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خمسون فقط536646450فوزيمحمد علي244

أربعة وستون فقط5685333164ايمنمحمد غيث المصري245

خمسة وسبعون فقط5660393675عبد القادرمحمد فواز خرسان246

اثنان وثمانون فقط5159453782وليد محمد قوجه247

اثنان وسبعون فقط6539482472ابراهيممحمد كبني248

أربعة وسبعون فقط5577502474ملهممحمد ماهر بطرش249

أربعة وثمانون فقط5672523284مصطفىمحمد منذر االحدب250

ثالثة وثمانون فقط5430473683محمدمحمد منير الهواري251

561449مأمونمحمد نور عيان252

أربعة وسبعون فقط5293413374محمودمحمد وائل النوري253

خمسة وسبعون فقط5648462975ابراهيممحمد زعرور254

ثالثة وثمانون فقط5461473683جمالمرح الدرويش255

تسعة وستون فقط5394402969بطرسمرح جبور256

ثالثة وتسعون فقط5560553893أسامةمرهف عكاري257

خمسة وسبعون فقط5523423375قاسممصطفى الحداد258

واحد وثمانون فقط5617473481فوازمصطفى الحمصي259

ثمانون فقط5458463480أحمدمصطفى المصطفى260

سبعون فقط5574383270عليمصطفى حلو261

تسعة وثمانون فقط5637523789نايفمصطفى قبش262

اثنان وسبعون فقط5636432972بساممصعب ابي عيشه263

أربعة وسبعون فقط4984433174جاد هللامصعب حالوة264

خمسة وأربعون فقط45صفر555845يوسفمصعب عالوي265

خمسة وأربعون فقط572742345محمد بسام مصعب مصلح266

ثمانية وستون فقط5483442468ماجدمالذ رجب267

سبعة وسبعون فقط5553433477نزارملهم الرومي268

ثمانون فقط5527443680بساممنار صليبي269

أربعة وسبعون فقط5384413374ماهرمها  منقش270

ثالثة وثمانون فقط5564493483محمد شريفمهند الجاجة271

ثالثة وسبعون فقط5675472673عطيهمهند ديوب272

ستون فقط5424392160حناميراي نجار273

ثمانون فقط5245473380رياضميس الخالد274

تسعة وخمسون فقط5435411859أكرمميساء الخوري275

ستة وسبعون فقط5444433376أكرمميشيل سرور276

خمسة وسبعون فقط5514403575أيمنميلر العبد هللا277

خمسة وثمانون فقط5427523385محمد الراكانميمونه الحسين278

تسعة وأربعون فقط49صفر566449محمودناديه طعمه279

ستون فقط5426362460أكرمندى زحلوق280

تسعة وسبعون فقط5354463379خالد نسرين فنار281

خمسة وستون فقط5388382765نافعنهى السلوم282

خمسة وثمانون فقط5500493685محمدنور الدين المحمد283

واحد وسبعون فقط5379432871غازينور السايس284

سبعون فقط5543432770سعد الديننور السبع285

واحد وثمانون فقط5613453681غساننور الشيخ خليل286

ستة وسبعون فقط5486433376عبد الهادينور بكور287

ستة وثمانون فقط5729503686لؤينور غميض288

5538محمدنور قلفه289

واحد وثمانون فقط5650513081حساننور قنوت290

ستة وسبعون فقط5492492776معروفهادي العتال291

سبعة وسبعون فقط5422443377أكرمهالة العمر292

أربعة وسبعون فقط5462462874عبد الحكيمهبة اتوزبير293

سبعة وسبعون فقط5397403777محمدهبة الحسين294

خمسة وسبعون فقط6172462975محمد سالمهبة بيرقدار295

ستة وثمانون فقط5489493786فوازهبة سفاف296

ثمانية وسبعون فقط5381433578وليدهبة شعاع297

ثمانية وسبعون فقط5608453378طاللهبة عدي298

خمسة وستون فقط5568402565لؤيهبة مصطفى299

ثمانية وثمانون فقط5484523688نزارهدى قنبر300

سبعة وسبعون فقط5371453277محمدهزار تليالت301

اثنان وثمانون فقط5591463682عمرهناء القاسم302

سبعة وسبعون فقط5390492877محمدهنادي القاسم303

ثالثة وسبعون فقط5546433073محمدهنادي دوالني304

سبعة وسبعون فقط5616443377فايزهيا بهلول305

اثنان وثمانون فقط5589473582نبيلهيا حسن306

ثمانية وسبعون فقط5438473178محسنهيا عدرا307

اثنان وثمانون فقط5520473582برهانوسام وهبي308

سبعة وسبعون فقط5433482977وفيقوضاح حمود309

خمسة وسبعون فقط5255443175مهديوعد الشيخ310

تسعة وسبعون فقط5411433679صفوانوالء جعلوك311

ثمانية وسبعون فقط5550473178سميريارا سعد312

ستة وسبعون فقط5580492776فيصليارا طربين313

تسعة وستون فقط5459412869جهادياسمين عرار314

ثالثة وسبعون فقط5657433073عبد العزيزيزن ناصر315

ثمانية وسبعون فقط5519463278محمد أيمنيمان الصباغ316

سبعة وسبعون فقط5494443377رامزيمان ديوب317

ثمانون فقط5671493180مصطفىيمان عرابي318

سبعة وسبعون فقط5944413677محمديوسف الخطيب319

سبعة وسبعون فقط5661453277بشاريوسف النيفاوي320

سبعون فقط5339412970سامر يوسف عرفة321
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العملي

أربعة وخمسون فقط571245954حسن أحمد الخالد1

اثنان وسبعون فقط6162373572محمد خضر المصطفى1

ثمانية وثمانون فقط28493988عزامآالء العدس1

أربعة وسبعون فقط29472774مأمونأحمد النجم2

ثالثة وثمانون فقط30483583عبد هللاأماني عسكر3

ثمانية وستون فقط27472168عمادأمجد الحسن السليمان4

ثالثة وسبعون فقط25423173سميربتول جهجاه5

ستة وسبعون فقط63463076حال بكور6

تسعة وسبعون فقط32473279محمدخالد الهواري7

سبعة وسبعون فقط33492877عمرخالد نجيبه8

أربعة وثمانون فقط35483684فاروقريم الفارس9

خمسة وستون فقط37481765هيثمسهام خنفور10

أربعة وخمسون فقط54صفر3854حسنطريف حمشو11

تسعة وستون فقط39442569زهيرظالل السراج12

ثالثة وسبعون فقط40452873محمدعبد الرحمن الخطيب13

تسعة وسبعون فقط42473279فائزعمر الصطوف14

ثالثة وسبعون فقط44403373عليفرزت الشعار15

اثنان وثمانون فقط45483482أحمدقاسم جدوع16

ثمانون فقط46463480نادرلميس الكيال17

ثمانون فقط24473380غسانليث حمادة18

سبعة وسبعون فقط47423577فضلماجدة العيد19

تسعة وسبعون فقط48453479خالدمحمد الصطوف20

ثمانية وثمانون فقط49493988هاشممحمد العمر21

سبعة وستون فقط50412667عبد الكريممحمد المصطفى22

سبعة وسبعون فقط51433477عبد الرزاق محمد حكم طياوي23

سبعون فقط52393170صبيحمحمد صبيح الحسين24

خمسة وسبعون فقط53492675ايمنمحمد عبد الرحمن قبش25

سبعون فقط54422870ناظممحمد ناظم العلي26

خمسة وسبعون فقط23492675عبد القادرمحمد نبيل شفيع27

اثنان وثمانون فقط55473582غازيمحمود المحمد28

أربعة وستون فقط21402464عبد الحكيمهمام العمر29

ثمانية وسبعون فقط57443478عبد هللاهيا الشامي30

خمسة وثمانون فقط26463985جمعةمحمد النبهان31

خمسة وسبعون فقط59482775حسانياسمين العتيق32
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