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السنة
اسم المقرر

كتابًةرقمًا
أربعة وأربعون  درجة صؼط63234444جنوبابراػقم داسود1

دتة ومخسون  درجة صؼط62935656ػاوزابراػقم صرحه2

أربعة ودبعون  درجة صؼط63477474ملهماثقـا اظبطرس3

اثـان ودبعون  درجة صؼط64347272مهندامحد اخلوام4

أربعة ودتون  درجة صؼط61446464عبد العلومامحد مشقط5

مثاغقة وأربعون  درجة صؼط64694848بسامامحد سثؿان6

دتة وتسعون  درجة صؼط62079696ولودامحد خمتار خمتار7

دتة ومثاغون  درجة صؼط65248686حممدامحد غعؿان8

تسعون  درجة صؼط69459090عمراروى اظسالعي9

دتة ودتون  درجة صؼط59316666حممودارؼج اظدؼري10

مثاغون  درجة صؼط62298080عبد الكروماداعة اجلـدي11

أربعة وتسعون  درجة صؼط62819494عبد الرمحناداعة اخلطاب12

اثـان ومثاغون  درجة صؼط63598282نصرادعد ذدو13

دتة وتسعون  درجة صؼط64759696عبد الرزاقامساء اظشؿاظي14

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط63638888وعقوبامساء ضصاب باذي15

مثاغقة وأربعون  درجة صؼط64054848حساماذرف اظعؿوري16

مخسون  درجة صؼط67455050حممداطرم اظبؽور17

تسعون  درجة صؼط63629090ادامهاالء ابراػقم18

اثـان وتسعون  درجة صؼط64129292حسناالء اظصرييف19

تسعون  درجة صؼط65289090مرواناالء حوا20

أربعة ودبعون  درجة صؼط63727474زواداظقاس برذقين21

دتة ومثاغون  درجة صؼط64578686حيوىاعل اظسؾوم22

تسعون  درجة صؼط64009090حممد عوسىاعـة اظؾحام23

دتة ومثاغون  درجة صؼط65058686مازناعري اظدروؼش24

غائبغائب6530مصطفىاعريه اظداشستاغي25
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دتة ومثاغون  درجة صؼط62658686هوثماعني رؼم26

أربعة وتسعون  درجة صؼط63919494ابراهوماغا مشوط27

اثـان ومثاغون  درجة صؼط62748282عماداغا صواف28

اثـان وثالثون  درجة صؼط62483232عبد احلسوباغس اظعؾواغي29

اثـان ومخسون  درجة صؼط69915252أميناغس جـقد30

أربعة وتسعون  درجة صؼط62439494ػادياغي برذقين31

تسعون  درجة صؼط66319090عبد اهللاؼات اظضاعن32

ثالثون  درجة صؼط61683030دعوداؼؾي االدعد33

دتة ومخسون  درجة صؼط63995656موالداؼؾي جربوع34

أربعة ودبعون  درجة صؼط63647474حمموداميان ذب35

دتون  درجة صؼط63106060نزاراؼفم اظروعي36

مثاغون  درجة صؼط65278080اكرمبادل احلالق37

دتون  درجة صؼط69256060أمحدبتول اظرػوان38

مثاغون  درجة صؼط64928080زوادبتول اظؼدور39

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط64428888ابراهومبتول شزال40

مخسون  درجة صؼط64485050ػاديبدؼع اظعثؿان آشا41

اثـان ومثاغون  درجة صؼط62288282مودىبشار زدله42

غائبغائب6421عبد العزوزبالل ؼغؿور43
أربعة ومثاغون  درجة صؼط63438484عبد القادربـان اظبؽور44

انتقلانتقل6544حممد ضراربفاء اظدؼن اظصقادي45

أربعة ومثاغون  درجة صؼط64858484خملصبفقج زظقق46

اثـان ومثاغون  درجة صؼط63418282عبد القادربقان بؽور47

مثاغقة ودبعون  درجة صؼط63877878حممد ناجيبقان رقار48

أربعة ومثاغون  درجة صؼط63008484مسعفبقان عغؿوعه49

دتة ومثاغون  درجة صؼط62058686غزوانتغرؼد اظور50

أربعة وتسعون  درجة صؼط62599494بسامثرؼا اظدبقس51

دتة ومثاغون  درجة صؼط62208686عبد الناصرمجال احلسن52

أربعة ومخسون  درجة صؼط62085454امحدمجان زطار53

                     مصدق عميد كلية طب األسنان      رئيس شعبة االمتحانات 

                     الدكتور حسان الحلبية     رحاب قطرنجي

أستاذ المقرر                              لجنة السنة الثالثة                 أمين سر اللجنة                                رئيس اللجنة الرصد  

عبد المعين الجمال.                                                                            هشام النحاس                             دطلة قنبر. د

                         رئيس اللجنة القارىء         أمين السرعضو      عضو           عضو            عضو               عضو            :  لجنة رصد القارئ

بسام النجار.                             د      مديحه الشيخ خالدبيان ادلبي. خلدون ادريس   ُرال سلورة    حواء حمد    رهف زينو    م.       م



العام الدراسي
الدورة/ درجات األعمال 

السنة
اسم المقرر

كتابًةرقمًا

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

جامعة حماه
كلية طب األسنان

2017-2018
الفصل الثاني

الثالثة
علم األدوية

سل
سل

ت

درجة االمتحان الرقم الجامعياسم االباالسم و الشهرة
العملي

درجة االمتحان 
النهائي

المجموع

أربعة ودتون  درجة صؼط62986464مصطفىجود ابو اظطوق اظرصاسي54

دتة ودبعون  درجة صؼط62167676بهوججود باخوس55

تسعون  درجة صؼط65659090امحد متامجودي االخرس56

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط62148888جاللجورج سبد اهلل57

أربعة ودتون  درجة صؼط62716464عبد الرزاقجوعان اجبارة58

دتة  درجة صؼط640966حممودحاعد اظػقاض59

اثـان ودتون  درجة صؼط64966262عدنانحسام اظدؼن سبد اظؽرؼم60

دبعون  درجة صؼط61217070حسنحسني اظؼادم61

مثاغقة وتسعون  درجة صؼط64519898ػوازحال اظطعؿة62

أربعة ودبعون  درجة صؼط62177474حممدمحزه وغوس63

دتة ودتون  درجة صؼط65086666صادقمحقدة حبوش64

دتة وأربعون  درجة صؼط63444646حسانحـا سراج65

دبعون  درجة صؼط64087070مجعهحـان احلالق66

دتون  درجة صؼط65756060حكمحـني محو67

دتة ودبعون  درجة صؼط66327676عليخاظد اظسؾطان68

مثاغقة ودتون  درجة صؼط62466868حممدخاظد اظػزع69

مثاغقة وأربعون  درجة صؼط64624848حادبخاظد دجـاوي70

دتة ودبعون  درجة صؼط67667676جنوبخدجية احملؿد71

دبعون  درجة صؼط65627070مجالداغقه طعقؽاتي72

دتة ومثاغون  درجة صؼط63868686عدناندساء ادلبقض73

دتة ودتون  درجة صؼط64266666خالددساء محصي74

تسعون  درجة صؼط65049090رضواندساء شزول75
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أربعة ومثاغون  درجة صؼط63958484ابراهومدميا اظعؾي76

دتة ودبعون  درجة صؼط63927676مسعاندميه اظصدؼر77

أربعة ومثاغون  درجة صؼط63178484حممدراتب امحد78

دتة ومخسون  درجة صؼط63305656منهلراجي اظعبد اهلل79

تسعون  درجة صؼط57589090صفوانراعي اظربجس80

أربعة وتسعون  درجة صؼط65179494غطاسراعي رعؿه81

دتة ودبعون  درجة صؼط63517676خلدونرأصت بطرش82

مثاغقة وتسعون  درجة صؼط65849898حممد درووشربى اظبغدادي اظبارزي83

دبعون  درجة صؼط63207070امحدرمسقه احلسن84

دتة وتسعون  درجة صؼط65839696رذا اظقودف85

مثاغقة وتسعون  درجة صؼط63099898عبد الرمحنرذا حؾيب86

دتة وتسعون  درجة صؼط65829696رذا صباغ87

أربعة وتسعون  درجة صؼط62579494مسريرغقم ادلؾؼي88

دتة ودتون  درجة صؼط62276666صربيرػف احلسون89

دتة ودبعون  درجة صؼط64897676رذودرػف رؼس90

دتة وتسعون  درجة صؼط63589696وادررػف حمقو91

أربعة ودتون  درجة صؼط64036464مأمونروان اظـجم92

تسعون  درجة صؼط64589090رهروان طؾقب93

دتة ودبعون  درجة صؼط65647676مودىرؼم احلسن94

مثاغقة وتسعون  درجة صؼط62739898ابراهومرؼم غاصر95

مثاغون  درجة صؼط62428080حيوىزاػر احلسن96

أربعة وأربعون  درجة صؼط64334444حسنيزػراء اظعؾقوي97

دتة ومثاغون  درجة صؼط63658686حوانزؼـب اظدروؼش98

أربعة وتسعون  درجة صؼط62729494مسريزؼـه جربوع99

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط52328888حممدداجدة سبد اهلل100

أربعة ودتون  درجة صؼط61376464حبوبدارة  ضاعوع101

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط64148888معتزداره  منو102

اثـان وأربعون  درجة صؼط64304242حيوىداره برازي103
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دتة وتسعون  درجة صؼط62759696نزارداره ضدؼسه104

دتة ومثاغون  درجة صؼط65078686مؤودداعر اظعبد105

أربعة ومخسون  درجة صؼط54135454رضوانداعر جوخدار106

أربعة وتسعون  درجة صؼط63759494دعوددجى واظي107

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط64138888وودفدحر صاحل108

أربعة ومثاغون  درجة صؼط65208484حممد ولودددره احلسني109

أربعة ودتون  درجة صؼط64186464خالددالم حاج ضدور110

مثاغقة ودتون  درجة صؼط64236868عماد الدوندالم طروعا111

أربعة وتسعون  درجة صؼط63539494خلدوندؾوى اظشرؼؼي112

مثاغقة وأربعون  درجة صؼط63614848حممددؾوى اظـاصر113

تسعون  درجة صؼط63939090جرجسمسراظرحال114

عائة  درجة صؼط6509100100مودىدـاء ادعد115

تسعون  درجة صؼط63809090خمائولدوزاغا ؼعؼوب116

انتقلانتقل6521عمادذادن دعد117

اثـان ودتون  درجة صؼط61146262حممدذادي مشقط118

اثـان ومثاغون  درجة صؼط60888282أمحدذام احلسن119

مثاغون  درجة صؼط60558080أدامةذذا سؾقا120

أربعة ودتون  درجة صؼط65006464نبولذربل ادلاسود121

مخسون  درجة صؼط64975050منريذفد اظشريازي اظصباغ122

دتة وتسعون  درجة صؼط64599696عبد الكرومذفد ضره حمؿد123

دتة ودبعون  درجة صؼط65747676راضيذوق اظقودف124

اثـان ومثاغون  درجة صؼط63038282عبد احلسوبذقؿاء اظعجؿي125
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غائبغائب6384حممدذقؿة رسدون126
أربعة وتسعون  درجة صؼط63819494ػاديصبا حلؾوح127

دتة وتسعون  درجة صؼط65769696خالدصػا طوجان128

اثـان  درجة صؼط652222عليضقاء اظعثؿان129

أربعة ومثاغون  درجة صؼط66198484امحدرارق صواف130

أربعة وأربعون  درجة صؼط65134444حممد حوانرالل اهلربش131

اثـان ودتون  درجة صؼط64046262زوادرؾه احلؿدي132

مثاغقة ودبعون  درجة صؼط64607878بسامره صوي133

اثـان ومخسون  درجة صؼط64985252هوثمروغي حمػوض134

دتة وتسعون  درجة صؼط62589696خملصزالل االصػر135

مثاغقة ودبعون  درجة صؼط63217878دوف الدونساعر ذاػني136

مثاغقة ودبعون  درجة صؼط62567878عبد الرزاقسائشة اظشحـة137

اثـان وتسعون  درجة صؼط65729292امحد سائشة أوشؾي138

أربعة ودتون  درجة صؼط58866464حممدسبد اظرمحن اربعة139

اثـان وسشرون  درجة صؼط65852222نزارسبد اظرمحن اظبارودي140

اثـان ومثاغون  درجة صؼط65108282ضاهرسبد اظرمحن اظعثؿان141

مثاغقة ودبعون  درجة صؼط63227878عبد السالمسبد اظرمحن محشو142

مثاغقة وتسعون  درجة صؼط64769898عبد العزوزسبد اظرمحن طرؼدي143

أربعة ودتون  درجة صؼط63166464مصطفىسبد اظؽرؼم ابراػقم144

دتة وتسعون  درجة صؼط62619696حممد مهديسبد اهلل اخلطقب 145

أربعون  درجة صؼط64064040بسامسبد اهلل اظعؾي 146

مثاغقة ودتون  درجة صؼط66406868حسنسبد اهلل صاحل147

مثاغقة ودبعون  درجة صؼط63747878مروانسبد اهلل ضصاب148

تسعون  درجة صؼط64779090حممودسبد اهلل ظبان149

دبعون  درجة صؼط64847070امحدسبد اهلادي اظبؽور150

اثـان ومثاغون  درجة صؼط62228282تقيسبد اهلادي اظضاعن  151

مثاغون  درجة صؼط62698080أمحدسبد اهلادي اظعؿر152

اثـان ودبعون  درجة صؼط62957272عبد احليسبد اظواحد خطاب153
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أربعة وتسعون  درجة صؼط63699494غوثسبدو زحؾوق154

غائبغائب6470خالدسبقده طؾحسن155
مثاغقة وتسعون  درجة صؼط62689898حازمسبري عرضا156

أربعة ودتون  درجة صؼط63836464وادرسال ػالل157

اثـان ودتون  درجة صؼط65256262غازيسالء احلسني158

دتة ومثاغون  درجة صؼط64028686حممد مفودسالء اظدؼن اظؾبابقدي159

دتة ومثاغون  درجة صؼط63858686حممدسالء اظرميي160

دبعون  درجة صؼط62337070عبد الستارسالء صران161

مثاغون  درجة صؼط62128080حمسنسؾي ابراػقم162

دتة ودتون  درجة صؼط66216666امحدسؾي برابو163

دتة ودبعون  درجة صؼط65667676امحدسؾي محادة164

مثاغقة وأربعون  درجة صؼط61824848مرهفسؾي صرج165

مثاغون  درجة صؼط65188080نصرسؿار اظػزع166

اثـان وأربعون  درجة صؼط63134242هشامسؿر احلداد167

أربعة ودتون  درجة صؼط63046464عثمانسؿر اظغضبان168

دتة وتسعون  درجة صؼط65069696ػهدسؿر ذقخ اظغـاعه169

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط64738888بشرسؿردؾطان170

غائبغائب5666حممدسؿقد زضزوق171
تسعون  درجة صؼط62409090رضوانسفد احلجار172

أربعة ودتون  درجة صؼط62826464مسريسقسى ضاػر173

مثاغون  درجة صؼط65018080هوثمشػران زضزوق174

دتة ودبعون  درجة صؼط63737676توػوقصادي راحقل175

أستاذ المقرر                              لجنة السنة الثالثة                 أمين سر اللجنة                                رئيس اللجنة الرصد  

عبد المعين الجمال.                                                                            هشام النحاس                             دطلة قنبر. د
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دتة ومثاغون  درجة صؼط63948686مسريصادي رحال176

أربعة ودبعون  درجة صؼط65197474هشامصادي ظباد177

أربعة وتسعون  درجة صؼط62099494وردانصارس ادلـصور178

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط63788888مجالصارؿة االبراػقم179

أربعة وتسعون  درجة صؼط63549494زكرواصارؿة اظرؼا180

دبعون  درجة صؼط63567070رحوبصارؿة محو برازي181

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط64278888عبد الكرومصارؿه اظدروؼش182

دتة ومثاغون  درجة صؼط63778686حسنصارؿه احملؿد183

مثاغقة ودبعون  درجة صؼط64117878عامرصارؿه عرضا184

دبعون  درجة صؼط63147070امحدصراس اظرجب185

أربعة ومخسون  درجة صؼط62375454حممد دوبصراس دؾقم186

غائبغائب5856دامرصفد حواضري187
دتة ودبعون  درجة صؼط64317676عبد الرزاقضؿر ػبطه188

اثـان ومثاغون  درجة صؼط64668282كره بوتطارال روبي189

مثاغقة ومخسون  درجة صؼط65525858غسانطاعل صاضل190

مثاغقة ودتون  درجة صؼط63466868عبد القادرالرا احلؿقد191

اثـان وتسعون  درجة صؼط65719292ماجددلى سؾواغي192

دتة ومثاغون  درجة صؼط64938686ابراهومظؤي ابراػقم193

عائة  درجة صؼط6245100100داملظقـا اظضاػر194

اثـان ودبعون  درجة صؼط65167272دعودعاري سػور195

دتة وتسعون  درجة صؼط62139696ابراهومعاري سـرب196

اثـان ومخسون  درجة صؼط64795252راللعارؼه سؾوش197

مثاغون  درجة صؼط65358080غزوانعارؼه طوجان198

اثـان ودتون  درجة صؼط62196262معتزعازن خؾقل199

دبعون  درجة صؼط58587070دهقانعتقم دعقد200

اثـان ودبعون  درجة صؼط63577272حممد نورحمادن ذؽري201

مثاغون  درجة صؼط64418080نزوهحمػوض اظرحال202

أربعة ومثاغون  درجة صؼط62628484دامرحمؿد اجلقجؽؾي203
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أربعة وتسعون  درجة صؼط62519494مصطفىحمؿد اخلؾف اظعاري204

مثاغون  درجة صؼط62908080عبد احلكومحمؿد اظروبة205

مخسون  درجة صؼط62235050خالدحمؿد اظعبد اهلل206

تسعون  درجة صؼط65329090عوسىحمؿد اظعؾي اظؼدور207

أربعة ومثاغون  درجة صؼط64958484عماد الدونحمؿد اظؼدح208

مثاغقة ودبعون  درجة صؼط64947878أمحدحمؿد اظـجم209

دتة ودبعون  درجة صؼط63387676حسانحمؿد اعري اظعبد اظرزاق210

دتة وتسعون  درجة صؼط63349696حسانحمؿد حبري211

أربعة وتسعون  درجة صؼط63669494نبولحمؿد بؽر اظؼطرجني212

دتة ودبعون  درجة صؼط64017676عمارحمؿد بالل االعري213

مخسون  درجة صؼط63495050أمين حمؿد مجال احلقدر214

مثاغقة ودتون  درجة صؼط64356868عبد الرزاقحمؿد مجعه215

تسعون  درجة صؼط63489090دامرحمؿد محزة اظـؿر216

دتة ومخسون  درجة صؼط55935656عليحمؿد محقدان217

مثاغقة وتسعون  درجة صؼط62949898عبد الرمحنحمؿد دعري218

دتة ومخسون  درجة صؼط62635656عبد الباريحمؿد دػقان اخلطقب219

أربعة ودتون  درجة صؼط58946464عبد احلكومحمؿد رروؼة220

أربعة وتسعون  درجة صؼط63769494عارفحمؿد سبد اظؼادر ادلـصور221

أربعة وتسعون  درجة صؼط62269494عليحمؿد سثؿان222

دتة ومخسون  درجة صؼط62675656جهادحمؿد سدي223

مثاغقة  درجة صؼط643688عمارحمؿد سؾوش224

دتة ودبعون  درجة صؼط62537676عبد الكرومحمؿد شػرجي225
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اثـان ودتون  درجة صؼط63506262حممدحمؿد ععاذ دعده226

أربعة ومخسون  درجة صؼط62245454ػوازحمؿد ععقين227

أربعة ومخسون  درجة صؼط64545454بسامحمؿد غزار احلزواغي228

دتة ومثاغون  درجة صؼط61348686عبد الرمحنحمؿد غور اظؼرواغي229

مثاغقة وأربعون  درجة صؼط63054848أمحدحمؿد غور محود اجلادم اظشؿري230

اثـان ودبعون  درجة صؼط65737272عبد اجملودحمؿد ؼؼني اظػاخوري231

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط65318888حسنحمؿود االبرش232

ثالثون  درجة صؼط65333030مجالحمؿود اظدروؼش233

أربعة وتسعون  درجة صؼط64539494نبولحمؿود دؾقؿان234

اثـان وتسعون  درجة صؼط63399292تامرحمؿود عوصؾي235

دتة ودبعون  درجة صؼط65037676ػاوزحمؿود عوصؾي236

أربعة ودتون  درجة صؼط64526464مصطفىحمؿود ػوؼش237

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط65618888عمادعرام االعني238

اثـان وتسعون  درجة صؼط63289292منهلعرح ابو ادعد239

مثاغقة وتسعون  درجة صؼط64659898حممد حامتعرح اظؼادم240

دتة وأربعون  درجة صؼط57684646عبد الرمحنعروه احلسقـو241

دبعون  درجة صؼط63987070عبدعروه احلؿدان242

أربعة ودبعون  درجة صؼط64197474حممد لؤيعرؼم بظ243

دتة ودبعون  درجة صؼط62847676عبد املنعمعزغة اظصقادي244

ثالثون  درجة صؼط62443030حممدعصطػى اظدروؼش245

أربعة ومثاغون  درجة صؼط62608484حممدعصطػى ربل246

اثـان ودتون  درجة صؼط57536262حممدعؾحم عؾحم247

دتة ودتون  درجة صؼط60936666عادلعـري سبو ادلصري248

أربعة ومخسون  درجة صؼط61175454مجالعفـد احملؿود249

مثاغقة وتسعون  درجة صؼط62899898عمرعودى االذوح250
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دبعون  درجة صؼط62397070نزارعؤعن حبوب251

دتة وتسعون  درجة صؼط64909696موػقعؤعـه اظطواذي252

اثـان ودتون  درجة صؼط65536262بسامعؤؼد االدعد253

اثـان ودتون  درجة صؼط65236262عبدوعقسم ابو دؼه254

دتة ودبعون  درجة صؼط66367676ناجحعقالد اظعؾي255

اثـان ودبعون  درجة صؼط64917272عامرجنالء مخودقه256

اثـان ومثاغون  درجة صؼط63968282ندومغدى صراذه257

أربعة ومخسون  درجة صؼط61165454حممد غالبغسرؼن اظـبفان258

مثاغقة ودبعون  درجة صؼط64507878حممدغغم محاعي اظبو259

أربعة ومثاغون  درجة صؼط63978484منهلغفال ذقخ اظشباب260

دتة ودبعون  درجة صؼط64107676عبد اهللغور احلاج حسني261

دتة وتسعون  درجة صؼط63429696عبد الناصرغور اظزسقم262

أربعة ودبعون  درجة صؼط65547474لؤيغور ادلعؾم263

مثاغون  درجة صؼط64438080ابراهومغور شزال264

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط64568888مسريغور وػوب265

أربعة ودتون  درجة صؼط64886464عبد احلمودغورا ذوربا266

عائة  درجة صؼط6211100100غواسغورعان صروح267

أربعة وأربعون  درجة صؼط62964444خالدػاغي اظضاعن268

مثاغقة وتسعون  درجة صؼط65119898حممدػاغي رحياوي269

أربعة وتسعون  درجة صؼط63529494غزوانػبة اهلل بؼدوغسي270

اثـان ومثاغون  درجة صؼط64298282عدنانػبة حبري271

اثـان ومثاغون  درجة صؼط63558282عمارػبة رعان272

أربعة ومثاغون  درجة صؼط63078484حممدػدى اظزؼدان273

أربعة وتسعون  درجة صؼط65269494عبد الكايفػزار ادلودى ادلؽسور274

دتة ومثاغون  درجة صؼط62108686حبوبػال سقد275
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تسعون  درجة صؼط64689090امحدػقا اخلاغي276

مثاغقة وتسعون  درجة صؼط62309898عالي دثاروئام اجلرستؾي277

دتة ومثاغون  درجة صؼط63068686دامرؼادر  محشو278

أربعة ومخسون  درجة صؼط64785454أكرمؼامسني حمؿد279

أربعة وتسعون  درجة صؼط63909494عبد الواحدؼامسني حمـاؼه280

أربعة ومخسون  درجة صؼط60045454حممدؼاعن بالل281

أربعة ومخسون  درجة صؼط63405454مجال الدونحيقى طؾسؾي282

مثاغقة ومثاغون  درجة صؼط64398888مجولؼسرى ذقخ سثؿان283

مثاغقة ودبعون  درجة صؼط62557878مأمونميان حجازي284

اثـان وتسعون  درجة صؼط62159292مروانؼودف اخلؾقل285

دتة وتسعون  درجة صؼط63719696ابراهومؼودف ػابقل286

غائبغائب5565مسريسبد اهلادي سدي1

مثاغقة وثالثون درجة صؼط54823838امحدسال اظداظي2

اثـان ودتون درجة صؼط59186262موػقغور اهلدى االرغاؤوط3

ثالثون درجة صؼط53723030حاصظ رسد4

غائبغائب5233جنوى عشوح5

غائبغائب5600سبد اهلل اظعزي6

مثاغقة سشر درجة صؼط57261818صداء اظباظوش7

غائبغائب6203سزام اظسعقد8

غائبغائب5122شزل اظرضوان9

دتة وتسعون درجة صؼط54209696عأعون اظػاسور10

غائبغائب6162خضرحمؿد ادلصطػى11

أربعة وثالثون درجة صؼط60903434غورا جـقد12

غائبغائب6329حمؿد دؾطان13

غائبغائب5797ضتقبه سؾي14
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مثاغقة وثالثون درجة صؼط61033838رشد ادلصطػى15

مثاغقة ودبعون درجة صؼط51697878تاعر دؾقؿان16

غائبغائب5283أذرف دؼوب17

دتون درجة صؼط146060ابراهومدساء عطر1

أربعة ومثاغون درجة صؼط188484كاملعادظني ادلشفور2

غائبغائب81حسنيحمؿد اظعبد اظغين3

غائبغائب85عبد الكرومحمؿد غور اظعبد4

أربعة ومثاغون درجة صؼط828484زهريحمؿود محاده5

اثـان ودتون درجة صؼط906262عامرميـى بربور6

غائبغائب91حمؿود ادلؾؼي7

اثـان ومخسون درجة صؼط175252مودىعثـى اظظاػر8

غائبغائب76جودي اظقودف9

غائبغائب12ػدى اظصقادي10

غائبغائب6سالء سبد اظؼادر11
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