
2017/2018الفصل االول  نتائج مادة النحل 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

راسب1638.555ابراىيم األعرج113375
راسب1423.538ابراىيم الحسين213985
راسب103040احمد الجمال313119
راسب1735.553احمد العبد اهلل الشيخ413313
ناجح2244.567احمد العموري513221
راسب103444احمد القدور613126
راسب1238.551احمد بوسطو جي713392
راسب143650المعتصم باهلل الممموك813200
راسب152742انس ازىر912730
راسب1541.557اياد عبد المطيف1013155
راسب113647أحمد الدادا1113376
راسب1735.553أنس الشب1213327
راسب1329.543أييم الصيدلي1313214
راسب172744باسل عرواني1413208
راسب154055بتول ابراىيم الياسين1512786
راسب144256بدر الدرويش1699987
راسب1623.540بديع المراد1713305
ناجح1447.562بالل اليويس1813290
راسب1632.549بالل أبو الفقراء1913895
راسب104050تمام بابولي2013333
راسب1431.546جعفر قرة محمد 2112969
ناجح213960جيانا عموش2213323
راسب104050حازم الجشعم2313944
راسب1226.539حذيفة اليوسف2413165
راسب1728.546حذيفو شاغوري2513411
ناجح2538.564حسام الحاج خميل2613212
ناجح1850.569حسين العمي2713058
راسب133952حسين الوحش2813953
راسب132841حسين يوسف2912745
ناجح184664حكم مرعي3014678
راسب203454حمزة بدوي3113157
راسب133447خالد االسود3213213
راسب144054خالد كبيسي3313485
راسب1428.543دحام فرج3413320
راسب1634.551راني دنبر3513047
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راسب133447ريان سفاف3613105
راسب1634.551زكريا عربو3713405
راسب1538.554سامر عطار3813117
راسب1044.555سميمان سفراني3912826
راسب1638.555طارق دقاق4012615
راسب164056ظالل سفاف4113457
راسب1335.549عباده ريس4213067
ناجح185270عبد الجبار غزال منباز4313128
راسب1034.545عبد العزيز جوخدار4416000
راسب1525.541عبد العزيز فخري4513127
راسب1334.548عبد الفتاح الالز4613322
ناجح184361عبد القادر الياسين4713307
ناجح1946.566عبد اهلل العبد الرحمن4813420
ناجح184664عبد اهلل حبو4913255
راسب1641.558عبد اهلل كويدر5013103
راسب1432.547عمر العابد5113242
راسب2235.558عمر القشاش5213413
راسب101828عمر دلول الغنج5313160
راسب104353فراس السموم5413234
راسب1041.552قتيبة الشيخ عثمان5513154
راسب194059قصي جاسم5612957
راسب0غائبكفاح الصالح57290
راسب15غائب15كمال الدين توكل5811632
راسب19غائب19كمال النجم عزام 5911040
ناجح2650.577لمى ابو شاش6013207
راسب0غائبليندا البخاري61358
راسب0غائبمايكل زياده6212905
راسب153449مأمون كالح6313964
ناجح174360مثنى العمي6414012
راسب18غائب18مجد دوشي6511899
راسب1335.549محسن فحمو6613929
راسب0غائبمحسن معطي6712355
راسب2234.557محمد االبراىيم6813150
راسب1834.553محمد الحج عمي6912833
راسب133447محمد الخالد7013080
راسب183755محمد الخطيب7113218
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راسب16غائب16محمد الرسمي7214028
راسب1620.537محمد الشمالي7313990
ناجح1650.567محمد الصقار7413312
راسب102434محمد الطيار7513442
راسب0غائبمحمد الفارس7612117
راسب0غائبمحمد المحمد7712700
راسب1635.552محمد اليويس7813349
راسب202848محمد امجد نديم7913910
راسب17غائب17محمد امير اسماعيل8014001
ناجح2438.563محمد امير نابمسي8113141
راسب10غائب10محمد أحمد درويش 828104
راسب15غائب15محمد جوخدار 8311810
راسب20غائب20محمد جيرودي8411663
راسب9غائب9محمد حاج اسعد8527999
ناجح214364محمد خموف8612990
راسب1241.554محمد زيدان8713373
راسب1832.551محمد سامر العزيواتي8813286
راسب13غائب13محمد سامر شيئ فار89258
راسب13غائب13محمد ضاىر9010599
راسب1826.545محمد عبداهلل الشيخ9113954
راسب1735.553محمد عبسي خربوطمي9214315
راسب0غائبمحمد فارس الجاسم9312663
راسب193958محمد قتيبو النبيان9413335
راسب122537محمد نور الجابي9513308
ناجح195271محمد نور العساف9613260
راسب124052محمد نور المالش9713388
راسب1235.548محمد نور خفيف9813191
راسب14غائب14محمدنور االبراىيم9911803
راسب183755محمود الحاج حمود10013168
ناجح185270محمود الزبدي10113928
ناجح154661محمود الياسين10213300
راسب152843محمود مصيطف10313949
راسب18غائب18مصطفى البارودي10413361
راسب0غائبمصطفى الحميدي10512734
راسب143751مصطفى الديري10613474
راسب1029.540مصطفى الكالس الحمبي10713008

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة 

%23.53:نسبة النجاح  عضو      عضو       عضو             امينة السر 



2017/2018الفصل االول  نتائج مادة النحل 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب184058مصعب المنصور10813369
راسب9غائب9مطيعو حمبي10912138
راسب1038.549معاذ رقيو11013264
راسب1938.558منصور سميمان عباس11112803
راسب18غائب18منى زيدان112169
راسب17غائب17مؤيد الحسن113839
راسب144054مؤيد ممحم11413102
راسب1131.543نشوان السويحة11599916
راسب143145نضال حميد11613037
راسب17غائب17نيمة النحاس11713203
راسب15غائب15نور الدين عروب11813330
راسب0غائبنور بسام نابمسي119400
راسب0غائبنيجرفان عمي120238
راسب0غائبىادي حسنة121165
راسب0غائبىدى حمدان الظاىر122484
راسب113344ىال فرداوي12313329
راسب10غائب10وائل الحمصي12412790
راسب1629.546وائل العابد12513158
راسب134356وائل المصري12613470
راسب10غائب9.5وائل عبد الغني12712599
راسب1531.547والء أبو عمو12813466
راسب25غائب25ياسر الزيدان12911549
راسب1429.544يحيى العمري13013066
راسب123345يحيى شكري13112697
راسب2235.558يسرى طعمو13213184
راسب1022.533يوسف الكنعان13313458
ناجح114960يوسف كوجان13413108
راسب1428.543يونس الراشد13513326
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