
2016/2017الدورة االضافية   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبابراىيم  تميتي 122268

راسب0غائبابراهٌم ابً عٌشة214144

راسب0غائبابراىيم الجعبو390003

راسب0غائبابراىيم الخابور412178
ناجح7272ابراهٌم السلوم514246
راسب5656ابراهٌم السٌد6166

راسب0غائباتشاهٍى انضٍف7851
راسب3636ابراهٌم العبدان8926
راسب3030ابراهٌم المصري911111
ناجح7676ابراهٌم حاج عبد هللا1090001
راسب0غائبابراهٌم حمد1140009
راسب5252ابراهٌم عبد الرحمن حسٌن1213981

راسب0غائبابراىيم مراداغة1312661

راسب0غائباحمد ابراىيم1412965
راسب3838احمد ابو ربٌعة1511112

راسب0غائباحمد االفٌون1613408ً

راسب0غائباحمد الجاسم173
ناجح7676احمد الحاج ابراهٌم1811114
راسب4646احمد الحدٌري1914229

راسب0غائباحمد الحمد206

راسب0غائباحمد الحميدي الشياب2111851
راسب0غائباحمد الشحود2214066
ناجح6666احمد العبد هللا الشٌخ2313313

راسب0غائباحمد الفاضل2411916

راسب0غائباحمد المحمد2513467

راسب0غائباحمد المحمود2613007
ناجح6262احمد المحٌمٌد2713062

راسب0غائباحمد المسعود287

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%43.62:نسبة النجاح  عضو      عضو        عضو          امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائباحمد المصطفى298
راسب5858احمد النبهان3014133

راسب0غائباحمد أبً زٌاد حلومإٌقاف تسجٌل31

راسب0غائباحمد جراد3212376
ناجح7070احمد خلٌل الحسن3311113
ناجح6060احمد دبوري3414140

راسب0غائباحمد شاكر359

راسب0غائباحمد شعبان3613000

راسب0غائباحمد عثمان3710
راسب4646احمد عكاش3814118

راسب0غائباحمد مغربي3912830

راسب0غائبادىم عوارك4026
راسب5656اسامة قدور4114175

راسب0غائباسامه سالمه4213350

راسب0غائباسماعيال محفوض4312773
راسب5454اسماعٌل النعمات44879

راسب0غائباسماعيل جاسم الحاج عيسى45915
راسب2828اسماعٌل عدي4614117
ناجح6464اكرم صباغ4713051

راسب0غائبالحسن سالمو4811671

راسب0غائبانضهشاء انًؾُىق4913850

راسب0غائبالمثنى عاشور5011
ناجح8686المعتصم باهلل شحود5113583

راسب0غائبانًُهم ؽٍخ5213830
راسب0غائبالٌاس ٌوسف5314046

راسب0غائبامير سالمو5412320
راسب5050انس المصطفى5514081
راسب4848انس قدور5613122

راسب0غائباٌاد عالٌا5713

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%43.62:نسبة النجاح  عضو      عضو        عضو          امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبايمن الشبمي58965

راسب0غائبايمن العمواني 5913885
راسب5858اٌمن الٌاسٌن6014233

راسب0غائباينمار كورية61948

راسب0غائباٌهم عٌسى6213334
راسب4444إبراهٌم الحلو6313847

راسب0غائبإبراىيم الخطاب6413750
راسب3434إبراهٌم الشعٌب6513887

راسب0غائبإتشاهٍى انًذًىد6613690
ناجح6666إبراهٌم زكٌة6713537
راسب4646إبراهٌم سواح6813607

راسب0غائبإدواسد عٍغى6913701
ناجح6060إسماعٌل العبد7013803
ناجح6060إسماعٌل خلٌل7113498

راسب0غائبأحمد اعراب7215ً

راسب0غائبأدًذ األدًذ اكهًؼ7313720

راسب0غائبأدًذ انجاعى7413907

راسب0غائبأحمد الحسين7512167

راسب0غائبأحمد الحميدي 76977

راسب0غائبأحمد الديري7712481
راسب0غائبأحمد الرمضان7814276

راسب0غائبأدًذ انغشالث7913872ً
راسب5252أحمد السلوم8013744
ناجح9292أحمد الشمالي8113855

راسب0غائبأحمد الصالح8213188

راسب0غائبأحمد الطويل8311351
راسب5050أحمد العل8413535ً

راسب0غائبأدًذ انعًش8513622

راسب0غائبأحمد العمر8614289

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبأحمد العواد8713897
ناجح6464أحمد الفارس8814010
راسب3636أحمد الفرخ8912947
راسب4646أحمد القجم9013743ً
راسب2828أحمد النعسان9113900
ناجح9292أحمد أراحٌل9213823
راسب0غائبأحمد خلٌل الحسٌن9311115
ناجح6262أحمد خٌر بظ9413567
راسب5656أحمد دٌاب9513704
ناجح6060أحمد رحمون9614188
راسب4040أحمد رعد9713848

راسب0غائبأدًذ عاليح9813526

راسب0غائبأدًذ ؽاكش9913866

راسب0غائبأحمد شمس10016
راسب3030أحمد عبد الحمٌد نمر10114161

راسب0غائبأحمد عبد الرزاق10213055
ناجح6464أحمد عسكر الرجب10311116
ناجح6262أحمد علً قنا10413861

راسب0غائبأدًذ غثؾح10513603
ناجح6262أحمد كفري10613821

راسب0غائبأحمد كٌالن10713073ً

راسب0غائبأدًذ يىصه10813826ً

راسب0غائبأحمد ىدلة10911627

راسب0غائبأدًذ ونٍكا11013841
ناجح9696أحمد وهب11113905ً

راسب0غائبأدهى انغشاج11213532

راسب0غائبأدهى انؾاي11313802ً

راسب0غائبأعايح انذًىي11413727
راسب5050أسامة الخطٌب 11513500
راسب0غائبأسامة السراج11613568

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبأسامة الغنطاوي11718

راسب0غائبأسامة سميمان11813032
ناجح7878أسامة شكوه11919
راسب5252أسد هللا الخضر12090006

راسب0غائبأؽشف دكذن12113805

راسب0غائبأصيد قره جينم12213497

راسب0غائبأكاد الحكٌم12314235
راسب4444ألمر قنبر12414241

راسب0غائبأمجد الحموية12512904
ناجح7878أمجد القلفا12614198

راسب0غائبأمجد حداد12713366
ناجح7474أمجد حالق12814256
راسب5454أمجد عسكر12914272
راسب4242أمل الصاري13013712
ناجح7272أمٌن الحمص13112903ً
راسب0غائبأنس اإلبراهٌم13213867

راسب0غائبأَظ انذالق13313545

راسب0غائبأنس القاسم13412180

راسب0غائبأَظ ؽٍخ صثخ13513858
راسب0غائبأنس مصطفى الشيخ13690007
راسب5454أٌاد كاسوحة13713728
راسب5656أٌمن العلوان13813885ً
ناجح7272أٌمن عجٌل13920
راسب5656أٌهم أحمد14013925

راسب0غائبأٌهم منصور14113377

راسب0غائبآصال بالل14212086

راسب0غائبآالء حبوش14314

راسب0غائبآالء غزالة الشعار14413261
ناجح7474آالء قطاع14512866

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%43.62:نسبة النجاح  عضو      عضو        عضو          امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبباسل تركاوي14622295
راسب4646باسل ثلج14713835
ناجح6464باسل جعلوك14813652

راسب0غائبباسل حداد14914227
راسب3434باسل عروان15013208ً
راسب5858باسل كمٌان151978
راسب1818باسل كنعان15214184

راسب0غائببتول االحمد15321

راسب0غائببتول المحمد العٌاده15422
راسب0غائببدر الحسٌن155594
ناجح7070براء ابراهٌم15623
ناجح6666براء الدرع15714114

راسب0غائببراء النبياني15813412

راسب0غائببراء عمي15911759

راسب0غائبتشاءج يؾهىس16013825

راسب0غائبتؾاس انذًىد16113881

راسب0غائبتؾاس دسغاو16213510

راسب0غائببشر الخالد16312888

راسب0غائبتؾش صثاغ16413878
ناجح9494بشٌر مصٌجة16514190

راسب0غائببكر صمصام16624
راسب3636بالل الخرط16714209
راسب3636بالل الشامٌة 16813859
راسب5050بالل المصطفى16911115

راسب0غائببالل الناصر17013433
ناجح6868بالل النبهان17113722

راسب0غائبتالل أتى انفمشاء17213895

راسب0غائببالل برغوث17314291
ناجح7676بهاء الدٌن حنو17414221

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%43.62:نسبة النجاح  عضو      عضو        عضو          امينة السر 
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب5252بهاء المحمود17513041

راسب0غائببٌان الطوٌل17627

راسب0غائبتايش انكشدي17713875
ناجح6464تمام مرقا17814130
راسب4646ثائر لطف17913845ً

راسب0غائبجثش عىٌذا18013620ٌ
راسب4444جبرا شهدا18114149

راسب0غائبجعفر محفوض18212995
راسب4444جالل قربان بارودي18313686

راسب0غائبجمال الديواني18412845
راسب5252جمال عبد المهدي18513903
راسب5858جمٌل البٌطار18613790

راسب0غائبجياد الديك18712235

راسب0غائبجورج غبرو18828
راسب5252جوزٌف الباوي18913216

راسب0غائبحازم التتان19012035
راسب0غائبحازم الحسن19129

راسب0غائبحازم بريزق19212121

راسب0غائبحازم زوٌن19330
ناجح7676حازم محمود19414285
ناجح6868حافظ الجبر19513551
راسب5656حافظ كٌال19614082

راسب0غائبحامد المقداد19712007
ناجح6464حامد الموسى198250

راسب0غائبحبٌب قاتول19931

راسب0غائبدزٌفح انعهً ان20013660ًٍُُ
ناجح6868حذيفة مكاوي20113651
ناجح9090حسام ارحٌم20213553

راسب0غائبحسام األعرج20313441

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%43.62:نسبة النجاح  عضو      عضو        عضو          امينة السر 
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبحسام الحمقي20412226

راسب0غائبحسام الدرٌع20532ً

راسب0غائبحسام الكوجك20612008
راسب5858حسام حسن20733

راسب0غائبحسان عيد208130

راسب0غائبحسن الحسين العمي20912681
ناجح7272حسن الدالي21034
راسب0غائبحسن الشمري21113197

راسب0غائبحسن الموسى21235
راسب5454حسن أبو أحمد21314232
راسب5656حسن فدعين21490015
راسب5656حسن قاسم21590016

راسب0غائبحسن كابور21612325
راسب5454حسين الدخيل21721213
راسب5858حسين الرمو21813908

راسب0غائبحسين العجمي21911932

راسب0غائبحسٌن المحمد22036
راسب5656حسين الوقاع22190018
ناجح6464حسين نصر22213616

راسب0غائبحمدي النشار22312960
راسب5858حمزة اآلوا224158

راسب0غائبدًضج انعهٍىي22513795
ناجح6464حمزة الفجر الحمد22638

راسب0غائبحمزة المبابيدي22713451

راسب0غائبحمزة دىيمش22812433

راسب0غائبحمزة سالوس22914267ً

راسب0غائبحمزة عبد القادر23013636
راسب3838حمزه االعرج23113243

راسب0غائبحمٌد الحسٌن23213046

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبحميد الحميد23312582
ناجح6464حيان الجمية23411117
راسب0غائبخالد ابراىيم23511117
راسب5252خالد االخرس23613794

راسب0غائبخانذ األدًذ23713775
ناجح7272خالد الحمود23813917
ناجح7474خالد الحميدي23914054

راسب0غائبخالد الخلف24042

راسب0غائبخالد الشٌوط24143

راسب0غائبخالد الضعيف24213091

راسب0غائبخالد العمادي24312276

راسب0غائبخالد العواج24411808
راسب5050خالد القاسم24514211

راسب0غائبخالد الموسى24612885
راسب5656خالد رضوان العثمانمي24714286

راسب0غائبخالد غنوم24812139
راسب0غائبخطاب خطاب24914282
ناجح7070خطار صميبي25090022
راسب4242خمدون المصري25113536
راسب5252خميف الحسين25213317

راسب0غائبخميل العمر الشحادة25312581
راسب3232دانيال عمي25413762

راسب0غائبدريد سعد25511896
راسب4848دعاء شاكول25613851
راسب4242رافع شيخ الغنامة25714048

راسب0غائبساكاٌ صٌُى25813703

راسب0غائبرامي شاىين2591
ناجح7878رامي شباط26013565
راسب5858رامي قبيطري26149

راسب0غائبرامً كالو26213353

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب2222رائد المصري26346
راسب0غائبربٌع كالو26413352
ناجح6464رشا الدرويش26514273
راسب4646رضاء البصير266152

راسب0غائبرضوان المدهلل26713159
ناجح9898رضوان شعار26814183
راسب0غائبرغد ابراهٌم26914280
راسب0غائبرغد قبقله27014080

راسب0غائبرفيق دياب27112968
راسب5454رهام الخطٌب27213209
راسب2626رهف الحموي27313514

راسب0غائبرهف العاص27414178ً
راسب0غائبرىف طالب275153
راسب5656رىف عابد27614265

راسب0غائبرٌتشارد زٌادهأٌقاف تسجٌل277
راسب3636ريمون صبحة27813506

راسب0غائبرئام حماده27945
راسب5858رئبال قاسم28013060

راسب0غائبزاىر جمية28113495
راسب4444زكريا عربو28213405

راسب0غائبصكشٌا ٌغ28313542ٍٍ

راسب0غائبزياد اليالل28412336
راسب4848زيد الحاج زين28513560
راسب4242زيد قرواني28614300

راسب0غائبصٌذ يؾعا28713877ٌ
راسب4848زينا ديب28813505
ناجح9090سارة تميم28914169

راسب0غائبعانى انهذنح29013846

راسب0غائبسالم كردي29113014
راسب3838سامر جعيمة29213613

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح8080سائر الكردي29313817
ناجح8282سعد دوش29413632
ناجح8888سعيد الجمال29513677

راسب0غائبسعٌد الشكري29614283
راسب3636سعيد المصري 29713499

راسب0غائبععٍذ إتشاهٍى29813880

راسب0غائبسعيده خزنوي29913022

راسب0غائبسالم الكواممو30011746
راسب5454سممان ور30113522
راسب5050سميمان االبراىيم30212728

راسب0غائبسميمان سميمان30312812
راسب5656سميمان وسوف30413760
ناجح6262سند المحمد30513504

راسب0غائبسيى العبد اهلل30613075

راسب0غائبسوسن الخاني30712738
راسب4848سيمون الدرغام30813569
ناجح7676شادي السفوك30914218

راسب0غائبشادي محمد31012068

راسب0غائبشروق ميباش31113177
راسب5656شعالن الذياب31299999

راسب0غائبشعالن زيدان31313733

راسب0غائبشفق قبالن31413423

راسب0غائبشكري طوران31512198
ناجح6060شوكت بربر أمين31613575

راسب0غائبشٌالن عبو31753

راسب0غائبصافٌه الحاج31854

راسب0غائبصالح المصلح31955

راسب0غائبصالح حسين320233

راسب0غائبصالح سميمان32112238

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح6060صفا الشريف32213670
ناجح6262صفاء السوس32311118

راسب0غائبصفوان المصطفى32412230

راسب0غائبصفوان عياش32512476
ناجح6666صفوان كزكز32657
راسب4040صقراط المحمد32713717
راسب0غائبصهٍة انىتاس32813883

راسب0غائبطارق الجندل32913063ً
ناجح6060طارق الشنتوت33013725
راسب0غائبطارق العز الدٌن33158
ناجح7474طارق العمي33259

راسب0غائبطارق عرب33312871
راسب0غائبطارق كلبون33414085

راسب0غائبطالب العوض33512821
ناجح6868طاىر القطان33613578

راسب0غائبطراد الرحيل33712403
راسب4646طالل كمبون33813593

راسب0غائبطه االحمد33960
راسب4848طو العمر34013665
راسب5656طو حاتم34113909
راسب4646عادل الحمود34213807

راسب0غائبعاصم صوي34361
راسب4646عامر العميان34411119

راسب0غائبعامر حبيب34511814
راسب0غائبعامر عبد الغنً عمرة34611100

راسب0غائبعامر عطورة34713454

راسب0غائبعامر كزكز34813337
راسب4242عبادة سمطان34914301

راسب0غائبعثادج يصشي35013681
راسب5050عباس عيسى35114040

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبعبد االلو الدالل35213364
ناجح7272عبد اإللو اعرابي35313573
راسب3434عبد اإللو بالل35413633

راسب0غائبعبد الجبار عقاد35511352
راسب3232عبد الجبارموسى باشا35613227
راسب0غائبعبد الجميل المصري35713282
ناجح6060عبد الحسيب النبيان35813673
راسب3636عبد الحكيم شبمي35913639

راسب0غائبعثذ انذكٍى لُىخ36013793
راسب5858عبد الحميد الجمل36113273

راسب0غائبعبد الحمٌد الخلف36262
راسب4242عبد الحميد المعمي363874

راسب0غائبعثذ انذًٍذ انًُذٌم36413827
ناجح7676عبد الحميد نعسان36514234
ناجح6262عبد الرحمن ابراىيم الياسين36613262
راسب3636عبد الرحمن الحراكي36713737
راسب1818عبد الرحمن السالم36813958
راسب3232عبد الرحمن السميمان36913310

راسب0غائبعبد الرحمن العبد37064
ناجح7070عبد الرحمن العمر المسعود37113118

راسب0غائبعبد الرحمن العوير37213432
ناجح8282عبد الرحمن المحمد37365
راسب3838عبد الرحمن اليويس37413546
ناجح6666عبد الرحمن بردان37514172
راسب4848عبد الرحمن دعدوش37613624
راسب4242عبد الرحمن دغموش37713358
راسب5454عبد الرحمن دوري37813831
راسب3434عبد الرحمن سفاف37913664
راسب5252عبد الرحمن عرفة38013655

راسب0غائبعثذ انشدًٍ عًشي38113638

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبعبد الرحمن كزكز38213399
راسب5454عبد الرحمن كعيد38366

راسب0غائبعبد الرحمن محمد معطي38411750

راسب0غائبعبد الرحيم حمادة38512595
راسب5858عبد الرزاق حاتم38613692

راسب0غائبعبد السالم بادي38713133
راسب5252عبد السالم جواش38813889

راسب0غائبعبد السالم معطي38911494
راسب5252عبد الصمد الحمد390289
راسب4848عبد الصمد الكريمو39122226

راسب0غائبعثذ انعضٌض انجشف39213678
ناجح6868عبد العزيز السكماني39313049

راسب0غائبعبد العزيز حموية39413186

راسب0غائبعبد العزيز كوجان39511675

راسب0غائبعبد الغني رجوب39612793

راسب0غائبعثذ انغًُ يثاسن39712507
راسب4646عبد القادر ياسين 39813974
ناجح7070عبد الكريم البارودي39913689

راسب0غائبعثذ انكشٌى انثكىس40013605

راسب0غائبعبد الكرٌم الطٌار40114049

راسب0غائبعثذ انكشٌى تال40213595ٌ
ناجح6060عبد الكرٌم شٌخ طه40314205
راسب5858عبد الكريم كشكش404339

راسب0غائبعبد الكريم نجم40512658
ناجح6060عبد الكريم نمر40613697
ناجح8282عبد المطيف كزكز40770

راسب0غائبعثذ هللا االدًذ40813385

راسب0غائبعبد اهلل البيطار40912012

راسب0غائبعبد اهلل الجمال41012749

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبعبد هللا الحمدو41171

راسب0غائبعبد هللا الدٌاب41214132
راسب0غائبعبد هللا الشاعر41314074
راسب5252عبد هللا الشردوب41414251
ناجح6060عبد هللا العٌسى41513662

راسب0غائبعثذ هللا انماض41613876ً

راسب5656عبد هللا المحمود417932
راسب5050عبد هللا المحٌمٌد41890041

راسب0غائبعبد هللا المحٌمٌد41914158

راسب0غائبعبد هللا الٌوسف42013095
ناجح6060عبد هللا أبو الطواق42113763ً

راسب0غائبعثذ هللا أتى عشاج42213557

راسب0غائبعبد اهلل جحا42311668

راسب0غائبعبد اهلل جدعان الحسين42412113

راسب0غائبعبد اهلل حاكمي42511526

راسب0غائبعبد اهلل حجازي42613919
راسب0غائبعبد هللا خان42714263ً
ناجح6060عبد هللا دعدع42813584
ناجح7676عبد هللا زٌنو األرك42913614ً
راسب5454عبد هللا شحٌدة430324
ناجح7272عبد هللا طٌفور43114111
راسب0غائبعبد هللا عبد الغن432997ً

راسب0غائبعبد هللا عكرة43373
راسب2020عبد هللا محمد43414223
راسب0غائبعبد هللا نضال سفاف43514240

راسب0غائبعبد المالك طالب43675
راسب0غائبعبد المجٌد البابول43713642ً

راسب0غائبعبد المجيد جنيد43812819
راسب5858عبد المجٌد زقززوق43913853
ناجح6868عبد المعٌن عمره44014278

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب5656عبد الملك جبارو44113736
راسب4242عبد الملك دهٌمش44214277

راسب0غائبعثذ انًُعى انُؾاس44390045
راسب0غائبعبد الموح444145
راسب3636عبد الناصر الٌوسف44522222

راسب0غائبعبد الناصر زكار44613161

راسب0غائبعبد النافع الوتار44712907
راسب5252عبد الهادي الحامض44814293

راسب0غائبعثذ انهادي أتشػ44913801
راسب5252عبد الهادي عقدة45014237

راسب0غائبعبد الهادي غبشة45114174

راسب0غائبعبد الوهاب حسٌن45276

راسب0غائبعبد محسن الحسين45311828
ناجح7878عبدالحمٌد غرٌب45413799

راسب0غائبعبداهلل الشيخ عثمان45512603

راسب0غائبعبداهلل غزيل45611877

راسب0غائبعبيدة الجمال45711787
ناجح6060عبٌدة شحٌمة45813042
راسب5656عبٌدة طرابلسٌة45914199

راسب0غائبعبيدة عدي46013343

راسب0غائبعبٌده الباكٌر46113215

راسب0غائبعبيده السرميني46212128
ناجح7272عبٌده محمد عباس46313346

راسب0غائبعبير االحمد46411822
راسب0غائبعثمان صطٌف465129

راسب0غائبعدنان العك46612338
راسب5858عدنان ورق46713627
راسب0غائبعدي ديب46813814

راسب0غائبعدي سيف الدين46912140

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح6060عرابً عروب47014220

راسب0غائبعطا اهلل نوير47112191

راسب0غائبعالء الدين السيد47212446

راسب0غائبعالء الصالحاني47311985
ناجح6060عالء حمٌد47490050
ناجح6666عالء زوزا47513635
ناجح6464عالء سنقر47613834

راسب0غائبعالء َصٍش47713706

راسب0غائبعمي اسعد47811910

راسب0غائبعهً انذغ47913600ٍٍ

راسب0غائبعهً انخانذ 48013344

راسب0غائبعمي الشيخ يوسف481377

راسب0غائبعهً انعه48213894ً
راسب4444علً الكبرٌت48378ً

راسب0غائبعمي جاجو48412237

راسب0غائبعمي حبقو48513222
راسب0غائبعمي درويش48613641
ناجح6060علً دست48713732
راسب0غائبعمي سميمان48813521

راسب0غائبعلً طوبر48913166
راسب3434علً كلٌب49022227

راسب0غائبعلً مجحود49114290

راسب0غائبعمي محمد49212877
راسب4848علً نزار أحمد49312988

راسب0غائبعلً هنداوي49413240

راسب0غائبعميان العطاونة49512034

راسب0غائبعًاد كؾاٌا49613882

راسب0غائبعًاس انعثذ هللا49713854
راسب4444عمار الناٌف49813144

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%43.62:نسبة النجاح  عضو      عضو        عضو          امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح6262عمار حج حسٌن499304
ناجح7070عمر ارحٌم50014196
ناجح6666عمر األخرس50113809

راسب0غائبعًش انصًصاو50213691
راسب0غائبعمر الطماس50314247
راسب5858عمر المحمد50413843

راسب0غائبعمر كزكز50513347
راسب4848عمرو الطٌار50614126
راسب4040غادة المصطفى50714270

راسب0غائبغانم الدليمي508868

راسب0غائبغيث المخمف الموسى50990056

راسب0غائبغيث أبو ريشة51090055

راسب0غائبغٍث يذغ51113529ٍ

راسب0غائبفادي سعيد51213437
راسب4242فاطمة الزهراء غفٌر51313398
راسب5858فجر المحمد51414064

راسب0غائبفشاط انغشالث51513873ً

راسب0غائبفرح بعاج51681

راسب0غائبفردوس رشيد51712933

راسب0غائبفىاص انذغ51813869ٍ

راسب0غائبفؤاد مصطفى51911546
ناجح6060فؤاد منهل حسن52014063
راسب5454فٌصل العل52114026ً

راسب0غائبقاسم الشحادة52212580

راسب0غائبقصي الرحال52312748
راسب0غائبقصً الرطب52414295ً
راسب3838قصً الطلب52522225

راسب0غائبقصي جاسم52612405

راسب0غائبلصً داج إعًاعٍم52713599

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبقصي كرزون52812815
ناجح6666لًش لشِ تىالد52913870
ناجح6262لٍظ انؾٍخ اتشاهٍى53014194

راسب0غائبكاتٌا سلوم53114242

راسب0غائبكرم عبد النور53212422
راسب4040كًال يىعى تاؽا53313810
ناجح6060نثُى عٍذ53414238
راسب0غائبنجٍٍ يصطفى53513496
ناجح6666نًا انعهىا53614094ًَ
ناجح6262نؤي عثذ انذهٍى 53722282
راسب4040نٍث انذجىا53890059ٌ

راسب0غائبليث الشمالي53912839

راسب0غائبليث النعمو54012164
راسب0غائبنٍفىٌ سصوق54113649
ناجح7070ياجذ انالرلا54213892ًَ

راسب0غائبياسٌىكشتىج54313386
راسب3636مازن الداود54486
ناجح7878ياصٌ لالاخ54514095

راسب0غائبمالك المنيخر 546854
ناجح6464ياهش اتى دثىػ54713120

راسب0غائبماىر البدوي 54811037

راسب0غائبماىر العثمان54912171

راسب0غائبماهر العل55087ً
راسب5050ياهش انعىض55113927
ناجح6464ياهش صهٍع55213730ً
ناجح6060يجاب داج عه55314310ً

راسب0غائبيجذ انذٌٍ انضتذي55413362

راسب0غائبمجد بكري55513205
راسب4040يجذ يشهج55614181

راسب0غائبمحسن الشيخ55712149

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبيذغٍ فذهح55822284

راسب0غائبمحمد ابراهٌم55914176

راسب0غائبمحمد ابراىيم الحسين56012973

راسب0غائبمحمد ابراىيم الحوري56113078

راسب0غائبمحمد اغيد االدلبي56212898

راسب0غائبيذًذ األدًذ563852

راسب0غائبيذًذ األؽمش56413576

راسب0غائبمحمد األقرع56589

راسب0غائبمحمد البكار56612633
ناجح6262يذًذ انثٍضح56713099
راسب4242يذًذ انجهطح56814129

راسب0غائبمحمد الحاج عبيد56913450

راسب0غائبمحمد الحسن57013275
راسب5656يذًذ انذغ57113753ٍٍ
راسب5858يذًذ انذًادج57290069
ناجح6464يذًذ انذًىي57313619

راسب0غائبيذًذ انذًٍذ انذغ57413232ٍ
ناجح6262يذًذ انخانذ57513080
ناجح6060يذًذ انخانذ57614073

راسب0غائبيذًذ انخضش57713865
راسب5252يذًذ انخضٍش57813682
ناجح6666يذًذ انخهف57990

راسب0غائبمحمد الخلٌل58091
ناجح6464يذًذ انشدٍم58114269

راسب0غائبمحمد الرمضان58212849
ناجح7070يذًذ انغًٍش58314287
ناجح7272يذًذ انؾذادي58413383
راسب5454يذًذ انؾعاس58513407
ناجح6262يذًذ انؾًان58613990ً

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبمحمد الشيخ عمر58713031

راسب0غائبيذًذ انصاتى58813777ًَ
ناجح6464يذًذ انصانخ58914201
راسب5252يذًذ انصطٍف59013608
ناجح6666يذًذ انعطاس59114072
ناجح6060يذًذ انعالوي59213253
ناجح6666يذًذ انعه59314121ً

راسب0غائبمحمد العمي بن مالك59411769
ناجح6060يذًذ انعًىسي59514193
ناجح8484محمد العوٌر59622221

راسب0غائبمحمد الفارس59713331

راسب0غائبمحمد الفقياء59812028

راسب0غائبمحمد القاسم59910

راسب0غائبمحمد المحمد60013503

راسب0غائبمحمد المحٌمٌد60193

راسب0غائبمحمد المصري بن وليد60211160
ناجح7878يذًذ انًُصىس60313756
ناجح6262يذًذ انُاصش60413530

راسب0غائبمحمد النصر60513435

راسب0غائبمحمد النهار60613162

راسب0غائبمحمد الوتار60712457
ناجح6666محمد الياسين608218

راسب0غائبمحمد اليوسف60912227

راسب0غائبمحمد امٌر الحمود61094

راسب0غائبمحمد امٌن محمود61114152

راسب0غائبمحمد امٌن ٌوسف61213129

راسب0غائبمحمد انس بايزيد61312938
ناجح6060يذًذ اًٌٍ أصفشي61414141
ناجح6060يذًذ أتى جاعى61514244

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ
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شعبة االمتحانات

راسب3030يذًذ أدًذ61612
ناجح7676يذًذ أدهى جٍُذ61790062
ناجح7474يذًذ أدٌة انماعى61814294
ناجح6666يذًذ أؽشف األععذ61913778

راسب0غائبيذًذ أؽشف انهضاع62013735
ناجح6868يذًذ أيٍش عذي62113742

راسب0غائبمحمد أمين النواف62222294
ناجح6464يذًذ أيٍٍ خا62313511ًَ

راسب0غائبمحمد أنس الحموي62412318
راسب3434يذًذ أَظ انغفاف62514061

راسب0غائبمحمد أنس يطقان62612347

راسب0غائبمحمد باسم عصار62712837
ناجح7878يذًذ تذس لؾاػ62813798
راسب5252يذًذ تشاء خضش62913901
ناجح7070يذًذ تهاء انذٌٍ انضاهش63013050

راسب0غائبمحمد تامر مندو63112546

راسب0غائبيذًذ تًٍى انذًادي63213555

راسب0غائبيذًذ تىفٍك كشاي63313833ً
ناجح8484يذًذ ثائش كشصو63414204ٌ
راسب5656محمد جاسر عمي635770
راسب5858يذًذ جالل انمصٍش63613574
راسب5858يذًذ جهة637317
راسب0غائبمحمد جمعة الحفٌان63896
راسب0غائبمحمد جواش6399043
راسب0غائبمحمد حازم تدمري64013824

راسب0غائبمحمد حبابو64112859
راسب0غائبمحمد حسٌن64213562

راسب0غائبمحمد حمامي64313018

راسب0غائبمحمد حمد64412389
ناجح7878يذًذ خانذ يىعى تاؽا64513663

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ
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شعبة االمتحانات

راسب0غائبمحمد خطيب64613005
راسب0غائبمحمد خلوف64712990
ناجح7878يذًذ خىاو64898
راسب5252يذًذ خٍش انذشٌة64913558
راسب0غائبمحمد خٌر مرع65014164ً
ناجح7878محمد دغموش65113463
راسب3232محمد دهٌمش65222224
ناجح6868محمد دٌب عمر حشٌش65313231
ناجح6060محمد رامز حسن65414216

راسب0غائبيذًذ سضى انذاج دايذ65513647

راسب0غائبمحمد رٌاض الصعب العكٌل656100ً
ناجح6666محمد زاهر العل65713898ً
ناجح6666محمد زاهر بالطه65813130
ناجح8888محمد زرقش65913589
راسب4242محمد سعد عٌد66013888

راسب0غائبيذًذ ععٍذ 66113751

راسب0غائبمحمد شفيق جزار66213460
راسب3636محمد شمة66313548
ناجح7878محمد شٌخ السوق66414116

راسب0غائبمحمد شيخ محمد66512967
راسب5050محمد صالح السلوم66690065

راسب0غائبمحمد صالح الموسى66711933
ناجح6666محمد صالح الدٌن الصباغ66814055

راسب0غائبمحمد طروية66913431
راسب3434محمد عامر التمر البرازي67013839

راسب0غائبيذًذ عثادِ عذي67113731

راسب0غائبيذًذ عثذ انغتاس انًغتى67215303
راسب5858محمد عبد الكرٌم العثمان67314213
ناجح8282محمد عبد اللطٌف ظاظة67413828

راسب0غائبيذًذ عثذ انىادذ67513563

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ
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شعبة االمتحانات

راسب0غائبمحمد عدنان قاجو67611509
ناجح8282محمد عروب67714148
ناجح8484محمد عالف678101

راسب0غائبمحمد عل67913174ً
ناجح8282محمد علً الزٌن68014217
راسب5858محمد علً العلوش68190070
راسب5656محمد علً الناٌف68213297

راسب0غائبيذًذ عًاس انذثال68313646
راسب5656محمد عٌدو68413151
راسب3232محمد عٌسى68513367
راسب3030محمد غٌث العمري 68622288
راسب5252محمد غٌث حبوبو68714099
راسب5252محمد فهد الرمضان68814271
ناجح6060محمد فواز المحمد68914252

راسب0غائبيذًذ فىاص لُذلج69022289ً

راسب0غائبيذًذ لشتاٌ تاسودي69113813
راسب5454محمد كرم الحرٌف69214288

راسب0غائبمحمد مالك يونس69312692

راسب0غائبمحمد محمود694102

راسب0غائبمحمد مرجاوي69513283
راسب4242محمد ملحم فاعوري69614136

راسب0غائبيذًذ يهذي فاضم69713709

راسب0غائبمحمد موسى698103
راسب5656محمد نجم علوش69913604

راسب0غائبيذًذ َىس انذٌٍ خهٍف70013863
ناجح6060محمد نور السقا70114083

راسب0غائبمحمد نور السقا70213236
راسب5252محمد نور العبود70314275
ناجح8484محمد نور تلٌت70414222ً

راسب0غائبيذًذ َىس دىا70513644

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ
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شعبة االمتحانات

راسب0غائبمحمد هدروش70613321
راسب4646يذًذ وضاح انذًذ70713339

راسب0غائبمحمد ونوس70812182
راسب3838يذًذ ٌضٌذ يه709149ً
راسب4040يذًذ ٌىَظ71013249
راسب5656يذًىد انثمذوَغ71113606ً
راسب4444يذًىد انجًال71213745
راسب5656يذًىد انذاج دًىد71313168
راسب3838يذًىد انذًاد71413630ِ
راسب4040يذًىد انشدال71514053
راسب3636يذًىد انشدًى716104ٌ
راسب4040يذًىد انغطىف71714100

راسب0غائبمحمود المياوش718763

راسب0غائبمحمود جميدة71911343

راسب0غائبمحمود خالد72012229
راسب5252يذًىد عفاف72114257

راسب0غائبمحمود شويك72211923

راسب0غائبمحمود صالح723105
راسب4646يذًىد نطف72414115ً
ناجح8484يذً انذٌٍ انطثم72514135

راسب0غائبيذً انذٌٍ لثؼ72613757
راسب5050يشاد انجاعى72722228

راسب0غائبيشتضى انؾٍخ72813767

راسب0غائبمرح النحاس72912795

راسب0غائبيشح تشٌؼ73013592

راسب0غائبمروان الحسن73112751

راسب0غائبمروان مروان73213302

راسب0غائبيشوج يىصهً كشدي73313899
ناجح8888يشٌى كىجا73413721ٌ
راسب4444يصطفى انخطٍة73513788

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ
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شعبة االمتحانات

راسب0غائبمصطفى الدهبان73613365

راسب0غائبمصطفى الطيش73712606

راسب0غائبمصطفى العزو73812120

راسب0غائبمصطفى الكدور739107

راسب0غائبمصطفى النقيب74012314
ناجح7070يصطفى عفاف74113844

راسب0غائبيصطفى عثذ انىادذ74212782

راسب0غائبمصطفى ماردنمي74313

راسب0غائبمصطفى محمد74412900

راسب0غائبيصطفى ٌذٍى سجة74513426

راسب0غائبمصعب الشيخ موسى7463
راسب2626مصعب شنان74713368
ناجح6464مضر عبدو74822

راسب0غائبمعاذ االشرفاني74911784
ناجح7070معاذ العبداهلل75013148
راسب4646معاذ عروب75190076
راسب4848معاوية الشيخ بكرو75213740

راسب0غائبمعتز اليمر75312224

راسب0غائبمعتز كيوان 75412156

راسب0غائبمعتصم باهلل القج75511347
راسب0غائبمعتصم باهلل مجحود75614159

راسب0غائبمقداد ديوب75711967

راسب0غائبمقداد عيسى 75822292
ناجح6464مقيم العمي75914264
راسب3838مالك خالد76014249

راسب0غائبمميم ابراىيم76113417
راسب3636مميم زوين76213645
راسب4040مميم طقم76314165
ناجح7676ممدوح شتات764109

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ
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ناجح8080ممدوح ضاىر76513094
راسب3232منار سمطان76613785
ناجح7272منال المياوش76714058
راسب4848منذر الشيحان76814097

راسب0غائبيُمز دىسا76913884ًَ

راسب0غائبمنير قمعة جي77013418
راسب3030مينا الدريس77190079
راسب5454ميند عيسى77213779

راسب0غائبميند محمد السمير77390081
ناجح6262مؤتمن وداح77478788
راسب2626مؤمن العمي77585

راسب0غائبمؤٌد الدعاس77613263

راسب0غائبمؤيد الشاوي77744444

راسب0غائبيؤٌذ انصانخ77813886

راسب0غائبيؤٌذ ٌاغ77912416ً
ناجح6868ميشيل الطرشة78014207
راسب5454ميمون االبراىيم781124

راسب0غائبَاصش انًذًذ انٍىَظ78213836
راسب2828نايف عدنان محمد عمي78314224
راسب4646نجم الدين الدرويش78414208

راسب0غائبنجوده محمود78512901
ناجح6666نجيب بركات786111
ناجح6666ندوة العيسى78713879

راسب0غائبَؾأخ خهف78813838

راسب0غائبنصر نضال هرموش78914279
ناجح7272نضال يوسف79014139

راسب0غائبَىاس أساكٍم79113598
راسب4848نور الدين عروب79213330
ناجح7070نور اليدى سفراني79314077
راسب4242نورس خالد794112

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%43.62:نسبة النجاح  عضو      عضو        عضو          امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب4646ىادي جمعوط79514248
راسب0غائبىاني الحسين79614045

راسب0غائبهاًَ كشاي79713852ً
ناجح6868ىاني معرزافي79813194
راسب5050ىايل البغا79913891
راسب3030ىبة الصياح80090085

راسب0غائبهبة هللا أشرف80114173

راسب0غائبهبة زمزم80214092
راسب3232ىشام الكردي80390086

راسب0غائبهال انؾاي80413860ً
راسب4646ىمام الحاج احمد80514258

راسب0غائبهًاو دج َعغا80613868ٌ
راسب0غائبىمام عبد المولى807114

راسب0غائبهند السعدي80813211

راسب0غائبىيمين شيخي80912902

راسب0غائبوائل الحمص81012790ً

راسب0غائبوائل العيسى81112006
ناجح7272وائل دالي أحمد812115

راسب0غائبوائل كشاٌا813116
راسب3636وائل وتارة81413669

راسب0غائبوسام نبك81512998ً

راسب0غائبوضاح المنصور81613059

راسب0غائبوالء الٌاسٌن817117
ناجح6262وليد محمد العثمان818165
ناجح7474يارا الجاني81914057

راسب0غائبياسر الحوارة82022297
راسب4242ياسر بدران821263
راسب5050ياسر فاخوري82213198
ناجح6666ياسر قاسم82314212
ناجح6262ياسين الحسين82412832

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ
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راسب0غائبياسين فحمة82511756

راسب0غائبياسين قناني82612918
راسب5050ٌاقوت النهار82722223
راسب5050ٌحٌى االمٌر82814230
راسب4646ٌحٌى الدٌوان82914050ً
ناجح8888ٌحٌى الطٌش83014203

راسب0غائبٌحٌى بال83113761ً

راسب0غائبيحيى عرفة83212472
راسب5252ٌزن الحاج عبد هللا833281

راسب0غائبيزن الشعبان83412207
راسب5858ٌزن أسعد83514226
ناجح8080ٌمان الحالق83614245

راسب0غائبٌوسف ابراهٌم83713384
راسب4242ٌوسف اإلبراهٌم83813540
راسب2222ٌوسف السعٌد83990091

راسب0غائبيوسف جنيات84012302

راسب0غائبيوسف حاج شمطة84112660
راسب3030ٌوسف سلٌم84213142
ناجح6060ٌوسف عبدون84313932
راسب4444ٌوسف مصطفى84490093

راسب0غائبيوسف معال84512740
راسب2828ٌوسف ٌوسف84613043
راسب3030ٌونس الراشد84713326

راسب0غائبٌونس عوٌل84813285
راسب0غائب849

مصدق عميد الكلية

د محمد الفاضل.أ
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