
2016/2017الدورة االضافية 
3 من 1الصفحة 

2نتائج مادة أمراض معدية 
-السنة اخلامسة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب19غائب19ابراىيم الرمضان112397
ناجح1560.576ابراىيم حمبي  212448
ناجح277097ابراىيم سمطان312391
راسب18غائب18احمد االحمد الشيخ412103
ناجح176683احمد السموم512488
ناجح1463.578احمد المالش613997
راسب20غائب20احمد خميف712597
ناجح196281اسماعيل عابدين812443
ناجح166278الياس عبيد912181
ناجح1963.583انس كرد1012187
راسب20غائب20انور االبراىيم1111809
ناجح2161.583ايمان جميدان1212292
ناجح245478إياد الدباغ1312647
راسب21غائب21أحمد الحمادة1410843
راسب0غائبأحمد الطمب15209
راسب18غائب18أحمد عبد الولي1610816
راسب26غائب26أحمد عرعور179161
ناجح1756.574أسامة بركات1812635
راسب17غائب17أنس بنات1910741
ناجح216081باسل البوش2012458
ناجح276693بالل شنتوت2112564
راسب23غائب23جاسم المحمد2212266
ناجح245983جياد عمر2312653
راسب0غائبحسام الدين الشريف2412080
راسب21غائب21حسان داوود256920
ناجح176279حسين سفاف2612434
راسب26غائب26خالد الصميبي279019
راسب19غائب19خالد المحمد األحمد 2810998
ناجح165975خالد سمطان2912399
ناجح236386خالد مسمم3012497
ناجح156681خمدون جمال3112651
ناجح2166.588خمدون قاشوش3212415
ناجح1557.573دانيو جمعو3312306
ناجح176178دشوار فواز محمد3413970
ناجح154964ربيع قيطاز3512483
ناجح195574رىام الشيحاوي3612272
ناجح226284سامر النبيان3712560
راسب17غائب17سامر رستم3810390

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

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



2016/2017الدورة االضافية 
3 من 2الصفحة 

2نتائج مادة أمراض معدية 
-السنة اخلامسة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح2261.584سامي صوان3912501
ناجح2061.582سحر الشيخ4011912
ناجح2562.588سعاد الحكواتي4112627
راسب23غائب23سعد الدين السريحيني4210842
ناجح176279شادي ورده4312165
ناجح266288صفوح الصمودي4412444
ناجح2359.583ضحى النوير4512625
ناجح2262.585ضحى شقفة4612568
ناجح236689ضياء الدين الشعبان4712460
ناجح1765.583عباده الجدعان48437
راسب19غائب19عبد الرحمن حبابة4912123
راسب0غائبعبد الغفور العموش509642
ناجح1562.578عبد الكريم بوظان5112577
ناجح2666.593عبد اهلل الجم5212190
ناجح216182عبد المنعم سبسبي5312358
راسب24غائب24عبد اليادي الخضر5410700
ناجح266995عبد الوىاب الفارس5513918
ناجح1962.582عصام قاقات5612380
راسب20غائب20عالء الحمواني 5711080
ناجح216283عمي عمر األحمد5813937
ناجح266389عماد حجازي5912256
راسب22غائب22عمار غزال 6011384
ناجح206282عمر االسعد6112372
راسب26غائب26عمر سراقبي6210788
راسب0غائبعمر معروف6311938
ناجح204666عيد االبراىيم6412432
ناجح2466.591فرحان الكميب 6512154
ناجح1753.571لطوف الناشف6614031
ناجح266490مجد شعار6712393
ناجح1767.585محمد االعوج6812641
راسب20غائب20محمد المسمم 6911193
راسب0غائبمحمد درويش708104
راسب0غائبمحمد سنيور713928
راسب17غائب17محمد طاهر المحمد7213033
ناجح1562.578محمد عساف7312110
ناجح2665.592محمد فائز الطباع7412421
راسب20غائب20محمد كلول7512648
ناجح1563.579محمد ميدي عتيق7612057

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

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



2016/2017الدورة االضافية 
3 من 3الصفحة 

2نتائج مادة أمراض معدية 
-السنة اخلامسة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح2766.594محمود ابو الدان7712531
راسب19غائب19محمود اليونس7812072
ناجح194968محمود شققي7912585
ناجح195776مصباح الصباغ8012398
ناجح225981مصطفى محمود8112048
راسب0غائبمضر الدبيات8212179
راسب0غائبميدي الخالد839124
راسب0غائبناصر جوىرة848653
ناجح2451.576نسرين الشققي8512639
راسب20غائب20نسيم اصطيلة8612327
راسب17غائب17وائل مالك878912
ناجح2364.588وليد غنم8812484
راسب19غائب19ياسر صفصف8910534
راسب19غائب19يوسف كريج9010618

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

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


