
كتـــابةرقمًا
انجحمثان و مخسوَن فقط58نوافابراهيم شرقي15924
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط32عمادابراهيم عطاهللا25966
 راسباثنتاِن و عشروَن فقط22موسىامحد امحد35957
 راسبمخس و عشروَن فقط25صبحيامحد احلالق45963
 راسبإحدى و أربعوَن فقط41عبدالرزاقامحد اخللوف55949
 راسبإحدى و عشروَن فقط21قاسمامحد وهيب65927
 راسبتسع و ثالثوَن فقط39امحداسامه محشو75996
انجح مخسوَن فقط50عبدالوهاباكرام زامل85970
راسبغيــــــــابغحمموداملعتصم ابهلل فرهود95995

 راسبمخس و أربعوَن فقط45خمتاراية الزين 106014
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط32صبحياميان الكلكل115975
انجحإحدى و مخسوَن فقط51امحدإيلني ديب125972
 راسبثالث و ثالثوَن فقط33شهابأمحد احلسن135944
 راسبأربع عشرة فقط14غياثأمحد عثمان145926
 راسبأربع عشرة فقط14حيانأسامه الواوي155964
انجحمخس و مخسوَن فقط55حممدأمل اجلرف165981
 راسبإحدى عشرة فقط11مسريبكرصويص175953
انجحإحدى و مخسوَن فقط51عمادالديناتج الدين اجلدا185959
انجحاثنتاِن و ستوَن فقط62طالستبارك اخلليل 195952
 راسب عشروَن فقط20حممدصائبتيما العقاد206006
راسبغيــــــــابغهشامجود عيسى215929
 راسباثنتا عشرة فقط12مصطفىحذيفه املكحل225951
 راسب عشروَن فقط20حممودحسام قمرالدين235998
راسبغيــــــــابغسلمانحسن مرعي246009
 راسبمخس عشرة فقط15حمي الدينحال احملمود256005
 راسبست فقط6مجالخالد اجلندي266013
 راسبثالث عشرة فقط13حممدخضر حسن275969
انجح مخسوَن فقط50ساميخضر عون285937
 راسبأربع و ثالثوَن فقط34عبدالرزاقدانيا دويك295976
 راسبست و ثالثوَن فقط36ملعاتدانيال امساعيل305931
 راسبتسع فقط9حسامرامي قاسم اغا315986
انجحثالث و مخسوَن فقط53خالدرشاد طه325992
 راسبمثان عشرة فقط18حممدنصررضوان قطاش335960
انجحاثنتاِن و مخسوَن فقط52رايضرفيق جنيد345932
 راسبتسع فقط9رعدزهراءحمفوض356011
 راسبثالث و ثالثوَن فقط33حممدنورزايد الصاري365982
 راسبثالث و عشروَن فقط23حممدسارة اخلابور375978
راسبغيــــــــابغحممدشهاب اجلرف385925
انجحسبع و ستوَن فقط67زايدطارق منينه396000
 راسبثالث و أربعوَن فقط43فيصلطه موصلي405948
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انجحست و سبعوَن فقط76ساملعامر الديل415962
 راسبإحدى عشرة فقط11حممودعبدالرزاق زقزوق425983
انجحتسع و سبعوَن فقط79حممدسليمعبدهللا ضحيك435945
 راسبسبع و ثالثوَن فقط37امحدعبداهلادي الباشا445934
انجحست و ستوَن فقط66رمضانعطاهللا الشحاده455954
 راسبسبع و ثالثوَن فقط37فراسعالء قدور عالوي465939
انجحإحدى و ستوَن فقط61حيىيعالء حممد475947
 راسبتسع عشرة فقط19عيسىعلي احملمود485942
انجح ستوَن فقط60يوسفعلي النظامي495933
 راسبست و ثالثوَن فقط36عليعمر الصطيف505980
 راسبإحدى و عشروَن فقط21مصطفىعمر القاسم515984
انجحإحدى و مخسوَن فقط51يوسفعمر عزو525950
راسبغيــــــــابغبسامفاخم موسى535973
 راسب ثالثوَن فقط30معتزفادي قندقجي545967
 راسبإحدى و عشروَن فقط21انيففاطمه املويل555946
 راسبثالث و أربعوَن فقط43فوزيقاسم حمب الدين565993
انجحتسع و مخسوَن فقط59بسامالان القوجه575971
 راسبست فقط6أمحدليث عبدو585977
 راسب أربعوَن فقط40عليمالك ابواخلري595958
 راسبتسع عشرة فقط19فهدحممد العموري605935
انجح مخسوَن فقط50صفوانحممد مخيس615938
 راسبأربع و ثالثوَن فقط34عادلحممد قبالن625928
انجحمخس و ستوَن فقط65مصطفىحممد قيسون636008
 راسبتسع و عشروَن فقط29حممدعزامحممدأيوب كسم645961
انجحاثنتاِن و ستوَن فقط62قاسمحممدمهدي655941
راسبغيــــــــابغهاديحممدنورالدين طنطا665987
 راسبثالث فقط3عبداللطيفحممود الرزوق676002
راسبصفر فقطصفرمعاذحممود العبود685940
 راسبست فقط6خالدحممود جنيد695955
راسبغيــــــــابغحممدحممود مشتا705985
راسبغيــــــــابغحيانحمي الدين ابراهيم715923
 راسبسبع عشرة فقط17امحدمصطفى سعد726010
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط42حممدمقداد عبدهللا735930
 راسبمخس فقط5حممدغسانمؤيد زكيه745994
 راسبأربع و عشروَن فقط24غسانميار عبود755943
 راسبتسع و ثالثوَن فقط39امحدميساء احلاج نعسان765974
راسبصفر فقطصفرمصطفىانئل  شققي776001
انجحإحدى و مخسوَن فقط51حممدنداء حلوم785956
 راسبأربع و ثالثوَن فقط34رضوانندى احلاج نعسان795965
انجحاثنتاِن و ستوَن فقط62اميننسيم البيطار805990
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 راسبست و ثالثوَن فقط36حممدنصار املللي815989
 راسبسبع و ثالثوَن فقط37حسام الدينهنله جلعوط826003
انجحتسع و سبعوَن فقط79علينور احملمدعلي835991
راسبغيــــــــابغحممدنورالدين جرب845997
 راسبتسع عشرة فقط19حممودنوره التايه856007
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط32طارقهاجر احلسن865936
 راسبمثان عشرة فقط18خالدهاشم بدور876012
 راسبست و عشروَن فقط26منذرهايه ديبه885979
انجحسبع و سبعوَن فقط77حممدمجعهايمسني امساعيل896004
 راسبسبع و ثالثوَن فقط37عباسحيىي األمحد905968
 راسبسبع عشرة فقط17حممدعليحيىي محشو915999
 راسبمخس و عشروَن فقط25ميزريوسف الضاهر925988

راسبغيــــــــابغأمحدابراهيم األمحد15675
راسبغيــــــــابغعبد الغينابراهيم حميسن25776
راسبفقط صفر الغري8عليابراهيم مصيين35778
 راسبأربع و عشروَن فقط 24سلمانامحد حالوة45693
راسبغيــــــــابغمهنداسامه كعيد55841
انجحتسع و مخسوَن فقط 59مصعبامساء حجازي65678
 راسباثنتا عشرة فقط 12لؤي الدينااليسم شاهني75689
راسبغيــــــــابغراضيالزهراء احملمد85690
 راسبست عشرة فقط 16حممدأمحد احللوم95743

 راسبمثان و عشروَن فقط 28حافظأمحد الكناص105591
 راسباثنتاِن و عشروَن فقط 22مسريأمحد اليوسف115833
راسبغيــــــــابغهايلأمحد أبو العنز125747
 راسب ثالثوَن فقط 30حممدأمحد صاحل 135547
انجحسبع و مخسوَن فقط 57مسريأمحدمحزه145663
راسبغيــــــــابغفادي أمحدنصره155619
راسبغيــــــــابغبكر أدهم بنكه العدس165573
 راسبست فقط 6ممدوحأنور زقزوق175556
راسبغيــــــــابغعبد الكرميأيهم حيدر185618
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 32أمينآيه نصره195723
 راسبإحدى عشرة فقط 11حممدبدرالدين اليوسف205637
راسبغيــــــــابغحممدصهيببشار احللبية 215914
راسبصفر فقطصفرحممدبالل تلييت225540
راسبغيــــــــابغحممدتسنيم انطكلي 235816
 راسبعشر فقط 10دحاممتام الغنطاوي245600
انجح مخسوَن فقط 50عبد الستار حازم احلمشو 255887
انجحأربع و مخسوَن فقط 54حافظحسن كنجو265682
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 38حممد جهادمحزه جنيد275768

الراسبون
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 راسبمخس و عشروَن فقط 25خضرحنني االمري حسن285694
 راسباثنتاِن و عشروَن فقط 22خورشيدخالد حممد295672
 راسبثالث و عشروَن فقط 23سامررضوان خليف305677
 راسبثالث و عشروَن فقط 23عبد الناصررهام عثمان 315900
 راسبإحدى عشرة فقط 11حسنيزيدالشمايل325717
راسبغيــــــــابغعمرطارق النحالوي335657
راسبغيــــــــابغحممدعبد السالم احلجار 345870
انجحإحدى و ستوَن فقط 61عزام عبد هللا شيخ محدون 355884
انجحاثنتاِن و مخسوَن فقط 52غازي عبد املنعم محودي 365880
راسبغيــــــــابغخالدعبدالرحيم مرشد375650
 راسبسبع و عشروَن فقط 27غزوانعبدالكرمي مرمي385638
 راسباثنتا عشرة فقط 12حسنيعبدهللا احلنون ادريس395655
راسبغيــــــــابغحممدعبدهللا الزعيب405709
راسبغيــــــــابغمسعفعبدهللا طرابلسية415733
راسبغيــــــــابغعمادعدانن عسكر425674
 راسبثالث فقط 3حممدديبعالء طقم435716
 راسبإحدى عشرة فقط 11عزامعمار الطيار445777
 راسبتسع فقط 9عبد الفتاحعمر احلسن455572
راسبغيــــــــابغعايدعمر العلي465801
 راسبثالث فقط 3امحد عمر العلي 475868
 راسبست فقط 6ادهمعمر قدح485671
انجح ستوَن فقط 60معاويهعمران الفاخوري495844
راسبغيــــــــابغحممودعمران إبراهيم505598
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 42حممدغيداء خليل515842
انجحاثنتاِن و مخسوَن فقط 52أمحدفادي دردوره525739
انجح مخسوَن فقط 50عبد الكرميقاسم حمب الدين535775
راسبغيــــــــابغعبدالكرميكرم املاغوط545668
راسبغيــــــــابغفضل هللا كرمي نبواين 555911
 راسبإحدى عشرة فقط 11حممد انسليث عصار565839
راسبغيــــــــابغغالب جمد عرفه 575867
راسبغيــــــــابغعلي جمد مليا585858
راسبغيــــــــابغمروانحممد االبراهيم595794
راسبغيــــــــابغتوفيقحممد الشعار605592
راسبغيــــــــابغابديحممد املطلق615559
راسبغيــــــــابغفرحان حممد محزه أبو اخلري 625913
انجحمثان و مخسوَن فقط 58فضوانحممد عتيق635771
راسبغيــــــــابغأمحدحممد علي كحيل645745
 راسبسبع و عشروَن فقط 27عمرحممداخلالد655695
راسبغيــــــــابغامحدحممدجناح 665725
انجحثالث و مخسوَن فقط 53كمالحممود السلوم675765
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 راسبثالث و ثالثوَن فقط 33حسانحممود الطرن685836
انجح مخسوَن فقط 50عبد الرزاق حممود العمر 695883
انجح مخسوَن فقط 50خالدمصطفى الوقاع705737
راسبغيــــــــابغحممدمصعب املصطفى715738
 راسبست عشرة فقط 16هيثممظهر مليشو725722
انجحثالث و سبعوَن فقط 73اسامهنوار محود735843
 راسبإحدى و ثالثوَن فقط 31خالدمهام قرقورا745736
حرمان دورتني امتحانيتنيانجحثالث و مخسوَن فقط 53امحدوفاء العبود 755824
 راسب عشروَن فقط 20امحدايسر السيد يوسف765582
 راسب عشروَن فقط 20علي يونس شكري 775909

 راسبسبع عشرة فقط 17عامرسليمان السطور15366
راسبغيــــــــابغعبد اجمليدصهيب طبشي25374
راسبغيــــــــابغحممودعبد الباسط نعسان35383
راسبغيــــــــابغنبهانعبد هللا سامل45357
راسبغيــــــــابغمجالعبدهللا مالئكه55445
راسبغيــــــــابغعبدالقادرعدانن الصمصام65481
راسبغيــــــــابغعمرعدي اخلطاب75421
راسبغيــــــــابغمنذرعلي زريقه85447
راسبغيــــــــابغهاينعمران النشوايت95460

راسبغيــــــــابغمصطفىعمر دبوري105379
راسبغيــــــــابغنوارغيث عوض115444
راسبغيــــــــابغحسنفاطمه ابوقاسم125507
راسبغيــــــــابغعليكرمي اخلطيب135508
راسبغيــــــــابغعليكرمي العايق145472
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 35بشريحممد الفارس155449
راسبغيــــــــابغمحديحممد امني بريك165452
راسبغيــــــــابغعبدالكرميحممد فرحه175483
راسبغيــــــــابغطاللحممد وائل تلييت185466
راسبغيــــــــابغزايدحممدرضوان دلول الغنج195505
راسبغيــــــــابغمروانمصطفى احملمد205368
 راسبتسع و عشروَن فقط 29مروانممدوح الريس215367
راسبغيــــــــابغابراهيمانصر دويك225391
راسبغيــــــــابغبساموائل خبازيه235377
راسبغيــــــــابغحممدوائل سويدان245432
راسبغيــــــــابغحسنايسني جمحود255438
راسبغيــــــــابغخالدايمن الصاحل265479
راسبغيــــــــابغباللحيىي اليونس275405
راسبغيــــــــابغسعيديوسف البين285376

2022-2021العام اإلضايف
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كتـــابةرقمًا

100من50     عالمة النجاح2022  / 2021     املعهد التقاين للطب البيطري                    جدول امتحاين للعام الدراسي 

اجملمـوع النهائـي
االوىل                    : اللغة العربية                      دورة الفصل األول                     السنة :       املقـرر 

الرقم 
اجلامعي

النتيجــةاإلسم والشهرة مالحظـــاتاسم األب

سل
سل

م

 راسبأربع عشرة فقط 14ممدوحأمحد مهاوش15606
 راسبست فقط 6غازيحممود حلبيه25640
 راسبمثان و عشروَن فقط 28مدينمجعه احلمد العليوي35261
راسبغيــــــــابغابراهيمعزت كردية 45210
 راسبإحدى عشرة فقط 11عبدهللاحممد سبسيب55440
 راسبسبع عشرة فقط 17رضوانحممود كرانزي65347
راسبغيــــــــابغايسر علي املال 75162

راسبغيــــــــابغايهمفاطمه أبو إمساعيل15066
دورة استثنائية محاه

ختلف

6
      مسجل                مدقق                 رئيس شعبة االمتحاانت           أمني سر جلنة الرصد          رئيس جلنة الرصد


