
كتابةًرقماً

تسعة وستون درجة فقط5710383169عبد السالمابتسام الصباغ1

ستة وستون درجة فقط5345382866عبد الرزاقابراهيم العبود2

ثالثة وثمانون درجة فقط5557503383عليابراهيم العمر3

تسعة وأربعون درجة فقط6643361349ابراهيم المحمود4

سبعون درجة فقط5611373370خليلابراهيم الموسى5

تسعة وستون درجة فقط5417373269احالم الشيخ6

تسعة وسبعون درجة فقط5528483179عبدواحمد الحسن7

واحد وستون درجة فقط5342342761احمد العتيق8

أربعة وستون درجة فقط5638372764احمد جعبو9

ثالثة وسبعون درجة فقط5504452873موسىاحمد رامي الحسن10

ثمانية وستون درجة فقط5207383068اسامة الزبدي11

5864اسامة السيجري12

ثمانية وستون درجة فقط5423392968عدناناسعاف الحمود13

سبعون درجة فقط5530432770حساماسعاف بارودي14

سبعون درجة فقط5673393170مصعبآالء العوير15

أربعة وسبعون درجة فقط5622462874حسينآالء سودين16

ثالثة وسبعون درجة فقط5620413273ايمان مسطو17

ثمانية وستون درجة فقط5521392968جمالباسل المصطفى18

ثمانية وستون درجة فقط6170373168باسمباسل حاج اسماعيل19

ستة وستون درجة فقط5436363066جمعةبثينة النبهان20

ثمانية وستون درجة فقط5692353368ابراهيمبسيمة رستناوي21

ستة وستون درجة فقط6250363066فراسبشار القاسم22

خمسة وستون درجة فقط5451382765بيهس حسين23

تسعة وستون درجة فقط6647373269جعفر يعقوب24

واحد وستون درجة فقط5382362561خالدجواهر ابو جدعان25

سبعون درجة فقط5655412970حازم المعراتي26

تسعة وخمسون درجة فقط5434382159محمد تيسيرحزامي األحمد27

واحد وسبعون درجة فقط5667413071حاتمحسان أبي زمر28

ثالثة وسبعون درجة فقط5563423173كمالحسن النشار29

خمسة وستون درجة فقط5536372865خالد األصفر30

تسعة وستون درجة فقط6142402969خالد العساف31

واحد وستون درجة فقط5630322961خالد بركات32

تسعة وستون درجة فقط5496402969مخلصخضر النيربية33

ثالثة وستون درجة فقط5439362763رامزدعاء الدرويش34

سبعة وستون درجة فقط5548402767عبد القادردعد حور35

اثنان وسبعون درجة فقط5485423072محمد تيسيرديانا محشية36

أربعة وسبعون درجة فقط5644433174محمجرشا الشحادة37

خمسة وستون درجة فقط5446412465محسنرغد حمد38

أربعة وسبعون درجة فقط5404403474مازنرغد صطوف39

واحد وستون درجة فقط5432362561رنيم رستم40

سبعة وستون درجة فقط5279373067محمد تيسير رهام الشقيقي41

سبعة وستون درجة فقط5690343367محمودرهف السكعة42

واحد وستون درجة فقط5144332861اديبرولند موسى43

سبعون درجة فقط5407403070رؤى الصايغ44

ثمانية وستون درجة فقط5471412768جهادزين كربوج45

ستة وستون درجة فقط5584353166محمد تيسيرزخرة ظباطح46

اثنان وستون درجة فقط5442342862سليمانزينب كنوج47

ثمانية وستون درجة فقط5734402868خالدسارة حيدر48

سبعة وسبعون درجة فقط5634423577سامر شيخ خليل49

اثنان وسبعون درجة فقط5631413172حسينسلوى مرزا50

خمسة وستون درجة فقط5370382765محمدسمارا ناعم51

خمسة وستون درجة فقط5647382765عزامشذى فرج52

أربعة وستون درجة فقط5389362864عبد الرحمنطه العموري53

ثالثة وستون درجة فقط5559352863طه كعكه54

اثنان وستون درجة فقط5465342862محمد راسمعائشة الخالد55

سبعون درجة فقط5336403070فارسعائشة المرعي56

سبعة وسبعون درجة فقط5499463177عبد الرزاق رمضان57

سبعون درجة فقط5441383270محمد نورعبد الكريم العثمان الجمال58

خمسة وسبعون درجة فقط5585462975عبيده النجار59

سبعة وستون درجة فقط5629392867صفوانعبير االمين60

ثمانية وخمسون درجة فقط5474322658سميرعبير حليمه61

أربعة وستون درجة فقط6203402464عزام  السعيد62

تسعة وخمسون درجة فقط5601312859عالء عثمان63

اثنان وستون درجة فقط5683372562عالم مصطفى64

تسعة وستون درجة فقط5651373269موسىعلي الشنتير65

سبعون درجة فقط5473403070عمر البسيس66

ستة وستون درجة فقط5365392766عبد الباقيعمر العفاره67

ستة وستون درجة فقط5429372966عمر حاج ابراهيم68

ستة وستون درجة فقط5122363066عثمانغزل الرضوان69

سبعة وستون درجة فقط5726402767محمدفداء البالوش70

5517كسار وردة71

ثمانون درجة فقط5368483280محمودلين مشعان72

اثنان وستون درجة فقط5447352762فيليبماري السلوم73

سبعة وسبعون درجة فقط5512473077محمد أسعدماريا دريعي74

أربعة وستون درجة فقط5375372764نزيهمجد صمان75

تسعة وسبعون درجة فقط5626453479محمودمحمد برازي76

سبعة وسبعون درجة فقط5561433477محمد جمال عمار77

سبعة وسبعون درجة فقط5641463177عبد الحميدمحمد حربه78

5398محمد خير صيادي79

ثالثة وثمانون درجة فقط5573513283محمد سليم قطرنجي80

خمسة وستون درجة فقط5685382765ايمنمحمد غيث المصري81

سبعة وسبعون درجة فقط6539453277محمد كبني82

خمسة وسبعون درجة فقط5614413475مأمونمحمد نور عيان83

ثالثة وسبعون درجة فقط5293413273محمد وائل النوري84

ثمانية وستون درجة فقط5648363268ابراهيممحمد زعرور85

ستة وستون درجة فقط5523343266مصطفى الحداد86

اثنان وسبعون درجة فقط4984413172مصعب حالوة87

ثالثة وسبعون درجة فقط5727413273مصعب مصلح88

ستة وستون درجة فقط5483343266مالذ رجب89

ثالثة وستون درجة فقط5553333063ملهم الرومي90

سبعون درجة فقط5564393170مهند الجاجة91

أربعة وستون درجة فقط5675343064عطيهمهند ديوب92

ثمانية وخمسون درجة فقط5435342458أكرمميساءالخوري93

ثالثة وستون درجة فقط5427382563محمد الراكانميمونه الحسين94

ثمانية وخمسون درجة فقط5426332558أكرمندى زحلوق95

5538نور قلفه96

تسعة وستون درجة فقط5568393069لؤيهبة مصطفى97

اثنان وستون درجة فقط5616332962فايزهيا بهلول98

ثمانية وخمسون درجة فقط5438302858محسنهيا عدرا99

سبعون درجة فقط5520412970وسام وهبي100

اثنان وستون درجة فقط5255332962مهديوعد الشيخ101

ستون درجة فقط5550362460سميريارا سعد102

أربعة وسبعون درجة فقط5580443074يارا طربين103

ستة وستون درجة فقط5657363066عبد العزيزيزن ناصر104

أربعة وستون درجة فقط5494372764يمان ديوب105

ستة وسبعون درجة فقط5671463076مصطفىيمان عرابي106

ثالثة وستون درجة فقط5661352863يوسف النيفاوي107

واحد وسبعون درجة فقط5339413071سامريوسف عرفة108

واحد وستون درجة فقط5201332861منيرزكية الحميدي الجاسم1

6204باسل العبدو2

32مصطفى الياسين3

ثمانية وخمسون درجة فقط4402352358محمدوالء الحسين4

تسعة وستون درجة فقط29373269مأمونأحمد النجم1

ستون درجة فقط25342660بتول جهجاه2

ثمانية وسبعون درجة فقط33433578خالد نجيبه3

واحد وستون درجة فقط37392261هيثمسهام خنفور4

خمسة وثمانون درجة فقط38513485حسنطريف حمشو5

خمسة وستون درجة فقط39362965زهيرظالل السراج6

ستة وستون درجة فقط40372966محمدعبد الرحمن الخطيب7

سبعة وستون درجة فقط46373067نادرلميس الكيال8

تسعة وستون درجة فقط49393069هاشممحمد العمر9

أربعة وستون درجة فقط50372764عبد الكريممحمد المصطفى10

سبعة وستون درجة فقط54343367ناظممحمد ناظم العلي11

سبعة وستون درجة فقط23382967محمد نبيل شفيع12

سبعون درجة فقط26393170جمعةمحمد النبهان13
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