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فقط ثمان و ستون درجة17.51514.52168عدنانعالء الدقة1402

فقط ثالث و ستون درجة17.515.5141663فجرعبدو دبدوب2456

فقط سبعون درجة1816142270خالدهٌثم عشٌش3459

فقط ثمانون درجة17.517.5182780سلٌمانعبد الرحمن الشحود4493

فقط ست و ستون درجة17.751513.252066فارسلوٌزة الحنا5502

فقط ست و سبعون درجة17.51816.52476عبد الرحمن والء الحسن6511

فقط ست و سبعون درجة16.515.5152976ابراهٌم مجد سلٌمان7512

فقط واحد و أربعون درجة13131541غمصطفىأسعد  المحمد8537

فقط ثالث و سبعون درجة15.516.5172473محمودخالد ضحٌك9543

فقط اثنان و ستون درجة17.515.5131662عدنانأنس األسعد10554

فقط ست و ستون درجة17.51814.51666هٌثمسامر خرسة11556

فقط اثنان و سبعون درجة15.517.5172272رضوانرافع قاسم12558

فقط ثالث و ستون درجة16.516.5141663جمٌلمحمد البكور13559

فقط خمس و سبعون درجة16.515.5182575محمدٌوسف طٌار14561

فقط أربع و ستون درجة17.516.5141664ماجدمؤتمن الخضر15570

فقط واحد و سبعون درجة1718.516.51971سمٌرخلٌل السعود16572

فقط ثمانون درجة1715202880محمدبشار جروه17585

عبد الجبارمحمد الحسٌن18589

فقط سبع و سبعون درجة17.517.5172577محمودمحمد الحسن19590

فقط أربع و ستون درجة1714.513.51964مدٌناحمد االسعد20599

فقط واحد و سبعون درجة16.51715.52271ابراهٌمخلٌل الخلٌل21601

فقط اثنان و سبعون درجة17.751716.252172عبد الرحمنخالد الحسٌنو22603

فقط ست و سبعون درجة16.51916.52476رٌاضامجد طواش23605ً

فقط ثالث و ثمانون درجة1717193083زهٌر نجوى القاسم24606

فقط ثمان و سبعون درجة16.516.5162978محمود مٌس حربه25607

فقط اثنان و سبعون درجة16.516.5162372عمرعطاء الكردي26608

فقط خمس و ستون درجة1515152065رضوان نور العل27609ً

فقط واحد و ثمانون درجة18.515.5173081احمدعبد هللا عبد هللا28610

فقط سبع و سبعون درجة1715162977مجاهدحسان هراوي29614

فقط ثالث و تسعون درجة1818193893احمدمحمد دروٌش30617

فقط واحد و سبعون درجة16.51516.52371محمدحمدو الحاج عل31618ً

فقط أربع و ثمانون درجة1818173184سلٌمانمرٌم الحسٌن32621

فقط ثالث و ستون درجة1614.513.51963عبد الجبار احمد السطوف33624

فقط تسع و ستون درجة1617142269نعٌمبشرى زٌدان34626

فقط ثالث و ثمانون درجة1818153283غسانكندة العاٌق35627

فقط ست و ستون درجة16.51712.52066أسداٌهاب الذهب36630

معنغٌداء االحمد37631

فقط أربع و سبعون درجة15.751717.252474غساناصالة االسماعٌل38632

فقط خمس و سبعون درجة15.51917.52375عٌسىخضر عٌسى39633

فقط اثنان و سبعون درجة15.51916.52172فؤاداحمد عباس40634

فقط ست و سبعون درجة1817182376سلٌمهعبدهللا المحٌمٌد41635

فقط أربع و ثمانون درجة15.751718.253384بسامرزان االبراهٌم42638

عبد الستارٌاسر الناصر43639
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فقط اثنان و سبعون درجة15.516.5142672حمزهعالء الدٌن البغدادي44641

فقط خمس و ثمانون درجة17.751918.253085سعد الدٌناحمد جمال45642ً

فقط تسع و سبعون درجة1718.515.52879عبد الرحمنفاطمة القطمٌش46644

فقط سبع و سبعون درجة15.51715.52977ملهمفرح بظ47645

فقط ثمان و سبعون درجة16.751716.252878عدنانلجٌن حٌدر48646

فقط تسع و ستون درجة17.51816.51769محمدخٌرٌه عزو49650

فقط سبع و سبعون درجة17.7516.515.752777أحمدمحمد شبل50651ً

فقط أربع و سبعون درجة17.516.5172374سمٌرخالد مصطفى51652

فقط ثالث و سبعون درجة1818142373علًنهلة الرحال52654

فقط خمس و ثالثون درجة35غغ17.517حسنخالد الطرن53655

فقط واحد و تسعون درجة1819183691مصطفىرٌم العبدهللا54656

فقط ثمان و ستون درجة1717151968محمد تٌسٌررفا هدله55657

فقط ست و سبعون درجة1719182276عدنان روزه النعسان56659

فقط ثالث و سبعون درجة17.516.5152473محمدهند مارٌش57660

فقط اثنان و سبعون درجة1815.518.52072محمدبشرى العساف58661

فقط سبعون درجة16.515.5142470عزام بشرى عنٌزان59663

فقط سبعون درجة17.51813.52170منارمحمد الدروٌش60665

فقط ثمان و سبعون درجة17.516.5182678عطاهللامحمد الحمد61666

فقط تسع و ثمانون درجة1819203289ابراهٌماالء سالمه62668

فقط أربع و سبعون درجة1917.515.52274ابراهٌمنور الدٌن االبراهٌم63674

فقط سبعون درجة1615.515.52370مصطفىمرٌم كروش64675

فقط اثنان و سبعون درجة1818162072سلٌمانمحسن االحمد65677

فقط ثمان و سبعون درجة16.51918.52478سمٌرعلً عنتر66678

مصطفى حاتم عبد الجلٌل67681

فقط سبعون درجة1717142270محمدمعروف عل68684ً

فقط تسعون درجة1819.518.53490انساالء الشقق69685ً

فقط أربع و سبعون درجة1718172274عمر حمزة المشعل70687

فقط اثنان و سبعون درجة16.7517.513.752472عبد الكرٌمبسمه دال71688

فقط ثمان و سبعون درجة1717.519.52478عبد السالمبثٌنة المحمٌد72689

فقط ثمانون درجة16.7517.516.752980هٌثم اروى العل73692ً

فقط أربع و سبعون درجة1616162674عبد المتٌنحسناء ابو عائشة74696

فقط تسع و سبعون درجة18.517.5192479أحمد لٌنا موسكو75697

فقط واحد و تسعون درجة18.518.5193591عماد الدٌن االء االحمد76699

فقط ثالث و ثمانون درجة1819.515.53083عبدهللافاطمة المبٌض77701

فقط ست و سبعون درجة16.516.5142976عبد العزٌزعمر العلوش78702

فقط ثمانون درجة19.251815.752780حسنوسٌم شٌخ الزور79704

فقط أربع و سبعون درجة16.516.5162574عبد الهاديحسن سمٌر80705

فقط واحد و ثمانون درجة1618192881نبٌلهند نبٌل صباغ81706

فقط سبع و ستون درجة15.514.5162167عبد الرحمنصفٌة صطوف الشٌخ82708

فقط سبعون درجة16.516.5142370عبد العزٌزعمر صٌادي83709

فقط واحد و ثمانون درجة18.515.5182981محمد نادرمحمد محمد نادر شقفه84715

فقط خمس و سبعون درجة18.51814.52475ماجدعبد الرزاق عسكر85716

فقط اثنان و سبعون درجة16.517.5172172عبد المعٌنبشار الحسٌان86720

فقط تسع و سبعون درجة19.51819.52279توفٌقلمى وسوف87721

فقط خمس و سبعون درجة18.51614.52675عبد الغنًعبدهللا قوجه88723

فقط تسع و ثمانون درجة19.518.5193289فوازمصطفى دروٌش89724

فقط اثنان و سبعون درجة1612192572عبد الرزاقاحمد رٌحان90726

فقط خمس و سبعون درجة18.517.5152475رضوان حمزة كزكز91729

فقط خمس و ثمانون درجة1817203085ابراهٌم رنٌم العل92730ً

فقط ثالث و ثمانون درجة16.517.5193083محمدحسن الشٌخ بكور93731

حرمان



فقط خمس و ستون درجة16.51713.51865محمد دٌبقصً كركوك94737ً

فقط تسعون درجة17.51919.53490محمد علًمرٌم كشتو95741

محمدبشٌر الخضر96748

فقط سبعون درجة17.51715.52070حمٌدبشار جرجس97752

فقط ثالث و سبعون درجة16.51716.52373حكمتاحمد الرجب98757

فقط أربع و ستون درجة17.51514.51764توفٌقعبد الكرٌم سبٌع99760

فقط ثمان و ثمانون درجة1817203388محمودلٌنه العبد الرحمن100764

فقط واحد و سبعون درجة18.51615.52171محمدأسامة عشٌش101768

محمد بهاء الدٌنتقً الدٌن الخطٌب102772

فقط اثنان و ثمانون درجة17.51617.53182ربٌعمحمد متسلم103779

فقط سبعون درجة17.51614.52270خالدمحمود الحسٌنو104940

فقط أربع و سبعون درجة1716.516.52474حاتممرام عبود105973

فقط ثمانون درجة1817172880خالدعبدهللا عز الدٌن106975

فقط واحد و سبعون درجة16.51817.51971حسٌنقصً الورد107976

فقط ست و سبعون درجة16.516.5172676واصلأحمد الرحال108977

فقط أربع و سبعون درجة16.516.5152674ابراهٌمعلً الحمشو109978

فقط سبع و سبعون درجة1817172577عبد الفتاحعبد الواحد عبد الكرٌم110979

فقط خمس و سبعون درجة16.516.5182475عدناناٌاد الحاج111980

فقط أربع و سبعون درجة16.51715.52574عبد الرزاق عفٌف سٌفو112981

فقط ثالث و سبعون درجة18.516.5132573علًشروق المحرز113992

حسنعمر األخرس114993

فقط اثنان و ثمانون درجة1720172882محمدزٌاد الفٌل115997

فقط اثنان و سبعون درجة15.516.5162472عبد الرحمنضٌاء عزو116998

فقط سبعون درجة1618181870صالحمحمد المحمود117###

فقط ستون درجة16.51514.51460سلٌمانمجد الجبر118###

فقط ثالث و ستون درجة17.513.5141863محمودمجد سعدة119###

فقط أربع و ثمانون درجة1716203184عبدحمود حمادي120###

ماهرمحمد الحاج عل121###ً

فقط ست و سبعون درجة16.517.5162676حسٌنغٌاث الفٌاض122###

فقط تسع و سبعون درجة17.751615.253079حسٌنعمار  عل123###ً

فقط سبعون درجة1616.515.52270عبد العزٌزطراد الحاج124###

فقط صفر درجة0جهادفاطمة السلٌمانإستضافة من حلب125

فقط صفر درجة0حسٌنعمار  عل126ً

فقط ثمانون درجة17.7518.516.752780جورجعٌسى جلول127136

فقط ست و ستون درجة1514.515.52166محمدحسٌن حمٌدي128312

فقط سبع و سبعون درجة1717192477أحمد غسان الطالب129359

فقط خمس و ستون درجة1716161665محمد واصلمحمد خٌارة130369

عمرعدي المحمود131475

فقط خمس و سبعون درجة1616152875طاهرحامد سوتل132498

فقط سبع و ستون درجة1714.515.52067محمد فوازعمر النجار133509

فقط ثمان و سبعون درجة17.516.5182678أحمدعالء القس134522ً

فقط ستون درجة1615191060ولٌدوفاء الصالح135528

فقط أربع و ستون درجة16.251615.751664حسنحٌان المذٌب136534

فقط اثنان و سبعون درجة1817162172محمد أمٌنعبٌدة النبهان137551

فقط ثمان و ستون درجة1816.514.51968نورهبشار العبد هللا138553

فقط واحد و ستون درجة17.515.5171161عبد الغنًعمرو ورار139555

فقط واحد و ستون درجة1715.514.51461عدناناحمد حمدو140562

فقط خمس و سبعون درجة15.514.5192675أحمدقصً عروان141563ً

فقط خمس و ستون درجة1816.515.51565عمرمحمد الٌوسف142565

فقط سبعون درجة15.51517.52270خالدمصطفى المصطفى143568

حرمان
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حرمان
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حرمان



فقط تسع و ستون درجة1816161969ٌوسفعبد اللطٌف فالحة144767

سلٌمانٌوسف األحمد145769

فقط ثمان و ستون درجة17.7516.516.751768أحمد اسكندرمٌرفت صبري146775

فقط واحد و سبعون درجة1716142471سوسن االسعد147301

فقط سبع و ثمانون درجة1818203187فاطمة السلٌمان148

فقط ثمانون درجة1916202580محمد الطرن149

فقط سبع و ستون درجة15.51918.51467احمدالمعتصم باهلل الزعب150ً

فقط سبع و سبعون درجة1815.516.52777هاشم ابراهٌم151

فقط اثنان و سبعون درجة17.2516.515.252372سالم فطراوي 

حرمان


