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664342عليابراهيم المحمود1

ثالثة وستون درجة فقط5342342963محمد سعيداحمد العتيق2

واحد وستون درجة فقط5638372461مصطفىاحمد جعبو3

ستة وستون درجة فقط6170363066 باسمباسل حاج اسماعيل4

سبعة وستون درجة فقط5628481967عبد القادربانه البيطار5

سبعة وستون درجة فقط6250432467فراسبشار القاسم6

664748عماد الدينجعفر يعقوب7

واحد وستون درجة فقط5439313061رامزدعاءالدرويش8

ثمانية وستون درجة فقط5571373168سميررنيم جروج9

ستون درجة فقط5144362460اديبرولند موسى10

اثنان وستون درجة فقط5107362662سماريوسامي السلوم11

ثالثة وستون درجة فقط4939342963جروسعد المشوح12

خمسة وسبعون درجة فقط5631472875حسينسلوى مرزا13

تسعة وخمسون درجة فقط5487382159نسيمصبا الكالس14

خمسة وسبعون درجة فقط5465453075محمد راسمعائشة الخالد15

تسعة وخمسون درجة فقط5336342559فارسعائشة المرعي16

620339راغبعزام  السعيد17

سبعة وستون درجة فقط5365402767عبد الباقيعمر العفاره18

خمسون درجة فقط5122321850عثمانغزل الرضوان19

ثمانية وستون درجة فقط5821402868مهديقمر فطوم20

غائب5517فوازكسار وردة21

غائب5405كمالماري نمو22

ثالثة وثمانون درجة فقط5420523183محمد يحيىمأمون فاعور23

اثنان وستون درجة فقط5361313162 كاظممجد الدروبي24

غائب5522عبد الرزاقمحمد الجوابرة25

أربعة وستون درجة فقط5668362864زهيرمحمد الكوكو26

ثمانية وسبعون درجة فقط5626522678محمودمحمد برازي27

غائب5398عبد القادرمحمد خير صيادي28

ثمانية وثمانون درجة فقط5573543488محمد مسعفمحمد سليم قطرنجي29

خمسة وثمانون درجة فقط5159503585وليد محمد قوجه30

اثنان وثمانون درجة فقط5672473582مصطفىمحمد منذر االحدب31

خمسة وثمانون درجة فقط5461523385جمالمرح الدرويش32

تسعون درجة فقط5637543690نايفمصطفى قبش33

ستة وخمسون درجة فقط5553253156نزارملهم الرومي34

ثالثة وثمانون درجة فقط5564503383محمد شريفمهند الجاجة35

ستة وخمسون درجة فقط5675391756عطيهمهند ديوب36

خمسة وستون درجة فقط5426353065أكرمندى زحلوق37

سبعة وستون درجة فقط5379402767غازينور السايس38

غائب5538محمدنور قلفه39

ثالثة وخمسون درجة فقط6204282553محمودباسل العبدو40

واحد وستون درجة فقط6187412061سهيلجهاد ونوس41

سبعة وستون درجة فقط5066373067محمودخديجة البراد42

خمسة وستون درجة فقط5201362965منيرزكية الحميدي الجاسم43

اثنان وستون درجة فقط4893342862حسينعلي رحيم زينو44

سبعة وأربعون درجة فقط4402242347محمدوالء الحسين45

ثمانية وخمسون درجة فقط4997302858خالدنور الحسين46

غائب31محمدبتول الطعان47

سبعة وستون درجة فقط50373067عبد الكريممحمد المصطفى48

غائب56موسىمحمود اليوسف49

غائب64فايزمعاذ فرزات50

تسعة وستون درجة فقط21393069عبد الحكيمهمام العمر51

غائب61عمرحنان بركات52
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