
2018/2017      الفصل األول  
11 من 1الصفحة 

- محلة مادة  طب احليوانات الصغرية 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب151328 محمد الشقيف11918ر1
راسب17825اٌجّاي اتشا12617ُ١٘م2
راسب222648ابراهٌم الدباغ12806ر3
راسب201030عٍٛ أتٛ اتشا13294ُ١٘م4
راسب25732ابراهٌم قشوة12413ر5
راسب22022ِالٛق اتشا13113ُ١٘م6

راسب172643اتشا١ُ٘ ادّذ13071م7
راسب19غائب19ادّذ االدّذ اٌؾ١خ12103ر8
راسب27027احمد البارودي12689ر9

راسب20غائب20ادّذ اٌثشجظ 12369ر10
راسب152237اٌذّٛد ادّذ12934م11
ناجح264268اٌشفاعٟ ادّذ13068م12
راسب12غائب12اٌغٍَٛ ادّذ13318م13
ناجح234568اٌط١اس ادّذ13111م14

ناجح244872إٌذاط ادّذ13340م15
راسب21غائب21احمد الهجري13983ر16
ناجح224769ا١ٌاع١ٓ ادّذ13374م17
ناجح174360سدّاٚٞ ادّذ13957م18
راسب201434عشاس ادّذ13235م19
ناجح255782ع١ٍٛٞ ادّذ13281م20
راسب28331 االدّذ اعاِح12512م21

راسب20626دّٛد اعاِح12537م22
راسب192544دّادٖ اعا13089ِٗم23

راسب241842اشرف المحمد13004ر24
ناجح285785دتٛط اؽشف13228م25
راسب٠18422ٛٔظ اٌخطاب14312م26

ناجح285583اٌٍط١ف عثذ ا٠اد13155م27

راسب18غائب18إ٠اد لٕذلج12636ٟر28
راسب23غائب23أحمد الزالق11420ر29
راسب212041أحمد الصالح14034ر30




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2018/2017      الفصل األول  
11 من 2الصفحة 

- محلة مادة  طب احليوانات الصغرية 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب9غائب9أدّذ خ١ًٍ ع14011ٍٟر31
راسب20525أدّذ عثذ اٌّذغٓ اٌضو13975ٛر32
راسب20020أعاِح اٌذجاص12454ٞر33

راسب211233اٌشٚادٞ أع١ذ13436م34
راسب183654هللا اٌعثذ أ13044ّٓ٠م35
راسب10010دشالح أ14016ُٙ٠م36

راسب202343آالء قطاع12866ر37

راسب25غائب25باسل االسعد12046ر38

ناجح175269فٍفٍح تاع13992ًم39
راسب24428تشاء لٕذلج12804ٟر40

راسب18غائب18بسمة جمال الدين12604ر41

راسب24غائب24أتشا١ُ٘ تؾاس4210549
راسب252247دّٛد تؾاس13881م43
راسب25غائب25بشير الجاجة10537ر44

راسب201636اٌضعثٟ تىش12769ٞم45
ناجح224264اٌذغْٛ تالي13201م46

ناجح285987عالِٟ تالي13387م47
راسب21021ؽاوش تٛف١ك12909م48
راسب20غائب20جعفر قره محمد12969ر49
ناجح234770ص١ٍثٟ جٍٕاس12787م50
راسب25غائب25جهاد زٌنو14006ر51
راسب28533عٍٛػ ج١أا13323م52
راسب27غائب27ؽمفح داسثح12816ر53
راسب192948االععذ دغا14328َم54
راسب18غائب18حسام الدين الشريف12080ر55

ناجح275178اٌغّاع١ً دغا13123َم56
ناجح234669إٌذاط دغا13173ْم57
راسب251338حسان حوالو13309م58

راسب17غائب17حسن الشاوي14320ر59

مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2018/2017      الفصل األول  
11 من 3الصفحة 

- محلة مادة  طب احليوانات الصغرية 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب241337عفاف دغ13480ٓم60
ناجح274572 ؽاٚٞ دغ14320ٓم61

راسب16غائب16 ِالػ دغ12093ٓر62
راسب182644اٌّذّذ دغ13087ٓ١م63

ناجح204363اٌٛدؼ دغ13953ٓ١م64
راسب252045دغ١ٓ ص٠ذا13015ْر65
راسب171936عش٠ٛ دغ13180ٓ١م66
راسب173350عشٚق دغ14027ٓ١م67

راسب20غائب20إٌؾاس دّذ12960ٞم68
راسب273158اٌصاٌخ ٚعّٟ عٕتش دّضج14020ر69
راسب201535دّضٖ دّشاء12864ر70
ناجح296998اٌشاؽذ د13175ٓ١ٕم71
راسب212445اٌذغ١ٓ خاٌذ13479م72
ناجح204161اٌغٍَٛ خاٌذ99918م73

راسب18غائب18خالد الشٌخ10756ر74
راسب18غائب18خاٌذ اٌعغاف12267ر75
راسب143246اٌعظُ خاٌذ13001م76
راسب19غائب19خالد المحمل10935ر77
راسب163046صثشٖ خاٌذ12777م78
ناجح284371صاٌخ سا13077ٟٔم79
راسب213758سائذ األؽمش13462ر80

راسب21غائب21سؽ١ذ دّذٚػ10652ر81
راسب221537اٌّىاسج ؽ١خ سغذج13183م82

راسب282654سغذٖ اٌذغ12992ٓ١ر83

راسب181533رهام الشٌحاوي12272ر84
ناجح264773اٌخ١ٍف سٚا13254ْم85
راسب201030روند عج12515ًر86
راسب18غائب18رؤى العرنجي12269ر87
راسب261440ريم الينداوي12807ر88
ناجح214263اٌصاٌخ عٍٟ س٠ٙا13381َم89




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2018/2017      الفصل األول  
11 من 4الصفحة 

- محلة مادة  طب احليوانات الصغرية 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب21غائب21صا٘ش لش12800ِٗر90
راسب22غائب22زىير سميمان10491ر91

راسب27532اٌعافص عاجذج14036ر92
راسب29غائب29سامح كوجان11581ر93
راسب20020عاِش األعذ12521ر94
راسب202444االتشا١ُ٘ ع١ٍّا12728ْم95

ناجح235477ٔعغاْ اٌذاج عّا٘ش13920م96
راسب222143اٌصثاغ عّش13181م97

ناجح255782صغت١ٕٟ ع١ّذح13278م98
ناجح174360ِعشاٚٞ عٙش13265م99
راسب16غائب16شادي الخلففراتر100
راسب232043شعيب ضرغام12891ر101
ناجح234871صالح سبسبي13100م102
راسب211031ص١ٙة اٌغ13449ٍَٛر103
راسب23غائب23اٌىثش٠تٟ طاسق13397م104
راسب16غائب16طارق الهجوفراتر105
راسب17غائب17فشج طاسق11930م106
راسب17غائب17طاسق وٕفؼ10634ر107
راسب191837عاتذ ا١ٌٛعف14303ر108
ناجح286694اٌثاو١ش عاص13178ُم109
راسب25غائب25عاِش عطٛسج13454ر110
راسب171734دّذ األدذ عثذ13395م111
راسب203050عفٛس اٌذ١ّذ عثذ12478م112
ناجح204666تىٛس اٌشدّٓ عثذ13391م113
راسب27غائب27غضاي اٌشدّٓ عثذ10922ر114
ناجح265480اٌعاتذ اٌشد١ُ عثذ13210م115
راسب21021اٌغذاس اٌشصاق عثذ12713م116
راسب261541اٌعٍٛػ اٌشصاق عثذ13040م117
راسب20828اٌّذٌٍح اٌغالَ عثذ12493م118
راسب18غائب18عثذ اٌغٕٟ ِجالٚٞ 10920ر119




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2018/2017      الفصل األول  
11 من 5الصفحة 

- محلة مادة  طب احليوانات الصغرية 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبعبد الفتاح الطالع13994ر120
راسب253257خأٟ اٌفتاح عثذ13356م121

راسب17غائب17عبد القادر الخرط12382ر122
ناجح256085اٌعأٟ اٌمادس عثذ13956م123
راسب0غائبعبد القادر العلً الحوٌج14000ر124
راسب21627عبد اهلل الترك12875ر125

راسب181533عبد اهلل الجاسم12240ر126

راسب24غائب24عبد هللا النمر12765ر127
راسب18018عثذ هللا عاتذ12701ر128
راسب20020عثذ هللا غضاي 13478ر129
راسب18غائب18عبد الناصر قنبر12469ر130

راسب221537عبد اليادي الحميدي12723ر131

راسب203555عبد الهادي سفلو14321ر132

راسب191029٘ضاص عث١ذج13931م133
راسب19019د١ّ٘ؼ عث١ذ13003ٖم134
راسب262955عدنان المحمود11440ر135
راسب18220عذٔاْ تشاص12245ٞر136
راسب20727عدنان نقار12971ر137
ناجح224264اٌثٛاب عشٚج13224م138
راسب202444اٌذاٚد عضا13396َم139

راسب202949عفشاء ِمذاد12779ر140
راسب25227اٌشؽٛأٟ عال12794م141
راسب25328جّاي عالء13143م142
راسب212445اٌخ١ٍف ع13256ٍٟم143
راسب202040اٌذسٚتٟ ع14309ٍٟم144
راسب17غائب17أدّذ تٓ اٌعٍٟ ع13894ٍٟم145
راسب20غائب20علً سلٌمان12659ر146
راسب144054ع١غٝ ع13299ٍٟم147

راسب221941وؾا٠ا عّاد13882م148
راسب19غائب19عمار صافٌه12622ر149




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2018/2017      الفصل األول  
11 من 6الصفحة 

- محلة مادة  طب احليوانات الصغرية 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب26026اٌمؾاػ عّش13413م150

راسب191231عّش عا12557ٌُر151
راسب21غائب21عّش عشالث10788ٟر152
راسب25غائب25ؽمفح عّش13394م153
راسب26غائب26عّش ؽٛته10958ر154
راسب23غائب23عّش ِعشٚف11938ر155
ناجح275481طا٘ش عّشا14329ْم156
راسب0غائبعيد الخضر225ر157
راسب26غائب26عٙذ صطٛف12131ر158
ناجح266288ا١ٌٛعف عٛض12753م159
راسب251742عٛاح غضي13272م160
راسب203656غضٚاْ ِذهلل13483ر161
راسب212546غصْٛ اٌذغ12763ٓ١ر162
راسب201333اٌذ٠شٞ اٌعّش غ١اث12862م163
ناجح224264تذثٛح فاطّح13057م164
راسب283159اٌذٛسأٟ فذاء13370م165
راسب24غائب24فلاير الشاغوري12979ر166
راسب181735فٙذ صعث١ٗ دادٛي12932ر167
ناجح224466 أدّذ اٌؾ١خ فٛص13445ٞم168
راسب172441فؤاد  اسعد13289م169
راسب203858دٛسأٟ فؤاد13245م170
راسب191837اٌجاعُ لص12528ٟم171
راسب253257د٘ثاْ ٌّا13170م172
ناجح265076ؽاػ اتٛ 13207ٌّٝم173
راسب18غائب18ٚدٛد 12999ٌّٝم174
راسب212243والط 12711ٍٝ١ٌم175
ناجح225476دٕا ِاسٚو13893ٟم176
راسب0غائب0تاؽٛسٞ ِا٘ش13886م177
راسب19غائب19ماىر بريجاوي12573ر178
راسب22غائب22ِا٘ش ؽا12916ٓ١٘ر179




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2018/2017      الفصل األول  
11 من 7الصفحة 

- محلة مادة  طب احليوانات الصغرية 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب21غائب21ماىر كرزون12805ر180
ناجح225678اٌغعذ ِثاسن13092م181
راسب19221ِجذ اٌؾا12778ٗ١ِر182
ناجح254267محمد احسان البزنكو13444ر183
ناجح184765االتشا١ُ٘ ِذّذ13150م184
راسب232043محمد االمٌر12987ر185
راسب171128محمد الدرويش12616ر186
ناجح286088اٌؾذادٞ ِذّذ13383م187
راسب27غائب27محمد العبٌد 11468ر188
ناجح194160اٌعٛاد ِذّذ14021م189
راسب191029محمد المصري12948ر190
راسب28غائب28 طمُ أظ ِذّذ12715ر191
راسب171431محمد اٌاد قطان12348ر192
راسب16غائب16محمد أحمد المحمدالفراتر193
راسب202747ٔٛفً تشاء ِذّذ13252م194
راسب192342و١ٍة تؾش ِذّذ13475م195
راسب272653ع١ٍٛٞ تؾ١ش ِذّذفشاخم196
راسب22غائب22ِذّذ تجٛس12780ر197
راسب22غائب22محمد تمام سفاف12584ر198
راسب22غائب22محمد خطاب11058ر199
راسب24024اٌصّصاَ خٍذْٚ ِذّذ12359م200
راسب192140محمد رٌحان12605ر201
راسب21غائب21ِذّذ عاٌُ إٌجاس11956ر202
راسب0غائب0اٌذّادٞ عٛاد ِذّذ13952م203
راسب14غائب14ع١ف ِذّذ13476م204
راسب173451ِذّذ ؽف١ك اٌجضاس13460ر205
راسب17219جٍة صادق ِذّذ14331م206
راسب22غائب22ِذّذ ض١اء اٌثىٛس 11117ر207
ناجح194261ط٠ٍٛح ِذّذ13106م208
راسب26531 اٌشدّٓ عثذ ِذّذ12632ر209
راسب192140اٌغالَ عثذ ِذّذ13048م210




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2018/2017      الفصل األول  
11 من 8الصفحة 

- محلة مادة  طب احليوانات الصغرية 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائب0اٌىشٔاصٞ عشتٟ ِذّذ12788م211
راسب0غائب0اٌّشدٚد عّاس ِذّذ13982م212
راسب25025ِذّذ عّاس سجٛب12977ر213
راسب201232اٌعثّاْ فادٞ ِذّذ13355م214
راسب15غائب15محمد قره احمد11926ر215
راسب142236ِذشص ِذّذ12175م216
راسب23غائب23محمد محمد13967ر217
ناجح214263ِذّذ ِذّذ 12878ر218
راسب262450اٌٍط١ف عثذ ِذّذ ِذّذ12767ر219
راسب16غائب16محمد نعسان12317ر220
راسب20غائب20اٌّالػ ٔٛس ِذّذ13388م221
راسب203050اٌٍّٟ ٔٛس ِذّذ13316م222
راسب182341محمد نور تلٌت12823ًر223
راسب13922جٛخذاس ٔٛس ِذّذ12825م224
راسب171532محمد نور عروان12919ًر225
راسب191332ِذّذ ٔٛس لاع12929ُر226
راسب17724محمد ىالل القصير12499ر227
راسب22426محمود االشقر12758ر228
راسب19غائب19محمود الداغستاني12963ر229
راسب211233محمود السماعٌل12575ر230
راسب231336اٌّصشٞ ِذّٛد12952م231
ناجح224264اٌّطش ِذّٛد13943م232
راسب211334محمود شوربا13062م233
ناجح174360غاصٞ ِذّٛد12524م234
راسب271239محمود مسمم559ر235
ناجح194261ِش٘ف اٌصثاغ12781ر236
راسب20غائب20مرهف مشعلج13006ًر237
ناجح224365ِشٚاْ صوش12498ٜر238
راسب233356دتٛط ِش13115ُ٠م239
راسب22غائب22مسرة ابراهٌم الٌاسٌنفراتر240
راسب16غائب16ِصطفٝ االتٛدغٓ اٌجثٍٟ 11395ر241




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2018/2017      الفصل األول  
11 من 9الصفحة 

- محلة مادة  طب احليوانات الصغرية 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب27غائب27 االفٕذٞ ِصطف12450ٝم242
راسب192948اٌؾذٕٗ ِصطف13225ٝم243
راسب00اٌثىٛس ِصطف24412589ٝ
راسب20020مصطفى حجازي12896ر245
راسب24غائب24مصطفى نجار 10955ر246
راسب15غائب15ِضش اٌذت١اخ12179ر247
راسب213253طثاع ِعار12946م248
راسب23023ِعار ع١ا12770ْر249
راسب20غائب20معتز ٌاسٌن دالً 11164ر250
ناجح264369ط١ٕؼ ٍِه13190م251
راسب15015 ِذّذ 13439ًِٕٙم252
راسب26غائب26ِٙذٞ اٌفاضً 11482ر253
راسب242549ميند حسامو11955ر254
راسب13غائب13مؤتمن صدور11614ر255
راسب26غائب26ِؤِٓ ٔاع10789ُر256
راسب162036اٌصاٌخ ِؤ٠ذ13886م257
راسب183149مؤٌد زٌنو12951ر258
راسب18غائب١ِ18ادٖ عث١ذ12268ٚر259
راسب181028ِغعٛد ١ِغ12843ُم260
ناجح283260جٛاد ١ِّٛٔح13296م261
ناجح284977اٌذٍثٟ تِٛا ٔاتا13116ٌٟم262
راسب174259ٔادسج غضٚي12911ر263
راسب21021نبال المصري12886ر264
راسب17017ٔثشاط ع١غ12570ٝر265
ناجح263662األدّذ ٔز٠ش13950م266
راسب262450اعادةٔضاس خضش11785ر267
راسب22224ٔٛس اٌثىٛس12939ر268
ناجح224870اٌذاجٟ اٌذ٠ٓ ٔٛس13311م269
راسب171633ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌذٚػ اٌذٔى13487ٟر270
راسب212243اٌجِٛأٟ اٌعٍٟ ٔثاي14639م271
راسب24غائب24٘ادٞ اٌعثاط10803ر272




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2018/2017      الفصل األول  
11 من 10الصفحة 

- محلة مادة  طب احليوانات الصغرية 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائب0إٌص١شاخ ٘اد12313ٞم273
ناجح214566اٌؾا٠ة ٘ا13079ٟٔم274
ناجح266187اٌصّصاَ ٘ثح13164م275
راسب19غائب19٘ثٗ أٚضٗ تاؽ12848ٟر276
راسب17غائب17٘ؾاَ اٌتال11890ٞٚر277
ناجح214364هال خلٌف13491ر278
راسب22غائب22وائل معتوق12835ر279
راسب232952ورد لطفي12752ر280
راسب26غائب26وردان كاسوحة12792ر281
راسب24غائب24ٚع١ُ اٌخ١ّظ10373ر282
راسب233255عٍٛ أتٛ ٚالء13466م283
راسب14غائب14ِغعٛد ٚئا12857َم284
ناجح273865اٌض٠ٓ ٠اعش13121م285
راسب19019اٌؾٛاف ٠اعش12710م286
راسب173249تذساْ ٠اعشفشاخم287
ناجح215475دغاْ ٠اعش13199م288
ناجح235073ا١ٌاع١ٓ ٠اع13038ٓ١م289
ناجح254570اٌعٍٛػ ٠ا12394ِٓم290
راسب٠203353آِ خؾا105ْر291
راسب221638ع١اػ ٠ا13987ِٓم292
راسب٠19019ذ١ٝ اٌخضش12743ر293
راسب23225اٌط١ؼ ٠ذ13923ٝ١م294
راسب193554يحيى حالق12691ر295
راسب191635ؽىشٞ ٠ذ12697ٝ١م296
ناجح195069ٌحٌى قنوت12053ر297
راسب٠242347ض٠ذ تىٛس12961ر298
ناجح284270اٌمادس عثذ ٠ّٕٝفشاخم299
راسب21021اٌٍّٟ ٠ٛعف13434م300
ناجح194362د١ذس ٠ٛعف12838م301
راسب282048عٛتً ٠ٛعف13147م302
راسب٠23023ٛعف لٕٛخ12978ر303




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2018/2017      الفصل األول  
11 من 11الصفحة 

- محلة مادة  طب احليوانات الصغرية 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب183351اععذ ٠ٛٔظ12883م304




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           


