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كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

الوضعت
الرقم

 الجامعي
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العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النتيجةالمجموععالمة النظريالنظري

راسب20غائب20ابراىيم حمبي  112448
راسب15غائب15ابراىيم حنوش211556
راسب0غائب0محرومابراىيم خميل312031
ناجح204565ابراىيم ديب412554
راسب20غائب20ابراىيم عمران512527
راسب20غائب20احمد االحمد الشيخ612103
راسب0غائب0محروماحمد عمي مصطفى713951
راسب16غائب16احمد غزال811604
ناجح244468اسماعيل عابدين912443
راسب15غائب15انمار افة1011471
راسب21غائب21انور االبراىيم1111809
راسب20غائب20ايمان جميدان1212292
ناجح154560ايمن الرزوق1311904
راسب144256ايياب صالح1411751
راسب0غائبأحمد الطمب15209
راسب0غائب0محرومأحمد خميل عمي1614011
ناجح215475أسامة بركات1712635
راسب0غائبباسل االسعد1812046
ناجح1940.560باسل البوش1912458
راسب18غائب18برىان الدين حجازية2011819
ناجح244670جياد عمر2112653
راسب0غائبحسام الدين الشريف2212080
راسب19غائب19حسان الغيث2310737
راسب17غائب17حسان صافيو2411516
راسب0غائبحسن مدية25
راسب192645حسين سفاف2612434
راسب0غائبمحرومحسين سمقيني2712628
راسب243054خالد العساف2812267
ناجح244670خالد سمطان2912399
راسب203050خالد مسمم3012497
راسب23غائب23خضر العرنوس3112516
راسب18غائب18خمدون جمال3212651
راسب203555رىام الشيحاوي3312272
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راسب202141زكي نجار34365
ناجح194867زيد الجندلي3513986
ناجح214869سامر النبيان3612560
راسب22غائب22سعد الدين السريحيني3710842
راسب24غائب24شادي وردة3812101
راسب24غائب24عامر عشي3912112
ناجح204262عبد الرحمن فحمة4012419
راسب22غائب22عبد اهلل خيارة 4111101
راسب22غائب22عبد اليادي الخضر4210700
راسب18غائب18عماد الناعس4311964
راسب0غائبعماد شييد4411865
راسب14غائب14عمار تركية 4511576
راسب22غائب22عمر سراقبي4610788
راسب0غائبعمر معروف4711938
راسب20غائب20عمرالدريس4811757
راسب20غائب20عمران زقزوق4912311
راسب213758عيد االبراىيم5012432
راسب22059عيد الخضر51225
راسب24غائب24محمد العبداهلل5214037
راسب20غائب20محمد أحمد عبداهلل5312033
ناجح225072محمد بميغ العرجة5412662
راسب0غائب0محمد تحرير العبداهلل5513037
راسب0غائب0محروممحمد حميد محمد5613967
ناجح244973محمد ديب زعرور5712593
راسب18غائب18محمد ربيع عودة 5810892
ناجح214465محمد ريحان5912605
راسب0غائبمحمد سالم النجار6011956
ناجح234467محمد طاىر المحمد6113033
ناجح224971محمد عسكر6212406
راسب0غائب0محروممحمد عمي قطان6312610
ناجح204262محمد عمار عدي6412379
راسب0غائبمحمد قره احمد6511926
راسب0غائبمحمد نعسان6612317
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ناجح204161محمد نور المصري  فرنسي6712620
راسب20غائب20محمد نور شعار6812629
راسب19غائب19محمود شققي6912585
ناجح214768مروان الحمود7012116
ناجح224668مسعف زكية7112395
راسب193958مصباح الصباغ7212398
ناجح214263مصطفى الغزي7312234
راسب0غائبمضر الدبيات7412179
راسب0غائبمحروممضر حاجي حسين7512101
راسب23غائب23مكرم كاسوحة7612062
ناجح234669مميم شقفة7712384
راسب20غائب20منصور لطفي7812373
راسب192342ميند حسامو7911955
راسب213455موسى عوكان8012005
راسب0غائبمؤتمن صدور8111614
ناجح204060نسرين الشققي8212639
ناجح214869نسيم اصطيمة8312327
راسب0غائبىشام التالوي8411890
راسب19غائب19وسام قطرميز8512485
راسب0غائب0محروموسيم الحمقي8611957
راسب213152ياسر ابو حويج8712326
راسب221436ياسر برام8812514
راسب213859يحيى مرقا8912594
راسب0غائب0محروميعقوب العويدات9012049
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