
2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

اسم الطالبالرقم الجامعيالسنةالوضعت
وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب182846ابراىيم األعرج113375

راسب221537ابراىيم الحاج محمد213942

راسب17غائب17ابراىيم الحسين 313985

ناجح294675ابراىيم حنظل 413267

راسب2626ابراىيم عبد اهلل الحسين513985

ناجح305686ابراىيم عبود الخمف614656

راسب223254ابراىيم قشوة 712413

راسب92029ابراىيم مسقوف812409

راسب112233احسان الرومي912828

راسب92130احمد اركي 1012473

راسب18غائب18احمد االحمد1111900

راسب0غائباحمد البرجس 1212369

راسب222345احمد الجمال 1313119

راسب28331احمد الخويمد 1413145

راسب0غائباحمد الصباغ 1512989

راسب14غائب14احمد الصوص1612798

راسب142135احمد العبداهلل الشيخ 1713313

راسب242549احمد العموري1813221

راسب142539احمد القدور1913126

راسب193453احمد الموسى 2013303

راسب153146احمد بوسطو جي2113392

راسب16غائب16احمد رحماوي2213957

راسب103141احمد سمان2312958

راسب21غائب21احمد ضاىر2411461

راسب14غائب14احمد عمون 2512671

راسب21غائب21احمد ناقوح2612534

راسب9غائب9احمد ىايل الحمود2712934

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب163248اسامة الحجازي 2812454

راسب153651اسامة وحود2913325

ناجح223961اسامو حماده3013089

راسب132841اسامو سميمان3113032

راسب10غائب10اسراء رحال3213169

ناجح244973اسماعيل الحاج عيسى3314039

راسب3333اسيد الروادي3413436

راسب20غائب20اشرف دبوس3513228

راسب193655األمير ىالل3613946

راسب202040المعتصم باهلل الممموك3713200

راسب14غائب14الميند شامي فرنسي3812504

راسب142842امجد محمد 3913082

راسب182139امير قيمة  4012755

راسب183250امين الحمصي4112903

راسب20غائب20امين مرىف زقزوق 4212442

راسب16غائب16انس ازىر4312730

راسب202040انس الشب 4413327

راسب222345انس الشيخ خالد 4513109

راسب202141اياد اكرم حمشان 4612771

راسب141933ايمي عبود4713864

راسب23غائب23ايمن العمواني4813885

راسب182947اييم الصيدلي4913214

راسب163248اييم حراقة5014016

ناجح223860إبراىيم الشيخ موسى5113710

راسب162137إبراىيم جابر5213531

راسب173855إبراىيم حسين5313981

راسب201636إبراىيم زكية5413537

راسب183452أحمد الدادا5513376

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح243862أحمد الشريف5613818

راسب203353أحمد العبدو5713097

راسب281644أحمد العمي بن محمد5813719

راسب10غائب10أحمد المحمد5913467

ناجح285987أحمد بيطار6013747

ناجح264672أحمد خباز6113561

ناجح295786أحمد عز الدين6213590

راسب112738أحمد مطر المحمد6314327

ناجح174764أسامة البالن6413585

ناجح305585أسامة القبالن6513776

ناجح204161أسماء الممك6613837

راسب233457أشرف اإلسماعيل6713552

ناجح245377أمل طباع6813714

ناجح306090أنس البارودي6913596

راسب203858أيمن العبد اهلل7013044

راسب92837آالء محمود الفرحان7199915

ناجح254166باسل الفرج7213973

راسب223254باسل عرواني 7313208

راسب26غائب26باسل عمي كميان74

راسب21غائب21باسل قصاب7513415

راسب153146باسل مرعي7612466

راسب173451بتول ابراىيم الياسين7712786

ناجح233861بتول اليوسف7814299

راسب19غائب19بدر الدرويش79655

راسب193958بدور البيطار8013713

راسب211940بديع المراد 8113305

راسب122133براء الحمود الموسى 8212377

راسب213253براء القاسم8313653

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب253156بسام القطيشة8413734

ناجح234568بسام زودة8513527

راسب134255بشار احمد 8612856

راسب113445بشار ديوب 8712209

راسب153853بشير سالمة العمر8813481

راسب12غائب12بشير شحادة8912666

راسب172542بكري الزعبي9012769

راسب243458بالل ابو الفقراء 9113895

ناجح243862بالل اليويس9213290

راسب14غائب14بنيامين يوسف9311881

راسب25غائب25تمام بابولي9413333

راسب113445توفيق شاكر9512909

راسب132033جعفر قره محمد 9612969

راسب22غائب22جمال الفيومي9711735

راسب9غائب9جياد زينو9814006

راسب233558جوليان اسعد 9912844

راسب18غائب18جوني حصني10012921

راسب164056جيانا عموش10113323

ناجح233962حازم البابا10213675

راسب192342حازم الجشعم 10313944

راسب14غائب14حامد الكوكو10411371

راسب223658حذيفة اإلدلبي10513782

راسب172542حذيفة اليوسف10613165

راسب17غائب17حذيفو شاغوري10713411

راسب232750حسام السموم10813295

راسب201939حسان طالب العثمان10913650

راسب132639حسن سفاف11013480

راسب92332حسن عثمان 11113139

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب9غائب9حسين السطوف11211520

راسب142943حسين العمي11313058

ناجح243660حسين الوقاع11499993

راسب193655حسين خضر11512954

راسب152843حسين عروق 11614027

راسب142640حسين يوسف11712745

راسب213253حكم خير اهلل11813360

راسب11غائب11حكم خير اهلل11913360

راسب0غائبحكم غسان مرعي12014678

راسب13غائب13حكمت الخطيب12112239

ناجح234366حمدي النشار 12212960

ناجح255176حمزة أبو ديوب12313524

راسب163652حمزة بدوي12413157

راسب203353حمزة وسمي الصالح 12514020

راسب212546حمزه االعرج12613243

ناجح253560حمزه األحمد12713856

راسب9غائب9حنين تقي12813279

ناجح265177حياة حسينو12913679

ناجح284068خالد احمد شربوطمي13013163

راسب172744خالد االسود 13113213

راسب20غائب20خالد الحسين13213479

ناجح253964خالد الشحود13313617

راسب16غائب16خالد العظم13413001

راسب9غائب9خالد خصي 13511295

ناجح274269خالد عابد13613621

ناجح214465خالد كبيسي 13713485

راسب12غائب12خالد محمد المصطفى 138

راسب153752خمدون االحمد13913083

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب203858خمف الخمف14013976

ناجح204060خميف الحسين14113317

راسب202646دعاء الخضر 14212822

راسب203656دعاء قياسة14313631

ناجح194261راما الشعار14413683

ناجح264672رامي العمر14513525

راسب203353راني دنبر14613047

ناجح254065رائد المنصور14713700

راسب163248رزق اهلل الصمصام14813013

ناجح194463رشاد حوجك14913661

راسب3535رضاء البصير15099912

راسب153651رضوان بركات15113112

راسب153550رغدة شيخ المكارة15213183

راسب202949رنيم المنجد15313328

راسب152035رىام سبيع 15412459

راسب172845روان خميف 15513254

ناجح244367روان طنيش15613871

راسب202545ريان سفاف15713105

راسب192645ريم الفرخ15813815

راسب163854زانا شيخ موسى15912892

راسب262248زكريا عربو 16013405

راسب213152زيدان مصيني16113791

راسب11غائب11زينب حميد الحميدي16214024

راسب13غائب13ساره الحمود الدرار16313963

راسب183452ساره جاجو16412842

راسب163046سالم حورية 16513226

راسب212647سامر عطار16613117

راسب172845سامي العكمة 16799920

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب242650سعاد عرفة16813625

راسب163046سعد دوش16913632

ناجح264167سعيد الخموف17013724

راسب142236سالم أمين جطل17114676

راسب233558سممان ور17213522

راسب183149سميمان سفراني17312826

ناجح253560سمر مفتاح17413602

راسب203555شيمة محب الدين 17512941

ناجح234669صالح سبسبي17613100

راسب183553ضحوك حمد17713556

راسب102131طارق الكبريتي17813397

راسب13غائب13طارق حبال17913266

راسب163248طارق قزلباش18013341

راسب202848طمحة الرحمون18113400

راسب92130طو حاتم18213909

ناجح234972عادل الحسو18313512

راسب22غائب22عامر الصالح18413024

راسب202646عبادة سمطان18514301

راسب162137عباده ريس18613067

ناجح215172عبد احمد عبود18714659

راسب0غائبعبد الجميل المصري18813282

راسب213657عبد الحكيم اسماعيل الحمد18913945

راسب9غائب9عبد الحمن الزبدي19012601

راسب223759عبد الحميد المعمي19199996

راسب163046عبد الحميد سفور 19212478

راسب13غائب13عبد الرحمن ابراىيم الياسين19313262

راسب9غائب9عبد الرحمن الحمو194441

راسب203656عبد الرحمن الحوري19512774

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب172037عبد الرحمن السالم19613958

راسب213859عبد الرحمن الشبيب19713674

راسب12غائب12عبد الرحمن العاشق 19812265

راسب233558عبد الرحمن العمر المسعود19913118

راسب12غائب12عبد الرحمن القيطان20012486

راسب13غائب13عبد الرحمن المنجد20113230

راسب203858عبد الرحمن الناصر20212956

راسب223456عبد الرحمن دغموش20313358

راسب20غائب20عبد الرحمن غزال20410922

ناجح265278عبد الرحمن قادر آغا20513766

راسب152843عبد الرزاق العموش20613040

راسب181432عبد الرزاق القيطان 20713053

ناجح275380عبد الرؤوف صمودي20813666

ناجح264874عبد العزيز الحاج نعسان20913676

راسب9غائب9عبد العزيز جوخدار21016000

راسب242953عبد الفتاح الالز 21113322

راسب152641عبد القادر الياسين21213307

ناجح255075عبد القادر الياسين21313974

راسب182745عبد الكريم العبد الرحمن 21477711

راسب15غائب15عبد الكريم الياسين21513202

ناجح194867عبد الكريم شربوطمي21613572

راسب193352عبد الكريم شيخ النجارين 21712925

راسب9غائب9عبد الكريم قيموح21811277

راسب3838عبد الكريم كشكش21914317

راسب142943عبد اهلل الجاسم22012240

ناجح244266عبد اهلل العبد الرحمن22113420

ناجح204262عبد اهلل الكامل22213643

ناجح244670عبد اهلل أبو عمو22313657

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب252752عبد اهلل حالق22413251

راسب15غائب15عبد اهلل خمف22512386

ناجح294473عبد اهلل زينو األركي22613614

راسب18غائب18عبد اهلل قزي 22710880

راسب143145عبد المعين الدرويش22813739

راسب24غائب24عبد المنعم العثمان22911692

راسب12غائب12عبد المنعم الكيالني23085

راسب19غائب19عبد المنعم كيالني 23114313

راسب232043عبد اليادي عفريت 23213239

راسب213758عبد اليادي مخمص مكي23314663

راسب9غائب9عبد الواحد طو 23412818

راسب182240عبد الوىاب العاني 23514005

راسب163450عبدالحميد حاج سعيد23614322

راسب243357عبداهلل األشقر23713513

راسب10غائب10عبداهلل عبد الحميدبارودي23814674

ناجح275885عبداهلل كتيل23914298

ناجح194362عبيدة دىيمش 24013003

ناجح244670عبيدة طنيش24113016

ناجح255176عثمان مصطفى صطيف24214631

راسب18غائب18عرفو عباس24311619

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح295180عصام العتر24413610

راسب9غائب9عالء سميب24512114

ناجح285078عمي الطبجي24612452

راسب16غائب16عمي العمي بن محمد 24713459

راسب153550عمي أحمد24812988

راسب182947عمي أسعد24913259

راسب11غائب11عمي حسن25013380

راسب9غائب9عمي عز الدين25114325

راسب20غائب20عمي عساف25213233

راسب9غائب9عمي موصممي25312985

ناجح285583عماد الدين الشفوني25413770

راسب9غائب9عمار الجاسم25513070

راسب24غائب24عمار الجرف25622280

راسب0غائبعمار حج حسين25714311

راسب15غائب15عمر االصفر25812587

259#REF!راسب14غائب14عمر الخالد

راسب273158عمر العابد 26013242

راسب9غائب9عمر العبسي القسي26112374

راسب14غائب14عمر القشاش26213413

راسب202747عمر دلول الغنج26313160

راسب192645عمر زمزم26413354

راسب173350عمر شقفو26513394

ناجح285280عمر صابيع اإلبراىيم26613811

راسب163955عمر قوقو26713244

راسب10غائب10عمران دىيمش26813464

راسب17غائب17عوض اليوسف26912753

راسب9غائب9عوض عوض27012686

راسب17غائب17عيسى حداد27112920

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب182341غالب النوير 27213124

ناجح254368غياث الحمبي27313287

راسب4040غياث الواوي27413959

راسب23غائب23غياث الواوي 27513959

راسب13غائب13غيث جندلي27612588

راسب9غائب9فادي السعيد277

راسب233255فاطمة الزىراء غفير27813398

ناجح254974فاطمة العكمة27913715

راسب14غائب14فاطمة عريض28012343

راسب203959فداء الحوراني28113370

راسب231336فراس السموم 28213234

ناجح243862فراس العميوي28313528

راسب16غائب16فراس قرطاوي 28411413

راسب122739فرح دويك28513588

راسب23غائب23فرح غزال28612906

راسب13غائب13فوزي الشيخ أحمد28713445

راسب19غائب19قتيبة الشيخ عثمان 28813154

ناجح274269قتيبة محمد حجازي28913268

راسب132235قصي الجاسم29012528

راسب113950قصي جاسم29112957

ناجح235275قمر عبد الرحمن حجازي29214675

راسب91625كارولين كركور29312817

راسب9غائب9كاظم عيسى حمد29422281

راسب162541لجين المصري29512574

راسب21غائب21لما دىبان29613170

راسب212344ماىر ابو حبوش29713120

راسب92736ماىر باشوري29812944

ناجح254772ماىر كزكز29913601

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 

%21.61:نسبة النجاح  عضو         عضو         عضو               امينة السر 



2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح243761ماىر محمد30013768

راسب9غائب9ماىر محمود30112714

راسب9غائب9مايكل زياده30212905

راسب143549مأمون كالح 30313964

راسب183250مثنى العمي30414012

راسب23غائب23مجد مغمومو30511159

راسب202949محسن فحمة 30613929

راسب193453محسن محمد30713172

راسب12غائب12محمد احمد الرسمي30814028

309#REF!راسب11غائب11محمد اسامة عسكر

راسب28634محمد األطرش31013822

ناجح283462محمد البعالو31113039

راسب164359محمد البيضة31213099

راسب142741محمد الجنادي31312097

راسب14غائب14محمد الحبال31411739

راسب12غائب12محمد الحج عمي31512833

راسب233053محمد الخالد 31613080

راسب203252محمد الزعبي31713084

ناجح164965محمد الشيخ خميل31813137

راسب203757محمد الصطوف31913237

راسب132841محمد الصقار32013312

راسب182240محمد الطيار 32113442

ناجح274370محمد العمر32213550

راسب10غائب10محمد المبيض32313390

راسب0غائبمحمد المشرفي32413107

راسب17غائب17محمد المصطفى 32511261

ناجح253661محمد اليويس32613349

راسب233356محمد امجد نديم 32713910

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبمحمد امير اسماعيل 32814001

ناجح154661محمد أشرف األسعد32913778

ناجح255277محمد أصفر33013773

ناجح295180محمد أمين خاني33113511

راسب114152محمد أنس أرمنازي33213482

راسب202545محمد براء نوفل33313252

راسب202444محمد بكر السقا33412565

راسب181533محمد تالوي33513914

راسب202343محمد جالل القصير33613574

راسب18غائب18محمد حجازي33712428

راسب13غائب13(فرنسي)محمد حمزه الضمان 33812073

راسب132841محمد حوراني33912928

راسب263258محمد خالد االحمد 34013306

راسب212849محمد خالد البيش34113783

راسب213354محمد خموف 34212990

راسب173956محمد رمضان34313538

راسب202949محمد زاىر العمي34413898

راسب14غائب14محمد زاىر المعصراني 34511383

راسب252954محمد زيدان34613373

راسب233154محمد سامر الغريواتي 34713286

ناجح254166محمد سامر حموم 34813269

راسب173350محمد سامي لبان34999997

راسب15غائب15محمد سواد الحمادي35013952

راسب23غائب23محمد ضاىر35110599

ناجح194261محمد طارق رستم 35213930

راسب132639محمد طالب اغا35312586

راسب223254محمد عامر ابي سن35413156

ناجح253661محمد عامر التمر البرازي35513839

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 

%21.61:نسبة النجاح  عضو         عضو         عضو               امينة السر 



2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب192241محمد عبد الرحمن 35612632

راسب124254محمد عبد الرحمن عبدو35713151

راسب144155محمد عبد السالم35813048

راسب20غائب20محمد عبد العزيز35911970

راسب211435محمد عبد المطيف الشمالي36013990

راسب9غائب9محمد عبد المطيف الشيخ36113979

راسب242650محمد عبد اهلل الشيخ36213954

راسب2626محمد عبسى خربوطمي36314315

راسب223759محمد عمي النايف36413297

راسب223254محمد عمار36513074

ناجح274168محمد غناج36613149

راسب18غائب18محمد فادي العثمان36713355

ناجح245781محمد فجر بادنجكي36813544

ناجح274875محمد قاسم األشقر36913507

راسب173552محمد قتيبو النبيان37013335

راسب154257محمد قمر الدين37113359

ناجح254368محمد كزكز 37213238

راسب11غائب11محمد لبان37312423

راسب213859محمد مأمون الخالد37413746

ناجح254873محمد نداف 37513229

ناجح194766محمد نزيو عرب37614297

راسب151934محمد نور الجابي37713308

ناجح264369محمد نور الخضر37813501

راسب173451محمد نور العساف37913260

ناجح204464محمد نور المحمد38012706

راسب203151محمد نور المالش38113388

راسب173451محمد نور جوخدار 38212825

راسب223254محمد نور خفيف38313191

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب15غائب15محمد نور عبو 38413187

راسب163248محمد نور قاسم 38512929

راسب93342محمد واصل الياللي38612893

ناجح255580محمد يحيى األحمد38714638

راسب9غائب9محمد يوسف الموصغمي388

راسب10غائب10محمدسالم النجار38911956

ناجح213960محمود الجنيدي 39013298

راسب203151محمود الحاج حمود39113168

راسب91322محمود الدغيم39212974

راسب223557محمود الزبدي 39313923

راسب163248محمود الكامل 39411618

ناجح265581محمود المصطفى39513502

راسب13غائب13محمود المطر39613943

راسب203050محمود الياسين39713300

راسب222042محمود بسام المصري 39812952

راسب212647محمود غاجيو 39912696

راسب162036محمود مصيطف40013949

ناجح253762مرعي الفرج40113577

راسب13غائب13مرعي مرعي40212690

راسب93544مرىف موسى باشا40313072

راسب16غائب16مصطفى البارودي40413361

راسب222446مصطفى الديري40513474

راسب20غائب20مصطفى الشحنة40613225

راسب132033مصطفى الغزي 40712234

راسب202444مصطفى الكالس الحمبي40813008

ناجح204060مصطفى المصري40913816

راسب173552مصطفى شيخ أمين41013667

راسب18غائب18مصطفى عمر41111676

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب132841مصعب المنصور 41213369

راسب16غائب16مصعب أبو بكر 41311476

راسب10غائب10مصعب شنان414

راسب10غائب10مطيعة حمبي41512138

راسب9غائب9معاذ االشرفاني41611784

ناجح174562معاذ الشحنو البستاني41713304

راسب272653معاذ رقية 41813264

راسب94049معمر الفرج41914019

راسب20غائب20ممك طنيش42013190

راسب133548منقذ حوراني42113884

راسب0غائبميند الخرابة42213955

ناجح285179ميند الموسى42313648

راسب0غائبمؤيد المحمد الحسن 424839

ناجح253661مؤيد زكريا ممحم42513102

راسب182038ميثم ادريس 42612850

راسب11غائب11ميسر البارودي42711715

ناجح204060ميسم الفنار42813711

راسب142943ميسم مسعود 42912843

راسب203454ميالد كمثوم43013081

راسب20غائب20ميمونة جواد43113296

راسب152641نبال العمي الجوماني43214639

ناجح234164نبال المصري 43312886

راسب12غائب12نبيل الياللي434

راسب17غائب17نجيب الطراف43510781

راسب10غائب10نزار ضرغام43612895

راسب202848نشوان السويحة 43799916

راسب24غائب24نصر الدين األحمد العبد اهلل43811513

راسب193251نضال محمد حميد43913037

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب17غائب17نيمة النحاس44013203

ناجح254368نوال قطرنجي44113628

راسب213758نور الدين اليونس44213626

راسب112637نور الدين دنكي44313487

راسب0غائبنور الدين عروب 44413330

راسب192746نوف الخميف44512312

راسب9غائب9ىادي النصيرات44612313

راسب0غائبىاشم عمي عيد 44712611

ناجح225072ىبة الريحاوي44813629

ناجح214768ىبة اهلل قصاب44913698

راسب202848ىال فرداوي 45013329

راسب253156ىمام سيفو45113842

ناجح204161ىيام عبد القادر الشيخ45299914

راسب162339ىيثم الحمادي45312547

راسب4040ىيثم السيد45499913

راسب13غائب13وائل الحمصي45512790

راسب201737وائل العابد45613158

راسب20غائب20وائل طنبر45712626

ناجح254671وسام محسن45813110

راسب222850وفاء ياغمور45913587

راسب241640وليد الخمف 46014032

راسب15غائب15وليد شيخ الغنامة 46113274

راسب222951وليد محمد عثمان46299994

راسب122840وئام مسعود 46312857

راسب14غائب14ياسر الزيدان46411549

راسب20غائب20ياسر الزين46513121

راسب143347ياسر الشواف46612710

راسب182846ياسر فاخوري46713198

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة تربية دواجن

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب253257ياسر فريد العش46813566

ناجح204060ياسر مسدي46912797

ناجح215172يامن المييوب47013518

راسب3838يحيى الرفاعي47177702

راسب251944يحيى العمري47213066

راسب212647يحيى حكمت سالمي 47313248

ناجح164460يحيى شكري47412697

راسب23غائب23يزن العبد الرزاق 47513138

ناجح254267يزن طيماز47613220

راسب3535يزن عبد الرزاق47713138

راسب223254يوسف الكنعان 47813458

راسب222547يوسف سميم47913142

ناجح204262يوسف سوتل48013147

راسب0غائبيوسف عبدون48113932

راسب173956يوسف عمران 48212718

راسب183149يوسف كوجان48313108

راسب171633يوسف نديم عبداهلل 48412846

ناجح194261يونس اسعد 48512883

راسب202040يونس الراشد 48613326

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                    رئيس اللجنة 
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