
2017/2018الفصل االول   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

راسب3030ابراهٌم الساروت514352
ناجح6060ابراهٌم السٌد699927

راسب0غائباتزاٍْى انضٍف7851

راسب0غائبابراهٌم العبدان8926

ناجح6464ابراهٌم المصري977779

راسب0غائبابراهٌم حمد1040009

ناجح8888ابراهٌم عبد الرحمن حسٌن1113981

راسب0غائبابراىيم مراداغة1212661

ناجح9090ابو بكر المصطفى1314368

راسب0غائباحمد ابراىيم1412965

راسب3232احمد ابو ربٌعة1514605

راسب0غائباحمد االفٌون1613408ً

راسب0غائباحمد الجاسم173

ناجح6868احمد الحدٌري1814229

راسب0غائباحمد الحمد196

راسب0غائباحمد الحميدي الشياب2011851

ناجح7070احمد الشحود2114066
ناجح8080احمد العزو العبٌد2214363

راسب0غائباحمد الفاضل2311916

راسب0غائباحمد المحمد2413467

راسب0غائباحمد المحمود2513007

راسب0غائباحمد المسعود267

راسب0غائباحمد المصطفى278

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح6666احمد النبهان2814133
ناجح6666احمد الٌاسٌن2914527

راسب0غائباحمد أبً زٌاد حلومإٌقاف تسجٌل30

راسب0غائباحمد جراد3112376

ناجح8080احمد رامً العبداللهالعبدالرحمن3214521

راسب0غائباحمد شاكر339

راسب0غائباحمد شعبان3413000

راسب0غائباحمد عثمان3510

راسب4444احمد عكاش3614118

راسب0غائباحمد مغربي3712830

راسب5858احمد ملحم3814345

راسب0غائبادىم عوارك3926

راسب0غائبادىم غازي4014408

ناجح7272اسامة قدور4114175

راسب0غائباسامه سالمه4213350

ناجح7474اسحاق عبد الرحمن4314384

راسب0غائباسماعيال محفوض4412773

ناجح7272اسماعٌل النعمات4599963

راسب0غائباسماعيل جاسم الحاج عيسى46915

راسب5656اسماعٌل طالب4714648

راسب0غائباسماعٌل عدي4814117

راسب0غائباشرف عفريت4914496

ناجح7474االء حلبٌه5014409

راسب0غائبالحسن سالمو5111671

راسب0غائبانشْزاء انًؼُٕق5213850

راسب0غائبالمثنى عاشور5311

ناجح6060المعتصم باهلل الخطٌب5414418

راسب0غائبانًُٓم ػٍخ5513830

راسب2020الٌاس حواش5614503ً

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح6060الٌاس ٌوسف5714046
ناجح7878الٌاس ٌوسف5814440

راسب0غائباياًَ انعثظً انهثاتٍذي5914679

راسب0غائبامجد فلفل6014585

ناجح7070امجد نعسان6114419

راسب0غائبامير سالمو6212320

ناجح8484اناس الشٌحاوي6314341
ناجح6666انس المصطفى6414081
راسب4646انس داهن6514343
ناجح8686انس زقرٌط6614381
ناجح8282انس قدور6713122
ناجح7474انس قطان6814519

راسب0غائباٌاد عالٌا6913

راسب0غائبايمن الشبمي70965

راسب4040ايمن العمواني 7113885
راسب5454اٌمن الٌاسٌن7214233

راسب0غائباينمار كورية73948

راسب0غائباٌهم عٌسى7413334

ناجح6464إبراهٌم الحلو7513847

راسب0غائبإبراىيم الخطاب7613750

راسب5454إبراهٌم الشعٌب7713887

راسب0غائبإبراىيم الشعيب7813887

راسب0غائبإتزاٍْى انًسًٕد7913690

ناجح6262إبراهٌم سواح8013607

راسب0غائبإدٔارد عٍظى8113701

ناجح8282إٌاد العوض8214437
ناجح8080إٌاد عبظو8314574

راسب0غائبأحمد اعراب8415ً

راسب0غائبأزًذ األزًذ اكهًغ8513720

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبأزًذ انداطى8613907

راسب0غائبأحمد الحسين8712167

راسب0غائبأحمد الحميدي 88977

راسب0غائبأحمد الديري8912481

راسب0غائبأحمد الرمضان9014276

راسب0غائبأزًذ انظزالث9113872ً

راسب5252أحمد السلوم9213744

راسب0غائبأحمد الصالح9313188

راسب0غائبأحمد الطويل9411351

ناجح8282أحمد العل9513535ً

راسب0غائبأزًذ انعًز9613622

راسب0غائبأحمد العمر9714289

راسب0غائبأحمد العواد9813897

راسب0غائبأحمد الفرخ9912947

ناجح8080أحمد القجم10013743ً

راسب0غائبأحمد المحمد10114687

ناجح8080أحمد المعمار10214545
راسب2828أحمد النعسان10313900

راسب0غائبأحمد خلٌل الحسٌن10411115

راسب5050أحمد دٌاب10513704
راسب5252أحمد رعد10613848
ناجح9090أحمد سالم رعد10714380

راسب0غائبأزًذ طاليح10813526

ناجح7272أحمد سلٌم عوده10910007

راسب0غائبأحمد سواس11014688

راسب0غائبأزًذ ػاكز11113866

راسب0غائبأحمد شمس11216

راسب2626أحمد عبد الحمٌد نمر11314161

راسب0غائبأحمد عبد الرزاق11413055

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبأزًذ غثؼح11513603

ناجح8282أحمد فاخوري11614428

راسب0غائبأحمد كٌالن11713073ً

راسب0غائبأحمد محمد جمال فيزو 11810015

راسب0غائبأزًذ يٕصه11913826ً

راسب0غائبأحمد ىدلة12011627

راسب0غائبأزًذ ٔنٍكا12113841

راسب0غائبأدْى انظزاج12213532

راسب0غائبأدْى انؼاي12313802ً

ناجح9090أرٌج عبد العال12414599

راسب0غائبأطايح انسًٕي12513727

راسب5252أسامة الخطٌب 12613500
ناجح6666أسامة السراج12713568

راسب0غائبأسامة الغنطاوي12818

ناجح7676أسامة سلٌمان12913032
راسب4848أسد هللا الخضر13090006
راسب4848أسد حمدان13114346

راسب0غائبأػزف دكذن13213805

راسب0غائبأصيد قره جينم13313497

راسب0غائبأكاد الحكٌم13414235

ناجح7474ألمر قنبر13514241
ناجح7070أمثل بدران13614476

راسب0غائبأمجد الحموية13712904

راسب3232أمجد حداد13813366
راسب4646أمجد عسكر13914272
ناجح7474أمل الصاري14013712
ناجح8484أنس االحمد14114573
ناجح7474أنس اإلبراهٌم14213867

راسب0غائبأَض انسالق14313545

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح8080أنس السخن14414543ً

راسب0غائبأنس القاسم14512180

راسب0غائبأَض ػٍخ صثر14613858

راسب0غائبأنس مصطفى الشيخ14790007

ناجح7070أٌاد كاسوحة14813728

راسب0غائبأٌمن العلوان14913885ً

ناجح7676أٌهم أحمد15013925

راسب0غائبأٌهم منصور15113377

راسب0غائبآصال بالل15212086

راسب0غائبآالء حبوش15314

راسب0غائبآالء عكعك15414582

راسب0غائبآالء غزالة الشعار15513261

ناجح6666آالء كمٌل15614382
ناجح8484آٌة طه جمال بك15710000
ناجح7474آٌه عصفور15814628

راسب0غائبباسل تركاوي15922295

راسب5252باسل ثلج16013835

راسب0غائبباسل حداد16114227

ناجح8484باسل عروان16213208ً
ناجح8484باسل كمٌان16399911

راسب0غائبباسل كنعان16414184

راسب0غائببتول االحمد16521

راسب0غائببتول المحمد العٌاده16622

راسب0غائببدر الحسٌن167594

راسب0غائببراء النبياني16813412

ناجح8080براء جمال16914429
ناجح6666براء عباس17014571

راسب0غائببراء عمي17111759

راسب0غائبتزاءج يؼٕٓر17213825

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبتؼار اندذأي17314509

راسب0غائبتؼار انسًٕد17413881

راسب0غائبتؼار درغاو17513510

راسب5454بشار ماض17614452ً

راسب0غائببشر الخالد17712888

راسب0غائبتؼز صثاغ17813878

راسب5252بشٌر السعٌد17914698

راسب0غائببكر صمصام18024

راسب0غائببالل الخرط18114209

راسب0غائببالل الشامٌة 18213859

ناجح6868بالل المصطفى18311115

راسب0غائببالل الناصر18413433

راسب0غائبتالل أتٕ انفمزاء18513895

راسب4040بالل برغوث18614291
ناجح6060بالل زوده18714375

راسب0غائبتٓاء انذٌٍ خًع18814385ّ

راسب0غائببهاء المحمود18913041

راسب0غائببٌان الطوٌل19027

راسب0غائبذايز انكزدي19113875

راسب0غائبثائر لطف19213845ً

راسب5454جاك دٌب19314602
راسب5454جان نصره19414515
ناجح7070جاهد الٌان مرضعة19510020

راسب0غائبخثز طٌٕذا19613620ٌ

راسب0غائبجبرا شهدا19714149

راسب3232جرجس العج19814500ً
راسب5252جعفر احمد19914360
راسب5858جعفر كنوج20014579

راسب0غائبجعفر محفوض20112995

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب5252جالل قربان بارودي20213686

راسب0غائبجمال الديواني20312845

راسب4242جمال عبد المهدي20413903
ناجح7070جمٌل البٌطار20513790

راسب0غائبجياد الديك20612235

ناجح7474جهاد الزبدي20714511

راسب0غائبجودي جاويش20814537

راسب0غائبخٕرج اطسك20914604

ناجح7070جورج انطونٌوس21014332

راسب0غائبجورج غبرو21128

ناجح6464جورج مروش21214342

راسب0غائبجوزٌف الباوي21313216

راسب0غائبحازم التتان21412035

راسب0غائبحازم الحسن21529

راسب0غائبحازم بريزق21612121

راسب0غائبحازم زوٌن21730

ناجح8080حازم كابور21814518
ناجح8080حازم كوجان21914657
ناجح6060حافظ كٌال22014082

راسب0غائبحامد المقداد22112007

راسب4444حبٌب غال22214514ً

راسب0غائبحبٌب قاتول22331

راسب0غائبزذٌفح انعهً ان22413660ًٍُُ

راسب0غائبحسام األعرج22513441

راسب0غائبحسام الحمقي22612226

راسب0غائبحسام الدرٌع22732ً

راسب0غائبحسام الكوجك22812008

راسب5656حسام حسن22988883
ناجح7878حسان الزعب23014684ً

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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ناجح7878حسان العباس23114457

راسب0غائبحسان عيد232130

ناجح7676حسان فهد23399979
ناجح7676حسن التاز23414632

راسب0غائبحسن الحسين العمي23512681

راسب0غائبحسن الشمري23613197

ناجح7070حسن الصطوف الوقاع23714466

راسب0غائبحسن الموسى23835

راسب5858حسن أبو أحمد23914232
راسب5858حسن دٌوب24014446
ناجح7474حسن عل24114350ً
ناجح8282حسن عواد صالح24210010
ناجح8282حسن فدعٌن24399962
ناجح7878حسن قاسم24414671

راسب0غائبحسن كابور24512325

ناجح7878حسن مصري24614414
ناجح6262حسٌن الحسٌن24714530
ناجح6868حسٌن الدخٌل24814633
ناجح8080حسٌن الرمو24913908

راسب0غائبحسين العجمي25011932

ناجح8282حسٌن العل25114387ً
ناجح7070حسٌن الكنعان25214339

راسب0غائبحسٌن المحمد25336

ناجح8484حسٌن الوقاع25490018
ناجح8484حسٌن رحمه25514555
ناجح7676حسٌن مرزا25614525

راسب0غائبحمدي النشار25712960

راسب5252حمزة اآلوا25814636
راسب4242حمزة العلوان25914478ً

راسب0غائبزًشج انعهٍٕي26013795

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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راسب0غائبحمزة المبابيدي26113451

راسب0غائبحمزة دىيمش26212433

راسب0غائبحمزة سالوس26314267ً

راسب0غائبحمزة عبد القادر26413636

ناجح7070حمزة عثمان26514701
ناجح8282حمزه االعرج26613243

راسب0غائبزًشِ اندثأي26714407

راسب0غائبحمٌد الحسٌن26813046

راسب0غائبحميد الحميد26912582

ناجح6262حنان حمود27014620
ناجح6666حٌدر بلول27114494
ناجح8282خالد ابراهٌم27299936
راسب4242خالد االخرس27313794

راسب0غائبخانذ األزًذ27413775

راسب0غائبخالد الخلف27542

راسب4040خالد الدروٌش27614692
ناجح8484خالد الشٌوط27799990

راسب0غائبخالد الضعيف27813091

راسب0غائبخالد العمادي27912276

راسب0غائبخالد العواج28011808

ناجح7474خالد القاسم28114211

راسب0غائبخالد الموسى28212885

راسب5858خالد رضوان العثمانل28314286ً
ناجح7070خالد رمضان28414505
ناجح7878خالد شمندر28514690

راسب0غائبخالد غنوم28612139

راسب0غائبخانذ لذٔر28714685ِ

راسب4444خضر صبوح28814439

راسب0غائبخطاب خطاب28914282

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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شعبة االمتحانات

ناجح7272خلدون المصري29013536

راسب0غائبخهٕد ازًذ انخهف انعثًا29110013ٌ

ناجح8080خلٌف الحسٌن29213317

راسب0غائبخميل العمر الشحادة29312581

ناجح7474خهٍم عثٕد29414335
ناجح6262خلٌل عمار العمر29510011
ناجح7272دانيال صالح29614442

راسب0غائبدانيال عمي29713762

راسب0غائبدريد سعد29811896

ناجح6060دعاء شاكول29913851
راسب3838دلشاد حسن محمد30010016
ناجح8686دٌمه الباشوري30114421
راسب3838ذو اليمة صالح30214474
ناجح7474رافع شٌخ الغنامة30314048

راسب0غائبراكاٌ س30413703ٌُٕ

راسب3838رامً أشقر30514587

راسب0غائبرامي شاىين3061

راسب0غائبرامي قبيطري30749

راسب0غائبرامً كالو30813353

راسب5050رائد المصري30914624

راسب0غائبربٌع كالو31013352

ناجح7474ربيع نعمو31114569

راسب0غائبرجينا الديري31214517

ناجح8484رضاء البصٌر31399912

راسب0غائبرضوان المدهلل31413159

راسب4242رغد ابراهٌم31514280

راسب0غائبرغد االرنؤط31614533

راسب0غائبرغد الصباغ31714551

ناجح6262رغد قبقله31814080

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبرفيق دياب31912968

ناجح7474رهام الخطٌب32013209

راسب0غائبرهف الحموي32113514

راسب0غائبرهف العاص32214178ً
راسب0غائبرىف طالب323153

ناجح6666رهف عابد32414265
ناجح7676رولي محناية32514420

راسب0غائبرٌتشارد زٌادهأٌقاف تسجٌل326

ناجح9494ريم العتال32714531
راسب5454ريمو استانبولي32814597
ناجح7878رٌمون صبحة32913506

راسب0غائبرئام حماده33045

ناجح7272رئبال قاسم33113060

راسب0غائبزاىر جمية33213495

ناجح8484زكرٌا عربو33313405

راسب0غائبسكزٌا ٌظ33413542ٍٍ

راسب0غائبزياد اليالل33512336

راسب0غائبزيد الحاج زين33613560

راسب0غائبزيد الزعبي33714383

راسب0غائبزيد قرواني33814300

راسب0غائبسٌذ يؼعا33913877ٌ

ناجح8282زٌنا دٌب34013505
ناجح6464زيوس سعدو34114487

راسب0غائبطانى انٓذنح34213846

راسب0غائبسالم كردي34313014

ناجح8282سامر العبيد34414502

راسب0غائبطايز انعٍظ34514432ٕ

ناجح7272سامر جعٌلة34613613
ناجح7676سامر يوسف34714445

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح8484سامً الجداٌا34877705

راسب0غائبطذرِ انطع34914490ًٍّ

ناجح8686سعاد الحمبي35014401
ناجح6868سعد االحمد35114402

راسب0غائبسعٌد الشكري35214283

راسب0غائبسعيد المصري 35313499

ناجح9090سعيد اليوسفي35414542

راسب0غائبطعٍذ إتزاٍْى35513880

راسب0غائبسعيده خزنوي35613022

راسب0غائبسالم الكواممو35711746

ناجح8484سالم المحمح35814379
ناجح7878سلمان ور35913522
ناجح6060سممى عرفة36014689
راسب5656سلٌمان االبراهٌم36112728

راسب0غائبسميمان سميمان36212812

ناجح8484سلٌمان وسوف36313760

راسب0غائبسيى العبد اهلل36413075

راسب0غائبسوسن الخاني36512738

ناجح7474سٌمون الدرغام36613569

راسب0غائبػادي انسظ36714351ٍٍ

ناجح6868شادي حسن36814365

راسب0غائبشادي محمد36912068

راسب0غائبشروق ميباش37013177

راسب5858شعالن الذياب37199943

راسب0غائبشعالن زيدان37213733

راسب0غائبشفق قبالن37313423

راسب0غائبشكري طوران37412198

راسب0غائبشيد محمد بيير المحمد االحمد عاني37510021

راسب0غائبشٌالن عبو37653

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح8686شيماء عرابي37714578

راسب0غائبصافٌه الحاج37854

ناجح8080صالح المصمح37977774

راسب0غائبصالح حسين380233

راسب0غائبصالح سميمان38112238

راسب44صايل المحمد38214400
ناجح7474صبا الراعي38314461

راسب0غائبصفوان المصطفى38412230

راسب0غائبصفوان عياش38512476

راسب0غائبصمز انكُد38614483ٕ

ناجح7878صقراط المحمد38713717
ناجح6262صييب الوتار38813883

راسب0غائبطارق الجندل38913063ً

راسب4242طارق العز الدين39077717

راسب0غائبطارق عرب39112871

راسب3030طارق كمبون39214085

راسب0غائبطالب العوض39312821

راسب0غائبطراد الرحيل39412403

ناجح6868طالل كمبون39513593

راسب0غائبطلحه دٌاب39614694

راسب0غائبطه االحمد39760

ناجح8888طو الحسن39814426
ناجح7272طو الشيخ39914391
ناجح7272طو العمر40013665
ناجح7272طو حاتم40113909

راسب0غائبطو طيار40214577

ناجح7676طوني مسعد40314355
ناجح7272عادل الحمود40413807

راسب0غائبعاصم صوي40561

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبعايز انذٌاب40614528

ناجح6666عامر العميان40799942

راسب0غائبعامر حبيب40811814

راسب0غائبعامر عبد الغنً عمرة40911100

راسب0غائبعامر عطورة41013454

راسب0غائبعامر كزكز41113337

ناجح6868عائشة الحالق41214538
ناجح7878عائشة موسى باشا41314470
ناجح8282عبادة سمطان41414301

راسب0غائبعثادج يصزي41513681

ناجح8888عباده الشيخ حمدون41614576
ناجح7272عباس عيسى41714040

راسب0غائبعبد االلو الدالل41813364

راسب5454عبد اإللو بالل41913633
راسب2020عبد البااسط الجاروف42014510

راسب0غائبعبد الجبار عقاد42111352

راسب3434عبد الجبارموسى باشا42213227

راسب0غائبعبد الجميل المصري42313282

ناجح8282عبد الحكيم شبمي42413639

راسب0غائبعثذ انسكٍى لُٕخ42513793

راسب0غائبعبد الحميد الجمل42613273

ناجح7272عبد الحميد الخمف42777777
ناجح8484عبد الحميد المعمي42899996

راسب0غائبعثذ انسًٍذ انًُذٌم42913827

راسب5656عبد الحميد عوده43014484
ناجح6666عبد الرحمن الحراكي43113737
ناجح6868عبد الرحمن الدولتمي43214564
ناجح6262عبد الرحمن الرشواني43314423
ناجح7878عبد الرحمن السالم43413958

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح6060عبد الرحمن السميمان43513310

راسب0غائبعبد الرحمن العبد43664

راسب0غائبعبد الرحمن العوير43713432

راسب5454عبد الرحمن اليويس43813546
ناجح8686عبد الرحمن دعدوش43913624
ناجح7070عبد الرحمن دغموش44013358
راسب5454عبد الرحمن دوري44113831

راسب0غائبعبد الرحمن سفاف44213664

ناجح6666عبد الرحمن عرفة44313655
ناجح8686عبد الرحمن عرواني44499974

راسب0غائبعثذ انززًٍ عًزي44513638

راسب3636عبد الرحمن فالح44614695

راسب0غائبعبد الرحمن كزكز44713399

ناجح8080عبد الرحمن كعيد44899991

راسب0غائبعبد الرحمن محمد معطي44911750

راسب0غائبعبد الرحيم حمادة45012595

راسب3232عبد الرحيم مدور45114590
راسب3030عبد الرزاق العيد45214393
راسب3030عبد الرزاق حاتم45313692
راسب4040عبد الرزاق سعد45414532

راسب0غائبعبد السالم بادي45513133

ناجح6868عبد السالم جواش45613889
ناجح6868عبد السالم كوجان45714666

راسب0غائبعبد السالم معطي45811494

ناجح8282عبد الصمد الحمد45914654
ناجح8686عبد الصمد الكريمو46099925

راسب0غائبعثذ انعشٌش اندزف46113678

راسب0غائبعبد العزٌز الخوجه46214693

راسب0غائبعبد العزيز العمي46314655

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبعبد العزيز حموية46413186

راسب0غائبعبد العزيز كوجان46511675

راسب0غائبعبد الغني رجوب46612793

ناجح7474عبد الغني عبد الصمد46714334

راسب0غائبعثذ انغًُ يثارن46812507

راسب5454عبد الفتاح محمد كمال حمد النهار46910009
ناجح7676عبد القادر عزاوي النجم47010005
ناجح8484عبد القادر ياسين 47113974

راسب0غائبعثذ انكزٌى انثكٕر47213605

راسب4040عبد الكريم الطيار47314049

راسب0غائبعثذ انكزٌى تال47413595ٌ

ناجح6060عبد الكريم جعبان47514683
ناجح7474عبد الكريم كشكش47614317

راسب0غائبعبد الكريم نجم47712658

راسب0غائبعثذ هللا االزًذ47813385

راسب0غائبعبد اهلل البيطار47912012

راسب0غائبعبد اهلل الجمال48012749

راسب0غائبعبد هللا الحمدو48171

راسب0غائبعبد هللا الدٌاب48214132

ناجح6868عبد اهلل الشاعر48314074
ناجح6868عبد اهلل الشردوب48414251

راسب0غائبعثذ هللا انماض48513876ً

راسب0غائبعبد هللا المحمود486932

راسب4040عبد اهلل المحيميد48714158

راسب0غائبعبد هللا المحٌمٌد48890041

راسب0غائبعبد هللا الٌوسف48913095

راسب0غائبعثذ هللا أتٕ عزاج49013557

راسب0غائبعبد اهلل جحا49111668

راسب0غائبعبد اهلل جدعان الحسين49212113

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب4848عبد اهلل جعمور49314565

راسب0غائبعبد اهلل حاكمي49411526

راسب0غائبعبد اهلل حجازي49513919

ناجح8484عبد اهلل خاني49614263
راسب4444عبد اهلل شحيدة49714463

راسب0غائبعبد هللا عبد الغن498997ً

راسب0غائبعبد هللا عكرة49973

راسب2626عبد اهلل محمد50014223
راسب3636عبد اهلل مغمومو50114436
ناجح6666عبد هللا نضال سفاف50214240

راسب0غائبعبد المالك طالب50375

راسب3030عبد المجيد البابولي50413642

راسب0غائبعبد المجيد الزبدي50514594

راسب0غائبعبد المجيد جنيد50612819

راسب5252عبد المجيد زقززوق50713853
راسب3434عبد المجيد عمر50814449
ناجح7474عبد الممك الشحود50914340
ناجح7878عبد الممك جبارو51013736
راسب3232عبد الممك دىيمش51114277

راسب0غائبعبد المنعم ابرش51214433

راسب0غائبعثذ انًُعى انُؼار51390045

ناجح7272عبد الموح51499951
ناجح6464عبد الناصر اليوسف51599926

راسب0غائبعبد الناصر زكار51613161

راسب0غائبعبد النافع الوتار51712907

راسب3434عبد اليادي الحامض51814293

راسب0غائبعثذ انٓادي انظكز51914422

راسب0غائبعثذ انٓادي أتزع52013801

ناجح8080عبد اليادي جمعوط52114520

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح7070عبد اليادي عقدة52214237
راسب4646عبد اليادي غبشة52314174
ناجح7878عبد اليادي يوسفان52414682

راسب0غائبعبد الوهاب حسٌن52576

ناجح7070عبد الوهاب عبد الفتاح حسٌن52610022

راسب0غائبعبد محسن الحسين52711828

راسب3838عبد مناف العل52810024ً

راسب0غائبعبداهلل الشيخ عثمان52912603

ناجح6868عبداهلل العموري53014634
ناجح6666عبداهلل المصطفى53114539
ناجح8686عبداهلل جاعورة53214480
راسب5050عبدهللا عبد اللطٌف الحموي53310019

راسب0غائبعبداهلل غزيل53411877

ناجح6868عبيد العبيد53514447

راسب0غائبعبيدة الجمال53611787

ناجح6060عبٌدة طرابلسٌة53714199

راسب0غائبعبيدة عدي53813343

راسب0غائبعبٌده الباكٌر53913215

راسب0غائبعبيده السرميني54012128

ناجح8484عبيده أبو شاش54114644

راسب0غائبعبير االحمد54211822

راسب0عثمان الجندل543971ً
ناجح6666عثمان صطٌف54414631

راسب0غائبعدنان العك54512338

ناجح8484عدنان ورق54613627

راسب0غائبعدي ديب54713814

راسب0غائبعدي سيف الدين54812140

راسب4444عزام عبد اهلل54914477
ناجح8888عصام القطمو55014697

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبعطا اهلل نوير55112191

ناجح9292عطاء حمامي55214403
راسب5858عقبو فرج55314357
ناجح8686عالء الدين االخرس55414370

راسب0غائبعالء الدين السيد55512446

ناجح6666عالء الدين كاخيو55614643
ناجح7474عالء الشاعر55714411

راسب0غائبعالء الصالحاني55811985

راسب0غائبعالء َصٍز55913706

راسب0غائبعمي اسعد56011910

راسب5252عمي اسماعيل56114389
ناجح7474عمي البدور56214361

راسب0غائبعهً انسظ56313600ٍٍ

ناجح6060عمي الحصيدي56414562

راسب0غائبعهً انخانذ 56513344

ناجح8686عمي الديري56614471
راسب3232عمي الساروت56714367
راسب4040عمي السمموني56814441

راسب0غائبعمي الشيخ يوسف569377

راسب0غائبعهً انعه57013894ً

راسب3434علً الكبرٌت57177706ً

راسب0غائبعلً بركات57214504

ناجح7878عمي بقعاوي57314523

راسب0غائبعمي جاجو57412237

راسب0غائبعمي جركس57514495

راسب0غائبعمي حبقو57613222

ناجح7272علً دروٌش57713641
راسب3030عهً رضٕا57814501ٌ
ناجح8888عمي سبع العرب57914435

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبعمي سميمان58013521

راسب2222علً طوبر58113166
راسب5656عمي غانم58214529
راسب3232علً كلٌب58388889
راسب5050عمي ماضي58414453

راسب0غائبعلً مجحود58514290

راسب0غائبعمي محمد58612877

ناجح8484عمي موسى58714444
ناجح7474علً نزار أحمد58812988

راسب0غائبعلً هنداوي58913240

راسب0غائبعميان العطاونة59012034

راسب0غائبعًاد كؼاٌا59113882

ناجح6868عمار االحمد59214348

راسب0غائبعًار انعثذ هللا59313854

راسب4848عمار الناٌف59413144
راسب3434عمار حمود59514563
ناجح6464عمار عمي59614359
ناجح8282عمر الخميل59714468

راسب0غائبعًز انصًصاو59813691

ناجح8080عمر الطعان59914424

راسب0غائبعمر الطماس60014247

ناجح8080عمر القحاص60114479

راسب0غائبعمر المحمد60213843

راسب5050عمر طبخو60314415

راسب0غائبعمر كزكز60413347

راسب0غائبعمران عدي60514548

ناجح6060عمران منصور60614619

راسب0غائبعمرو البني60714535

ناجح7676عمرو الطٌار60814126

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب5050غادة المصطفى60914270
ناجح6868غالب مكاوي61014404

راسب0غائبغانم الدليمي611868

راسب0غائبغزل خرسو61214700

ناجح7878غسان الشعار61314481
راسب4646غوى نضال شملص61410014
راسب4848غياث خوام61514552
ناجح7878غيث البيسكي61614589

راسب0غائبغيث المخمف الموسى61790056

راسب0غائبغيث أبو ريشة61890055

راسب0غائبغٍث يسظ61913529ٍ

ناجح7070فادي الخطيب62014567
ناجح6666فادي جربوع62114425

راسب0غائبفادي سعيد62213437

ناجح7474فادي فرح62314448
ناجح7272فاطمة الزهراء غفٌر62413398
ناجح8686فاطمة الصاري62514686
ناجح8484فاطمو الزىراء المعراوي62614462

راسب0غائبفجر المحمد62714064

راسب0غائبفزاص انظزالث62813873ً

ناجح8888فراس فنصو62914601
ناجح7070فراس قيمة63014568

راسب0غائبفرح بعاج63181

ناجح8484فرح كيالني63214600

راسب0غائبفردوس رشيد63312933

ناجح7676فرهاد محسن طحلو63410006

راسب0غائبفٕاس انسظ63513869ٍ

راسب0غائبفؤاد مصطفى63611546

ناجح8686فيحاء الصباغ63714507

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%67.62:نسبة النجاح  عضو      عضو        عضو          امينة السر 



2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح6464فٌصل العل63814206ً

راسب0غائبقاسم الشحادة63912580

راسب0غائبقصي الرحال64012748

راسب0غائبقصً الرطب64114295ً

ناجح7474قصً الطلب64299930

راسب0غائبقصي جاسم64312405

راسب0غائبلصً زاج إطًاعٍم64413599

راسب0غائبقصي كرزون64512815

ناجح9090قمر بدر64614661
ناجح7676قيس اسماعيل64714581

راسب0غائبكاتٌا سلوم64814242

ناجح6868كاوا رجا هللا علو64910001
ناجح8686كرم اسحق65014364

راسب0غائبكرم عبد النور65112422

راسب5050كرمو االحمد65214570

راسب0غائبكريم جمالو65314376

راسب3030كمال موسى باشا65413810

راسب0غائبندٍٍ يصطفى65513496

ناجح8888لمى الشامي65614473
ناجح6262لٌث الحجوان65714610

راسب0غائبليث الشمالي65812839

راسب0غائبليث النعمو65912164

راسب0غائبنٍفٌٕ رسٔق66013649

ناجح8686ماري سول مخول66114405

راسب0غائبيارٌُا سٍْز كثزٌد66210012

راسب0غائبيارٌٕكزتٕج66313386

ناجح7878مازن الداود66477773

راسب0غائبمالك المنيخر 665854

راسب0غائبماىر البدوي 66611037

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبماىر العثمان66712171

راسب0غائبماهر العل66887ً

ناجح6060ماهر العوض66913927

راسب0غائبمايا خير بك67014491

ناجح6060مأمون الدباغ67114506
ناجح7070مأمون كرديش معراوي67214374

راسب0غائبيدذ انذٌٍ انشتذي67313362

راسب0غائبمجد بكري67413205

ناجح8484مجد رشراش67514349
راسب2828مجد عباس67614398
راسب2828مجد عالء الدٌن بكر67710003
ناجح7474مجد مرهج67814181
ناجح7878مجدي غرز الدين67914354

راسب0غائبمحسن الشيخ68012149

راسب0غائبيسظٍ فسهح68122284

راسب0غائبمحمد ابراهٌم68214176

راسب0غائبمحمد ابراىيم الحسين68312973

راسب0غائبمحمد ابراىيم الحوري68413078

راسب3030محمد اخرس68514524

راسب0غائبمحمد اغيد االدلبي68612898

راسب0غائبيسًذ األزًذ687852

راسب0غائبيسًذ األػمز68813576

راسب0غائبمحمد األقرع68989

راسب0غائبمحمد البكار69012633

ناجح7272محمد البيضة69113099
ناجح6060محمد الجلطة69214129

راسب0غائبمحمد الحاج عبيد69313450

راسب0غائبمحمد الحسن69413275

راسب5656محمد الحسٌن69513753

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب3232محمد الحمادة69699965

راسب0غائبيسًذ انسًٍذ انسظ69713232ٍ

راسب0غائبيسًذ انخضز69813865

ناجح6060محمد الخضٌر69913682
ناجح7070محمد الخطيب70014489

راسب0غائبمحمد الخلٌل70191

راسب4444محمد الرمضان70214460

راسب0غائبمحمد الرمضان70312849

راسب5050محمد الساروت70414395
ناجح6262محمد السموم70514559
ناجح7474محمد الشعار70613407
ناجح7676محمد الشمالي70714431

راسب0غائبمحمد الشيخ عمر70813031

راسب0غائبيسًذ انصات70913777ًَٕ

ناجح8686محمد الصطٌف71013608
ناجح7272محمد الضاىر71114681

راسب0غائبمحمد الطوبج71214459ً

ناجح8484محمد العاشق الممقب بعرب71314337

راسب0غائبمحمد العمي بن مالك71411769

راسب0غائبمحمد الفارس71513331

راسب0غائبمحمد الفقياء71612028

راسب0غائبمحمد القاسم71710

ناجح6262محمد المحمد71814399

راسب0غائبمحمد المحمد71913503

راسب0غائبمحمد المحٌمٌد72093

راسب0غائبمحمد المخمف72114593

راسب0غائبمحمد المصري بن وليد72211160

راسب0غائبمحمد المنصور72314696

راسب0غائبمحمد النصر72413435

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبمحمد النهار72513162

راسب0غائبمحمد الوتار72612457

ناجح6868محمد الياسين72714493

راسب0غائبمحمد اليوسف72812227

راسب0غائبمحمد امٌر الحمود72994

ناجح7878محمد امين دعدع73014347

راسب0غائبمحمد امٌن محمود73114152

راسب0غائبمحمد امٌن ٌوسف73213129

راسب0غائبمحمد انس بايزيد73312938

راسب2828محمد أحمد73499950

راسب0غائبيسًذ أػزف انٓشاع73513735

راسب0غائبمحمد أمين النواف73622294

راسب0غائبمحمد أنس الحموي73712318

راسب2626يسًذ أَض انظفاف73814061

راسب0غائبمحمد أنس يطقان73912347

راسب0غائبمحمد باسم عصار74012837

راسب5252يسًذ تزاء خضز74113901
راسب5656محمد بربور74214386

راسب0غائبمحمد بٌدق74314566

راسب0غائبمحمد تامر مندو74412546

راسب0غائبيسًذ ذًٍى انسًادي74513555

راسب0غائبيسًذ ذٕفٍك كزاي74613833ً

راسب0غائبمحمد جاسر عمي747770

ناجح8282محمد جدوع74814458
راسب4848يسًذ خعث74990036ٕ
راسب4242يسًذ خالل انمصٍز75013574
راسب5454محمد جالل لطفي75114554
راسب5858يسًذ خهة75214331
ناجح7676يسًذ خًعح انسفٍا75399929ٌ

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب4646محمد جندي75414508

راسب0غائبمحمد جواش7559043

ناجح7474محمد حازم الدبور75614540

راسب0غائبمحمد حازم تدمري75713824

راسب0غائبمحمد حبابو75812859

ناجح8080يسًذ زظ75913562ٍٍ

راسب0غائبمحمد حمامي76013018

راسب0غائبمحمد حمد76112389

راسب5656محمد خالد المحمد76210017

راسب0غائبمحمد خطيب76313005

راسب0غائبمحمد خلوف76412990

ناجح6262محمد خير الجاروف76514488
ناجح6464يسًذ خٍز انسزٌة76613558

راسب0غائبمحمد خٌر مرع76714164ً

راسب5454يسًذ دًٍْغ76814609
ناجح7070محمد رضوان البدوي76914583

راسب0غائبيسًذ رضى انساج زايذ77013647

راسب0غائبمحمد رٌاض الصعب العكٌل771100ً

ناجح6060محمد زغبي77214547
ناجح7676محمد زىير الحريري77314627
راسب5656يسًذ طعذ عٍذ77413888

راسب0غائبيسًذ طعٍذ 77513751

ناجح7070محمد سميمان77614598

راسب0غائبمحمد شفٌق أبو علو77714544

راسب0غائبمحمد شفيق جزار77813460

ناجح6868يسًذ ػًح77913548
ناجح9292محمد شيخ خالد78014572

راسب0غائبمحمد شيخ محمد78112967

راسب0غائبمحمد صالح الخرابة78210018

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح7676يسًذ صانر انظهٕو78390065

راسب0غائبمحمد صالح الموسى78411933

راسب0غائبمحمد طروية78513431

راسب5858يسًذ عايز انرًز انثزاسي78613839

راسب0غائبيسًذ عثادِ عذي78713731

راسب0غائبيسًذ عثذ انظرار انًظر78815303ٕ

ناجح9494محمد عبد الكرٌم العثمان78914213
ناجح6464محمد عبد اليادي تميتي79014498

راسب0غائبيسًذ عثذ انٕازذ79113563

راسب5454محمد عبدو سلٌمان79214450
راسب4848محمد عبيد79314373

راسب0غائبمحمد عدنان قاجو79411509

راسب0غائبمحمد عال بالسم79514561

راسب0غائبمحمد عل79613174ً

ناجح8282محمد علً العلوش79790070
ناجح9494محمد علً الناٌف79813297

راسب0غائبيسًذ عًار انسثال79913646

راسب2828محمد عواد80014406
ناجح9090محمد عٌدو80113151

راسب0غائبمحمد عٌسى80213367

راسب4848محمد غياث الدين الرفاعي80314516

راسب0غائبمحمد غٌث العمري 80422288

ناجح7676محمد غٌث حبوبو80514099
ناجح7878محمد فهد الرمضان80614271

راسب0غائبيسًذ فٕاس لُذلد80722289ً

راسب0غائبيسًذ لزتاٌ تارٔدي80813813

راسب0غائبمحمد قلٌشه80914356

ناجح6262محمد كرم الحرٌف81014288

راسب0غائبمحمد مالك يونس81112692

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح6868محمد محمد أدٌب المحمد الحلو81210004
راسب4444محمد محمود81314465

راسب0غائبمحمد محمود814102

راسب0غائبمحمد مرجاوي81513283

ناجح7070محمد مرىف سفاف81614536
راسب5656محمد ملحم فاعوري81714136
ناجح8484محمد منار كردٌش معراوي81814336

راسب0غائبيسًذ يٓذي فاضم81913709

راسب0غائبمحمد موسى820103

راسب0غائبمحمد مٌزر شقفة82114526

راسب0غائبمحمد نجم علوش82213604

راسب0غائبمحمد نصرالدين ممحم82310008

راسب0غائبمحمد نمور82414485

راسب0غائبيسًذ َٕر انذٌٍ خهٍف82513863

راسب0غائبمحمد نور السقا82613236

راسب0غائبمحمد نور الشواف82714617

ناجح8686محمد نور العبود82814275

راسب0غائبيسًذ َٕر انُعظا82914513ٌ

راسب0غائبيسًذ َٕر زٕا83013644

ناجح8686محمد نور سرمٌن83114603ً
راسب5050محمد هاٌل السلوم83214472

راسب0غائبمحمد هدروش83313321

ناجح7272محمد وضاح الحمد83413339

راسب0غائبمحمد ونوس83512182

ناجح7878محمد ٌزٌد مل83699968ً
ناجح6262محمد ٌونس83713249
ناجح7070محمود ارك83814558ً
ناجح7878محمود البقدونس83913606ً
راسب5050محمود الجمال84013745

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح7676محمود الحاج حمود84113168
راسب5656يسًٕد انسًاد84213630ِ
ناجح7878محمود الخطٌب84314575
ناجح7070يسًٕد انززال84414053
راسب3434يسًٕد انزز84514637ًٌٕ
راسب3838يسًٕد انظطٕف84614100

راسب0غائبمحمود المياوش847763

ناجح9090محمود النجار84814413

راسب0غائبمحمود جميدة84911343

راسب0غائبمحمود خالد85012229

راسب5656يسًٕد طفاف85114257

راسب0غائبمحمود شويك85211923

راسب0غائبمحمود صالح853105

ناجح6464يسًٕد نطف85414115ً
راسب5656محمود محناٌه85514397

راسب0غائبيسً انذٌٍ لثغ85613757

ناجح7070يزاد انداطى85799977

راسب0غائبيزذضى انؼٍخ85813767

راسب0غائبمرح النحاس85912795

راسب0غائبيزذ تزٌغ86013592

ناجح9292مرح قندقج86114641ً
ناجح6262مروان الباشات86214580

راسب0غائبمروان الحسن86312751

راسب0غائبمروان مروان86413302

راسب0غائبيزٔج يٕصهً كزدي86513899

ناجح8484مصطفى الجابر86699984
ناجح6464يصطفى انخطٍة86713788

راسب0غائبمصطفى الدهبان86813365

راسب0غائبمصطفى الطيش86912606

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبمصطفى العزو87012120

راسب0غائبمصطفى الكدور871107

راسب4848مصطفى المحمد87214371

راسب0غائبمصطفى النقيب87312314

راسب0غائبمصطفى تميتي87414560

راسب0غائبيصطفى عثذ انٕازذ87512782

راسب0غائبمصطفى ماردنمي87613

راسب0غائبمصطفى محمد87712900

راسب0غائبمصطفى ناعم87814416

راسب4848مصطفى ناقوح87914396

راسب0غائبيصطفى ٌسٍى رخة88013426

راسب0غائبمصعب الشيخ موسى8813

راسب5050يصعة ػُا88213368ٌ
راسب2828مطٌع النجار88314412
ناجح8282مطٌع دروب88414629ً

راسب0غائبمعاذ االشرفاني88511784

راسب0غائبمعاذ عروب88690076

راسب5252معاوية الشيخ بكرو88713740

راسب0غائبمعتز اليمر88812224

راسب0غائبمعتز كيوان 88912156

راسب0غائبمعتصم باهلل القج89011347

ناجح6262معتصم باهلل الكلكل89114372
راسب2222معتصم باهلل مجحود89214159
ناجح7878معال الحسن89314492

راسب0غائبمقداد ديوب89411967

راسب0غائبمقداد عيسى 89522292

ناجح7878مالك خالد89614249

راسب0غائبمميم ابراىيم89713417

ناجح8080ملهم ترك89814549

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   1نتائج مادة لغة

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح7070ملهم زوٌن89913645
ناجح7878ملهم طقم90014165
ناجح8080منار سلطان90113785
ناجح7878منذر الخراط90214369
ناجح7272منذر الشٌحان90314097

راسب0غائبيُمذ زٕرا90413884ًَ

راسب0غائبمنير قمعة جي90513418

راسب5656مهنا الدرٌس90614616
ناجح6464مهنا النعسان90714394
راسب5858مهند ابو عل90814392ً
راسب5252مهند سعد90914512
راسب4848مهند علً السلٌمان91077772
ناجح7272مهند عٌسى91113779

راسب0غائبميند محمد السمير91290081

ناجح7676موسى الدندل91313293
ناجح6666موسى العباس91414443
راسب4242مؤمن العل91577707ً
ناجح8080مؤمنو سفاف91614464

راسب0غائبمؤٌد الدعاس91713263

راسب0غائبمؤيد الشاوي91844444

راسب0غائبيؤٌذ انصانر91913886

راسب0غائبيؤٌذ ٌاغ92012416ً

راسب5050مٌار الخلٌل92114338
ناجح7474مٌمون االبراهٌم922124

راسب0غائبَاصز انًسًذ انٍَٕض92313836

ناجح6868ناٌف عدنان محمد عل92414224ً
ناجح7070نجم الدٌن الدروٌش92514208

راسب0غائبنجوده محمود92612901

راسب5050نذٌر القدور92714430

راسب0غائبَؼأخ خهف92813838

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبنصر نضال هرموش92914279

ناجح6464نصر هرموش93014438

راسب0غائبَٕار أراكٍم93113598

راسب5050نوح سالوخه93214541
ناجح6868نور الجوٌد93314550
ناجح8080نور الدور93414522

راسب0غائبنور الدين عروب93513330

ناجح8282نور الدٌن علٌلو93614649
ناجح6262نورس خالد93788882
راسب5656هادي جلعوط93814248
ناجح7070هانً االبراهٌم93914344
ناجح8282هانً الحسٌن94014045

راسب0غائبْاًَ كزاي94113852ً

راسب0غائبىايل البغا94213891

ناجح7676هبة الصٌاح94390085

راسب0غائبهبة هللا أشرف94414173

راسب0غائبهبة زمزم94514092

ناجح7070هبه الحامد94614410
ناجح6868هبه العوٌر94714553
ناجح8080هبه فطوم94814366
ناجح6464هبه مرقا94914499
ناجح6060هشام البكور95014417
راسب5858هشام الكردي95199973

راسب0غائبْال انؼاي95213860ً

راسب5454همام استنبول95314497ً
ناجح7070همام الحاج احمد95414258

راسب0غائبًْاو زح َعظا95513868ٌ

راسب2828همام عبد المولى95677709

راسب0غائبهند السعدي95713211

راسب0غائبهوٌان الفرٌج95814534

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبىيمين شيخي95912902

راسب0غائبوائل الحمص96012790ً

راسب0غائبوائل العيسى96112006

ناجح6060وائل المحمد الرجب96214455

راسب0غائبوائل كشاٌا963116

ناجح6060وائل وتارة96413669
راسب5454ودٌع محفوض96514451
راسب5858وسام عباس96614362
راسب4646وسام عبد الرحمن حسن96710002

راسب0غائبوسام نبك96812998ً

راسب0غائبوضاح المنصور96913059

راسب0غائبوالء الٌاسٌن970117

ناجح7878ولٌد صباغ97114469
ناجح6262ولٌم السعد97214586

راسب0غائبٌارا كري97314680

راسب0غائبياسر الحوارة97422297

راسب3838ٌاسر الدٌوب97514454
ناجح8080ياسر بدران976263

راسب0غائبياسر فاخوري97713198

ناجح8686ٌاسٌن احمد97814591

راسب0غائبياسين فحمة97911756

راسب0غائبياسين قناني98012918

ناجح6060ياقوت النيار98188886
راسب4848ٌامن سلٌمان98214546
راسب4242ٌامن كنجو98314596
راسب4444ٌحٌى ابراهٌم98414584

راسب0غائبٌحٌى االمٌر98514230

ناجح7878يحيى الديواني98614050

راسب0غائبٌحٌى بال98713761ً

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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شعبة االمتحانات

راسب0غائبيحيى عرفة98812472

ناجح7676ٌحٌى مهنا98914390
راسب5454يزن الحاج عبد اهلل99014319

راسب0غائبيزن الشعبان99112207

ناجح6060يزن أسعد99214226

راسب4242ٌزن عبد هللا99314557

راسب0غائبٌوسف ابراهٌم99413384

راسب0غائبٌوسف اإلبراهٌم99513540

ناجح8282يوسف السعيد99699939
راسب3838ٌوسف جبالوي99714556

راسب0غائبيوسف جنيات99812302

راسب0غائبيوسف حاج شمطة99912660

ناجح8282يوسف سميم100013142
راسب5050يوسف مصطفى100190093

راسب0غائبيوسف معال100212740

ناجح7878ٌوسف ٌوسف100313043
ناجح6868يوسف يوسف100414358
ناجح7878يونس الراشد100513326

راسب0غائبٌونس عوٌل100613285

مصدق عميد الكلية

د محمد فاضل.أ
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%67.62:نسبة النجاح  عضو      عضو        عضو          امينة السر 


