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كتابًةرقمًا
اثنان وستون درجة فقط6323332962جنيبابراهيم ساعود1

ستة وستون درجة فقط6293333366فايزابراهيم فرحه2

ثالثة وستون درجة فقط6347323163ملهماثينا البطرس3

تسعة وسبعون درجة فقط6434344579مهندامحد اخلوام4

ستة وستون درجة فقط6144343266عبد العليمامحد مشيط5

ستة وستون درجة فقط6469313566بسامامحد عثمان6

اثنان ومثانون درجة فقط6207344882وليدامحد خمتار خمتار7

مثانية وسبعون درجة فقط6524324678حممدامحد نعمان8

ثالثة ومثانون درجة فقط6945364783عمراروى السالمي9

تسعة وستون درجة فقط5931313869حمموداريج الديري10

ثالثة وستون درجة فقط6229273663عبد الكريماسامة اجلندي11

ستة وأربعون درجة فقط6281351146عبد الرمحناسامة اخلطاب12

أربعة وثالثون درجة فقط635931334نصراسعد شدو13

واحد ومثانون درجة فقط6475344781عبد الرزاقامساء الشمالي14

مثانية وسبعون درجة فقط6363314778يعقوبامساء قصاب باشي15

تسعة ومخسون درجة فقط6405302959حساماشرف العموري16

تسعة ومخسون درجة فقط6745283159حممداكرم البكور17

مثانون درجة فقط6362354580اسامهاالء ابراهيم18

أربعة وسبعون درجة فقط6412324274حسناالء الصرييف19

سبعة وستون درجة فقط6528303767مرواناالء حوا20

ستة وسبعون درجة فقط6372334376زيادالياس برشيين21

واحد وسبعون درجة فقط6457314071حييىامل السلوم22

أربعة وستون درجة فقط6400362864حممد عيسىامنة اللحام23

مخسة وسبعون درجة فقط6505334275مازنامري الدرويش24

ايقاف تسجيلغائبغائب653017مصطفىامريه الداغستاني25

تسعة وستون درجة فقط6991343569أمينانس جنيد30

ثالثة وسبعون درجة فقط6243343973فادياني برشيين31

ثالثة وسبعون درجة فقط6631314273عبد اهللايات الضامن32

واحد وستون درجة فقط6168332861سعودايلي االسعد33

تسعة وستون درجة فقط6399323769ميالدايلي جربوع34

اثنان ومثانون درجة فقط6364354782حمموداميان شب35

مثانية وسبعون درجة فقط6310314778نزارايهم الرومي36

ثالثة وستون درجة فقط6527303363اكرمباسل احلالق37

واحد وسبعون درجة فقط6925333871أمحدبتول الرهوان38

ستون درجة فقط6492332760زيادبتول القدور39

اثنان وسبعون درجة فقط6442324072ابراهيمبتول غزال40

أربعة وستون درجة فقط6448313364فاديبديع العثمان آغا41

ستة وسبعون درجة فقط6228354176موسىبشار زمله42

مثانية ومخسون درجة فقط6421283058عبد العزيزبالل يغمور43

ثالثة ومثانون درجة فقط6343364783عبد القادربنان البكور44

انتقلغائبغائب6544حممد ضراربهاء الدين الصيادي45

مثانية وسبعون درجة فقط6485324678خملصبهيج زليق46

تسعون درجة فقط6341365490عبد القادربيان بكور47

سبعون درجة فقط6387294170حممد ناجيبيان طيار48

مخسة ومخسون درجة فقط6300302555مسعفبيان مغمومه49

مثانون درجة فقط6205344680غزوانتغريد الور50

مثانية وستون درجة فقط6259323668بسامثريا الدبيس51

تسعة وأربعون درجة فقط6220272249عبد الناصرمجال احلسن52

سبعون درجة فقط6208343670امحدمجان زكار53

واحد وسبعون درجة فقط6298314071مصطفىجود ابو الطوق الرفاعي54

مخسة ومثانون درجة فقط6216345185بهيججود باخوس55

تسعة وستون درجة فقط6565303969امحد متامجودي االخرس56

اثنان وسبعون درجة فقط6214284472جاللجورج عبد اهلل57

مخسة ومثانون درجة فقط6271315485عبد الرزاقجومان اجبارة58

ستة ومثانون درجة فقط6409315586حممودحامد الفياض59

ستة وسبعون درجة فقط6496334376عدنانحسام الدين عبد الكريم60

ثالثة وسبعون درجة فقط6121334073حسنحسني القاسم61

تسعة ومثانون درجة فقط6451325789فوازحال الطعمة62

تسعة وستون درجة فقط6217313869حممدمحزه ونوس63

ثالثة ومثانون درجة فقط6508335083صادقمحيدة حبوش64

ثالثة ومخسون درجة فقط6344272653حسانحنا عراج65

تسعة وستون درجة فقط6408323769مجعهحنان احلالق66

مخسة وستون درجة فقط6575323365حكمحنني محو67

ستة وستون درجة فقط6632313566عليخالد السلطان68

سبعة وسبعون درجة فقط6246284977حممدخالد الفزع69

اثنان وستون درجة فقط6462263662حاسبخالد سجناوي70

سبعة وستون درجة فقط6766353267جنيبخدجية احملمد71

ستة وسبعون درجة فقط6562344276مجالدانيه كعيكاتي72

تسعة وستون درجة فقط6386323769عدناندعاء املبيض73

تسعة وستون درجة فقط6426303969خالددعاء محصي74

اثنان ومثانون درجة فقط6504334982رضواندعاء غزول75

مثانية وسبعون درجة فقط6395314778ابراهيمدميا العلي76

سبعة وسبعون درجة فقط6392344377مسعاندميه الصدير77

سبعون درجة فقط6317313970حممدراتب امحد78

واحد وسبعون درجة فقط6330314071منهلراجي العبد اهلل79

أربعة وستون درجة فقط5758313364صفوانرامي الربجس80

سبعة ومثانون درجة فقط6517355287غطاسرامي طعمه81

تسعة وسبعون درجة فقط6351334679خلدونرأفت بطرش82

سبعة ومثانون درجة فقط6584365187حممد درويشربى البغدادي البارزي83

مثانية ومخسون درجة فقط6320263258امحدرمسيه احلسن84

ثالثة وتسعون درجة فقط6583365793رشا اليوسف85

تسعون درجة فقط6309345690عبد الرمحنرشا حليب86

ستة ومثانون درجة فقط6582355186رشا صباغ87

ثالثة وسبعون درجة فقط6257314273مسريرنيم امللقي88

ثالثة وستون درجة فقط6227293463صربيرهف احلسون89

مخسة وسبعون درجة فقط6489324375رشيدرهف ريس90

تسعة وثالثون درجة فقط635833639ياسررهف حميو91

واحد وسبعون درجة فقط6403284371مأمونروان النجم92

اثنان وسبعون درجة فقط6458353772طهروان كليب93

ثالثة وسبعون درجة فقط6564343973موسىريم احلسن94

اثنان ومثانون درجة فقط6273334982ابراهيمريم ناصر95

تسعة ومثانون درجة فقط6242365389حييىزاهر احلسن96

ستة وستون درجة فقط6433293766حسنيزهراء العليوي97

أربعة وسبعون درجة فقط6365314374حيانزينب الدرويش98

ثالثة ومثانون درجة فقط6272364783مسريزينه جربوع99

اثنان وسبعون درجة فقط5232314172حممدساجدة عبد اهلل100

سبعون درجة فقط6137313970حبيبسارة  قاموع101

واحد ومثانون درجة فقط6414334881معتزساره  منو102

ثالثة وسبعون درجة فقط6430343973حييىساره برازي103

ستة وسبعون درجة فقط6275344276نزارساره قديسه104

أربعة وسبعون درجة فقط6507334174مؤيدسامر العبد105

تسعة وستون درجة فقط5413313869رضوانسامر جوخدار106

مثانية ومثانون درجة فقط6375355388سعيدسجى والي107

سبعة ومثانون درجة فقط6413305787يوسفسحر صاحل108

مثانون درجة فقط6520344680حممد وليدسدره احلسني109

ستة وسبعون درجة فقط6418324476خالدسالم حاج قدور110

تسعة وستون درجة فقط6423313869عماد الدينسالم كروما111

مخسة ومثانون درجة فقط6353364985خلدونسلوى الشريقي112

مثانون درجة فقط6361364480حممدسلوى الناصر113

مثانية وسبعون درجة فقط6393334578جرجسمسرالرحال114

ثالثة ومثانون درجة فقط6509354883موسىسناء اسعد115

مثانية وسبعون درجة فقط6380324678خمائيلسوزانا يعقوب116

انتقلت6521عمادشادن سعد117

واحد وستون درجة فقط6114313061حممدشادي مشيط118

ثالثة وسبعون درجة فقط6088343973أمحدشام احلسن119

مخسة وسبعون درجة فقط6055304575أسامةشذا عليا120

ثالثة وسبعون درجة فقط6500324173نبيلشربل املاعود121

اثنان وستون درجة فقط6497283462منريشهد الشريازي الصباغ122

ستة ومخسون درجة فقط6459312556عبد الكريمشهد قره حممد123

تسعة وستون درجة فقط6574333669راضيشوق اليوسف124

مخسة ومثانون درجة فقط6303364985عبد احلسيبشيماء العجمي125

مثانية وسبعون درجة فقط6384314778حممدشيمة رعدون126

ثالثة وتسعون درجة فقط6381355893فاديصبا حللوح127

مثانية ومثانون درجة فقط6576355388خالدصفا كوجان128

ثالثة وسبعون درجة فقط6522284573عليضياء العثمان129

مخسة وسبعون درجة فقط6619334275امحدطارق صواف130

تسعة وستون درجة فقط6513313869حممد حيانطالل اهلربش131

سبعة ومخسون درجة فقط6404322557زيادطله احلمدي132

تسعة وستون درجة فقط6460303969بسامطه صوي133

مثانية وستون درجة فقط6498313768هيثمطوني حمفوض134

سبعة ومثانون درجة فقط6258355287خملصظالل االصفر135

أربعة وسبعون درجة فقط6321334174سيف الدينعامر شاهني136

سبعة وستون درجة فقط6256274067عبد الرزاقعائشة الشحنة137

سبعة وستون درجة فقط6572293867امحد عائشة أوغلي138

ثالثة وسبعون درجة فقط5886334073حممدعبد الرمحن اربعة139

مثانية ومثانون درجة فقط6585365288نزارعبد الرمحن البارودي140

اثنان وسبعون درجة فقط6510294372ضاهرعبد الرمحن العثمان141

ثالثة وسبعون درجة فقط6322304373عبد السالمعبد الرمحن محشو142

ستة وسبعون درجة فقط6476294776عبد العزيزعبد الرمحن كريدي143

أربعة وستون درجة فقط6316352964مصطفىعبد الكريم ابراهيم144

مثانية ومثانون درجة فقط6261345488حممد مهديعبد اهلل اخلطيب 145

مخسة وسبعون درجة فقط6406324375بسامعبد اهلل العلي 146

واحد وسبعون درجة فقط6640314071حسنعبد اهلل صاحل147

تسعة وستون درجة فقط6374274269مروانعبد اهلل قصاب148

أربعة ومثانون درجة فقط6477335184حممودعبد اهلل لبان149

ستة ومخسون درجة فقط6484322456امحدعبد اهلادي البكور150

اثنان وسبعون درجة فقط6222284472تقيعبد اهلادي الضامن  151

ستة وسبعون درجة فقط6269314576أمحدعبد اهلادي العمر152

ستة وستون درجة فقط6295333366عبد احليعبد الواحد خطاب153

أربعة وستون درجة فقط6369273764غيثعبدو زحلوق154

واحد ومخسون درجة فقط6470351651خالدعبيده كلحسن155

مثانون درجة فقط6268324880حازمعبري مرقا156

مثانية ومخسون درجة فقط6383292958ياسرعال هالل157

ستة ومثانون درجة فقط6525355186غازيعالء احلسني158

ثالثة ومثانون درجة فقط6402354883حممد مفيدعالء الدين اللبابيدي159

تسعة وسبعون درجة فقط6385324779حممدعالء الرميي160

اثنان وسبعون درجة فقط6233314172عبد الستارعالء فران161

واحد ومثانون درجة فقط6212364581حمسنعلي ابراهيم162

واحد ومثانون درجة فقط6621334881امحدعلي برابو163

مثانية وستون درجة فقط6566313768امحدعلي محادة164

سبعة ومخسون درجة فقط6182332457مرهفعلي فرج165

ستة وسبعون درجة فقط6518344276نصرعمار الفزع166

ستون درجة فقط6313293160هشامعمر احلداد167

أربعة ومثانون درجة فقط6304364884عثمانعمر الغضبان168
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مخسة وستون درجة فقط5894333265عبد احلكيمحممد طروية220

اثنان ومثانون درجة فقط6376344882عارفحممد عبد القادر املنصور221

اثنان وسبعون درجة فقط6226333972عليحممد عثمان222

ثالثة وستون درجة فقط6267293463جهادحممد عدي223

تسعة وستون درجة فقط6436323769عمارحممد علوش224

سبعة وسبعون درجة فقط6253344377عبد الكريمحممد غفرجي225

اثنان وستون درجة فقط6350283462حممدحممد معاذ سعده226

سبعون درجة فقط6224333770فوازحممد معيين227

أربعة ومخسون درجة فقط6454292554بسامحممد نزار احلزواني228

ستة ومثانون درجة فقط6134355186عبد الرمحنحممد نور القرواني229

تسعة وستون درجة فقط6305343569أمحدحممد نور محود اجلاسم الشمري230

واحد وسبعون درجة فقط6573294271عبد اجمليدحممد يقني الفاخوري231

اثنان وسبعون درجة فقط6531294372حسنحممود االبرش232

مخسة وسبعون درجة فقط6533334275مجالحممود الدرويش233

مثانون درجة فقط6453314980نبيلحممود سليمان234

ثالثة ومثانون درجة فقط6339354883تامرحممود موصلي235

سبعون درجة فقط6503323870فايزحممود موصلي236

مثانية وسبعون درجة فقط6452324678مصطفىحممود هويش237

سبعة وسبعون درجة فقط6561324577عمادمرام االمني238

اثنان وسبعون درجة فقط6328314172منهلمرح ابو اسعد239

واحد وتسعون درجة فقط6465355691حممد حامتمرح القاسم240

مخسة وستون درجة فقط5768303565عبد الرمحنمروه احلسينو241

اثنان وستون درجة فقط6398283462عبدمروه احلمدان242

سبعة وستون درجة فقط6419303767حممد لؤيمريم بظ243

مخسة وسبعون درجة فقط6284324375عبد املنعممزنة الصيادي244

تسعة وسبعون درجة فقط6244364379حممدمصطفى الدرويش245

سبعة وسبعون درجة فقط6260334477حممدمصطفى طبل246

اثنان وسبعون درجة فقط5753304272حممدملحم ملحم247

ثالثة وستون درجة فقط6093342963عادلمنري عبو املصري248

غائبغائبحمروم6117مجالمهند احملمود249

أربعة ومثانون درجة فقط6289354984عمرموسى االشوح250

مثانية وسبعون درجة فقط6239344478نزارمؤمن حبوب251

سبعة وسبعون درجة فقط6490334477موفقمؤمنه الطواشي252

أربعة وستون درجة فقط6553293564بساممؤيد االسعد253

اثنان وستون درجة فقط6523283462عبدوميسم ابو ديه254

ستة وسبعون درجة فقط6636334376ناجحميالد العلي255

أربعة وسبعون درجة فقط6491344074عامرجنالء مخوسيه256

مخسة وسبعون درجة فقط6396314475نديمندى فراشه257

أربعة وستون درجة فقط6116313364حممد غالبنسرين النبهان258

مثانية وستون درجة فقط6450323668حممدنغم محامي البو259

ثالثة وسبعون درجة فقط6397304373منهلنهال شيخ الشباب260

اثنان وسبعون درجة فقط6410304272عبد اهللنور احلاج حسني261

تسعة ومثانون درجة فقط6342365389عبد الناصرنور الزعيم262

مثانية وستون درجة فقط6554313768لؤينور املعلم263

ثالثة وسبعون درجة فقط6443314273ابراهيمنور غزال264

واحد ومثانون درجة فقط6456344781مسرينور وهوب265

سبعة وسبعون درجة فقط6488314677عبد احلميدنورا شوربا266

سبعة ومثانون درجة فقط6211365187غياسنورمان فروح267

تسعة ومخسون درجة فقط6296312859خالدهاني الضامن268

سبعة وسبعون درجة فقط6511314677حممدهاني رحياوي269

مثانون درجة فقط6352344680غزوانهبة اهلل بقدونسي270

اثنان وسبعون درجة فقط6429324072عدنانهبة حبري271

تسعة وسبعون درجة فقط6355324779عمارهبة طعان272

سبعة وسبعون درجة فقط6307334477حممدهدى الزيدان273

مخسة وسبعون درجة فقط6526314475عبد الكايفهزار املوسى املكسور274

مثانية وستون درجة فقط6210323668حبيبهال عيد275

ثالثون درجة فقط646830030امحدهيا اخلاني276

مثانون درجة فقط6230324880عالي دثاروئام اجلرعتلي277

سبعة وسبعون درجة فقط6306364177سامرياسر  محشو278

تسعة وستون درجة فقط6478313869أكرميامسني حممد279

ثالثة وسبعون درجة فقط6390324173عبد الواحديامسني حمنايه280

مخسة وستون درجة فقط6004333265حممديامن بالل281

سبعة وستون درجة فقط6340274067مجال الدينحييى كلسلي282

ثالثة ومثانون درجة فقط6439364783مجيليسرى شيخ عثمان283

ثالثة ومثانون درجة فقط6255354883مأمونميان حجازي284

ستة وسبعون درجة فقط6215314576مروانيوسف اخلليل285

أربعة ومثانون درجة فقط6371325284ابراهيميوسف هابيل286

مخسة ومثانون درجة فقط5933414485عبد السالمابراهيم الشيحان1

غائبغائب27.2أمحد الصيادي2

واحد وستون درجة فقط5990263561ميخائيلالياس االخرس3

واحد ومخسون درجة فقط601915.23551عبد العزيزبتول علوش4

غائبغائبحذيفة صطيف5

غائبغائب24رميا الضاهر6

اثنان وثالثون درجة فقط581303232مرهجرميا برهوم7

ثالثة وستون درجة فقط6445283563علي الباكري8

مثانية وسبعون درجة فقط5731324678حممدعمران نابلسي9

مثانون درجة فقط596729.65080حممدحممد بشر بادجنكي10

أربعة وستون درجة فقط14283664ابراهيمدعاء مطر1

اثنان وسبعون درجة فقط18314172كاملمادلني املشهور2

غائبغائب85عبد الكريمحممد نور العبد3

سبعة وسبعون درجة فقط82364177زهريحممود محاده4

سبعة وستون درجة فقط90274067عامرمينى بربور5

غائبغائبحممد عبد الغين6

سبعة ومخسون درجة فقط17282957موسىمثنى الظاهر7

غائبغائب76جودي اليوسف8

ثالثة وستون درجة فقط22342963رضوانحممود اجلدعان9
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