
2016/2017 االضافية الدورة 1 اللحوم صحة مادة نتائج

الرابعة السنة

 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

ناجح166177ابراىيم االحمد112736
راسب13غائب13ابراىيم كزعور211068
راسب16غائب16احمد  مصطفى عمي313951
ناجح146276احمد الخطيب412802
ناجح146175احمد السماعيل512772
ناجح206181احمد الصوص612798
ناجح196079احمد العباس712737
راسب23غائب23احمد الفاعل812984
ناجح95665احمد أركي912473
راسب25غائب25احمد خميل عمي1014011
ناجح155065احمد عبد الخالق1112708
ناجح146276احمد عمار1212742
ناجح185674اسامة زعتر1312519
ناجح225375اسامة قرطباني1412986
راسب0غائباسيد الروادي15
راسب10غائب10الهيثم نجار16
ناجح226082امين عاشور1712735
ناجح136073انس االخوان1812741
راسب5757أحمد البارودي1912689
ناجح105666أسامة الحجازي2012454
ناجح204868أالء أفو2112858
راسب18غائب18أييم الحداد2212860
ناجح105767آالء قطاع2312866
ناجح165470باجيو االزرق2412525
ناجح95261براء الحمود الموسى2512377
ناجح275986براءة عمره2612813
ناجح155772بشار لطيف2714026
راسب21غائب21بشير جاجة2810537
راسب0غائببكري الزعبي2912769
ناجح125264بالل االشرم3012942
راسب15غائب15بيمان جاويش3111008
ناجح196180تركي الصطيف القطيش3212719
راسب0غائبجبران طو3311613
ناجح95463جعفر قره محمد3412969
راسب0غائبحاتم الشالل 35106
ناجح155974حارثة شقفة3612816
راسب0غائبحسام الشيخ3711925

 الكلية عميد مصدق

الفاضل محمد د.أ

 اللجنة رئيس     المقرر مدرس

%100 النجاح نسبة  السر امينة       عضو    عضو   عضو
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الرابعة السنة

 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

ناجح115566حسن عثمان3812759
راسب0غائبحسين الريمة3910589
ناجح166177حسين زيدان4013015
راسب21غائب21حسين محب الدين 4111146
ناجح145367حمزة وسمي الصالح4214020
ناجح246286حمزه الشامي 4312785
ناجح266288حنين العتر4412789
ناجح195473خالد الفقير4512867
راسب21غائب21خالد المحمل4610935
راسب22غائب22خالد نسرين4711727
ناجح135770خديجو عكعك4812926
ناجح135972دعاء الخضر4912822
راسب13غائب13الفراتدلشاه أمين50
ناجح96170رزق اهلل الصمصام5113013
راسب22غائب22رشيد حمدوش5210652
ناجح156176رغده الحسين5312992
ناجح96271رمضان اليوسف5412059
ناجح175875رندى العبد5513494
ناجح196180رنيم الحاج زين5612776
راسب0غائبروان اسماعيل5748
ناجح105666ريم الينداوي5812807
راسب13غائب13زاىر قرمو5912800
راسب25غائب25سامح كوجان6011581
ناجح205676سعاد سراقبي6112937
ناجح196382سمطان السمطان6212721
راسب0غائبسمطان سراقبي6310416
راسب17غائب17سميمان السميمان6410693
راسب22غائب22سميمان كوجان6510777
راسب15غائب15شادي زينة6610866
راسب14غائب14شادي عبد اهلل الخمف67
ناجح236184شعيب ضرغام6812891
ناجح115970شفق قبالن6913423
ناجح105868شيمو محب الدين7012941
ناجح235881صفوان المصطفى 7112230
راسب20غائب20طارق الحسين7210568
راسب0غائبطارق الخطاب7311523
راسب17غائب17طارق اليجو74
راسب19غائب19طالب يوسف عمي7511844

 الكلية عميد مصدق

الفاضل محمد د.أ
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راسب0غائبطالب يوسف عمي7611844
ناجح105767عادل السراج7712722
ناجح225577عامر عطورة7813454
راسب0غائبعبادة جمال الجدعان79437
ناجح195877عباده صميعي8012959
ناجح106272عبد الرحمن الحوري8112774
راسب0غائبعبد الرحمن العاني82
راسب144256عبد الرحمن سميم8313472
راسب23غائب23عبد الرحمن غزال8410922
ناجح146276عبد القادر ديبان   8512082
راسب0غائبعبد الكريم االخرس8612732
راسب21غائب21عبد الكريم بزماوي8711617
ناجح135770عبد اهلل غزال 8813478
ناجح195675عبد الناصر التتان8912945
راسب94756عبد الناصر قنبر9012469
ناجح195776عبد اليادي الحميدي9112723
راسب0غائبعبداهلل غزيل9211877
راسب0غائبعثمان شعار93
ناجح214667عدنان نقار9412971
ناجح95968عدي المسافر المصيطف9512352
ناجح155368عفراء مقداد9612779
ناجح155974عال الشب9712991
راسب0غائبعال رشواني98
ناجح185674عالء الخاني9912930
راسب0غائبعلي الحسين الشامية 100239
راسب0غائبعمي أحمد10110533
ناجح96170عمي سميمان10212659
ناجح246084عمي عثمان10312869
راسب16غائب16عماد جانودي10411698
ناجح95665عمار المسمماني الشعار10513938
راسب16غائب16عمار صافيو10612622
ناجح125668عمر الطوير 107132
ناجح265783عمر العبيد 10813966
راسب16غائب16عمر دهمان10912331
ناجح95766عمر سالم11012557
راسب22غائب22عمر شوبك11110958
ناجح176279عيد برغوث الصالح11213012
ناجح175774غدير الجمعة11313453

 الكلية عميد مصدق

الفاضل محمد د.أ
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 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

ناجح216182غزوان مدهلل11413483
ناجح196180غصون الحسين11512763
ناجح266187غياث المصري11613477
ناجح235881غياث سميمان11712744
راسب0غائبغيث سميمان 11812672
ناجح276087فارس حمادي11912768
ناجح185573فاطمة الشب قدور120256
ناجح225476فرح الصحن12112970
ناجح176077فرح العبد الرزاق12212880
ناجح235881قصي عمر12312834
ناجح226183لمى ممي12412972
ناجح266187لولو شعيرة12514014
راسب0غائبمازن عبود1269831
ناجح96271ماىر بريجاوي12712573
ناجح146276ماىر شاىين12812916
ناجح145670ماىر كرزون12912805
ناجح206181مايكل نوفل13012739
ناجح95160محمد احسان البزنكو13113444
راسب14غائب14محمد احمد المحمد132
ناجح155166محمد االمير13312987
ناجح196180محمد الحاج عبيد13413450
ناجح125567محمد الحمود13512810
راسب0غائبمحمد الصالح13610554
ناجح196079محمد المصري13712948
راسب15غائب15محمد الياسين13812729
راسب13غائب13محمد بدوي13911446
راسب0غائبمحمد بشير بعاج14011891
ناجح126173محمد تمام سفاف14112584
ناجح156277محمد جياد مصري14212882
راسب0غائبمحمد حميد المحمد14313967
ناجح166480محمد حوا14413452
ناجح225274محمد خالد دبدوب14512693
راسب22غائب22محمد خطاب14611058
راسب0غائبمحمد سرستاني14712160
راسب0غائبمحمد سكر148163
ناجح96170محمد عبدالرحمن14912632
ناجح125971محمد عزت باشات15012915

ناجح135972محمد عمار رجوب15112977

 الكلية عميد مصدق

الفاضل محمد د.أ

 اللجنة رئيس     المقرر مدرس
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االمتحانات شعبة

ناجح155671محمد فريج15212426
راسب0غائبمحمد قسوم15310338
ناجح96271محمد محمد عبد المطيف15412767
ناجح205474محمد نور الخضر15512716
ناجح135972محمد نور قاسم15612929
ناجح225678محمود االشقر15712758
ناجح155974محمود الداغستاني15812963
ناجح155469محمود السماعيل15912575
ناجح95362محمود حبابة 16013438
ناجح275683محمود دالي بالطو16112923
ناجح246084مدحت الطباع16212766
ناجح146377مرىف الصباغ16312781
راسب0غائبمروان زكرة16412498
راسب94352مسرة الياسين16512634
راسب15غائب15مصطفى االبوحسن الجبمي 16611395
ناجح125466مصطفى حجازي16712896
راسب23غائب23مصطفى نجار 16810955
ناجح195675معاذ جبارو16912994
ناجح145670معاذ عيان17012770
راسب23غائب23معتصم الديري17111789
ناجح105565معمر صبحي الفرج17214019
ناجح125971منيل قندقجي17312702
راسب15غائب15ميا الحالق17412530
ناجح275683ميدي الطيش17512976
راسب23غائب23ميدي الفاضل 17611482
ناجح95766ميند الحمدان17713961
راسب24غائب24مؤمن ناعم17810789
ناجح155873مؤيد زينو17912951
ناجح95564مياده عبيدو18012268
ناجح145468ميس سوتل18112791
ناجح115364نادره غزول18212911
ناجح135770نايف الحمدي18312914
ناجح95968نبراس عيسى18412570
ناجح205575نسرين كوجان18512827
ناجح125668نور البكور18612939
ناجح95261نور الدين الدوش الدنكي18713487
راسب22غائب22نوف الخميف18812312
راسب0غائبىاجر الحكيم18911661

 الكلية عميد مصدق

الفاضل محمد د.أ

 اللجنة رئيس     المقرر مدرس
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ناجح245983ىبو الممك19012796
ناجح126072ىبو أوضو باشي19112848
ناجح254873ىال الخميف19213491
ناجح185573ىيفاء السيد19312579
ناجح225880وافي كاسوحو19412746
ناجح165470ورد لطفي19512752
ناجح196281وردان كاسوحة19612792
ناجح95564وسام غزال19712429
ناجح115566وعد المبارك19812950
ناجح195473والء حبوش19912962
ناجح105868ياسر الطرشة 20013456
ناجح215475يحيى الخضر20112743
ناجح125769يوسف الرحال20212841

 الكلية عميد مصدق

الفاضل محمد د.أ

 اللجنة رئيس     المقرر مدرس

%100 النجاح نسبة  السر امينة       عضو    عضو   عضو


