
2017/2018الفصل االول  نتائج مادة االمراض المشتركة 

السنة الخامسة

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

النتيجةالمجموع

ناجح204666احمد أسعد البكري113023
راسب193958احمد خمف 212387
ناجح255479احمد خميف312597
راسب28غائب28احمد معدل498
ناجح205171اسماعيل عابدين512443
راسب26غائب26انس كرد612187
راسب18غائب18انمار افة711471
راسب22غائب22انور االبراىيم811809
راسب24غائب24ايمن فرح العبيد914
ناجح236487إياد الدباغ1012647
راسب0غائبأحمد الجسري 116796
راسب0غائبأحمد الزالق1211420
راسب0غائبأحمد حموة 1311296
ناجح234972أسامة بركات1412635
راسب20غائب20أيمن الرشواني1510884
راسب27غائب27باسل حمد16
راسب31غائب31بتول حاج سعيد17203
راسب0غائببدران الحارون1811007
راسب28غائب28برىان سفمو19189
راسب26غائب26جاسم محمد20
راسب0غائبحسام الدين الشريف2112080
راسب16غائب16حسان صافيو2211516
ناجح244973حسن اسعد2312173
راسب26غائب26حسين حمود2481
راسب28غائب28حسين حميدي25273
ناجح224365حسين سفاف2612434
راسب18غائب18حمزة الصمادي 2711292
راسب0غائبخالد العبيد2811126
راسب0غائبخالد الكماري2910847
ناجح204565خمدون جمال3012651
ناجح246387خمدون قاشوش3112415
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راسب0غائبخميفة العباس3211115
ناجح216081دانيو جمعو3312306
راسب24غائب24زكريا معدل34
راسب0غائبزياد الحمد3510762
راسب28غائب28سامر النبيان3612560
راسب19غائب19سعد الدين السريحيني3710842
راسب13غائب13شادي ورده3812165
ناجح265076صفوح الصمودي3912444
ناجح226284ضحى النوير4012625
ناجح216485عبد االلو الحمواني4112350
راسب20غائب20عبد الرحمن حبابة4212123
راسب0غائبعبد القادر عبد القادر 4310879
راسب24غائب24عبد الكريم ضعضع44249
راسب0غائبعبد الكريم كحموس4511271
راسب27غائب27عبد المطيف جعمي46250
راسب21غائب21عبد اهلل خيارة 4711101
راسب0غائبعبد المحسن السميمو4810989
راسب24غائب24عبد المنعم بنسي4990
ناجح155873عبد المنعم سبسبي5012358
راسب20غائب20عبد اليادي الخضر5110700
راسب19غائب19عمي ابراىيم5213020
راسب0غائبعماد شييد5311865
ناجح175774عمار تميالت5412414
راسب23غائب23عمار ثمجة5512502
راسب22غائب22عمر سراقبي5610788
ناجح186482عمر كرم5712462
راسب0غائبعمر معروف5811938
راسب20غائب20فراس سواس 5910937
راسب183654قصي العوض6012576
راسب0غائبقصي المحمد61355
ناجح156378محمد الحاج خميل6212544
راسب23غائب23محمد الصفوة6312541
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راسب0غائبمحمد العميوي6410716
راسب23غائب23محمد العمر 65122
راسب24غائب24محمد بيراوي66248
راسب30غائب30محمد رامي دعموس67165
راسب164157محمد ريحان6812605
راسب0غائبمحمد سالم النجار6911956
ناجح215172محمد طاىر المحمد7013033
ناجح214667محمد عسكر7112406
راسب0غائبمحمد عموة729765
راسب0غائبمحمد قره احمد7311926
راسب23غائب23محمد كمول7412648
راسب0غائبمحمد نعسان7512317
راسب20غائب20محمود اليونس7612072
راسب182644محمود شققي7712585
راسب31غائب31مصطفى رحال78
ناجح205676مصطفى زوزه7912402
راسب0غائبمضر الدبيات8012179
راسب20غائب20مكرم كاسوحة8112062
راسب0غائبموسى األبرش8210848
راسب0غائبمؤتمن صدور8311614
راسب183351نسرين الشققي8412639
راسب0غائبىشام النجار8510478
راسب0غائبوائل عساف 8611251
راسب20غائب20وليد غنم8712484
راسب20غائب20يحيى عمر حمدون8813962
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