
2019/2018الفصل األول 3نتائج مادة لغة انكليزية 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع  النظرياسم الطالب

ناجح8080ابراىيم الصباغ114147
راسب0غائبابراىيم عثمان213543
ناجح7070ابو بكر المصطفى314368
راسب0غائباحمد االعرج413088
ناجح6060احمد الحسين512533
ناجح7878احمد الشحود614066
ناجح6868احمد العزو العبيد714363
راسب3636احمد النبيان814133
ناجح7272احمد الياسين914527
ناجح8282احمد رامي العبدالميالعبدالرحمن1014521
راسب0غائبادريس ىشام الخانيفرات11
راسب3434اسامة قدور1214175
راسب0غائباسامو سالمو1313350
ناجح6262اسحاق عبد الرحمن1414384
راسب3838اسداهلل خضرفرات15
ناجح7272اسراء عساف 1614918
راسب0غائباسماعيل مكحل1714065
ناجح8888االء حمبيو1814409
ناجح6262الياس يوسف1914440
راسب0غائبالياس يوسف2014046
راسب5454انس المصطفى2114081
ناجح6060انس زقريط2214381
ناجح100100انس قطان2314519
راسب0غائبإبراىيم الشعيب2413887
ناجح8484إياد العوض2514437
راسب5252إياد عبظو2614574
راسب4040أحمد السموم2713744
ناجح9090أحمد المعمار2814545
راسب2626أحمد دياب2913704
راسب0غائبأحمد زيدان3013890
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راسب4242أحمد سميم عوده3115020
راسب3838أحمد عمي قنا3213861
ناجح9494أحمد فاخوري3314428
راسب3030أحمد وىبي3413905
ناجح8282أريج عبد العال3514599
راسب5252أسامة عد السالم شكوة3615004
راسب3636أمثل بدران3714476
ناجح7878أنس االحمد3814573
ناجح7474أنس السخني3914543
ناجح8080أياد كاسوحة4013728
ناجح8686آية طو جمال بك4110000
ناجح7272آيو عصفور4214628
راسب4848براء الدرع4314114
ناجح8080براء جمال4414429
راسب5454بشير مصيجة4514190
ناجح6262بالل زوده4614375
ناجح6464بياء الدين حنو4714221
راسب3636جمال عبد الميدي4813903
ناجح6868جياد الزبدي4914511
ناجح6060جورج انطونيوس5014332
ناجح7272حازم كابور5114518
ناجح9494حازم كوجان5214657
راسب4242حافظ كيال5314082
راسب0غائبحسام ارحيم5413553
راسب0غائبحسام العتال5513090
ناجح7878حسان الزعبي5614684
راسب5656حسان العباس5714457
ناجح7878حسان عمي فيدفرات58
ناجح7272حسن التاز5914632
ناجح7272حسن الصطوف الوقاع6014466
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ناجح6060حسن سميمان الداليالفرات61
راسب0غائبحسن عواد صالح6210010
ناجح6868حسن مصري6314414
ناجح6868حسين الحسين6414530
ناجح9090حسين العمي6514387
ناجح7474حسين الكنعان6614339
ناجح7070حسين رحمو6714555
راسب5858حسين مرزا6814525
ناجح6868حمزة عثمان6914701
ناجح6262خالد الحميدي7014054
راسب4242خالد الدرويش7114692
ناجح6666خالد رمضان7214505
ناجح7676خميل عبود7314335
راسب5858خميل عمار العمر7415014
ناجح8888ديمو الباشوري7514421
راسب4646ذو اليمة صالح7614474
راسب5656رامي عبد اليادي جريصالفرات77
راسب0غائبربيع نعمو7814569
ناجح9090رولي محناية7914420
راسب4848ريم الخيمي8014973
ناجح9696ريم العتال8114531
راسب3636ريمون صبحة8213506
راسب0غائبزيد عيسى8314300
راسب0غائبزين رحمون8414618
راسب5656سامي االسود8513784
ناجح8686سعاد الحمبي8614401
ناجح8282سعد االحمد8714402
ناجح8080سعيد اليوسفي8814542
ناجح9292سالم المحمح8914379
ناجح6666سممى عرفة9014689
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راسب0غائبشعالن الذياب فرات91
ناجح8282شيماء عرابي9214578
ناجح8282صالح سالم المصمح9315016
راسب4848صايل المحمد9414400
ناجح6060صفاء المبابيدي9514186
راسب0غائبصالح الدين ابراىيم الحميدفرات96
ناجح7070صييب الوتار9713883
راسب0غائبطالل كمبون9813593
ناجح7878طو الحسن9914426
راسب3232طو الشيخ10014391
راسب0غائبعامر عبد الغني عمرةفرات101
ناجح6262عائشة الحالق10214538
ناجح8282عائشة موسى باشا10314470
ناجح8080عباده الشيخ حمدون10414576
راسب3030عباس عيسى10514040
راسب4444عبد الحميد الجمل10613273
راسب4444عبد الحميد عيسى الخمفالفرات107
راسب0غائبعبد الرحمن الحراكي10813737
ناجح9090عبد الرحمن الدولتمي10914564
ناجح7878عبد الرحمن الرشواني11014423
راسب4444عبد الرحمن بردان11114172
راسب2828عبد الرحمن عرفة11213655
راسب2626عبد الرحمن يونس مغربل11313718
ناجح6262عبد الرزاق سعد11414532
راسب3434عبد الرزاق عالف11513771
راسب2828عبد السالم جواش11613889
ناجح8686عبد الغني عبد الصمد11714334
راسب0غائبعبد الكريم النمر11813097
راسب0غائبعبد اهلل االحمد11913385
ناجح8888عبد اهلل مغمومو12014436
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ناجح7272عبد المعين عمره12114278
راسب5656عبد الممك الشحود12214340
راسب3636عبد اليادي جمعوط12314520
ناجح8282عبد اليادي يوسفان12414682
راسب3636عبدالرحمن عرواني12515018
ناجح7070عبداهلل العموري12614634
راسب2626عبداهلل المحيميد 12714645
ناجح9292عبداهلل المصطفى12814539
راسب0غائبعبيد الحسين12913363
راسب0غائبعبيدة السميمان13013915
راسب5050عبيده أبو شاش13114644
راسب4444عثمان صطيف13214631
راسب0غائبعدي المزنر13313654
راسب0غائبعدي ديب13413814
راسب4848عرابي عروب13514220
راسب4040عصام القطمو13614697
ناجح9090عطاء حمامي13714403
ناجح6464عالء الدين االخرس13814370
ناجح7070عالء الشاعر13914411
راسب0غائبعالء المحمد14013192
راسب0غائبعمي الشاوي14113911
راسب5252عمي بقعاوي14214523
ناجح7676عمي سبع العرب14314435
راسب0غائبعمي سميمان14413521
ناجح7272عمي عاقل14514255
ناجح7272عمي غانم14614529
راسب4040عمي كبريتي14715012
ناجح7878عمي موسى14814444
ناجح7070عمار عمي14914359
راسب5858عمر الخميل15014468
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ناجح7070عمر الطعان15114424
راسب5858عمران منصور15214619
ناجح7070غالب مكاوي15314404
ناجح6060غسان الشعار15414481
ناجح7272غيث البيسكي15514589
ناجح7272فادي الخطيب15614567
راسب0غائبفادي الشرابي15713342
ناجح7474فادي جربوع15814425
ناجح8686فاطمو الزىراء المعراوي15914462
راسب2828فجر المحمد16014064
ناجح7676فراس فنصو16114601
راسب0غائبفراس قيمة16214568
راسب5656فراس معال16314078
ناجح7676فرح كيالني16414600
راسب0غائبفيد القداد16511776
راسب3636فؤاد منيل حسن16614063
ناجح9292فيحاء الصباغ16714507
ناجح9292قمر بدر16814661
راسب5050قيس اسماعيل16914581
ناجح6666قيس الشيخ ابراىيم17014194
ناجح7272كرم اسحق17114364
راسب0غائبلما العمواني17214094
ناجح8080لمى الشامي17314473
راسب0غائبمازن حسين الداوودالفرات174
راسب4444مأمون الدباغ17514506
ناجح6666مأمون كرديش معراوي17614374
ناجح8686مجد رشراش17714349
راسب3434محمد الحسين17813753
راسب00محمد الخطيب17914489
راسب0غائبمحمد السمير18014287
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ناجح7272محمد الشمالي18114431
راسب5454محمد الصالح18214201
ناجح8282محمد الضاىر18314681
راسب3232محمد العاشق الممقب بعرب18414337
راسب5252محمد المحمد18514399
ناجح7474محمد الياسين18614493
ناجح7272محمد امين دعدع18714347
راسب0غائبمحمد امين يوسف18813129
راسب4444محمد بخاري18914128
ناجح6666محمد جدوع19014458
ناجح8080محمد حازم الدبور19114540
راسب4646محمد حازم تدمري19213824
راسب4242محمد خالد جعبو19315022
راسب0غائبمحمد زاىر العمي19413898
ناجح9292محمد شيخ خالد19514572
راسب0غائبمحمد صالح السمومفرات196
راسب0غائبمحمد طروية19713431
راسب0غائبمحمد طومان19813659
راسب3030محمد طوماني19913705
ناجح6666محمد عبد الكريم العثمان20014213
راسب4848محمد عبد اليادي تميتي20114498
ناجح6060محمد عبيد20214373
راسب5050محمد غيث حبوبو20314099
راسب5050محمد فارس قبش20413913
راسب3838محمد فخري20514274
راسب4848محمد كرم الحريف20614288
ناجح7474محمد مرىف سفاف20714536
راسب5050محمد ممحم فاعوري20814136
ناجح7878محمد منار كرديش معراوي20914336
راسب0غائبمحمد نور السقا21013236
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راسب0غائبمحمد وضاح المحمد21113339
ناجح6060محمود اركي21214558
راسب3636محمود الحماده21313630
ناجح7474محمود الخطيب21414575
ناجح8282محمود النجار21514413
ناجح7272محمود عاقل21614699
ناجح7272محمود محنايو21714397
راسب0غائبمراد طو جاسمالفرات218
راسب0غائبمرتضى الشيخ21913767
ناجح9090مرح قندقجي22014641
راسب3838مروان الباشات22114580
راسب4444مصطفى المحمد22214371
راسب5858مصطفى ناقوح22314396
راسب5454مطيع دروبي22414629
ناجح6262معتصم باهلل الكمكل22514372
راسب5050معال الحسن22614492
راسب3030مقيم العمي22714264
راسب5656مميم ترك22814549
ناجح7070مميم زوين22913645
ناجح6060مميم طقم23014165
ناجح6464منار سمطان23113785
ناجح6868منذر الخراط23214369
راسب4646مياب كيالني23313693
ناجح7070مينا النعسان23414394
راسب3838ميند ناصر23513684
ناجح8686مؤمنو سفاف23614464
ناجح7878نصر ىرموش23714438
راسب5050نضال يوسف23814139
ناجح8686نور الدور23914522
ناجح7474نور الدين عميمو24014649

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل. أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 

%60.39نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو     امينة السر 



2019/2018الفصل األول 3نتائج مادة لغة انكليزية 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع  النظرياسم الطالب

راسب3030نورس أحمد خالد24114017
راسب5858ىبو الحامد24214410
ناجح6060ىبو العوير24314553
ناجح7878ىبو فطوم24414366
ناجح8686ىشام البكور24514417
راسب4848ىمام الحاج اخمد24614258
راسب0غائبىيام الشيخفرات247
ناجح6262وديع محفوض24814451
ناجح9696وليد صباغ24914469
راسب3636ياسر قاسم25014212
ناجح7878ياسين احمد25114591
راسب0غائبياقوت محمد كمال النيار الفرات252
راسب5252يزن عبد اهلل25314557
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