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أربعة وستون درجة فقط5931343064محموداريج الديري1

ثالثة وسبعون درجة فقط6457324173يحيىامل السلوم2

أربعة وخمسون درجة فقط6248243054عبد الحسيبانس العلواني3

أربعة وخمسون درجة فقط6168203454سعودايلي االسعد4

ثالثة وخمسون درجة فقط6492203353زيادبتول القدور5

خمسة وسبعون درجة فقط6421294675عبد العزيزبالل يغمور6

أربعة وأربعون درجة فقط638735944محمد ناجيبيان طيار7

ثالثة وخمسون درجة فقط6300282553مسعفبيان مغمومه8

ستة وخمسون درجة فقط6298253156مصطفىجود ابو الطوق الرفاعي9

سبعة وستون درجة فقط6121293867حسنحسين القاسم10

واحد وسبعون درجة فقط6508294271صادقحميدة حبوش11

ستة وأربعون درجة فقط6344222446حسانحنا عراج12

تسعة وثالثون درجة فقط638632739عدناندعاء المبيض13

اثنان وأربعون درجة فقط6317261642محمدراتب احمد14

سبعون درجة فقط5758254570صفوانرامي البرجس15

ستة وستون درجة فقط6517283866غطاسرامي طعمه16

تسعة وستون درجة فقط6137313869حبيبسارة  قاموع17

ستون درجة فقط6500253560نبيلشربل الماعود18

سبعة وخمسون درجة فقط6497253257منيرشهد الشيرازي الصباغ19

اثنان وخمسون درجة فقط6513183452محمد حيانطالل الهربش20

اثنان وعشرون درجة فقط646022022بسامطه صوي21

خمسة وثمانون درجة فقط6585384785نزارعبد الرحمن البارودي22

ثمانية وستون درجة فقط6470343468خالدعبيده كلحسن23

ثالثة وستون درجة فقط6621243963احمدعلي برابو24

ستة وستون درجة فقط6182303666مرهفعلي فرج25

ستة وأربعون درجة فقط6506331346فهدعمر شيخ الغنامه26

غائبغائبغائب5666محمدعميد زقزوق27

ثالثة وأربعون درجة فقط624037643رضوانعهد الحجار28

واحد وسبعون درجة فقط6373323971توفيقفادي راحيل29

أربعة وخمسون درجة فقط6394223254سميرفادي رحال30

أربعون درجة فقط641137340عامرفاطمه مرقا31

اثنان وسبعون درجة فقط6237314172محمد ديبفراس سليم32

ستة وستون درجة فقط5856224466سامرفهد حواضري33

ثمانية وخمسون درجة فقط6552243458غسانكامل فاضل34

ستون درجة فقط5593293160عليمحمد حميدان35

ستة وستون درجة فقط6267273966جهادمحمد عدي36

أربعة وستون درجة فقط6350293564محمدمحمد معاذ سعده37

ثمانية وخمسون درجة فقط6533233558جمالمحمود الدرويش38

أربعة وستون درجة فقط5768283664عبد الرحمنمروه الحسينو39

أربعة وستون درجة فقط6450253964محمدنغم حمامي البو40

غائبغائب652627عبد الكافيهزار الموسى المكسور41

غائبغائب574928اسماعيل الحمصي1

غائبغائب599028ميخائيلالياس االخرس2

غائبغائبتامر الراضي3

غائبغائبروضة القطيني4

غائبغائب630120حسنريما الضاهر5

اثنان وستون درجة فقط548222.43962احمدعال الدالي6

ثالثة وسبعون درجة فقط510318.45473قتيبة ديوب7

سبعة وخمسون درجة فقط5329243357محمد ديوب8

غائبغائبغائب6329محمد سلطان9

غائبغائب612316مريم سليمه10

أربعة وستون درجة فقط5675244064مهند ديوب11

اثنان وستون درجة فقط17263662موسىمثنى الظاهر4

غائبغائبغائب81حسينمحمد العبد الغني1

غائبغائبغائب85عبد الكريممحمد نور العبد2

غائبغائبغائب91محمود الملقي3
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