
كتابةرقمآ

مئة فقط6040100
سهيلياسر الجهماني1414
ناجحفقط ست و ثمانون درجة523486خالديونس دياب2839
ناجحفقط أربع و سبعون درجة452974محمدعدي العميدي3867
ناجحفقط تسعون درجة533790حسينفاطم العلي4893
ناجحفقط خمس و سبعون درجة532275أحمدعمار الياسين5898
ناجحفقط سبع و سبعون درجة482977ذعارمحمد المبارك6925
ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة503282عيسىيوسف البدور7935
ناجحفقط أربع و سبعون درجة502474عبد الكريمنوفل الخالد8947
جمالعطاء قلعجي91007

ناجحفقط خمس و سبعون درجة522375اسماعيلرامي شحود دياب101011
ناجحفقط خمس و سبعون درجة522375عبد العزيزعفراء الشحاده111022
ناجحفقط ثمان و سبعون درجة492978محمداحمد االحمد121026
ناجحفقط أربع و سبعون درجة443074محمدعبد الهادي الخضر131028
ناجحفقط خمس و سبعون درجة492675عبد الرزاقعلي المحيميد141041
ناجحفقط اثنان و سبعون درجة492372محمد جواداحمد العبد المحسن151043
ناجحفقط خمس و سبعون درجة453075احمدمحمود عرفو161045
ناجحفقط اثنان و سبعون درجة462672مصطفىحمزه عبد الرحمن171046
ناجحفقط ثمانون درجة532780سالممحمد العرب العساف181050
ناجحفقط ثمانون درجة503080عليعبد الكريم الحسين191058
ناجحفقط سبعون درجة452570عبد الحفيظحازم القناص201063
ناجحفقط تسع و سبعون درجة423779اكرمعبد الرحمن القاسم211077
ناجحفقط تسع و سبعون درجة562379حيانعلي شهاب221083
ناجحفقط ثمان و سبعون درجة473178مصطفىمحمد حجازي231086
ناجحفقط أربع و ستون درجة481664حسنزين العابدين الحداد241096
ناجحفقط خمس و سبعون درجة462975عبد المنعمرضا المدلوش251097
ناجحفقط تسع و سبعون درجة512879حسانحسين الحسين261102
ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة503383حاتممحمد العكلو271105
ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة513283احمداسامو المشعل281108
ناجحفقط ثمانون درجة473380محمدأحمد ريمي291112
ناجحفقط ست و سبعون درجة472976عبد الباسططو شحود301115
ناجحفقط سبع و سبعون درجة482977عمرمحمد الخليل العمر311131
ناجحفقط واحد و ثمانون درجة483381شاكرحليمو الديري321153
ناجحفقط ست و سبعون درجة482876عبد اهللنجم القاضي331160
ناجحفقط ثمانون درجة483280مصطفىخالد الحمدو341174
ناجحفقط خمس و ثمانون درجة543185أحمدحمزه الشحود351182
ناجحفقط ثمان و سبعون درجة483078جهادعمر القدور361186
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ناجحفقط ثالث و سبعون درجة482573عبد الرزاقعبدو العثمان371207
ناجحفقط واحد و ثمانون درجة463581صالحسالفو العلي381228
ناجحفقط تسع و سبعون درجة493079أحمدمحمود السلوم391266
ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة513788عباسدعاء الخالد401267
ناجحفقط اثنان و تسعون درجة573592غسانفاطمة شغري411268
ناجحفقط واحد و ثمانون درجة522981إيادأسامة النجم421270
ناجحفقط خمس و ثمانون درجة523385عماردعاء سلطان431271
ناجحفقط واحد و تسعون درجة553691مصطفىراما المصطفى441273
ناجحفقط واحد و تسعون درجة563591زيادرىف المحمود االسماعيل451276
ناجحفقط ثمانون درجة512980مصطفىأبراىيم الخليف461279
ناجحفقط ثمانون درجة522880فارسمحمد باقر فالحو471280
ناجحفقط تسعون درجة533790ابراىيمأشرف الحسن481285
ناجحفقط واحد و سبعون درجة512071سميرخالد دبيس491286
ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة523082رشيدكارلس العبد اهلل501288
ناجحفقط ثالث و تسعون درجة553893محمدصفا الكردي511289
ناجحفقط أربع و ثمانون درجة503484عماد الدينعلي شاىر521293
شمسيباولو ابراىيم531294
ناجحفقط خمس و تسعون درجة583795ابراىيمشعلو الجمعو541303
ناجحفقط ثمان و سبعون درجة542478أحمدحال سعود551309
ناجحفقط خمس و ثمانون درجة523385عرفانخديجو العارف561314
ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة513788صبحيباسل العمر571317
ناجحفقط واحد و ثمانون درجة542781عبد العزيزسوزان الشيخ علي581318
ناجحفقط ثالث و تسعون درجة553893رضوانفاطمة االسعد591319
ناجحفقط أربع و تسعون درجة563894مصطفىمروه النداف601322
ناجحفقط خمس و تسعون درجة573895حمزهعال الياسين611328
ناجحفقط واحد و تسعون درجة553691عبد المجيدلميس الحلبي621329
ناجحفقط واحد و تسعون درجة543791محمدعمر القصاب631332
ناجحفقط خمس و تسعون درجة573895محمددعاء الشيحان641333
ناجحفقط تسعون درجة553590علييونس صالح651345
ناجحفقط اثنان و تسعون درجة543892حسانسامر الحمصي الحداد661347
راسبفقط ثمان و خمسون درجة57158يحيىأحمد بدوي671349
ناجحفقط واحد و ثمانون درجة513081ىيثمزاىر البريدي681350
ناجحفقط أربع و ثمانون درجة543084محمد غازيعمر الخالد691361
ناجحفقط ست و تسعون درجة583896محمدرىف الدياب701364
ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة552782تركيحمزه الشيحان711365
ناجحفقط أربع و ثمانون درجة552984سلطانرنين عيسى721367
ناجحفقط اثنان و تسعون درجة563692حسيندعاء الحسن731369
ناجحفقط تسعون درجة543690عمادريما قشوه741371
ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة503383وليديوسف االحمد751375
ناجحفقط أربع و تسعون درجة563894أحمددعد العزو العبود761376
ناجحفقط واحد و سبعون درجة413071يحيىعبد السالم زرزور771379
ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة513182أسعدراما جلب781383
ناجحفقط خمس و ثمانون درجة513485عبد الباريدعاء المحمد791387
ناجحفقط ثالث و تسعون درجة553893محمودبيان العظم801389
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ناجحفقط ثالث و تسعون درجة563793محمدحمزه الرزوق811390
ناجحفقط ست و سبعون درجة512576عارفعامر غاجيو821393
ناجحفقط تسع و سبعون درجة473279موسىأحمد موسى831395
ناجحفقط ثمان و سبعون درجة522678خضراحمد اسعد841396
ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة553388احمدخديجة القسوم851407
ناجحفقط ثالث و تسعون درجة553893عوادعبد الكريم الرحبي861494
ناجحفقط اثنان و تسعون درجة563692مصطفىغنى درزيو871541
ناجحفقط خمس و تسعون درجة573895أحمددعاء الحلو881542
ناجحفقط أربع و تسعون درجة573794مصطفىرىف كفا891543
ناجحفقط سبع و ثمانون درجة553287يحيىعال النجار901545
ناجحفقط واحد و تسعون درجة563591عبد الفتاحفريد العيسى911653
ناجحفقط ست و ثمانون درجة553186ياسرعبد الهادي الجميو921654
ناجحفقط أربع و ثمانون درجة503484عبد الخالقرشوان الرشواني931655
ناجحفقط خمس و سبعون درجة502575غازيمحمد النمر941660
ناجحفقط ثمان و سبعون درجة492978رضوانصالح الدين الصالح951661
ناجحفقط خمس و تسعون درجة573895عمربكر طوقاج تركماني961664
ناجحفقط تسع و ثمانون درجة553489محمدمحمود عبود971665
ناجحفقط خمس و ثمانون درجة533285أحمدىديل األحمد981674
ناجحفقط واحد و ثمانون درجة493281عبد اهللعبد الكريم الخلف991684

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة483583مصطفىحسين الحمادة1001686
ناجحفقط سبع و سبعون درجة502777عبد الجبارزىور دقاق1011690
ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة553388أنورلبانة االحمد1021696
ناجحفقط ست و تسعون درجة583896قاسمامل القاسم1031698
ناجحفقط اثنان و تسعون درجة563692زيادصبحية جاموس1041709
ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة552883عبد الجليلمحمود األسود1051710
ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة523688محمدسالم حمد1061717
ناجحفقط تسع و سبعون درجة552479موسىخالد الخليل1071722
ناجحفقط ثمان و سبعون درجة562278حسانفارس الدرويش1081723
ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة533083سالماحمد القاسم1091724
ناجحفقط أربع و ثمانون درجة533184تميممحمد المحمود1101725
ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة523183محمودعبد الحكيم عبد الرحمن1111735
ناجحفقط سبعون درجة462470رضوانعبد الرحمن مرعي1121738
ناجحفقط ثمانون درجة503080إيادمحمد السمان1131740
ناجحفقط ست و ثمانون درجة533386سلمانسامية العباس1141741
ناجحفقط ثالث و سبعون درجة472673عبد الرحمنرعدون الرعدون1151756
ناجحفقط ست و ثمانون درجة563086عبد المحسنبثينة الطالل1161760
ناجحفقط سبع و ثمانون درجة533487بسامشيماء الشمالي1171761
ناجحفقط أربع و ثمانون درجة562884حسينىيلين عبد الرحمن1181765
ناجحفقط خمس و ثمانون درجة523385أحمدزينب االحمد1191767
ناجحفقط تسع و ثمانون درجة583189زيادديانا دياب1201768
ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة503282رائدشادي األسعد1211777
ناجحفقط أربع و ثمانون درجة562884حسنفدوى محمد1221781
ناجحفقط واحد و سبعون درجة482371عبد المنعممازن حوا1231782
ناجحفقط تسعون درجة543690خالدجاسم الموسى1241783



ناجحفقط ست و ثمانون درجة503686محمدقتيبة سليمان1251784
ناجحفقط خمس و ثمانون درجة543185سعيدىبة سوتل1261785
ناجحفقط أربع و ثمانون درجة503484خالدىدى الحاج محمد1271786
ناجحفقط واحد و ثمانون درجة503181ابراىيممريم حمدان1281789
ناجحفقط واحد و تسعون درجة553691خالدفاطمة المحمد1291792
ناجحفقط اثنان و سبعون درجة442872عبد الدايممحمد غسان الهندي1301806
ناجحفقط أربع و سبعون درجة482674احمدعبد اهلل العبيد1311813
ناجحفقط تسع و سبعون درجة522779فرحانمؤيد حسن الكريدي1321817
رضوانعبادة خلوف1331820
ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة503282أحمدمحي الدين رشيد1341825
ناجحفقط سبعون درجة432770صطوفمحمود الويس1351830
ناجحفقط واحد و ثمانون درجة542781خالدعالء الوادي1361832
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مئة فقط6040100
ناجحفقط تسعون درجة523890حماديمريم الجدي1379
ناجحفقط أربع و سبعون درجة482674أحمدزيد العبد138127
ناجحفقط سبعون درجة502070عبد الرحمنمحمد امين الحمشو الطوماني139128
ناجحفقط ست و تسعون درجة573996عبد المجيددياال العليوي140132
ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة533083ابراىيمإيمان عيسى الجاسم141134
ناجحفقط خمس و تسعون درجة573895فاروقمحمد رائد العكاري142135
ناجحفقط واحد و ثمانون درجة532881محمودغفران االبراىيم143138
ناجحفقط أربع و ثمانون درجة543084خميسخلود جاسم144143
ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة563288احمدعبد اهلل المزعل145172
ناجحفقط واحد و ثمانون درجة542781محمدتسنيم جرجنازي146274
ناجحفقط ست و سبعون درجة482876حسينأنس المولى147278
ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة513788حمودأنس العلي148284
ناجحفقط واحد و تسعون درجة573491حسينأحمد الخلف149286
ناجحفقط خمس و ثمانون درجة513485زكيضياء الحق خالد150293
ناجحفقط ست و سبعون درجة512576حماديايهاب عطيش151305
ناجحفقط ثمان و سبعون درجة473178حمودخالد المسعود152353
ناجحفقط واحد و تسعون درجة543791ابراىيمأحمد العسكر153354
ناجحفقط ست و ثمانون درجة513586عبد اهللخزنة العجيمي154356
ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة523183توفيقنور الهدى الزيد155359
ناجحفقط ثالث و تسعون درجة553893رمضانكوثر العبد اهلل156360
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احمدمحمد الزعبي157214
راسبفقط خمس و خمسون درجة262955عليعبد الرحمن مصيني158845
ناجحفقط سبعون درجة452570عبد الستارنصر العلي159959
ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة513182يوسفمروه الجرعود160994
ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة513283محمدمصطفى المصطفى1611057
ناجحفقط ست و سبعون درجة542276محمدمصطفى العوير1621779
ناجحفقط تسع و ثمانون درجة553489خالدريم  الحسين1631755
عبد اهللمالك الكرط1641251
محـــــــــرومنادرعبد الحكيم  الصطوف العلي1651811
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