
2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 1الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح105060ابراىيم االحمد112736
ناجح224163ابراىيم الداني2307
راسب183856ابراىيم الدباغ312806
راسب0غائبابراىيم النحاس412404
راسب153752ابراىيم قشوة512413
راسب103646ابراىيم كاسوحو612282
راسب124355احمد البرجس 712369
ناجح184361احمد الخطيب812802
راسب173552احمد السماعيل912772
راسب194059احمد الصوص1012798
راسب133447احمد العباس1112737
راسب193655احمد الفاعل1212984
راسب113142احمد الكردي1312747
راسب94251احمد أركي1412473
ناجح254570احمد حمدو الخالد1512784
راسب123345احمد عبد الخالق1612708
ناجح185270احمد عمار1712742
راسب183452احمد غازي خالد1812917
ناجح125062احمد قشاش1913486
راسب213657احمد كزكز2012712
ناجح184967احمد منصور2112912
ناجح284169ازىر البزنكو2212955
راسب153752اسامة االحمد2312512
ناجح223860اسامة قرطباني2412986
راسب103141اسماعيل األصفر2513443
ناجح214566اسماعيل الخمف2612809
راسب184159اشرف المحمد2713004
ناجح174966اليام شالر2812783
ناجح245478امنو موسى2912811
ناجح255378امين عاشور3012735
راسب123749انس االخوان3112741
راسب124254اياد حمشان3212771
راسب114253إياد السنكري3312289
مصدق عميد الكميةراسب4646أحمد البارودي3412689

د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%42.19نسبة النجاح  عضو          عضو           



2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 2الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب93746أحمد خالد رستم35298
راسب15غائب14.5أحمد خميل عمي3614011
راسب122234أحمد عمي مصطفى3713951
راسب13غائب13أحمد مشاتي38319
راسب0غائبأحمد مالش39172
ناجح164763أحمد موصمي4013484
راسب93948أسامة الحجازي4112454
راسب163854أالء أفو4212858
راسب163450أنس حمود4312349
راسب233255أييم الحداد4412860
راسب173350آالء قطاع4512866
راسب164258باجيو االزرق4612525
ناجح155570باسل غنوم4712243
راسب174158بدور السيد احمد4812808
راسب94150براء الحمود الموسى4912377
راسب114253براء قندقجي5012804
راسب20323برىان عامر  5112111
راسب18غائب18بشار لطيف5214026
راسب124658بالل االشرم5312942
راسب95059تركي الصطيف القطيش5412719
راسب194059تسنيم الحاج زين5512814
راسب93342جعفر قره محمد5612969
راسب144559حارثة شقفة5712816
راسب19غائب19حسام الدين الشريف5812080
راسب203757حسان الخبيت5912922
راسب183149حسان خساره6012612
راسب0غائبحسن البرادعي6112464
راسب212142حسن الحمد6212897
ناجح164965حسن حسون6312705
راسب93443حسن شاوي64300
راسب93746حسن عثمان6512759
راسب20غائب20حسن مالش 6612093
راسب25غائب25حسين الريمة6710589
مصدق عميد الكميةراسب143751حسين زيدان6813015

د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%42.19نسبة النجاح  عضو          عضو           



2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 3الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب192847حسين صعب6912733
راسب21غائب21حسين محب الدين 7011146
راسب102838حمزة وسمي الصالح7114020
ناجح165773حمزه الشامي 7212785
راسب103848حمزه حمراء7312864
ناجح216081حنين العتر7412789
ناجح194362خالد الفقير7512867
راسب0غائبخالد المحمل7610935
راسب14غائب14خالد محمدالسموم77
راسب183654خديجو عكعك7812926
راسب202949خمف االبراىيم7912943
راسب173350خميفة السموم8014013
ناجح105666دعاء البغدادي8112799
راسب123547دعاء الخضر8212822
راسب173653رائد األشقر8313462
ناجح174461رزق اهلل الصمصام8413013
ناجح155368رشا الشمالي8512855
راسب93645رشا سرور8612966
راسب104252رشاد عبو8714042
راسب0غائبرشيد حمدوش8810652
راسب163955رضا النشار8912997
ناجح95968رمضان اليوسف9012059
راسب133447رنا مكتبي91311
ناجح195069رندى العبد9213494
ناجح144963رنيم الحاج زين9312776
راسب93645روند عجي9412515
راسب173047ريزان عمي9513940
راسب9غائب9زاىر قرمو9612800
راسب203757زاىر كروما9712707
راسب223153زيد عامر9813017
راسب20غائب20زينة العيد9912522
راسب103444ساجدة العافص10014036
راسب153954سالم سالم10112865
مصدق عميد الكميةراسب0غائبسالي اوضو باشي10212439

د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%42.19نسبة النجاح  عضو          عضو           



2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 4الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب93746سامر األسد10312521
ناجح225274سامر حنوف10412908
راسب174057سعاد سراقبي10512937
راسب14غائب14سمطان السمطان10612721
راسب0غائبسميمان كوجان10710777
راسب133043سيامند حسين10812673
ناجح215778شعيب ضرغام10912891
ناجح194665شفق قبالن11013423
راسب114455شيمو محب الدين11112941
راسب22527صفوان المصطفى 11212230
راسب104454صييب السموم11313449
ناجح155166ضياء المحيميد11413448
ناجح184563طارق دقاق11512615
راسب164359طالل مموك11611143
راسب113748عابد محمد اليوسف11793
ناجح194261عادل السراج11812722
ناجح244872عامر السرميني11912761
راسب0غائبعامر طالب12012526
ناجح215374عامر عطورة12113454
راسب0غائبعبادة ممتاز ياسين122357
ناجح244872عباده صميعي12312959
راسب104353عبد الرحمن الحوري12412774
ناجح194463عبد الرحمن العبيد12512104
ناجح274875عبد الرحمن النقيب12613468
ناجح215071عبد الرحمن سميم12713472
راسب0غائبعبد الرحمن غزال12810922
راسب231538عبد الرؤوف المصري12912868
ناجح174360عبد الرؤوف زعبيو داحول13012931
راسب134457عبد القادر ديبان   13112082
راسب103949عبد الكريم االخرس13212732
راسب114758عبد المطيف الغريب13312887
راسب18624عبد اهلل األحمد13412717
راسب203959عبد اهلل الترك13512875
مصدق عميد الكميةراسب241539عبد اهلل النمر13612765

د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%42.19نسبة النجاح  عضو          عضو           



2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 5الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح184765عبد اهلل عابد13712701
ناجح105262عبد اهلل غزال 13813478
راسب0غائبعبد اهلل قزي 13910880
راسب173956عبد الناصر التتان14012945
راسب91827عبد الناصر قنبر14112469
راسب93645عبد اليادي الحميدي14212723
راسب114455عبد اليادي سفمو143333
راسب93544عبد الواحد طو14412818
راسب143953عبداهلل خالد المحمد14514035
راسب104353عبيدة السفاف14612608
راسب114859عدي المسافر المصيطف14712352
راسب104252عفراء مقداد14812779
ناجح234972عال الشب14912991
ناجح95463عالء الخاني15012930
راسب193857عمي الحمود15112873
راسب0غائبعمي العمي 15212685
راسب0غائبعمي بركات15311709
راسب0غائبعمي حسن15413380
راسب124456عمي سميمان15512659
ناجح224163عمي عثمان15612869
راسب123547عمي محمد15712877
راسب19غائب19عمار العموة15811730
راسب93443عمار المسمماني الشعار15913938
راسب144155عمار حاجي العمي16012657
ناجح176077عمر الجمال16112754
راسب184159عمر الطوير162132
راسب22224عمر العبيد 16313966
راسب16غائب16عمر دىمان16412331
راسب94453عمر سالم16512557
راسب0غائبعمر شوبك16610958
ناجح184260عمران الشبمي16713941
راسب211334عمرو ابوطوق16813010
ناجح215980عيد برغوث الصالح16913012
مصدق عميد الكميةراسب94554غدير الجمعة17013453

د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%42.19نسبة النجاح  عضو          عضو           



2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 6الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب12012غزوان مدهلل17113483

مصدق عميد الكمية

د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%42.19نسبة النجاح  عضو          عضو           



2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 7الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب184159غصون الحسين17212763
راسب113647غفار صقر17312688
ناجح224668غياث المصري17413477
ناجح194564غياث سميمان17512744
ناجح225476غيداء السراقبي17612764
ناجح234366فارس حمادي17712768
راسب94453فاطمو الشب قدور178256
ناجح184866فاطمو بزنكو17912760
ناجح194665فرح الصحن18012970
راسب94958فرح العبد الرزاق18112880
ناجح244266فلاير باشوري18212949
ناجح95362فيد زعبيو داحول18312932
ناجح234164فيصل العميوي18412756
ناجح246084قتيبة فضل18512727
راسب0غائبقحطان الشيحاوي18612361
راسب184058قصي عمر18712834
ناجح205979قيصر بطرس18812750
راسب134356كحمو كوجان18912982
راسب174158لمى ممي19012972
ناجح274673لولو شعيرة19114014
راسب15غائب15ماجد الحمود19211635
ناجح184563ماجد الرمضان19312704
راسب114455ماىر بريجاوي19412573
راسب114354ماىر شاىين19512916
راسب9غائب9ماىر كرزون19612805
راسب94352مايكل نوفل19712739
ناجح95463مجد الشاميو19812778
ناجح184563محمد احسان البزنكو19913444
راسب223759محمد االمير20012987
راسب114455محمد الجنادي20112097
راسب94251محمد الحاج عبيد20213450
راسب0غائبمحمد الحبال20311739
راسب93544محمد الحمود20412810
مصدق عميد الكميةراسب93746محمد الدرويش20512616

د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%42.19نسبة النجاح  عضو          عضو           



2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 8الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب22غائب22محمد الرفاعي 20610971
ناجح225476محمد السراقبي20712368
راسب94352محمد المردود20813982

مصدق عميد الكمية

د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%42.19نسبة النجاح  عضو          عضو           



2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 9الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح174663محمد المصري20912948
ناجح114960محمد الويس21012431
راسب11غائب11محمد الياسين21112729
راسب25025محمد أنس طقم21212715
راسب20غائب20محمد بدوي21311446
راسب124052محمد تجور21412780
ناجح164864محمد تمام سفاف21512584
راسب93948محمد جياد جمعة216332
راسب104050محمد جياد مصري21712882
راسب113748محمد حوا21813452
راسب153651محمد خالد حربا21914318
ناجح164460محمد خالد دبدوب22012693
راسب18624محمد خالد رستم22114306
راسب183250محمد سرستاني22212160
راسب104151محمد شفيق الجزار22313460
راسب143650محمد عبدالرحمن22412632
راسب103949محمد عزت باشات22512915
راسب19غائب19محمد عمي قطان22612610
راسب142034محمد عمار رجوب22712977
راسب104252محمد فريج22812426
راسب22غائب22محمد قره احمد22911926
راسب153752محمد محمد 23012878
راسب94554محمد محمد عبد المطيف23112767
ناجح164662محمد ميدي الرجب آغا232270
راسب24غائب24محمد نور الخضر23312716
راسب184159محمد نور القصاب23413019
راسب92433محمد نور تميتي23512823
راسب161834محمد نور عرواني23612919
راسب102434محمد نور قاسم23712929
راسب132235محمد ىالل القصير23812499
راسب134154محمود الداغستاني23912963
راسب154156محمود السماعيل24012575
راسب114455محمود المحمد العابد24114015
مصدق عميد الكميةراسب133346محمود حبابة 24213438

د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%42.19نسبة النجاح  عضو          عضو           



2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 10الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح214162محمود دالي بالطو24312923

مصدق عميد الكمية

د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%42.19نسبة النجاح  عضو          عضو           



2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 11الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب144054محمود محمد24412872
راسب104151محمود مسمم245559
راسب163854مدحت الطباع24612766
راسب143751مرح النابمسي24713002
راسب92433مرح جبر24812555
راسب123850مرىف الصباغ24912781
راسب113344مرىف مشعمجي25013006
راسب9غائب9مروان زكرة25112498
راسب94150مسرة الياسين25212634
راسب131427مصطفى األفندي25312450
راسب12غائب12مصطفى البكور25412589
ناجح214061مصطفى الحمواني25513009
راسب92534مصطفى حجازي25612896
راسب243458مصطفى شيحان25712775
راسب0غائبمصطفى عمرين25812351
راسب0غائبمصطفى نجار 25910955
راسب0غائبمضر المحمود فرنسي26012092
راسب103747معاذ جبارو26112994
راسب154156معاذ عطفو26212936
راسب153045معاذ عيان26312770
راسب92635معمر الفرج26414019
راسب113344منار الشعار26512884
راسب9514منذر عبد القادر26612142
راسب162238منيل قندقجي26712702
راسب0غائبميا الحالق26812530
راسب223456ميدي الطيش26912976
راسب93847ميند الحمدان27013961
راسب0غائبمؤمن ناعم27110789
راسب163854مؤيد زينو27212951
راسب102333مياده عبيدو27312268
راسب142842ميس سوتل27412791
راسب172744نادره غزول27512911
راسب92635نايف الحمدي27612914
مصدق عميد الكميةراسب93443نبال المصري27712886

د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
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2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 12الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب133346نبراس عيسى27812570

مصدق عميد الكمية
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2016/2017      الدورة االضافية 
13 من 13الصفحة 

/2/نتائج مادة صحة حلوم
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب113950نسرين كوجان27912827
راسب134457نسيم أسعد28012851
راسب123244نور البكور28112939
راسب104757نور الدين الدوش الدنكي28213487
راسب0غائبىادي العباس28310803
ناجح154560ىبو الممك28412796
راسب3434ىدى الظاىر28513999
راسب154358ىديل المتني28612687
ناجح155570ىشام زمام28712494
ناجح214162ىالخميف28813491
راسب143246ىيا المكاري28912996
راسب124052ىيفاء السيد29012579
راسب9غائب9وافي كاسوحو29112746
راسب134659وائل معتوق29212835
راسب94150ورد لطفي29312752
ناجح184361وردان كاسوحة29412792
ناجح194867وسام غزال29512429
ناجح243862والء حبوش29612962
راسب9غائب9ياسر الطرشة 29713456
راسب94352ياسين الحسين29812832
راسب123244يامن خشان299105
راسب102939يحيى الخضر30012743
راسب93443يحيى حالق30112691
ناجح204565يزيد بكور30212961
راسب163450يوسف الرحال30312841
راسب13غائب13يوسف قنوت30412978
راسب114152يونس الحمزاوي 30511053

مصدق عميد الكمية

د محمد الفاضل.أ
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