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ناجح فقط سبع و سبعون 284977ابراهٌم رمضان126

راسبفقط أربع و خمسون 183654إٌاد المحمود2196

راسبفقط خمس و أربعون 162945أحمد وهب حسٌن3124

راسبفقط سبع و خمسون 253257أمانً الجزار494

ناجحفقط ثالث و سبعون 254873أمانً العبٌد54

ناجحفقط تسع و سبعون 285179أمجد الشوٌخ655

راسبفقط إحدى و خمسون 203151أمٌرة الصغٌر747

ناجحفقط سبع و ستون 234467آالء الحموي879

راسبفقط ثالث و خمسون 183553آالء علً سلٌمان صعب9125

راسبفقط ثالث و خمسون 223153تهانً الحسن1054

راسبفقط ثمان و خمسون 233558جمانة الحسن116

راسبفقط أربع و خمسون 193554جنان الحسن1231

ناجحفقط ستون 253560جٌهان خزام13113

راسبفقط تسع و خمسون 164359حال هزٌم1420800

راسبفقط أربع و خمسون 213354دانٌة سوداح15114

راسبفقط سبع و خمسون 253257رنٌم العل162ً

راسبفقط خمس و خمسون 193655روان الخطٌب1720700

راسبفقط خمسون 183250زٌنة الحسن185207

راسبفقط سبع و أربعون 212647سارة المصري1941

راسبفقط تسع و خمسون 253459سالً فرٌج2090

راسبفقط اثنتان و خمسون 232952ساندرا سلوم2118

راسبفقط تسع و أربعون 193049شهامة سالوس2259ً

ناجحفقط ستون 253560شهال الزعب2375ً

راسبفقط ست و خمسون 233356صبى الحمشو24107

راسبفقط خمس و خمسون 203555طارق الموسى المكسور2549

راسبفقط أربع و خمسون 223254عدنان ابراهٌم26110

راسبفقط أربع و خمسون 223254عالء الدٌن حمامة27122

راسبفقط ثمان و خمسون 243458غازي أبو عائشة28111

ناجحفقط ستون 213960غرٌس قنزوع2920900

راسبفقط ست و خمسون 213556فاطمه الكردي303

راسبفقط ست و خمسون 223456محمد مهٌب الٌوسف31115

راسبفقط ست و خمسون 223456نارٌمان خلٌف32116

راسبفقط خمس و أربعون 162945نور رشٌد3389

راسبفقط ثالث و خمسون 223153هادٌه بلوات3495
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ناجحفقط سبع و ستون 204767هبه بشارعوكان357

راسبفقط تسع و أربعون 202949ٌوسف الٌازج36188ً
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