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مئة فقط100100

راسبفقط أربع وأربعون4444عبد الجبارفلاير المحٌمٌد11409

راسبفقط أربع وأربعون4444محمداحمد الزامل21410

راسبفقط أربع وثالثون3434نوفلرنٌم الدرٌوس31411ً

ناجحفقط ثمان وستون6868صاعدحنٌن أسعد41412

ناجحفقط سبعون7070ٌاسٌنأٌهم عطٌه51413

راسبفقط ثالثون3030غسانمحمد الضماد61414

راسبفقط خمسون5050حسنمشرق رضوان71415

ناجحفقط إثنان وسبعون7272محمدجنان محمد81416

محمداسامه الثلجه91417

ناجحفقط أربع وسبعون7474برهانحال الحسن101418

ناجحفقط إثنان وستون6262عز الدٌنفاطمه االبراهٌم111419

ناجحفقط سبعون7070جمالراما حلوم121420

ناجحفقط سبعون7070اٌادمحمد السلٌم131421

راسبفقط ست وخمسون5656اسامهاسماء الجمال141422

راسبفقط إثنان وخمسون5252فرحانمحمود الطٌاوي151423

راسبفقط خمسون5050ٌاسٌنٌوسف عجاج161424

ناجحفقط ستون6060جمٌلنوره دروٌش171425

ناجحفقط إثنان وثمانون8282عبد الكرٌمدٌانا العٌسى181426

راسبفقط إثنان وخمسون5252محمدفادٌه سعد الدٌن191427

ناجحفقط ست وسبعون7676بسامتماضر العٌسى201428

راسبفقط إثنان وثالثون3232رضوانعبد هللا السوٌدان211429

راسبفقط أربعون4040احمدشرٌف عمر221430

راسبفقط أربع وأربعون4444محمداٌمان جورٌه231431

ناجحفقط سبعون7070طاهررهام نٌصاف241432ً

راسبفقط ثمان وأربعون4848حسنغدٌر فٌاض251434

راسبفقط ست وخمسون5656عوضعبد الرزاق الخالد العثمان261435

ناجحفقط اربع وثمانون8484محمودبنٌن ابو دان271436

راسبفقط ثمان وخمسون5858عزامرزان اورفل281437ً

راسبفقط ست وأربعون4646احمدتسنٌم العوض291438

ماهرمحمد ٌامن بركات301439

راسبفقط أربع وعشرون2424عبد الرحمنعمر ابراهٌم311440

راسبفقط ثمان وخمسون5858زٌادبٌان ضاهر321441

ناجحفقط ستون6060علًمحسن محمد331442

ناجحفقط إثنان وسبعون7272محمدمٌامً الخطاب341443

راسبفقط إثنان وثالثون3232اسعدمصطفى ٌوسف351444

راسبفقط ست وأربعون4646طلعتمجد العقده361445

ناجحفقط إثنان وستون6262عادلٌحٌى الحسن371446

راسبفقط إثنان وخمسون5252رامزاوس الٌوسف381447

ناجحفقط ثمان وسبعون7878جونهدٌل حنا391448

ناجحفقط ست وستون6666طاهرٌاال الحسن401449

ناجحفقط ثمان وستون6868صطامأحمد العموري411450

ناجحفقط ست وستون6666عمادسامر زروف421451

راسبفقط ست وأربعون4646جودتماٌا الحسنه431452

ناجحفقط اربع وثمانون8484نوافمحمد اصطٌلة441453
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راسبفقط إثنان وخمسون5252بسامحمزه المحمد451454

راسبفقط عشرون2020جاسماحمد ضفار461455

راسبفقط ثمان وثالثون3838ماهرمحمد ناجح العل471456ً

عبد المنعماحمد خلٌف481457

ناجحفقط تسعون9090عبد الرزاقفاطمة ثلوج491458

راسبفقط إثنان وعشرون2222ٌاسٌنماجد الدروٌش501459

ناجحفقط سبعون7070محمدهنادي الشرٌف511460

ناجحفقط إثنان وستون6262حبٌبٌارا حبٌب521461

ناجحفقط ست وستون6666محمدرهام الفارس531462

ناجحفقط ست وتسعون9696عبد السالمخدٌجه احمد شحود دٌاب541463

ناجحفقط سبعون7070محمدخدٌجة الحسن551464

ناجحفقط ثمان وثمانون8888محمودغدٌر كرٌش561465

ناجحفقط ثمان وتسعون9898احمدشوق طعمه571466

ناجحفقط إثنان وسبعون7272ابراهٌمغنى عبٌد581467

راسبفقط ست وخمسون5656عصامعٌسى سلٌمان591468

ناجحفقط تسعون9090احمدعائشه السعٌد601469

راسبفقط أربع وأربعون4444قدورختام الرجوب611470

راسبفقط ثمان وثالثون3838رئٌفأحمد جناد621471

راسبفقط أربع وخمسون5454علًخالد مصطو631472

ناجحفقط اربع وثمانون8484احمدرنده السح641473

ناجحفقط مائة100100ساريآٌه الحٌدر651474

ناجحفقط ست وسبعون7676رحٌلٌوسف الحمشو661475

راسبفقط ثمان وأربعون4848أحمدمحمد حبق671476

راسبفقط أربع وخمسون5454عاصمحٌدر ملحم681477

ناجحفقط ست وتسعون9696ابراهٌماالء السٌد691478

ناجحفقط أربع وستون6464ابراهٌمٌوسف الغانم701479

راسبفقط أربع وثالثون3434عصامرنا القصاب711480

ناجحفقط إثنان وستون6262كمالخلود المحمد721481

راسبفقط إثنان وأربعون4242عبد الكرٌمعلً عمر731482

ناجحفقط ست وتسعون9696خالدفاطمه المحمود741483

ناجحفقط مائة100100عبد المنعمهدى شعٌل751484

راسبفقط ثمان وثالثون3838ابراهٌممحسن شعبان761485

ناجحفقط ست وتسعون9696جمٌلمحمد الفرحات771486

ناجحفقط إثنان وثمانون8282محمد رضاأحمد دٌبو شعار781487

راسبفقط ست وعشرون2626معنٌوسف جمعه791488

صفوانفرح الدٌنار801489

راسبفقط خمسون5050احمدمصطفى الصٌادي811490

راسبفقط خمسون5050عبد اللطٌفمحمد حسن821491

راسبفقط ثمان وخمسون5858احمدردٌنا المصري831493

عبد هللابراءه دعدوش841495

ناجحفقط ثمان وستون6868مسعفمعتصم الحلبٌه851497

راسبفقط ثمان وخمسون5858احمدفاطمة الجردي861498

ناجحفقط اربع وثمانون8484ٌاسرمصطفى فرزات871499

راسبفقط ست وأربعون4646زٌادبالل الحكوات881500ً

راسبفقط أربع وأربعون4444موسىرٌم الحلو891501
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راسبفقط أربعون4040محمد أنسسلمى الموسى901502

راسبفقط أربعون4040رٌاضأحمد رضٌوي911503

راسبفقط ثمان وعشرون2828هوٌانفراس المحمد921505

راسبفقط ست وخمسون5656محمدحمزه المحمد931506

أكرمرشٌد خضور941507

راسبفقط خمسون5050مصطفىتوفٌق شهاب951508

ناجحفقط سبعون7070سمعانرودي غطاس961509

راسبفقط ثمان وأربعون4848علًتولٌن عارفه971510

ناجحفقط أربع وسبعون7474أٌمنماٌا نصره981511

راسبفقط خمسون5050ماهرمحمد شٌخ ٌوسف991512

راسبفقط أربع وخمسون5454ٌحٌىرامً الغزي1001513

راسبفقط ست وأربعون4646حسنمحمد المرع1011514ً

راسبفقط ست وثالثون3636خلٌلبتول العكاري1021515

ناجحفقط ثمان وستون6868رضوانفهمٌه سودٌن1031516

راسبفقط أربع وعشرون2424عدنانمحمود شٌحان1041517

راسبفقط ثمان وعشرون2828محمدمجد صعب1051518

راسبفقط ست وثالثون3636محمداحمد عبٌد المحٌمٌد1061519

راسبفقط ثمان وعشرون2828عبد هللاراتب عجاج1071520

راسبفقط ثالثون3030علًخالد العل1081521ً

راسبفقط ثمان وعشرون2828صالحمحمد نور الخضر1091522

بسامعبد العزٌز جوخدار1101523

راسبفقط خمسون5050ابراهٌممها الشٌخ1111524

راسبفقط ثالثون3030امٌنشحاده عباس1121525

ناجحفقط ست وستون6666عزٌزمٌسم العٌسى1131526

راسبفقط ست وثالثون3636عبد الكرٌمأحمد أحمد1141527

محمدفاطمه العبد هللا1151531

راسبفقط ثمان وثالثون3838محمد صفٌانعبد العزٌز صعب1161534

ناجحفقط ثمان وسبعون7878ٌاسرزٌنه الحسٌن1171538

ناجحفقط ثمان وسبعون7878خالدندى بصو1181544

سبٌعأحمد سبٌع1191547

عاصفعبد الرحمن الخطٌب1201548

فخريمعتز السٌد أحمد1211549

ممدوحعصام المرع1221550ً

راسبفقط إثنان وثالثون3232أحمد الصٌادي1231408

راسبفقط ست وثالثون3636اٌمان األحمد124892

راسبفقط أربعون4040احمدعبد الوارث وهب11269ً

راسبفقط ثمان وثالثون3838علًعلً الحسٌن21272

راسبفقط ست وثالثون3636خالدعبد هللا العزو31275

راسبفقط إثنان وخمسون5252زٌادرهف المحمود االسماعٌل41276

محمد عبد القادر51278
عبد 

الرحمن
راسبفقط ثمان وعشرون2828

راسبفقط ست وأربعون4646فارسمحمد باقر فالحه61280

ابراهٌمٌاسر الهواري71281

راسبفقط عشرون2020زٌادوسام العبد81282

فصل ثانً+ اٌقاف تسجٌل فصل أول
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فصل ثانً+ اٌقاف تسجٌل فصل أول

غٌاب

غٌاب

عميد كلية التمريض 

عبدالكريم قلب اللوز. د.أ

  رئيس شعبة االمتحانات     نائب العميد    

عبد العزيز عروانة.د.ربا مرقا          أ.   م عضو عضو عضو عضو رئيس



/      1/اللغة األجنبية : المقرر  جامعة حماه

كلية التمريض

ً كتابًةرقما

مئة فقط100100

2018-2017العام الدراسً -  فصل أول - نتائج االمتحان النظري لطالب السنة األولى 

اسم األب

سل
سل

مت
 ال

قم
لر

ا

ً
مع

جا
 ال

قم
لر

ا

اسم الطالب 

االمتحان 

المالحظاتالنظري

العالمة

راسبفقط أربع وثالثون3434فاروقصادق العبد هللا91283

راسبفقط ست وعشرون2626رشٌدكارلس العبد هللا101288

راسبفقط ثمان وثالثون3838مصطفىعبد العزٌز العتوك111290

راسبفقط إثنان وثالثون3232خالدخدٌجه العل121291ً

راسبفقط ست وثالثون3636هٌثممحمد نور البكري131295

أٌمنحسٌن حنوف141296

راسبفقط ست وثالثون3636محمودعبد الحمٌد الحسون151298

راسبفقط إثنان وعشرون2222أسامهبسام درباٌه161299

راسبفقط ثالثون3030حسٌنمحمود الحسن171300

راسبفقط ثمان وعشرون2828محمودمؤٌد الحسن181301

راسبفقط ثمانية عشر1818عبد المعطًانس الٌونس191302

راسبفقط ست وثالثون3636عبد القادرسعٌد العبدو201304

راسبفقط ثالثون3030عدنانمحمد بهاء جوخدار211305

راسبفقط ثالثون3030فٌصلمأمون العمٌدي221306

راسبفقط ست وعشرون2626محمدنور الدٌن سوتل231307

راسبفقط إثنان وعشرون2222مصعبمهند البرجس241308

راسبفقط إثنان وثالثون3232طاللأحمد الشٌخ عل251313ً

راسبفقط ست وثالثون3636عمراحمد االمان261315

راسبفقط عشرون2020محمودعبد هللا الحلب271316ً

راسبفقط أربع وأربعون4444ابراهٌمبراءه الصوران281321ً

راسبفقط أربعون4040عموريمحمود عجاج291323

فاروقحسن العمر301325

راسبفقط ست وأربعون4646احمدمحمد خٌر بركات311327

ناجحفقط ستون6060عزتمحمد أمٌن الحفٌان321335

راسبفقط ثالثون3030أحمدبشار ابراهٌم331339

راسبفقط ثالثون3030عبد الكرٌممحمود الجرٌو341340

راسبفقط أربعون4040علًخالد المحمد351341

راسبفقط إثنان وأربعون4242قاسمفاطمة القاسم361343

راسبفقط ست وعشرون2626واصلخالد الحاج371344

راسبفقط ثالثون3030جدوعحٌدر الضامن381346

راسبفقط ثمان وأربعون4848احمددعاء العبد هللا391348

راسبفقط أربع وخمسون5454ٌحٌىأحمد بدوي401349

راسبفقط أربع وثالثون3434محمدبسام الخلف411351

طاٌعرماح محمود عٌد421353

راسبفقط ست وثالثون3636ٌوسفوسٌم علوش431354

راسبفقط أربع وعشرون2424محمودمحمد مازن العزو441355

راسبفقط إثنان وخمسون5252حمدوآٌات العبٌد451356

راسبفقط ثمان وعشرون2828محمدحسن شاغوري461358

راسبفقط ثمان وعشرون2828مٌالدعطا حدوب471359

راسبفقط خمسون5050احمدوالء بدوي481362

راسبفقط إثنان وعشرون2222تركًحمزه الشٌحان491365

عبد الكرٌممحمد الشٌخ عوض501366

راسبفقط ثالثون3030سلٌمحسن دٌب511370

راسبفقط ثالثون3030طاللعبد هللا االخرس521373

ناجحفقط أربع وستون6464عبد هللاعلً عٌد531382
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راسبفقط أربع وثالثون3434ٌوسفمرام فالحه541384

راسبفقط ست وعشرون2626اٌمنٌوسف الحاج خلٌل551385

راسبفقط ثالثون3030عبد السالممصطفى علوش561388

خالدمحمد الرحال571394

راسبفقط أربعون4040موفقمحمد الحامض581399

اسامه عبدو591402
عبد 

الرحمن
راسبفقط إثنان وعشرون2222

علًمحمد عٌد القسوم القاض601404ً

رسالنعباس المحمد الرمضان611405

راسبفقط أربع وأربعون4444حلبخالد سلوم رٌاض العبد622

راسبفقط إثنان وعشرون2222حلبعبد الرحمن رضوان الحاج634

حلبمحمد مهدي علً النهار645

حلبمحمدعلً حسٌن عالوي656

راسبفقط ست وثالثون3636حلباسماعٌل محمد األحمد667

راسبفقط أربع وعشرون2424حلبعالء الدٌن ٌوسف الترك678

راسبفقط ست وعشرون2626حلبمحمد وضاح الحٌدر689

راسبفقط أربعون4040حلبابراهٌم خالد األحمد6910

راسبفقط ثالثون3030حلبمحمد ولٌد العبٌدي7013

راسبفقط ست وعشرون2626حلبحسن عزام االبراهٌم7114

راسبفقط إثنان وثالثون3232حلبمحمد محمود الدٌاب7215

راسبفقط ست وثالثون3636حلبسارة ابراهٌم أحمد7316

راسبفقط ثمان وعشرون2828حلبأحمد مصطفى الترك7418ً

راسبفقط أربع وعشرون2424حلبمصطفى عبدهللا الحسن7519

حلبعبد الكرٌم بسام الصباح7621

راسبفقط أربعون4040حلبمصطفى محمد المحمد7722

راسبفقط أربع وعشرون2424حلبرٌم خالد خطاب7825

راسبفقط ثمان وثالثون3838حلبصالح الدٌن رضوان الصالح7926

راسبفقط أربع وعشرون2424حلبعلً أحمدالقسوم8027

راسبفقط عشرون2020حلبعبدالهادي ٌاسر الجمٌة8129

راسبفقط أربعون4040حلبمٌس أحمد الرحال8231

8333
محمد سعٌد مأمون الشٌخ 

موسى
راسبفقط إثنان وثالثون3232حلب

راسبفقط إثنا عشر1212حلبمحمد محمود مرجان8435

راسبفقط أربع وأربعون4444حلبمحمد مصطفى محسن8537

راسبفقط أربع وعشرون2424حلبقٌس ولٌد البكري8639

راسبفقط ثالثون3030حلبمروان عبدهللا الصالح8740

راسبفقط ثمان وعشرون2828حلبعز الدٌن صالح العموري8842

راسبفقط أربع وعشرون2424حلبأٌهم محمد المحمود8943

راسبفقط إثنان وثالثون3232حلبمرح أحمد جمعة9044

حلبعبد العزٌز  الضامن9145

راسبفقط أربع وثالثون3434حلبفٌصل أٌمن العمٌدي9246

راسبفقط ست وعشرون2626حلبمحمد مجد المحٌمٌد9347

راسبفقط أربع وثالثون3434حلبنورا مروان الجابر9448

راسبفقط ثمان وعشرون2828حلبمحمد ابراهٌم الفارس9549

راسبفقط أربعون4040حلبسامً عبد العزٌز جاموس9650

راسبفقط ست وعشرون2626حلبعبد الحكٌم محمود عبد الرحمن9751

راسبفقط أربع وعشرون2424حلبفواز جهاد الٌاسٌن9854

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

اٌقاف تسجٌل فصل أول
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راسبفقط عشرون2020حلبعبد الرحمن عبدهللا العبود9957

راسبفقط إثنان وعشرون2222حلبمحمود محمد العل10058ً

راسبفقط أربع وعشرون2424حلببشرى فضل المصطٌف10160

راسبفقط ثمان وثالثون3838حلبسامر ٌاسر خفٌف10263

راسبفقط ثمان وعشرون2828حلبأحمد رضوان الرحمون10364

راسبفقط أربع وثالثون3434حلبعصام مصطفى السلٌمان10466

راسبفقط ست وأربعون4646حلبمصطفى كرمو العبدو10567

راسبفقط ست وعشرون2626حلبغٌاث محمد الخالد10668

راسبفقط ثمان وعشرون2828حلبمحمد محمد كمال اقزٌز10769

راسبفقط إثنان وثالثون3232حلباٌمان محسن الحكوات10870ً

راسبفقط أربع وثالثون3434حلبأسٌد فرحان المدن10972ً

راسبفقط ثالثون3030حلبخالد رافع شومل11074

حلبفواز رٌاض العل11176ً

راسبفقط إثنان وأربعون4242حلبأحمد سلٌمان االبراهٌم11279

راسبفقط إثنان وثالثون3232حلبأسامة محمد أنور البكري11380

حلبفاطمة ٌاسر الحسٌن11481

راسبفقط ثمان وعشرون2828حلبعالء حسان زقزوق11586

راسبفقط ثمان وعشرون2828حلبمازن عبد المنعم حوا11687

راسبفقط أربع وعشرون2424حلبحسن عبد هللا الحسٌن11788

حلبهال خالد العل11889ً

راسبفقط ثمان وعشرون2828حلبهبة سعٌد سوتل11990

راسبفقط ثمان وعشرون2828حلبقتٌبة محمد سلٌمان12091

راسبفقط ست وعشرون2626حلبعبدو مصطفى األحمد12193

راسبفقط إثنان وثالثون3232حلبمحمد نور ٌاسر الخلٌف12294

راسبفقط أربع وأربعون4444حلبماهر سلطان المصطٌف12395

راسبفقط أربع وعشرون2424حلبمحمد أحمد دٌاب12496

راسبفقط ست وثالثون3636حلبعبد الرحمن محمد الهالل12597

راسبفقط ثمان وأربعون4848حلبمصطفى محمد فٌصل الخالد12698

راسبفقط إثنان وثالثون3232حلبعلً مزٌد العصري12799

راسبفقط ثمان وعشرون2828حلبماجد نجٌب مصٌن128100ً

راسبفقط أربع وثالثون3434حلبأحمد محمد األحمد129102

راسبفقط ستة عشر1616حلبعمر سعد الدٌن العموري130103

راسبفقط إثنان وثالثون3232حلبعبد القادر خالد العثمان131105

راسبفقط ثالثون3030حلبمؤمنة خالد العمري132106

حلبمحمد أحمد سلٌمة133107

راسبفقط ثمان وأربعون4848حلبعالء أحمد القدور134109

راسبفقط ثمانية عشر1818حلبنجٌب خالد المحمد135111

راسبفقط ست وعشرون2626حلبابراهٌم توفٌق العلوش136113

راسبفقط أربعون4040حلبمحمد عبد الكرٌم الٌاسٌن137115

راسبفقط إثنان وثالثون3232حلباٌمان محمد محمد138117

راسبفقط ست وثالثون3636حلبعبد العزٌز هٌثم الحٌصٌه139119

راسبفقط عشرون2020حلبمحمد محمود العل140120ً

راسبفقط ثمان وأربعون4848حلبأحمد حمدان العلٌوي141121

راسبفقط أربع وعشرون2424حلبمعاوٌة عبد الهادي حبو142122

راسبفقط ثمان وخمسون5858حلبحذٌفة عبد الحكٌم العمر143123

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب
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حلبعبدهللا عبد الهادي العٌد144124

راسبفقط ست وأربعون4646الفراتعبدالرحمن أحمد العان145126ً

راسبفقط ست وعشرون2626الفراتندى اسماعٌل شٌخ146130

راسبفقط أربع وخمسون5454الفراتاٌمان ابراهٌم عٌسى الجاسم147134

راسبفقط ثمان وعشرون2828الفراتاللٌث حسٌن فٌاض148137

راسبفقط أربع وأربعون4444الفراتغفران محمود االبراهٌم149138

راسبفقط إثنان وعشرون2222الفراتعبد الرزاق غانم عمر150139

ناجحفقط ست وستون6666الفراتعلً اسماعٌل المحمد151140

راسبفقط ست وخمسون5656الفراتأحمد محمد العان152141ً

ناجحفقط ثمان وستون6868الفراتسوزانا سمٌر سعد153142

ناجحفقط سبعون7070الفراتالمهند أحمد العبدهللا154144

راسبفقط إثنان وثالثون3232الفراتمؤٌد حمد الشٌخ155146

الفراتسلمو حٌان السلٌمان156147

راسبفقط إثنان وخمسون5252محمد شرٌف الشٌخ ٌوسف157340

راسبفقط ست وثالثون3636عقٌلهزار العباس1581080

راسبفقط إثنان وعشرون2222جهادعمر القدور1591186

راسبفقط أربعون4040خالداحمد الحمه1601027

راسبفقط ست وثالثون3636محمدعبد الهادي الخضر1611028

حافظأحمد كروش1621062

محمدعبد الغنً علٌا1631066

عبد اللطٌفأوٌس البارودي1641074

محمدعبد الرزاق االبراهٌم1651076

راسبفقط ست وعشرون2626حسنزٌن العابدٌن الحداد1661096

عبد اإللهأنس الموسى1671121

راسبفقط ثمان وأربعون4848رضوانطه حبو1681123

جمعهعلً الجزار1691124

ابراهٌمعٌد عساف1701141

حمدوطه الرحمون1711143

راسبفقط ثمانية عشر1818محمداحمد حاج محمد1721145

صفوانرٌم البرجس1731165

محمودمحمد الحمود1741167

خالد قصً موجو1751175

عبد الكرٌمعائشة البكور1761181

محمدنور الدٌن الطماس1771183

علًمحمد الٌوسف1781202

معتصماألسد خلوف1791209

نزارخالد العثمان1801227

حلبرشوان عبد الخالق الرشوان181246ً

حلبعبد الهادي أحمد شاوردي182

راسبفقط أربعون4040حلبمحمود خالد الشٌخ183198

حلبمحمد الذٌاب علً العل184200ً

حلببشار محمود الحسٌن185

راسبفقط ست وعشرون2626حلبأحمد محمد الرجب186231

راسبفقط إثنان وثالثون3232الفراتجهاد موسى العبٌد187171

راسبفقط ست وأربعون4646الفراتضٌاء الحق زكً خالد188293
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غٌاب

اٌقاف تسجٌل عام كامل
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حلبمحمد علً قداد189153

راسبفقط ثمان وعشرون2828الفراتعبدهللا احمد المزعل190172

حلبمحمد بدر الحمادي191201

راسبفقط أربع وخمسون5454الفراتفاضل دروٌش الشحاذه192173

راسبفقط ست وعشرون2626رضا محمد النبهان193145

راسبفقط ثمان وأربعون4848محمد ابراهٌم المصري194221

راسبفقط أربع وعشرون2424حسٌن العباس195722

راسبفقط ست وثالثون3636عمار الٌاسٌن196898

احمد المصطفى197932

علً أبو عٌوش198946

نائل فوزي199991

راسبفقط إثنان وثالثون3232توفٌق أمٌن العواد200308

راسبفقط ست وثالثون3636محمد جاسم العوض2011374

عبدالهادي الشمر2021392

لؤي سلٌمان2031386

أسماء نجم الحسٌنفرات204

راسبفقط أربع وعشرون2424مها أحمد العٌسىفرات205

محمد أٌمن الحاج محمدفرات206

راسبفقط إثنان وثالثون3232طارق حسٌن الجبرفرات207

نور مصطفى الجرفالفرات208

ناجحفقط ستون6060رواء مصطفى العساف209346

راسبفقط أربعون4040صالح حمود الظاهر210348

محمد محمود عابدٌن211349

راسبفقط ست وثالثون3636بوثٌنه عبد الوهاب العبود212350

راسبفقط إثنان وثالثون3232ضعون عبود دبٌس213351

غنى درزٌه214

راسبفقط ست وعشرون2626محمد بشر الخالد215352

راسبفقط عشرون2020محمد حٌان الدٌاب21662

راسبفقط إثنان وعشرون2222ماهر جاسم العل217ً

ناجحفقط سبعون7070ماجدة فاضل الشاهر218
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