
                               ادلعهد التقاين للطب البيطري

دواجن : اإلختصاص الثانية :        السنة 

كتػػػابةرقمًا
انجحفقط سبع و ستون درجة194867امحدحازم البخيت15684
حرمانحرمان0حرمانحرماندمحمخالد حسوين25278
 راسبفقط ست و عشرون درجة26غ26ابراىيمخليل العزو 35667
 راسبفقط ثالث و خمسون درجة213253رئيفراما سفاؼ45852
 راسبفقط أربع و أربعون درجة242044عليراميا ابكري55583
 راسبفقط خمس و عشرون درجة151025حمسنراب جعمور65849
 راسبفقط خمس و عشرون درجة25غ25سليمانربيع انصر75553
 راسبفقط ست و خمسون درجة223456دمحمربيع جنال85356
انجحفقط ست و ستون درجة303666منذرران السماعيل 95750

انجحفقط ثالث و سبعون درجة274673دمحمنوررنده اذلواري105822
 راسبفقط تسع و عشرون درجة171229عيدوراين العفيف115459
انجحفقط اثنان و ستون درجة283462عيسىزينب العلي125719
 راسبفقط ثالث و ثالثون درجة132033امحدعبد العزيز ادلصري135339
انجحفقط تسع و ستون درجة234669مصعبعبد هللا ادليب145807
انجحفقط ثمان و ستون درجة284068ابراىيمعبدالرمحن صليعي155688
انجحفقط سبعون درجة205070ايسر علي ادلال 165162
حرمانحرمان0حرمانحرمانمازنعلي موسى175815
 راسبفقط ستة عشر درجة16غ16عبد الكرميعمر السقا185411
 راسبفقط ثالث و خمسون درجة213253غازيفاطمو زعيزع195587
انجحفقط ثالث و ستون درجة154863عمارفردوس ادلصري205752
 راسبفقط اثنان و خمسون درجة262652حافظفرايل نزال العلي215475
انجحفقط سبع و ستون درجة293867دمحمماريو حنو225659
 راسبفقط ثمانية عشر درجة18غ18غنام دمحم احملمد 235899
 راسبفقط ثمان و أربعون درجة242448بسامدمحم سعد حامت245921
انجحفقط أربع و تسعون درجة405494موسىدمحم اسعد255732
انجحفقط ثمانون درجة324880منصوردمحم العبد265665
انجحفقط خمس و ستون درجة254065حمسنحممود اخلطيب275563
انجحفقط سبع و سبعون درجة275077مصطفىحممود الدكر285676
 راسبفقط سبعة عشر درجة17غ17غازيحممود حلبيو295640
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انجحفقط تسع و ستون درجة214869نصرحممود حوا305433
انجحفقط تسع و سبعون درجة354479عيسىمرح اسعد315746
انجحفقط أربع و ستون درجة204464دمحمحمسنمصطفى ارحيم325708
انجحفقط واحد و ستون درجة194261طاىرنور قطاع335271
انجحفقط خمس و ستون درجة214465عبد السالم ىبة هللا حداد 345869
 راسبفقط سبع و خمسون درجة233457عبدالرؤوؼىبة خرفان355562
 راسبفقط ثمان و خمسون درجة223658اذلاديىدى محراء365837
 راسبفقط تسع و خمسون درجة174259عمادايسني حدؽ375728
 راسبفقط ثالث و عشرون درجة23غ23امحديوسف يوسف385457

 راسبفقط تسع و خمسون درجة253459غسانأمين السمان15280
حرمانحرمان0حرمانحرماندمحمخالد الشحود25482
حرمانحرمان0حرمانحرماندمحمعبدالكرمي العطار35536
حرمانحرمان0حرمانحرمانظافرعبدهللا رمضان45448
 راسبفقط ثمان و ثالثون درجة182038نزارعبيده احلسني55526
 راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32غ32عبد الكرميعلي ابراىيم65531
حرمانحرمان0حرمانحرماناميندمحم تالوي75193
 راسبفقط خمس و عشرون درجة25غ25ابراىيمدمحم حامت85530
حرمانحرمان0حرمانحرمانابراىيممؤيد حسني95215

 راسبفقط عشرون درجة20غ20خالد عراين-1

الراسبون
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