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ناجحفقط إثنان وستون233962عمرامنه المشعل11277

راسبفقط أربع وخمسون163854عبد الرحمنمحمد عبد القادر21278

ناجحفقط خمس وستون214465مصطفىعبد العزٌز العتوك31290

راسبفقط ست وخمسون154156أسامهبسام درباٌه41299

راسبفقط ثمان وخمسون213758محمودمؤٌد الحسن51301

راسبفقط ثمان وخمسون184058فٌصلمأمون العمٌدي61306

ناجحفقط تسع وستون155469محمدنور الدٌن سوتل71307

راسبفقط ثمان وخمسون193958محمد خٌرعماد الدٌن عبد هللا81311

راسبفقط إحدى وعشرون21غ21فاروقحسن العمر91325

راسبفقط تسعة عشر19غ19عبد الخالقعدي المحمد طه101338

ناجحفقط ثمان وستون145468جدوعحٌدر الضامن111346

راسبفقط خمس وأربعون162945ٌوسفوسٌم علوش121354

راسبفقط خمس وأربعون123345محمودمحمد مازن العزو131355

راسبفقط عشرون20غ20اٌمنمٌهان الخطٌب141363

راسبفقط ثالثة عشر13غ13عبد الكرٌممحمد الشٌخ عوض151366

ناجحفقط إحدى وسبعون215071سلٌمحسن دٌب161370

راسبفقط ثالث وأربعون142943اٌمنٌوسف الحاج خلٌل171385

راسبفقط ستة عشر16غ16عبد السالممصطفى علوش181388

راسبفقط تسع وأربعون143549موفقمحمد الحامض191399

راسبفقط ثالث وعشرون23غ23علًمحمد عٌد القسوم القاض201404ً

ناجحفقط ثمان وسبعون245478حلبمحمدعٌد علً اللطمٌن211ً

ناجحفقط إثنان وستون134962حلبحسن عزام االبراهٌم2214

راسبفقط سبع وخمسون193857حلبمحمد محمود الدٌاب2315

ناجحفقط أربع وستون214364حلبمحمد مصطفى محسن2437

راسبفقط سبعة عشر17غ17حلبقٌس ولٌد البكري2539

ناجحفقط ست وسبعون225476حلبمروان عبدهللا الصالح2640

راسبفقط إثنان وخمسون133952حلببد العزٌز عبد اللطٌف الضامنع2745

راسبفقط خمسون183250حلبحافظ عمار عبد الرحمن2852

راسبفقط ثمان وخمسون184058حلبعبد الرحمن عبدهللا العبود2957

راسبفقط إحدى وخمسون183351حلبأحمد رضوان الرحمون3064

ناجحفقط أربع وستون154964حلبعصام مصطفى السلٌمان3166

ناجحفقط خمس وستون164965حلبأسٌد فرحان المدن3272ً

راسبفقط سبعة عشر17غ17حلبخالد رافع شومل3374

راسبفقط خمسون163450حلبماجد نجٌب مصٌن34100ً

راسبفقط خمس وأربعون153045حلبعمر سعد الدٌن العموري35103

راسبفقط ستة عشر16غ16حلبعبد الرحمن محمود العٌد36108

راسبفقط ست وخمسون124456الفراتعبدالرحمن أحمد العان37126ً

راسبفقط سبع وأربعون123547حلبعبد الهادي أحمد شاوردي38157

ناجحفقط ثالث وستون174663الفراتاسماعٌل عبدالعزٌز الحموي39292

راسبفقط خمس وخمسون163955عبد الرزاق محمد حالق40248

ناجحفقط خمس وستون194665مرح الداحول41220

راسبفقط تسع وعشرون29غ29قصً عروان42563ً

ناجحفقط ستون144660عمار الٌاسٌن43898

راسبفقط أربعة عشر14غ14حافظاحمد الٌاسٌن44956
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راسبفقط إحدى وعشرون21غ21بشار الحسٌن45164

راسبفقط إحدى وعشرون21غ21زٌادخالد المصطفى461005

راسبفقط خمسة عشر15غ15بهجاتصالح المحمد471006

راسبفقط ثمانية عشر18غ18فٌصلفضل الشٌخ481008

راسبفقط إثنا عشر12غ12سلٌمانطه المحٌمٌد491055

راسبفقط ستة عشر16غ16محمدعبد الغنً علٌا501066

راسبفقط ثالثة عشر13غ13عبد اللطٌفأوٌس البارودي511074

راسبفقط خمسة عشر15غ15رضوانخالد الٌوسف521089

راسبفقط تسعة عشر19غ19نزٌهمحمد الرز531104

راسبفقط ثمان وأربعون143448مصطفىمحمد األحمد541120

ناجحفقط إثنان وستون194362خالدنهاد الخلٌل العمر551134

راسبفقط خمسة عشر15غ15ابراهٌمعٌد عساف561141

راسبفقط ثالث وعشرون23غ23صفوانرٌم البرجس571165

راسبفقط عشرون20غ20علًمحمد الٌوسف581202

راسبفقط ثالث وعشرون23غ23فاٌزعمار الشبٌب591215

راسبفقط إحدى وأربعون142741الفراتأٌمن مصطفى الدراج60303

راسبفقط سبع وأربعون133447الفراتمصطفى عبدالكرٌم الحسٌن61304

راسبفقط ستة عشر16غ16حلبخالد احمد الخالد62227

18حلبعبدالكرٌم احمد الحمشو63192

راسبفقط أربع وخمسون124254الفراتأحمد عبدالحفٌظ الشٌخ عل64273ً

راسبفقط عشرون20غ20حلبمحمد تمٌم المحمود65260

راسبفقط ستة عشر16غ16ابراهٌم غٌانة66

راسبفقط تسع وأربعون183149محمد نورعبدالحكٌم المصري67315

راسبفقط سبعة عشر17غ17مهند عبد الكرٌم كرنازي68214

راسبفقط خمس وأربعون133245حسٌن الرمضان69316

ناجحفقط ثمان وستون145468محمدحسٌن حمٌدي70312

راسبفقط أربعة عشر14غ14محمود جمعة71542

راسبفقط إثنا عشر12غ12ضٌاء رحال72574

راسبفقط سبع وعشرون27غ27ابراهٌم الدغٌم73881

راسبفقط إثنا عشر12غ12عمار الصالح74913

راسبفقط سبع وخمسون154257أدهم االبراهٌم75917

راسبفقط سبعة عشر17غ17علً أبو عٌوش76946

راسبفقط ستة عشر16غ16محمد اسماعٌل77950

راسبفقط تسعة عشر19غ19دعاء بكوراستضافة78

راسبفقط ست وأربعون182846حلبمحمد حٌان الدٌاب7962

راسبفقط خمسون203050الفراتندى اسماعٌل شٌخ80130
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