
2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 1الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنة الوضع ت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

النتيجةالمجموع العملي
راسب163349اتشا١ُ٘ االزّذ112401
راسب133952اتشا١ُ٘ االزّذ212736
ناجح21.54163ابراىيم األعرج313375
راسب11.53547ابراىيم الجمال412617
ناجح12.55265ابراىيم الدباغ512806
راسب25غائب 25اتشا١ُ٘ اٌالظ6
راسب14غائب 14اتشا١ُ٘ إٌساط712404
راسب9.54252ابراىيم حنظل813267
راسب0غائب ابراىيم خميل912031
راسب93140ابراىيم كاسوحة1012282
راسب134457ابراىيم ماقوق1113113
راسب9غائب 9اتشا١ُ٘ ِغمٛف1212409
راسب164157احسان الرومي1312828
راسب173249احمد ابراىيم1413071
راسب93948احمد اركي1512473
راسب20غائب 20ازّذ االزّذ اٌؾ١خ1612103
ناجح14.54560ازّذ اٌثاسٚد1712689ٞ
ناجح195170احمد البرجس1812369
راسب9غائب 9ازّذ اٌدّاي1913119
راسب16.54158احمد الحامض2012975
ناجح95261احمد الحمود2112934
راسب203959احمد الخطيب2212802
راسب27غائب 26.5ازّذ اٌخ٠ٍٛذ2313145
ناجح21.54163احمد الرفاعي2413068
راسب152944احمد السموم2513318
ناجح224870احمد الطيار2613111
راسب13غائب 13احمد العبد اهلل الشيخ2713313
ناجح21.54163احمد العموري2813221
راسب9غائب 9احمد القدور2913126 مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 2الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

ناجح194261احمد الكردي3012747
راسب13.54054احمد الموسى3113303
ناجح20.54667احمد الياسين3213374
راسب11.52941احمد بوسطو جي3313392
ناجح154863احمد جنبالط3411782
راسب104252احمد ديب الصباغ3512989
ناجح22.54770احمد رحماوي3613957
راسب133750احمد سمان3712958
ناجح243761احمد عبد العزيز3813301
ناجح233760احمد عرار3913235
راسب203959احمد عميوي4013281
ناجح15.54561احمد غازي خالد4112917
راسب93443احمد قشاش4213486
راسب0غائب ازّذ ِؾاذ43319ٟ
راسب14.54257احمد مصطفى المالش4413997
راسب11غائب 11ازّذ ٔالٛذ4512534
راسب153550احمد نور نخمة4613284
ناجح18.54463احمد يونس محمد4713968
راسب93241اسامة االحمد4812512
راسب91827اسامة الحجازي4912454
ناجح234467اسامة حمود5012537
راسب17.53048اسامو حماده5113089
ناجح175269اسماعيل الخمف5212809
ناجح254570اشرف دبوس5313228
راسب93746الخطاب يونس5414312
راسب174259المعتصم باهلل الممموك5513200
راسب11.54355امجد محمد5613082
راسب9غائب 9ا١ِش ل١ّح5712755
راسب13.54155امين الحمصي5812903
راسب10غائب 10ا١ِٓ صلضٚق5912442
راسب102131انس ازىر6012730 مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 3الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب9غائب 9أظ اٌثىش6112467ٞ
ناجح95160انس الشيخ خالد6213109
ناجح22.53861انس الصالح6313069
راسب13.54256انس قدور6413122
ناجح19.55272اياد عبد المطيف6513155
راسب11غائب 11اياد قندقجي6612636
راسب15غائب 14.5ايمان جميدان6712292
راسب10.52940اييم حراقة6814016
راسب93948إبراىيم عبداهلل الحسين6913985
راسب12غائب 12إبراىيم كزعور7011068
راسب16.53249أحمد الدادا7113376
راسب0غائب أزّذ اٌضو7213975ٛ
راسب3636أحمد اليجري7313983
راسب5050أزّذ سعر74298ُ
راسب164056أزّذ ِٛص7513484ٍٟ
ناجح154762أعاِح تشواخ7612635
راسب0غائب أشرف عيسى7711
راسب94655أٔظ اٌؾة7813327
راسب19غائب 19أٔظ زذاد7912860
راسب21غائب 21أويس محمد عمي8010834
ناجح174360أ٠ّٓ اٌؼثذ هللا8113044
راسب16.52744أ٠ّٓ ػٍٛا8213885ٟٔ
راسب17.52139أ٠ُٙ اٌص١ذ8313214ٌٟ
ناجح19.54565آالء لطاع8412866
راسب123749آالء ِسّٛد اٌفشزا85499ْ
راسب113849تاخ١ٛ االصسق8612525
راسب144256تاعً ػشٚا8713208ٟٔ
راسب133649تاعً غ8812243َٕٛ
راسب94453تاعً لصاب8913415
راسب93645تاعً ِشػ9012466ٟ
راسب14.53954ترٛي اتشا١ُ٘ ا١ٌاع9112786ٓ١ مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 4الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائب تذس اٌذس٠ٚؼ92655
راسب124052تذ٠غ اٌّشاد9313305
راسب0غائب تشاء د٠اب9412500
راسب143852تشاء لٕذلد9512804ٟ
ناجح20.53960تغاَ اٌسٕثظ9613406ٍٟ
راسب20غائب 20تغاَ عراٚا9712388
راسب18غائب 18تؾاس اتشا9810549ُ١٘
راسب141428تؾاس أزّذ9912856
ناجح19.54060تؾ١ش عالِح اٌؼّش10013481
راسب0غائب تىش اٌّذ10112637ٟٔ
راسب12غائب 12تىشٞ اٌضػث10212769ٟ
راسب93746تالي االؽش10312942َ
راسب18.54059تالي اٌسغ10413201ْٛ
راسب94251تالي ا٠ٌٛٙظ10513290
راسب163652تالي أتٛ اٌفمشاء10613895
راسب15غائب 15بياء العقبى10710344
راسب154358ذّاَ تات10813333ٌٟٛ
راسب16غائب 16تميم محي الدين10911409
راسب9غائب 9ذٛف١ك سافغ ؽاوش11012909
راسب21غائب 21ثائر السمير1118460
راسب9غائب 9خؼفش لشج ِسّذ 11212969
راسب15غائب 14.5جمال الفيومي11311735
راسب14غائب 14خٙاد ص11414006ٕٛ٠
راسب144155خٙاد ػّش11512653
راسب124658خ١ٌٛاْ أعؼذ 11612844
راسب17926خٟٛٔ زص11712921ٟٕ
ناجح23.54771خ١أا ػٍٛػ11813323
راسب0غائب خ١ٍث١ش ذِٛا اٌسٍث11912408ٟ
راسب122638زاصَ اٌدؾؼ12013944ُ
راسب0غائب زاصَ اٌسغ12112447ْٛ
راسب93948زز٠فح ا١ٌٛعف12213165 مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 5الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب13.53751زز٠فٗ ؽاغٛس12313411ٞ
راسب28غائب 28زغاَ اٌساج خ12413212ً١ٍ
راسب13.53549زغاَ اٌغ12513295ٍَٛ
ناجح23.54569زغاَ اٌغّاػ12613123ً١
راسب0غائب زغاَ اٌّصش12712532ٞ
راسب0غائب حسام أسعد128207
راسب233558زغاْ زٛا12913309ٌٗ
راسب18غائب 18حسان صافيو13011516
راسب21غائب 21زغٓ اٌثشادػ13112464ٟ
راسب184058زغٓ اٌماع13213132ُ
راسب0غائب زغٓ اٌّسّذ اٌخ١ّظ13312192
راسب94150زغٓ عفاف13413480
راسب0غائب حسن شادي135300
راسب4747زغٓ ؽا136300ٞٚ
ناجح174461زغٓ صطٛف اٌشعال13712100ْ
راسب93847زغٓ ػثّا13812759ْ
راسب13غائب 13حسين السطوف13911520
راسب173653زغ١ٓ اٌؼ14013058ٍٟ
راسب203757زغ١ٓ اٌٛزؼ14113953

راسب163450زغ١ٓ ص٠ذا14213015ْ
ناجح214263زغ١ٓ عش14313180ٛ٠
راسب144155زغ١ٓ عفاف14412434
راسب14.52641زغ١ٓ عٍم14512628ٟٕ١
راسب93645زغ١ٓ ػشٚق14614027
راسب15.53652زىُ ِشػ147359ٟ
راسب13.53650زّضج تذ14813157ٞٚ
راسب174259زّضٖ اٌؾاِٟ 14912785
راسب20غائب 20خالد اسماعيل15012259
راسب10.54253خاٌذ االعٛد15113213
راسب18غائب 18خالد الشيخ15210756
راسب16غائب 16خالد العساف15312267 مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 6الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب174057خاٌذ اٌؼظ15413001ُ
راسب154156خاٌذ اٌفم١ش 15512867
راسب184159خاٌذ عٍطا15612399ْ
راسب152641خاٌذ ؽشتٛط15713163ٍٟ
ناجح224466خاٌذ صثش15812777ٖ
راسب12غائب 12خاٌذ ػض15912598ٚ
راسب163551خاٌذ وث١غ16013485ٟ
ناجح16.54562خذ٠دح ػىؼه16112926
ناجح234063خضش اٌؼشٔٛط16212516
راسب203757خٍذْٚ االزّذ16313083
راسب18غائب 18خٍذْٚ اٌذ٠ٓ عؼذ16412410
ناجح205676دا١ٔٗ خّؼ16512306ٗ
راسب101929دزاَ فشج16613320
راسب21غائب 21دشوار محمد167336
راسب9.53848دػاء اٌخضش16812822
راسب134154سأٟ دٔثش16913047
راسب93241سصق هللا اٌصّصاَ 17013013
راسب103545سؽاد ػث17114042ٗ
راسب17.53957سضٛاْ تشواخ17213112
ناجح19.54262سغذج ؽ١خ اٌّىاسج17313183
راسب163854سٔذٜ اٌؼثذ17413494
راسب183250س١ُٔ اٌساج ص17512776ٓ٠
راسب202848س١ُٔ إٌّدذ17613328
راسب10.53142رىام سبيع17712459
ناجح23.55276سٚاْ اٌخ١ٍف17813254
راسب0غائب سٚػٗ عفشا17912596ٟٔ
راسب93140سٚٔذ ػد18012515ٟ
راسب9غائب 9سؤٜ اٌؼشٔد18112269ٟ
راسب13.52135س٠اْ عفاف18213105
راسب104252صأا ػٍٟ اٌؾ١خ ِٛع18312892ٝ
راسب19غائب 19صا٘ش لش18412800ِٗ مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 7الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب174158صا٘ش وشِٚا18512707
راسب193857صوش٠ا ػشت18613405ٛ
ناجح204565صوٟ ٔداس187365
راسب15.53652ص٠ذ االزّذ اٌدٕذ18813986ٌٟ
راسب11ساجدة العافص18914036
راسب101828عاسٖ اٌسّٛد اٌذساس19013963
راسب18.53958عاسٖ خاخ19112842ٗ
راسب15.53753عاٌُ عا19212865ٌُ
راسب18غائب 18عاٌٟ اٚضٗ تاؽ19312439ٟ
راسب13.53347عاِش ػطاس19413117
راسب0غائب عاِٟ اٌؼىٍح195332
راسب173754عؼاد اٌسىٛاذ19612627ٟ
راسب184159عؼاد عشالث19712937ٟ
راسب18غائب 18سمطان سراقبي19810416
ناجح243761ع١ٍّاْ االتشا19912728ُ١٘
راسب223759عّا٘ش اٌساج ٔؼغا20013920ْ
راسب163652عّش اٌصثاؽ20113181
ناجح205777عّش فخش20212571ٞ
ناجح23.54670ع١ّسح صغر20313278ٟٕ١
راسب123345ع١إِذ زغ20412673ٓ١
راسب0غائب شادي الخليف205254
راسب123345ؽادٞ ٚسد20612165ٖ
راسب0غائب ؽا٠ؼ اٌساج ٘اس20712176ْٚ
راسب143751ؽٍٙح ِسة اٌذ20812941ٓ٠
راسب0غائب صاٌر خ20912508ً١ٍ
راسب94756صفٛاْ اٌثغ١ش21012545ٟٕ٠
راسب163955ض١اء اٌّس١ّ١ذ21113448
راسب213556طاسق اٌط١اس21213125
راسب10غائب 10طارق حسن21310726
ناجح204161طاسق فشج 21411930
راسب9.52939طاسق لضٌثاػ21513341 مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 8الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب192948طٍسح اٌشز21613400ّْٛ
راسب13غائب 13طٟٛٔ ػمثاذ21711717ٟ
راسب17.53957ظالي عفاف21813457
راسب20غائب 20ػاِش طاٌة21912526
راسب93544ػاِش ػطٛسج22013454
راسب22غائب 22ػائؾح ِص١دح22113028
راسب174158ػثادج عٍطا22214301ْ
راسب9غائب 9ػثادٖ س٠ظ22313067
ناجح20.54061ػثذ األزذ زّذ22413395
راسب12غائب 12ػثذ اٌدثاس غضاي ِٕثاص22513128
راسب22.53457ػثذ اٌشزّٓ  اٌّغؼٛد22613118
راسب13غائب 13عبد الرحمن العاشق 22712265
راسب13غائب 13عبد الرحمن العاشق 22812265
راسب14.53550ػثذ اٌشزّٓ تىٛس22913391
راسب22غائب 22عبد الرحمن جواش23011874
راسب22غائب 22عبد الرحمن جواش23111874
راسب13.53852ػثذ اٌشزّٓ زٍفا23212899ٞٚ
راسب124052ػثذ اٌشزّٓ دغّٛػ23313358
راسب213657ػثذ اٌشزّٓ ع23413472ُ١ٍ
راسب94857ػثذ اٌشزّٓ فسٍح23512419
راسب18.53352ػثذ اٌشصاق اٌغساس23612713
ناجح154661ػثذ اٌشصاق اٌؼٍٛػ23713040
ناجح19.54464ػثذ اٌغالَ اٌّذٌٍح23812493
راسب9غائب 9ػثذ اٌؼض٠ض خٛخذاس23916000
راسب15.52440ػثذ اٌؼض٠ض فخش24013127ٞ
راسب143246ػثذ اٌفراذ اٌالص24113322
راسب193554ػثذ اٌفراذ خا24213356ٟٔ
راسب19غائب 19ػثذ اٌمادس ا١ٌاع24313307ٓ١
راسب9.53747ػثذ اٌىش٠ُ  اٌؼثذاٌشز244686ّٓ
راسب93140ػثذ اٌىش٠ُ ا١ٌاع24513202ٓ١
راسب11غائب 11ػثذ اٌىش٠ُ ؽ١خ إٌداس24612925ٓ٠ مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 9الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائب عبد الكريم كشكش247339
راسب0غائب ػثذ هللا اٌىث١غ24814017ٟ
راسب18غائب 18ػثذ هللا زث24913255ٛ
راسب14غائب 14ػثذ هللا ػاتذ25012701
راسب163854ػثذ هللا و٠ٛذس25113103
راسب9غائب 9ػثذ إٌّؼُ و١ال25285ٟٔ
راسب9غائب 9ػثذ إٌاصش لٕثش25312469
راسب5050عبد الهادي سفلو254333
راسب202747ػثذ اٌٙادٞ ػفش٠د25513239
راسب153247ػثذ اٌٛازذ ط25612818ٗ
راسب3434عبد الوهاب العاني25714005
ناجح174461ػثذهللا اٌرشن25812875
راسب0غائب ػثذهللا خاٌذ اٌّسّذ 25914035
راسب0غائب ػث١ذج اؽمش26012378
راسب13.53953ػث١ذج اٌغفاف26112608
راسب112435ػث١ذج د١ّ٘ؼ26213003
راسب184058ػث١ذج ٘ضاص26313931
ناجح214768ػذٔاْ اٌّسّٛد 26411440
راسب121325ػذٔاْ تشاص26512245ٞ
ناجح16.54764ػذٞ اٌّغافش اٌّص١طف26612352
ناجح194463ػشٚج اٌثٛاب26713224
راسب16.53956ػضاَ اٌذاٚد26813396
راسب12.54558ػفشاء ِمذاد26912779
راسب16.54057ػالء خّاي27013143
راسب17.53957ػالء ساغة اؽمش27112840
راسب9غائب 9ػالء عٍٙة27212114
ناجح184260ػٍٟ اٌخ١ٍف27313256
راسب9غائب 9ػٍٟ اٌؼٍٟ تٓ ِسّذ 27413459
راسب17غائب 17ػٍٟ ا27512288ٌٌّٟٛ
راسب162339ػٍٟ دسٚت27614309ٟ
راسب11.53749ػٍٟ عاػٛد27712363 مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 10الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

ناجح164662ػٍٟ ع١ٍّا27812659ْ
راسب13غائب 12.5ػٍٟ ػغاف27913233
راسب0غائب ػٍٟ ػفاسج28012303
راسب144256ػٍٟ ػ١غ28113299ٝ
ناجح18.55069ػٍٟ ِٛع28212461ٝ
راسب14غائب 13.5ػٍٟ ٔضاس ازّذ28312988
راسب183957ػّاس اٌّغٍّأٟ اٌؾؼاس28413938
راسب154055ػّاس ذ١ٍالخ28512414
راسب15غائب 15ػّاس صاف28612622ٗ١
راسب0غائب ػّاس ػاتذ28712540ٓ٠
راسب163450ػّاس ػال28812913ٞٚ
راسب14غائب 14ػّش االصفش28912587
ناجح265480ػّش اٌدّاي29012754
راسب16.53451ػّش اٌؼاتذ29113242
راسب15.53248ػّش اٌمؾاػ29213413
راسب11غائب 11ػّش دٌٛي اٌغٕح29313160
راسب12غائب 12عمر دىمان29412331
راسب9غائب 9ػّش عا29512557ٌُ
ناجح175067ػّش لٛل29613244ٛ
ناجح18.55170ػّشاْ طا٘ش297204
راسب0غائب ػٙذ اٌخضش298225
راسب16غائب 16فراتعوض حسين عوض29912686
راسب9غائب 9عيسى حداد30012920
راسب18.54059غضي عٛاذ30113272
ناجح204666غضٚاْ اٌّذٌٍح30213483
راسب184159غ١از اٌسٍث30313287ٟ
راسب113445غ١از اٌؼّش اٌذ٠ش30412862ٞ
راسب184058غ١از اٌٛا30513959ٞٚ
راسب0غائب غ١س زٕذ30612588ٌٟ
ناجح194665فادٞ اٌسغ30713195ٓ١
راسب92837فادٞ عؼ١ذ30813437 مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 11الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب183452فاطّح اٌض٘شاء غف١ش30913398
راسب0غائب فاطمة الشب قدور310256
راسب164056فاطّح تسثٛذ31113057
ناجح184563فذاء اٌسٛسا31213370ٟٔ
راسب93039فشذ غضاي31312906
راسب123749فٙذ صػث١ٗ دازٛي31412932
راسب0غائب فٛاص اٌؼثذ اٌٍط١ف31512098
راسب14غائب 14فواز المحمد المشرف31610747
ناجح245276فٛصٞ اٌؾ١خ أزّذ31713445
ناجح17.54664فإاد  اعؼذ31813289
ناجح175168فإاد زٛسا31913245ٟٔ
ناجح214869لر١ثح زداص32013268ٞ
راسب15غائب 15لسطاْ اٌؾ١سا32112361ٞٚ
راسب12غائب 12لسطاْ عف١اْ اٌط322ٗ
راسب16.52744لصٟ ازّذ اٌداع32312528ُ
ناجح204565لصٟ خاع32412957ُ
ناجح20.54970ل١صش تطشط32512750
راسب92029واس١ٌٚٓ وشوٛس32612817
راسب163854وسٍٗ وٛخا32712982ْ
راسب0غائب كرم حسو328163
راسب20.53758والي اٌّس١ّ١ذ32913217
راسب14غائب 14كمال الدين توكل33011632
راسب15غائب 15لطوف الناشف33180
راسب15.54258ٌّا د٘ثا33213170ْ
ناجح95463ٌّٝ ٘ؾاَ ٚزٛد33312999
ناجح١ٌ18.54261ٍٝ والط33412711
ناجح١ٌ204767ٕا اٌىشد33512354ٞ
راسب0غائب ١ٌٕذا اٌثخاس33614044ٞ
راسب0غائب مازن عبود3379831
راسب0غائب ِاٌه اٌغ١ٍّا338460ْ
راسب0غائب ِاٌه ا١ٌاع١ٓ اٌؼثذ33914023 مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 12الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب114859ِا٘ش اتٛ زثٛػ34013120
راسب11.53749ِا٘ش اٌّؼّاس34112204
راسب164056ِا٘ش ؽا34212916ٓ١٘
راسب17غائب 17ِا٘ش وشص34312805ْٚ
راسب94150ِأِْٛ والذ34413964
راسب104555ِثٕٝ اٌؼ34514012ٍٟ
راسب18غائب 18مجد دوشي34611899
ناجح144660ِدذ ػّاس34713991
راسب9غائب 9ِسغٓ فس34813929ٍٗ
راسب0غائب ِسغٓ ِؼط34912355ٟ
راسب93544ِسّذ ازّذ اٌد١دا35012640ٞٚ
راسب9غائب 9ِسّذ اعّاػ35114001ً١
راسب26غائب 25.5ِسّذ االتشا35213150ُ١٘
ناجح174966ِسّذ االػٛج35312641
راسب152641ِسّذ اال١ِش35412987
راسب9.54454ِسّذ األزّذ35513306
راسب13غائب 13محمد الجيرودي35611663
راسب12غائب 12محمد الحبال35711739
ناجح9.55161ِسّذ اٌسح ػ35812833ٍٟ
ناجح10.55061ِسّذ اٌسٛسا35912928ٟٔ
راسب9.51626ِسّذ اٌخاٌذ36013080
راسب12.54558ِسّذ اٌخط١ة36113218
راسب4141محمد الدرويش36212616
راسب93645ِسّذ اٌشع36314028ٍٟ
راسب94049ِسّذ اٌؾّا36413990ٌٟ
راسب164056ِسّذ اٌصطٛف36513237
راسب9.54151ِسّذ اٌصماس36613312
راسب94352ِسّذ اٌط١اس36713442
راسب4848ِسّذ اٌؼثذهللا36814037
راسب10غائب 10محمد الفارس36912117
راسب94453ِسّذ اٌى١اي37012559 مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 13الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب94453ِسّذ ا٠ٌٛٙظ37113349
راسب13غائب 13ِسّذ ا١ٌاع37212729ٓ١
راسب94150ِسّذ اِدذ ٔذ37313910ُ٠
راسب10.53344ِسّذ ا١ِش اعّاػ37414001ً١
راسب13.53751ِسّذ ا١ِش ٔاتٍغ37513141ٟ
راسب10غائب 10محمد أحمد درويش3768104
ناجح185068ِسّذ تشاء ٔٛف37713252ً
راسب93847ِسّذ تؾش و١ٍة37813475
راسب113950محمد بشير العميوي379861
راسب14غائب 13.5ِسّذ ذّاَ عفاف38012584
راسب0غائب محمد جهاد جمعة381332
راسب19غائب 19محمد جوخدار 38211810
راسب12غائب 12محمد حاج اسعد38327999
راسب9غائب 9ِسّذ زداص38412428ٞ
راسب9غائب 9ِسّذ زّضٖ اٌضّاْ 38512073
راسب104555ِسّذ خٍٛف38612990
راسب93544ِسّذ دغّٛػ38713463
راسب124557ِسّذ دلاق38812445
راسب15غائب 15محمد ديب العبد الرحمن38911958
راسب16غائب 16محمد ربيع عودة 39010892
ناجح194160ِسّذ س٠سا39112605ْ
راسب93746ِسّذ ص٠ذا39213373ْ
راسب12.54558ِسّذ عاِش ز39313269ٍَٛ
راسب0غائب محمد سنيور3943928
راسب10غائب 10محمد سيف39513476
ناجح234568ِسّذ ؽف١ك اٌدضاس39613460
راسب14غائب 14فراتمحمد شيء فار397258
راسب0غائب محمد ضاىر39810599
ناجح17.54462ِسّذ طاسق سعر39913930ُ
ناجح155469ِسّذ طاٌة آغا40012586
ناجح144761ِسّذ ط٠ٍٛح40113106 مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 14الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب144357ِسّذ ػاِش اتٟ ع40213156ٓ
راسب9.54656ِسّذ ػثذ اٌشز40312632ّٓ
ناجح144660ِسّذ ػثذ اٌغال40413048َ
راسب174057ِسّذ ػثذهللا اٌؾ١خ40513954
راسب94554ِسّذ ػثغٟ خشتٛط406336ٍٟ
ناجح144660ِسّذ ػشتٟ اٌىشٔاص40712788ٞ
راسب15غائب 15ِسّذ ػٍٟ اٌمطا40812610ْ
راسب132942ِسّذ ػّاس سخٛب40912977
ناجح15.54662ِسّذ ػّاس ػذ41012379ٞ
راسب11.53648محمد عيسى خزاعي41113052
راسب143953ِسّذ غٕاج41213149
ناجح21.54264ِسّذ فادٞ اٌؼثّا41313355ْ
راسب133750ِسّذ فاسط زغ41414029ٛ
راسب164157ِسّذ لر١ثٗ إٌثٙا41513335ْ
راسب20غائب 20محمد قره احمد41611926
راسب124658ِسّذ وضوض41713238
ناجح204868ِسّذ ِسغٓ ِسّذ41812878
راسب114152ِسّذ ِسّذ ػثذ اٌط١ف41912767
راسب133750ِسّذ ِصطفٝ اٌسّٛد42012810
راسب94453ِسّذ ِؼار صّٛد42112551ٞ
ناجح155469ِسّذ ٔذاف42213229
ناجح15.54763ِسّذ ٔٛاس اٌسغٓ ذشوا42312451ٞٚ
راسب12.51831ِسّذ ٔٛس ازّذ اٌخٍف42413461
راسب93746ِسّذ ٔٛس اٌؼغاف42513260
راسب18غائب 18ِسّذ ٔٛس اٌمصاب42613019
راسب12.53851ِسّذ ٔٛس اٌّسّذ42712706
راسب94857ِسّذ ٔٛس اٌّالػ42813388
راسب112536ِسّذ ٔٛس ذ١ٍر42912823ٟ
راسب9غائب 9محمد نور جوخدار43012825
راسب15.53450ِسّذ ٔٛس خف١ف43113191
راسب16.53754ِسّذ ٔٛس لاع43212929ُ مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 15الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب94049ِسّذ ٚاصً اٌٙال43312893ٌٟ
راسب0غائب محمود البدران434142
راسب123749ِسّٛد اٌساج زّٛد43513168
ناجح194766ِسّٛد اٌذاغغرا43612963ٟٔ
راسب153449ِسّٛد اٌضتذ43713928ٞ
راسب163551ِسّٛد اٌغ١ٍّا43812695ْ
راسب132639ِسّٛد اٌّصش43912952ٞ
راسب143145ِسّٛد اٌّطش44013943
راسب94251ِسّٛد ا١ٌاع44113300ٓ١
ناجح134962ِسّٛد زثاتح 44213438
ناجح164561ِسّٛد ؽمم44312585ٟ
راسب134053ِسّٛد ؽٛستا44413026
ناجح135063محمود غاجية 44512696
راسب123850ِسّٛد غاصٞ غاص44612524ٞ
راسب1818محمود كريدي44712474
راسب94958ِسّٛد ِغ448559ٍُ
راسب9.51626ِسّٛد ِص١طف44913949
راسب92433ِشذ خثش45012555
راسب0غائب ِشػٟ ِشػ45112690ٟ
راسب164157ِش٘ف اٌصثاؽ45212781
راسب113546ِش٘ف ِؾؼٍد45313006ٟ
راسب17غائب 17ِشٚاْ اٌثىٛس45412477
ناجح194362ِش٠ُ دتٛط45513115
ناجح154863ِصثاذ اٌصثاؽ45612398
راسب93645ِصطفٝ اٌثاسٚد45713361ٞ
راسب19.53959ِصطفٝ اٌذ٠ش45813474ٞ
راسب13.54559ِصطفٝ اٌؾسٕح45913225
راسب92938ِصطفٝ اٌىالط اٌسٍث46013008ٟ
راسب113849ِصطفٝ زداص46112896ٞ
راسب154156ِصطفٝ ػثذ اٌشصاق ػذ46212561ٞ
راسب17غائب 17مصطفى عمر46311676 مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 16الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب10غائب 10ِصطفٝ ػّش46412351ٓ٠
راسب143246ِصطفٝ ِاخذ خشخٕاص46512983ٞ
راسب9غائب 9مصعب المنصور46613369
راسب13غائب 13مضر الدبيات46712179
راسب10غائب 10ِضش اٌّسّٛد فشٔغ46812092ٟ
راسب15غائب 15مطيعو حمبي46912138
راسب94352ِؼار اٌؾسٕٗ اٌثغرا47013304ٟٔ
راسب94857ِؼار اٌؾ١خ ِشػ47112720ٟ
راسب143852ِؼار خثاسٚ 47212994
راسب92938ِؼار سل47313264ٗ١
راسب11.53547ِؼار طثاع47412946
راسب213859ِؼار ػ١ا47512770ْ
راسب124254مقداد الحمصي47613995
راسب133750ِمذاد ِسّذ47711777
راسب12.54154ٍِه ط١ٕؼ47813190
راسب10.54253ِّذٚذ ضا٘ش47913094
راسب104252ِّذٚذ ِس١ّ١ذ دت١ظ48012556
ناجح16.55067ِٕصٛس ع١ٍّاْ ػثاط48112803
راسب133851ًِٕٙ لٕذلد48212702ٟ
راسب193756ًِٕٙ ِسّذ48313439
راسب19غائب 19ِٙا اٌسالق48412530
راسب4848ِٕٙذ اٌسّذا48513961ْ
راسب19غائب 19ميند حوا 48611097
راسب93342ِإ٠ذ اٌسغ487839ٓ
راسب123850ِإ٠ذ اٌصاٌر48813886
راسب154156ِإ٠ذ ٍِس48913102ُ
ناجح١ِ164561ثُ ادس٠ظ49012850
ناجح١ِ194160ّٛٔح خٛاد49113296
ناجح16.55269ٔاذاٌٟ ذِٛا اٌسٍث49213116ٟ
راسب153853ٔادسج غضٚي49312911
راسب124759ٔا٠ف اٌسّذ49412914ٞ مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%35.86:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو    عضو    



2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 17الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب103949ٔا٠ف اٌؾ١خ49512607
راسب94453ٔثاي اٌدِٛا496201ٟٔ
ناجح164561ٔثاي اٌّصش49712886ٞ
راسب11.54254ٔثشاط ػ١غ49812570ٝ
راسب15.53450ٔدُ إٌد49911981ُ
راسب143650ٔز٠ش األزّذ50013950
راسب183351ٔضاس خضش50111785
راسب162844ٔضاس دسغاَ ضشغا50212895َ
راسب93746ٔغ١ُ اصط١ٍح50312327
راسب92837ٔؾٛاْ اٌغ٠ٛسح504860
راسب134053ٔضاي ز١ّذ50513037
ناجح18.54261ٔٙاي تطشط50612935
راسب93948ٍٔٙح إٌساط50713203
راسب11غائب 11ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌساخ50813311ٟ
راسب0غائب نيجرفان عمي509238
راسب0غائب ىادي احسنة510165
راسب12غائب 12٘اؽُ ػ١ذ51112611
ناجح215273٘ثح اٌصّصا51213164َ
راسب183957٘ذ٠ً اٌّر51312687ٟٕ
راسب16غائب 16ىشام التالوي51411890
راسب153550٘ال فشدا51513329ٞٚ
راسب133346هٌام الشٌخ516856
راسب93645هٌثم حمادي51712547
راسب17غائب 17وادي جمعة الفتو51813948
راسب0غائب وائل الحجي519109
راسب9غائب 9وائل الحمص52012790ً
راسب92332وائل العابد52113158
راسب92938وائل المصري52213470
راسب94857وائل طنبر52312626
راسب174259وائل عاشور52413064
راسب0غائب ٚائً ػثذ اٌغ52512599ٟٕ مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
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2016/2017     الدورة االضافية  
18 من 18الصفحة 

 1نتائج مادة األمراض اخلاص
-السنة االثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب11.53345ورد لطف52612752ً
راسب133952وسام غزال52712429
ناجح185371وعد مبارك المبارك52812950
راسب104757والء حبوش52912962
راسب12غائب ١ٌٚ11.5ذ ازّذ غ53012484ُٕ
راسب92534ولٌد خالد الخلف53114032
راسب14.53247وئام مسعود53212857
راسب16غائب 16ياسر الزيدان53311549
راسب14.54156ٌاسر الزٌن53413121
راسب102131ٌاسر الشواف53512710
راسب94049ٌاسر بدران536263
راسب164157ٌاسر حسان53713199
راسب93746ٌاسر مسدي53812797
راسب144458ٌاسٌن الٌاسٌن53913038
راسب13.53549ٌحٌى  سالم54013248ً
ناجح21.54365ٌحٌى الطٌش54113923
راسب104151ٌحٌى العمري54213066
راسب93544ٌحٌى حالق54312691
راسب143347ٌحٌى شكري54412697
راسب17.53351ٌزن العبد الرزاق54513138
راسب153651ٌسرى طعمه54613184
راسب9غائب 9ٌوسف الكنعان54713458
راسب14.54257ٌوسف حٌدر54812838
راسب14.53954ٌوسف سوتل54913147
راسب11غائب ٠11ٛعف ػثذ هللا55012846
راسب102434ٌوسف عمران55112718
راسب123648ٌوسف كوجان55213108
راسب134154ٌونس اسعد55312883
راسب173855ٌونس الحمزاوي 55411053
راسب15.53854ٌونس الراشد55513326

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل. د.أ
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