
دواجن/ قائمة أبمساء طالب السنة الثانيةجامعة محاه        

كتابةرقمًامقابلةكتايب
فقط واحد و ثالثون درجة681731امحدحازم البخيت15684

فقط صفر درجة0غيابغياب0حممدخالد حسوين25278

فقط ثالثون درجة741930ابراهيمخليل العزو 35667

فقط سبع و عشرون درجة851427رئيفراما سفاف45852

فقط عشرون درجة721120عليراميا ابكري55583

فقط خمسة عشر درجة401115حمسنراب جعمور65849

فقط سبع و عشرون درجة571527سليمانربيع انصر75553

فقط تسعة عشر درجة711119حممدربيع جنال85356

فقط ثمان و عشرون درجة661628منذرران السماعيل 95750

فقط أربع و عشرون درجة551424حممدنوررنده اهلواري105822

فقط ثالث و عشرون درجة431623عيدوراين العفيف115459

فقط ثمان و عشرون درجة841628عيسىزينب العلي125719

فقط ست درجات46غياب2امحدعبد العزيز املصري135339

فقط عشرون درجة721120مصعبعبد هللا ادليب145807

فقط ثالثون درجة741930ابراهيمعبدالرمحن صليعي155688

فقط تسعة عشر درجة511319ايسر علي املال 165162

فقط اثنا عشر درجة912غياب3مازنعلي موسى175815

فقط خمس و عشرون درجة721625عبد الكرميعمر السقا185411

فقط صفر درجة0غيابغياب0عمرغرام جزار195498

فقط واحد و عشرون درجة711321غازيفاطمه زعيزع205587

فقط ثمان و عشرون درجة741728عمارفردوس املصري215752

فقط سبعة عشر درجة611017حافظفرايل نزال العلي225475

فقط واحد و عشرون درجة521421حممدماريه حنو235659

فقط سبع و عشرون درجة741627غنام حممد احملمد 245899

فقط ستة عشر درجة321116بسامحممد سعد حامت255921

فقط ست و ثالثون درجة882036موسىحممد أسعد265732

فقط اثنان و ثالثون درجة771832منصورحممد العبد275665

فقط ست و ثالثون درجة882036حمسنحممود اخلطيب285563

فقط ثالث و ثالثون درجة881733مصطفىحممود الدكر295676

فقط اثنان و عشرون درجة531422غازيحممود حلبيه305640

فقط سبع و عشرون درجة831627نصرحممود حوا315433

فقط ثمان و عشرون درجة741728عيسىمرح اسعد325746

النشاط 
واملشاركة 

أثناء الدروس
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الرقم
الرقم 
اجلامعي

اسم االباالسم و الشهرة
االختبارات 
الشفوية 
والوظائف

درجة40اجملمــــوع االختبارات العملية

أحياء دقيقة للدواجن:   اسم املقرر
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فقط أحد عشر درجة1011غياب1حممدحمسنمصطفى ارحيم335708

فقط ثالثون درجة651930طاهرنور قطاع345271

فقط واحد و ثالثون درجة851831عبد السالم هبة هللا حداد 355869

فقط واحد و ثالثون درجة761831عبدالرؤوفهبة خرفان365562

فقط ثالث و ثالثون درجة762033اهلاديهدى محراء375837

فقط أربع و عشرون درجة741324عمادايسني حدق385728

فقط أربع و عشرون درجة741324امحديوسف يوسف395457

فقط عشرون درجة521320حمموداسامة دبوس15304

فقط صفر درجة0غيابغياب0حممدخالد الشحود25482

فقط صفر درجة0غيابغياب0حممدعبدالكرمي العطار35536

فقط صفر درجة0غيابغياب0ظافرعبدهللا رمضان45448

فقط خمسة عشر درجة42915زهريعمر السياف55527

فقط صفر درجة0غيابغياب0امينحممد تالوي65193

فقط صفر درجة0غيابغياب0عبد الكرميحممد نور جواش75516

فقط ثالثة عشر درجة1013غياب3ابراهيممؤيد حسني85215

فقط صفر درجة0غيابغياب0خالد عراين-1

راسبو معهد ادلب

الراسبون

:           مدير املعهد:                             رئيس القسم:                                     مدّرس املادة
2


