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غائب0000أحمد حديدحمبمستجد1
ثالثون فقط651930اسراء العميوي السمومحمبمستجد2
أربع وعشرون فقط741324اسراء المصطفىحمبمستجد3
غائب0000أسماء الخطابحمبمستجد4
فقط اثنان1102أسماء عوادحمبمستجد5
ثمان عشرة فقط341118اعتماد الهاشمحمبمستجد6
خمسة وثالثون فقط872035أماني عبدالرحمنحمبمستجد7
اثنتا وثالثون فقط562132أمون عوادحمبمستجد8
ثمانية عشرة فقط321318آية الحاج زينحمبمستجد9
ثمان وعشرون فقط551828آية طريطرحمبمستجد10
أربع وعشرون فقط87924بدور داووديحمبمستجد11
أربعون فقط882440تسنيم دويكحمبمستجد12
ثمان وثالثون فقط882238جيهان عمرحمبمستجد13
ست فقط0066حازم الزعبيحمبمستجد14
إحدى وثالثون فقط871631حسناء ديوبحمبمستجد15
ست وثالثون فقط872136رانيا المعممحمبمستجد16
ثمان فقط7108رانية الخطيبحمبمستجد17
ثمان وثالثون فقط882238روان ابرشحمبمستجد18
عشرون فقط67720روعه الشيخ بكورحمبمستجد19
تسع عشرة فقط811019زينب الحفيانحمبمستجد20
ثالثون فقط812130سارة شورباحمبمستجد21
إحدى وثالثون فقط542231سالم الشيخ موسىحمبمستجد22
اثنتا وعشرون فقط741122سيرين الشيخ سعيدحمبمستجد23
اثنتا وثالثون فقط861832شيماء الرشيدحمبمستجد24
أربع وعشرون فقط861024عبدالكريم الدامغميحمبمستجد25
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عشرون فقط65920فاطمة الشبيبحمبمستجد26
تسع وعشرون فقط741829فاطمة المنجدحمبمستجد27
سبع وثالثون فقط872237فاطمة جرجنازيحمبمستجد28
أربعون فقط882440فاطمة رزوق الصالححمبمستجد29
غائب0000محمود الخمفحمبمستجد30
غائب0000مروة الحمكةحمبمستجد31
اثنتا وثالثون فقط761932مريم األسعدحمبمستجد32
غائب0000مريم الطماسحمبمستجد33
اثنتا وعشرون فقط551222منى البغاجحمبمستجد34
اثنتا وثالثون فقط881632نعمت مناوخحمبمستجد35
غائب0000نور الصباغحمبمستجد36
خمس وثالثون فقط562435نور الطماسحمبمستجد37
ثالثون فقط881430هدى األيوبيحمبمستجد38
ثمان وعشرون فقط881228هدى النعسانحمبمستجد39
إحدى وعشرون فقط411621هدى محمودالنجارحمبمستجد40
أربع وثالثون فقط781934هديل زينوحمبمستجد41
أربع وثالثون فقط881834والء ياسينحمبمستجد42
خمس وعشرون فقط851225يسرى العويرحمبمستجد43
ست فقط0066يوسف الخطيبحمبمستجد44

ثمان وعشرون فقط461828عائشة خضرحمبراسب45
غائب0000محمد الديمانيحمبراسب46
ستة عشر فقط44816ناديا برغلحمبراسب47
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