
100/ 60عالمة النجاح       جامعة محاه 

رعاية تناسلية:                  اإلختصاص 

كتػػػابةرقمًا

انجحفقط تسع و سبعون درجة275279طوابراىيم امساعيل15522

انجحفقط ثالث و سبعون درجة324173عليامحد العلي25219

انجحفقط واحد و تسعون درجة385391ممدوحاسيد تويت35358

انجحفقط ست و ستون درجة343266الياسأمني ليوس45612

حرمان دورتني امتحانيتنيحرمانفقط سبع و ثالثون درجة37ضبط غش37أمحداتج الفارس55465

انجحفقط مثان و ستون درجة323668عباسجعفرمنصور65371

انجحفقط ثالث و سبعون درجة343973محزهحذيفو زعتيين75810

انجحفقط سبع و مثانون درجة335487أنورحسام سليمان85525

انجحفقط تسع و سبعون درجة324779يوسفحسن ابراىيم95622

انجحفقط مثان و ستون درجة254368دمحمحسن سليمان105734

انجحفقط سبعون درجة244670امحدحسن قرقورا 115645

انجحفقط أربع و مثانون درجة364884دمحمحسني اخلالد 125805

 راسبفقط اثنان و مخسون درجة262652مصطفىمحزة الصدير135404

انجحفقط واحد و ستون درجة263561دمحمخالداجلعبو145648

انجحفقط اثنان و تسعون درجة335992فؤادرضا خطاب155552

انجحفقط مثانون درجة334780كمالزين العابدين الديب165697

انجحفقط مثان و مثانون درجة375188خالدسهى قيبارو175754

انجحفقط سبع و سبعون درجة383977خالدطالب السويد185635

 راسبفقط أربع و أربعون درجة242044غازيطو العبدهللا195649

 راسبفقط مخس و ثالثون درجة122335حسنعارؼ دمحممحكي205634

انجحفقط ست و مثانون درجة345286امحدعبدالقادر ادلصطفى215669

انجحفقط ثالث و تسعون درجة385593دمحمعلي اخلضر225568

انجحفقط سبع و مثانون درجة355287امحدعلي بدور235834

حرمان دورتني امتحانيتنيانجحفقط ستون درجة263460حسنفراس اخلضر245749

انجحفقط ثالث و سبعون درجة373673عبد الوىابفواز العبود255423

انجحفقط سبع و ستون درجة353267خالدكامل عبد هللا265431

 راسبفقط مخس و مخسون درجة312455دمحمكنان احلسني275555

2022  / 2021                    جدول امتحاين للعام الدراسي ادلعهد التقاين للطب البيطري

سل
سل

الرقم م
اجلامعي

االمتحان النظريأعمال السنةاسم األباإلسم والشهرة
اجملمػوع النهائػي

مالحظػػػاتالنتيجػػة

دورة الفصل األول    السنة الثانية  فيزيولوجيا التناسل والتلقيح االصطناعي           :       ادلقرر 

: رئيس جلنة الرصد:                   أمني السر:    رئيس شعبة االمتحاانت:                    مدقق:                     مسجل



100/ 60عالمة النجاح       جامعة محاه 

رعاية تناسلية:                  اإلختصاص 

كتػػػابةرقمًا

2022  / 2021                    جدول امتحاين للعام الدراسي ادلعهد التقاين للطب البيطري

سل
سل

الرقم م
اجلامعي

االمتحان النظريأعمال السنةاسم األباإلسم والشهرة
اجملمػوع النهائػي

مالحظػػػاتالنتيجػػة

دورة الفصل األول    السنة الثانية  فيزيولوجيا التناسل والتلقيح االصطناعي           :       ادلقرر 

انجحفقط ست و سبعون درجة255176انقدلبانو احلسن285787

انجحفقط تسع و ستون درجة333669جورجماريو عطيو295766

 راسبفقط أربع و مخسون درجة292554نزيورلد احملمد305456

 راسبفقط تسع و أربعون درجة301949مرواندمحم السايح315769

حرمانحرمان0حرمانحرمانماىردمحم السعدي325412

انجحفقط واحد و سبعون درجة353671حسندمحم العمر335759

انجحفقط واحد و سبعون درجة363571دمحم منقذ دمحم شفيق البارودي 345878

انجحفقط ثالث و تسعون درجة405393عارؼدمحم دهلل355539

حرمانحرمان0حرمانحرمانعبد الرمحندمحم عبيد365623

 راسبفقط اثنا عشر درجة12غ12مسعدزلمود حسني375577

انجحفقط ثالث و مثانون درجة325183امساعيلزلمودادلضحي385636

انجحفقط أربع و مثانون درجة335184عمادزلمود أمحد395602

انجحفقط سبعون درجة264470عليمعاذ الشرع405564

انجحفقط واحد و ستون درجة382361حيدرمهند احلاج علي415730

انجحفقط مخس و مثانون درجة345185دمحم مسريمؤمن طالب425713

انجحفقط سبع و سبعون درجة294877عبداذلاديىائل حبيب435560

 راسبفقط تسع و ثالثون درجة261339زلمودحيىي الزين445916

 راسبفقط اثنان و عشرون درجة22غ22انيفيوسف خلوؼ455609

حرمانحرمان0حرمانحرمانرضاأمحد دمحم15518

انجحفقط أربع و ستون درجة323264يوسفدمحم صليعي25127

 راسبفقط مخس و ثالثون درجة26935فائقشعالن احلسن15345

حرمانحرمان0حرمانحرمانزكرايعبد الرمحن علماين25081

 راسبفقط ثالث و عشرون درجة23غ23دمحم خريعصام اخلولو35163
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