
كتـــابةرقمًا

 راسبمثان و ثالثوَن فقط 162238نوافابراهيم شرقي15924
انجحمخس و مخسوَن فقط 213455عمادابراهيم عطاهللا25966
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18موسىامحد امحد35957
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 221234صبحيامحد احلالق45963
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 152035عبدالرزاقامحد اخللوف55949
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 161632قاسمامحد وهيب65927
 راسبأربع و أربعوَن فقط 182644امحداسامه محشو75996
 راسبثالث و أربعوَن فقط 212243عبدالوهاباكرام زامل85970
حرمان حرمان 0حرمانحرمانحمموداملعتصم ابهلل فرهود95995

 راسب أربعوَن فقط 221840خمتاراية الزين 106014
انجحمخس و مخسوَن فقط 233255صبحياميان الكلكل115975
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 182442امحدإيلني ديب125972
 راسبست و عشروَن فقط 101626شهابأمحد احلسن135944
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 211435غياثأمحد عثمان145926
 راسبثالث و ثالثوَن فقط 171633حيانأسامه الواوي155964
انجحثالث و مخسوَن فقط 213253دمحمأمل اجلرف165981
 راسبثالث و ثالثوَن فقط 211233مسريبكرصويص175953
 راسبإحدى و ثالثوَن فقط 151631عمادالديناتج الدين اجلدا185959
انجحأربع و ستوَن فقط 244064طالستبارك اخلليل 195952
 راسبست و أربعوَن فقط 242246دمحمصائبتيما العقاد206006
حرمان حرمان 0حرمانحرمانهشامجود عيسى215929
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 182038مصطفىحذيفه املكحل225951
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 162238حممودحسام قمرالدين235998
حرمان حرمان 0حرمانحرمانسلمانحسن مرعي246009
انجحمخس و ستوَن فقط 254065حمي الدينحال احملمود256005
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21مجالخالد اجلندي266013
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 181634دمحمخضر حسن275969
انجحإحدى و ستوَن فقط 214061ساميخضر عون285937
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 161834عبدالرزاقدانيا دويك295976
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 181432ملعاتدانيال امساعيل305931
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 152035حسامرامي قاسم اغا315986
انجحثالث و مخسوَن فقط 213253خالدرشاد طه325992
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 181432دمحمنصررضوان قطاش335960
 راسبإحدى و أربعوَن فقط 212041رايضرفيق جنيد345932
 راسبمثان و أربعوَن فقط 183048رعدزهراءحمفوض356011
 راسب ثالثوَن فقط 22830دمحمنورزايد الصاري365982
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 راسبأربع و أربعوَن فقط 202444دمحمسارة اخلابور375978
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17دمحمشهاب اجلرف385925
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 201232زايدطارق منينه396000
 راسبست و عشروَن فقط 161026فيصلطه موصلي405948
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 192039ساملعامر الديل415962
 راسبثالث و ثالثوَن فقط 211233حممودعبدالرزاق زقزوق425983
 راسبمثان و أربعوَن فقط 222648دمحمسليمعبدهللا ضحيك435945
 راسبثالث و ثالثوَن فقط 151833امحدعبداهلادي الباشا445934
 راسبإحدى و أربعوَن فقط 192241رمضانعطاهللا الشحاده455954
 راسبسبع و أربعوَن فقط 212647فراسعالء قدور عالوي465939
انجح مخسوَن فقط 203050حيىيعالء دمحم475947
 راسبست و ثالثوَن فقط 122436عيسىعلي احملمود485942
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 181634يوسفعلي النظامي495933
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18عليعمر الصطيف505980
 راسبسبع و عشروَن فقط 151227مصطفىعمر القاسم515984
 راسبثالث و أربعوَن فقط 192443يوسفعمر عزو525950
حرمان حرمان 0حرمانحرمانبسامفاخم موسى535973
 راسبست و عشروَن فقط 121426معتزفادي قندقجي545967
 راسبثالث و أربعوَن فقط 232043انيففاطمه املويل555946
 راسبتسع و عشروَن فقط 171229فوزيقاسم حمب الدين565993
 راسبإحدى و أربعوَن فقط 192241بسامالان القوجه575971
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15أمحدليث عبدو585977
 راسبمثان و عشروَن فقط 121628عليمالك ابواخلري595958
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 211839فهددمحم العموري605935
 راسبسبع و عشروَن فقط 151227صفواندمحم مخيس615938
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21عادلدمحم قبالن625928
انجحست و مخسوَن فقط 223456مصطفىدمحم قيسون636008
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17دمحمعزامدمحمأيوب كسم645961
انجحثالث و مخسوَن فقط 213253قاسمدمحممهدي655941
حرمان حرمان 0حرمانحرمانهاديدمحمنورالدين طنطا665987
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18عبداللطيفحممود الرزوق676002
 راسبأربع و عشروَن فقط 24صفر24معاذحممود العبود685940
 راسبست و ثالثوَن فقط 201636خالدحممود جنيد695955
حرمان حرمان 0حرمانحرماندمحمحممود مشتا705985
حرمان حرمان 0حرمانحرمانحيانحمي الدين ابراهيم715923
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14امحدمصطفى سعد726010

      مسجل            مدقق             رئيس شعبة االمتحاانت          أمني سر جلنة الرصد          رئيس جلنة الرصد 



كتـــابةرقمًا

100 من 50               عالمة النجاح 2022  / 2021        املعهد التقاين للطب البيطري                    جدول امتحاين للعام الدراسي 

اجملمـوع النهائـي

سل
سل

م

االوىل           : دورة الفصل األول       السنة  /                                      1/ اللغة األجنبية :  املقـرر 

مالحظـــاتالنتيجــة اإلسم والشهرة
أعمال 
السنة

الرقم 
اجلامعي

اسم األب
االمتحان 
النظري

 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21دمحممقداد عبدهللا735930
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 201838دمحمغسانمؤيد زكيه745994
 راسبمخس و عشروَن فقط 151025غسانميار عبود755943
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 181634امحدميساء احلاج نعسان765974
 راسبست و عشروَن فقط 20626مصطفىانئل  شققي776001
 راسبأربع و أربعوَن فقط 182644دمحمنداء حلوم785956
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 152035رضوانندى احلاج نعسان795965
انجحاثنتاِن و ستوَن فقط 243862اميننسيم البيطار805990
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 181634دمحمنصار املللي815989
 راسبإحدى و أربعوَن فقط 231841حسام الدينهنله جلعوط826003
انجحتسع و ستوَن فقط 254469علينور احملمدعلي835991
حرمان حرمان 0حرمانحرماندمحمنورالدين جرب845997
انجحست و مخسوَن فقط 223456حممودنوره التايه856007
 راسب ثالثوَن فقط 141630طارقهاجر احلسن865936
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 241438خالدهاشم بدور876012
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18منذرهايه ديبه885979
 راسبست و أربعوَن فقط 182846دمحممجعهايمسني امساعيل896004
 راسبست و أربعوَن فقط 182846عباسحيىي األمحد905968
 راسب أربعوَن فقط 182240دمحمعليحيىي محشو915999
 راسبمخس و عشروَن فقط 151025ميزريوسف الضاهر925988

حرمان حرمان 0حرمانحرمانأمحدابراهيم األمحد15675
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعبد الغينابراهيم حميسن25776
 راسبست و عشروَن فقط 121426عليابراهيم مصيين35778
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 181432خالدامحد احلسني45714
 راسبتسع و عشروَن فقط 191029سلمانامحد حالوة55693
 راسبعشر فقط 10غ10هيثم امحد محشو 65893
 راسبسبع و ثالثوَن فقط 191837مصعبامساء حجازي75678
 راسبمثان و أربعوَن فقط 222648لؤي الدينااليسم شاهني85689
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18راضيالزهراء احملمد95690

 راسبأربع و ثالثوَن فقط 142034دمحمأمحد احللوم105743
 راسب أربعوَن فقط 182240حافظأمحد الكناص115591
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 142438مسريأمحد اليوسف125833
 راسب عشروَن فقط 20غ20هايلأمحد أبو العنز135747
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 162238معدأمحد سيفو145548
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 191635دمحمأمحد صاحل 155547

الراسبون
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 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 222042مسريأمحدمحزه165663
حرمان حرمان 0حرمانحرمانفادي أمحدنصره175619
حرمان حرمان 0حرمانحرمانبكر أدهم بنكه العدس185573
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15عبد الرزاق أسامة جواش 195877
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 211435انديأسيل اسرب205620
 راسبست عشرة فقط 16صفر16سوهيلأمثل عديره215782
حرمان حرمان 0حرمانحرماندمحمأنس كحله225715
 راسبمثان و عشروَن فقط 181028ممدوحأنور زقزوق235556
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعبد الكرميأيهم حيدر245618
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 202242أمينآيه نصره255723
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11جعفرابسل جعفر265660
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 211435دمحمبدرالدين اليوسف275637
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18دمحمصهيببشار احللبية 285914
 راسبعشر فقط 10غ10صالح الدين بشرى خدجيه 295910
 راسباثنتاِن و عشروَن فقط 101222دمحمبالل تلييت305540
حرمان حرمان 0حرمانحرماندمحمتسنيم انطكلي 315816
 راسبثالث و أربعوَن فقط 251843عمراثئرالسليمان325881
 راسبسبع و ثالثوَن فقط 132437ايسر حازم ارحيم 335873
 راسبثالث و أربعوَن فقط 212243عبد الستار حازم احلمشو 345887
 راسبسبع و ثالثوَن فقط 152237منذرحسن احملمود355590
 راسبسبع عشرة فقط 15217حافظحسن كنجو365682
 راسبست و ثالثوَن فقط 162036عمادمحزة شروف375624
 راسبمخس و عشروَن فقط 151025دمحم جهادمحزه جنيد385768
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14خورشيدخالد دمحم395672
 راسبمثان و عشروَن فقط 24428سامررضوان خليف405677
 راسبسبع و عشروَن فقط 19827عبد الناصررهام عثمان 415900
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15حسنيزيدالشمايل425717
 راسبثالث و أربعوَن فقط 232043عبد احلكيمساره املليح435850
 راسبثالث و عشروَن فقط 23غ23فواز سعدون اخللف445894
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18امحدشادي الشعار455829
 راسب عشروَن فقط 20غ20عمرطارق النحالوي465657
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 192039حممودعارف محو475835
 راسبتسع و عشروَن فقط 131629حسنعامرعرار485617
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 182038ماهر عبد الرحيم ابوشاش 495890
حرمان حرمان 0حرمانحرماندمحمعبد السالم احلجار 505870
انجحإحدى و مخسوَن فقط 213051عزام عبد هللا شيخ محدون 515884
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 راسب ثالثوَن فقط 181230دمحمعبد املنعم الزعيب525567
 راسبثالث و ثالثوَن فقط 211233غازي عبد املنعم محودي 535880
 راسبتسع و أربعوَن فقط 193049برهانعبدالرمحن الطرودي545644
حرمان حرمان 0حرمانخالدعبدالرحيم مرشد555650
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 211435غزوانعبدالكرمي مرمي565638
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 152035حسنيعبدهللا احلنون ادريس575655
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 182038فيصلعبدهللا اخلراط585711
حرمان حرمان 0حرمانحرماندمحمعبدهللا الزعيب595709
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 191635مسعفعبدهللا طرابلسية605733
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15عمادعدانن عسكر615674
 راسبست و ثالثوَن فقط 201636فاطرعزيز احلمود625632
 راسبإحدى و ثالثوَن فقط 151631فارسعطاء هللا الكفري635840
 راسبمثان و عشروَن فقط 101828دمحمديبعالء طقم645716
 راسبتسع و عشروَن فقط 171229صاحلعلي اجلرو655646
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 201838أكثمعلي مره665593
 راسباثنتاِن و عشروَن فقط 22غ22عزامعمار الطيار675777
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 181634عبد الفتاحعمر احلسن685572
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15عايدعمر العلي695801
 راسبتسع و عشروَن فقط 131629امحد عمر العلي 705868
 راسبثالث و ثالثوَن فقط 151833امحدعمر الفاعوري715741
 راسبمثان و عشروَن فقط 161228ادهمعمر قدح725671
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمعاويهعمران الفاخوري735844
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 162238حممودعمران إبراهيم745598
 راسب عشروَن فقط 20غ20عليغىن حيدر مسره755581
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15حسنغيدان اليوسف765633
 راسبسبع و عشروَن فقط 151227راكزغيدق شروف775627
 راسبسبع و ثالثوَن فقط 152237عبد الكرميقاسم حمب الدين785775
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعبدالكرميكرم املاغوط795668
 راسبعشر فقط 10غ10عليكرمي الشيخ ايسني805594
حرمان حرمان 0حرمانحرمانفضل هللا كرمي نبواين 815911
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 201434دمحم انسليث عصار825839
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 152035عالء الدينماهردبيس اللطمينه835604
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 182038مدينجمد اجلدعان845826
حرمان حرمان 0حرمانحرمانغالب جمد عرفه 855867
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعلي جمد مليا865858
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21مرواندمحم االبراهيم875794
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 راسبمخس عشرة فقط 15غ15توفيقدمحم الشعار885592
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15ابديدمحم املطلق895559
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21فرحان دمحم محزه أبو اخلري 905913
 راسبتسع و عشروَن فقط 171229فائزدمحم سكر915762
انجحاثنتاِن و مخسوَن فقط 163652فضواندمحم عتيق925771
 راسبثالث عشرة فقط 13غ13أمحددمحم علي كحيل935745
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 211435عمردمحماخلالد945695
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 161834غازيدمحمبركات955621
حرمان حرمان 0حرمانحرمانامحددمحمجناح 965725
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 211839كمالحممود السلوم975765
 راسبمخس و عشروَن فقط 25غ25حسانحممود الطرن985836
حرمان حرمان 0حرمانحرمانخالدحممودقرقورا995626

 راسبمخس عشرة فقط 15غ15أمنيمراد إبراهيم1005631
 راسب أربعوَن فقط 162440خالدمصطفى الوقاع1015737
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15محدومصطفى زقزوق1025561
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعليمصطفى عساين1035848
حرمان حرمان 0حرمانحرماندمحممصعب املصطفى1045738
 راسب ثالثوَن فقط 181230هيثممظهر مليشو1055722
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18مازناندر عاصي1065541
 راسبإحدى و ثالثوَن فقط 131831عبداجمليدانصح قطان 1075727
 راسباثنتاِن و عشروَن فقط 22غ22عبدالستارنور السلوم1085703
 راسبإحدى و ثالثوَن فقط 191231عبد السالمنورس منصور1095784
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15حسن نوره ديوب 1105898
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 231639صالحهاشم األغا1115537
 راسبثالث و أربعوَن فقط 212243خالدمهام قرقورا1125736
حرمان دورتني امتحانيتنيحرماناثنتاِن و عشروَن فقط 2222امحدوفاء العبود 1135824
 راسبثالث و عشروَن فقط 17623امحدايسر السيد يوسف1145582
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 241438مدحتايئل سليمان1155610
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18عادليزن دمحم1165681
 راسبسبع و أربعوَن فقط 291847علي يونس شكري 1175909

 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 201232عبد هللاامحد النجار 15256
 راسب أربعوَن فقط 202040حسنيايه القويسم25721
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18امحدحسن قرقورا 35645
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18ابراهيمخليل العزو 45667
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12حسنيصبحي البخيت55213

ختلف 
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 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11خالدطالب السويد65635
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12امحدعبد العزيز املصري75339
 راسبثالث و أربعوَن فقط 232043غياث عزه قنرب 85879
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 182038امحدعالء الدين محزه95490

 راسبعشر فقط 10غ10عبد القادرعالء الدين زغلول105286
 راسبمخس و ثالثوَن فقط 191635دمحمعلي اخلضر115568
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21ايسر علي املال 125162
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمعنعلي عدرة135462
 راسبست و عشروَن فقط 101626عبد الوهابفواز العبود 145423
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 181432خالدكامل عبد هللا155431
 راسبست و ثالثوَن فقط 142236عبدهللادمحم سبسيب165440
 راسبسبع و عشروَن فقط 151227يوسفدمحم صليعي175127
 راسبمثان عشرة فقط 18غ18أميندمحمتالوي185193
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعبد الرمحندمحمعبيد195623
 راسبسبع و أربعوَن فقط 153247عصامدمحمعصام بربور205918
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 142438طاهرنور قطاع215271
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15عبد هللاميان عيسى225082

 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12رضوانخالد عراين -1

 راسبثالث و عشروَن فقط 23غ23حسانامحد سلوم15504
حرمان حرمان 0حرمانحرماندمحم عارفانس صليعي25392
حرمان حرمان 0حرمانحرمانطهحازم احلجار 35399
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمحدوحافظ زينو45435
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12هشامحسني امحد55359
 راسبعشر فقط 10غ10امحدخالد احلالق65378
 راسبعشر فقط 10غ10دمحمخالد سامل75446
 راسبثالث و ثالثوَن فقط 211233غزواندحام الرمضان 85467
 راسباثنتاِن و عشروَن فقط 22غ22عبد احلميددليار املللي95369

 راسبمثان عشرة فقط 18غ18دمحم نورزاهر عجعوج105434
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعبد اجمليدصهيب طبشي115374
حرمان حرمان 0حرمانحرمانحممودعبد الباسط نعسان125383
 راسبمثان و ثالثوَن فقط 241438نصرعبد الكرمي حوا135407
حرمان حرمان 0حرمانحرماننبهانعبد هللا سامل145357
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14حممودعبد امللك الطيار155491
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمجالعبدهللا مالئكه165445

ختلف معهد ادلب

2022-2021العام اإلضايف 
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 راسباثنتاِن و عشروَن فقط 22غ22عبدالقادرعدانن الصمصام175481
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعمرعدي اخلطاب185421
حرمان حرمان 0حرمانحرماننضالعزيز العلي195409
حرمان حرمان 0حرمانحرماناكرمعلي خليل205492
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمنذرعلي زريقه215447
حرمان حرمان 0حرمانحرمانهاينعمران النشوايت225460
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 181432خالدعمران عزيز235364
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19مصطفىعمر دبوري245379
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15نوارغيث عوض255444
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15حسنفاطمه ابوقاسم265507
 راسبست عشرة فقط 16غ16عليكرمي اخلطيب275508
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعليكرمي العايق285472
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 122234امحددمحم العلي اجلول295415
 راسبعشر فقط 10غ10محديدمحم امني بريك305452
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11عبد الكرميدمحم ديب منينه315468
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 راسبسبع عشرة فقط 17غ17سامردمحم علي سنقر325429
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعبدالكرميدمحم فرحه335483
حرمان حرمان 0حرمانحرمانطاللدمحم وائل تلييت345466
حرمان حرمان 0حرمانحرمانزايددمحمرضوان دلول الغنج355505
 راسبإحدى و أربعوَن فقط 231841أمحددمحمنور طقم365403
 راسبمخس و عشروَن فقط 25غ25مروانمصطفى احملمد375368
حرمان حرمان 0حرمانحرمانابراهيمانصر دويك385391
حرمان حرمان 0حرمانحرمانبساموائل خبازيه395377
حرمان حرمان 0حرمانحرماندمحموائل سويدان405432
 راسبتسع و عشروَن فقط 29غ29حسنايسني جمحود415438
 راسبمخس عشرة فقط 15غ15خالدايمن الصاحل425479
حرمان حرمان 0حرمانحرمانباللحيىي اليونس435405
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11سعيديوسف البين445376

 راسبمثان عشرة فقط 18غ18ايهمفاطمه أبو إمساعيل15066
دورة استثنائية معهد محاة
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