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ناجحفقط ست و ستون درجة442266محمدباسل الخالد411142
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ناجحفقط اثنان و ستون درجة372562محمدباسل عواد82759
ناجحفقط تسع و ستون درجة402969سهيلمحمد مرقا83802
ناجحفقط أربع و ستون درجة412364رشيدمجد الرمضان84809
ناجحفقط تسع و ستون درجة422769عزامعوض الضاىر85818
ناجحفقط خمس و سبعون درجة462975رياضمحمد فراس شكري86825
راسبفقط أربع و خمسون درجة371754غازياحمد عكال87847
ناجحفقط ست و سبعون درجة423476خالدانور علي البكور88851
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ناجحفقط تسع و ثمانون درجة533689عزامىشام البوغريب1101770
ناجحفقط ست و ثمانون درجة503686احمدمحمد الفواز1111748
ناجحفقط سبعون درجة432770حسنسحر الضاىر1121739
ناجحفقط ثالث و سبعون درجة403373عليىبة سلوم1131759
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ناجحفقط اثنان و سبعون درجة442872محمد بهاء الدينتقي الدين الخطيب 118722
ناجحفقط ست و سبعون درجة433376عبد اللطيفأسامة الدوداني119637
ناجحفقط سبع و ثمانون درجة523587ايلياديانا الرحيل1201800
ناجحفقط أربع و ثمانون درجة493584زىيرريما ىرموش1211806
ناجحفقط تسع و سبعون درجة443579خميسخولة الجاسم 122294
ناجحفقط ست و ستون درجة442266حسانعبداهلل المحمد1231673
ناجحفقط ثمانون درجة463480رضوانمحمد أبو اللبن1241658
ناجحفقط سبع و سبعون درجة463177احمدبراءة شنتوت1251805
ناجحفقط واحد و ستون درجة382361طيبشرى العبود126812
ناجحفقط ثالث و ستون درجة313263يوسفعلي اسعد127964
ناجحفقط خمس و سبعون درجة413475رياضعبد الكريم الحسن 1281803
ناجحفقط واحد و سبعون درجة383371خليفةيحيى الفرج 1291701
ناجحفقط واحد و ثمانون درجة473481تركيفاطمو الزىراء الداعوس1301678
ناجحفقط اثنان و سبعون درجة482472فريددرغام سمعان131680
ناجحفقط أربع و ستون درجة362864يوسفأحمد خضور132970
ناجحفقط ثمان و ستون درجة402868عبد الرحمنعالء عزو المراد 1331220

ناجحفقط ثمانون درجة453580أحمدزينب الخليل 134288
ناجحفقط اثنان و سبعون درجة452772مصطفىوفاء بكور135295
ناجحفقط تسع و سبعون درجة473279ابراىيمعبداهلل الكديري 136299
ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة493483محمد زيادمالك الصبح137302
ناجحفقط ثمان و ستون درجة412768دالين العموري138282
ناجحفقط أربع و سبعون درجة413374توفيق عواد 139308
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راسبفقط ثالث و خمسون درجة351853خالدسعيد الطعان146733
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