
2022/ 2021جدول امتحاين للعام الدراسي املعهد التقاين للطب البيطري
خمابر بيطرية :     اإلختصاص الثانية :   السنة 

كتـــابةرقمًا
انجحفقط مثان و سبعون درجة334578مصطفىاهلام اخللف15796
انجحفقط تسع و سبعون درجة314879دمحم قصيانتصار ايسني25789
انجحفقط تسع و تسعون درجة405999دمحمانس احلسن35795
 راسبفقط ثالث و مخسون درجة233053نورانانور كزكز45797
انجحفقط أربع و تسعون درجة375794نبهاناايت املعرواي55628
انجحفقط تسع و ستون درجة294069عداننايناس الطالب65664
 راسبفقط تسع و مخسون درجة293059حسنيايه القويسم75721
 راسبفقط ثالث و ثالثون درجة191433فاتحإلزا عبدو85742
 راسبفقط ثالثة عشر درجة13غ13دمحمأمحد احللو95654

 راسبفقط مثان و مخسون درجة243458ممدوحأمحد مهاوش105606
انجحفقط مخس و مثانون درجة364985ايسرأريج العمر115545
انجحفقط مخس و ستون درجة303565عمادأمل اليوسف125791
 راسبفقط عشرون درجة20غ20عليأمل عجوب135422
 راسبفقط ست و مخسون درجة381856امحدآالء السواس145846
 راسبفقط مثان و عشرون درجة28غ28رضا آجني املصطفى 155866
 راسبفقط أربع و أربعون درجة341044حسانآايت السيد165575
انجحفقط مثان و سبعون درجة364278عبد الرزاقبتول الزبدي175524
 راسبفقط ثالث و عشرون درجة23غ23حممودبتول تيناوي185845
 راسبفقط ثالثون درجة22830متامبديعه الغريوايت195847
 راسبفقط سبع و مخسون درجة302757مسريبالل عمر205755
انجحفقط تسع و سبعون درجة374279امحدبيان الغريوايت 215820
انجحفقط أربع و سبعون درجة353974عمرتسنيم قطان225804
 راسبفقط ست و ثالثون درجة36غ36حممودجواهر تتان235831
انجحفقط ست و سبعون درجة314576مسريجودي الصباغ245557
انجحفقط مخس و ستون درجة263965معمرحنني اخلضري255707
انجحفقط أربع و سبعون درجة314374حسام الدينحنني عصفور265554
انجحفقط مخس و ستون درجة313465نضالخالد سويد 275731
انجحفقط ثالث و مثانون درجة305383عبد الناصردايال املصري285700
 راسبفقط واحد و ثالثون درجة31غ31امحددايان احملسن295642
انجحفقط تسع و سبعون درجة384179عليراما ابراهيم305855
انجحفقط مثان و سبعون درجة364278عمارراما املهوايت315611
انجحفقط ثالث و تسعون درجة405393مصطفىرقيه السليمان دنيا325790
انجحفقط سبع و ستون درجة343367امينرهف ابو علو335802
 راسبفقط سبع و مخسون درجة312657عبد السالمرهف احللو345792
انجحفقط مثان و ستون درجة284068دايبرمي الشحنه البستاين355705
حرمانحرمان0حرمانحرمانعبدالرحيمزكراي محال القلعه365919
انجحفقط مثانون درجة354580خالد زينب األمحد 375901
 راسبفقط ثالث و ثالثون درجة33غ33اكرمزينة كلبون385818
انجحفقط ثالث و ستون درجة372663حسن سدرا النصر 395864
انجحفقط تسع و ستون درجة353469محدوسالم زقزوق405656
انجحفقط مثان و مثانون درجة365288حممود صفا احلسني 415912
انجحفقط واحد و ستون درجة303161خلدونعبد السالم خرسة425696
 راسبفقط مثان و عشرون درجة26228دمحم حسانعبد الكرمي شعار435744
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       1علم الطفيليات :    املقرر 

1
: رئيس جلنة الرصد:           أمني السر:          رئيس شعبة االمتحاانت:                      مدقق:                                  مسجل



2022/ 2021جدول امتحاين للعام الدراسي املعهد التقاين للطب البيطري
خمابر بيطرية :     اإلختصاص الثانية :   السنة 

كتـــابةرقمًا

100 من 60عالمة النجاح 

مالحظـــات

   دورة الفصل األول

سل
سل

الرقم مت
اجلامعي

أعمال اسم األباإلسم والشهرة
السنة

االمتحان 
النظري

النتيجــةاجملمـوع النهائـي

       1علم الطفيليات :    املقرر 

انجحفقط ست و سبعون درجة324476إايدعبد هللا النرابيجي445538
حرمانحرمان0حرمانحرمانماهرعبدالكرمي طرشه455506
انجحفقط مخس و سبعون درجة314475دمحمعدانن ابراهيم465819
 راسبفقط ثالث و ثالثون درجة33غ33غياث عزه قنرب 475879
انجحفقط اثنان و ستون درجة263662بسامعفراء ورق485827
 راسبفقط أربعة عشر درجة14غ14عمارعال احلمود495661
انجحفقط مثانون درجة384280حكمتفاطمة جنار505917
انجحفقط ست و سبعون درجة354176عبدالرزاقفاطمه الزهراء العلوش515395
انجحفقط ست و ستون درجة372966دمحمفاطمه الشحود525653
 راسبفقط ثالثون درجة131730عمرفاطمه خضر535724
 راسبفقط مخس و أربعون درجة271845حسنفاطمه شاليش545596
انجحفقط أربع و مثانون درجة374784حممودقمر الزبدي555710
انجحفقط تسعون درجة405090صفوانكاتيا القلفه565551
انجحفقط تسع و سبعون درجة304979فراس ليالس شاكر 575907
انجحفقط أربع و ستون درجة313364حمموددمحم فارس احللبيه585891
 راسبفقط مثان و مخسون درجة233558عصامدمحمعصام بربور595918
انجحفقط أربع و تسعون درجة385694هيثم مرح العلي 605860
انجحفقط ستون درجة303060مجالمرمي هاشم615517
 راسبفقط ثالثون درجة30غ30فاديمالك عدي625856
انجحفقط مخس و ستون درجة313465رايض مهند عبد هللا 635871
 راسبفقط تسع و أربعون درجة232649خالدمياس املنجد645922
 راسبفقط سبع و أربعون درجة311647دمحم راشد انبغة الكيايل 655908
 راسبفقط مخسون درجة212950عبد هللاجناة الزبدي665397
انجحفقط مخس و تسعون درجة385795زيدنوال عروب675599
انجحفقط ثالث و سبعون درجة353873حسني نور زكيه 685886
انجحفقط تسع و سبعون درجة314879علينور عاقل695920
 راسبفقط مخس و مخسون درجة312455مازننور قبش705817
انجحفقط مثان و سبعون درجة374178عمادنور علي قنا715853
انجحفقط ثالث و سبعون درجة304373عبد هللاهبة هللا صليعي725748
انجحفقط اثنان و سبعون درجة324072جهادهبة عسكر735803
انجحفقط تسع و سبعون درجة334679دمحمهديل احلفار745544
انجحفقط أربع و ستون درجة293564دمحم اايدوالء السراج755851
انجحفقط اثنان و سبعون درجة353772دمحمايمسني مهباش765702

انجحفقط مخس و سبعون درجة314475صالحامحد عمري15300
انجحفقط أربع و مثانون درجة374784ماهراميان العسل25393
انجحفقط ثالث و سبعون درجة254873دمحم برهانحنني عبو35427
انجحفقط مثان و ستون درجة224668امحدرهام محود45419

الراسبون
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انجحفقط اثنان و ستون درجة224062دمحم عليسالم احلسني العمر55473
 راسبفقط اثنان و عشرون درجة22غ22خالدنور اجلاسم65521

 راسبفقط مثان و عشرون درجة28غ28بشاربشرى فرج15246
 راسبفقط ثالث و عشرون درجة23غ23آصفحسن االبراهيم25160
 راسبفقط تسع و مخسون درجة213859حكمصفوان شيخ الغنامة35245
انجحفقط أربع و ستون درجة253964دمحمغسانعبدهللا الصبوح45073
انجحفقط ست و ستون درجة204666حسنوداد األمحد55251
 راسبفقط سبعة عشر درجة17غ17عبدهللاميان عيسى65082

2022-2021العام اإلضايف 
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