
2017/2016الدورة االضافية  نائج مادة صحة الحيوان 

السنة الرابعة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

النتيجةالمجموع

راسب172946ابراىيم الحمبي112448
راسب0غائبابراىيم النحاس212404
راسب22غائب22ابراىيم خميل312031
راسب162743ابراىيم كاسوحو412282
راسب182038احمد البارودي512689
ناجح224163احمد الخالد612784
راسب182543احمد الصوص712798
راسب183654احمد الفاعل812984
ناجح283361احمد عمي مصطفى913951
ناجح253560احمد منصور1012912

ناجح204060اسامة قرطباني1112986
راسب144155اسماعيل األصفر1213443
راسب151934إياد السنكري1312289
راسب26غائب26أحمد الحاج سميمان1411308
راسب21غائب21أحمد موصمي1512484
راسب0غائبأحمد موصمي1613484
راسب152439أسامة األحمد1712512
راسب173653أنس ابراىيم الحمود1812349
ناجح265278آمنة موسى1912811
راسب163248باجيو االزرق2012525
راسب11غائب11بشير الجاجة2110537
ناجح224870بيان المصري2212854
راسب213051تسنيم الحاج زين2312814
راسب172138جعفر قره محمد2412969
راسب0غائبحسن البرادعي2512464
راسب162743حسن عثمان2612759
راسب17غائب17حسن مالش 2712093
راسب24غائب24حسين محب الدين 2811146
راسب203858حمزة الشامي2912785
راسب153045حمزه حمراء3012864
راسب25غائب25حميد خطاف البرىو 3111431
ناجح254368حنين العتر3212789
ناجح164561خديجو عكعك3312926
ناجح214465دعاء الشيخ ىاني الكردي3412801
ناجح253964رائد األشقر3513462
ناجح234568رشا الشمالي3612855
راسب203656رشا سرور3712966
راسب15غائب15زاىر قرمو3812800
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راسب172845ساجدة العافص3914036
راسب203858سالم سالم4012865
راسب0غائبسالي اوضو باشي4112439
راسب192645سامي الحمد العكمة42332
راسب203757ضياء المحيمد4313448
راسب11غائب11طارق كنفش4410634
ناجح234265عامر السرميني4512761
راسب0غائبعامر طالب4612526
راسب0غائبعبادة ممتاز ياسين47357
ناجح294776عبد الرحمن العبيد4812104
ناجح224769عبد الرحمن النقيب4913468
راسب243458عبد الرحمن سميم5013472
راسب223355عبد الرؤوف زعبيو داحول5112931
راسب0غائبعبد الكريم كشكش52339
ناجح214263عبد اهلل النمر5312765
راسب24غائب24عبد اهلل غزال 5413478
راسب171229عبد الناصر قنبر5512469
راسب182745عبد الواحد طو5612818
راسب222850عفراء مقداد5712779
راسب0غائبعمي العمي 5812685
راسب0غائبعمي بركات5911709
ناجح285179عمي خميف6012762
راسب143852عمي موسى6112461
راسب0غائبقحطان الشيحاوي6212361
راسب16غائب16ماىر كرزون6312805
راسب222547محمد الجنادي6412097
راسب0غائبمحمد الحبال6511739
راسب9غائب9محمد الخالد661217
راسب153247محمد الدرويش6712616
راسب19غائب19محمد الياسين6812729
راسب20غائب20محمد خالد السموم69253
راسب23غائب23محمد سالم النجار7011956
ناجح194665محمد سكر71163
راسب15غائب15مروان زكرة7212498
راسب182543مسرة ابراىيم الياسين7312634
راسب20غائب20مصطفى االبوحسن الجبمي 7411395
راسب203252مصطفى الحمواني7513009
راسب0غائبمصطفى عمرين7612351
راسب0غائبمضر المحمود فرنسي7712092
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راسب17غائب17معاذ جبارو7812994
راسب191130منذر عبد القادر7912142
راسب0غائبميا الحالق8012530
راسب22غائب22ميدي الفاضل 8111482
راسب173148نور البكور8212939
راسب0غائبىاجر الحكيم8311661
راسب192948والء حبوش8412962
راسب0غائبيحيى عمر حمدو85101
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