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سبعة وخمسون درجة فقط5899332457زيادفاطمه هويس221

ستة وخمسون درجة فقط5903342256محمد فائزه  الشيخ حمدون222

ثالثة وستون درجة فقط6007342963سامرفراس االصفر223

ثمانية وسبعون درجة فقط5957393978محمد سميرفراس الجانودي224

ستة وسبعون درجة فقط5850383876عدنانفرح أبو حالوة225

أربعة وسبعون درجة فقط5984383674أكرمقاسم القاسم226

ستة وخمسون درجة فقط5797381856صالح الدينقتيبه علي227

ثالثة وستون درجة فقط5776323163محمدقصي البنا228

5914ماهرقمر الحجار229

اثنان وستون درجة فقط5812382462نزيهكامل المحمود230

سبعة وسبعون درجة فقط5935383977عبد الباسطكرم الخوام231

سبعون درجة فقط6061383270حيدركرم العجي232

اثنان وسبعون درجة فقط5798413172احمدكرم نوير233

ثمانية وأربعون درجة فقط6135301848انطوانكلير الديب234

أربعة وسبعون درجة فقط6024403474فيصلكنانه العقيلي235

ثالثة وثمانون درجة فقط6081394483مصطفىلمى الشيخ مرعي236

سبعة وخمسون درجة فقط6013352257صالحلمى المصطفى237

ستة وسبعون درجة فقط5966413576عبد الرحمنليا العطار الحداد238

أربعة وسبعون درجة فقط6091373774عبد الرحمنلين صوماف239

تسعة وستون درجة فقط5863343569وليدلينا القس240

تسعة وخمسون درجة فقط5838263359ليونلينا اواكيم241

ستون درجة فقط5588342660مكرملينا كنوه242

سبعون درجة فقط6025383270نورسليندا المقدسي243

ثالثة وسبعون درجة فقط5870403373مأمونماري ان صمان244

ستة وستون درجة فقط5882353166حبيبماري جراد245

اثنان وخمسون درجة فقط5912223052سهيلماري فرحه246

تسعة وستون درجة فقط5995333669كمالماريا االبرش247

ستون درجة فقط5792402060شاكرمايا سعود248

واحد وخمسون درجة فقط5833272451مطانيوسمجد قصطون249

اثنان وستون درجة فقط6149332962موفقمحمد االصفر250

اثنان وسبعون درجة فقط5978403272حافظمحمد األحمد251

ثمانون درجة فقط6126433780ساميمحمد البيروتي252

تسعة وسبعون درجة فقط5778374279خالدمحمد الحاج قدور253

خمسة وستون درجة فقط5377362965خضرمحمد الدرويش254

تسعة وخمسون درجة فقط5983382159عبد الحليممحمد السبسبي255

تسعة وخمسون درجة فقط6016332659غازيمحمد الشمالي256

أربعة وستون درجة فقط5970372764عليمحمد العليوي257

اثنان وستون درجة فقط6089323062حامدمحمد المحمد الخلف258

واحد وسبعون درجة فقط6003422971عمرمحمد بركات259

ثمانون درجة فقط5967404080محمدمحمد بشر بادنجكي260

خمسة وخمسون درجة فقط6077342155تماممحمد بكر عابدين261

ستة وثمانون درجة فقط5953434386خالدمحمد خالد البوش262

599424محمودمحمد خليل263

ثالثة وسبعون درجة فقط5827403373مصطفىمحمد دبوري264

خمسة وستون درجة فقط5963333265نضالمحمد دياب265

اثنان وستون درجة فقط6112362662اسماعيلمحمد ربيع الوتار266

خمسة وسبعون درجة فقط5948403575عبد المنعممحمد سفاف267

6329غازيمحمد سلطان268

خمسة وثالثون درجة فقط6138211435موفقمحمد طارق الحوراني269

واحد وثمانون درجة فقط5887433881رياضمحمد طالل الشيخ مرعي270

ستة وخمسون درجة فقط6096332356عبد الرحمنمحمد طوقاج271

تسعة وثالثون درجة فقط6113241539خالدمحمد علواني272

واحد وخمسون درجة فقط6069341751خلدونمحمد علي زينو االركي273

ثمانية وستون درجة فقط5752383068محمد خطابمحمد عمر قاموعة274

اثنان وخمسون درجة فقط6042292352غانم محمد مصيني275

ثالثة وستون درجة فقط5909382563خالدمحمد نصر الخطيب276

واحد وثمانون درجة فقط5868443781محمد مهديمحمد نور الخطيب277

أربعة وخمسون درجة فقط5809193554حاتممحمد نور الشحاده278

أربعة وستون درجة فقط6009303464جمالمحمد نور حمشو279

خمسة وخمسون درجة فقط5975302555احمدمحمد ونوسه280

تسعة وستون درجة فقط5947373269عبد الجبارمحمد يمان نوير281

خمسة وأربعون درجة فقط5901242145ديابمحمود االسمر282

ثالثة وسبعون درجة فقط5969393473خالدمحمود الشيحان283

ستة وستون درجة فقط6178392766إحسانمحمد خلف284

تسعة وسبعون درجة فقط5936403979عبد الرزاقمحمود جليق285

تسعة وستون درجة فقط5766373269محمدامينمحمود حلبية286

خمسة وخمسون درجة فقط5993302555خضرمحمود مصطفى287

ثمانية وسبعون درجة فقط5908354378محمد غالبمرح ورار288

أربعة وثمانون درجة فقط6198404484فهدمرح زعيزع289

ثالثة وسبعون درجة فقط6083393473نبيلمريم الحمد290

ستة وستون درجة فقط6123293766احمدمريم سليمه 291

ستة وستون درجة فقط5811363066ناصرمريم كعيد292

واحد وثمانون درجة فقط5952404181عبد القادرمسعف خموسية293

سبعة وسبعون درجة فقط6197423577عبد الرحمنمعاذ وحود294

خمسة وستون درجة فقط5493392665احمدمعتصم باهلل المنجد295

ستة وثمانون درجة فقط6195424486مصطفىمنار ورار296

ثالثة وسبعون درجة فقط5793393473عادلمنال محسن297

أربعة وسبعون درجة فقط5940353974بدرمنذر باطوس298

ستة وخمسون درجة فقط5840292756فريدمنى المسيحي299

ثالثة وستون درجة فقط5845382563يحيىمها كنعان300

ثالثة وسبعون درجة فقط5895413273عبد الكريممهند فطراوي301

سبعة وستون درجة فقط5772432467محمودمؤيد عدامه302

تسعة وستون درجة فقط5604383169فايزموسى هزيم303

ثمانية وستون درجة فقط6011353368وردانمي المير تامر304

سبعة وستون درجة فقط5822313667عيسىميرنا طبولي305

ثالثة وسبعون درجة فقط5791413273باسلميس الخضر306

اثنان وستون درجة فقط6065323062احمدميس سبسبي307

ستون درجة فقط6054303060اديبميشلين سمعان308

أربعة وستون درجة فقط5876323264احمدنانسي سعد الدين309

ثمانية وستون درجة فقط5954333568غسان نجاح السبع310

ثمانية وسبعون درجة فقط5897423678عبد الرحمننديم الفطراوي311

سبعة وستون درجة فقط6018353267ياسرنرمين طياني312

خمسة وستون درجة فقط5907343165عبد الباسطنسرين الخوام313

أربعة وستون درجة فقط5965333164عامرنغم الحلواني314

ثالثة وخمسون درجة فقط5783322153زيادنغم العموري315

واحد وستون درجة فقط5817293261عوادنغم شاهين316

خمسة وستون درجة فقط5767333265عبد الحليمنهلة العبدو317

سبعة وخمسون درجة فقط5873342357سلومنهى شيحان318

ثالثة وستون درجة فقط6119342963عبد اللطيفنور ادلبي319
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ثالثة وسبعون درجة فقط5890433073احمدنور األحمد320

ثالثة وسبعون درجة فقط6012353873طاللنور الجاجه321

اثنان وستون درجة فقط5959313162محمد بسامنور العمر322

أربعة وستون درجة فقط5988362864رياضنور الهدى اونيس323

أربعة وسبعون درجة فقط5836363874تمامنور الهدى بظ324

سبعون درجة فقط6027353570ياسيننور الهدى عروب325

خمسة وسبعون درجة فقط6086363975احمدنور زمزوم326

ستون درجة فقط6022293160كريمنور سلوم327

سبعة وستون درجة فقط5874363167محمودنور عثمان328

ستة وخمسون درجة فقط6090352156هيثمنورا جنيد329

ثمانية وستون درجة فقط6005333568خلدوننوران حيدر330

ثمانية وسبعون درجة فقط6050374178عصامنور ملوحي331

اثنان وسبعون درجة فقط5922383472محمد طاللهاجر الالذقاني332

ثمانية وخمسون درجة فقط5779342458منذرهادي عيد333

تسعة وخمسون درجة فقط5986312859فهدهبا جربوع334

واحد وثمانون درجة فقط6124374481خالدهبة هللا السيد محمد335

ثالثة وسبعون درجة فقط6031413273فاضلهبة أصفر336

اثنان وخمسون درجة فقط5794292352نصرهبه العيسى337

ثمانية وستون درجة فقط5842353368محمودهبه لبان338

اثنان وستون درجة فقط5837362662ثائرهبه نعمه339

اثنان وستون درجة فقط6059382462عبد السالمهدى األشقر340

ثمانية وستون درجة فقط5830383068محمد منيرهدى النجم341

6151خالدهال الشماع342

ثمانية وخمسون درجة فقط6058382058محمودهال حبوش343

ثالثة وخمسون درجة فقط5902332053طالسهمام الخليل344

594532أنسهناء المدني345

خمسة وسبعون درجة فقط5829403575نزيههنادي االحمد اليوسف346

ثمانية وسبعون درجة فقط5230403878عبد الرحيمهند ابراهيم347

خمسة وستون درجة فقط5761362965عبد الكريمهند السلوم348

أربعة وستون درجة فقط5913352964محمودهيا النعسان349

سبعة وستون درجة فقط5541343367عيسىوائل دوري 350

واحد وسبعون درجة فقط6133363571عبد الرزاقوسام الطماس351

واحد وسبعون درجة فقط6136353671محمدوسيم النجار352

ثالثة وسبعون درجة فقط5707383573محمدوالء عقده353

اثنان وسبعون درجة فقط5747353772وهيبيارا خريبوق354

اثنان وسبعون درجة فقط5754343872عبد الكريمياسر القاسم355

خمسة وستون درجة فقط6071343165عبد الحميدياسمين الخاني356

خمسة وستون درجة فقط5820313465عهدياسمين عبد هللا357

ثمانون درجة فقط5748423880وليديامن نحيلي358

600141عزاميحيى الحزواني359

تسعة وستون درجة فقط5905333669حبيبيوسف فالحه360

أربعة وخمسون درجة فقط5865381654ماهريوسف منقش361

5624زيادبانا السباهي1

5372شاكرحافظ رعد2

5712احمدحسن الخالد3

5733نصررنا مصطفى4

5508جرجسعارف جبور5

6445امينعلي الباكير6

5329عليمحمد ديوب7

5713مرعيمحمود عنتر8

سبعة وخمسون درجة فقط5233273057ابو بكرنجوى مشوح9

خالد حاج ابراهيم10

ثالثة وستون درجة فقط5451342963بيهس حسين1

واحد وثالثون درجة فقط5336191231عائشة المرعي2

اثنان وسبعون درجة فقط6162373572محمد خضر المصطفى3

سبعة وخمسون درجة فقط5341322557رجاء قنباز4

سبعة وخمسون درجة فقط5122292857غزل الرضوان5

ثالثة وأربعون درجة فقط73251843محمد نورنبراس قندقجي1

ثمانون درجة فقط72453580عبد المجيدأنس الفاخوري2

أربعة وخمسون درجة فقط74282654محمد نورفراس قندقجي3

اثنان وستون درجة فقط75352762مؤنسنجوى حمراء4

خمسة وأربعون درجة فقط71242145نورياحمد اصفر5

سبعة وستون درجة فقط77333467ابراهيمبيان اليوسف6

تسعة وستون درجة فقط78383169زكيآالء محمد سعيد7

أربعة وستون درجة فقط51352964محمد حكم طياوي8

خمسة وستون درجة فقط52323365محمد صبيح حسين9
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