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راسبفقط خمس وأربعون1925.545احمد المحمود1388

راسبفقط ست وخمسون213556ازهار محمد2391

ناجحفقط خمس وثمانون2856.585اسراء حلفاوي3166

راسبفقط خمس وأربعون192645امٌره الدبٌات4269

راسبفقط خمس وأربعون1925.545اٌناس عثمان5135

راسبفقط خمس وأربعون202545أحمد المصطفى662

راسبفقط إثنان وأربعون162642أرٌج المحمد7211

ناجحفقط سبع وسبعون255277أسماء كرٌدي8138

غٌابغٌابغٌابغٌاب10آالء قطٌش9293

ناجحفقط ستون233760آالء هدله10414

ناجحفقط خمس وسبعون235275آنا حالق11134

ناجحفقط إحدى وسبعون264571بانه شٌخ النجارٌن12143

ناجحفقط تسع وستون2246.569بتول الطوٌل13164

راسبفقط تسع وأربعون2325.549بتول بري14152

ناجحفقط ثالث وستون2042.563بتول طرشه15163

ناجحفقط إحدى وستون194261بتول عرفات16426

ناجحفقط إثنان وستون224062بتول قصاب17155

ناجحفقط ثالث وثمانون2557.583بشرى الشام18147ً

ناجحفقط ثالث وثمانون255883بشرى عرفات19127

ناجحفقط إثنان وسبعون2150.572بٌان السرمان20181ً

راسبفقط خمس وخمسون1737.555حسٌن المحمود2178

راسبفقط ثمان وخمسون223658حنان السهوان22149

راسبفقط سبع وخمسون1838.557دانٌه حلبٌه23118

راسبفقط ست وأربعون153146دعاء سعد24422

ناجحفقط ستون2138.560رزان الزٌدان25207

ناجحفقط سبع وسبعون2749.577رغد الموسى المكسور26142

ناجحفقط ثالث وثمانون2755.583رهف الحٌدر27208

ناجحفقط ثالث وثمانون255883رهف مردٌخ28160ً

ناجحفقط تسع وستون2642.569روان مدهلل29423

ناجحفقط ست وثمانون2659.586روان مهنا30157

ناجحفقط سبع وستون2046.567رٌان حسن الدندل31159

ناجحفقط ست وستون2243.566زٌنب شاكوش32205

ناجحفقط خمس وستون2539.565زٌنه عبٌس33190ً

راسبفقط ست وأربعون2124.546سارة شاكر34179
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راسبفقط تسع وأربعون1929.549ساره سكاف3587

ناجحفقط ستون223860ساره ٌعقوب36165

غٌابغٌابغٌابغٌاب17سام عل3710ً

ناجحفقط ثمان وثمانون2661.588سحر العل38151ً

راسبفقط أربع وخمسون2429.554سراء السٌد محمد39156

ناجحفقط ثالث وستون2141.563سمى االمٌر4074

ناجحفقط ثالث وسبعون2547.573سهام النجار41175

راسبفقط إثنان وخمسون203252صفا بالل42192

راسبفقط ثالث وخمسون183553ضحى الحاج ٌوسف43418

راسبفقط سبع وخمسون2135.557ضٌاء مرقا44171

ناجحفقط ثالث وسبعون2547.573عاصم الشٌخ عل45153ً

راسبفقط ثمان وخمسون2235.558عزه االعوج46141

غٌابغٌابغٌابغٌاب16عزه العبود47425

ناجحفقط سبع وسبعون255277عال الحكوات48172ً

راسبفقط ست وخمسون2233.556علً الحسون49376

ناجحفقط أربع وستون2241.564عمار ابو كشتو50379

ناجحفقط إحدى وسبعون2347.571عمار شٌخ النجارٌن51169

ناجحفقط سبعون234770غالٌه الحمدو52396

ناجحفقط ثالث وستون253863فاطمه الزهراء القصٌر53180

ناجحفقط ست وستون2045.566فداء الداود54395

راسبفقط تسع وخمسون213859فرات العمر55168

راسبفقط ثالث وخمسون163753فرح المرع56109ً

ناجحفقط تسع وستون2444.569كلودا نجار57339

ناجحفقط اربع وثمانون2558.584كنانه غنوم58189

راسبفقط سبع وخمسون2135.557لجٌن دردوره59161

راسبفقط سبع وخمسون2135.557لمى عواد60384

ناجحفقط أربع وستون224264لٌان فخري61187

راسبفقط ست وخمسون233356لٌزا سواد62167

ناجحفقط أربع وستون2241.564مارٌا نجار63132

راسبفقط ست وأربعون1530.546مارٌنا سلوم64129

ناجحفقط أربع وسبعون2548.574مرح مقصود65128

ناجحفقط ثالث وتسعون2765.593مروى الحسن66126

راسبفقط إثنان وخمسون1833.552مروى المحمد67105

ناجحفقط أربع وسبعون235174مصطفى القدور68381

راسبفقط إثنان وخمسون203252مصطفى المصري69351
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راسبفقط ثمان وخمسون203858مصطفى حور70154

ناجحفقط إحدى وسبعون2248.571منى نجار71133

ناجحفقط سبع وثمانون2759.587نشوة الصٌادي72139

ناجحفقط أربع وستون2736.564نهى حمشو73136

راسبفقط إحدى وخمسون183351نهى نجار74398

راسبفقط أربع وخمسون213354نور الكسار75428

ناجحفقط إحدى وستون2040.561نور شاوي76170

راسبفقط ثالث وخمسون203353نوران القطرنج77183ً

راسبفقط ثمان وخمسون213758هبة محمد78209

ناجحفقط أربع وستون1944.564هبه هللا زعتور79148

ناجحفقط إحدى وسبعون2743.571هبه حاوٌده80427

ناجحفقط تسع وستون2147.569هال طنبر81137

راسبفقط تسع وخمسون1840.559وصال بارودي82182

راسبفقط ثالث وأربعون172643والء خطاب83394

ناجحفقط خمس وستون184765وئام شعو84146

غٌابغٌابغٌابغٌاب22انعام الشام8573ً

راسبفقط إحدى وخمسون1535.551اٌاد المحمود86196

غٌابغٌابغٌابغٌاب20آالء المرع8720200ً

راسبفقط خمسون1435.550رنٌم العل882ً

راسبفقط ست وخمسون2431.556ساندرا سلوم8918

ناجحفقط إحدى وستون233861سوزان البرازي9060

راسبفقط إحدى وخمسون222951عدنان ابراهٌم91110

راسبفقط أربع وخمسون2330.554عالء الدٌن حمامه92122

راسبفقط ثالث وخمسون203353غرٌس قنزوع9320900

راسبفقط أربع وأربعون1429.544نور رشٌد9489
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