
2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 1الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

النتيجةالمجموع عالمة النظريوضع النظري اسم الطالبالرقم الجامعًالسنةالوضعت

راسب0غائبػٍػح اتً اترا114144ٍُ٘
راسب0غائباٌطاتٛر اترا212178ٍُ٘
راسب0غائباٌضٍف اترا3851ٍُ٘
راسب3232اٌؼٍعاْ اترا4926ٍُ٘
راسب2424ابراهيم المصري51
راسب4444ػثعهللا زاج أزّع اترا690001ٍُ٘
راسب0غائبتٍٍتً اترا722268ٍُ٘
ناجح7474اٌعٌٓ لّر اترا813093ٍُ٘
راسب0غائبِسّع ٌٛضف اترا9ٍُ٘
راسب0غائباتراٍُ٘ ازّع1012965
راسب0غائباالفًٍٛٔ ازّع1113408
راسب3838اٌدّاي ازّع1213119
راسب5252اتراٍُ٘ اٌساج ازّع134
14OO106راسب0غائباٌسّع ازّع
راسب0غائباٌػسٛظ ازّع1514066
ناجح6060اٌؼثاش ازّع1612737
راسب0غائباٌفاضً ازّع1711916
18OO107راسب0غائباٌّطؼٛظ ازّع
راسب3636إٌثٙاْ ازّع1914133
راسب0غائباٌٍٛضف ازّع2011826
راسب0غائبزٍَٛ أتً ازّع2114155
راسب0غائبخراظ ازّع2212376
راسب3838خٛضعار ازّع2314125
راسب0غائب ضطاب ازّع2412390
راسب0غائبغؼثاْ ازّع2513000
راسب0غائبضفار ازّع2613061
راسب3232لطَٛ ازّع2713134

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 2الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبِغرتً ازّع2812830
راسب0غائبػٛارن اظ2922226ُ٘
راسب3232لعٚر اضاِح3014175
راسب0غائبضالِٗ اضا3113350ِٗ
راسب5454ضضر اضعهللا3290006
راسب0غائبغرٌٛاتً اضّاء3312874
راسب0غائبِسفٛض اضّاػٍاي3412773
راسب0غائبػٍطى اٌسح خاضُ اضّاػ35915ًٍ
راسب2626ػعي اضّاػ3614117ًٍ
راسب0غائبضالِٗ اٌسط3711671ٓ
راسب0غائباٌّػٕٛق اٌس٘راء3813850
راسب0غائبزّراء اٌؼاتع3990035
راسب0غائبغٍص ا4013830ًٌّٕٙ
راسب0غائبضالِٗ اٍِر4112320
راسب0غائبترن أص4213241
راسب4040اٌٍاضٍٓ ا4314233ٌّٓ
راسب0غائبٌ٘ٛعي ا44ٌّٓ
راسب0غائبػٍطى ا4513334ٌُٙ
راسب2222اٌؼثّاْ إترا4613543ٍُ٘
راسب0غائباٌّسّٛظ إترا4713690ٍُ٘
راسب0غائبػٍطى إظٚارظ4813701
راسب0غائباوٍّع األزّع أزّع4913720
راسب0غائباٌداضُ أزّع5013907
راسب0غائباٌسطٍٓ أزّع5112167
راسب0غائباٌعٌري أزّع5212481
راسب0غائباٌرِضاْ أزّع5314276
راسب0غائباٌطرالثً أزّع5413872
ناجح6868اٌطٍَٛ أزّع5513744

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 3الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائباٌصاٌر أزّع5613188
راسب0غائباٌؼٍػْٛ أزّع5713781
راسب2828اٌؼًٍ أزّع5813535
راسب4242اٌؼثع اٌؼًٍ أزّع5914231
راسب0غائباٌؼّر أزّع6013622
راسب0غائباٌؼٛاظ أزّع6113897
راسب3434اٌمدًّ أزّع6213743
راسب0غائبإٌؼطاْ أزّع6313900
راسب5050أحمد دياب6413704
راسب0غائبزٌعاْ أزّع6513890
راسب0غائبضالِح أزّع6613526
راسب0غائبغاور أزّع6713866
راسب0غائباٌرزاق ػثع أزّع6813055
راسب3636اٌرخة ػطىر أزّع6999999
راسب0غائبغثػح أزّع7013603
راسب0غائبوٍالًٔ أزّع7113073
راسب0غائباٌػٌٛص ِسّع أزّع7213699
راسب0غائبِٛصًٍ أزّع7313826
راسب2222ّٔر أزّع7414161
راسب0غائب٘عٌح أزّع7511627
راسب0غائبٌٍٚىا أزّع7613841
راسب0غائباٌطراج أظ7713532ُ٘
راسب0غائباٌػاًِ أظ7813802ُ٘
راسب0غائباٌسّٛي أضاِح7913727
راسب0غائبزػتر أضاِح80
راسب0غائبزطٓ أضؼع81582
راسب0غائبإٌّعًٌ فٛاز أضؼع8211725
راسب0غائباٌثرازي أضّاء8313185

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 4الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبظوعن أغرف8413805
راسب0غائبػٍطى أغرف8511
راسب0غائبخُٕٙ لرٖ أصٍع8613497
راسب0غائباٌسىٍُ أواظ8714235
راسب4242زٌعاْ أالء8811936
راسب0غائباٌسٌّٛح أِدع8912904
راسب0غائبزعاظ أِدع9013366
راسب3838ػطىر أِدع9114272
راسب0غائب ٌٛضف أِدع9211348
راسب4444اٌسّصً أ9312903ٍِٓ
راسب0غائباٌسالق أٔص9413545
راسب0غائباٌػٍص أٔص9590007
راسب0غائباٌماضُ أٔص9612180
راسب0غائبصثر غٍص أٔص9713858
راسب4242صٛاْ أٔص9813338
راسب4444واضٛزح أٌاظ9913728
راسب0غائباٌػثًٍ أ100965ٌّٓ
راسب3030 اٌؼٍٛأً أ10113885ٌّٓ
راسب0غائبِٕصٛر أ10213377ٌُٙ
راسب0غائباٌؼثعهللا أٌٛب10313471
راسب0غائبتالي آصاي10412086
راسب3232اٌفرزاْ آالء105499
راسب0غائباٌػؼار غساٌح آالء10613261
راسب0غائبزعاظ تاض10714227ً
راسب3838وٍّاْ تاض108978ً
راسب1212وٕؼاْ تاض10914184ً
راسب0غائباٌسطٍٓ تعر110594
راسب4242اتراٍُ٘ تراء11123

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 5الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب4040اٌعرع تراء11214114
راسب0غائبإٌثٙأً تراء11313412
راسب0غائبػًٍ تراء11411759
راسب0غائبِػٙٛر تراءج11513825
راسب0غائبظرغاَ تػار11613510
راسب0غائباٌطاٌع تػر11712888
راسب0غائبصثاؽ تػر11813878
راسب0غائباٌىرٌُ ػثع تػر119
راسب0غائبغساظٖ تػٍر12012666
راسب4040اٌطرط تالي12114209
راسب0غائب اٌػاٍِح تالي12213859
راسب3232إٌثٙاْ تالي12313722
راسب0غائبترغٛث تالي12414291
راسب3838زٕٛ اٌعٌٓ تٙاء12514221
راسب0غائباٌىرظي تاِر12613875
راسب4040ِرلا تّا12714130َ
راسب0غائبضٌٛعاْ خثر12813620
راسب2222غٙعا خثرا12914149
راسب0غائبِسفٛض خؼفر13012995
راسب0غائباٌعٌٛأً خّاي13112845
راسب2222اٌّٙعي ػثع خّاي13213903
راسب2222اٌثٍطار خ13313790ًٍّ
راسب0غائباٌعٌه خٙاظ13412235
راسب0غائباٌثاٚي خٛزٌف13513216
راسب3838اٌػاًِ خٛزٌف13614254
راسب0غائباٌتتاْ زاز13712035َ
138OO115َراسب0غائباٌسطٓ زاز
راسب0غائبترٌسق زاز13912121َ

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 6الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب3030ِسّٛظ زاز14014285َ
راسب3636وٍاي زافع14114082
راسب0غائباٌّمعاظ زاِع14212007
راسب0غائباٌعٌة زثٍة14313280
راسب3636ارزٍُ زطا14413553َ
راسب0غائباألػرج زطا14513441َ
راسب0غائباٌسٍمً زطا14612226َ
راسب0غائباٌػٛاش اٌؼًٍ اٌعٌٓ زطا14790013َ
راسب0غائباٌىٛخه زطا14812008َ
راسب0غائباٌفٙع ػًٍ زطا14990014ْ
راسب0غائباٌؼًٍ اٌسطٍٓ زط15012681ٓ
راسب0غائباٌػّري زط15113197ٓ
راسب0غائباٌظا٘ر زط15213271ٓ
راسب3636أزّع أتٛ زط15314232ٓ
راسب0غائبواتٛر زط15412325ٓ
راسب0غائباضؼع زط15512009ٍٓ
راسب0غائبِٛضى اٌساج زط156ٍٓ
ناجح6262حسٌن الدخٌل15721213
راسب5656ٔصر زط15813616ٍٓ
راسب0غائباٌؼٍٍٛي زّسج15913795
راسب0غائباٌٍثاتٍعي زّسج16013451
راسب0غائبظٍّ٘ع زّسج16112433
ناجح6262اٌسٍّعي غتٍاْ زّسج16213179
راسب0غائبضاٌٛضً زّسج16314267
راسب0غائباٌماظر ػثع زّسج16413636
راسب0غائباٌسطٍٓ زٍّع16513046
راسب0غائباٌسٍّع زٍّع16612582
راسب0غائباألزّع ضاٌع16711983

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 7الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائباألزّع ضاٌع16813775
راسب4848األضرش ضاٌع16913794
راسب5656اٌسطٍٓ ضاٌع17013479
ناجح6666اٌسٍّعي ضاٌع17114054
172OO123راسب0غائباٌػٍٛط ضاٌع
راسب0غائباٌضؼٍف ضاٌع17313091
راسب0غائباٌؼّاظي ضاٌع17412276
راسب3838اٌماضُ ضاٌع17514211
راسب0غائباٌّٛضى ضاٌع17612885
راسب0غائباٌؼٍع ػًٍ ضاٌع17790020
راسب0غائبغَٕٛ ضاٌع17812139
راسب0غائبٌسٍىاٌٍة ضاٌع17913416
راسب0غائبزدً ازّع ضضر18090021
راسب0غائبضطاب ضطاب18114282
راسب0غائبخاضُ اٌػٍص ضٍف18212709
راسب0غائباٌطٍف ِسّع ضٍف18390024
راسب0غائباٌػساظج اٌؼّر ض18412581ًٍٍ
راسب0غائباٌّططٛ ض18590025ًٍٍ
راسب0غائبغؼار ظٌاال18613152
راسب2828اٌغٕاِح غٍص رافغ18714048
راسب0غائبزٌٕٛ راوا18813703ْ
راسب0غائبغاٍ٘ٓ را1891035ًِ
راسب3838اٌّصري رائع19046
راسب0غائبإٌمار رائع19112993
راسب0غائباٌّٛضى ػاتع رز19290026ًٍ
راسب2828اتراٍُ٘ رغع19314280
راسب2222لثمٍٗ رغع19414080

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 8الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبظٌاب رفٍك19512968
راسب2828اٌططٍة ر٘ا19613209َ
راسب3030اٌسّٛي ر٘ف19713514
راسب0غائباٌؼاصً ر٘ف19814178
راسب0غائبزٌاظٖ رٌتػارظ19914138
راسب2424صثسح ر20013506ٌّْٛ
راسب0غائبخٍّح زا٘ر20113495
راسب0غائبٌطٍٓ زورٌا20213542
راسب0غائبزّاظٖ اٌعٌٓ ز٘ر20312438
راسب0غائباٌٙالي زٌاظ20412336
راسب0غائبزٌٓ اٌساج زٌع20513560
راسب0غائباٌسطٓ زطٓ زٌع20690029
راسب2828زٌد قروان20714300ً
راسب0غائبِػؼاْ زٌع20813877
راسب0غائباألزّع ز20922222ٌٓ
راسب2020زٌنا دٌب21013505
راسب0غائباٌسٍّعي زٌٕة21114024
راسب0غائباٌٙعٌح ضا21213846ٌُ
راسب0غائبورظي ضا21313014ٌُ
راسب0غائباٌعالي ضاِر21413792
راسب4040سامر جعٌلة21513613
راسب0غائباٌطٍع ضا21612567ًِ
راسب0غائبضٍف ضرٚر21712677
راسب0غائباٌسّٛظ ضؼع21812726
راسب0غائباٌػىري ضؼٍع21914283
راسب0غائب اٌّصري ضؼٍع22013499
راسب0غائبإتراٍُ٘ ضؼٍع22113880
راسب0غائبضسٔٛي ضؼٍع22213022ٖ

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 9الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائباٌىٛاٍِح ضال22311746َ
راسب3434سلمان منصور22414202
راسب2222سلٌمان رسالن22513672
راسب0غائبضٍٍّاْ ضٍٍّا22612812ْ
راسب3434سلٌمان وسوف22713760
راسب2020سند المحمد22813504
راسب0غائبهللا اٌؼثع ضٙى22913075
راسب0غائباٌطأً ضٛض23012738ٓ
راسب0غائبِسًٍ ضِٛر23113738
راسب2222شادي السفوك23214218
راسب0غائبِسّع غاظي23312068
راسب0غائبِٙثاظ غرٚق23413177
راسب0غائبلثالْ غفك23513423
ناجح6464شهم المعراوي23614243
237OO132راسب0غائباٌّصٍر صاٌر
راسب0غائبضٍٍّاْ صاٌر23812238
راسب0غائبػٍاظ صفٛا23912476ْ
راسب2626صفوان كزكز24057
راسب0غائباٌٛتار صٍٙة24113883
راسب2222طارق االسعد24213101
راسب0غائباٌدٕعًٌ طارق24313063
244OO135راسب0غائباٌعٌٓ اٌؼس طارق
راسب3030طارق العل24559ً
راسب0غائباٌّصري طارق24613425
راسب0غائبػرب طارق24712871
راسب0غائبوٍثْٛ طارق24814085
راسب0غائباٌؼٛض طاٌة24912821
راسب3434طاهر القطان25013578

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 10الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائباٌرزًٍ طراظ25112403

راسب0غائباٌّصري طٍسح25290034

راسب0غائباٌطالَ ػثع زاخً ػاِر25313277
راسب3232عامر علوان العمٌان25423230
راسب0غائبػًٍ ػاِر25513167
راسب0غائباٌثًٕ ػثاظج25613189
راسب0غائبِصري ػثاظج25713681
راسب2424عباس عٌسى25814040
راسب3838عبد احمد عبود259131
راسب0غائباٌعالي االٌٗ ػثع26013364
راسب4646عبد االله عرابي26113573
راسب2828عبد اإلله بالل26213633
راسب0غائبتاغا اٌدثارِٛضى ػثع26313227
راسب0غائباٌسطٍٓ ػثع26411828
راسب0غائبلٕٛخ اٌسىٍُ ػثع26513793
266OO137راسب0غائباٌطٍف اٌسٍّع ػثع
راسب3434عبد الحمٌد الغرٌب26713799
راسب0غائبإٌّعًٌ اٌسٍّع ػثع26813827
ناجح6262عبد الرحمن ابراهٌم الٌاسٌن26913262
270OO138راسب0غائباالضّاػًٍ اٌرزّٓ ػثع
راسب0غائبعبد الرحمن الحلو271441
راسب0غائباٌستعي اٌرزّٓ ػثع27212601
راسب2626عبد الرحمن السلٌمان27313310
راسب0غائباٌػٛاش اٌرزّٓ ػثع27490037
راسب2626عبد الرحمن بردان27514172
راسب0غائباٌؼًٍ خّؼح اٌرزّٓ ػثع27690038
راسب0غائبضثىً اٌرزّٓ ػثع27713054

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 11الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب3838عبد الرحمن سفاف27813664
راسب0غائبػّري اٌرزّٓ ػثع27913638
راسب0غائبوسوس اٌرزّٓ ػثع28013398
راسب2626عبد الرحمن كعٌد28166
راسب0غائبوٛخاْ اٌرزّٓ ػثع28213246
راسب0غائبزّاظج اٌرزٍُ ػثع28312595
راسب0غائبتاظي اٌطالَ ػثع28413133
راسب3232عبد السالم جواش28513889
راسب0غائبِؼطً اٌطالَ ػثع28611494
راسب0غائباٌدرف اٌؼسٌس ػثع28713678
راسب0غائبرخٛب اٌغًٕ ػثع28812793
راسب0غائبلصاؼ اٌغًٕ ػثع28912836
راسب0غائب ِثارن اٌغًٕ ػثع29012507
راسب0غائباٌثىٛر اٌىرٌُ ػثع29113605
راسب0غائباٌطٍار اٌىرٌُ ػثع29214049
راسب0غائبتالْ اٌىرٌُ ػثع29313595
راسب2424عبد الكرٌم شٌخ طه29414205
راسب0غائبوسوس اٌٍطٍف ػثع29570
راسب0غائباٌثٍطار هللا ػثع29612012
راسب0غائباٌدّاي هللا ػثع29712749
راسب2222عبد هللا الجمل29813393
راسب0غائباٌعٌاب هللا ػثع29914132
راسب0غائباٌماضً هللا ػثع30013876
راسب0غائباٌّسٍٍّع هللا ػثع30114158
راسب0غائباٌٍٛضف هللا ػثع30213095
راسب0غائبػراج أتٛ هللا ػثع30313557
راسب0غائبتعٚي هللا ػثع30413372
راسب0غائبزاوًّ هللا ػثع30511526

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 12الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبضأً هللا ػثع30614263
راسب5050عبد هللا طٌفور30714111
راسب0غائباٌغًٕ ػثع هللا ػثع308997
راسب0غائبلرلٛر هللا ػثع30912468
راسب3232عبد هللا محمد31014223
راسب0غائبخٍٕع اٌّدٍع ػثع31112819
راسب0غائبزّاظٖ اٌّدٍع ػثع31212698
راسب3030عبد المجٌد زقززوق31313853
راسب3434عبد المعٌن عمره31414278
راسب0غائبإٌػار إٌّؼُ ػثع31590045
راسب3232عبد الموح31690048
راسب3030عبد الناصر الٌوسف31723231
راسب0غائبزوار إٌاصر ػثع31813161
راسب0غائباٌٛتار إٌافغ ػثع31912907
راسب0غائبعبد الهادي الحامض32014293
راسب0غائبأترظ اٌٙاظي ػثع32113801
راسب0غائبغثػح اٌٙاظي ػثع32214174
راسب4242عبدالرحمن النقٌب32313468
ناجح6262عبدالرحمن سلٌم32413472
راسب0غائباضّاػًٍ ػثعهللا32590043
راسب0غائبػثّاْ اٌػٍص ػثعهللا32612603
راسب0غائباٌفٙع ٌٛضف ػثعهللا32790044
راسب4242ضرًٍِٕ ػثٍعج32813758
راسب3232عبٌدة طرابلسٌة32914199
راسب0غائبػعي ػثٍعج33013343
راسب0غائباٌثاوٍر ػثٍع33113215ٖ
راسب0غائبعبٌده السرمٌن33212128ً
راسب0غائباٌداضُ ػثّا33313288ْ

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 13الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبصطٍف ِصطفى ػثّا334129ْ
راسب0غائبافح ػعٔا33513135ْ
راسب0غائباٌطٍٍّاْ ػعٔا33612699ْ
راسب0غائباٌؼه ػعٔا33712338ْ
ناجح7272عدوٌة العمر المسعود33813586
راسب0غائباٌعٌٓ ضٍف ػعي33912140
راسب3434عرابً عروب34014220
راسب0غائبٌٔٛر هللا ػطا34112191
راسب0غائباٌغازي ػفاف34211690
راسب0غائباٌسّع ػفراء34312847
راسب0غائباٌطٍع اٌعٌٓ ػالء34412446
راسب0غائبعالء الدين الشمالي345398
راسب0غائباٌّسّع ػالء34613192
راسب0غائبظٌاب ػالء34722240
راسب00عالء سنقر34813834
راسب0غائبٔصٍر ػالء34913706
راسب0غائباضؼع ػ35011910ًٍ
راسب0غائباٌسطٍٓ ػ35113600ًٍ
راسب0غائب اٌطاٌع ػ35213344ًٍ
راسب0غائباٌؼًٍ ػ35313894ًٍ
راسب0غائبخاخٗ ػ35412237ًٍ
راسب0غائبزثمٗ ػ35513222ًٍ
راسب2020علً دروٌش35613641
راسب3232علً سلمان35713171
راسب0غائبطٛتر ػ35813166ًٍ
راسب2222علً كبرٌت35978ً
راسب2626وٍٍة ػ36023233ًٍ
راسب0غائبِدسٛظ ػ36114290ًٍ

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 14الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائباٌّسّع ِسّع ػ36290053ًٍ
راسب3030علً نزار أحمد36312988
راسب0غائبٕ٘عاٚي ػ36413240ًٍ
راسب0غائباٌؼطاٚٔح ػٍٍا36512034ْ
راسب0غائبهللا اٌؼثع ػّار36613854
راسب0غائباٌىّح أٌٛب ػّار36790054
راسب0غائباٌسراوً ػّر36813422
راسب0غائباٌصّصاَ ػّر36913691
راسب0غائبعمر الطماس37014247
راسب2020عمر المحمد37113843
راسب0غائبزّػٛ ػّر37213270
راسب0غائبوسوس ػّر37313347
راسب2828عمرو المصطفى37413787
راسب2828غادة المصطفى37514270
راسب0غائباٌعًٌٍّ غا376868ُٔ
راسب0غائباٌّٛضى غٍج3779056
راسب0غائبرٌػح أتٛ ضٍعْٚ غٍج37890055
راسب0غائبِسطٓ غٍج37913529
راسب5050غٌداء زٌتون38013716
راسب0غائباٌطثاػً فارش38112924
ناجح6666فاطمة قشاش38214281
راسب0غائباٌطرالثً فراش38313873
راسب0غائباٌغرٌٛاتً فراش38412927
راسب2626فراس معال38514078
راسب0غائبرغٍع فرظٚش38612933
راسب0غائبازّع فر٘اظ38713223
راسب0غائباٌّمعاظ فٙع38811776
راسب0غائباٌسطٓ فٛاز38913869

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 15الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبِصطفى فؤاظ39011546
راسب2626فؤاد منهل حسن39114063
راسب0غائباٌػساظج لاض39212580ُ
راسب3232اٌطاٌع لتٍثح39313519
راسب0غائباٌرزاي لص39412748ً
راسب0غائباٌرطثً لص39514295ً
راسب3232قصً الطلب396152
راسب0غائبخاضُ لص39712405ً
راسب0غائبإضّاػًٍ زاج لص39813599ً
راسب0غائبورزْٚ لص39912815ً
راسب0غائبضٍَٛ واتٍا40014242
راسب0غائبإٌٛر ػثع ور40112422َ
راسب3636كمال موسى باشا40213810
راسب0غائباٌؼٍطى وٕع40313427ٖ
راسب2828لبنى عٌد40414238
راسب0غائبِصطفى ٌد40513496ٍٓ
راسب0غائباٌػّاًٌ ٌٍج40612839
راسب2828لٌث عبد اللطٌف الحجوان40790059
راسب0غائبرزٚق ٌٍف40813649ْٛ
راسب0غائبِارٌٛورتٛج40913386
راسب3636مازن الداود41086
راسب0غائباٌثطاري ِاض41112341ٗ
راسب0غائبػّرٌٓ ِاٌه41222283
راسب0غائباٌثعٚي ِا٘ر41311037
راسب0غائباٌؼثّاْ ِا٘ر41412171
راسب3838ماهر العوض41513927
راسب2020ماهر محمود41612714
راسب0غائباٌستعي اٌعٌٓ ِدع41713362

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 16الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبتىري ِدع41813205
راسب0غائباٌػٍص ِسط41912149ٓ
راسب0غائباتراٍُ٘ ِسّع42014228
راسب0غائباٌسطٍٓ اتراٍُ٘ ِسّع42112973
راسب0غائباٌسٛري اتراٍُ٘ ِسّع42213078
423OO156راسب0غائباٌطٍٛف اٌفارش اضالَ ِسّع
راسب0غائباالزّع ِسّع42412
راسب0غائباألغمر ِسّع42513576
426OO157راسب0غائباأللرع ِسّع
راسب0غائباٌثىار ِسّع42712633
راسب4040اٌثٍضح ِسّع42813099
راسب0غائباٌدؼثٛ ِسّع42990063
راسب0غائباٌسطٓ ِسّع43013275
راسب0غائباٌسطٓ اٌسٍّع ِسّع43113232
راسب3030اٌطاٌع ِسّع43214073
راسب0غائباٌطضر ِسّع43313865
راسب0غائباٌطٍف ِسّع434999
راسب0غائباٌرِضاْ ِسّع43512849
راسب3434اٌطٍّر ِسّع43614287
راسب3838اٌػؼار ِسّع43713407
راسب3434اٌػّاًٌ ِسّع43813990
راسب0غائباٌصاتًٛٔ ِسّع43913777
راسب5252اٌصطٍف ِسّع44013608
راسب0غائباٌضسان ِسّع44113857
راسب5454اٌؼطار ِسّع44214072
راسب4646اٌؼظُ ِسّع44313819
راسب1818اٌؼالٚي ِسّع44413253
راسب4242اٌؼًٍ ِسّع44514121

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 17الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبِاٌه تٓ اٌؼًٍ ِسّع44611769
ناجح8080اٌؼٌٛر ِسّع44723232
راسب0غائباٌفارش ِسّع44813331
راسب0غائباٌفمٙاء ِسّع44912028
راسب0غائباٌّسّع ِسّع45013503
راسب0غائباٌّطاٌّٗ ِسّع45113276
راسب0غائبإٌّصٛر ِسّع45213756
راسب0غائبإٌٙار ِسّع45313162
راسب0غائباٌٙارْٚ ِسّع45413465
راسب0غائباٌٙاغُ ِسّع45512505
راسب2626اٌٍاضٍٓ ِسّع456218
راسب0غائباٌٍٛضف ِسّع45712227
راسب0غائبِسّٛظ آٍِ ِسّع45814152
راسب0غائبتاٌسٌع أص ِسّع45912938
راسب5656أصفري آٌّ ِسّع46014141
راسب0غائباٌضؼٍف إ٘اب ِسّع46113204
راسب2828أزّع ِسّع46213098
راسب0غائباٌٙساع أغرف ِسّع46313735
راسب0غائبإٌٛاف أٍِٓ ِسّع46422294
راسب0غائباٌسّٛي أٔص ِسّع46512318
راسب0غائبٌطماْ أٔص ِسّع46612347
راسب0غائبػصار تاضُ ِسّع46712837
ناجح7878زلسٚق تعٌغ ِسّع46895
راسب4242اٌضا٘ر اٌعٌٓ تٙاء ِسّع46913050
راسب1616تٍٙٛاْ ِسّع47090060
راسب0غائبِٕعٚ تاِر ِسّع47112546
راسب0غائباٌسّاظي تٍُّ ِسّع47213555
راسب0غائبوراًِ تٛفٍك ِسّع47313833

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 18الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب4242اٌمصٍر خالي ِسّع47413574
راسب5050خٍة ِسّع475317
راسب5656اٌسفٍاْ خّؼح ِسّع47696
راسب3030خٛاظ ِسّع47712934
راسب4040تعِري زازَ ِسّع47813824
راسب0غائبزثاتٗ ِسّع47912859
راسب0غائبزّاًِ ِسّع48013018
راسب0غائبزّع ِسّع48112389
راسب0غائبضطٍة ِسّع48213005
راسب5656ضٛاَ ِسّع48398
راسب0غائبِرػً ضٍر ِسّع48414164
راسب3636ظٍّ٘ع ِسّع485164
راسب3636اٌٍٍّر راًِ ِسّع48614145
487OO166راسب0غائبِٛضى رغٍع ِسّع
راسب0غائبزاِع اٌساج رضى ِسّع48813647
راسب0غائب ضؼٍع ِسّع48913751
راسب4242غّح ِسّع49013548
راسب5454اٌطٛق غٍص ِسّع49114116
راسب0غائبِسّع غٍص ِسّع49212967
راسب3030ػراتً طارق ِسّع49313609
راسب3232طِٛاْ ِسّع49413659
راسب3232طِٛأً ِسّع49513705
راسب5454ضاٌع اٌػٍص ظافر ِسّع49614268
راسب0غائباٌؼًٍ ػاٌع ِسّع49790066
راسب0غائبػعي ػثاظٖ ِسّع49813731
راسب4646اٌؼثّاْ اٌىرٌُ ػثع ِسّع49914213
راسب0غائباٌػٍص اٌٍطٍف ػثع ِسّع50090067
راسب0غائبإٌدار اٌػاًِ ػعٔاْ ِسّع50112879

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 19الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبلاخٛ ػعٔاْ ِسّع50211509
راسب5656ػالف ِسّع503101
راسب0غائبػًٍ ِسّع50413174
راسب3030إٌاٌف ػًٍ ِسّع50513297
راسب4040زّػٛ ػًٍ ِسّع50613554
راسب0غائبلٍّٗ ػًٍ ِسّع50714284
راسب0غائبػٍطى ِسّع50813045
راسب3434اٌؼّري غٍج ِسّع50922288
راسب5656زثٛتٛ غٍج ِسّع51014099
راسب0غائبفعػٍٓ ِسّع51190061
راسب4444فرخأً ِسّع51213671
راسب0غائباٌطثغ فًّٙ ِسّع51312118
راسب0غائبلٕعلدً فٛاز ِسّع51422289
راسب0غائب لاضُ ِسّع515634
راسب0غائبتارٚظي لرتاْ ِسّع51613813
راسب5656اٌسرٌف ورَ ِسّع51714288
راسب0غائبٌٛٔص ِاٌه ِسّع51812692
راسب0غائبزٍّع تٓ ِسّع ِسّع51915
راسب2828فاػٛري ٍِسُ ِسّع52014136
راسب0غائبفاضً ِٙعي ِسّع52113709
راسب5656ػٍٛظ ٔدُ ِسّع52213604
راسب3636ٔعاف ِسّع52313229
راسب0غائبٔىارج ِسّع52411602
راسب0غائبضٍٍف اٌعٌٓ ٔٛر ِسّع52513863
راسب4848اٌؼثٛظ ٔٛر ِسّع52614275
راسب0غائبزٛا ٔٛر ِسّع52713644
راسب0غائبضٍٍّاْ ٔٛر ِسّع52890072
راسب0غائباٌّصري ٌٍٚع ِسّع52911160

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 20الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبٚٔٛش ِسّع53012182
راسب3636اٌدّاي ِسّٛظ53113745
راسب0غائباٌسّاظٖ ِسّٛظ53213630
راسب2626اٌرزّْٛ ِسّٛظ533104
راسب3232اٌططٛف ِسّٛظ53414100
راسب0غائباٌّٙاٚظ ِسّٛظ535763
راسب4444خرخٕازي ِسّٛظ53613534
راسب0غائبخٍّعج ِسّٛظ53711343
راسب0غائبضاٌع ِسّٛظ53812229
راسب0غائبرضٛاْ ِسّٛظ53913291
راسب2828ٌطفً ِسّٛظ54014115
راسب0غائبلثع اٌعٌٓ ِس54113757ً
راسب2626اٌداضُ ِراظ54223234
راسب0غائباٌػٍص ِرتضى54313767
راسب0غائبإٌساش ِرذ54412795
راسب0غائبترٌع ِرذ54513592
راسب0غائبضفاف ِرٚا54612953ْ
راسب0غائبِرٚاْ ِرٚا54713302ْ
راسب0غائبورظي ِٛصًٍ ِرٚج54813899
راسب0غائب اٌدّاي ِصطفى54911232
راسب1616اٌططٍة ِصطفى55013788
راسب0غائباٌع٘ثاْ ِصطفى55113365
راسب0غائباٌطٍع ِصطفى55212606
راسب0غائباٌؼسٚ ِصطفى55312120
راسب0غائبواج ِصطفى55412940
راسب0غائبِارظًٍٔ ِصطفى55522223
راسب0غائبِسّع ِصطفى55612900
راسب4444اٌؼثعهللا ِؼاغ55713148

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 21الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائباٌّٙر ِؼتس55812224
راسب0غائب وٍٛاْ ِؼتس55912156
راسب0غائباٌمح تاهلل ِؼتص56011347ُ
راسب0غائبِدسٛظ تاهلل ِؼتص56114159ُ
راسب0غائباٌػالظ ِؼع56290077
راسب3434اٌؼًٍ ِم56314264ٍُ
راسب2424ضاٌع ِالن56414249
راسب0غائباتراٍُ٘ 56513417ٍُِٙ
راسب3232زٌٚٓ 56613645ٍُِٙ
راسب4444طمُ 56714165ٍُِٙ
راسب2828ضٍطاْ ِٕار56813785
راسب0غائبخً لٍؼح ٍِٕر56913418
راسب4444وٍالًٔ ِٙاب57013693
راسب0غائباٌطٍطّاْ ِٕٙع57190080
راسب0غائباٌطٍّر ِٕٙع57290081
راسب0غائبػرب ٌسٍى ِٕٙع57312019
راسب0غائباٌعٔعي ِٛضى57413293
راسب4444مؤتمن وداح575153
راسب3838مؤمن العل57685ً
راسب3434مؤٌد الحسن المحمد 57713980
راسب0غائباٌعػاش ِؤٌع57813263
راسب0غائباٌػاٚي ِؤٌع57944444
راسب0غائبخٛاظ ِؤٌع58013136
راسب4242مً المحمد581110
راسب0غائبٕ٘عاٚي ٍِاظج58290082
راسب0غائباٌٍٛٔص اٌّسّع ٔاصر58313836
راسب0غائبِسّٛظ ٔدٛظ58412901ٖ
راسب0غائباٌػممً ٔطر58512639ٌٓ

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 22الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبضٍف ٔػأخ58613838
راسب0غائب٘رِٛظ ٔضاي ٔصر58714279
راسب0غائبأراوًٍ ٔٛار58813598
راسب0غائباٌػٍٓ اٌعٌٓ ٔٛر58990084
راسب3434نور الهدى العتر59012150
راسب3030نورس خالد591112
راسب0غائباٌطما ٘اظي59213379
راسب2222هادي جلعوط59314248
راسب0غائبوراًِ ٘ا59413852ًٔ
راسب0غائباٌثغا ٘ا59513891ًٌ
راسب0غائبأغرف هللا ٘ثح59614173
راسب0غائبزِسَ ٘ثح59714092
راسب3434صٍاذ ٘ثح59890085
راسب3434هشام الكردي59990086
راسب0غائباٌػاًِ ٘ال60013860
راسب0غائبٔؼطاْ زح ّ٘ا60113868َ
راسب0غائبهمام عبد المولى602175
راسب0غائبغٍطً 60312902ٍٍٍٓ٘
راسب0غائباٌؼٍطى ٚائ60412006ً
راسب2828وائل وتارة60513669
راسب0غائبإٌّصٛر ٚضاذ60613059
راسب0غائبفسٍح ٌاض60711756ٍٓ
راسب0غائبلٕأً ٌاض60812918ٍٓ
راسب5858ٌاقوت النهار609177
راسب2626ٌحٌى االمٌر61014230
راسب2626ٌحٌى الدٌوان61114050ً
راسب4242اٌطٍع ٌسٍى61214203
راسب0غائباٌؼثٛظ ٌسٍى61313140

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 23الصفحة 

2نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب3232اٌؼّاظي ٌسٍى61413752
راسب0غائبتاًٌ ٌسٍى61513761
راسب0غائبػرفح ٌسٍى61612472
راسب4646ػثعهللا اٌساج ٌس617281ْ
راسب0غائباٌػؼثاْ ٌس61812207ْ
راسب0غائبهللا ػثع اٌساج ٌسٌع619281
راسب0غائباٌسطٍاْ ٌّا62013096ْ
راسب0غائباإلتراٍُ٘ ٌٛضف62113540
راسب0غائباٌؼثٍع ٌٛضف62213424
راسب0غائبخٍٕاخ ٌٛضف62312302
راسب2828ضٍٍُ ٌٛضف62413142
راسب0غائبهللا ػثع ٌٛضف62512846
راسب3030ِصطفى ٌٛضف62690093
راسب0غائبِؼال ٌٛضف62712740
راسب0غائبػًٌٛ ٌٛٔص62813285

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%6.19نسبة النجاح         عضو   عضو   عضو


