
2017/2016الدورة الثانية  نتائج مادة علم الوراثة 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب016غائب16ابراىيم المحمد111699
راسب03غائب3ابراهٌم عساف2
راسب212950ابراهٌم علً علوان3816
راسب241337انذٌٍ قًز اتزاٍْى413093
راسب018غائب18ابراىيم كروما512572
راسب015غائب15ابراىيم كزعور611068
راسب013غائب13ابراىيم مراد7
راسب00غائب0احمد االعرج813088
راسب020غائب20احمد الحاج زينو911857
راسب011غائب11احمد الحسين1012831
راسب00غائباحمد الحسين1112533
راسب02غائب2احمد المحمود1213007
راسب162036احمد المحٌمٌد1313062
راسب015غائب15احمد خطاب1412390
راسب00غائب0احمد خميل1512244
راسب016غائب16احمد دكرل1613056ً
راسب012غائب12احمد زريق1712910
راسب00غائب0احمد عمر طرن1813258
راسب18624قسٕو احًذ1913134
راسب211637ادرٌس خان20144ً
راسب011غائب11اسامه سالمه2113350
راسب231942اسد هللا خضر2290006
راسب022غائب22اسراء االحمد2312852
راسب172643اسماعٌل جاسم الحاج عٌسى24915
راسب123صثاغ اكزو2513051
راسب222446كعٍذ انثتٕل2613612
راسب00غائب الحسن سالمو2711671
راسب211637امجد محمد2813082
راسب94453عثٕد اٌه2913864ً
راسب025غائب25اٌمن فرج العبٌد3014
راسب015غائب15اٌناس البصٌله3113076
راسب03غائب3اإلتزاٍْى إتزاٍْى3213579
راسب06غائب6انحهٕ إتزاٍْى3313847

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ
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راسب12012انخطٍة إتزاٍْى3413726
راسب121224انعثًاٌ إتزاٍْى3513543
ناجح254267خاتز إتزاٍْى3613531
راسب281745سٕاذ إتزاٍْى3713607
راسب91726انعثذ إسًاعٍم3813803
راسب152439دٌٕب إسًاعٍم3913564
راسب192342ٔاكٍى أخٕد4013748
ناجح263864انحسٌٕ أحًذ4113656
راسب09غائب9انحهثً أحًذ4213862
راسب00غائبأحمد الديري4312481
راسب273057انسهٕو أحًذ4413744
راسب06غائب6انعهطٌٕ أحًذ4513781
راسب272855عهً تٍ انعهً أحًذ4613535
ناجح293968يحًذ تٍ انعهً أحًذ4713719
راسب111728انقدًً أحًذ4813743
راسب00غائب0أحمد المصطفى4912090
راسب02غائب2انُعساٌ أحًذ5013900
راسب131528أراحٍم أحًذ5113823
راسب09غائب9تع خٍز أحًذ5213567
راسب262753دٌاب أحًذ5313704
راسب00غائب0سٌذاٌ أحًذ5413890
راسب262652سثسثً أحًذ5513520
راسب00غائب0أحمد عبد الرزاق5613055
راسب242145عذي أحًذ5713812
راسب11213قُا عهً أحًذ5813861
راسب102030كفزي أحًذ5913821
راسب018غائب18أحمد كمال حشاش6012022
راسب014غائب14أحمد محمد المحمد6113467
راسب00غائب0 أحمد مشوح6211525
راسب1919أحمد مطر المحمد63266
راسب142842انثالٌ أسايح6413585
راسب024غائب24انسزاج أسايح6513568
راسب016غائب16أسعد فواز المنديل6611725

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

عضو    عضو    عضو   عضو  امينة السر 



2017/2016الدورة الثانية  نتائج مادة علم الوراثة 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب103040اإلسًاعٍم أضزف6713552
راسب00غائبأشرف عٌسى 6811
راسب022غائب22أمجد البوشً عدي6913257
راسب014غائب14أمجد يوسف 7011348
راسب017غائب17أمير عثمان71
راسب018غائب18كهٍة أيٍز7213904
راسب013غائب13أنس شقفة 7311475
راسب13518ْٕاش أَس7413806
راسب019غائب19أويس محمد عمي7510834
ناجح214364أٌمن العبد هللا7613044
راسب011غائب11أييم شعبان 7711016
راسب014غائب14آذاد مسمم7811882
راسب012غائب12آالء رقٌة7911650
راسب93544باسل العشموطي8012981
راسب101121ثهح تاسم8113835
راسب202444خعهٕك تاسم8213652
راسب014غائب14باسل مشهراوي83
راسب015غائب15بدر الدين قدوره8411595
ناجح293665انقاسى تزاء8513653
راسب203252انسٌٕذاٌ انذٌٍ تزْا8613820ٌ
راسب143246بشار االلوس8714041ً
راسب00غائب0بالل الناصر8813433
راسب014غائب14بنيامين يوسف8911881
راسب02غائب2بياء األحمد90
راسب211536انغزٌة تٓاء9113754
راسب04غائب4انًحًٕد تٓاء9213041
راسب221436نطفً ثائز9313845
راسب101323خزخُاسي خاتز9413247
راسب121022اتزاٍْى خعفز9513104
راسب211940طٕياًَ خعفز9613580
راسب18018تارٔدي قزتاٌ خالل9713686
راسب171532انًٓذي عثذ خًال9813903
راسب171431انثٍطار خًٍم9913790
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راسب00غائبجياد زينو1001
راسب01غائب1حاتم العارف10112250
راسب91019اندثز حافع10213551
راسب015غائب15حامد الكوكو10311371
راسب016غائب16انًٍُُ انعهً حذٌفح10413660
راسب272350يكأي حذٌفح10513651
راسب015غائب15حذيفو النبيان10612829
راسب00غائب0حسام األعرج10713441
راسب00غائب0انطعار حساو10813403
راسب00غائب0حسام العتال10913090
راسب00غائبحسن األحمد11012529
راسب013غائب13انطًزي حس11113197ٍ
راسب013غائب12.5حسن طربوش 11211088
راسب221638حسن فدعٌن11390015
راسب94150حسٌن الخضر11412954
راسب181836انزيٕ حس11513908ٍٍ
راسب00غائبحسٌن محمد عروق11614027
راسب172239َصز حس11713616ٍٍ
راسب03غائب3حماد العرنوس11813469
راسب251540حمزة اآلوا119158
راسب00غائب0حمزة اللبابٌدي12013451
راسب163248دٌٕب أتٕ حًشج12113524
راسب161834حمزة ذبٌان الحمٌدي12213179
راسب011غائب11انقادر عثذ حًشج12313636
راسب183856األحًذ حًش12413856ِ
راسب021غائب21حمزه حمراء12512864
راسب00غائبحمود العوض729فرات126
راسب00غائب0حمٌد الحسٌن12713046
راسب00غائبحميد الحميد12812582
راسب222042اندًعح خانذ12913508
راسب016غائب16خالد الحسن13013193
راسب282654انطحٕد خانذ13113617
راسب20222خالد المصطفى13213182
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راسب015غائب15خالد خصي 13311295
راسب00غائبخالد شربوطمي13413163
راسب012غائب12خالد محمد سكر 13511257
راسب182139انًصزي خهذ13613536ٌٔ
راسب020غائب20خمف الشيخ جاسم13712709
راسب91019خلف صالح المحمد العبد الحسٌن138132
راسب017غائب17خميل الشيابي13911902
راسب03غائب3خلٌل العمر الشحادة140
راسب172845راجً أبو علول14113401

راسب1010رأفت نانو310
راسب00غائب0راغب عرفه14213315
راسب025غائب25راكان العمي14311805
راسب272552انطعار رايا14413683
راسب015غائب15رامي العيسى14511748
راسب00غائب0رامً كالو14613353
راسب00غائب0ربٌع الفرداوي14713419
راسب014غائب14ربيع سموم14811837
راسب00غائب0ربٌع كالو14913352
راسب024غائب24رزق رستم15013389
راسب00غائب0رضوان المدهلل15113159
راسب114051انسهًٍاٌ رٍَى15213935
راسب14519رهام الخطٌب15313209
راسب152136انحًٕي رْف15413514
راسب241842انصغٍز رْف15513515
راسب241842رهف طالب156
راسب04غائب4انفزخ رٌى15713815
راسب09غائب9ريم محمود158
راسب173653رئبال قاسم15913060
راسب010غائب10زيد االبراىيم160
راسب016غائب16سٌٍ انحاج سٌذ16113560
راسب00غائب0زٌد زٌنو16213473
راسب010غائب10زين عمر األحمد163
راسب171835دٌة سٌُا16413505

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ
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راسب00غائبزٌنب الحمٌدي16514024
راسب91221انثًُ سٌُح16613694
راسب121931سانًح سارج16713623
راسب00غائب0سالم كردي16813014
راسب00غائب0سامر االسد169
راسب00غائب0انذالل سايز17013792
راسب012غائب12سامر الينداوي17110548
راسب251944األسٕد ساي17213784ً
راسب00غائبسامً الطٌش17312567
راسب00غائب0سرور خمف17412677
راسب020غائب20سعد الحمود17512726
راسب00غائبسالمة محمد العبد585فرات176
راسب023غائب23سمطان التالوي17711931
راسب04غائب4تٕاكى سهٍى17813022
راسب17017سلٌم وهبة17913410
راسب00غائبسماح شريف18012600
راسب152237انذٌٍ خًال سًٍز18113414
راسب04غائب4يحهً سٕيز18213738
راسب27431كُاكز ضادي18313658
راسب023غائب23شيد المراد18412889
راسب242751صطٕف صطٕف18513755
راسب252146انطزٌف صفا18613670
راسب271037صفوان المصطفى18712230
راسب182745انًصطفى صف18813912ٍّ
راسب192544انًحًذ صقزاط18913717
راسب6غائب6صالح الدٌن الحمٌد190
راسب232750صثاغ ضاْز19113796
راسب017غائب17ضٌا المحامٌد19212172
راسب151126طارق االسعد19313101
راسب201131انحثال طارق19413266
راسب93140انطُتٕخ طارق19513725
راسب012غائب12طالب ٌوسف عل19611844ً
راسب26531انقطاٌ طاْز19713578
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راسب18927كهثٌٕ طالل19813593
راسب102131انحًذٔ ط19913516ّ
راسب10212انعًز ط20013665ّ
راسب273057طه الٌوسف20113509
راسب193554عادل الحمود20213807
راسب021غائب21عامر عمره203111
راسب152439اندعثٕ انثاسط عثذ20413774
راسب013غائب13عبد الجبار عقاد20511352
راسب05غائب5عبد الحسيب كزكز20613378
راسب181634عبد الحمٌد الجمل20713273
راسب221941عبد الحمٌد الغرٌب20813799
ناجح244266عبد الحمٌد المعل209874ً
ناجح225678عبد الحميد سفور 21012478
ناجح223860عبد الخالق اإلدلبي21113668
راسب23932عبد الرحمن ابراهٌم الٌاسٌن21213262
ناجح303868عبد الرحمن الشبٌب21313674
راسب191029عبد الرحمن الغزاوي21413332
راسب252752عبد الرحمن الهوٌس21513546
راسب192140عبد الرحمن دعدوش21613624
راسب014غائب14سفاف انزحًٍ عثذ21713664
راسب152338عبد الرحمن عرفة21813655
راسب014غائب14عبد الرحمن محمد معطي21911750
راسب00غائب0عبد الرحمن ٌونس مغربل22013718
راسب012غائب12عبد الرزاق أحمد22111119
راسب212647عبد الرزاق حاتم22213692
راسب016غائب16عبد الرزاق حاج عل22313455ً
راسب017غائب17عبد الرزاق طعمة22413696
راسب015غائب15يحًٍٍذ انزساق عثذ225
راسب232952عبد العزيز الحالق السقا22690039
راسب00غائب0عبد العزٌز السكمان22713049ً
راسب021غائب21عبد العزٌز كوجان22811675
راسب024غائب24عبد الغنً قصاص229
راسب019غائب19عبد القادر الٌاسٌن23013307

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ
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راسب00غائب0عبد القادر بازار23113196
راسب201737انثارٔدي انكزٌى عثذ23213689
راسب222446عبد الكريم شربوطمي23313572
راسب013غائب13عبد الكريم قيموح23411277
راسب3333عبد الكريم كشكش235339
راسب243155عبد اللطٌف الضاهر23613611
راسب00غائبعبد اللطٌف الوكاع23711763
راسب03غائب3عبد هللا االحمد23813385
راسب141529عبد هللا الجمل23913393
راسب00غائبانحسٍ هللا عثذ579فرات240
راسب022غائب22عبد اهلل الحموي24112523
راسب182341عبد اهلل القدور24213517
راسب24933عبد اهلل الكامل24313643
راسب00غائب0عبد هللا الٌوسف24413095
راسب17421عبد هللا دعدع24513584
راسب00غائبعبد هللا شحٌدة246324
راسب018غائب18عبد الملك العموري24712025
راسب25025عبد الملك جبارو24813736
راسب09غائب9عبد الناصر الوهٌب24911836ً
راسب233053عبد النور ٌوسف حاتم25013594
راسب222951عبد الهادي مك251150ً
ناجح174562عثٕد أحًذ عثذ252131
راسب91019عبد عبد اهلل الموح253145
راسب019غائب19عبيد الحسين25413363
راسب010غائب10عبٌدة السلٌمان25513915
راسب027غائب27عبٌدة بركات العل256562ً
راسب18927عبٌدة شحٌمة25713042
راسب17219عبٌدة هزاز25813931
راسب292655ٌْٕذي عثٍذج25913749
راسب241539عبيده محمد عباس26013346
راسب016غائب16عدنان افة26113135
راسب211536عدنان ورق26213627
ناجح204262عدنان ٌاسٌن دال26313634ً
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راسب104353اندُذي عذي26413547
راسب14014عدي المزنر26513654
راسب022غائب22عدي جاسم سمطان266688
راسب01غائب1عدي ديب26713814
راسب242347عصام العتر26813610
راسب025غائب25عصام عبد الواحد26911835
راسب18624عطا هللا جنٌد27013874
راسب222042عطاء خٌر هللا27113800
ناجح223860عالء اشقر27212840
راسب08غائب8االضقز عالء27311992
راسب010غائب9.5عالء الدين محمد27410828
راسب00غائب0عالء المحمد27513192
راسب252550عالء حميد276148
راسب09غائب9عالء دٌاب27713489
راسب181735عالء زوزا27813635
راسب09غائب9عالء زٌدان 279
راسب00غائب0علً الحسٌن  بن خالد28013429
راسب00غائب18علً الخالد 28113344
راسب202848انطأي عه28213911ً
راسب16824عمي الغفاف283157
راسب00غائب17علً حسٌن284
راسب909علً خلدون دروٌش28513829
راسب91322علً سلمان28613171
راسب91524علً سلٌمان28713521
راسب77علً عز الدٌن288352
راسب020غائب20كاظى عه28911895ً
راسب181432عمي ياسين درويش29013641
ناجح284674عماد الدين الشفوني29113770
راسب018غائب18عماد شييد29211865
ناجح244670عمار حج حسٌن293304
راسب011غائب11عمار فخور 29413131
راسب15217عمر جنٌد29513840
راسب9918عمر خالد29613804
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راسب017غائب17سعٍذ عًز29711510
راسب181735عمر قوقو29813244
راسب00غائبغفار صقر29912688
راسب021غائب21غمكٌن عبد هللا30011713
راسب08غائب8غٌاث العمري30111802
راسب04غائب4غٌث دروٌش30213849
راسب92534فادي البارودي30313680
راسب171128انطزاتً فادي30413342
راسب162339فراس العميوي30513528
راسب023غائب23فراس الغريواتي30612927
راسب141125فراس المصطفى30713685
راسب00غائب0فرح الحمود30812894
راسب00غائب0فردوس رشٌد30912933
راسب017غائب17فهد المقداد31011776
راسب252449قتٌبة الخالد31113519
راسب00غائب0 دغًطً قتٍثح31213492
راسب0قصي الخميس31313947
ناجح293564قمر حجازي314
ناجح204060قمر قره بوالد31513870
راسب93746كاظم عٌسى حمد31622281
راسب00غائب0كرٌم كفا31713176
راسب14620          مؤيد الحسن المحمد31813980
راسب223052ماجد الالذقاني31913892
راسب020غائب20ماجد محمد الشناق32012029
راسب013غائب13ماجد والً 32111226
راسب04غائب4مازن جوخدار322
راسب00غائب0 مالك الجهمان32311309ً
راسب93140مالك شالش32413741
راسب010غائب10ماهر البدوي 32511037
راسب09غائب9انعٕض ياْز326
راسب153146ماىر محمد32713768
راسب016غائب16مجد صوان32813085
راسب112940محسن محمد32913172
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راسب102434محمد اشقر33013011
راسب00غائب0محمد اصالن33112084
راسب012غائب12محمد اغٌد االدلب33212898ً
راسب0محمد االحمد33312383
ناجح296190محمد األطرش33413822
راسب08غائب8محمد البظ 335
راسب173148محمد البعالو33613039
راسب012غائب12محمد الجدعان33712619
راسب015غائب15محمد الحسن33813232
راسب04غائب4محمد الحسٌن339
راسب022غائب22محمد الحصن34011886ً
راسب00غائب0انحًادي يحًذ34112400
راسب012غائب12محمد الخضير34213682
راسب00غائب0محمد الخطيب34313114
راسب111021محمد الخميفة العسكر344953
راسب00غائب0محمد الخلٌل34512290
راسب201535محمد الزعب34613084ً
راسب00غائب0محمد السعٌد 34713428
راسب00غائبمحمد السلوم34812552
راسب019غائب19محمد السٌد عٌسى 34911414
راسب142135انطعار يحًذ35013407
راسب92130محمد الصطيف35113608
راسب013غائب13محمد الضحاك35213857
راسب09غائب9محمد العظم35313819
راسب021غائب21محمد القاسم354634
راسب223254محمد المحمد35513707
راسب232043محمد الناصر35613530
راسب018غائب18محمد الهارون35713465
راسب2828محمد الٌاسٌن358218
راسب00غائب0محمد امين يوسف35913129
راسب9211محمد أحمد36013098
راسب91524محمد أدىم جنيد361156
راسب00غائب0محمد أراكٌل36212870
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راسب181533محمد أمجد ندٌم36313910
راسب201838عذي أيٍز يحًذ36413742
راسب171936محمد بدر قشاش36513798
راسب281745محمد براء خضر36613901
راسب183654محمد بسام الحسن36712725
راسب03غائب3محمد بكر الحاج سلٌمان36813348
راسب161632محمد بهاء الدٌن الضاهر36913050
راسب112738تالٔي يحًذ37013914
راسب171835محمد جبر37122287
راسب017غائب17محمد جالل القصير37213574
راسب111425محمد حربة37313723
راسب202242محمد خالد موسى باشا37413663
راسب271441محمد خان37513906ً
راسب1414محمد خربوطمي376336
راسب09غائب9خهٍم يحًذ377
راسب132942محمد خير الحريب37813558
راسب00غائب0 محمد رياض عالوي37911678
راسب211435محمد زاهر العل38013898ً
راسب121527محمد سالم أحمد38112
راسب212041محمد سامً لبان382159
راسب00غائب0محمد ساهر حنور38313440
راسب211536محمد سعٌد عٌد38413888
راسب242448ضًح يحًذ38513548
راسب282149محمد شيم شقفة38613533
راسب017غائب17محمد صالح الموسى38711933
راسب253156محمد صباغ38813591

راسب9716محمد طارق عراب38913609ً
راسب00غائب0محمد طروٌة39013431
راسب17825محمد طومان39113659
راسب20828محمد طومان39213705ً
راسب12820محمد عامر عساف393151
راسب101323محمد عبد المطيف ظاظة39413828
راسب23427محمد عبد هللا الحمادة39590069

مصدق عميد الكلية 

د محمد محسن قطرنجي.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

عضو    عضو    عضو   عضو  امينة السر 



2017/2016الدورة الثانية  نتائج مادة علم الوراثة 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب181432محمد عبد هللا محمد396123
راسب00غائب0محمد عبد الواحد39713563
راسب122941محمد عرب39814297
راسب221739محمد عش39913902ً
راسب161026انحداسي عالء يحًذ40013351
راسب01غائب1محمد عالء حاكمي401
راسب018غائب18محمد فارس رستم402
راسب016غائب16محمد فارس قبش40313913
راسب92231محمد فدعٌن40413336
راسب232346محمد فرحان طهماز40513797
راسب00غائب0محمد قاسم406
راسب07غائب7قٍطاس يحًذ407
راسب09غائب9محمد كركوتمي العسكري40811498
راسب201939محمد مأمون الخالد40913746
راسب017غائب17محمد محي الدين صديق41011240
راسب00غائب0محمد مرجاوي41113283
راسب92130محمد نور احمد الخلف41213461
راسب242347محمد نور الخضر41313501
راسب017غائب17محمد نور الدبساوي 41411355
راسب00غائب0محمد نور السقا41513236
راسب016غائب16انطايً َٕر يحًذ41613357
راسب00غائب0محمد ىدروش41713321
راسب020غائب20محمد وليد المصري418
ناجح235073محمد ٌحٌى األحمد419133
راسب9615محمد ٌزٌد مل420149ً
راسب272653محمد ٌوسف الموصغل421ً
راسب213354محمود االشقر42212758
راسب182442محمود البقدونس42313606ً
راسب00غائبانحسٍ يحًٕد424545
راسب242145محمود السميمان42512695
راسب00غائب0محمود الفرداوي42612757
راسب203151محمود المصطفى42713502
راسب191635محمود باشوري42813581
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راسب201333محمود جرجنازي42913534
راسب00غائبمحمود جمٌدة43011343
راسب22325محمود جنٌد43113687
راسب018غائب18محمود رفاعً 43211290
راسب07غائب7انزساق عثذ يحًٕد433
راسب171229محمود عزاقير43413729
راسب18018محمود عصار43513832
راسب011غائب11محمود عمي الحسن436545
راسب92837محمود غاجٌة43712696
راسب014غائب14محمود مكاوي43812365
راسب020غائب20محمود ناصر شحادة43913490
راسب09غائب9مرتضى الشٌخ44013767
راسب20323مرداس العظم44113571
راسب011غائب11مرىف األسمر44211566
ناجح174663مرهف موسى باشا44313072
راسب00غائب0مروان الحسن44412751
راسب00غائب0مروان مروان44513302
راسب012غائب12يخٕل يطٕٓر44612295
راسب016غائب16مصطفى االبوحسن الجبمي 44711395
راسب014غائب14مصطفى الجمال 44811232
راسب00غائبمصطفى السبع44912630
راسب00غائبمصطفى الطٌش45012606
راسب024غائب24مصطفى النقٌب451
راسب022غائب22انٓزتص يصطفى45210727
ناجح214061مصطفى جعفر45313688
راسب112536مصطفى سفاف45413844
راسب017غائب17مصطفى عبد الواحد45512782
راسب00غائب0مصطفى محمد45612900
راسب08غائب8مصطفى محمد سلٌمان457
راسب016غائب16مصطفى ٌحٌى رجب45813426
راسب017غائب17مصعب المنصور45913369
راسب015غائب15 تكز أتٕ يصعة46011476
راسب00غائب0مصعب شمس الدين46112623
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راسب202141مصعب قناني46213637
راسب024غائب24مطيع ىده البرازي46312158
راسب181028معاذ العبدهللا46413148
راسب010غائب10معاذ أحمد465
راسب92130معاذ عروب466
راسب04غائب4معاوٌة الشٌخ بكرو46713740
راسب014غائب14معتز ٌو سفان46811490
راسب201535سفاف يهٓى46913640
راسب252045مميم قفورة47013896
راسب021غائب21ممدوح سحمول47121
راسب05غائب5مناف كنعان47213541
راسب173552منصور عباس47312803
راسب122941منى فاعور474141
راسب019غائب19مهند المهبان47511716ً
راسب25934مهند الموسى47613648
راسب16824َاصز يُٓذ47713684
راسب252853ميند نصر الخرابة47813955
راسب222446ميند يوسف47913808
راسب19625موسى الخالد48013570
راسب01515موسى الدندل48113293
راسب00غائب0موفق الدقاق48213206
راسب13720مٌثم أدرٌس48312850
راسب016غائب16انحهثً يسطٕ يٍسز48413409
راسب202444ميمون ابراىيم االبراىيم485124
راسب231134نبٌل الهالل48613402ً
راسب131932ندوة العٌسى48713879
راسب028غائب28نواف المنصور48813324
راسب014غائب14انًصطفى َٕر48911598
راسب00غائب0ىادي السقا49013379
راسب233053ىبة اهلل قصاب49113698
راسب011غائب11هبة المصري492
راسب03غائب3هبه العكله49312820
راسب161632هشام عراب49413618ً
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راسب022غائب22هال حجازي49512642
راسب00غائب0انسعذي ُْذ49613211
راسب202242ىيام الشيخ497856
راسب00غائب0وائل حسن49813421
راسب213657وائل شهٌد49913916
راسب252752وفاء السقا50013539
راسب171229ولٌد العثمان501165
راسب00غائب0 انذتسأي ٌاسز50211462
راسب015غائب15ياسر الزيدان50311549
راسب025غائب25ياسر سممون50411924
راسب162137ياسر فاخوري50513198
راسب010غائب10ٌاسر كعٌد50612731
راسب172744ٌاسٌن الكٌجان50713250
راسب00غائب0ٌامن حاج جمال508
راسب132134يحًذ يحًذ ٌاي509146ٍ
راسب213051يحيى الرفاعي510135
راسب152742يحيى العمادي51113752
راسب172441يزن الحاج عبد اهلل512281
راسب231033ٌزن الخضر51313786
راسب013غائب13ٌزن العل51411677ً
راسب13720ٌزن حسٌن51513759
راسب92332ٌسار العل51613219ً
راسب00غائب0ٌوسف ابراهٌم51713384
راسب91827عثذٌٔ ٌٕسف51813932
راسب162541يوسف يوسف51913043
راسب102232يوشع خضور52012853
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