
2018/2017الفصل األول  نتائج مادة الوراثة

-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

الوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

عالمة

 العملي
النتيجةالمجموعػالِح إٌظؽٞٚظغ إٌظؽٞ

ناجح273360اٌكٍَٛ أزّع113744

راسب133851اتؽا١ُ٘ االتؽا١ُ٘ 213579

راسب1414اتؽا١ُ٘ اٌسٍث3ٟ

راسب14غائة14اتؽا١ُ٘ اٌسٍٛ 413847

ناجح244064اتؽا١ُ٘ اٌطط١ة 513726

راسب182240اتؽا١ُ٘ اٌك614246ٍَٛ

راسب222446اتؽا١ُ٘ اٌك١ع7

راسب0غائة0اتؽا١ُ٘ اٌصثاؽ8

راسب17421اتؽا١ُ٘ اٌؼثّاْ 913543

راسب16غائة16اتؽا١ُ٘ اٌّسّع1011699

راسب3غائب3ابراهٌم عساف11

ناجح213960ابراهٌم علً علوان12816

راسب242347اٌع٠ٓ لّؽ اتؽا1313093ُ١٘

راسب18غائة18اتؽا١ُ٘ وؽِٚا1412572

راسب15غائة15اتؽا١ُ٘ وؿػٛؼ1511068

راسب13غائة13اتؽا١ُ٘ ِؽاظ16

راسب172744اتؽا١ُ٘ ِغالخ1714214ٟ

راسب0غائة0احمد االعرج1813088

راسب20غائة20ازّع اٌساج ؾ1911857ٕٛ٠

راسب171734ازّع اٌسع٠ؽ2014229ٞ

راسب11غائة11ازّع اٌسك2112831ٓ١

راسب0غائةازّع اٌسك2212533ٓ١

راسب18غائة18ازّع اٌسٍث2313862ٟ

راسب152439ازّع اٌؼٍهْٛ 2413781

راسب193958ازّع اٌمدّٟ 2513743

راسب2غائة2احمد المحمود2613007

ناجح164460احمد المحٌمٌد2713062

راسب0غائة0ازّع إٌؼكاْ 2813900

راسب181432ازّع خٛضعاؼ2914125

راسب112435ازّع زاج اتؽا30ُ١٘

ناجح295887ازّع زاج ضاٌع3114106

راسب15غائة15ازّع ضطاب3212390

راسب0غائة0ازّع ض3312244ً١ٍ

راسب181129ازّع ض١ًٍ اٌسك3499975ٓ١

راسب9716ازّع ض١ؽ تع 3513567

راسب183452ازّع ظتٛؼ3614140ٞ

راسب16غائة16احمد دكرل3713056ً

راسب12غائة12ازّع ؾؼ٠ك3812910

ناجح285280ازّع نساظ3914131

راسب201939ازّع ػىال4014118

راسب0غائة0احمد عمر طرن4113258

راسب18غائب18لكَٛ ازّع4213134

راسب112738ازّع وفؽ4313821ٞ

راسب212243ادرٌس خان44144ً

ناجح154560اقاِح اٌثال4513585ْ

راسب173047اقاِح لعٚؼ4614175
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راسب11غائة11اسامه سالمه4713350

راسب231841اسد هللا خضر4890006

راسب22غائة22اقؽاء االزّع4912852

راسب28غائة28اقؽاء قؼ١ع5014134

راسب172744اسماعٌل جاسم الحاج عٌسى51915

راسب113445اقّاػ١ً ض١ًٍ اٌؼثع5213803

راسب0غائة0اقّاػ١ً ِىس5314065ً

راسب203757انؽف االقّاػ5413552ً١

راسب1غائة1صثاؽ اوؽ5513051َ

ناجح224365وؼ١ع اٌثرٛي5613612

راسب0غائة اٌسكٓ قال5711671ِٗ

راسب273057اٌؿ٘ؽاء اٌّهٕٛق5814067

ناجح194160ا١ٌاـ ٠ٛقف5914046

راسب23غائة23اِدع اٌثٛنٟ ػعٞ 6013257

راسب21728امجد دمحم6113082

راسب25934ا١ِؽ االؼو6214170ٟ

راسب223254أف اٌّسّٛظ6314047

راسب172340أف ٘ٛال6413806

راسب153348ا٠اظ ػثع اٌؽزّٓ االزّع65

راسب91928ػثٛظ ا6613864ٍٟ٠

راسب03333ا٠ّٓ ا١ٌاق6714233ٓ١

ناجح285179ا٠ّٓ زكٓ ػد6814606ً١

راسب25غائة25اٌمن فرج العبٌد6914

ناجح275481ا٠ٕاـ تص١ٍح70

راسب282654قٛاذ إتؽا7113607ُ١٘

راسب9غائب9اٌؼثع إقّاػ7213803ً١

راسب153348ظ٠ٛب إقّاػ7313564ً١

راسب191231ٚاو١ُ أخٛظ7413748

راسب233053أزّع اٌثىٛؼ7514210

راسب9غائب9اٌسٍثٟ أزّع7613862

راسب0غائةأزّع اٌع٠ؽ7712481ٞ

راسب26531أزّع اٌهّا7813855ٌٟ

راسب212546أزّع اٌؼٍٟ اٌؼثع7914231

ناجح274471ػٍٟ تٓ اٌؼٍٟ أزّع8013535

ناجح274572أزّع اٌؼّؽ8114289

راسب0غائة0أزّع اٌّصطف8212090ٝ

راسب2غائب2إٌؼكاْ أزّع8313900

ناجح243862أزّع أتٛ ؼتؼ١ٗ 8414605

راسب134154أؼاز١ً أزّع8513823

ناجح263662ظ٠اب أزّع8613704

ناجح265682أزّع ؼز8714188ّْٛ

راسب161430أزّع ؼػع8813848

راسب0غائب0ؾ٠عاْ أزّع8913890

ناجح264773قثكثٟ أزّع9013520

راسب0غائة0أحمد عبد الرزاق9113055

راسب242650ػعٞ أزّع9213812

راسب11غائب11لٕا ػٍٟ أزّع9313861
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راسب18غائة18أزّع وّاي زهال9412022

راسب14غائة14أحمد دمحم الدمحم9513467

ناجح285785أزّع ِؿ٠ا9614260ْ

راسب0غائة0 أزّع ِهٛذ9711525

راسب33أزّع ِطؽ اٌّسّع98266

راسب23023أزّع ٚ٘ث9913905ٟ

راسب151328أقاِح اٌطط١ة 10013500

راسب243155اٌكؽاج أقاِح10113568

راسب16غائة16أقؼع فٛاؾ إٌّع10211725ً٠

راسب0غائةأشرف عٌسى 10311

راسب152439أٌّؽ لٕثؽ10414241

ناجح274673أِدع اٌمٍفا10514198

ناجح245478أِدع زالق10614256

راسب14غائة14أِدع ٠ٛقف 10711348

راسب17غائة17أ١ِؽ ػثّا108ْ

راسب181634و١ٍة أ١ِؽ10913904

ناجح245781أٔف اإلتؽا11013867ُ١٘

راسب13غائة13أٔف نمفح 11111475

راسب19غائة19أ٠ٚف دمحم ػ11210834ٍٟ

راسب11غائة11أ٠ُٙ نؼثاْ 11311016

راسب14غائة14آغاظ ِك11411882ٍُ

راسب12غائة12آالء رلٌة11511650

راسب262652آ٠ح لصاب تان11614239ٟ

ناجح253863تاقً اٌؼهّٛغٟ 11712981

راسب122032تاقً ثٍح 11813835

راسب203252خؼٍٛن تاق11913652ً

راسب14غائب14باسل مشهراوي120

راسب15غائة15تعؼ اٌع٠ٓ لعٚؼ12111595ٖ

راسب242751تؽاء قثكث12214105ٟ

راسب20غائة20اٌك٠ٛعاْ اٌع٠ٓ تؽ٘ا12313820ْ

راسب14غائة14بشار االلوس12414041ً

راسب18826تهاؼ اٌسك12514084ٓ

راسب15غائة15تهؽ وف اٌغؿاي 12614669

راسب181028ته١ؽ ِص١دح12714190

ناجح283361تالي اٌّصطف128ٝ

راسب0غائة0بالل الناصر12913433

راسب14غائة14ت١ٕا١ِٓ ٠ٛقف13011881

راسب2غائة2تٙاء األزّع131

ناجح213960اٌغؽ٠ة تٙاء13213754

راسب4غائة4اٌّسّٛظ تٙاء13313041

راسب21غائة21ذّاَ ِؽلا13414130

راسب22غائب22ٌطفٟ ثائؽ13513845

راسب19120خاتؽ خؽخٕاؾٞ 13613247

راسب12غائة12اتؽا١ُ٘ خؼفؽ13713104

راسب212344غِٛأٟ خؼفؽ13813580

راسب18422تاؼٚظٞ لؽتاْ خالي13913686

راسب171027اٌّٙعٞ ػثع خّاي14013903
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راسب173350اٌث١طاؼ خ14113790ً١ّ

راسب0غائةخٙاظ ؾ1421ٕٛ٠

راسب11617خٛؾ٠ف اٌها14314254ِٟ

راسب1غائة1حاتم العارف14412250

راسب153146زافع غاٌة اٌدثؽ 14513551

راسب15غائة15زاِع اٌىٛو14611371ٛ

راسب20424زاِع اٌّٛق147ٝ

راسب16622ا١ٌٕٕٟ اٌؼٍٟ زػ٠فح14813660

راسب27ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح27ِىاٚٞ زػ٠فح14913651

راسب15غائة15زػ٠فٗ إٌثٙا15012829ْ

راسب0غائة0حسام األعرج15113441

راسب0غائب0اٌهؼاؼ زكا15213403َ

راسب0غائة0حسام العتال15313090

راسب0غائةزكٓ األزّع15412529

ناجح254772زكٓ اٌسك15514185ٓ

ناجح245781زكٓ اٌسالق15614166

ناجح285583زكٓ اٌسٍث15714091ٟ

راسب13غائة13اٌهّؽٞ زك15813197ٓ

راسب13غائة12.5زكٓ غؽتٛل 15911088

راسب22325حسن فدعٌن16090015

راسب10616زكٓ لاقُ 16114671

ناجح204161زك١ٓ اٌطعؽ 16212954

راسب223557زك١ٓ اٌعض١ً 16314633

راسب181634اٌؽِٛ زك16413908ٓ١

راسب0غائةحسٌن دمحم عروق16514027

راسب173653ٔصؽ زك16613616ٓ١

راسب144357زّاظ اٌؼؽٔٛـ16713469

ناجح274976زّؿج اتٛ ظ٠ٛب 16813524

راسب252146حمزة اآلوا169158

راسب251944زّؿج اٌؽاـ 17014607

راسب0غائة0حمزة اللبابٌدي17113451

راسب231235زّؿج إٌصؽ17214087

راسب16غائة16حمزة ذبٌان الحمٌدي17313179

راسب11غائة11اٌماظؼ ػثع زّؿج17413636

راسب0غائة0زّؿج ِىاؼ175ٞ

راسب143448زّؿج ٔاصر اٌفدؽ اٌسّع 17614653

راسب183654األزّع زّؿ17713856ٖ

راسب212243حمزه حمراء17812864

راسب0غائةزّٛظ اٌؼٛض179729

راسب0غائة0حمٌد الحسٌن18013046

راسب0غائةز١ّع اٌس١ّع18112582

ناجح284876زٕاْ لكَٛ 18214668

راسب164157ز١عؼ اٌسك18314253ْٛ

ناجح254065ضاٌع اتؽا18499936ُ١٘

ناجح264874ضاٌع االزّع18514143

ناجح253560ضاٌع االزّع االتؽا18614160ُ١٘

راسب203454ضاٌع اٌثؽواخ18714104
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راسب222042اٌدّؼح ضاٌع18813508

راسب16غائة16خالد الحسن18913193

ناجح285987ضاٌع اٌسّٛظ19013917

راسب14822ضاٌع اٌس١ّع19114054ٞ

ناجح283765اٌهسٛظ ضاٌع19213617

راسب202747ضاٌع اٌماق19314211ُ

راسب20020خالد المصطفى19413182

راسب202545ضاٌع خٍث19599926ٟ

راسب15غائة15ضاٌع ضصٟ 19611295

راسب0غائةضاٌع نؽتٛغ19713163ٍٟ

راسب12غائة12ضاٌع دمحم قىؽ 19811257

ناجح145468(اٚائً ِؼٙع)ضعؽ اٌه١ص 19914646

راسب24832ضطاؼ ص١ٍث20077700ٟ

ناجح264874ضٍعْٚ اٌسك20114120ٓ

راسب182947اٌّصؽٞ ضٍع20213536ْٚ

راسب20غائة20ضٍف اٌه١ص خاق20312709ُ

راسب134255ضٍف صاٌر اٌّسّع اٌؼثع اٌسك20490023ٓ١

ناجح254570ض١ًٍ اٌثعؼ20514292

راسب17غائة17ض١ًٍ اٌهٙات20611902ٟ

راسب3غائب3خلٌل العمر الشحادة207

راسب173451راجً أبو علول20813401

راسب0غائة0راغب عرفه20913315

راسب25غائة25ؼاواْ اٌؼ21011805ٍٟ

راسب273057اٌهؼاؼ ؼاِا21113683

ناجح253560ؼاِا لٕٛخ21299970

راسب15غائة15ؼاِٟ اٌؼ١ك21311748ٝ

ناجح213960ؼاِٟ نثاغ21413565

راسب183048ؼاِٟ لث١طؽٞ 21514651

راسب0غائة0رامً كالو21613353

راسب22غائة22ؼأفد ٔأٛ 21714326

راسب16غائة16ؼت١غ اٌفؽظا21813419ٞٚ

راسب14غائة14ؼت١غ ق21911837ٍَٛ

راسب0غائة0ربٌع كالو22013352

راسب24529رزق رستم22113389

ناجح244266ؼنا اٌعؼ٠ٚم22214273

راسب0غائة0رضوان المدهلل22313159

ناجح264975ؼظٛاْ نؼاؼ22414183

راسب15غائة15ؼغع اتؽا22514280ُ١٘

ناجح284977ؼغع صّٛظ22614171ٞ

ناجح184664ؼغع لثم22714080ٍٗ

راسب11غائب11اٌك١ٍّاْ ؼ22813935ُ١ٔ

ناجح284573ؼ١ُٔ زٛؼأٟ 22914667

راسب142842رهام الخطٌب23013209

راسب15غائب15اٌسّٛٞ ؼ٘ف23113514

راسب243559اٌصغ١ؽ ؼ٘ف23213515

ناجح243660رهف طالب233

راسب233457ؼ٘ف ػاتع23414265
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راسب122436ؼ٠ُ اٌفؽش 23513815

راسب9غائة9ؼ٠ُ ِسّٛظ236

ناجح295180ؼ٠ّا اٌؿاؾا23714093

راسب14غائة14ؼ٠ّْٛ صثسح23813506

ناجح254570ؼ٠ّْٛ غ23914215َٕٛ

راسب174057رئبال لاسم24013060

راسب10غائة10ؾ٠ع االتؽا241ُ١٘

راسب16غائب16ؾ٠ٓ اٌساج ؾ٠ع24213560

راسب0غائة0زٌد زٌنو24313473

راسب163349(اٚائً ِؼٙع)ؾ٠ٓ ؼزّْٛ 24414618

راسب10غائة10ؾ٠ٓ ػّؽ األزّع245

راسب172542ظ٠ة ؾ٠ٕا24613505

راسب0غائةزٌنب الحمٌدي24714024

راسب182846ؾ٠ٕح اٌث24813694ٟٕ

راسب26غائة26قاؼج اٌدع24914182ٞ

راسب26غائة26قاؼج ذ25014169ُ١ّ

راسب182745قاؼج قاٌّح 25113623

راسب0غائة0قاٌُ وؽظ25213014ٞ

راسب0غائة0قاِؽ االقع253

راسب0غائة0اٌعالي قاِؽ25413792

راسب12غائة12قاِؽ إٌٙعا25510548ٞٚ

ناجح254671األقٛظ قا25613784ِٟ

راسب0غائةسامً الطٌش25712567

راسب151934قائؽ اٌىؽظ25813817ٞ

راسب0غائة0قؽٚؼ ضٍف25912677

راسب20غائة20قؼع اٌسّٛظ26012726

ناجح274774قؼ١ع اٌدّاي26113677

راسب0غائةقالِح دمحم اٌؼثع262585

راسب23غائة23قٍطاْ اٌرال26311931ٞٚ

ناجح214162قٍّاْ ِٕصٛؼ26414202

راسب4غائب4تٛاوُ ق26513022ُ١ٍ

راسب17ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح17سلٌم وهبة26613410

ناجح264369ق١ٍّاْ اٌّسّع اٌك١ٍّا26714187ْ

راسب212142ق١ٍّاْ ؼقال26813672ْ

راسب122032ق١ٍّاْ ٚقٛف26913760

راسب0غائةقّاذ نؽ٠ف27012600

راسب17522ق١ّؽ خّاي اٌع٠ٓ 27113414

راسب152944قٕع اٌّسّع27213504

راسب4غائب4ِسٍٟ قِٛؽ27313738

راسب192746ناظٞ اٌكفٛن27414218

راسب272047وٕاوؽ ناظ27513658ٞ

راسب14721نؼالْ اٌػ٠اب276

راسب23غائة23نٙع اٌّؽاظ27712889

ناجح264773نُٙ اٌّؼؽا27814243ٞٚ

راسب22غائة22ن١ؽاؾ ِٙثال27914658

راسب282654ن١ُ اٌك١ع28014179

راسب24غائب24صطٛف صطٛف28113755
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ناجح254267اٌهؽ٠ف صفا28213670

راسب15217صفاء اٌكٛـ 28314665

ناجح224971صفاء اٌٍثات١ع28414186ٞ

راسب27غائة27صفٛاْ اٌّصطف28512230ٝ

ناجح223860صفٛاْ وؿوؿ 28614614

ناجح184260اٌّصطفٝ صف28713912ٗ١

راسب192544اٌّسّع صمؽاغ28813717

راسب223254صالذ اٌع٠ٓ اٌس١ّع 289

راسب16غائة16صالذ اٌع٠ٓ وف اٌغؿاي29014588

راسب232447صثاؽ ظا٘ؽ29113796

راسب17غائة17ضٌا المحامٌد29212172

راسب15غائة15طارق االسعد29313101

راسب20غائب20اٌسثاي غاؼق29413266

راسب11غائة11غاؼق اٌهٕرٛخ 29513725

راسب122436غاؼق اٌؼٍٟ 29614650

راسب182139غاٌة اٌهمم29713695ٟ

راسب12غائة12طالب ٌوسف عل29811844ً

راسب26غائب26اٌمطاْ غا٘ؽ29913578

راسب18غائب18وٍثْٛ غالي30013593

راسب272552غٍٗ لصاب تان30114266ٟ

راسب152843غٗ اٌسّعٚ 30213516

راسب212647غٗ اٌؼّؽ30313665

راسب27غائب27طه الٌوسف30413509

ناجح194160عادل الحمود30513807

راسب1229غائة17ػاِؽ اٌؼ١ّا306ْ

راسب21غائب21عامر عمره307111

ناجح285078ػائعج ػع30814069ٞ

راسب141428ػثع اإلٌٗ اػؽات30913573ٟ

راسب15غائب15اٌدؼثٛ اٌثاقػ ػثع31013774

راسب13غائة13ػثع اٌدثاؼ ػماظ31111352

راسب11617ػثع اٌسك١ة إٌثٙا31213673ْ

راسب5غائة5ػثع اٌسك١ة وؿوؿ31313378

راسب18ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح18عبد الحمٌد الجمل31413273

راسب221234عبد الحمٌد الغرٌب31513799

ناجح224567ػثع اٌس١ّع ٔؼكا31614234ْ

راسب23023عبد الرحمن ابراهٌم الٌاسٌن31713262

راسب19غائب19عبد الرحمن الغزاوي31813332

ناجح223961ػثع اٌؽزّٓ اٌماق31914142ُ

ناجح224668ػثع اٌؽزّٓ اٌّسّع 32014613

راسب25غائب25عبد الرحمن الهوٌس32113546

راسب101626ػثع اٌؽزّٓ ظٚؼ32213831ٞ

راسب14غائب14قفاف اٌؽزّٓ ػثع32313664

راسب15عقوبة تغير قاعة15ػثع اٌؽزّٓ ػؽفح32413655

راسب14غائة14ػثع اٌؽزّٓ دمحم ِؼط32511750ٟ

راسب9ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح9ػثع اٌؽزّٓ ِغؽت32613718ً

193049ػثع اٌؽزّٓ ظػعٚل32713624

راسب12غائب12عبد الرزاق أحمد32811119
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راسب21021عبد الرزاق حاتم32913692

راسب16غائب16عبد الرزاق حاج عل33013455ً

راسب171330عبد الرزاق طعمة33113696

راسب14غائة14ػثع اٌؽؾاق ػالف33213771

راسب15غائب15ِس١ّ١ع اٌؽؾاق ػثع333

ناجح224769ػثع اٌكراؼ ؾلؿٚق 33414615

راسب21021ػثع اٌكالَ خٛال33513889

ناجح144660ػثع اٌصّع اٌىؽ336ّٛ٠

راسب23ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح23ػثع اٌؼؿ٠ؿ اٌسالق اٌكما33790039

راسب0غائة0عبد العزٌز السكمان33813049ً

راسب162844ػثع اٌؼؿ٠ؿ أتٛ اٌفمؽاء33914197

راسب21غائب21عبد العزٌز كوجان34011675

راسب24غائب24عبد الغنً لصاص341

راسب19غائب19عبد المادر الٌاسٌن34213307

راسب0غائب0عبد المادر بازار34313196

راسب154156ػثع اٌىافٟ اٌّصؽٞ 34414608

راسب203858اٌثاؼٚظٞ اٌىؽ٠ُ ػثع34513689

ناجح224163ػثع اٌىؽ٠ُ نؽتٛغ34613572ٍٟ

ناجح254065ػثع اٌىؽ٠ُ ن١ص غ34714205ٗ

راسب13غائة13ػثع اٌىؽ٠ُ ل١ٍٛذ34811277

راسب4242ػثع اٌىؽ٠ُ وهىم349339

راسب0غائة0ػثع اٌىؽ٠ُ ّٔؽ35013697

ناجح243660عبد اللطٌف الضاهر35113611

راسب0غائبعبد اللطٌف الوكاع35211763

راسب173249ػثع اٌٍط١ف وؿوؿ 35314622

راسب3غائب3عبد هللا االحمد35413385

راسب14721عبد هللا الجمل35513393

راسب0غائباٌسكٓ هللا ػثع356579

راسب10غائة10ػثع هللا اٌسّٛظ357

راسب22غائة22ػثع هللا اٌس35812523ّٞٛ

ناجح234366ػثع هللا اٌهؽظٚب35914251

راسب14غائة14ػثع هللا اٌؼ١ك36013662ٝ

راسب18غائة18ػثع هللا اٌمعٚؼ36113517

راسب241135ػثع هللا اٌىا36213643ًِ

راسب0غائة0عبد هللا الٌوسف36313095

راسب17ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح17عبد هللا دعدع36413584

راسب0غائبعبد هللا شحٌدة365324

راسب26733ػثع هللا غ١فٛؼ36614111

راسب143751ػثع هللا ٔعاي قفاف36714240

راسب17522ػثع اٌّد١ع اٌثات36813642ٌٟٛ

راسب18غائة18عبد الملن العموري36912025

راسب253156عبد الملن جبارو37013736

راسب272451ػثع اٌٍّه ػماظ37114075

راسب9غائب9عبد الناصر الوهٌب37211836ً

ناجح184361ػثع إٌاصؽ ا١ٌٛقف373

راسب2121ػثع إٌاصؽ وؽ٠ع374ٞ

راسب233154عبد النور ٌوسف حاتم37513594
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راسب252752ػثع اٌٙاظٞ ػمعج37614237

ناجح224466عبد الهادي مك377150ً

راسب91524ػثع ػثع هللا اٌّٛذ378145

ناجح223860ػثعاٌىؽ٠ُ اٌؼطاؼ37914101

راسب14غائة14ػثعهللا اٌّس١ّ١ع 38014645

ناجح274673ػثعهللا ؾ٠اظ اٌٍثات١عٞ 38114642

راسب173047ػثعهللا وٕدٛ 38214652

راسب19غائة19ػث١ع اٌسك38313363ٓ١

راسب10غائة10عبٌدة السلٌمان38413915

راسب27غائب27عبٌدة بركات العل385562ً

راسب18523عبٌدة شحٌمة38613042

راسب17غائب17عبٌدة هزاز38713931

ناجح٠ٛ٘294372عٞ ػث١عج38813749

راسب24غائة24ػث١عٖ دمحم ػثاـ38913346

راسب16غائة16عدنان افة39013135

ناجح213960عدنان ورق39113627

راسب152338ػعٞ ازّع اٌدٕعٞ 39213547

راسب14115ػعٞ اٌّؿٔؽ39313654

راسب22غائة22ػعٞ خاقُ قٍطا394688ْ

راسب1غائة1ػعٞ ظ٠ة39513814

راسب243256عصام العتر39613610

راسب25غائب25عصام عبد الواحد39711835

راسب223052عطاء خٌر هللا39813800

راسب231841ػطاهلل خ١ٕع 39913874

راسب8غائب8االنمؽ ػالء40011992

راسب24125ػالء اٌع٠ٓ اٌؼكاف401147

ناجح285482ػالء اٌع٠ٓ لهال40214076

راسب10غائب9.5ػالء اٌع٠ٓ دمحم40310828

راسب0غائب0ػالء اٌّسّع40413192

راسب25ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح25ػالء ز١ّع405148

راسب9غائة9عالء دٌاب40613489

راسب182745عالء زوزا40713635

راسب9غائب9عالء زٌدان 408

ناجح284674ػالء قثغ اٌؼؽب40914113

ناجح295685ػالَ اٌفاؼـ41014191

راسب0غائب0علً الحسٌن  بن خالد41113429

راسب111930ػٍٟ اٌسّٛظ41214259ٞ

راسب18غائب18علً الخالد 41313344

راسب203252اٌهاٚٞ ػ41413911ٍٟ

راسب16117ػٍٟ اٌغفاف415157

راسب17غائة17علً حسٌن416

راسب9غائب9علً خلدون دروٌش41713829

راسب9غائب9علً سلمان41813171

راسب9غائب9علً سلٌمان41913521

راسب0غائبعلً عز الدٌن420352

راسب20غائب20واظُ ػ42111895ٍٟ

راسب182543ػٍٟ ٠اق١ٓ ظؼ٠ٚم42213641
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راسب18غائة18ػّاظ ن١ٙع42311865

راسب272653ػّاؼ اقّٕعؼ42414200

راسب232346ػّاؼ اٌسّص42514056ٟ

ناجح233760ػّاؼ ضٍف426

راسب11غائب11عمار فخور 42713131

ناجح275380ػّاؼ ٠ٛ٘ع42814157ٞ

راسب212647ػّؽ اؼز42914196ُ١

راسب163753ػّؽ األضؽـ43013809

راسب0غائة0ػّؽ اٌّسّع43113843

ناجح273461ػّؽ خ١ٕع432

راسب92635عمر خالد43313804

راسب17غائب17قؼ١ع ػّؽ43411510

راسب181735ػّؽ لٛل43513244ٛ

ناجح233760ػّؽاْ اٌصثاؽ43614112

ناجح295180ػّؽاْ ٠ٛ٘ع43714156ٞ

راسب19221ػّؽٚ اٌط١اؼ43814126

راسب13غائة13ػٛاغف وؿوؿ43914250

ناجح204060ػ١كٝ ػطا هللا44014079

راسب9غائة9غاظج اٌّصطف44114270ٝ

راسب0غائةغفاؼ صمؽ44212688

راسب21غائة21غمكٌن عبد هللا44311713

راسب8غائب8غٌاث العمري44411802

راسب212950غ١ث ظؼ٠ٚم44513849

راسب203656فاظٞ اٌثاؼٚظٞ 44613680

ناجح174360اٌهؽاتٟ فاظ44713342ٞ

ناجح224668فاظٞ اٌّصؽ44814153ٞ

ناجح234972فاغّح اٌها٠ٚم44914090

راسب141630فاغّح قؽٚؼ 45014647

راسب27غائة27فاغّح لهال45114281

راسب154156فا٠ؿ اٌسكٓ اٌسك45213404ٓ١

راسب143549فدؽ اٌّسّع45314064

ناجح164763فؽاـ اٌؼ45413528ٞٛ١ٍ

راسب23غائة23فؽاـ اٌغؽ٠ٛاذ45512927ٟ

راسب14غائة14فراس المصطفى45613685

راسب0غ0فرح الحمود45712894

راسب0غ0فردوس رشٌد45812933

راسب17غائب17فهد الممداد45911776

ناجح273966فٙع زؽتح 46014611

راسب193150ف١صً اٌؼ46114206ٍٟ

راسب252954لتٌبة الخالد46213519

راسب0غ0 ظغّهٟ لر١ثح46313492

راسب0ؽلصٟ اٌط١ّف46413947

راسب183654لصٟ اٌطٍة465

راسب162238واظُ زّع 46622281

راسب222648وؽ٠ُ ػ١ٍهح46714167

راسب13013وؽ٠ُ وفا46813176

راسب0غائة0ٌّا اٌؼٍٛا46914094ٟٔ
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ناجح194160ٌّاذ نؼثا470ْ

راسب١ٌ132639ث اٌسدٛاْ 47114610

ناجح224163ِاخع اٌالغلا47213892ٟٔ

راسب20غائة20ِاخع دمحم اٌهٕاق47312029

راسب13غائة13ماجد والً 47411226

راسب4غائب4مازن جوخدار475

ناجح274269ِاؾْ لالاخ47614095

راسب0غائب0 مالن الجهمان47711309ً

ناجح244569ِاٌه اٌد١دى47814192ٍٟ

ناجح264773ِاٌه اٌكّا47914062ْ

راسب122133ِاٌه نالل48013741

راسب10غائب10ماهر البدوي 48111037

ناجح265379ِا٘ؽ اٌدٛ٘ؽ48214088

راسب9غائب9اٌؼٛض ِا٘ؽ483

راسب12719ِا٘ؽ ص١ٍؼ48413730ٟ

ناجح265278ِا٘ؽ دمحم 48513768

راسب16غائة16ِدع صٛا48613085ْ

ناجح174562ِدع ِؽ٘ح48714181

ناجح164460ِسكٓ اٌؼٍٛا48814060ٟٔ

راسب202242ِسكٓ دمحم 48913172

ناجح285987دمحم اتؽا١ُ٘ ِصؽٞ ؼخة49014098

راسب151025دمحم ازّع فعػ١ٓ 49113336

راسب13ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح13دمحم اقىٕعؼ ازّع 49213098

راسب10غائب10دمحم اشمر49313011

راسب0غائب0دمحم اصالن49412084

راسب12غائب12دمحم اغٌد االدلب49512898ً

راسب0غائبدمحم االحمد49612383

راسب8غائة8دمحم اٌثع 497

راسب173148دمحم البعالو49813039

راسب12غائب12دمحم الجدعان49912619

راسب15غائب15دمحم الحسن50013232

راسب4غائب4دمحم الحسٌن501

راسب13غائة13دمحم اٌسك50213753ٓ١

راسب22غائب22دمحم الحصن50311886ً

راسب0غائب0اٌسّاظٞ دمحم50412400

راسب12غائة12دمحم اٌسّٛٞ 50513619

راسب203454دمحم اٌطاٌع50614073

راسب171532دمحم اٌطع١ؽ50713682

راسب0غائة0دمحم اٌطط١ة50813114

راسب11غائة11دمحم اٌط١ٍفح اٌؼكىؽ509953

راسب0غائة0دمحم الخلٌل51012290

ناجح184260دمحم اٌؽز51114269ً١

راسب20غائب20دمحم الزعب51213084ً

راسب0غائب0دمحم السعٌد 51313428

راسب0غائبدمحم السلوم51412552

راسب132841دمحم اٌك١ّؽ51514287

راسب19غائب19دمحم السٌد عٌسى 51611414
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ناجح254267دمحم اٌهّا51714146ٌٟ

راسب212546دمحم اٌصط١ف51813608

راسب13ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح13دمحم اٌعسان51913857

راسب182745دمحم اٌظا٘ؽ 52013050

راسب9غائة9دمحم اٌؼظ52113819ُ

راسب18826دمحم اٌؼ52214121ٍٟ

راسب173754دمحم اٌؼّٛؼ52314193ٞ

راسب173754دمحم اٌؼ٠ٛؽ524

راسب21غائب21دمحم الماسم525634

ناجح224163دمحم الدمحم52613707

ناجح234164دمحم الناصر52713530

ناجح284169دمحم إٌصؽ52814089

راسب91726دمحم إٌؼ52913780ُ١

راسب18غائب18دمحم الهارون53013465

راسب0غائبدمحم الٌاسٌن531218

راسب0غائة0دمحم ا١ِٓ ٠ٛقف53213129

راسب193756دمحم أتٛ خاق53314244ُ

راسب9غائة9دمحم أزّع53413098

راسب9غائة9دمحم أظُ٘ خ١ٕع535156

راسب28230دمحم أظ٠ة اٌماق53614294ُ

راسب0غائة0دمحم أراكٌل53712870

راسب182745دمحم أمجد ندٌم53813910

راسب20626ػعٞ أ١ِؽ دمحم53913742

راسب172239دمحم تعؼ لهال54013798

ناجح273865دمحم تع٠غ ؾلؿٚق 54114612

راسب282755دمحم براء خضر54213901

راسب18غائب18دمحم بسام الحسن54312725

ناجح263763دمحم تع54414236

راسب161430دمحم تىؽ اٌساج ق١ٍّاْ 54513348

راسب16غائب16دمحم بهاء الدٌن الضاهر54613050

راسب11ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح11ذالٚٞ دمحم54713914

ناجح273360دمحم ثائؽ وؽؾ54814204ْٚ

راسب172239دمحم خثؽ54922287

راسب17غائة17دمحم خالي اٌمص١ؽ55013574

راسب223759دمحم خالي اٌالغلا55114195ٟٔ

راسب271542دمحم خّؼح اٌسف١ا552ْ

راسب20ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح20دمحم خ١ٕع553156

راسب163955دمحم زؽتا55413723

راسب202444دمحم خالد موسى باشا55513663

راسب271239دمحم خان55613906ً

راسب173249دمحم ضٍف اٌؼٕؿٞ 557

راسب9غائب9ض١ًٍ دمحم558

راسب18ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح18دمحم ض١ؽ زؽ٠ة55913558

راسب152843دمحم ؼاِؿ زك56014216ٓ

راسب0غائة0 دمحم ؼ٠اض ػال56111678ٞٚ

راسب21ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح21دمحم زاهر العل56213898ً

ناجح274067دمحم ؾؼلم56313589
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راسب19غائب19دمحم سالم أحمد56412

ناجح214364دمحم سامً لبان565159

راسب0غائب0دمحم ساهر حنور56613440

ناجح213960دمحم سعٌد عٌد56713888

ناجح294776دمحم ق56814119ٍَٛ

ناجح243660نّح دمحم56913548

ناجح284270دمحم نُٙ نمفح57013533

راسب17غائة17دمحم صاٌر اٌّٛق57111933ٝ

راسب252348دمحم صباغ57213591

ناجح234770دمحم صطٛف57314261

راسب203151دمحم صالذ اٌع٠ٓ اٌصثاؽ57414055

راسب91221دمحم غاؼق ػؽاتٟ 57513609

راسب0غائب0دمحم طروٌة57613431

راسب173956دمحم غالي ضٍٛف 57714670

راسب17غائب17دمحم طومان57813659

راسب20غائب20دمحم طومان57913705ً

ناجح264167دمحم ظافؽ اٌه١ص ضاٌع58014268

راسب12غائة12دمحم ػاِؽ ػكاف581151

راسب182846دمحم ػثع اٌٍط١ف ظاظح58213828

ناجح233861دمحم عبد هللا الحمادة58390069

راسب222244دمحم عبد هللا دمحم58499944

راسب0غائب0دمحم عبد الواحد58513563

راسب16521دمحم ػعٔاْ اٌطٍف 58614621

ناجح144660دمحم عرب58714297

ناجح253560دمحم ػؽٚب58814148

ناجح224163دمحم عش58913902ً

راسب212950دمحم ػالء اٌسداؾٞ 59013351

راسب162743دمحم ػالء زاوّٟ 59122296

ناجح254873دمحم ػٍٟ اٌسك59213562ٓ١

ناجح194463دمحم ػٍٟ اٌؿ59314217ٓ٠

راسب202040دمحم ػٍٟ زّه59413554ٛ

راسب232144دمحم ػٍٟ ػٍٛل595

1111دمحم ػ١كٝ ضؽتٛغ59614315ٍٟ

راسب18غائة18دمحم فاؼـ ؼقر597ُ

راسب16غائة16دمحم فاؼـ لثم59813913

راسب9غائب9دمحم فدعٌن59913336

راسب212041دمحم فؽخا60013671ٟٔ

راسب232851دمحم فرحان طهماز60113797

راسب222749دمحم فٙع اٌؽِعا60214271ْ

راسب213152دمحم فٛاؾ اٌّسّع60314252

راسب0غائب0دمحم لاسم604

راسب7غائب7ل١طاؾ دمحم605

راسب9غائة9دمحم وؽوٛذٍٟ اٌؼكىؽ60611498ٞ

راسب252752دمحم وهثال60714177

ناجح204969دمحم ِأِْٛ اٌطاٌع60813746

راسب17غائة17دمحم ِسٟ اٌع٠ٓ صع٠ك60911240

راسب0غائة0دمحم مرجاوي61013283

مصدق عميد الكلية

دمحمفاضل.د.أ
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ناجح274673دمحم ِصطفٝ  اٌّصطف61114052ٝ

ناجح263965دمحم ِصطفٝ اخثاؼج61214137

راسب243155دمحم ِٕػؼ اٌّث١ط61314219

ناجح224466دمحم ِؤِٓ ظا٘ؽ61414086

راسب20غائة20دمحم ٔدُ ػٍٛل61513604

راسب172340دمحم نور احمد الخلف61613461

راسب243155دمحم نور الخضر61713501

راسب17غائب17دمحم نور الدبساوي 61811355

ناجح273764دمحم ٔٛؼ اٌع61914059ٓ٠

ناجح284674دمحم ٔٛؼ اٌكؽاج62014102

راسب0غائب0دمحم نور السما62113236

راسب19غائة19دمحم ٔٛؼ اٌكما62214083

راسب16غائب16اٌهاِٟ ٔٛؼ دمحم62313357

راسب223456دمحم ٔٛؼ اٌهٛاف62414296

راسب192847دمحم ٔٛؼ اٌؼثٛظ62514275

ناجح264268دمحم ٔٛؼ اٌالغلا62614168ٟٔ

ناجح204060دمحم ٔٛؼ ذ١ٍر62714222ٟ

ناجح256186دمحم ٔٛؼ ػؽٚا62814127ٟٔ

ناجح235780دمحم ٔٛؼ ػصفٛؼ62914123

راسب27غائة27دمحم ١ٔٛف63014096

راسب0غائة0دمحم ٘عؼٚل63113321

راسب20غائة20دمحم ١ٌٚع اٌّصؽ632ٞ

راسب111021دمحم ٠ؿ٠ع ٍِٟ 633149

راسب27غائب27دمحم ٌوسف الموصغل634ً

راسب211738محمود االشمر63512758

راسب183452محمود البمدونس63613606ً

راسب0غائباٌسكٓ ِسّٛظ637545

ناجح224264ِسّٛظ اٌؽزاي63814053

راسب2424ِسّٛظ اٌك١ٍّا63912695ْ

راسب0غائة0ِسّٛظ اٌفؽظا64012757ٞٚ

ناجح204262ِسّٛظ اٌّصطف64113502ٝ

ناجح214768ِسّٛظ إٌّاع64214262

ناجح285381ِسّٛظ أزّع االتؽا64314162ُ١٘

راسب193150محمود باشوري64413581

راسب272855ِسّٛظ خثاؼ64514151ٚ

راسب201535محمود جرجنازي64613534

راسب0غائبمحمود جمٌدة64711343

راسب22729محمود جنٌد64813687

راسب18غائب18محمود رفاعً 64911290

راسب23غائة23ِسّٛظ قفاف65014257

ناجح214869ِسّٛظ نؽ٠ف االتؽا65114176ُ١٘

راسب73340اٌؽؾاق ػثع ِسّٛظ652

ناجح264066ِسّٛظ ػثّا65314122ْ

راسب172037ِسّٛظ ػؿال١ؽ65413729

راسب18220ِسّٛظ ػصاؼ65513832

راسب11غائة11ِسّٛظ ػٍٟ اٌسك656545ٓ

راسب92736محمود غاجٌة65712696
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دمحمفاضل.د.أ
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ناجح283361ِسّٛظ ٌطف65814115ٟ

راسب14غائب14محمود مكاوي65912365

راسب20غائب20محمود ناصر شحادة66013490

راسب151934ِسٟ اٌع٠ٓ اٌطث66114135ً

راسب9غائب9مرتضى الشٌخ66213767

راسب20828ِؽظاـ اٌؼظ66313571ُ

راسب11غائة11ِؽ٘ف األقّؽ66411566

ناجح284977ِؽ٘ف اٌؼّؽ66514150

راسب0غائب0مروان الحسن66612751

راسب0غائب0مروان مروان66713302

ناجح284876ِؽ٠ُ قفاف66814124

راسب233255ِؽ٠ُ وٛخا66913721ْ

راسب12غائب12ِطٛي ِهٙٛؼ67012295

راسب16غائة16ِصطفٝ االتٛزكٓ اٌدثٍٟ 67111395

راسب14غائة14ِصطفٝ اٌدّاي 67211232

راسب182947ِصطفٝ اٌطط١ة 67313788

راسب0غائبمصطفى السبع67412630

راسب0غائبمصطفى الطٌش67512606

راسب24غائب24مصطفى النمٌب676

راسب22غائب22اٌٙؽتم ِصطف67710727ٝ

راسب161733ِصطفٝ قفاف 67813844

راسب17غائة17مصطفى عبد الواحد67912782

راسب0غائب0مصطفى دمحم68012900

راسب8غائب8مصطفى دمحم سلٌمان681

راسب16غائب16مصطفى ٌحٌى رجب68213426

راسب17غائب17مصعب المنصور68313369

راسب15غائب15 تىؽ أتٛ ِصؼة68411476

راسب0غائة0ِصؼة نّف اٌع68512623ٓ٠

راسب202343ِصؼة لٕا68613637ٟٔ

راسب113445ِعؽ ػثعٚ 687

راسب24غائة24ِط١غ ٘عٖ اٌثؽاؾ68812158ٞ

راسب182442معاذ العبدهللا68913148

راسب10غائب10معاذ أحمد690

راسب9غائب9معاذ عروب691

راسب173552ِؼاغ لعٚؼ69214107

راسب131326ِؼا٠ٚح اٌه١ص تىؽٚ 69313740

راسب14غائب14معتز ٌو سفان69411490

راسب20ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح20قفاف 69513640ٍُِٙ

راسب252146ٍُِٙ لفٛؼج69613896

راسب203151ٍُِٙ دمحم69714071

راسب21غائة21ِّعٚذ قسٍٛي69821

ناجح233760ِّعٚذ نراخ 69914626

راسب233053ِٕاف وٕؼاْ 70013541

ناجح254671ِٕاي اٌّٙاٚل70114058

ناجح174865منصور عباس70212803

راسب13غائب13منى فاعور703141

راسب0غائة0ِٙاب و١ال70413693ٟٔ
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راسب21829ِٕٙا غاؾٞ اٌعؼ٠ف 70514616

راسب19غائب19مهند المهبان70611716ً

ناجح254974مهند الموسى70713648

راسب162137ِٕٙع ػ١ك70813779ٝ

راسب16ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح16ٔاصؽ ِٕٙع70913684

راسب25غائة25ِٕٙع ٔصؽ اٌطؽاتح71013955

ناجح223961ِٕٙع ٠ٛقف71113808

ناجح194463موسى الخالد71213570

راسب02121موسى الدندل71313293

ناجح295584ِٛقٝ اٌؼ71414154ٍٟ

راسب0غائب0موفك الدلاق71513206

راسب17724ِؤذّٓ ٚظاذ 71614625

راسب232750ِؤ٠ع اٌّسّع 71713980

راسب202646ِٟ اٌّسّع 71814664

راسب13ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح13مٌثم أدرٌس71912850

راسب16غائب16اٌسٍثٟ ِكطٛ ١ِكؽ72013409

ناجح١ِ285078كُ ا72114110ٟٕ١ٌّٕ

راسب١ِ19019ه١ً اٌطؽنح72214207

راسب20ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح١ِ20ّْٛ اتؽا١ُ٘ االتؽا723124ُ١٘

ناجح295382ٔاظ٠ح اٌه١ص ض72414163ً١ٍ

راسب272855ٔا٠ف ػعٔاْ دمحم ػ72514224ٍٟ

راسب23528نبٌل الهالل72613402ً

راسب9غائة9ٔدُ اٌع٠ٓ اٌعؼ٠ٚم72714208

راسب192140ٔد١ة تؽواخ 72814660

راسب13غائب13ندوة العٌسى72913879

راسب28غائب28نواف المنصور73013324

راسب142640ٔٛؼ اٌع٠ٓ اٌه731ٓ١

راسب14غائب14اٌّصطفٝ ٔٛؼ73211598

ناجح284371ٔٛؼ اٌٙعٜ قفؽا73314077ٟٔ

ناجح285381ٔٛؼ ػث73414109ٛ

راسب0غائة0٘اظٞ اٌكما73513379

ناجح294877٘اظ٠ح اٌططؽ73614070

ناجح274269٘أٟ اٌسك١ٓ 73714045

ناجح253863٘أٟ ظِٚػ73813615

ناجح234568٘ثح هللا لصاب73913698

ناجح284068٘ثح اٌّسّع 74014623

راسب11غائة11هبة المصري741

راسب3غائب3هبه العكله74212820

راسب16ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح16هشام عراب74313618ً

ناجح275077٘ال اٌّصؽ74414180ٞ

راسب22غائب22هال حجازي74512642

راسب0غائب0اٌكؼعٞ ٕ٘ع74613211

ناجح١٘204262اَ اٌه١ص747856

راسب0غائة0ٚائً زك74813421ٓ

راسب183452ٚائً ظاٌٟ ازّع 74914640

راسب211738وائل شهٌد75013916

راسب172239ٚائً ٚذاؼج75113669

مصدق عميد الكلية

دمحمفاضل.د.أ

أمين السر              رئيس اللجنة

 

  مدرس المقرر

عضو          عضو      عضو   عضو     



2018/2017الفصل األول  نتائج مادة الوراثة

-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

الوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

عالمة

 العملي
النتيجةالمجموعػالِح إٌظؽٞٚظغ إٌظؽٞ

راسب252449وفاء السما75213539

ناجح295685ٚالء خؼ١ٍح75314108

راسب١ٌٚ201636ع اٌطثاع75414103

راسب17ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح17ولٌد العثمان755165

راسب16غائة١ٌٚ16ع ظؼ٠ٚم75614051

ناجح٠194160اؼا اٌدا75714057ٟٔ

راسب0غائب0 اٌعتكاٚٞ ٠اقؽ75811462

راسب15غائة٠15اقؽ اٌؿ٠عا75911549ْ

راسب25غائة٠25اقؽ ق76011924ٍّْٛ

راسب٠162137اقؽ فاضٛؼ76113198ٞ

راسب10غائب10ٌاسر كعٌد76212731

راسب172946ٌاسٌن الكٌجان76313250

راسب15ػمٛتح ذغ١ؽ لاػح٠15آِ اٌّسّع 76499955

راسب0غائب0ٌامن حاج جمال765

راسب٠193453س١ٝ اٌع٠ٛا76614050ٟٔ

ناجح٠213960س١ٝ اٌؽفاػ767135ٟ

ناجح٠255277س١ٝ اٌط١م76814203

راسب٠153146س١ٝ اٌؼّاظ76913752ٞ

راسب٠173451ؿْ اٌساج ػثع هللا770281

ناجح234063ٌزن الخضر77113786

راسب13غائب13ٌزن العل77211677ً

راسب٠183351ؿْ أقؼع77314226

راسب1313ٌزن حسٌن77413759

راسب٠183654ؿْ زك١ٓ 77513759

راسب٠112435كاؼ اٌؼ77613219ٍٟ

راسب٠193150ّاْ اٌسالق77714245

راسب0غائب0ٌوسف ابراهٌم77813384

راسب16غائة٠16ٛقف اٌكؼ١ع779

راسب٠211132ٛقف اٌىك780ُ

ناجح٠234467ٛقف ػثعْٚ 78113932

راسب٠171128ٛقف ٠ٛقف 78213043

راسب10غائة٠10ٛنغ ضعٛؼ78312853

راسب7840

راسب7850
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