27013426
راسب123547مصعب المنصور27113369
راسب1617.534مصعب شنان27313368
راسب1737.555معاذ العبداهلل27813148
راسب1631.2548معاذ رقيو28113264
راسب154055معاذ عروب28216001
راسب0غائبمعاوية الحسين28310485
راسب1137.549معاوية الشيخ بكرو28513740
راسب18غائب18معتز يو سفان28611490

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 12الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

راسب1612.529مميم سفاف28713640
راسب1127.539مميم قفورة28813896
راسب21غائب21ممدوح المصري28911845
راسب123042ممدوح ىدلو29013582
راسب1622.539مناف كنعان29313541
راسب1526.2542منى فاعور295141
ناجح1457.572ميند نصر الخرابة29713955
راسب1236.2549ميند يوسف30013808
راسب1126.2538موسى الدندل30113293
راسب0غائبمؤيد الحسن المحمد30513980
راسب14غائب14ميسر مسطو الحمبي311
راسب1133.7545ميمون ابراىيم ابراىيم315124
ناجح1743.7561نايف الحمدي31912914
ناجح1148.7560ندوة العيسى32613879
راسب0غائبنذير عبد الحنان األحمد333931
راسب23غائب23نزير االحمد336
راسب141024نشوان احمد السويحة 340860
راسب21غائب21نواف المنصور34313324
راسب114051نور الدين اليونس34613626
راسب17غائب17نور المصطفى34811598
راسب122032ىاني معرزافي35013194
ناجح1956.2576ىبة الريحاوي35113629
راسب11غائب11ىبو العكمو35212820
راسب1431.2546ىشام عرابي36513618
راسب22غائب22ىال حجازي36912642
ناجح1547.563ىمام سيفو37113842
راسب1341.2555ىيام الشيخ372856
ناجح1646.2563ىيثم عمي السيد373136
راسب1733.7551وائل العابد37413158
راسب1232.545وائل المصري 37613470
راسب15غائب15وسام نبكي37812998
راسب1923.7543وفاء السقا37913539
راسب131528وليد خمف38214032
راسب21غائب21وليد شيخ الغنامة38313274
راسب1147.559وليد محمد العثمان384165
راسب19غائب19ياسر سممون38511924

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية  
13 من 13الصفحة 

نتائج مادة جنني
-السنة  الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموع عالمة النظري

ناجح185068ياسر فريد العش39113566
راسب12غائب12ياسر كعيد39312731
ناجح1846.2565ياسر مسدي39612797
راسب1133.7545ياسين الكيجان40313250
ناجح195069يامن المييوب40413518
راسب1217.530يامن محمد المحمد408146
ناجح1256.2569يحيى الرفاعي409135
راسب134053يزن الحاج عبداهلل41114319
راسب19غائب19يزن الخضر41313786
راسب17غائب17يزن العمي41611677
راسب1323.7537يزن حسين41813759
راسب1132.544يسار العمي42413219
راسب2031.2552يوسف المممي42713434
ناجح1851.2570يوسف عبدون42913932
راسب20غائب20يوسف قنوت43112978
راسب112536يوسف يوسف43813043
راسب1632.549يوشع خضور43912853
راسب1532.548يونس الراشد44413326

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ

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


