
2019/2018الفصل األول  (1)نتائج مادة امراض الدواجن

السنة الخامسة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العممي

عالمة 
العممي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

ناجح224062ابراىيم الدباغ112806
راسب132639ابراىيم حمبي  212448
ناجح234871ابراىيم قشوة312413
ناجح254974احمد الرفاعي413068
ناجح234972احمد الصوص512798
ناجح225274احمد الطيار613111
راسب18غائب18احمد الموسى714004
ناجح244872احمد النحاس813340
راسب18غائب18احمد حموة911296
ناجح224668احمد رحماوي1013957
ناجح204565احمد عمار1112742
راسب153550احمد قشاش1213486
راسب0غائبمحروماسامة حمود1312537
ناجح184664اسماعيل األصفر1413443
ناجح245074انس حمود1512349
ناجح225072ايمان جميدان1612292
راسب183957أحمد عبد المحسن الزكو1713975
ناجح244064أالء أفو1812858
ناجح224971أيمن العبد اهلل1913044
راسب182240باسل غنوم2012243
راسب203959براء الحمود الموسى2112377
ناجح214667بشار حمود2213881
ناجح224769بالل االشرم2312942
ناجح234568بالل سالمي2413387
ناجح204464جيانا عموش2513323
ناجح244872حسام السماعيل2613123
ناجح234669حسان النحاس2713173
ناجح265682حسين المحمد2813087
راسب223759حسين زيدان2913015
راسب172542حسين سيمقيني3012628
راسب0غائبمحرومحسين عروق3114027
راسب0غائبمحرومحمزة وسمي الصالح3214020
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راسب203454حنا ريمون المسيحي3312151
ناجح286896حنين الراشد3413175
ناجح224466دعاء الخضر3512822
ناجح214465راني صالح3613077
راسب193958ربيع قيطاز3712483
راسب173855رشاد عبو3814042
ناجح235679رغده الحسين3912992
ناجح254772روان الخميف4013254
راسب193857ريم الينداوي4112807
راسب0غائبمحرومسماىر الحاج نعسان4213920
ناجح235073سميحة زعتيني4313278
ناجح204767سير معراوي4413265
ناجح245175سيامند حسين4512673
ناجح244771شعيب ضرغام4612891
ناجح255479عاصم الباكير4713178
ناجح255277عبد الرحيم العابد4813210
راسب26329عبد القادر العاني4913956
راسب223658عبد المطيف الغريب5012887
ناجح265278عبد اهلل النمر5112765
ناجح264672عبدالكريم كحموس5211271
ناجح205676عبداليادي القطان5310976
ناجح214061عبيدة السفاف5412608
ناجح254772عروة البواب5513224
ناجح224567عال البرازي5611611
ناجح204767عال الشب5712991
ناجح224365عمي الخميف5813256
ناجح235174عمي موسى5912461
ناجح244367عمران طاىر6014329
راسب23غائب23عوض اليوسف6112753
ناجح224971غزل سواح6213272
ناجح235073غزوان مدهلل6313483
ناجح204060فاطمو الشب قدور6414316
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ناجح234467فرح العبد الرزاق6512880
ناجح254166قتيبة فضل6612727
ناجح224769لمى ابو شاش6713207
ناجح245478ماروكي حنا6813893
ناجح224769ماىر شاىين6912916
ناجح225274مايكل نوفل7012739
ناجح245680مبارك السعد7113092
ناجح244771محمد االبراىيم7213150
راسب19726محمد الحمود7312810
ناجح265682محمد الشحادي7413383
راسب223153محمد المصري7512948
ناجح194564محمد الويس7612431
راسب193453محمد اياد قطان7712348
ناجح224062محمد حاج عبيد7813450
ناجح214162محمد حوا7913452
راسب243559محمد سرستاني8012160
ناجح244872محمد شفيق الجزار8113460
ناجح245276محمد عبد السالم8213048
ناجح244165محمد عمار رجوب8312977
ناجح215172محمد فريج8412426
راسب173047محمد معاذ صمودي8512551
ناجح214566محمد منير عرواني8612566
ناجح194665محمد نور الخضر8712716
ناجح235376مرح النابمسي8813002
ناجح245175مرىف الصباغ8912781
ناجح224062مصطفى الشخنة9013225
ناجح235073معاذ جبارو9112994
راسب0غائبمحروممعاذ عطفو9212936
ناجح234770منار الشعار9312884
راسب193857منيل قندقجي9412702
ناجح235073مؤيد زينو9512951
ناجح194160ميس سوتل9612791
ناجح224567نايف الحمدي9712914
ناجح214768نبال المصري9812886
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ناجح244165نبراس عيسى9912570
راسب23غائب23نور الدين الحاجي10013311
راسب124557نوف الخميف10112312
راسب183452ىاجر الحكيم10211661
ناجح225678ىاني الشايب10313079
راسب23غائب23ىبة األحدب10411758
راسب233255ىيا المكاري10512996
ناجح265581وافي كاسوحو10612746
راسب213758ورد لطفي10712752
ناجح265379ياسر الطرشة 10813456
ناجح214768ياسر حسان10913199
ناجح245175ياسين الياسين11013038
راسب25غائب25يامن العموش11112394
راسب15غائب15يزن العمي11214022
ناجح214465يزيد بكور11312961
راسب0غائبمحروميمنى عبد القادرالفرات114
ناجح215273يوسف حيدر11512838
ناجح205070يوسف سوتل11613147
راسب184058يوسف كمثوم11712548
ناجح224668يونس الحمزاوي 11811053
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