
                               املعهد التقاين للطب البيطري

دواجن : اإلختصاص الثانية :        السنة 

كتػػػابةرقمًا
انجحفقط سبع و سبعون درجة314677امحدحازم البخيت15684
حرمانحرمان0حرمانحرماندمحمخالد حسوين25278
انجحفقط واحد و ستون درجة303161ابراىيمخليل العزو 35667
انجحفقط ثمان و ستون درجة274168رئيفراما سفاؼ45852
 راسبفقط ثمان و أربعون درجة202848عليراميا ابكري55583
 راسبفقط خمسون درجة153550حمسنراب جعمور65849
 راسبفقط تسع و خمسون درجة273259سليمانربيع انصر75553
 راسبفقط سبع و خمسون درجة193857دمحمربيع جنال85356
 راسبفقط تسع و خمسون درجة283159منذرران السماعيل 95750

انجحفقط واحد و ستون درجة243761دمحمنوررنده اهلواري105822
 راسبفقط ست و أربعون درجة232346عيدوراين العفيف115459
انجحفقط اثنان و ستون درجة283462عيسىزينب العلي125719
حرمانحرمان0حرمانحرمانامحدعبد العزيز املصري135339
 راسبفقط اثنان و خمسون درجة203252مصعبعبد هللا ادليب145807
انجحفقط اثنان و ستون درجة303262ابراىيمعبدالرمحن صليعي155688
 راسبفقط تسع و ثالثون درجة192039ايسر علي املال 165162
 راسبفقط عشرون درجة12820مازنعلي موسى175815
 راسبفقط خمس و عشرون درجة25غ25عبد الكرميعمر السقا185411
 راسبفقط أربعون درجة211940غازيفاطمو زعيزع195587
 راسبفقط تسع و خمسون درجة283159عمارفردوس املصري205752
 راسبفقط ثالث و عشرون درجة17623حافظفرايل نزال العلي215475
 راسبفقط واحد و خمسون درجة213051دمحمماريو حنو225659
انجحفقط اثنان و ثمانون درجة275582غنام دمحم احملمد 235899
 راسبفقط أربع و ثالثون درجة161834بسامدمحم سعد حامت245921
انجحفقط ثالث و تسعون درجة365793موسىدمحم اسعد255732
انجحفقط تسع و سبعون درجة324779منصوردمحم العبد265665
انجحفقط واحد و تسعون درجة365591حمسنحممود اخلطيب275563
انجحفقط خمس و سبعون درجة334275مصطفىحممود الدكر285676
 راسبفقط اثنان و ثالثون درجة221032غازيحممود حلبيو295640
 راسبفقط خمس و خمسون درجة272855نصرحممود حوا305433
انجحفقط ثمانون درجة285280عيسىمرح اسعد315746
حرمانحرمان0حرمانحرماندمحمحمسنمصطفى ارحيم325708
انجحفقط ست و سبعون درجة304676طاىرنور قطاع335271
انجحفقط واحد و ستون درجة313061عبد السالم ىبة هللا حداد 345869
 راسبفقط أربع و خمسون درجة312354عبدالرؤوؼىبة خرفان355562
انجحفقط سبع و سبعون درجة334477اهلاديىدى محراء365837
 راسبفقط ثمان و أربعون درجة242448عمادايسني حدؽ375728
انجحفقط ثالث و ستون درجة243963امحديوسف يوسف385457
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انجحفقط مخس و ستون درجة204565حمموداسامة دبوس15304
حرمانحرمان0حرمانحرماندمحمخالد الشحود25482
 راسبفقط أربع و عشرون درجة24غ24حسنيصبحي البخيت35213
حرمانحرمان0حرمانحرماندمحمعبدالكرمي العطار45536
حرمانحرمان0حرمانحرمانظافرعبدهللا رمضان55448
 راسبفقط مثان و عشرون درجة28غ28خالدعثمان تلييت65275
 راسبفقط تسعة عشر درجة19غ19عبدالقادرعالء الدين زغلول75286
 راسبفقط ثالث و عشرون درجة15823زىريعمر السياؼ85527
حرمانحرمان0حرمانحرماناميندمحم تالوي95193

 راسبفقط تسعة عشر درجة19غ19دمحمخريدمحمعلي املصري105266
 راسبفقط مخس و عشرون درجة131225ابراىيممؤيد حسني115215
انجحفقط أربع و ستون درجة253964غزواننضال مجعة125454

حرمانحرمان0حرمانحرمانخالد عراين-1

 راسبفقط سبع و ثالثون درجة211637عبيدة محصي سختورة_1

راسبو معهد ادلب

 معهد ادلب2022-2021العام اإلضايف 
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