
2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

اٌٛضغخ
اٌهلُ

اٌعاِؼً 
اٌطاٌة اٌُ

 ٚضغ

إٌظه

ي

إٌرٍعحاٌؼالِحإٌظهي ػالِح

ناٌة00غائةاٌّؽّك اتها28211699ٍُ٘

ناٌة5050ػثكهللا ؼاض اتها112138ٍُ٘

ناٌة4040اٌكٌٓ لّه اتها11113093ٍُ٘

ناٌة00غائةاالػهض اؼّك28113088

ناٌة00غائةاٌؽٍٍٓ اؼّك28012533

ناٌة00غائةاٌّؽّٛق اؼّك27913007

ناٌة00غائةٌٌٛف تٓ اٌٌٍٛف اؼّك27811826

ناٌة00غائةـطاب اؼّك27712390

ناٌة00غائةـًٍٍ اؼّك27612244

ناٌة00غائةطهْ ػّه اؼّك27513258

ناٌة00غائةلٍَٛ اؼّك11013134

ناٌة4747ـأً اقن109144ًٌ

ناٌة00غائةٌالِٗ اٌا27413350ِٗ

ناٌة00غائةاالؼّك اٌهاء27312852

ناٌة3636ػٍٍى اٌؽاض اٌّاػ10814039ًٍ

ناٌة3535صثاؽ اوه10713051َ

ناٌة2929وؼٍك اٌثرٛي10613612

ناٌة00غائةٌالِح اٌؽ27211671ٍٓ

ٔاظػ6666ػثٛق ا10513864ًٌٍ

ناٌة00غائةأٌطٍُ اٌّا27111134ْ

ناٌة00غائةاٌثصٍٍٗ إٌاي27013076

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة5252اإلتهاٍُ٘ إتها7713579ٍُ٘

ناٌة00غائةاٌؽٍٛ إتها7613847ٍُ٘

ناٌة00غائةاٌفطٍة إتها7513726ٍُ٘

ٔاظػ7676ٌِٛى اٌٍّؿ إتها7413710ٍُ٘

ٔاظػ6262اٌؼصّاْ إتها7313543ٍُ٘

ٔاظػ6767ظاته إتها7213531ٍُ٘

ٔاظػ6767ووٍح إتها7113537ٍُ٘

ناٌة4444ٌٛاغ إتها7013607ٍُ٘

ناٌة5454اٌؼثك إٌّاػ6913803ًٍ

ٔاظػ6161قٌٛب إٌّاػ6813564ًٍ

ٔاظػ6363ٚاوٍُ أظٛق10413748

ناٌة00غائةاٌؽٍثً أؼّك10313862

ناٌة00غائةاٌكٌهي أؼّك26912481

ٔاظػ6262اٌٍٍَٛ أؼّك10213744

ناٌة00غائةاٌطًٌٛ أؼّك26811351

ناٌة00غائةاٌؼٍّْٛ أؼّك10113781

ٔاظػ6464ػًٍ تٓ اٌؼًٍ أؼّك10013535

ٔاظػ8080ِؽّك تٓ اٌؼًٍ أؼّك9913719

ٔاظػ7070اٌمعًّ أؼّك9813743

ناٌة00غائةاٌّصطفى أؼّك26712090

ناٌة2626إٌؼٍاْ أؼّك9713900

ناٌة88أناؼًٍ أؼّك9613823

ناٌة3434تظ ـٍه أؼّك9513567

ناٌة2727قٌاب أؼّك9413704

ناٌة00غائةوٌكاْ أؼّك9313890

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائةٌثٍثً أؼّك9213520

ناٌة00غائةاٌهواق ػثك أؼّك26613055

ٔاظػ7474ػكي أؼّك9113812

ٔاظػ8686اٌكٌٓ ػى أؼّك9013590

ناٌة2121لٕا ػًٍ أؼّك8913861

ٔاظػ7272وفهي أؼّك8813821

ناٌة00غائةؼّاَ وّاي أؼّك26512022

ناٌة00غائة
ِّٛغ أؼّك26411525

ناٌة00غائةػٛانن أق26322226ُ٘

ٔاظػ8383اٌثالْ أٌاِح8713585

ناٌة00غائةاٌٍهاض أٌاِح8613568

ٔاظػ7575اٌمثالْ أٌاِح8513776

ناٌة00غائةإٌّكًٌ فٛاو أٌؼك26211725

ٔاظػ6565اٌٍّه أٌّاء8413837

ٔاظػ8282اإلٌّاػًٍ أِهف8313552

ناٌة2222ػكي اٌثًِٛ أِعك26113257

ٔاظػ6767اٌصاني أ8213712ًِ

ناٌة00غائةوٍٍة أٍِه8113904

ٔاظػ8484اٌثانٚقي أ8013596ًٔ

ناٌة00غائةاٌّؽٕح أ26012340ًٔ

ناٌة00غائة٘ٛاَ أ7913806ًٔ

ٔاظػ6969أؼّك أ7813925ٌُٙ

ناٌة00غائةباسل العشموطي6712981

ٔاظػ6060شٍط تا6613835ًٌ

ٔاظػ6262ظؼٍٛن تا6513652ًٌ

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائةِّٙهاٚي تا640ًٌ

ٔاظػ8585 اٌٌٍٛف ترٛي28314299

ناٌة00غائةاٌؽٍٍٓ تكن259594

ٔاظػ6464اٌثٍطان تكٚن6313713

ٔاظػ7979اٌماٌُ تهاء6213653

ناٌة00غائةاٌؽٍٍٓ تٍا258610َ

ٔاظػ6565اٌمطٍّح تٍا6113734َ

ٔاظػ7171وٚقج تٍا6013527َ

ناٌة00غائةاٌّثانن تّان257776

ناٌة00غائةظاظح تٍّه25610537

ناٌة00غائةإٌاصه تالي25513433

ناٌة00غائةإٌثٙاْ تالي5913722

ٔاظػ7272اٌغهٌة تٙاء5813754

ناٌة2121اٌّؽّٛق تٙاء5713041

ناٌة00غائةآنوً تٍا254ْ

ناٌة4141ٌطفً شائه5613845

ٔاظػ6161اتهاٍُ٘ ظؼفه5513104

ٔاظػ8080طِٛأً ظؼفه5413580

ناٌة1616تانٚقي لهتاْ ظالي5313686

ناٌة3838اٌّٙكي ػثك ظّاي5213903

ٔاظػ6262اٌثٍطان ظ5113790ًٍّ

ناٌة00غائةاٌؽٍثً ذِٛا ظٍٍثٍه25312408

ٔاظػ7979اٌعثه ؼافظ5013551

ٔاظػ7878اإلقٌثً ؼمٌفح4913782

ناٌة3333إًٌٍٕ اٌؼًٍ ؼمٌفح4813660

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    

%42.08:نسبة النجاح  عضو   عضو   عضو   عضو   امينة السر 



2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ٔاظػ7878اٌكٌٓ ِهف ؼمٌفح4713559

ٔاظػ6767ِىاٚي ؼمٌفح4613651

ناٌة00غائةاألػهض ؼٍا25213441َ

ناٌة00غائةاٌّؼان ؼٍا4513403َ

ناٌة00غائةاٌؼراي ؼٍا25113090َ

ناٌة00غائةاألؼّك ؼ25012529ٍٓ

ناٌة00غائةاٌّّهي ؼ4413197ٍٓ

ناٌة00غائةاٌٍآٌٍ ؼ4313764ٍٓ

ناٌة00فكػٍٓ ؼ420ٍٓ

ناٌة4444اٌهِٛ ؼ4113908ٍٍٓ

ناٌة00غائة اٌصٍٍثً ؼ24911044ٍٍٓ

ٔاظػ8181ٔصه ؼ4013616ٍٍٓ

ناٌة00غائةاٌفطٍة ؼىّد24812239

ٔاظػ6060حماد العرنوس3913469

ناٌة00غائةاٌٍثاتٍكي ؼّىج24713451

ناٌة00غائةاٌماقن ػثك ؼّىج3813636

ٔاظػ7373األؼّك ؼّى3613856ٖ

ٔاظػ6666اَٚا ؼّى37158ٖ

ناٌة00غائةاٌؽٍٍٓ ؼٍّك24613046

ناٌة00غائةاٌؽٍّك ؼٍّك24512582

ٔاظػ8383اٌعّؼح ـاٌك3513508

ٔاظػ8383اٌّؽٛق ـاٌك3413617

ٔاظػ6969اٌّصهي ـٍك3313536ْٚ

ناٌة00غائةظاٌُ اٌٍّؿ ـٍف24412709

ناٌة00غائةاٌّٙاتً ـ24311902ًٍٍ

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائةػهفٗ ناغة24113315

ناٌة00غائةاٌؼصّاْ ناوا24011552ْ

ناٌة00غائةاٌؼًٍ ناوا23911805ْ

ٔاظػ6868اٌّؼان ناِا3113683

ناٌة00غائةاٌؼٍٍى نا23811748ًِ

ناٌة00غائةواٌٛ نا23713353ًِ

ناٌة5151إٌّصٛن نائك3213700

ناٌة00غائةإٌمان نائك24212993

ناٌة00غائةظثالٚي نتى23612679

ناٌة00غائةواٌٛ نتٍغ23513352

ٔاظػ6666اٌثصٍه نضاء300

ناٌة00غائةاٌّكهلل نضٛا23413159ْ

ٔاظػ6464اٌٍٍٍّاْ ن2913935ٍُٔ

ناٌة00غائةاٌفطٍة ن٘ا23313209َ

ناٌة00غائةاٌؽّٛي ن٘ف2813514

ٔاظػ7171اٌصغٍه ن٘ف2713515

ٔاظػ6565طاٌة ن٘ف260

ٔاظػ6969اٌفهؾ ن2513815ٌُ

ناٌة00غائةِٙثاَ وا٘ه23212479

ناٌة00غائةوٌٓ اٌؽاض وٌك2413560

ٔاظػ7070اٌثًٕ وٌٕح2313694

ٔاظػ6767ٌاٌّح ٌانج2213623

ناٌة00غائةوهقي ٌا23113014ٌُ

ناٌة00غائةسامر االسد21

ناٌة00غائةاٌكالي ٌاِه2013792

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائةإٌٙكاٚي ٌاِه23010548

ٔاظػ6363ظؼٍٍح ٌاِه1913613

ناٌة00غائةاألٌٛق ٌا1813784ًِ

ناٌة00غائةـٍف ٌهٚن22912677

ناٌة00غائةاٌؽّٛق ٌؼك22812726

ٔاظػ6060ظطً ٌال170َ

ناٌة00غائةاٌرالٚي ٌٍطا22711931ْ

ناٌة00غائةتٛاوُ 1613022ٌٍٍُ

ناٌة00غائة ػٍٍى ػكٔاْ ٌٍٍّا226823ْ

ناٌة00غائةِهٌف ٌّاغ22512600

ناٌة88اٌكٌٓ ظّاي ٌٍّه1513414

ناٌة00غائةِؽًٍ ٌِٛه1413738

ٔاظػ7070اٌكنغاَ 1313569ٌٍّْٛ

ناٌة1616وٕاوه ِاقي1213658

ناٌة00غائةطٛناْ ِىهي22412198

ناٌة00غائةاٌّهاق ِٙك22312889

ناٌة3939أٍِٓ تهته ِٛود1113575

ٔاظػ6969صطٛف صطٛف1013755

ٔاظػ6363اٌّهٌف صفا913670

ٔاظػ6969اٌّصطفى صف813912ٍٗ

ٔاظػ6464اٌّؽّك صمهاط713717

ناٌة5353ؼٍّك اٌكٌٓ صالغ60

ناٌة5050صثاؽ ضا٘ه513796

ناٌة00غائةاٌّؽاٍِك ضٍا22212172

ناٌة88االٌؼك طانق22113101

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة1010اٌؽثاي طانق413266

ٔاظػ6161إٌّرٛخ طانق313725

ناٌة2121اٌمطاْ طا٘ه213578

ناٌة2828وٍثْٛ طالي113593

ناٌة2424اٌؼّه ط28413665ٗ

ناٌة1010اٌٌٍٛف ط28513509ٗ

ناٌة00غائةػّهٖ ػاِه2860

ناٌة2727اٌعؼثٛ اٌثاٌظ ػثك28713774

ناٌة00غائةػماق اٌعثان ػثك22011352

ناٌة4141وىوى اٌؽٍٍة ػثك28813378

ناٌة00غائةػصّاْ اٌؽٍّك ػثك21912216

ٔاظػ7070اٌعًّ اٌؽٍّك ػثك13273

ٔاظػ6565اإلقٌثً اٌفاٌك ػثك28913668

ناٌة1212اٌٍآٌٍ اتهاٍُ٘ اٌهؼّٓ ػثك29013262

ناٌة4040اٌٍٍٍّاْ اٌهؼّٓ ػثك21813310

ناٌة2222اٌغىاٚي اٌهؼّٓ ػثك29113332

ٔاظػ6464اًٌٌٙٛ اٌهؼّٓ ػثك29213546

ناٌة1818قػكَٚ اٌهؼّٓ ػثك29313624

ناٌة00غائةٌفاف اٌهؼّٓ ػثك21712470

ناٌة00غائةٌفاف اٌهؼّٓ ػثك29413664

ٔاظػ6464ػهفح اٌهؼّٓ ػثك29513655

ناٌة00غائةِؼطً ِؽّك اٌهؼّٓ ػثك21611750

ناٌة00غائةِغهتً ًٌٛٔ اٌهؼّٓ ػثك29613718

ناٌة4646ؼاذُ اٌهواق ػثك29713692

ناٌة00غائةطؼّح اٌهواق ػثك29813696

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائةاٌّؽإٌح اٌٍالَ ػثك21512147

ناٌة1717اٌٍما اٌؼىٌى ػثك29990039

ناٌة00غائةوٛظاْ اٌؼىٌى ػثك21411675

ناٌة00غائةاٌؼىٌىٔثٙاْ ػثك21311792

ناٌة00غائةلصاْ اٌغًٕ ػثك21212836

ناٌة00غائةتاوان اٌماقن ػثك21113196

ٔاظػ6161اٌثانٚقي اٌىهٌُ ػثك30013689

ناٌة2626اٌهؼّٓ اٌؼثك ٌٍٍّاْ اٌىهٌُ ػثك301686

ٔاظػ7575ِهتٛطًٍ اٌىهٌُ ػثك13572

ناٌة00غائةطؼّح اٌٍطٍف ػثك21011560

ناٌة00غائةٚواع اٌٍطٍف ػثك20911763

ناٌة00غائةاالؼّك هللا ػثك30213385

ناٌة00غائةاٌؽّٛي هللا ػثك20812523

ٔاظػ6262اٌىاًِ هللا ػثك30313643

ناٌة00غائةاٌٌٍٛف هللا ػثك20713095

ناٌة5454قػكع هللا ػثك30413584

ناٌة00غائةِؽٍكج هللا ػثك206324

ناٌة00غائةاٌٌّٛى ػٍٛاْ هللا ػثك205900

ٔاظػ8787اٌكنٌُٚ اٌّؼٍٓ ػثك30513739

ناٌة00غائةاٌؼّٛني اٌٍّه ػثك20412025

ناٌة1010ظثانٚ اٌٍّه ػثك30613736

ٔاظػ6464 اٌّٛغ ػثك307145

ناٌة00غائةاٌكٚني إٌاصه ػثك3080

ناٌة00غائةاٌٍٛ٘ثً إٌاصه ػثك20311836

ٔاظػ7373ؼاذُ ٌٌٛف إٌٛن ػثك30913594

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ٔاظػ7474ػثٛق ػثك310131

ٔاظػ6363تانٚقي ػثكهللا3110

ناٌة00غائةؼهفَٛ ػثكهللا20211842

ناٌة00غائةاٌؽٍٍٓ ػثٍك20113363

ناٌة00غائةاٌٍٍٍّاْ ػثٍكج31213915

ناٌة00غائةاٌؼًٍ تهواخ ػثٍكج200562

ٔاظػ7171ٌ٘ٛكي ػثٍكج31313749

ناٌة5050ِهاق ػثٍك31413772ٖ

ناٌة00غائةافح ػكٔا19913135ْ

ناٌة00غائةاٌٍػ ػكٔا31513765ْ

ناٌة1414ٚنق ػكٔا31613627ْ

ناٌة4545قاًٌ ٌآٌٍ ػكٔا31713634ْ

ٔاظػ6161اٌٍّؼٛق اٌؼّه ػكٌٚح31813586

ٔاظػ8383اٌعٕكي ػكي31913547

ناٌة00غائةاٌّىٔه ػكي32013654

ناٌة00غائةقٌة ػكي32113814

ٔاظػ6464اٌؼره ػصا32213610َ

ناٌة00غائةاٌٛاؼك ػثك ػصا19811835َ

ٔاظػ7171ظٍٕك هللا ػطا32313874

ناٌة1414هللا ـٍه ػطاء32413800

ناٌة00غائةاٌّّاًٌ ِا٘ه اٌكٌٓ ػالء197398

ناٌة00غائةاٌّؽّك ػالء19613192

ناٌة00غائةقٌاب ػالء19513489

ناٌة5757وٚوا ػالء32513635

ناٌة00غائةـاٌك تٓ  اٌؽٍٍٓ ػ19413429ًٍ

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائة اٌفاٌك ػ19313344ًٍ

ٔاظػ6060ٌٍٍّاْ ػكٔاْ ػ13171ًٍ

ٔاظػ7676اٌّاٚي ػ32613911ًٍ

ٔاظػ7777اٌطثعً ػ32712452ًٍ

ٔاظػ6060اٌغفاف ػ328157ًٍ

ٔاظػ6060إٌؽالٚي ػ329137ًٍ

ٔاظػ6262قنٌُٚ ـٍكْٚ ػ33013829ًٍ

ٔاظػ6262قٌد ػ33113732ًٍ

ٔاظػ6060قنٌُٚ ٌآٌٍ ػ33213641ًٍ

ٔاظػ6868اٌّفًٛٔ اٌكٌٓ ػّاق33313770

ٔاظػ6464تاِا ٌِٛى ـاٌك ػّاق13663

ناٌة5151ظٍٕك ػّه33413840

ناٌة5555ـاٌك ػّه33513804

ناٌة00غائةاٌؼّهي غٍاز19211802

ناٌة4343قنٌُٚ غٍس33613849

ٔاظػ7777وٌرْٛ غٍكاء33713716

ٔاظػ6666اٌثانٚقي فاقي33813680

ٔاظػ6767اٌّهاتً فاقي33913342

ٔاظػ7070اٌؼٍٍٛي فهاي34013528

ناٌة00غائةاٌغهٌٛاذً فهاي19112927

ناٌة00غائةاٌّصطفى فهاي34113685

ناٌة00غائةاٌؽّٛق فهغ19012894

ناٌة00غائةنٍِك فهقٚي18912933

ناٌة00غائةاٌّمكاق فٙك18811776

ناٌة00غائةاٌفاٌك لرٍثح34213519

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائة قغًّّ لرٍثح18713492

ناٌة00غائةوفا وه34313176ٌُ

ٔاظػ6363اٌالللأً ِاظك34413892

ناٌة00غائةإٌّاق ِؽّك ِاظك18612029

ناٌة00غائة
اٌعّٙأً ِاٌه18511309

ناٌة00غائةإٌٍّفه ِاٌه184854

ٔاظػ8080ِالَ ِاٌه34513741

ناٌة00غائة اٌثكٚي ِا٘ه18311037

ٔاظػ7979اٌؼٛض ِا٘ه34713927

ٔاظػ6161وىوى ِا٘ه34613601

ناٌة00غائةػًٍ ؼاض ِعاب182223

ناٌة00غائةصٛاْ ِعك18113085

ناٌة00غائةفؽٍح ِؽ18013929ٍٓ

ناٌة00غائةاصالْ ِؽّك17912084

ناٌة00غائةاالؼّك ِؽّك17812383

ٔاظػ8989لاٌُ تٓ األِمه ِؽّك34813507

ٔاظػ6969األطهَ ِؽّك34913822

ناٌة00غائةاٌعكػاْ ِؽّك17712619

ناٌة00غائةاٌؽصًٕ ِؽّك17611886

ناٌة00غائةاٌؽّاقي ِؽّك17512400

ناٌة00غائةاٌفضٍه ِؽّك35013682

ناٌة00غائةاٌفطٍة ِؽّك17413114

ناٌة00غائةاٌفًٍٍ ِؽّك17312290

ناٌة00غائة اٌٍؼٍك ِؽّك17213428

ناٌة00غائةاٌٍٍَٛ ِؽّك17112552

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائة ػٍٍى اٌٍٍك ِؽّك17011414

ناٌة00غائةاٌضؽان ِؽّك35113857

ناٌة00غائةاٌؼثٍك ِؽّك16912428

ناٌة00غائةاٌؼظُ ِؽّك35213819

ٔاظػ6868اٌؼّه ِؽّك35313550

ناٌة4646اٌّّهفً ِؽّك16813107

ٔاظػ6969إٌاصه ِؽّك35413530

ناٌة00غائةاٌٙانْٚ ِؽّك16713465

ناٌة00غائةاٌٛذان ِؽّك16612457

ناٌة00غائةٌٌٛف آٍِ ِؽّك16513129

ناٌة1616أؼّك ِؽّك35513098

ناٌة00غائةأناوًٍ ِؽّك16412870

ٔاظػ7272ػكي أٍِه ِؽّك35613742

ٔاظػ7575ـأً أٍِٓ ِؽّك35713511

ٔاظػ7272لّاَ تكن ِؽّك35813798

ٔاظػ6868ـضه تهاء ِؽّك35913901

ناٌة4545ٌٍٍّاْ اٌؽاض تىه ِؽّك36013348

ناٌة3131 اٌضا٘ه تٙاء ِؽّك36113050

ناٌة5353ػًٍ ظاٌه ِؽّك362770

ٔاظػ7373ظٍٕك ِؽّك363156

ناٌة5151ؼهتح ِؽّك36413723

ناٌة00غائةتاِا ٌِٛى ـاٌك ِؽّك36513663

ناٌة1616ـأً ِؽّك36613906

ناٌة00غائة
ػالٚي نٌاض ِؽّك36711678

ٔاظػ6060اٌؼًٍ وا٘ه ِؽّك36813898

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائةتاٌطٗ وا٘ه ِؽّك16313130

ٔاظػ6969أؼّك ٌاٌُ ِؽّك3690

ٔاظػ6060ِّح ِؽّك37013548

ناٌة00غائةاٌٌّٛى صاٌػ ِؽّك16211933

ٔاظػ7171صثاؽ ِؽّك37113591

ناٌة00غائةضا٘ه ِؽّك16110599

ناٌة00غائة اٌثىٛن ضٍاء ِؽّك16011117

ناٌة00غائةطهٌٚح ِؽّك15913431

ٔاظػ7777طِٛاْ ِؽّك37213659

ٔاظػ7373طِٛأً ِؽّك37313705

ٔاظػ6262اٌثهاوي اٌرّه ػاِه ِؽّك37413839

ٔاظػ6565ػٍاف ػاِه ِؽّك375151

ناٌة00غائةاٌفٍف ػثك ِؽّك3760

ٔاظػ8282اٌٍّؿ اٌٍطٍف ػثك ِؽّك15813979

ناٌة00غائةاٌٛاؼك ػثك ِؽّك37713563

ناٌة00غائة اٌماٌُ ػكٔاْ ِؽّك157634

ٔاظػ6161اٌىهٔاوي ػهتً ِؽّك15612788

ناٌة00غائةاٌفهض اٌكٌٓ ػالء ِؽّك155914

ناٌة00غائةػًٌٛ ِؽّك15412412

ٔاظػ7777تاقٔعىً فعه ِؽّك37813544

ناٌة00غائةفكػٍٓ ِؽّك3790

ناٌة4848طّٙاو فهؼاْ ِؽّك38013797

ناٌة00غائبوَٕٙٛ ِؽّك15312222

ناٌة00غائةاٌٍطٍف ػثك ِؽّك ِؽّك15212767

ناٌة00غائةاٌؼٍىهي وهوٛذًٍ ِؽّك ِؽّك15111498

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائةِهظاٚي ِؽّك15013283

ٔاظػ7070اٌفضه ٔٛن ِؽّك38113501

ناٌة00غائة اٌكتٍاٚي ٔٛن ِؽّك14911355

ناٌة00غائةاٌٍما ٔٛن ِؽّك14813236

ناٌة00غائةاٌؼٍاف ٔٛن ِؽّك14713260

ناٌة00غائةاٌؼًٍ ٔٛن ِؽّك14612271

ناٌة00غائة٘كنَٚ ِؽّك14513321

ناٌة00غائةقٌاب ٌٍُٚ ِؽّك14412296

ٔاظػ6464األؼّك ٌؽٍى ِؽّك382133

ناٌة66ًٍِ ٌىٌك ِؽّك383149

ناٌة00غائةاالٍِك ِؽّٛق14312233

ناٌة00غائةاٌفهقاٚي ِؽّٛق14212757

ٔاظػ8383اٌّصهي ِصطفى  ِؽّٛق13502

ناٌة4848تاِٛني ِؽّٛق38513581

ٔاظػ6262ظهظٕاوي ِؽّٛق38613534

ناٌة00غائةظٍّكج ِؽّٛق14111343

ناٌة1616ظٍٕك ِؽّٛق38713687

ناٌة5454ػىالٍه ِؽّٛق38813729

ناٌة00ػصان ِؽّٛق38913832

ناٌة00غائةِىاٚي ِؽّٛق14012365

ناٌة00غائةاٌٍّؿ ِهذضى39013767

ٔاظػ7777قٌٚه ِهغ39113588

ناٌة00غائةاٌؼظُ ِهقاي39213571

ناٌة00غائةاٌفهض ِهػ39313577ً

ناٌة00غائةاألٌّه ِه٘ف13911566

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائةاٌؽٍٓ ِهٚا13812751ْ

ناٌة00غائةِهٚاْ ِهٚا13713302ْ

ٔاظػ6161وٕؼاْ ٍِؼف39413549

ناٌة00غائة اٌعّاي ِصطفى13611232

ناٌة00غائةاٌٍثغ ِصطفى13512630

ناٌة00غائةاٌٍٍك ِصطفى13412043

ناٌة00غائةاٌطٍُ ِصطفى13312606

ناٌة00غائةإٌمٍة ِصطفى13212314

ٔاظػ6666ٌفاف ِصطفى39513844

ناٌة00غائةِؽّك ِصطفى13112900

ناٌة00غائةاٌكٌٓ ًِّ ِصؼة13012623

ٔاظػ7171لٕأً ِصؼة39613637

ناٌة00غائةاٌثهاوي ٘كٖ ِطٍغ12912158

ٔاظػ6767ػهٚب ِؼال3971600

ناٌة4141تىهٚ اٌٍّؿ ِؼاٌٚح39813740

ناٌة00غائةٌفاْ ٌٛ ِؼرى12811490

ناٌة4646٘كٌٗ ِّكٚغ39913582

ناٌة2323فاػٛن ِٕى4000

ناٌة00غائةاٌٍٍّه ِٕٙك4010

ٔاظػ7474اٌٌّٛى ِٕٙك40213648

ناٌة00غائةإٌعان ِٕٙك12712249

ناٌة00غائةاٌكٔكي ٌِٛى40313293

ناٌة00غائةاٌكلاق ِٛفك12613206

ناٌة00غائةاٌؽٍثً ٍِطٛ ٍٍِه12513409

ٔاظػ7373االتهاٍُ٘ 4040ٍِّْٛ

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ
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2017/2016الفصل الثالث  نتائج ادارة منشآت 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناٌة00غائةإٌّصٛن ٔٛاف12413324

ٔاظػ6666لطهٔعً ٔٛاي40513628

ناٌة00غائةآٌٍّ اٌكٌٓ ٔٛن4060

ناٌة00غائةاٌّصطفى ٔٛن12311598

ناٌة00غائةاٌٍما ٘اقي12213379

ٔاظػ8888اٌهٌؽاٚي ٘ثح40713629

ٔاظػ9090لصاب هللا ٘ثح40813698

ناٌة00غائةاٌؼىٍٗ ٘ث12112820ٗ

ناٌة00غائةؼعاوي ٘ال12012642

ناٌة00غائةاٌٍؼكي ٕ٘ك11913211

ناٌة00غائةاٌٍٍك ٍ٘ص4090ُ

ناٌة00غائةؼٍٓ ٚائ11813421ً

ٔاظػ6767اٌٍما ٚفاء41013539

ٔاظػ7474ٌاغّٛن ٚفاء41113587

ناٌة00غائةٌٍّْٛ ٌاٌه11711924

ناٌة5555اٌؼُ فهٌك ٌاٌه41213566

ناٌة00غائةوؼٍك ٌاٌه11612731

ناٌة4444اٌىٍعاْ ٌا41313250ٌٍٓ

ناٌة00غائةاٌؼًٍ ٌى11511677ْ

ٔاظػ6363ؼٍٍٓ ٌى41413759ْ

ناٌة00غائةاتهاٍُ٘ ٌٌٛف11413384

ٔاظػ6464ػثكْٚ ٌٌٛف41513932

ٔاظػ6060ٌٌٛف ٌٌٛف11313043

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ
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