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الثانيةالسنة
كيمياء طبيةاسم المقرر

كتابًةرقمًا
ستة ومثانون درجة فقط6865266086عبد الرمحنابراهيم اجلسري1

ستة ومخسون درجة فقط6974144256عبد الوهابابراهيم احلريري2

مخسة وسبعون درجة فقط6749146175حسام الدينامحد االمحد3

سبعة وستون درجة فقط6904155267ابراهيمامحد احلمود4

ستة وسبعون درجة فقط6716225476حممودامحد اخلليل5

سبعون درجة فقط6921165470حممودامحد السليمان6

ستة وسبعون درجة فقط6819205676حممد هيثمامحد الشريازي الصباغ7

مثانية وستون درجة فقط6813165268عبد العزيزامحد العلي8

أربعة وستون درجة فقط6880164864حممودامحد العلي9

اثنان وسبعون درجة فقط6388215172ساهرامحد حجازي10

سبعة وسبعون درجة فقط6677235477دريدامحد عامر11

ستة ومثانون درجة فقط6881226486فارسامحد عبد الرمحن12

ستة ومثانون درجة فقط6959266086عبد اهللاخالص دحبور13

تسعة ومخسون درجة فقط6908203959امحداروى امساعيل14

أربعة ومخسون درجة فقط6961104454خالداسامة فنار15

مثانية وسبعون درجة فقط6721205878امحداسامه رزوق16

سبعون درجة فقط6812205070نصراسراء ابو احلال17

مخسة وستون درجة فقط6657194665حممداسعاف ابو كشتو18

ثالثة ومخسون درجة فقط6606124153زهرياسكندر كيوان19

غائبغائب676413عبد الرزاقاسالم التناري20

غائبغائب666325أمحدامساء العمر21

اثنان وسبعون درجة فقط6920165672حسنامساء شريتح22

مثانون درجة فقط6934196180مصطفىامساء كلكل23

أربعة وستون درجة فقط6791234164حممدامساعيل اخلدام24

أربعة وستون درجة فقط6789204464صاعدامساعيل محود25

ستة وسبعون درجة فقط6771274976برهاناصاله جنم26

مثانون درجة فقط6733215980ادهماكرم النجار27

تسعة وستون درجة فقط6416224769 حممدالبتول احلسن 28

ثالثة ومثانون درجة فقط6597216283مسريالبري سويد29

أربعة وأربعون درجة فقط6331162844 عصامالياس بازر باشي 30

تسعة وستون درجة فقط6855204969تيسرياماني اسعد31

مخسة ومثانون درجة فقط6857216485موسىاماني جرجس32

واحد وتسعون درجة فقط6690276491نورساجمد احلسن33

مخسة ومخسون درجة فقط6711163955حممدامل العرت34

اثنان ومخسون درجة فقط6633163652ايادامل الونوس35

ستة وسبعون درجة فقط6914265076بسامامل سعد الدين36

ثالثة وسبعون درجة فقط6624215273امحدامنه العمر37

مثانون درجة فقط6889245680حسنياناس النبهان38

أربعة ومخسون درجة فقط6775193554حممودانيسار احلميد39

اثنان وسبعون درجة فقط6896244872حممد كاظمايات النجم40

اثنان ومثانون درجة فقط6823255782سامراية األصفر41

مثانية وسبعون درجة فقط6628195978سلماناية علي42

اثنان ومثانون درجة فقط6828235982عزيزايلي ابو عدلة43

ستون درجة فقط6482164460 نعمانايلي عيسى جنار44

مثانية وسبعون درجة فقط6674195978مروانايلي منو45

ثالثة ومثانون درجة فقط6805275683اكرماميان القطمه46

مثانون درجة فقط6816206080فضلاميان حممود47

سبعون درجة فقط6972205070خالداميان حممود48

واحد وسبعون درجة فقط6907205171امحدايه اهلل السمان49

سبعة وسبعون درجة فقط6875225577عبد الرزاقايه تقي50

ستة وستون درجة فقط6858174966حممدايوب قناص51

تسعون درجة فقط6464246690 امحدأمرية السمك52

مخسة وأربعون درجة فقط6467153045 كمالأنس الشمالي53

واحد وستون درجة فقط6249164561 امحدآالء السلوم 54

مخسة ومخسون درجة فقط6842183755مصطفىبتول هنداوي55

واحد وستون درجة فقط6967204161فاديبثينه الصاحل احلريري56

تسعة وستون درجة فقط6218185169رياضبديع قطيش 57

واحد ومثانون درجة فقط6556196281 عبيدبشار السامل 58

مخسة وسبعون درجة فقط6966175875عبد اهللبشار رشيد59

مخسة وسبعون درجة فقط6923225375غياثبشار سفاف60

مخسة ومثانون درجة فقط6773256085غسانبشرى العيسى61

تسعة وسبعون درجة فقط6870245579نزيهبشرى املوسى62

مخسة وعشرون درجة فقط6653101525ناجيبطرس ابراهيم63

سبعة وسبعون درجة فقط6935176077امحدبالل السويداني64

سبعون درجة فقط6593195170عبد الرمحنبالل خليل65

سبعة ومثانون درجة فقط6424246387عسافبولص العبد اهلل66

مخسة وستون درجة فقط6656164965نصربيان اخلالد67

ستة ومثانون درجة فقط6854256186عبد اهللبيان اخلليل68

اثنان ومثانون درجة فقط6778245882عماربيان اخلياط69

غائبغائبحمروم6308عدنانبيان شنو 70

مثانية وستون درجة فقط6878194968خالدتسنيم الشاميه71

اثنان وعشرون درجة فقط681422022صبحيتسنيم عكره72

سبعة وستون درجة فقط6302165167 حمسنمتارة سليمان 73

اثنان وسبعون درجة فقط6548155772صادقتيماء ابو عيوش 74

غائبغائب679520حممودجعفر احلوراني 75

سبعة ومخسون درجة فقط6595134457جابرجعفر دردر76

واحد وسبعون درجة فقط6512195271 غزوانمجان بقبق77

تسعون درجة فقط6774276390عبد الغفارجنان كمالي78

ستة وسبعون درجة فقط6686205676حممد مصعبجود اخلوام79

ستة وسبعون درجة فقط6790215576بهيذادجورج السليمان80

اثنان وستون درجة فقط6927134962رميونجورج داؤد81

غائبغائب685912فاديجورج سنكري82

اثنان وسبعون درجة فقط6616205272كاملجورج لطيفه83

مثانية وستون درجة فقط6615175168خمائيلجوزيف حنا84

سبعة وستون درجة فقط6776175067مسوعجيما فالحه85

سبعة وسبعون درجة فقط6591215677وائلحامد يوسف86

غائبغائب682616حممدحسام ملحم87

أربعة وسبعون درجة فقط6763205474عليحسن سبيع88

تسعة وستون درجة فقط6589155469عدنانحسني االبراهيم89

أربعة وستون درجة فقط6710194564عبد اهللحسني الصاحل90

واحد وتسعون درجة فقط6810246791غازيحسني عبد الرمحن91

ثالثة وستون درجة فقط6706135063ماهرحسن عثمان اغا92

واحد وستون درجة فقط6864184361وفيقحسني حممد93

اثنان وسبعون درجة فقط6602165672نبيلحسني خملوف94

مخسة وسبعون درجة فقط6541175875 عبد القادرحكم حلفاوي 95

واحد وستون درجة فقط6886124961حممد كاللحال ابوجدعان96

اثنان وسبعون درجة فقط6311175572 حممدحال العمر 97

ثالثة ومثانون درجة فقط6297245983فوازحال يعقوب98

مخسة وستون درجة فقط6598164965موسىمحزه الونوس99

سبعون درجة فقط6950175370خالدمحزه عثمان100

ستون درجة فقط6892174360رفيقمحزه عديره101

تسعة وستون درجة فقط6740185169كمالحيدر جنار102

ستة وسبعون درجة فقط6701255176صالحخالد احلسن103

مخسة وسبعون درجة فقط6873195675طاللخالد الرجب104

مخسة وستون درجة فقط6537224365عبد اهللخالد سودين105

تسعة وستون درجة فقط6756155469منذرخالد شحادة106

اثنان وستون درجة فقط6898194362جهادخدجيه مراد107

مثانية وسبعون درجة فقط6687215778توفيقخضر اخلضر108

مثانية وسبعون درجة فقط6370255378  ياسخضر السراج109

اثنان وأربعون درجة فقط6940152742مازنخضر حبوس110

تسعة وستون درجة فقط6287175269 مالكدينا السلوم 111

سبعة وسبعون درجة فقط6738235477هيثمراما الرحال112

سبعة ومثانون درجة فقط6704276087عبد الكريمراما تركاوي113

واحد وستون درجة فقط6487164561  امريراما طوير114

سبعون درجة فقط6885185270حممدراما كحالوي115

ايقاف تسجيل6605عيسىراما هرمز116

أربعة ومثانون درجة فقط6668226284خالدرامي االمحد اليوسف117

ستون درجة فقط6481213960 سامررامي الرتك 118

أربعة وسبعون درجة فقط6978175774مصطفىربا املقداد119

سبعة وسبعون درجة فقط6788235477امحدرزان الدالل120

ستة وسبعون درجة فقط6682225476وليدرشا اهلواري121

واحد ومثانون درجة فقط6750235881فائزرشا غزال122

ثالثة وستون درجة فقط6944154863عالء الدينرشا هالل 123

مخسة وسبعون درجة فقط6685245175حممد جنيبرضية الطرن124

سبعة وسبعون درجة فقط6891195877حممد حازمرنا دشلي125

غائبغائب656813 امحدرنيم الشعبان 126

تسعة ومثانون درجة فقط6625276289حازمرنيم كيالني127

تسعة وستون درجة فقط6949145569عبد الناصررهام اهليجاني128

ثالثة وسبعون درجة فقط6793264773عليروان الزغري129

سبعون درجة فقط6752175370عليروان نعمة130

واحد وعشرون درجة فقط686121021حممدروال قطيط بكور131

مخسة وسبعون درجة فقط6943195675سليمرونزا نصر132

اثنان وستون درجة فقط6697214162عبد احلكيمريان عدي133

سبعون درجة فقط6836205070حممدرميا حممد134

أربعة وستون درجة فقط6698204464جهادزاهر كوجان135

سبعة وستون درجة فقط6980204767كمالزين خملوف136

سبعة وسبعون درجة فقط6741176077ميالدساره  ضاهر137

سبعة وستون درجة فقط6291214667 بطرسساره السعد 138

أربعة ومثانون درجة فقط6428246084 حيانساره الشيخ 139

ستة وسبعون درجة فقط6806284876عصامساره خلوف140

مخسة وسبعون درجة فقط6691185775امينسامل العلي141

ستون درجة فقط6280154560 توفيقسالي مجعه142

تسعة وأربعون درجة فقط6649103949اديبسامر سعيفان143

غائبغائبحمروم6909موفقسامر شتيان144

غائبغائب632520 ابراهيمسامر عبو 145

ستة ومثانون درجة فقط6611226486 مفيدساندي قاموع146

تسعة وستون درجة فقط6780214869عليسجى النقيب147

مخسة وستون درجة فقط6827224365امحدسعد خالد الدالي148

سبعة وسبعون درجة فقط6770225577امحدسالم برام149

واحد ومثانون درجة فقط6782265581ميكيلسلوم جنار150

مثانية وسبعون درجة فقط6879195978حممد سامرسليم الشيخ طه151

غائبغائبحمروم6270كنعانسليمان سليمان 152

واحد وسبعون درجة فقط6840234871مازنمسري العوض اجللقي153

واحد وستون درجة فقط6803194261عبد الكريممسريه الشيخ خالد154

أربعة ومثانون درجة فقط6887246084عليمسيه حممود155

تسعة ومخسون درجة فقط6860134659حممد طارقسنا السباعي156

واحد ومثانون درجة فقط6792225981رميونسهيل املسيحي157

ايقاف تسجيلغائبغائب67655مصطفىشام الداغستاني158

واحد ومثانون درجة فقط6543225981 عامرشام اهلربش 159

سبعة وستون درجة فقط6326224567 حممدشاهر شحود160
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ثالثة وستون درجة فقط6474224163 سليمانشعبان يوسف 161

مخسة وسبعون درجة فقط6767225375مصطفىشغف طحان162

تسعة وسبعون درجة فقط6729255479شفيقشغف يونس163

اثنان وسبعون درجة فقط6981175572فهدشفيق الوهدان164

واحد ومخسون درجة فقط6838222951حممدشهد احملمد165

أربعة ومثانون درجة فقط6821255984تيسريشهد خورشيد166

مثانية وسبعون درجة فقط6817235578بسامشهم محدون167

ثالثة وسبعون درجة فقط6437155873 عزامشيماء احلليب 168

اثنان وستون درجة فقط6563174562 طاللصابرين اخلالد 169

تسعة وستون درجة فقط6642264369جهادصادر عيسى170

سبعة وسبعون درجة فقط6727245377رفعتصاحل الشحنة171

سبعة وثالثون درجة فقط6807142337مطانيوسصبا السعد172

ستة ومثانون درجة فقط6964246286فوازصبحي  خزمة173

تسعة وسبعون درجة فقط6800225779عبد احلكيمصفاء السراقيب174

مخسة ومخسون درجة فقط6953104555عبد احلكيمضياء اخلطيب175

مخسة وسبعون درجة فقط6747185775فايزطالب علي176

واحد وستون درجة فقط6809273461عبد اهللطاهر اجلمعة احلسن177

اثنان وسبعون درجة فقط6438215172 فيصلطرفه جرجنازي 178

مخسة ومثانون درجة فقط6661256085محدوطه بكري غنامه179

اثنان ومثانون درجة فقط6746216182عامرطه طربني180

سبعة ومثانون درجة فقط6278226587 امحدعامر الصمودي181

أربعة وستون درجة فقط6916184664مصعبعامر حممد خياره182

أربعة وستون درجة فقط6529204464 عبد الكريمعائشه كرنازي 183

مثانية وستون درجة فقط6965244468خالدعباده املصطفى184

تسعة وسبعون درجة فقط6318235679 ماجدعباده حويقه185

واحد وسبعون درجة فقط6918175471حامدعبد احلميد الرمضان186

أربعة وسبعون درجة فقط6785146074عيسىعبد الرمحن الضامن187

مخسون درجة فقط6734232750نزيهعبد الرمحن الطباع188

ستة وسبعون درجة فقط6843205676حممدعبد الرمحن احملمود189

ستة ومثانون درجة فقط6977236386قاسمعبد الرمحن صخري190

ثالثة ومثانون درجة فقط6888226183حممد مازنعبد الرمحن عثمان اغا191

سبعة وسبعون درجة فقط6676195877حممدعبد الرمحن فرجي192

مثانون درجة فقط6869176380عليعبد الرمحن حممد193

مثانية وستون درجة فقط6728145468صفوانعبد الرمحن معجون194

اثنان ومثانون درجة فقط6538216182رشيدعبد الرمحن يعقوب آغا 195

ستة وستون درجة فقط6884204666حسانعبد الرزاق القوجه196

اثنان ومثانون درجة فقط6732226082ايادعبد اهلل الرزوق197

اثنان ومثانون درجة فقط6919226082جندعبد اهلل السمان198

ثالثة وسبعون درجة فقط6779195473حممدعبد اهلل بدوي الشامية199

اثنان ومثانون درجة فقط6739235982سامرعبد اهلل سيده200

واحد وستون درجة فقط6336124961عزامعبد اجمليد حكواتي201

ثالثة وسبعون درجة فقط6708205373امحدعبدو اجلمال202

مخسة ومثانون درجة فقط6890216485صبحيعبيده الشريف203

مخسة ومخسون درجة فقط6658173855مكرمعدويه احملمد204

مخسة وأربعون درجة فقط6569172845 ميسرعدي اليوسف 205

تسعة وستون درجة فقط6277195069 اسامةعز الدين عكعك 206

أربعة وسبعون درجة فقط6737225274ساملعزه الرحال207

مخسة ومثانون درجة فقط6688256085يوسفعزه زحلوق208

ثالثة ومخسون درجة فقط6337193453 خالدعقبه محاده 209

تسعة ومخسون درجة فقط6577114859  عزامعال خلوف210

واحد وسبعون درجة فقط6609205171سليمعالء الدياب211

غائبغائب679616حممدعالء النيصايف212

أربعة وسبعون درجة فقط6420205474 شعبانعالء كردي 213

مخسة وستون درجة فقط6833204565نادرعلي اجلمعة احلسن214

مخسة وسبعون درجة فقط6824156075حممودعلي احلكيم215

ثالثة وسبعون درجة فقط6689205373امحدعلي احلمروش216

اثنان وسبعون درجة فقط6723234972خالدعلي السخين217

مثانية وستون درجة فقط6948185068امحدعلي السيد218
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