
2018/2017الفصل االول  (2)نتائج مادة باطنة 
السنة اخلامسة
2018-3-11تاريخ / 153/معدلة بناء على قرار جملس جامعة محاه رقم 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

عالمة النظري 
بعد إضافة 

درجات/ 10/
النتيجةالمجموع

راسب2491943االزّذ اتشا112401ُ١٘

ناجح23324265اٌذأٟ اتشا214592ُ١٘

راسب1971736احمد االحمد الشيخ312103

راسب23253558اٌخاٌذ ازّذ412784

راسب20غائب20اٌخط١ة ازّذ512802

راسب2181839اٌماعُ ازّذ612539

راسب23142447اٌىشدٞ ازّذ712747

راسب20غائب20عّاس ازّذ812742

راسب1801028لؾاػ ازّذ913486

راسب257.517.543وضوض ازّذ1012712

راسب0غائب0ِٕصٛس ازّذ1112912

راسب266.516.543اٌثضٔىٛ اص٘ش1212955

راسب20122242فشٔغٟ صعرش اعاِح1312519

راسب27غائب27لشطثأٟ اعاِح1412986

راسب2716.526.554اٌخٍف اعّاع1512809ً١

راسب2411.521.546اٌضع١ُ اؽشف1612980

راسب23غائب23اٌّسّذ اؽشف1713004

راسب26غائب26ؽالس اٌٙا1812783َ

راسب2520.530.556ِٛعٝ ا1912811ِٕٗ

راسب24253559عاؽٛس ا2012735ٓ١ِ

راسب22غائب22االخٛاْ أظ2112741

راسب217.517.539انس المجي 2213978

راسب21غائب21انور االبراهيم2311809

راسب2101031زّؾاْ ا٠اد2412771

راسب23غائب23أحمد الحمادة2510843

راسب20غائب20أحمد الزالق2611420

راسب22غائب22أحمد الصياد2711064

راسب20غائب20أحمد حلوة 2811296

راسب1821230أحمد عبد المحسن الزكو29

عضو      عضو     عضو      أمينة السر                                   رئيس لجنة                                                مصدق عميد الكمية 



2018/2017الفصل االول  (2)نتائج مادة باطنة 
السنة اخلامسة
2018-3-11تاريخ / 153/معدلة بناء على قرار جملس جامعة محاه رقم 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
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النظري
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عالمة النظري 
بعد إضافة 

درجات/ 10/
النتيجةالمجموع

راسب19غائب19أحمد عرعور309161

راسب26غائب26ِٛصٍٟ أزّذ3113484

راسب0غائبأسامة بركات3212635

راسب2391942اٌسٛاط أؽشف3312356

راسب23غائب23أيمن الرشواني3410884

راسب24223256اٌسذاد أ3512860ُٙ٠

راسب20غائب20غَٕٛ تاع3612243ً

راسب212.512.534ازّذ اٌغ١ذ تذٚس3712808

راسب22غائب22براء الخلف3810519

ناجح2855.565.594عّشٖ تشاءج3912813

ناجح25324267  عاِش تش٘ا4012111ْ

راسب22243456ٌط١ف تؾاس4114026

راسب260.510.537اٌّصشٞ ت١ا4212854ْ

ناجح1844.554.573اٌمط١ؼ اٌصط١ف ذشو4312719ٟ

راسب2718.528.556ص٠ٓ اٌساج ذغ4412814ُ١ٕ

راسب2411135إٌد١ُ زز٠فح4512592

راسب2413.523.548اٌخث١د زغا4612922ْ

راسب23233356خغاسٖ زغا4712612ْ

راسب22غائب22حسان داوود486920

راسب2616.526.553اٌسّذ زغ4912897ٓ

راسب1901029زغْٛ زغ5012705ٓ

راسب209.519.540اٌسّذ ِسّذ زغ5114007ٓ

راسب2423.533.558زّٛد اٌسح زغ5214003ٓ١

راسب23غائب23حسين الطالب 5311073

راسب2051535صعة زغ5412733ٓ١

راسب211.511.533 اٌؾاِٟ زّض5512785ٖ

ناجح25283863اٌعرش ز5612789ٓ١ٕ

راسب18غائب18خالد الصليبي579019

راسب20غائب20خالد العبيد5811126

راسب0غائبخالد الغنام5999

عضو      عضو     عضو      أمينة السر                                   رئيس لجنة                                                مصدق عميد الكمية 



2018/2017الفصل االول  (2)نتائج مادة باطنة 
السنة اخلامسة
2018-3-11تاريخ / 153/معدلة بناء على قرار جملس جامعة محاه رقم 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات
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الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
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 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

عالمة النظري 
بعد إضافة 

درجات/ 10/
النتيجةالمجموع

راسب2271739اٌفم١ش خاٌذ6012867

راسب18غائب18خالد بكري6111565

راسب25192954عىعه خذ٠د6212926ٗ

راسب2116.526.548االتشا١ُ٘ خٍف6312943

راسب2321.531.555اٌغٍَٛ خ١ٍفح6414013

راسب20غائب20خليفة العباس6511115

راسب2581843اٌثغذادٞ دعاء6612799

ناجح2536.546.572اٌىشدٞ ٘أٟ اٌؾ١خ دعاء6712801

راسب26غائب26رامية معلم 6811138

راسب2101031اٌصّصاَ هللا سصق6913013

ناجح2631.541.568رشا الشمالي7012855

راسب2341437عشٚس سؽا7112966

راسب2412.522.547إٌؾاس سضا7212997

راسب246.516.541ِىرثٟ سٔا7314324

راسب23غائب23اٌعثذ سٔذ7413494ٜ

راسب2101031ص٠ٓ اٌساج س7512776ُ١ٔ

راسب18غائب18ٔصشٖ س٘ا7612155َ

راسب2012.522.543عٍٟ س٠ضا7713940ْ

راسب20112141عاِش ص٠ذ7813017

راسب2120.530.552عاٌُ عا7912865ٌُ

راسب27102047زٕٛف عاِش8012908

راسب247.517.542سامي العكمة81

راسب23122245عشالثٟ ععاد8212937

راسب23غائب23سعد الدين السريحيني8310842

ناجح2430.540.565اٌغٍطاْ عٍطا8412721ْ

راسب20غائب20سليمان اليونس8510404

راسب0غائب0عط١ح اٌؾ١خ ساعُ ع١ٍّا8613984ْ

راسب27172754لثالْ ؽفك8713423

راسب22غائب22صبري الجاسم 8810886

راسب2125.535.557 اٌّصطفٝ صفٛا8912230ْ

عضو      عضو     عضو      أمينة السر                                   رئيس لجنة                                                مصدق عميد الكمية 



2018/2017الفصل االول  (2)نتائج مادة باطنة 
السنة اخلامسة
2018-3-11تاريخ / 153/معدلة بناء على قرار جملس جامعة محاه رقم 

كلية الطب البيطري
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درجات/ 10/
النتيجةالمجموع

راسب2520.530.556دلاق طاسق9012615

ناجح٠24354569ٛعف عٍٟ طاٌة9111844

راسب19غائب19ٍِٛن طالي9211143

راسب22غائب22ا١ٌٛعف ِسّذ عاتذ9314303

ناجح2331.541.565اٌغشاج عادي9412722

راسب22غائب22اٌغش١ِٕٟ عاِش9512761

راسب2711138عطٛسج عاِش9613454

ناجح23324265ص١ٍعٟ عثاد9712959ٖ

راسب23غائب23اٌعث١ذ اٌشزّٓ عثذ9812104

راسب2001030اٌع٠ٛش اٌشزّٓ عثذ9913432

ناجح25374772إٌم١ة اٌشزّٓ عثذ10013468

راسب256.516.542زٍفاٚٞ اٌشزّٓ عثذ10112899

راسب20غائب20عبد الرحيم محمو1029475

راسب2331336اٌّصشٞ اٌشؤٚف عثذ10312868

راسب19غائب19عبد الغفور العلوش1049642

راسب24غائب24عبد الغني مجالوي 10510920

راسب20غائب20   د٠ثاْ اٌمادس عثذ10612082

راسب2311134عبد اهلل األحمد10712717

راسب26182854اٌرشن هللا عثذ10812875

راسب18غائب18اٌداعُ هللا عثذ10912240

راسب24غائب24عبد هللا خيارة 11011101

راسب21غائب21عبد المحسن السليمه11110989

راسب2301033اٌس١ّذٞ اٌٙادٞ عثذ11212723

راسب26122248اٌّسّذ خاٌذ عثذهللا11314035

راسب20غائب20
زّادٞ عثٛد11411988

راسب1911130اٌخأٟ عالء11512930

راسب2421236اٌسّٛد ع11612873ٍٟ

راسب2212.522.545اٌعثاط ع11712346ٍٟ

راسب239.519.543خ١ٍف ع11812762ٍٟ

ناجح26485884عثّاْ ع11912869ٍٟ

عضو      عضو     عضو      أمينة السر                                   رئيس لجنة                                                مصدق عميد الكمية 



2018/2017الفصل االول  (2)نتائج مادة باطنة 
السنة اخلامسة
2018-3-11تاريخ / 153/معدلة بناء على قرار جملس جامعة محاه رقم 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات
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 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
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 العملي
وضع 
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درجات/ 10/
النتيجةالمجموع

راسب246.516.541ِسّذ ع12012877ٍٟ

راسب2551540اٌؾعاس اٌّغٍّأٟ عّاس12113938

راسب2441438اٌعٍٟ زاخٟ عّاس12212657

ناجح2336.546.570اٌدّاي عّش12312754

راسب22غائب22اٌط٠ٛش عّش12414308

ناجح2334.544.568 اٌعث١ذ عّش12513966

ناجح2430.540.565أعٛد عّش12614314

راسب24غائب24عمر سراقبي12710788

راسب2351538اٌؾثٍٟ عّشا12813941ْ

راسب22غائب22اتٛطٛق عّش12913010ٚ

ناجح2641.551.578اٌصاٌر تشغٛز عٙذ13013012

راسب21غائب21غسان عدي13110474

راسب25غائب25اٌسغ١ٓ غص13212763ْٛ

راسب2371740صمش غفاس13312688

راسب2571742اٌّصشٞ غ١از13413477

راسب225.515.538غياث سميمان13512744

راسب19غائب19 ع١ٍّاْ غ١س13612672

ناجح2635.545.572اٌغشالثٟ غ١ذاء13812764

ناجح20324262زّادٞ فاسط13912768

راسب2501035تضٔىٛ فاط14012760ّٗ

راسب24غائب24فراس سواس 14110937

راسب262.512.539اٌؾّط١ٗ فشذ14212824

راسب2331336اٌصسٓ فشذ14312970

راسب26غائب26اٌؾاغٛسٞ فش٠اي14412979

راسب2621238تاؽٛسٞ فش٠اي14512949

راسب2619.529.556اٌع١ٍٛٞ ف١ص14612756ً

ناجح23394972فضً لر١ثح14712727

راسب0غائبقصي المحمد148355

راسب22غائب22عّش لص14912834ٟ

ناجح22394971تطشط ل١صش15012750

عضو      عضو     عضو      أمينة السر                                   رئيس لجنة                                                مصدق عميد الكمية 



2018/2017الفصل االول  (2)نتائج مادة باطنة 
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درجات/ 10/
النتيجةالمجموع

راسب24غائب24وٛخاْ وس15112982ٍٗ

راسب2601036ٍِٟ 15212972ٌّٝ

ناجح2735.545.573ؽع١شج 15314014ٌٌٛٛ

راسب27غائب27اٌشِضاْ ِاخذ15412704

راسب1915.525.545اٌّعّاس ِا٘ش15512204

ناجح2433.543.568وؾرٛ ِدذ15612861

راسب2301033اٌثضٔىٛ ازغاْ ِسّذ15713444

ناجح2041.551.572محمد الجنادي15812097

راسب2091939محمد الحاج عبيد15913400

راسب26غائب26محمد الرفاعي 16010971

ناجح23334366اٌغشالثٟ ِسّذ16112368

ناجح2729.539.567إٌصش ِسّذ16213435

راسب18غائب18لطاْ ا٠اد ِسّذ16312348

ناجح2852.562.591طمُ أٔظ ِسّذ16412715

راسب26132349عفاف ذّاَ ِسّذ16512584

راسب25غائب25خّعح خٙاد ِسّذ16614330

راسب2201032ِصشٞ خٙاد ِسّذ16712882

راسب2301033زٛا ِسّذ16813452

راسب2314.524.548زشتا خاٌذ ِسّذ16914318

راسب25غائب25دتذٚب خاٌذ ِسّذ17012693

ناجح26293965سعرُ خاٌذ ِسّذ17114306

راسب24غائب24محمد رجب أغا172

راسب0غائب0عثغٟ ِسّذ17313488

راسب0غائب0عىش ِسّذ17414302

راسب22غائب22تاؽاخ عضخ ِسّذ17512915

راسب25غائب25محمد عمي قطان17612610

راسب22غائب22ِؤرْ لصٟ ِسّذ17714475

راسب246.516.541 ِسّذ ِسّذ17812878

راسب2001030صّٛدٞ ِعار ِسّذ17912551

راسب1501025عشٚأٟ ١ِٕش ِسّذ18012566

عضو      عضو     عضو      أمينة السر                                   رئيس لجنة                                                مصدق عميد الكمية 



2018/2017الفصل االول  (2)نتائج مادة باطنة 
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درجات/ 10/
النتيجةالمجموع

راسب0غائبمحمد مهدي الرجب181270

راسب18243452اٌخضش ٔٛس ِسّذ18212716

راسب2081838اٌمصاب ٔٛس ِسّذ18313019

ناجح2631.541.568زاذُ ٠ٛعف ِسّذ18412724

راسب205.515.536اٌغّاع١ً ِسّٛد18512575

راسب1551530اٌعاتذ اٌّسّذ ِسّٛد18614015

راسب2041434 زثاتح ِسّٛد18713438

ناجح23334366تاٌطٗ داٌٟ ِسّٛد18812923

راسب22223254ِسّذ ِسّٛد18912872

راسب0غائب0ِغٍُ ِسّٛد190559

راسب24غائب24اٌطثاع ِذزد19112766

راسب19غائب19مسرة الياسين19212634

راسب26غائب26اٌسٍٛأٟ ِصطف19313009ٝ

راسب23192952ؽ١ساْ ِصطف19412775ٝ

راسب1801028عذٞ اٌشصاق عثذ ِصطف19512561ٝ

راسب2014.524.545معاذ عطفة19612936

راسب2501035ع١اْ ِعار19712770

راسب1601026معمر الفرج19814019

راسب20غائب20دت١ظ ِس١ّ١ذ ِّذٚذ19912556

راسب25غائب25لٕذلدٟ 20012702ًِٕٙ

ناجح26304066اٌط١ؼ ِٙذ20112976ٞ

راسب0غائب0زغاِٛ ِٕٙذ20211955

راسب232.512.536عٛذً ١ِظ20312791

راسب0غائبناصر جوهرة2048653

راسب211.511.533اٌسّذٞ ٔا٠ف20512914

راسب2231335اٌؾث١ة ٔداذ20612694

راسب2511136عطاس ٔش20712876ٓ١ِ

ناجح24425276وٛخاْ ٔغش20812827ٓ٠

راسب2441438أععذ ٔغ20912851ُ١

راسب26142450اٌسى١ُ ٘اخش21011661

عضو      عضو     عضو      أمينة السر                                   رئيس لجنة                                                مصدق عميد الكمية 
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درجات/ 10/
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راسب17غائب17هبة األحدب21111758

راسب2681844اٌٍّه ٘ث21212796ٗ

راسب266.516.543تاؽٟ أٚضٗ ٘ث21312848ٗ

راسب2321235اٌّرٕٟ ٘ذ21412687ً٠

راسب23غائب23صِاَ ٘ؾا21512494َ

راسب2611137٘الخ١ٍف21613492

راسب20182848اٌفرٛ ٚاد21713948ٞ

ناجح26314167وائل الحجي218109

راسب18غائب18وائل مالك2198912

راسب25غائب25واعٛزح ٚسدا22012792ْ

راسب1514.524.540غضاي ٚعا22112429َ

راسب20غائب20وسيم الخميس22210373

راسب2622.532.559اٌّثاسن ٚعذ22312950

راسب2101031ياسر أبو حويج224

راسب2401034اٌسغ١ٓ ٠اع22512832ٓ١

راسب15غائب15يزن العمي22614022

راسب20283858اٌشزاي ٠ٛعف22712841

راسب19غائب19وٍثَٛ ٠ٛعف22812548

عضو      عضو     عضو      أمينة السر                                   رئيس لجنة                                                مصدق عميد الكمية 


