
2016/2017الدورة االضافية   4نتائج مادة لغة 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

النتيجةالمجموععالمة
النظريوضع
النظرياسم الطالب
الجامعي
الرقمالسنةالوضعت
راسب0غائبابراهٌم المحمد111699
ناجح7272ابراهٌم حاج عبدهللا2138
راسب0غائبابراهٌم حنوش311556
ناجح6060ابراهٌم عبود الخلف4128
راسب0غائبابراهٌم كروما512572
راسب0غائباحمد االعرج613088
راسب0غائباحمد الحسٌن712533
راسب0غائباحمد المحمود813007
راسب0غائباحمد خطاب912390
راسب0غائباحمد خلٌل1012244
راسب0غائباحمد عمر طرن1113258
راسب0غائبادرٌس خانًالفرات12
راسب0غائباسامه سالمه1313350
راسب0غائباسراء االحمد1412852
راسب0غائب الحسن سالمه1511671
راسب4444امٌن الحمص1612903ً
ناجح7878اٌلً عبود1713864
راسب0غائباٌناس البصٌله1813076
راسب5050إبراهٌم الحلو1913847
ناجح7272إبراهٌم الخطٌب2013726
ناجح7676إبراهٌم الشٌخ موسى2113710
ناجح7676إبراهٌم العثمان2213543
راسب5050إبراهٌم زكٌة2313537
راسب5252إبراهٌم سواح2413607
ناجح7070إسماعٌل العبد2513803
ناجح7676إسماعٌل دٌوب2613564
ناجح6464أحمد الحسون2713656

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر      رئيس اللجنة 
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شعبة االمتحانات

راسب5050أحمد الحسٌن المحمد2813523
راسب4848أحمد الحلب2913862ً
راسب0غائبأحمد الدٌري3012481
راسب5252أحمد السلوم3113744
ناجح7676أحمد الشرٌف3213818
راسب0غائبأحمد الطوٌل3311351
راسب0غائبأحمد العلشون3413781
ناجح7474أحمد العلً بن عل3513535ً
ناجح8484أحمد العلً بن محمد3613719
راسب5252أحمد القجم3713743ً
راسب0غائبأحمد المصطفى3812090
راسب2424أحمد النعسان3913900
راسب5656أحمد أراحٌل4013823
راسب2828أحمد بٌطار4113747
ناجح6060أحمد خٌر بظ4213567
راسب5656أحمد دٌاب4313704
راسب0غائبأحمد زٌدان4413890
راسب5252أحمد سبسب4513520ً
راسب0غائبأحمد عبد الرزاق4613055
ناجح6464أحمد عدي4713812
راسب4646أحمد علً قنا4813861
راسب0غائبأحمد كمال حشاش4912022
راسب0غائب أحمد مشوح5011525
راسب5050أحمد مطر المحمد51266
راسب0غائبأحمد نجار5210613
راسب0غائبأدهم عوارك5322226
راسب0غائبأسامة السراج5413568
ناجح9292أسامة القبالن5513776
راسب4848أسد هللا خضر5690006
راسب0غائبأسعد فواز المندٌل5711725

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر      رئيس اللجنة 
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راسب0غائبأسعد نوري حسن58582
ناجح6464أشرف اإلسماعٌل5913552
راسب0غائبأمجد ٌوسف 6011348
راسب5656أمل الصاري6113712
ناجح7676أمل طباع6213714
راسب5656أمٌر كلٌب6313904
ناجح9898أنس البارودي6413596
ناجح6464أنس هواش6513806
راسب5858أٌهم أحمد6613925
راسب0غائبباسل العشموط6712981ً
راسب5050باسل ثلج6813835
ناجح6262باسل جعلوك6913652
راسب5858باسل كمٌان70978
راسب0غائبباسل مشهراويالفرات71
راسب5656بتول الٌوسف7214299
راسب0غائببدر محمد امٌن دروٌش73655
ناجح7070برهان الدٌن السوٌدان7413820
راسب0غائببسام الحسٌن75610
ناجح7676بسام القطٌشة7613734
ناجح8282بسام زودة7713527
راسب0غائببشار المبارك78776
راسب0غائببالل الناصر7913433
راسب5656بالل النبهان8013722
راسب5656بهاء الغرٌب8113754
راسب0غائببهاء المحمود8213041
راسب0غائببٌان آرك83ً
ناجح7474ثائر لطف8413845ً
راسب5656جابر جرجنازي8513247
راسب5656جعفر ابراهٌم8613104
راسب4646جعفر طومان8713580ً

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر      رئيس اللجنة 
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راسب4848جالل قربان بارودي8813686
راسب3232جمال عبد المهدي8913903
راسب4848جمٌل البٌطار9013790
ناجح6666حازم البابا9113675
راسب4444حافظ الجبر9213551
راسب4848حذٌفة اإلدلب9313782ً
راسب5252حذٌفة شرف الدٌن9413559
راسب5454حذٌفة مكاوي9513651
راسب0غائبحسام األعرج9613441
راسب0غائبحسام الشعار9713403
راسب0غائبحسام العتال9813090
راسب4848حسان طالب العثمان9913650
راسب0غائبحسان عٌد10070
راسب0غائبحسن األحمد10112529
راسب0غائبحسن الشمري10213197
راسب0غائبحسن الٌاسٌن10313764
راسب0غائبحسن سفاف10413480
راسب5252حسن فدعٌن10590015
راسب5454حسٌن الرمو10613908
ناجح6868حسٌن الوقاع107140
راسب4848حسٌن نصر10813616
ناجح6868حماد العرنوس10913469
راسب0غائبحمزة اللبابٌدي11013451
ناجح6868حمزة أبو دٌوب11113524
راسب0غائبحمزة عبد القادر11213636
ناجح6666حمزه األحمد11313856
راسب4040حمزه اآلوا114158
راسب0غائبحمٌد الحسٌن11513046
راسب0غائبحمٌد الحمٌد11612582
راسب0غائبخالد الحسن11713193

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر      رئيس اللجنة 
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ناجح6262خالد الشحود11813617
راسب5858خلدون المصري11913536
راسب0غائبخلف الشٌخ جاسم12012709
ناجح8484خلف العبد الحسٌن12190023
راسب0غائبخلٌل الشهاب12211902ً
ناجح8080دعاء قٌاسة12313631
راسب0غائبراغب عرفه12413315
راسب0غائبراكان العثمان12511552
راسب0غائبراكان العل12611805ً
ناجح7474راما الشعار12713683
ناجح7272رامً العمر12813525
راسب0غائبرامً العٌسى12911748
راسب0غائبرامً كالو13013353
راسب0غائبرائد النقار13112993
راسب0غائبربٌع كالو13213352
ناجح6060رشاد حوجك13313661
ناجح6060رضاء البصٌر134152
راسب0غائبرضوان المدهلل13513159
راسب0غائبرند اسكاف13612890
ناجح6868رنٌم السلٌمان13713935
راسب5656رهف الحمودي13813514
راسب5656رهف الصغٌر13913515
ناجح7676روان طنٌش14013871
ناجح6666رٌم الفرخ14113815
راسب0غائبزاهر مهباش14212479
ناجح8686زٌد الحاج زٌن14313560
ناجح7272زٌدان مصٌن14413791ً
راسب5252زٌنا دٌب14513505
ناجح6060زٌنة البن14613694ً
ناجح7474سارة سالمة14713623

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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راسب0غائبسالم كردي14813014
راسب0غائبسامر االسد149
راسب0غائبسامر الدالل15013792
راسب5050سامر جعٌلة15113613
راسب5252سامً األسود15213784
راسب0غائبسرور خلف15312677
راسب0غائبسعد الحمود15412726
ناجح6868سعد دوش15513632
راسب0غائبسلطان التالوي15611931
راسب5252سلمان ور15713522
راسب0غائبسلٌم بواكم15813022
راسب0غائبسلٌمان العكله15912184
راسب0غائبسلٌمان عدنان عٌسى 160823
راسب0غائبسماح شرٌف16112600
ناجح7878سمٌر جمال الدٌن16213414
راسب0غائبسومر محل16313738ً
راسب0غائبسٌمون الدرغام16413569
راسب4646شادي كناكر16513658
راسب0غائبشرٌف الشٌخ16611572
راسب0غائبشهد المراد16712889
راسب4242شوكت بربر أمٌن16813575
راسب5656صطوف صطوف16913755
راسب4848صفا الشرٌف17013670
ناجح8686صفٌه المصطفى17113912
ناجح7474صقراط المحمد17213717
راسب5050صالح الدٌن حمٌد173125
ناجح7272ضاهر صباغ17413796
ناجح7272ضحوك حمد17513556
راسب0غائبضٌا المحامٌد17612172
راسب0غائبضٌاء المحٌمد177490

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر      رئيس اللجنة 
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ناجح7878طارق الحبال17813266
راسب4040طارق الشنتوت17913725
راسب4646طاهر القطان18013578
راسب0غائبطالل كلبون18113593
راسب4848طله كلبون18213597
راسب4848طه العمر18313665
راسب5050طه الٌوسف18413509
راسب0غائبعادل الحسو18513512
راسب5252عادل الحمود18613807
راسب5252عامر عمره18711100
ناجح6060عبد الباسط الجعبو18813774
راسب0غائبعبد الجبار عقاد18911352
ناجح7676عبد الحسٌب كزكز19013378
راسب5050عبد الحكٌم شبل19113639ً
راسب5454عبد الحمٌد الجمل19213273
ناجح8282عبد الحمٌد الغرٌب19313799
راسب5858عبد الحمٌد حج سعٌد194315
راسب0غائبعبد الحمٌد عثمان19512216
ناجح6060عبد الخالق اإلدلب19613668ً
ناجح7474عبد الرحمن ابراهٌم الٌاسٌن19713262
راسب5050عبد الرحمن الشبٌب19813674
ناجح8282عبد الرحمن الغزاوي19913332
راسب5252عبد الرحمن الهوٌس20013546
راسب5050عبد الرحمن دعدوش20113624
راسب4646عبد الرحمن سفاف20213664
راسب0غائبعبد الرحمن سفاف20312470
ناجح8686عبد الرحمن عرفة20413655
راسب0غائبعبد الرحمن غنام الحلو205441
راسب0غائبعبد الرحمن محمد معط20611750ً
راسب4444عبد الرحمن ٌونس مغربل20713718

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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ناجح8686عبد الرزاق حاتم20813692
راسب5050عبد الرزاق طعمة20913696
راسب0غائبعبد السالم المحاسنة21012147
راسب0غائبعبد العزٌزنبهان21111792
راسب0غائبعبد الغنً قصاص21212836
راسب0غائبعبد القادر بازار21313196
ناجح7676عبد الكرٌم البارودي21413689
ناجح8282عبد الكرٌم عصفور215143
ناجح8484عبد اللطٌف الضاهر21613611
راسب0غائبعبد اللطٌف طعمة21711560
راسب0غائبعبد اللطٌف وكاع21811763
راسب0غائبعبد هللا االحمد21913385
راسب0غائبعبد هللا الحموي22012523
ناجح6464عبد هللا القدور22113517
ناجح6666عبد هللا الكامل22213643
راسب0غائبعبد هللا الٌوسف22313095
ناجح8080عبد هللا أبو الطواق22413763ً
ناجح8686عبد هللا أبو علو22513657
راسب4444عبد هللا دعدع22613584
ناجح7878عبد هللا زٌنو األرك22713614ً
راسب0غائبعبد هللا علوان الموسى228900
ناجح6262عبد المعٌن الدروٌش22913739
راسب4242عبد الملك جبارو23013736
ناجح8282عبد الموح 23190048
راسب0غائبعبد الناصر الدوريالفرات232
راسب0غائبعبد الناصر الوهٌب23311836ً
ناجح8080عبد النور ٌوسف حاتم23413594
راسب5656عبدهللا شحٌدة235324
راسب0غائبعبدهللا عبد الغنًالفرات236
راسب0غائبعبدهللا غزٌل23711877

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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ناجح6464عبدهللا كتٌل23814298
راسب0غائبعبٌد الحسٌن23913363
راسب0غائبعبٌدة السلٌمان24013915
راسب0غائبعبٌدة بركات العل241562ً
راسب5656عبٌدة سرمٌن24213758ً
راسب5454عبٌدة هوٌدي24313749
راسب2424عبٌده محمد عباس24413346
راسب5454عبٌده مراد24513772
راسب0غائبعثمان صطٌف246129
راسب0غائبعدنان افة24713135
راسب0غائبعدنان السح24813765
راسب5454عدنان ورق24913627
راسب5252عدنان ٌاسٌن دال25013634ً
راسب5656عدوٌة العمر المسعود25113586
راسب4040عدي المزنر25213654
راسب0غائبعدي جاسم سلطان253688
راسب0غائبعدي دٌب25413814
ناجح6666عصام العتر25513610
راسب0غائبعصام عبد الواحد25611835
راسب4646عطا هللا جنٌد25713874
راسب4848عطاء خٌر هللا25813800
راسب5656عالء الدٌن الشمال25922239ً
راسب0غائبعالء الدٌن ماهر الشمال260398ً
راسب0غائبعالء المحمد26113192
راسب5252عالء حمٌد26290050
راسب0غائبعالء دٌاب26313489
راسب4444عالء زوزا26413635
ناجح7676علً اسعد26513259
راسب0غائبعلً الحسٌن  بن خالد26613429
ناجح6868علً الشاوي26713911

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر      رئيس اللجنة 
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ناجح8282علً الطبج26812452ً
راسب0غائبعلً الغفاقالفرات269
ناجح6060علً النحالوي270137
راسب3636علً خلدون دروٌش27113829
ناجح7070علً دست27213732
ناجح6868علً سلمان27313171
راسب0غائبعلً سلٌمان27413521
ناجح6060علً عز الدٌن275352
راسب0غائبعلً كاظم27611895
ناجح7070علً ٌاسٌن دروٌش27713641
ناجح7474عماد الدٌن الشفون27813770ً
راسب5050عمار الناٌف27913144
ناجح7676عمار حج حسٌن280304
ناجح7878عمر خالد28113804
ناجح7272عمر صابٌع اإلبراهٌم28213811
راسب0غائبغٌاث العمري28311802
ناجح7676غٌاث الواوي28413959
ناجح9292غٌث دروٌش28513849
ناجح8888غٌداء زٌتون28613716
ناجح6262فادي البارودي28713680
ناجح6868فادي الشراب28813342ً
ناجح8888فاطمة العكلة28913715
راسب0غائبفراس الغرٌوات29012927ً
ناجح7272فراس المصطفى29113685
راسب0غائبفرح الحمود29212894
ناجح7878فرح دوٌك29313588
راسب0غائبفردوس رشٌد29412933
راسب0غائبفهد المقداد29511776
ناجح6262قتٌبة الخالد29613519
راسب0غائبقتٌبة دغمشً 29713492

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر      رئيس اللجنة 
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راسب0غائبقمر حجازيالفرات298
راسب0غائبقمر قره بوالد29913870
ناجح7878لجٌن المصري30012574
ناجح7272ماجد الالذقان30113892ً
راسب0غائبماجد محمد الشناق30212029
راسب0غائب مالك الجهمان30311309ً
راسب0غائبمالك المنٌخر304854
ناجح9292مالك شالش30513741
راسب0غائبماهر البدوي 30611037
ناجح7676ماهر العوض30713927
ناجح7878ماهر كزكز30813601
ناجح8484ماهر محمد30913768
ناجح8080ماهر محمود31012714
ناجح8080مجاب حج عل31114310ً
راسب0غائبمجد صوان31213085
ناجح8080محسن محمد31313172
راسب0غائبمحمد اصالن31412084
راسب1414محمد األشقر بن قاسم31513507
ناجح9292محمد األطرش31613822
ناجح8888محمد البٌضة31713099
راسب0غائبمحمد الجدعان31812619
راسب0غائبمحمد الحاج عبٌد31913450
راسب0غائبمحمد الحصن32011886ً
ناجح7272محمد الحمادة32190069
راسب0غائبمحمد الحمادي32212400
راسب0غائبمحمد الخضٌر32313682
راسب0غائبمحمد الخطٌب32413114
راسب0غائبمحمد الخلٌل32512290
راسب0غائبمحمد السعٌد 32613428
راسب0غائبمحمد السلوم32712552
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راسب0غائبمحمد السٌد عٌسى 32811414
ناجح7474محمد الشعار32913407
ناجح7272محمد الصطٌف33013608
راسب0غائبمحمد الضحاك33113857
راسب5858محمد العظم33213819
ناجح6666محمد العمر33313550
راسب5858محمد المحمد33413707
راسب5454محمد الناصر33513530
راسب0غائبمحمد الهارون33613465
راسب0غائبمحمد امٌن ٌوسف33713129
راسب5454محمد أحمد33813098
راسب0غائبمحمد أراكٌل33912870
ناجح6666محمد أشرف األسعد34013778
ناجح6868محمد أمٌر عدي34113742
راسب5858محمد بدر قشاش34213798
ناجح6464محمد براء خضر34313901
راسب0غائبمحمد بكر الحاج سلٌمان34413348
ناجح7070محمد بهاء الدٌن الضاهر34513050
ناجح8888محمد تالوي34613914
راسب5858محمد جاسر عل347770ً
ناجح6868محمد جنٌد348156
راسب0غائبمحمد حرب34911907
راسب5454محمد حربة35013723
ناجح6868محمد خالد البٌش35113783
ناجح6666محمد خالد موسى باشا35213663
ناجح8282محمد خان35313906ً
ناجح7272محمد خٌر الحرٌب35413558
راسب5454محمد رمضان35513538
راسب0غائب محمد رٌاض عالوي35611678
ناجح7474محمد زاهر العل35713898ً
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ناجح6868محمد زاهر بالطه35813130
راسب5656محمد سالم أحمد35912
ناجح6464محمد سامً لبان360159
راسب0غائبمحمد ساهر حنور36113440
راسب5454محمد شمة36213548
ناجح6868محمد شهم شقفة36313533
راسب0غائبمحمد صالح الموسى36411933
ناجح6868محمد صباغ36513591
راسب0غائبمحمد ضٌاء البكور 36611117
راسب5858محمد طارق عراب36713609ً
راسب0غائبمحمد طروٌة36813431
ناجح7272محمد طومان36913705ً
راسب0غائبمحمد عبد الخلفالفرات370
ناجح6868محمد عبد اللطٌف ظاظة37113828
راسب0غائبمحمد عبد الواحد37213563
ناجح6464محمد عبدهللا محمد373984
راسب0غائبمحمد عدنان القاسم 374634
ناجح6868محمد عش37513902ً
راسب0غائبمحمد عالء الدٌن الفرج376914
راسب0غائبمحمد عالء حاكم37722296ً
راسب0غائبمحمد فارس قبش37813913
راسب0غائبمحمد فاروق المحو37911879
ناجح8888محمد فجر بادنجك38013544ً
ناجح7878محمد فدعٌن38113336
ناجح6666محمد فرحان طهماز38213797
راسب0غائبمحمد كنهوش38312222
راسب0غائبمحمد محمد كركوتلً العسكري38411498
راسب0غائبمحمد مرجاوي38513283
ناجح6262محمد نزٌه عرب38614297
ناجح6060محمد نور الخضر38713501
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راسب0غائبمحمد نور السقا38813236
راسب0غائبمحمد هدروش38913321
ناجح8888محمد وائل البصٌلة39013146
راسب0غائبمحمد وسٌم دٌاب39112296
ناجح6060محمد ٌزٌد مل392149ً
ناجح7474محمد ٌوسف الموصغل393119ً
راسب0غائبمحمود االشلق39412233
راسب5252محمود البقدونس39513606ً
راسب0غائبمحمود الفرداوي39612757
راسب2626محمود المصطفى39713502
ناجح8484محمود جرجنازي39813534
راسب0غائبمحمود جمٌدة39911343
راسب5858محمود جنٌد40013687
راسب5858محمود عزاقٌر40113729
ناجح6464محمود عصار40213832
راسب0غائبمحمود مكاوي40312365
راسب0غائبمرتضى الشٌخ40413767
ناجح7474مرداس العظم40513571
راسب0غائبمرعً الفرج40613577
ناجح6666مرهف موسى باشا40713072
راسب0غائبمروان الحسن40812751
راسب0غائبمروان مروان40913302
راسب4848مسعف كنعان41013549
راسب0غائبمصطفى الجمال 41111232
راسب0غائبمصطفى السبع41212630
راسب0غائبمصطفى الطٌش41312606
ناجح7474مصطفى المصري41413816
راسب0غائبمصطفى النقٌب41512314
ناجح6262مصطفى جعفر41613688
راسب4848مصطفى سفاف41713844
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ناجح7878مصطفى شٌخ أمٌن41813667
راسب0غائبمصطفى محمد41912900
راسب0غائبمصطفى ٌحٌى رجب42013426
راسب0غائبمصعب شمس الدٌن42112623
ناجح7070مصعب قنان42213637ً
راسب0غائبمطٌع هده البرازي42312158
راسب5050معاذ العبدهللا42413148
راسب4040معاذ عروب42516100
راسب4242معاوٌة الشٌخ بكرو42613740
راسب0غائبمعتز ٌو سفان42711490
راسب5050ملهم سفاف42813640
ناجح6868ملهم قفورة42913896
ناجح7070مناف كنعان43013541
ناجح6060منى فاعور431141
راسب0غائبمهند السمٌرالفرات432
راسب0غائبمهند النجار43312249
راسب5656مهند ٌوسف43413808
راسب0غائبموسى الخالد43513570
راسب3838موسى الدندل43613293
راسب0غائبموفق الدقاق43713206
راسب0غائبمؤمن الشواف43812011
راسب0غائبمٌسر مسطو الحلب43913409ً
ناجح7070مٌسم الفنار44013711
ناجح8484مٌمون االبراهٌم441124
راسب5656ندوة العٌسى44213879
راسب0غائبنواف المنصور44313324
راسب0غائبنور الدٌن الشٌنالفرات444
ناجح8484نور الدٌن الٌونس44513626
راسب0غائبهادي السقا44613379
ناجح6262هبة هللا قصاب44713698
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راسب0غائبهبه العكله44812820
ناجح6060هشام عراب44913618ً
راسب0غائبهال حجازي45012642
راسب0غائبهند السعدي45113211
ناجح6464هٌثم السٌد452136
راسب0غائبوائل حسن45313421
ناجح8282وسام محسن45413110
ناجح8080وفاء السقا45513539
ناجح7878وفاء ٌاغمور45613587
ناجح7676ولٌد العثمان457165
راسب0غائبٌاسر سلمون45811924
راسب0غائبٌاسر كعٌد45912731
ناجح7474ٌاسٌن الكٌجان46013250
ناجح6060ٌامن المحمد461146
راسب5858ٌامن المٌهوب46213518
ناجح6666ٌحٌى الرفاع463135ً
راسب5252ٌزن الحاج عبدهللا464281
راسب5858ٌزن الخضر46513786
راسب0غائبٌزن العل46611677ً
ناجح7676ٌزن حسٌن46713759
راسب0غائبٌوسف ابراهٌم46813384
ناجح6868ٌوسف عبدون46913932
ناجح7676ٌوسف ٌوسف47013043
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