
2016/2017الدورة االضافية  
12 من 1الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع النظرياسم الطالب

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبابراىيم المحمد111699
ناجح6666ابراىيم حاج عبداهلل2138
ناجح8282ابراىيم عبود الخمف3128
راسب5454ابراىيم قمر الدين413093
راسب0غائباحمد االعرج513088
راسب0غائباحمد الحسين612533
راسب0غائباحمد المحمود713007
راسب0غائباحمد اليوسف بن يوسف811826
راسب0غائباحمد خميل912244
راسب0غائباحمد زريق1012910
راسب0غائباحمد عمر طرن1113258
راسب4444احمد قسوم1213134
راسب0غائباسامو سالمو1313350
ناجح8686اسماعيل الحاج عيسى1414039
راسب4040اسماعيل نعمات15879
ناجح7474اكرم صباغ1613051
راسب0غائباالء درويش1713921
راسب0غائبالحسن سالمو1811671
ناجح6464ايمي عبود1913864
راسب0غائبايناس البصيمو2013076
راسب2828إبراىيم الحمو2113847
ناجح7878إبراىيم الخطيب2213726
ناجح7272إبراىيم الشيخ موسى2313710
راسب5050إبراىيم العثمان2413543
ناجح8686إبراىيم زكية2513537
راسب4646إبراىيم سواح2613607
راسب5252إسماعيل العبد2713803
ناجح8686إسماعيل ديوب2813564
ناجح7676أجود واكيم2913748
راسب4040أحمد الحسين المحمد3013523
راسب0غائبأحمد الحسين المحمد3113523
راسب5050أحمد الحمبي3213862
راسب0غائبأحمد الديري3312481

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017الدورة االضافية  
12 من 2الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب4444أحمد السموم3413744
راسب0غائبأحمد الطويل3511351
راسب0غائبأحمد العمشون3613781
راسب4646أحمد العمي بن عمي3713535
ناجح9090أحمد العمي بن محمد3813719
ناجح7474أحمد القجمي3913743
راسب0غائبأحمد المصطفى4012090
راسب2020أحمد النعسان4113900
ناجح7474أحمد أراحيل4213823
ناجح9898أحمد بيطار4313747
راسب5050أحمد خير بظ4413567
راسب3434أحمد دياب4513704
راسب0غائبأحمد زيدان4613890
راسب4242أحمد سبسبي4713520
راسب0غائبأحمد عبد الحميد العبد اهلل4812038
راسب0غائبأحمد عبد الرزاق4913055
ناجح9696أحمد عز الدين5013590
راسب3838أحمد عمي قنا5113861
راسب4444أحمد كفري5213821
راسب0غائبأحمد كمال حشاش5312022
راسب0غائب أحمد مشوح5411525
راسب0غائبأدىم عوارك5522226
ناجح7272أسامة السراج5613568
ناجح9494أسامة القبالن5713776
راسب2828أسد اهلل خضر5890006
راسب0غائبأسعد فواز المنديل5911725
راسب3434أشرف اإلسماعيل6013552
راسب0غائبأمجد يوسف 6111348
ناجح9898أنس البارودي6213596
ناجح7474أنس ىواش6313806
راسب4848أييم أحمد6413925
راسب5252باسل العشموطي6512981
راسب3838باسل ثمج6613835
راسب5858باسل جعموك6713652
ناجح6464باسل كميان68978

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017الدورة االضافية  
12 من 3الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

ناجح6060بتول اليوسف6914299
راسب0غائببدر الحسين70594
ناجح6868بسام القطيشة7113734
راسب0غائببالل الناصر7213433
راسب3434بالل النبيان7313722
ناجح7676بياء الغريب7413754
راسب3434بياء المحمود7513041
راسب3838ثائر لطفي7613845
ناجح7070جابر جرجنازي7713247
راسب0غائبجبران طو7811613
ناجح6868جعفر ابراىيم7913104
راسب5454جعفر طوماني8013580
راسب3030جالل قربان بارودي8113686
راسب2626جمال عبد الميدي8213903
راسب4848جميل البيطار8313790
راسب0غائبحازم الحسون8412447
راسب2828حافظ الجبر8513551
راسب0غائبحامد الكوكو8611371
راسب5050حذيفة اإلدلبي8713782
ناجح6868حذيفة شرف الدين8813559
ناجح6868حذيفة مكاوي8913651
راسب0غائبحسام األعرج9013441
راسب0غائبحسام الشعار9113403
راسب0غائبحسام العتال9213090
راسب0غائبحسن األحمد9312529
راسب0غائبحسن الشمري9413197
راسب0غائبحسن الياسين9513764
ناجح6262حسن فدعين9690015
راسب0غائبحسين الحاج موسى9714
ناجح7272حسين الرمو9813908
ناجح6666حسين الوقاع99140
راسب5858حسين نصر10013616
راسب5656حماد العرنوس10113469
راسب0غائبحمزة المبابيدي10213451
راسب0غائبحمزة عبد القادر10313636

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017الدورة االضافية  
12 من 4الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

ناجح8484حمزه األحمد10413856
ناجح6868حمزه اآلوا105158
راسب0غائبحميد الحسين10613046
راسب0غائبحميد الحميد10712582
ناجح6868خالد الشحود10813617
راسب0غائبخالد محمد المسالمو10912143
ناجح6868خمدون المصري11013536
ناجح6666خمف العبد الحسين11190023
راسب0غائبخميل الشيابي11211902
ناجح8282دعاء قياسة11313631
راسب0غائبراغب عرفو11413315
راسب0غائبراكان العمي11511805
راسب5454رامي العمر11613525
راسب0غائبرامي كالو11713353
راسب0غائبربيع كالو11813352
ناجح7676رضاء البصير119152
راسب0غائبرضوان المدهلل12013159
راسب5858رنيم السميمان12113935
راسب2424رىف الحموي12213514
ناجح8484رىف الصغير12313515
ناجح7676روان طنيش12413871
راسب5858ريم الفرخ12513815
راسب3232زيد الحاج زين12613560
ناجح8484زيدان مصيني12713791
راسب4040زينا ديب12813505
ناجح6060زينة البني12913694
راسب0غائبسالم كردي13013014
راسب0غائبسامر االسد131
راسب0غائبسامر الدالل13213792
ناجح6464سامر جعيمة13313613
راسب5858سامي األسود13413784
راسب0غائبسرور خمف13512677
راسب0غائبسعد الحمود13612726
ناجح6464سعد دوش13713632
راسب0غائبسمطان التالوي13811931

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017الدورة االضافية  
12 من 5الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب5858سممان ور13913522
راسب0غائبسميم بواكم14013086
راسب0غائبسميمان العكمو14112184
راسب0غائبسميمان جنيدي14211587
راسب0غائبسماح شريف14312600
راسب2424سيمون الدرغام14413569
راسب2020شادي كناكر14513658
ناجح7878شوكت بربر أمين14613575
ناجح7474صطوف صطوف14713755
راسب5050صفا الشريف14813670
ناجح6464صقراط المحمد14913717
راسب3232صالح الدين حميد150125
ناجح6868ضاىر صباغ15113796
راسب0غائبضيا المحاميد15212172
راسب0غائبضياء المحيمد15313448
راسب5454طارق الحبال15413266
راسب5050طارق الشنتوت15513725
راسب4242طاىر القطان15613578
راسب4646طالل كمبون15713593
ناجح7676طمو كمبون15813597
راسب3636طو العمر15913665
ناجح7676طو اليوسف16013509
راسب4646عادل الحمود16113807
راسب0غائبعامر عمرة162111
راسب0غائبعبد الجبار عقاد16311352
ناجح7272عبد الحكيم شبمي16413639
راسب3232عبد الحميد الجمل16513273
ناجح6060عبد الحميد الغريب16613799
راسب0غائبعبد الحميد عثمان16712216
ناجح7474عبد الخالق اإلدلبي16813668
ناجح7272عبد الرحمن ابراىيم الياسين16913262
ناجح8484عبد الرحمن الشبيب17013674
ناجح7878عبد الرحمن اليويس17113546
راسب3232عبد الرحمن دعدوش17213624
راسب4646عبد الرحمن سفاف17313664

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017الدورة االضافية  
12 من 6الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبعبد الرحمن سفاف17412470
راسب4646عبد الرحمن عرفة17513655
راسب0غائبعبد الرحمن عمر عمي176923
راسب0غائبعبد الرحمن محمد معطي17711750
راسب3838عبد الرحمن يونس مغربل17813718
ناجح9090عبد الرزاق حاتم17913692
راسب5050عبد الرزاق طعمة18013696
راسب0غائبعبد السالم المحاسنة18112147
راسب0غائبعبد العزيز الحاج نعسان18213676
راسب4242عبد العزيز السقا18390039
راسب0غائبعبد العزيز كوجان18411675
راسب0غائبعبد العزيزنبيان18511792
راسب0غائبعبد الغني قصاص18612836
راسب0غائبعبد القادر بازار18713196
راسب0غائبعبد الكريم نجم18812658
راسب0غائبعبد المطيف الوكاع18911763
راسب0غائبعبد اهلل االحمد19013385
ناجح8686عبد اهلل األشقر19113513
راسب0غائبعبد اهلل الحموي19212523
ناجح6262عبد اهلل القدور19313517
ناجح6868عبد اهلل الكامل19413643
راسب0غائبعبد اهلل اليوسف19513095
ناجح7474عبد اهلل أبو الطواقي19613763
ناجح9090عبد اهلل أبو عمو19713657
ناجح6666عبد اهلل دعدع19813584
راسب4242عبد اهلل زينو األركي19913614
ناجح8888عبد المعين الدرويش20013739
راسب0غائبعبد الممك العموري20112025
راسب3434عبد الممك جبارو20213736
ناجح6666عبد الموح 20390048
راسب0غائبعبد الناصر الدوري2040
راسب0غائبعبد الناصر الوىيبي20511836
ناجح8484عبد النور يوسف حاتم20613594
راسب5252عبد الواحد طو20712818
ناجح7272عبد عبود208131

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017الدورة االضافية  
12 من 7الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبعبداهلل عبد الغني209997
راسب5454عبداهلل كتيل21014298
راسب0غائبعبيد الحسين21113363
راسب5454عبيدة السميمان21213915
راسب3232عبيدة سرميني21313758
ناجح6868عبيده محمد عباس21413346
راسب3434عبيده مراد21513772
راسب0غائبعثمان صطيف216129
راسب5252عدنان ورق21713627
ناجح6464عدنان ياسين دالي21813634
ناجح6666عدوية العمر المسعود21913586
راسب2626عدي المزنر22013654
راسب3030عدي ديب22113814
راسب0غائبعدي سمطان222688
ناجح8484عصام العتر22313610
راسب0غائبعصام عبد الواحد22411835
راسب1616عطا اهلل جنيد22513874
ناجح7676عطاء خير اهلل22613800
راسب0غائبعالء المحمد22713192
ناجح7070عالء حميد22890050
راسب0غائبعالء دياب22913489
راسب2828عالء زوزا23013635
راسب0غائبعالء سميب23112114
راسب0غائبعالء قشوع23211655
راسب0غائبعمي الحسين  بن خالد23313429
راسب4444عمي الشاوي23413911
ناجح100100عمي الطبجي23512452
راسب0غائبعمي النحالوي236137
راسب0غائبعمي حسن محمد23712877
راسب3838عمي خمدون درويش23813829
ناجح8686عمي دست23913732
ناجح7878عمي سممان24013171
راسب2424عمي سميمان24113521
راسب0غائبعمي كاظم24211895
راسب5050عمي ياسين درويش24313641

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017الدورة االضافية  
12 من 8الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

ناجح8080عماد الدين الشفوني24413770
ناجح9494عمار حاج حسين245304
ناجح8282عمر خالد24613804
ناجح7474عمر صابيع اإلبراىيم24713811
راسب0غائبغمكين عبد اهلل24811713
راسب0غائبغياث العمري24911802
راسب3636غيث درويش25013849
راسب4444غيداء زيتون25113716
راسب4242فادي الشرابي25213342
راسب0غائبفاطمة عريض25312343
ناجح7272فراس المصطفى25413685
راسب0غائبفرح الحمود25512894
راسب0غائبفردوس رشيد25612933
راسب0غائبفيد المقداد25711776
راسب4242قتيبة الخالد25813519
راسب0غائبقتيبة دغمشي 25913492
راسب5050قمر قره بوالد26013870
راسب0غائبكريم كفا26113176
ناجح6868لجين المصري26212574
ناجح6262ماجد الالذقاني26313892
راسب0غائبماجد محمد الشناق26412029
راسب0غائب مالك الجيماني26511309
راسب5656مالك شالش26613741
راسب0غائبماىر البدوي 26711037
ناجح8484ماىر كزكز26813601
ناجح7272ماىر محمد26913768
راسب2222ماىر ميدي عوض27013927
راسب0غائبمجد صوان27113085
راسب3636محمد اسكندر أحمد27213098
راسب0غائبمحمد اصالن27312084
راسب0غائبمحمد اغيد االدلبي27412898
راسب0غائبمحمد االبراىيم27513150
ناجح9494محمد األشقر بن قاسم27613507
ناجح9898محمد األطرش27713822
راسب0غائبمحمد الحصني27811886

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017الدورة االضافية  
12 من 9الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبمحمد الحمادي27912400
راسب3838محمد الخضير28013682
راسب0غائبمحمد الخطيب28113114
راسب0غائبمحمد الخميل28212290
راسب0غائبمحمد السعيد 28313428
راسب5858محمد السموم284120
راسب0غائبمحمد السموم28512552
راسب0غائبمحمد السيد عيسى 28611414
ناجح7474محمد الشعار28713407
ناجح7272محمد الصطيف28813608
ناجح7474محمد العظم28913819
ناجح7878محمد الناصر29013530
راسب0غائبمحمد امين يوسف29113129
راسب0غائبمحمد أراكيل29212870
راسب4242محمد أمير عدي29313742
ناجح6666محمد أمين خاني29413511
راسب4242محمد بدر قشاش29513798
راسب4646محمد براء خضر29613901
ناجح7070محمد بكر الحاج سميمان29713348
راسب3434محمد بياء الدين الضاىر29813050
راسب4646محمد جاسر عمي299770
ناجح6464محمد جالل القصير30013574
ناجح8686محمد جنيد301156
راسب0غائبمحمد حميد محمد30215
راسب5656محمد خير الحريب30313558
ناجح8080محمد رمضان30413538
راسب0غائب محمد رياض عالوي30511678
راسب4646محمد زاىر العمي30613898
راسب5656محمد زاىر بالطة30713130
راسب2626محمد سالم أحمد30812
ناجح6666محمد سامي لبان309159
راسب0غائبمحمد ساىر حنور31013440
ناجح8080محمد سعيد عيد31113888
راسب4848محمد شمة31213548
ناجح8888محمد شيم شقفة31313533

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017الدورة االضافية  
12 من 10الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبمحمد صالح الموسى31411933
ناجح7474محمد صباغ31513591
ناجح6262محمد طارق عرابي31613609
راسب0غائبمحمد طروية31713431
راسب3636محمد طومان31813659
راسب4040محمد طوماني31913705
ناجح6060محمد عامر التمر البرازي32013839
ناجح6666محمد عامر عساف321151
راسب0غائبمحمد عبد الخمف322999
راسب3434محمد عبد المطيف ظاظة32313828
راسب0غائبمحمد عبد الواحد32413563
راسب2222محمد عبداهلل حمادة32590069
راسب0غائبمحمد عدنان القاسم326634
ناجح100100محمد عشي32713902
راسب4848محمد فارس قبش32813913
ناجح6464محمد فدعين32913336
راسب0غائبمحمد فراش33011944
ناجح7676محمد فرحان طيماز33113797
ناجح7272محمد مأمون الخالد33213746
راسب0غائبمحمد محمد كركوتمي العسكري33311498
راسب0غائبمحمد مرجاوي33413283
راسب0غائبمحمد نور الدبساوي 33511355
راسب0غائبمحمد نور السقا33613236
راسب0غائبمحمد ىدروش33713321
راسب5050محمد يزيد ممي338149
ناجح8686محمد يوسف الموصغمي339119
ناجح6464محمود البقدونسي34013606
راسب0غائبمحمود الفرداوي34112757
ناجح7272محمود باشوري34213581
ناجح8282محمود جرجنازي34313534
راسب0غائبمحمود جميدة34411343
راسب4848محمود جنيد34513687
راسب0غائبمحمود مكاوي34612365
راسب0غائبمرتضى الشيخ34713767
ناجح9696مرح دويك34813588

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017الدورة االضافية  
12 من 11الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

ناجح6262مرداس العظم34913571
راسب0غائبمرىف األسمر35011566
راسب0غائبمروان الحسن35112751
راسب0غائبمروان مروان35213302
راسب3030مسعف كنعان35313549
راسب0غائبمصطفى الجمال 35411232
راسب5454مصطفى السباعي35513702
راسب0غائبمصطفى السبع35612630
ناجح7272مصطفى المصري35713816
راسب0غائبمصطفى النقيب35812314
ناجح7878مصطفى جعفر35913688
راسب5454مصطفى سفاف36013844
راسب0غائبمصطفى محمد36112900
راسب0غائبمصعب شمس الدين36212623
راسب0غائبمطيع ىده البرازي36312158
ناجح6262معاذ عروب36416000
ناجح6666معاوية الشيخ بكرو36513740
راسب0غائبمعتز يو سفان36611490
ناجح7272مميم سفاف36713640
ناجح8484مميم قفورة36813896
ناجح7474ممدوح ىدلو36913582
راسب0غائبمنيل محمد37013439
ناجح8484منى فاعور371141
راسب0غائبميند السمير3720
راسب0غائبميند الميباني37311716
ناجح9292ميند الموسى37413648
راسب0غائبميند النجار37512249
راسب0غائبميند ناصر37613684
ناجح8888ميند يوسف37713808
ناجح6464موسى الخالد37813570
ناجح8888موسى الدندل37913293
راسب0غائبموفق الدقاق38013206
راسب3636ميمون االبراىيم381124
ناجح7272ندوة العيسى38213879
راسب0غائبنواف المنصور38313324

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017الدورة االضافية  
12 من 12الصفحة 

 3نتائج مادة لغة انكليزية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

راسب0غائبنور الدين الشين3840
راسب0غائبنور المصطفى38511598
راسب0غائبىادي السقا38613379
راسب0غائبىبو العكمو38712820
راسب5050ىشام عرابي38813618
راسب0غائبىال حجازي38912642
راسب0غائبىند السعدي39013211
ناجح7878ىيثم السيد391136
راسب0غائبوائل حسن39213421
ناجح8686وسام محسن39313110
ناجح8484وفاء ياغمور39413587
ناجح7878وليد عثمان395165
راسب0غائبياسر سممون39611924
راسب5858ياسر فاخوري39713198
راسب0غائبياسر كعيد39812731
ناجح6868يامن المحمد399146
ناجح6060يامن المييوب40013518
راسب5050يحيى العمادي40113752
راسب0غائبيزن العمي40211677
ناجح6868يسار العمي40313219
راسب0غائبيوسف ابراىيم40413384
ناجح7878يوسف عبدون40513932
راسب4848يوسف يوسف40613043

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%54.73:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     


