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:تاريخه إنتاج حيواني:االختصاص السنة الرابعة
مالحظات

كتابةمجموعالنظريالعممي
فقط ثمانون399295180اغٌد مخلص سلٌمان1
فقط ثالث وتسعون463306393االء ماجد عكاش2
غائبغائب40426اللٌث محمد علٌا3
فقط إحدى وتسعون115286391اٌاد احمد العبٌد4
فقط سبع وثمانون685285987جابر خضر االحمد5
فقط خمس وثمانون429285785حسٌن عبدهلل غزال6
فقط خمس وتسعون403306595خالد محمد العٌسى7
فقط ست وتسعون415296796خالدٌة رشٌد العثمان8
فقط ثالث وتسعون386286593دعاء محمد الحج9ً
فقط تسع وتسعون667297099دعاء نسٌم ورد10
فقط إحدى وتسعون725296291رشا عوض البكور11
فقط تسعون175306090رشا قتٌبة ناصر12
فقط إحدى وتسعون639296291رهف رٌاض عفٌفه13
فقط ثمان وثمانون670305888رهف محمد فطوم14
فقط ثمان وستون519214768رٌام الرحال15
فقط خمس وتسعون442296695رٌم احمد ظباطح16
فقط خمس وتسعون686296695زكرٌا ناصر ورد17
فقط ست وتسعون646296796ساره حسٌن من18ً
فقط مائة3723070100سوسن غسان الخلٌل19
فقط ثمان وسبعون651285078سماح عدنان ابراهٌم20
فقط إحدى وتسعون660286391شٌماء محمد بري21
فقط إحدى وتسعون688276491صالح حسن عروب22
فقط ثمان وثمانون720286088صبا عٌسى األحمد23
فقط تسع وثمانون378296089صباح عبد المحسن خلٌفة24
فقط إثنان وثمانون655295382ضحى محمد النعسان25
فقط ست وثمانون804206686طه علً اسعد26
فقط إثنان وتسعون271286492عبد العزٌز حمدو نمر27
فقط ثمان وسبعون502265278عبدهللا درزي المرع28ً
484عبٌده غزوان الدندشل29ً

فقط ست وثمانون389275986عبٌر هزاع سعد30

الدرجةالرقم الجامعياإلسم و الشهرةم

محروم

عمٌد كلٌة الزراعة

الدكتور معد النجار
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فقط ثمان وتسعون805306898عالء عبد هللا الشٌخ31
فقط سبع وثمانون370266187علً حسٌن العوٌد32
فقط إثنان وسبعون187225072علً عبد الدعٌمس33
422علً هٌثم فخور34

فقط تسعون381306090غٌداء سمٌح سٌفو35
فقط ست وتسعون408306696فطمة احمد الخان36ً
فقط خمس وثمانون416275885لبانه جمعه النبهان37
فقط ثمان وتسعون377306898لٌالً صالح الدٌن زٌن38
فقط ثالث وثمانون402275683محمد سامً ابوالدان39
فقط إثنان وتسعون682306292محمد طرٌف فطوم40
فقط إحدى وتسعون426296291محمد غٌاث رزوق41
فقط خمس وتسعون833286795محمد نجٌب الشٌخ42
فقط إحدى وثمانون474265581مرح محمد قنزع43
فقط ست وتسعون388306696مروة ٌوسف غرٌب44
فقط ثالث وثمانون481226183مهنا توفٌق الشٌخ حسن45
فقط سبع وسبعون417265177نادٌا بركة الحمدو46
فقط ثالث وسبعون407225173نور محمد ابوخضرة47
فقط تسع وسبعون405265379هبة محمد الصطوف48
فقط خمس وثمانون226275885هبه بشار النحاس49
فقط اربع وثمانون140226284ٌاسر عمار سٌوف50ً

التحويل المتماثل
فقط إحدى وثمانون932225981عبد اهلل عمراألحمد 51
فقط تسعون962296190اسماء واصل قدور52

الحممة
غائبغائب15727عبد المطيف ناصر حاج نعسان53
128فاطمة باسل الجرعتمي54
653أحمد الخالد55
652عبد الكريم قطاش56

محروم منقطع
محروم منقطع
محروم منقطع

محروم

عمٌد كلٌة الزراعة

الدكتور معد النجار


