
رعاية تناسلية:  اإلختصاص دورة الفصل األول       السنة الثانية                         1علم الوالدة وأمراضها :    ادلقػػرر 

كتػػػابةرقمًا
انجحفقط ثالث و مثانون درجة374683طوابراىيم امساعيل15522
انجحفقط مثان و ستون درجة383068عليامحد العلي25219
انجحفقط سبع و مثانون درجة335487ممدوحاسيد تويت35358
انجحفقط سبع و سبعون درجة334477الياسأمني ليوس45612
حرمان دورتني امتحانيتني راسبفقط سبع و مخسون درجة372057أمحداتج الفارس55465
انجحفقط سبع و سبعون درجة324577عباسجعفرمنصور65371
انجحفقط تسع و ستون درجة353469محزهحذيفو زعتيين75810
انجحفقط واحد و مثانون درجة334881أنورحسام سليمان85525
انجحفقط مثانون درجة374380يوسفحسن ابراىيم95622

انجحفقط مثان و ستون درجة303868دمحمحسن سليمان105734
انجحفقط ثالث و سبعون درجة343973امحدحسن قرقورا 115645
انجحفقط اثنان و تسعون درجة385492دمحمحسني اخلالد 125805
 راسبفقط أربع و مخسون درجة272754مصطفىمحزة الصدير135404
انجحفقط واحد و مثانون درجة354681دمحمخالداجلعبو145648
 راسبفقط سبع و ثالثون درجة37غ37فؤادرضا خطاب155552
انجحفقط واحد و مثانون درجة364581كمالزين العابدين الديب165697
انجحفقط تسع و مثانون درجة385189خالدسهى قيبارو175754
انجحفقط ست و سبعون درجة373976خالدطالب السويد185635
انجحفقط ستون درجة233760غازيطو العبدهللا195649
انجحفقط مثان و ستون درجة284068حسنعارؼ دمحممحكي205634
انجحفقط ثالث و مثانون درجة315283امحدعبدالقادر ادلصطفى215669
انجحفقط ست و مثانون درجة384886دمحمعلي اخلضر225568
انجحفقط تسع و سبعون درجة384179امحدعلي بدور235834
حرمان دورتني امتحانيتني راسبفقط سبع و عشرون درجة27غش27حسنفراس اخلضر245749
انجحفقط أربع و سبعون درجة373774عبد الوىابفواز العبود255423
انجحفقط واحد و سبعون درجة323971خالدكامل عبد هللا265431
انجحفقط مخس و سبعون درجة354075دمحمكنان احلسني275555
انجحفقط سبع و سبعون درجة334477انقدلبانو احلسن285787
انجحفقط مثان و سبعون درجة354378جورجماريو عطيو295766

100من 60       عالمة النجاح 2022  / 2021                    جدول امتحاين للعام الدراسي    ادلعهد التقاين للطب البيطري
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اجملمػوع النهائػي
مالحظػػػاتالنتيجػػة
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كتػػػابةرقمًا

100من 60       عالمة النجاح 2022  / 2021                    جدول امتحاين للعام الدراسي    ادلعهد التقاين للطب البيطري
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 راسبفقط أربع و مخسون درجة302454نزيورلد احملمد305456
انجحفقط سبع و ستون درجة343367مرواندمحم السايح315769
حرمانحرمان0حرمانحرمانماىردمحم السعدي325412
انجحفقط اثنان و مثانون درجة354782حسندمحم العمر335759
انجحفقط سبع و مثانون درجة394887دمحم منقذ دمحم شفيق البارودي 345878
انجحفقط أربع و تسعون درجة385694عارؼدمحم دهلل355539
حرمانحرمان0حرمانحرمانعبد الرمحندمحم عبيد365623
 راسبفقط تسعة عشر درجة19غ19مسعدزلمود حسني375577
انجحفقط أربع و سبعون درجة294574امساعيلزلمودادلضحي385636
انجحفقط مثان و سبعون درجة344478عمادزلمود أمحد395602
انجحفقط تسع و سبعون درجة354479عليمعاذ الشرع405564
انجحفقط أربع و مثانون درجة374784حيدرمهند احلاج علي415730
انجحفقط ست و سبعون درجة364076دمحم مسريمؤمن طالب425713
انجحفقط ثمانون درجة334780عبداذلاديىائل حبيب435560
 راسبفقط خمس و خمسون درجة282755زلمودحيىي الزين445916
انجحفقط سبع و ستون درجة274067انيفيوسف خلوؼ455609

 راسبفقط ثالث و عشرون درجة23غ23زلمودامحد اللقباين15488
حرمانحرمان0حرمانحرمانرضاأمحد دمحم25518
انجحفقط واحد و ستون درجة313061يوسفدمحم صليعي35127

انجحفقط تسع و سبعون درجة364379دمحمامحد ادلكاوي15137
 راسبفقط أربع و عشرون درجة24صفر24فائقشعالن احلسن25345
حرمانحرمان0حرمانحرمانزكرايعبد الرمحن علماين35081
 راسبفقط ست و عشرون درجة26غ26دمحم خريعصام اخلولو45163

الراسبون

2022-2021العام اإلضايف 
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