
2017/2018الفصل االول  1نتائج مادة باطنة 

السنة الرابعة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

النتيجةالمجموع عالمة النظريوضع النظري

ناجح185169ابراىيم االحمد112736

راسب203656احمد السماعيل212772

ناجح155772احمد العباس312737

ناجح174865احمد الفاعل412984

ناجح185775احمد عمار512742

راسب18غائب 18احمد كزكز612712

ناجح235578احمد منصور712912

ناجح185775اشرف المحمد813004

راسب20غائب 20انور االبراىيم911809

راسب23غائب 23أحمد الزالق1011420

راسب23غائب 23أحمد الصياد1111064

راسب21غائب 21أحمد شاىين12

راسب23غائب 23أحمد ضبعان1311629

راسب19غائب 19أحمد عرعور149161

راسب17غائب 17أحمد مشاتي15319

ناجح185674أييم الحداد1612860

ناجح174865باجيو االزرق1712525

راسب19غائب 19باسل االسعد1812046

ناجح185472باسل غنوم1912243

ناجح185371بدور السيد احمد2012808

ناجح175875بشار لطيف2114026

راسب17غائب 17حسام الدين الشريف2212080

راسب20غائب 20حسان الغيث2310737

راسب18غائب 18حسرة الياسين24

ناجح155469حسن شاوي2514320

ناجح155065حسن عثمان2612759

راسب15غائب 15حسن مالش 2712093

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب21غائب 21حسين الريمة2810589

ناجح156176حسين صعب2912733

راسب22غائب 22حسين محب الدين 3011146

راسب152338حمزه حمراء3112864

راسب23غائب 23خالد الشيخ3210756

راسب19غائب 19خالد الصميبي339019

ناجح216485خالد الفقير3412867

راسب172744خالد بري أوائل معيد3512667

راسب15غائب 15خالد محمد السموم36253

راسب18غائب 18خالد نسرين3711727
ناجح226082خديجو عكعك3812926
ناجح155974خمف االبراىيم3912943
ناجح225577دعاء الخضر4012822
راسب153954روند عجي4112515
ناجح194564ريم الينداوي4212807
ناجح154964زاىر قرمو4312800
ناجح175976زاىر كروما4412707
راسب20غائب 20زياد مطمق455291
ناجح195271ساجدة العافص4614036
ناجح155368سامر األسد4712521
راسب18غائب 18سميمان السميمان4810693
راسب21غائب 21سميمان اليونس4910404
ناجح156277سيامند حسين5012673
ناجح166177شعيب ضرغام5112891
ناجح176380صفوان المصطفى 5212230
راسب17غائب 17طمحة الدحوح5310265
ناجح155974عادل السراج5412722
ناجح156075عبد الرحمن الحوري5512774
راسب20غائب 20عبد الرحيم محمو569475
ناجح156176عبد الرؤوف زعبيو داحول5712931
ناجح155671عبد المطيف الغريب5812887
ناجح176481عبد اهلل النمر5912765

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب15غائب 15عبد الناصر التتان6012945
ناجح156176عبد الواحد طو6112818
ناجح155570عبيدة السفاف6212608
ناجح175875عمي الحمود6312873
ناجح215980عمي محمد6412877
راسب20غائب 20عماد جانودي6511698
راسب25غائب 25عمار صافيو6612622
ناجح156378عمر الجمال6712754
راسب18غائب 18عمر الشحادة6811291
ناجح155671عمر الطوير6914308
ناجح185977عمر سالم7012557
راسب26غائب 26عمر سراقبي7110788
راسب24غائب 24عمر غندور7211493
ناجح216485عمرو ابوطوق7313010
ناجح156176غدير الجمعة7413453
ناجح215374فاطمو الشب قدور7514316
ناجح175168فيد زعبيو داحول7612932
ناجح156176قتيبة فضل7712727
ناجح155974قصي عمر7812834
ناجح155974ماجد الرمضان7912704
ناجح155570ماىر بريجاوي8012573
ناجح155974ماىر شاىين8112916
ناجح186078محمد احسان البزنكو8213444
ناجح175067محمد االمير8312987
راسب17غائب 17محمد الجنادي8412097
ناجح155974محمد الحاج عبيد8513450
ناجح155974محمد الحمود8612810
راسب27غائب 27محمد الرفاعي8710971
ناجح155469محمد الويس8812431
راسب15غائب 15محمد حوا8913452
ناجح176077محمد خالد حربا9014318
ناجح205474محمد خالد دبدوب9112693
ناجح175774محمد خالد رستم9214306

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب15غائب 15محمد درويش938104
راسب22غائب 22محمد سالم النجار9411956
راسب0غائب محمد سرستاني9512160
راسب15غائب 15محمد عمر األمير9612987
ناجح176481محمد قصي مؤذن9714475
ناجح215879محمد محمد 9812878
راسب19غائب 19محمد ميدي الرجب آغا99270
راسب14غائب 14محمد نعسان10012317
ناجح156277محمد نور القصاب10113019
ناجح155671محمد نور تميتي10212823
ناجح155570محمد نور عرواني10312919
ناجح155671محمد نور قاسم10412929
راسب15غائب 15محمود السماعيل10512575
راسب16غائب 16محمود درويش106
راسب15غائب 15مروان زكرة10712498
راسب0غائب مسره الياسين10812634
ناجح214364مصطفى البكور10912589
راسب16غائب 16مقبل الكسر العنزي1109298
ناجح155671منار الشعار11112884
راسب20غائب 20منار عيسى 11211403
راسب16غائب 16منذر عبد القادر11312142
راسب18غائب 18ميدي الخالد1149124
ناجح175471نبراس عيسى11512570
ناجح175370نور الدين الدوش الدنكي11613487
راسب21غائب 21ىاني عطية1175101
راسب23غائب 23ىمام قدور11810436
راسب15غائب 15وادي الفتو11913948
ناجح205878والء حبوش12012962
ناجح166581ياسر الطرشة 12113456
ناجح185977ياسين الحسين12212832
راسب174057يامن خشان12314323
راسب18غائب 18يحيى األحمد1249469

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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