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دواجن : اإلختصاص الثانية :        السنة 

كتػػػابةرقمًا
انجحفقط اثنان و سبعون درجة353772امحدحازم البخيت15684
حرمانحرمان0حرمانحرماندمحمخالد حسوين25278
 راسبفقط ثالث و خمسون درجة233053ابراىيمخليل العزو35667
 راسبفقط خمس و خمسون درجة312455رئيفراما سفاؼ45852
انجحفقط أربع و ستون درجة323264عليراميا ابكري55583
 راسبفقط سبع و أربعون درجة212647حمسنراب جعمور65849
انجحفقط سبع و سبعون درجة374077سليمانربيع انصر75553
 راسبفقط أربع و خمسون درجة292554دمحمربيع جنال85356
انجحفقط أربع و ستون درجة352964منذرران السماعيل95750

انجحفقط تسع و ستون درجة303969دمحمنوررنده اهلواري105822
حرمانحرمان0حرمانحرمانعيدوراين العفيف115459
انجحفقط أربع و ستون درجة293564عيسىزينب العلي125719
 راسبفقط أربعة عشر درجة14غ14امحدعبد العزيز املصري135339
انجحفقط سبعون درجة313970مصعبعبد هللا ادليب145807
انجحفقط خمس و ستون درجة273865ابراىيمعبدالرمحن صليعي155688
 راسبفقط ست و خمسون درجة302656ايسرعلي املال165162
حرمانحرمان0حرمانحرمانمازنعلي موسى175815
حرمانحرمان0حرمانحرمانعبد الكرميعمر السقا185411
انجحفقط تسع و ستون درجة234669غازيفاطمو زعيزع195587
 راسبفقط ثمان و خمسون درجة292958عمارفردوس املصري205752
انجحفقط سبعون درجة304070حافظفرايل نزال العلي215475
انجحفقط سبع و سبعون درجة245377دمحمماريو حنو225659
 راسبفقط تسعة عشر درجة15419غنام دمحم احملمد 235899
انجحفقط ستون درجة332760بسامدمحم سعد حامت245921
 راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38غ38موسىدمحم اسعد255732
 راسبفقط أربع و أربعون درجة321244منصوردمحم العبد265665
انجحفقط ثالث و ثمانون درجة394483حمسنحممود اخلطيب275563
 راسبفقط ثمان و خمسون درجة342458مصطفىحممود الدكر285676
 راسبفقط ثمان و أربعون درجة262248غازيحممود حلبيو295640
انجحفقط ستون درجة322860نصرحممود حوا305433
انجحفقط سبعون درجة343670عيسىمرح اسعد315746
 راسبفقط ثالثون درجة30غ30دمحمحمسنمصطفى ارحيم325708
انجحفقط تسع و سبعون درجة334679طاىرنور قطاع335271
 راسبفقط اثنان و خمسون درجة331952عبد السالم ىبة هللا حداد 345869
انجحفقط أربع و ستون درجة323264عبدالرؤوؼىبة خرفان355562
 راسبفقط ثالث و خمسون درجة312253اهلاديىدى محراء365837
انجحفقط سبع و ستون درجة274067عمادايسني حدؽ375728
 راسبفقط ثالث و خمسون درجة302353امحديوسف يوسف385457

حرمانحرمان0حرمانحرماندمحمخالد الشحود15482
حرمانحرمان0حرمانحرمانظافرعبدهللا رمضان25448
حرمانحرمان0حرمانحرماناميندمحم تالوي35193
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 راسبفقط سبع و أربعون درجة143347ابراىيمدمحم حامت45530
 راسبفقط ست و خمسون درجة183856ابراىيممؤيد حسني55215

 راسبفقط أربعة عشر درجة14غ14خالد عراين-1
راسبو معهد ادلب
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