
2018/2017    الفصل األول 

9 من 1الصفحة 
نتائج مادة تغذية الدواجن

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب20غائب20 عبد الجبار غزال منباز113128

راسب183856ابراهٌم االحمد212736

راسب213152ابراهٌم األعرج313375

راسب222143ابراهٌم الجمال412617

ناجح135467ابراهٌم الدباغ512806

راسب213758ابراهٌم أبو علو613294

راسب0غائبابراهٌم حاج دمحم713942

ناجح225577ابراهٌم حنظل813267

راسب9817ابراهٌم عبدهللا الحسٌن913985

راسب203959ابراهٌم لشوة1012413

راسب183553ابراهٌم كاسوحه1112282

ناجح226183ابراهٌم مالوق1213113

ناجح244266احسان الروم1312828ً

راسب261036احمد ابراهٌم1413071

راسب11415احمد ارك1512473ً

راسب16218احمد البارودي1612689

راسب14غائب14احمد البرجس 1712369

راسب12غائب12احمد الجمال1813119

راسب141024احمد الحامض1912975

ناجح155065احمد السلوم2012488

راسب18غائب18احمد الصوص2112798

راسب134255احمد العباس2212737

راسب9غائب9احمد العبد هللا الشٌخ2313313

راسب22224احمد العموري2413221

راسب0غائباحمد المدور2513126

راسب192948احمد الموسى2613303

راسب161228احمد بوسطه ج2713392ً

راسب123850احمد خالد2812917

راسب113142احمد سمان2912958

ناجح234164احمد عبد العزٌز3013301

راسب12غائب12احمد علون 3112671

ناجح194463احمد علٌوي3213281

راسب28غائب28احمد عمار3312742

ناجح184361احمد لشاش3413486

راسب14822احمد كزكز3512712

راسب9غائب9احمد نالوح3612534

راسب16غائب16احمد نور نخلة3713284

راسب25غائب25ازهر البزنكو3812955

راسب9غائب9اسامة االحمد فرنس3912512ً

راسب11011اسامة الحجازي4012454

راسب154257اسامة زعتر فرنس4112519ً

ناجح204565اسامة لرطبان4212986ً

راسب0غائباسراء رحال4313169

راسب182846اسماعٌل االصفر4413443

راسب163147اسماعٌل الخلف4512809

راسب113445اسٌد الروادي4613436

راسب23غائب23اشرف دبوس4713228

راسب213455المعتصم باهلل المملون4813200

راسب0غائبالمهند شام4912504ً

راسب13غائب13امجد دمحم5013082

راسب26غائب26امنه موسى5112811

راسب162743امٌن الحمص5212903ً

راسب11غائب11امٌن زلزوق5312442

راسب15غائب15انس ازهر5412730

راسب191130انس الشٌخ خالد5513109
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2018/2017    الفصل األول 

9 من 2الصفحة 
نتائج مادة تغذية الدواجن

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب193756انس الصالح5613069

ناجح253560انس لدور5713122

ناجح184462اٌاد حمشان5812771

ناجح214869اٌاد عبد اللطٌف5913155

راسب14غائب14اٌهم حرالة6114016

ناجح125163إٌاد السنكري6212289

راسب0غائبأحمد العبدو6313097

راسب12غائب12أحمد الفارس6412024

راسب0غائبأحمد الدمحم6513467

راسب0غائبأحمد عبدالحمٌد العبدهللا6612038

راسب23غائب23أحمد مصطفى المالش67172

راسب16016أنس الشب6813327

راسب0غائبأنس شمفة 6911475

راسب221739أٌمن العبد هللا7013044

راسب19غائب19أٌهم الحداد7112860

راسب15419أٌهم الصٌدل7213214ً

راسب162743آالء لطاع7312866

راسب9غائب9باجٌو االزرق7412525

راسب13821باسل البوش7512458

راسب171229باسل عروان7613208ً

راسب17غائب17باسل لصاب7713415

راسب15غائب15باسل مرع7812466ً

راسب152439بتول ابراهٌم الٌاسٌن7912786

راسب15غائب15بدر الدروٌش80655

راسب104353براء الحمود الموسى8112377

راسب134659براء لندلج8212804ً

راسب25غائب25براءة عمره8312813

راسب9غائب9بشار ابراهٌم8410549

راسب11غائب11بشار دٌوب8512209

راسب213152بشٌر سالمة العمر8613481

راسب17غائب17بشٌر شحادة8712666

راسب92029بكري الزعب8812769ً

راسب171128بالل االشرم8912942

راسب163854بالل الهوٌس9013290

ناجح234265تسنٌم الحاج زٌن9112814

راسب221335تمام بابول9213333ً

راسب183856توفٌك شاكر9312909

راسب13غائب13جعفر لرة دمحم 9412969

ناجح194968جلنار صلٌب9512787ً

راسب11غائب11جمال الفٌوم9611735ً

راسب14519حارثة شمفة9712816

راسب9غائب9حازم الجشعم9813944

راسب123143حذٌفة النجٌم9912592

راسب18غائب18حذٌفه حتا10011643

راسب111223حذٌفه شاغوري10113411

ناجح164864حس حسون10212705

راسب213354حسام السلوم10313295

راسب19غائب19حسان خساره10412612

راسب15621حسن الماسم10513132

راسب0غائبحسن عثمان10613139

راسب201838حسٌن العل10713058ً

ناجح145367حسٌن زٌدان10813015

راسب21غائب21حسٌن سرٌو10913180

راسب243357حسٌن سلمٌن11012628ً

راسب12غائب12حسٌن ٌوسف11112745
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2018/2017    الفصل األول 

9 من 3الصفحة 
نتائج مادة تغذية الدواجن

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب183957حمزه الشامً 11212785

راسب113041حنا المسٌح11312151ً

راسب20غائب20خالد االسود11413213

راسب223658خالد الحسٌن11513479

راسب21غائب21خالد العظم11613001

راسب183351خالد الفمٌر11712867

راسب223759خالد شربوطل11813163ً

راسب9غائب9خالد عزو11912598

راسب183957خلٌفة السلوم12014013

راسب21غائب21خلٌل غزال فتح هللا12112060

راسب131023دحام فرج12213320

راسب201030دعاء البغدادي12312799

راسب171128دعاء الخضر12412822

راسب24غائب24دعاء الشٌخ هانً الكردي12512801

راسب243357رانً دنبر12613047

راسب181331رائد األشمر12713462

راسب0غائبرائد اللجم12812964ً

ناجح115061رزق هللا الصمصام 12913013

راسب22غائب22رشا الشمال13012855ً

راسب223557رشا سرور13112966

راسب212344رشاد عبه13214042

راسب192342رضا النشار13312997

راسب203353رضوان بركات13413112

راسب203959رغدة شٌخ المكارة13513183

راسب241640رغده الحسٌن13612992

راسب212647رندى العبد13713494

ناجح205474رنٌم الحاج زٌن13812776

راسب213859رنٌم المنجد13913328

راسب202141رهام سبٌع14012459

راسب9غائب9رهام نصره14112155

راسب15116روند عج14212515ً

راسب10غائب10رؤى العرنج14312269ً

ناجح135770رٌان سفاف14413105

راسب132841رٌم الهنداوي14512807

راسب221032رٌهام علً الصالح14613381

راسب121325زانا علً الشٌخ موسى14712892

راسب14غائب14زاهر لرمه14812800

راسب15غائب15زاهر كروما14912707

راسب18220زكرٌا عربو15013405

راسب0غائبساجدة فواز العافص151452

راسب0غائبساره الحمود الدرار15213963

راسب24غائب24ساره جاجه15312842

راسب12416سالم حورٌة15413226

راسب14غائب14سالً اوضه باش15512439ً

راسب16غائب16سامر االسد15612521

راسب10غائب10سامر الخلٌفه15711633

راسب223658سامر عطار15813117

راسب3232سامً العكلة159332

ناجح234265سعاد سرالب16012739ً

راسب0غائبسالمة العبد16114008

راسب18غائب18سلطان السلطان16212721

راسب132134سلٌم سلٌم16312863

راسب272956سلٌمان االبراهٌم16412728

ناجح204565سماهر الحاج نعسان16513920

راسب212647سمر الصباغ16613181
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2018/2017    الفصل األول 

9 من 4الصفحة 
نتائج مادة تغذية الدواجن

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

ناجح214667سمٌحة زغتٌن16713278ً

ناجح204262سٌامند حسٌن16812673

ناجح136780شجاع شمس الدٌن16912480

راسب174057شهلة محب الدٌن17012941

راسب9غائب9صالح خلٌل17112508

راسب222547صالح سبسب17213100ً

راسب14غائب14صالح نوح مصطفى17311637

راسب20غائب20صفوان المصطفى 17412230

راسب9غائب9صهٌب السلوم17513449

راسب232750ضٌاء المحٌمٌد17613448

راسب202343طارق الطٌار17713125

راسب0غائبطارق دلاق17812615

راسب0غائبطارق فرج 17911930

راسب123244طارق لزلباش18013341

راسب223254ظالل سفاف18113457

راسب12غائب12عامر طالب18212526

راسب22022عبادة سلطان18322236

راسب9غائب9عباده رٌس18413067

ناجح154560عبد الحمٌد سفور18512478

راسب183250عبد الرحمن الحوري18612774

راسب0غائبعبد الرحمن الزٌدي18711691

ناجح274976عبد الرحمن العمر المسعود18813118

راسب10غائب10عبد الرحمن المٌطان18912486

راسب0غائبعبد الرحمن المنجد19013230

ناجح205474عبد الرحمن بكور19113391

ناجح174966عبد الرحمن حلفاوي19212899

راسب14014عبد الرحمن دغموش19313358

راسب15غائب15عبد الرحمن سلٌم19413472

راسب24غائب24عبد الرحمن شٌخ هالل19512294

ناجح154863عبد الرزاق المٌطان19613053

راسب20غائب20عبد الرؤوف زعبٌه داحول19712931

راسب0غائبعبد السالم المدللة19812493

راسب12416عبد العزٌز جوخدار19916000

راسب201737عبد العزٌز فخري20013127

راسب183856عبد الفتاح الالز20113322

راسب25غائب25عبد الفتاح خان20213356ً

راسب10غائب10عبد المادر الخرط20312382

راسب181432عبد المادر الٌاسٌن20413307

راسب15غائب15عبد الكرٌم االخرس20512732

راسب153550عبد الكرٌم الٌاسٌن20613202

راسب10غائب10عبد الكرٌم سلٌمان العبدالرحمن207686

راسب12غائب12عبد الكرٌم شٌخ النجارٌن20812925

راسب25غائب25عبد هللا األحمد20912717

راسب12غائب12عبد هللا الجاسم21012240

ناجح184361عبد هللا النمر21112765

ناجح174966عبد هللا حبو21213255

راسب14014عبد هللا عابد21312701

راسب122739عبد هللا غزال 21413478

ناجح205676عبد هللا كوٌدر21513103

راسب15غائب15عبد المنعم كٌالن21685ً

راسب19غائب19عبد الناصر لنبر21712469

راسب0غائبعبد الهادي الحمٌدي21812723

راسب172441عبد الهادي عفرٌت21913239

راسب153348عبد الواحد طه22012818

راسب163854عبٌدة السفاف22112608
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2018/2017    الفصل األول 

9 من 5الصفحة 
نتائج مادة تغذية الدواجن

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب153247عبٌدة هزاز22213931

راسب0غائبعدنان نمار22312971

راسب212748عدي المسافر المصٌطف22412352

راسب211435عزام الداود22513396

راسب14014عفراء ممداد22612779

راسب22غائب22علً الحمود22712873

راسب10غائب10علً العلً بن دمحم 22813459

ناجح223860علً ساعود22912363

راسب20غائب20علً عساف23013233

راسب213152علً عٌسى23113299

راسب20غائب20علً دمحم23212877

راسب15غائب15علً منعم23311142

راسب213556علً نزار احمد23412988

ناجح255075عماد كشاٌا23513882

راسب133750عمار تلٌالت23612414

راسب121224عمار عالوي23712913

راسب17724عمار منذر مسلمانً الشعار23813938

راسب0غائبعمر العابد23913242

ناجح224668عمر المشاش24013413

راسب16غائب16عمر دلول الغنج24113160

راسب12غائب12عمر سالم24212557

ناجح214869عمر شمفه24313394

ناجح214869عمر لولو24413244

ناجح234669عمران طاهر24514329

ناجح174663عمرو ابوطوق24613010

راسب14غائب14غالب كنفان24711508ً

راسب163147غصون الحسٌن24812763

ناجح214667غٌاث الحلب24913287ً

راسب28غائب28غٌاث المصري25013477

ناجح214566غٌث السلٌمان25112672

راسب18غائب18غٌداء السرالب25212764ً

راسب203656فادي الحسٌن25313195

راسب26غائب26فارس حمادي25412768

راسب223254فاطمة بحبوح25513057

راسب0غائبفاطمة عرٌض25612343

راسب104454فراس السلوم25713234

ناجح204464فرح الصحن25812970

راسب14غائب14فرح غزال25912906

راسب141731فهد زعبٌه داحول26012932

راسب10غائب10فؤاد  اسعد26113289

ناجح184967فؤاد حوران26213245ً

راسب10غائب10لتٌبة الشٌخ عثمان26313154

راسب9غائب9لحطان سفٌان264379

راسب152843لصً الجاسم26512528

راسب171936لصً جاسم26612957

راسب17غائب17كارولٌن كركور26712817

راسب153752كحله كوجان26812982

راسب20غائب20كالل المحٌمٌد26913217

راسب9غائب9كمال الدٌن توكل 27011632

ناجح184664لما دهبان27113170

راسب163551لمى مل27212972ً

راسب19غائب19لولو شعٌرة27314014

راسب132336ماجد الرمضان27412704

راسب9غائب9مالن السلٌمان275460

راسب103646ماهر ابو حبوش27613120
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2018/2017    الفصل األول 

9 من 6الصفحة 
نتائج مادة تغذية الدواجن

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب22غائب22ماهر باشوري27712944

ناجح155065ماهر برٌجاوي27812573

ناجح146175ماهر شاهٌن27912916

راسب15823ماهر كرزون28012805

ناجح225880ماٌكل نوفل28112739

ناجح224971مأمون كالح28213964

راسب24غائب24مبارن السعد28313092

راسب152136مثنى العل28414012ً

راسب172542مجد الشامٌه28512778

راسب26غائب26مجد كشتو28612861

راسب0غائبدمحم األحمد28713306

راسب11غائب11دمحم البغدادي28883

راسب0غائبدمحم الجاسم289521

راسب11غائب11دمحم الحج عل29012833ً

راسب134255دمحم الحمود29112810

راسب124355دمحم الحوران29212928ً

ناجح95362دمحم الخالد29313080

راسب13غائب13دمحم الخطٌب29413218

راسب132134دمحم الدروٌش29512616

راسب164359دمحم الشمال29613990ً

ناجح115263دمحم الشٌخ خلٌل29713137

راسب12غائب12دمحم الصالح بن عل29810554ً

راسب143145دمحم الصطوف29913237

راسب12غائب12دمحم الصمار30013312

راسب91524دمحم الطٌار30113442

ناجح205474دمحم العواد30214021

ناجح206383دمحم الكٌال30312559

راسب23غائب23دمحم النصر30413435

راسب9غائب9دمحم الهوٌس30513349

راسب153146دمحم الوٌس30612431

راسب22غائب22دمحم الٌاسٌن30712729

راسب91928دمحم امجد ندٌم30813910

راسب17غائب17دمحم امٌر اسماعٌل30914001

راسب13غائب13دمحم اٌاد لطان31012348

ناجح175572دمحم براء نوفل31113252

ناجح115869دمحم بسام المصري31212948

راسب222850دمحم بشر كلٌب31313475

راسب94251دمحم بكر السما31412565

راسب163248دمحم تجور31512780

راسب9غائب9دمحم حاج اسعد316361

راسب16غائب16دمحم حسٌن حوا31713452

راسب27غائب27دمحم خالد دبدوب31812693

ناجح145064دمحم خلوف31912990

راسب213859دمحم دغموش32013463

راسب9غائب9دمحم ربٌع عودة 32110892

راسب15غائب15دمحم زاهر العلً الحسن32211224

راسب9غائب9دمحم زٌدان32313373

راسب124254دمحم سامر حلوم32413269

ناجح144862دمحم سٌف32513476

راسب9غائب9دمحم شًٌء فار326285

راسب134255دمحم طارق رستم32713930

ناجح205272دمحم طالب اغا32812586

ناجح243862دمحم عامر ابً سن32913156

ناجح195170دمحم عبد هللا الشٌخ33013945

ناجح174562دمحم عبسً خربوطل331336ً
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2018/2017    الفصل األول 

9 من 7الصفحة 
نتائج مادة تغذية الدواجن

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب10غائب10دمحم عربً الكرنازي33212788

ناجح205272دمحم عمار عدي33312379

راسب17320دمحم عٌسى خزاع33413052ً

ناجح134760دمحم غناج33513149

ناجح195069دمحم فادي العثمان33613355

راسب22غائب22دمحم فارس حسٍو33714029

راسب144357دمحم فرٌج33812426

راسب9غائب9دمحم فهمً السبع33912118

راسب0غائبدمحم فؤاد العل34012583ً

ناجح205474دمحم كزكز34113238

راسب16غائب16دمحم لبان34212423

راسب0غائبدمحم محرز34312175

راسب154459دمحم نداف34413229

ناجح205777دمحم نوار الحسن تركاوي34512451

راسب162339دمحم نور احمد الخلف34613461

راسب9615دمحم نور الجاب34713308ً

ناجح134962دمحم نور العساف34813260

راسب27غائب27دمحم نور المصاب34913019

راسب132639دمحم نور الدمحم35012706

راسب19928دمحم نور المالش35113388

ناجح224567دمحم نور المل35213316ً

ناجح184260دمحم نور تلٌت35312823ً

ناجح223860دمحم نور جوخدار35412825

راسب16غائب16دمحم نور خفٌف35513191

راسب0غائبدمحم نور عبو35613187

راسب163450دمحم نور عروان35712919ً

راسب163854دمحم نور لاسم35812929

ناجح165975دمحم واصل الهالل35912893ً

راسب183351محمود االشمر36012758

راسب0غائبمحمود الجنٌدي36113298

راسب18غائب18محمود الحاج حمود36213168

ناجح135568محمود الداغستان36312963ً

راسب173653محمود الزبدي36413923

راسب203252محمود السلٌمان36512695

راسب0غائبمحمود الكامل36611618

ناجح115667محمود المصري36712952

ناجح224971محمود المطر36813943

راسب13غائب13محمود الٌاسٌن36913300

ناجح166379محمود جمال العابد37014015

ناجح115566محمود حبابة 37113438

ناجح234871محمود شوربا37213026

راسب14519محمود غاجٌه37312696

راسب21غائب21محمود غازي غازي37412524

راسب94554محمود مسلم375559

راسب163147محمود مصٌطف37613949

ناجح244266مرح النابلس37713002ً

راسب164258مرح جبر37812555

ناجح154560مرهف الصباغ37912781

راسب103545مرهف مشعلج38013006ً

ناجح215374مرٌم دبوس38113115

راسب16غائب16مسعف زكٌة38212395

راسب19غائب19مصطفى البارودي38313361

راسب151227مصطفى الحلوان38413009ً

ناجح253762مصطفى الدٌري38513474

راسب144458مصطفى الشحنة38613225
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ناجح215071مصطفى جرجنازي38712983

راسب13غائب13مصطفى حجازي38812896

راسب14غائب14مصطفى عمر38911676

راسب183654مصعب المنصور39013369

راسب9غائب9مضر المحمود فرنس39112092ً

راسب9غائب9مطٌعه حلب39212138ً

راسب201737معاذ الشحنه البستان39313304ً

راسب22غائب22معاذ الشٌخ مرع39412720ً

راسب909معاذ رلٌه39513264

راسب162137معاذ طباع39612946

راسب143751معاذ عطفه39712936

راسب243256معاذ عٌان39812770

راسب131326معمر الفرج39914019

راسب223557ملن طنٌش40013190

راسب211031ممدوح ضاهر40113094

راسب21829ممدوح محٌمٌد دبٌس40212556

راسب143852منار الشعار40312884

راسب16غائب16منذر عبد المادر40412142

ناجح145973منصور سلٌمان عباس40512803

راسب182745منهل لندلج40612702ً

راسب11غائب11منى تمٌم زٌدان407169

راسب173249مهند الحمدان40813961

راسب22غائب22مهند حوا 40911097

راسب10غائب10مؤٌد الحسن410839

راسب18غائب18مؤٌد الصالح41113886

ناجح184664مؤٌد ملحم41213102

راسب12719مٌاده عبٌدو41312268

راسب17421مٌس سوتل41412791

راسب0غائبمٌالد كلثوم41513081

راسب20غائب20مٌمونة جواد41613296

راسب243559نادرة غزول41712911

راسب232750ناٌف الحمدي41812614

راسب213859نبال الجومان419201ً

ناجح204565نبراس عٌسى42012570

راسب27غائب27نجاح الشبٌب42112694

راسب152742نزار درغام ضرغام42212895

راسب17غائب17نسٌم اسعد 42312851

ناجح224567نهال بطرس42412934

راسب26غائب26نهلة النحاس42513203

راسب23غائب23نور البكور 42612939

راسب152439نور الدٌن الدنك42713487ً

راسب15غائب15نور الدٌن عروب42813330

ناجح254873نٌرمٌن عطار42912876

راسب11غائب11هادي النصٌرات43012313

ناجح234265هانً الشاٌب43113079

راسب161733هبه أوضه باش43212848ً

ناجح144963هدٌل المتن43312687ً

راسب252449هال خلٌف43413491

راسب131225هال فرداوي43513329
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9 من 9الصفحة 
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ناجح205272هٌام الشٌخ436856

راسب11غائب11هٌثم الحمادي43712547

راسب23غائب23وادي جمعة الفتو43813948

راسب133548وافً كاسوحة43912746

راسب0غائبوائل الحمص44012790ً

راسب10غائب10وائل العابد44113158

ناجح214768وائل المصري44213470

ناجح194261وائل عاشور44313064

راسب172239وائل معتوق44412835

راسب191938وردان كاسوحة44512792

راسب0غائبوسام نبك44612998ً

راسب154358وعد المبارن44712950

راسب183250والء حبوش44812962

راسب163551ولٌد خالد الخلف44914032

راسب0غائبولٌد شٌخ الغنامة45013274

راسب14غائب14ٌاسر الزٌدان45111549

راسب183048ٌاسر الزٌن45213121

راسب12012ٌاسر الشواف45312710

راسب151025ٌاسر مسدي45412797

راسب16117ٌاسٌن الحسٌن45512832

ناجح255984ٌامن عٌاش45613987

راسب10غائب10ٌحٌى  سالم45713248ً

راسب113344ٌحٌى حالق45812691

ناجح204363ٌحٌى شكري45912697

راسب122032ٌزن العبد الرزاق46013138

راسب232851ٌزٌد بكور46112961

راسب233053ٌسرى طعمه46213184

راسب14923ٌوسف الكنعان46313458

ناجح224365ٌوسف المل46413434ً

راسب12315ٌوسف عمران46512718

راسب12غائب12ٌوسف كوجان46613108

راسب183452ٌونس اسعد46712883

راسب10غائب10ٌونس الراشد46813326
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