
2017/2018الفصل االول   3نتائج تشريح

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع
 العملي

عالمة
 العملي

النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

راسب223254 احمد العبد العزيز113301
راسب192948 احمد الموسى213303
راسب2231.554 احمد عرار313235
راسب2037.558ابراىيم االعرج413375
راسب2528.554ابراىيم الجمال512617
راسب18غائب18ابراىيم الدرويش613345
راسب1930.550ابراىيم حاج عبداهلل714677
راسب2333.557ابراىيم حنظل813267
راسب1830.549ابراىيم ديب912554
راسب1930.550ابراىيم عبداهلل الحسين1013985
راسب163046ابراىيم عمي عموان1199948
راسب20غائب20ابراىيم قمر الدين1213093
راسب23غائب23ابراىيم كروما1312572
راسب0غائبابراىيم مسقوف1412409
راسب18غائب18احمد الجمال1513119
راسب133245احمد الحامض1612975
راسب142842احمد السموم1713318
راسب212142احمد العبد اهلل الشيخ1813313
راسب2234.557احمد العموري1913221
راسب21غائب21احمد القدور2013126
راسب2233.556احمد المحيميد 2113062
راسب3838احمد الموسى2214004
راسب15غائب15احمد اليوسف بن يوسف2311826
راسب1829.548احمد بوسطو جي2413392
راسب11غائب11احمد عموان2512671
راسب193352احمد مطر المحمد2614327
راسب11غائب11ادريس خاني27144
راسب15غائب15اراس محمد2812194
راسب2227.550اسامو وحود2913325
راسب14غائب14اسراء االحمد3012852
راسب20غائب20اسراء رحال3113169
ناجح2538.564اسماعيل النعمات3299963

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب142741اكرم صباغ3313051
راسب1828.547االء درويش3413921
راسب142842الخطاب يونس3514312
راسب23غائب23الميند شامي3612504
راسب19غائب19اليام ظاظا3712440
راسب14غائب14امجد البوشي عدي3813257
راسب162844امير الروح3914018
راسب2135.557امين الحمصي4012903
راسب23غائب23انس ازىر4112730
راسب202141انس الشيخ خالد4213109
ناجح223961انس الصالح4313069
راسب15غائب15ايمان ألطيش4411134
راسب21غائب21ايمن العمواني4513885
راسب133144إبراىيم الحمو4613847
راسب1827.546إبراىيم الخطيب4713726
راسب1327.541إبراىيم العثمان4813543
راسب192544إبراىيم سواح4913607
راسب1833.552إسماعيل العبد5013803
راسب1727.545إسماعيل ديوب5113564
راسب1925.545أحمد الحسين المحمد5213523
راسب1328.542أحمد الحمبي5323862
راسب192443أحمد السموم5413744
راسب2228.551أحمد الشريف5513818
راسب16غائب16أحمد الطويل5611351
ناجح204060أحمد العبدو5713097
راسب1224.537أحمد العمشون5813781
راسب183149أحمد العمي بن عمي5913535
راسب1733.551أحمد القجمي6013743
راسب0غائبأحمد المالش61172
راسب123244أحمد النعسان6213900
راسب1425.540أحمد أراحيل6313823
راسب112839أحمد خير بظ6413567
ناجح1843.562أحمد دياب6513704
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راسب0غائبأحمد زكو66267
راسب1933.553أحمد سبسبي6713520
راسب14غائب14أحمد عبد الحكيم الفارس6812024
راسب12غائب12أحمد عمي قنا6913861
راسب3636أحمد عمي مصطفى7013951
راسب2236.559أحمد كفري7113821
راسب14غائب14أسامة السراج7213568
راسب1830.549أسد اهلل خضر7390006
راسب0غائبأشرف عيسى 7411
راسب14غائب14أمجد يوسف 7511348
راسب203252أمل الصاري7613712
راسب10غائب10أنس شقفة 7711475
راسب162642أنس صوان7813338
راسب0غائبأنس مالك المجي7913978
راسب162137أنس ىواش8013806
راسب1925.545أيمن العبد اهلل8113044
راسب17غائب17أييم الحمادة8212083
راسب172441أييم الصيدلي8313214
راسب183250أييم أحمد8413925
راسب1436.551باسل العشموطي8512981
راسب1527.543باسل ثمج8613835
راسب1330.544باسل جعموك8713652
راسب25غائب25باسل عبد اهلل الفرج8813973
راسب15غائب15بدر الدرويش89655
ناجح184260بدور البيطار9013713
راسب243559بديع المراد9113305
راسب11غائب11براء دياب9212500
راسب19غائب19برهان الدين السويدان9313820
راسب2230.553بسام الحنبظمي9413406
راسب14غائب14بسام زودة9513527
راسب1730.548بشار احمد9612856
راسب16غائب16بشار ديوب9712209
راسب14غائب14بشار ياسر االلوسي9814041
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د محمد فاضل.أ
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راسب192645بشير سالمة العمر9913481
راسب16غائب16بكر المدني10012637
راسب2030.551بالل الحسون10113201
راسب182644بالل النبيان10213722
راسب1526.542بالل اليويس10313290
راسب2323.547تمام بابولي10413333
راسب2129.551ثائر لطفي10513845
راسب1429.544جابر جرجنازي10613247
راسب11غائب11جعفر ابراىيم10713104
راسب1237.550جالل قربان بارودي10813686
راسب1827.546جمال عبد الميدي10913903
راسب1336.550جميل البيطار11013790
راسب0غائبجياد زينو111
راسب14غائب14حازم الحسون11212447
راسب1417.532حافظ الجبر11313551
راسب2132.554حذيفة شاغوري11413411
راسب13غائب13حذيفة مكاوي11513651
راسب2222حسام األسعد11614328
راسب9غائب9حسام الدين الشريف11712080
راسب232346حسن القاسم11813132
راسب183654حسن المحمد11914007
راسب153550حسن المحمد الخميس12012192
راسب1818حسن شاوي12114320
راسب202343حسن عثمان12213139
راسب184058حسين الخضر12312954
راسب152843حسين الرمو12413908
راسب14غائب14حسين السطوف12511520
راسب213455حسين العمي12613058
راسب202949حسين سريو12713180
راسب163652حكم غسان مرعي12814678
راسب18غائب18حكمت الخطيب12912239
راسب213556حمزة بدوي13013157
راسب15غائب15حمزة ذيبان الحميدي13113179
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راسب203252حمزه االعرج13213243
راسب18غائب18حنين تقي13313279
راسب14غائب14خالد اسماعيل13412259
راسب14غائب14خالد الجمعة13513508
راسب16غائب16خالد الحسين13612420
راسب19غائب19خالد المصطفى13713182
راسب201333خالد شربوطمي13813163
راسب142943خالد عابد13913621
راسب13غائب13خالد عزو14012598
راسب1432.547خالد كبيسي14113485
راسب19غائب19خالد محمد الحسن14213193
راسب16غائب16خالد محمد المسالمو14312143
راسب19غائب19خمدون المصري14413536
راسب203757خمف حسين الخمف14513976
راسب194059خميف الحسين14613317
راسب1227.540دعاء قياسة14713631
راسب2021.542راجي أبو عمو14813401
راسب13غائب13راكان العثمان14911552
راسب15غائب15رامي العيسى15011748
راسب2232.555راني دنبر15113047
راسب18غائب18رائد المجمي15212964
راسب1425.540رائد المنصور15313700
راسب14غائب14رأفت نانو154310
راسب20غائب20ربيع الفرداوي15513419
راسب12غائب12ربيع سموم15611837
راسب15غائب15رزق رستم15713389
راسب22غائب22رند اسكاف15812890
راسب2132.554رنيم المنجد15913328
راسب14غائب14رىام الخطيب16013209
راسب14غائب14رىف الصغير16113515
راسب1927.547رىف طالب16299966
راسب132841روند عجي16312515
راسب242448ريان سفاف16413105

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب163349ريم الفرخ16513815
راسب0غائبزاىر ميباش16612479
راسب0غائبزيد الجندلي167482
راسب18غائب18زيد فواز زينو16813473
راسب182442زيدان مصيني16913791
راسب123244زينا ديب17013505
راسب13غائب13زينب الحميدي17114024
راسب1424.539زينة البني17213694
راسب152742سارة سالمة17313623
راسب18غائب18ساره جاجو17412842
راسب2323.547سالم حورية17513226
راسب1827.546سامر جعيمة17613613
راسب2031.552سامر عطار17713117
راسب18غائب18سامي األسود17813784
راسب0غائبسامي الطيش17912567
راسب193756سامي العكمة18099920
راسب1731.549سالم جطل18114676
راسب18غائب18سالمة محمد العبد18214008
راسب19غائب19سميم وىبة18313410
راسب1838.557سميمان سفراني18412826
راسب0غائبسميمان عدنان عيسى185823
راسب0غائبسميمان محمد راسم شيخ عطية18613984
راسب2527.553سمر مفتاح18713602
راسب12غائب12سمير جمال الدين18813414
راسب18غائب18سومر محمي18913738
راسب13غائب13شادي زينو19010866
راسب1427.542شادي كناكر19113658
راسب193453شايش الحاج ىارون19212176
راسب19غائب19شريف الشيخ19311572
راسب1929.549شيمو محب الدين19412941
راسب183957شوكت بربر أمين19513575
راسب2524.550صالح سبسبي19613100
راسب1332.546صطوف صطوف19713755
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د محمد فاضل.أ
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راسب212849صفا الشريف19813670
راسب19غائب19صفوان المصطفى19912230
راسب223557صفيو المصطفى20013912
راسب1537.553صقراط المحمد20113717
راسب1834.553صالح الدين حميد20299964
راسب182644ضاىر صباغ20313796
راسب1623.540ضحوك حمد20413556
راسب2228.551طارق االسعد20513101
راسب22غائب22طارق الحبال20613266
راسب1431.546طارق الشنتوت20713725
راسب212748طارق الطيار20813125
راسب1532.548طاىر القطان20913578
راسب123345طالل كمبون21013593
راسب12غائب12طالل مموك21111143
راسب202747طمو كمبون21213597
راسب13غائب13طو الحمدو21313516
راسب2130.552طو العمر21413665
راسب193857طو اليوسف21513509
راسب233154طو حاتم21613909
راسب18غائب18عامر الصالح21713024
راسب17غائب17عامر عمره21811100
راسب1931.551عباده ريس21913067
راسب17غائب17عبد الباسط الجعبو22013774
راسب23غائب23عبد الجميل المصري22113282
راسب153449عبد الحسيب كزكز22213378
راسب1827.546عبد الحكيم شبمي22313639
راسب35.536عبد الحميد الجمل22413273
راسب1829.548عبد الحميد الغريب22513799
راسب203555عبد الحميد محمد المعمي22699996
راسب182947عبد الخالق اإلدلبي22713668
راسب2323.547عبد الرحمن ابراىيم الياسين22813262
راسب0غائبعبد الرحمن الحموم229441
راسب17غائب17عبد الرحمن السميمان23013310

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب2027.548عبد الرحمن العمر المسعود23113118
راسب14غائب14عبد الرحمن الغزاوي23213332
راسب20غائب20عبد الرحمن المنجد23313230
راسب222547عبد الرحمن اليويس23413546
راسب1930.550عبد الرحمن بكور23513391
راسب143044عبد الرحمن دعدوش23613624
راسب13غائب13عبد الرحمن سفاف23713664
راسب191938عبد الرحمن عرفة23813655
راسب14غائب14عبد الرحمن عمر العمي23914025
راسب203252عبد الرحمن محمد السالم24013958
راسب13غائب13عبد الرحمن يونس مغربل24113718
راسب1327.541عبد الرزاق حاتم24213692
راسب18غائب18عبد الرزاق حاج عمي24313455
راسب12غائب12عبد الرزاق زبير 24410964
راسب172643عبد الصمد الحمد24514654
راسب15غائب15عبد العزيز الحالق السقا24690039
راسب0غائبعبد العزيز السكماني24713049
راسب202343عبد القادر الياسين24813307
راسب1430.545عبد الكريم البارودي24913689
راسب1619.536عبد الكريم شربوطمي25013572
راسب152540عبد الكريم شيخ النجارين25112925
راسب2422.547عبد الكريم عصفور25214662
راسب0غائبعبد الكريم كشكش253339
راسب1522.538عبد المطيف الضاىر25413611
راسب0غائبعبد المطيف الوكاع25511763
راسب18غائب18عبد المطيف طعمة25611560
راسب18غائب18عبد اهلل االحمد25713385
راسب17غائب17عبد اهلل الجراد25811855
راسب193049عبد اهلل الجمل25913393
راسب1825.544عبد اهلل القدور26013517
راسب1442.557عبد اهلل الكامل26113643
راسب1826.545عبد اهلل أبو الطواقي26213763
راسب22غائب22عبد اهلل حبو26313255

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                        رئيس اللجنة    

عضو          عضو           عضو            امينة السر  %1.56نسبة النجاح 



2017/2018الفصل االول   3نتائج تشريح

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب183856عبد اهلل حالق26413251
راسب203050عبد اهلل زينو األركي26513614
راسب14غائب14عبد اهلل شحيدة266
راسب0غائبعبد اهلل عموان الموسى267900
راسب1727.545عبد الممك جبارو26813736
راسب16غائب16عبد المنعم كيالني26914313
راسب162844عبد الموح 27099951
راسب1229.542عبد النور يوسف حاتم27113594
راسب1130.542عبد اليادي مكي27214663
راسب142741عبد الوىاب العاني27314005
راسب2136.558عبداهلل بارودي27414674
راسب0غائبعبداهلل شحادي275324
راسب183048عبداهلل عبد الغني276997
راسب11غائب11عبيدة اشقر27712378
راسب16غائب16عبيدة السميمان27813915
راسب262147عبيدة دىيمش27913003
راسب1829.548عبيدة سرميني28013758
ناجح2534.560عبيدة شحيمة28113042
راسب2323.547عبيدة ىزاز28213931
راسب143246عبيدة ىويدي28313749
راسب20غائب20عبيده طعمو28413314
راسب18غائب18عبيده محمد عباس28513346
راسب193150عبيده مراد28613772
راسب14غائب14عدنان افة28713135
ناجح204666عدنان السح28813765
راسب18غائب18عدنان السميمان28912699
ناجح224062عدنان ورق29013627
راسب143953عدنان ياسين دالي29113634
راسب2133.555عدوية العمر المسعود29213586
راسب15غائب15عدي الجندي29313547
راسب1437.552عدي المزنر29413654
راسب13غائب13عدي ديب29513814
راسب143044عطا اهلل جنيد29613874

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب1326.540عطاء خير اهلل29713800
راسب2233.556عالء جمال29813143
راسب1625.542عالء حميد29914672
راسب12غائب12عالء دياب30013489
راسب1834.553عالء زوزا30113635
راسب14غائب14عالء سميب30212114
راسب163450عمي اسعد30313259
راسب202.523عمي الدروبي30414309
راسب14غائب14عمي الشيخ ياسين30512881
راسب182442عمي العمي بن محمد 30613459
راسب182543عمي الغفاق30799953
راسب16غائب16عمي النحالويالفرات308
راسب18غائب18عمي حسن30913380
راسب1427.542عمي خمدون درويش31013829
راسب183048عمي دست31113732
راسب2037.558عمي ساعود31212363
راسب0غائبعمي سممان31313171
راسب16غائب16عمي سميمان31413521
راسب16غائب16عمي عز الدين 315352
راسب14غائب14عمي عفارة31612303
راسب173552عمي عيسى31713299
راسب23غائب23عمي كاظم31811895
راسب10غائب10عمي منعم 31911142
راسب1827.546عمي موسى32012461
راسب15غائب15عمي موصممي32112985
راسب13غائب13عمي ياسين درويش32213641
راسب20غائب20عماد الياسين32312021
راسب1933.553عمار الجاسم32413070
راسب18غائب18عمار الجرف32522280
راسب1626.543عمار النايف32613144
راسب18غائب18عمار حج حسين327304
راسب21غائب21عمار عابدين32812540
راسب12غائب12عمار فخور32913131
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب20غائب20عمر االصفر33012587
راسب16غائب16عمر العابد33113242
راسب25غائب25عمر العبسي القسي33212374
راسب1321.535عمر جنيد33313840
راسب132942عمر خالد33413804
راسب12غائب12عمر دىمان33512331
راسب233558عمر زمزم33613354
راسب16غائب16عمر سعيد33711510
راسب22غائب22عمران دىيمش33813464
راسب1930.550عمران طاىر33914329
راسب18غائب18عيد االبراىيم34012432
راسب0غائبعوض عوض34112686
راسب22غائب22عيسى عبد الكريم حداد 34212920
راسب0غائبغفار صقر34312688
راسب202646غياث العمر الديري34412862
راسب16غائب16غيث درويش34513849
راسب1725.543غيداء زيتون34613716
ناجح213960فادي الحسين34713195
راسب213354فادي الشرابي34813342
راسب2321.545فاطمة الزىراء غفير34913398
راسب21غائب21فاطمة أحمد عريض35012343
راسب14غائب14فاطمة عبدو الحسين351
راسب2120.542فراس السموم35213234
راسب14غائب14فراس الغريواتي35312927
راسب1634.551فوزي الشيخ أحمد35413445
راسب173956فؤاد اسعد35513289
راسب16غائب16قتيبة الشيخ عثمان35613154
راسب0غائبقصي الخميس357461
راسب2131.553قصي جاسم35812957
راسب16غائب16قمر قره بوالد35913870
راسب1824.543كالل المحيميد36013217
راسب183755الما شياب36113789
راسب2235.558لطوف الناشف36214031
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب1827.546ماجد الالذقاني36313892
راسب15غائب15ماجدة المحمد364452
ناجح2144.566ماروكي حنا36513893
راسب15غائب15مازن األحمد36610592
راسب28.529مالك السميمان 36777714
راسب0غائبمالك الياسين العبد36814023
راسب11غائب11ماىر العوض36913927
راسب23غائب23مثنى حسين العمي37014012
راسب16غائب16محمد اغيد االدلبي37112898
ناجح2540.566محمد االمير37212987
راسب2023.544محمد األحمد37313306
راسب0غائبمحمد البغدادي37483
راسب0غائبمحمد الجاسم375521
راسب14غائب14محمد الحبال37611739
راسب1926.546محمد الخالد37713080
راسب16غائب16محمد الخطيب37813218
راسب183654محمد السموم37999960
راسب0غائبمحمد السماعيل38014001
راسب153045محمد الشيخ خميل38113137
راسب182038محمد الصطيف38213608
راسب14غائب14محمد الضحاك38313857
راسب1421.536محمد العظم38413819
راسب21غائب21محمد المبيض38513390
راسب17غائب17محمد المشرفي38613107
راسب1533.549محمد الويس38712431
راسب172744محمد الياسين38812729
راسب1822.541محمد أحمد38913098
راسب193352محمد أمجد نديم39013910
راسب18غائب18محمد أمير اسماعيل 39114001
راسب9غائب9محمد بدوي 39211446
راسب18غائب18محمد بسام الحسن39312725
راسب1828.547محمد بكر الحاج سميمان39413348
ناجح2140.562محمد بياء الدين الضاىر39513050
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راسب1731.549محمد تجور39612780
راسب15غائب15محمد جاسر العمي397770
راسب17غائب17محمد جمب398317
راسب151934محمد جمال الشعار39913407
راسب23غائب23محمد جوخدار 40011810
راسب163046محمد حربة40113723
راسب12غائب12محمد حمزه الضمان40212073
راسب16غائب16محمد خاني40313906
راسب153247محمد خموف40412990
راسب1731.549محمد دغموش40513463
راسب1539.555محمد ديب عمر حشيش40613231
راسب212849محمد رمضان40713538
راسب2225.548محمد زاىر بالطو40813130
راسب16غائب16محمد سالم أحمد40912
راسب252550محمد سامر  العزيوتي41013286
راسب14غائب14محمد سامي لبان411159
راسب182846محمد شمة41213548
راسب192746محمد صباغ41313591
راسب2235.558محمد صبري كشباش41413292
راسب15غائب15محمد طارق رستم41513930
راسب132538محمد طارق عرابي41613609
راسب17غائب17محمد طومان41713659
راسب12غائب12محمد طوماني41813705
راسب1136.548محمد طويمة41913106
راسب18غائب18محمد عامر ابي سن42013156
راسب16غائب16محمد عامر عساف421151
راسب202545محمد عبد المطيف ظاظة42213828
راسب1829.548محمد عبد اهلل الحمادة42399965
راسب183048محمد عبداهلل محمد42499944
راسب1830.549محمد عبسي خربوطمي42514315
راسب202646محمد عشي42613902
راسب1825.544محمد عالء حاكمي42722296
راسب15غائب15محمد عالء حجازي428
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راسب192746محمد عمي النايف42913297
راسب1930.550محمد عمي جبر43022287
راسب183654محمد عمار43113074
راسب2329.553محمد عيدو43213151
راسب202848محمد عيسى خزاعي43313052
راسب17غائب17محمد غنيم43411894
راسب26غائب26محمد فارس فيد حسو43514029
راسب14غائب14محمد فارس قبش43613913
راسب22غائب22محمد فاروق المحو43711879
راسب173653محمد فريج43812426
راسب14غائب14محمد فيمي السبع43912118
راسب17غائب17محمد قره احمد44011926
راسب13غائب13محمد كسر 44111237
راسب2133.555محمد مأمون الخالد44213746
راسب14غائب14محمد محمد كركوتمي العسكري44311498
راسب1730.548محمد نزيو عرب44414297
راسب1628.545محمد نور احمد الخمف44513461
راسب263157محمد نور الجابي44613308
راسب2122.544محمد نور الشامي44713357
راسب232851محمد نور العساف44813260
راسب15غائب15محمد نور النجار44912129
راسب21غائب21محمد نور خفيف45013191
راسب192847محمد وائل البصيمة45113146
راسب18غائب18محمد وليد الرمال45212703
راسب183755محمد يوسف الموصغمي45399995
راسب1530.546محمد يونس45413249
راسب19غائب19محمدنور االبراىيم45511803
راسب2037.558محمود البقدونسي45613606
ناجح2240.563محمود الجنيدي45713298
راسب242751محمود الحاج حمود45813168
راسب1724.542محمود السميمان45912695
راسب11غائب11محمود العوض460
راسب2426.551محمود الياسين46113300
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راسب1430.545محمود جرجنازي46213534
راسب1630.547محمود جنيد46313687
راسب18غائب18محمود حمش 46410913
راسب1838.557محمود دياب مصيطف46513949
راسب22غائب22محمود رفاعي 46611290
راسب21غائب21محمود عمي حسن467545
راسب132942مرداس العظم46813571
راسب19غائب19مرعي مرعي46912690
راسب18غائب18مرىف األسمر47011566
راسب2023.544مسعف كنعان47113549
راسب12غائب12مشيور مخول47212295
راسب19غائب19مصطفى األفندي47312450
راسب15غائب15مصطفى البارودي47413361
راسب17غائب17مصطفى الجمال 47511232
راسب20غائب20مصطفى السيد47612043
راسب0غائبمصطفى النقيب47712314
راسب17غائب17مصطفى اليرش47810727
راسب173653مصطفى جعفر47913688
راسب162642مصطفى سفاف48013844
راسب14غائب14مصطفى شيخ أمين48113667
راسب13غائب13مصطفى عبد الواحد48212782
راسب17غائب17مصطفى عمرين48312351
راسب15غائب15مصطفى يحيى رجب48413426
راسب222547مصعب شنان48513368
راسب192948مصعب قناني48613637
راسب183048معاذ العبداهلل48713148
راسب222244معاذ رقيو48813264
راسب14غائب14معاذ عروب48916100
راسب1526.542معاوية الشيخ بكرو49013740
راسب133144مميم سفاف49113640
راسب183149مميم قفورة49213896
راسب152136مناف كنعان49313541
راسب131629منصور عباس49412803
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راسب27.528منقذ حوراني49513884
راسب1828.547منيل محمد49613439
راسب1235.548منى زيدان49713996
راسب141731منى فاعور49814635
راسب13غائب13ميند الميباني49911716
راسب1937.557ميند ناصر50013684
راسب20غائب20ميند نصر الخمف الخرابة50113955
راسب1623.540ميند يوسف50213808
راسب2231.554موسى الدندل50313293
راسب20غائب20مؤيد الحسن المحمد50413980
راسب2229.552مؤيد محمد الحسن 50513980
راسب203555مؤيد ممحم50613102
راسب201737ميثم ادريس50712850
راسب11غائب11ميالد العبد اهلل50812130
راسب15غائب15ميالد كمثوم50913081
راسب152742نبراس عيسى51012570
راسب2035.556نبيل الياللي51113402
راسب1626.543نضال حميد51213037
راسب18غائب18نور الدين عروب51313330
راسب18غائب18نور النابمسي51422253
راسب24غائب24نور اليدى العتر51512150
راسب0غائبنيجرفان علي516238
راسب23غائب23نيرمين عطار51712876
راسب22غائب22ىبة اهلل قصاب51813698
راسب112536ىشام عرابي51913618
راسب213152ىال فرداوي52013329
راسب183048ىمام سيفو52113842
راسب24غائب24ىيام عبد القادر الشيخ522856
راسب222446ىيفاء محمد مختار السيد52312579
راسب1931.551وائل العابد52413158
راسب13غائب13وائل شييد52513916
راسب233053وائل عاشور52613064
راسب20غائب20وائل عبد الغني52712599
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راسب2229.552وائل يحيى الحجي52899919
راسب113344وفاء السقا52913539
راسب2026.547وفاء ياغمور53013587
راسب2423.548والء أبو عمو53113466
راسب1426.541وليد العثمان53299994
راسب20غائب20وليد شيخ الغنامة53313274
راسب213455ياسر فريد العش53413566
راسب203151ياسين الكيجان53513250
راسب183452يامن المحمد53699955
راسب0غائبيامن خشان537105
راسب1533.549يحيى  سالمي53813248
راسب13غائب13يحيى الرفاعي539135
راسب25غائب25يحيى الطيش54013923
راسب2024.545يحيى العمادي54113752
راسب14غائب14يزن طيماز54213220
راسب1826.545يسار العمي54313219
راسب213455يوسف الكنعان54413458
راسب212041يوسف سميم54513142
راسب1724.542يوسف عبدون54613932
راسب143448يوسف عمران54712718
راسب2628.555يوسف كوجان54813108
راسب2132.554يوسف يوسف54913043
راسب18غائب18يوشع خضور55012853
راسب1630.547يونس الراشد55113326
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