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راسبفقط اربعة وثالثون221234أسامه الجاسم1270
راسبفقط ستة و خمسون203656أسيد األحمدتي2277
راسبفقط ثمانية و اربعون262248حمزة المنصور3266
راسبفقط تسعة وخمسون223759حمزه القاسم4287
راسبفقط اثنان و اربعون192342خليل الخليل5312
راسبفقط سبعة و خمسون263157رضوان السلوم6282
راسبثمانية عشرة فقط18غ18سامر حصني7283
راسبفقط سبعة واربعون182947سامي نجار8271
راسبفقط اثنان وخمسون262652عبد الرحمن المسدي9301

راسبفقط ثالثة وثالثون201333عبد الرحمن النحاس10305
راسبفقط خمسة واربعون202545عبد الرحمن عدي11284
راسبفقط ثمانية وثالثون182038عبد الكريم الخطيب12300
حرمانعلي رمضان13280
راسبفقط ثمانية وثالثون201838محمد حايك14307
راسبفقط اربعة وخمسون203454محمد حسام حاتم15299
راسبفقط ستة و خمسون263056محمود الرحمون16286
حرمانمصطفى السعود17292
راسبفقط ثالثة واربعون202343معتز البكور18274
راسبفقط عشرون20غ20هبه جمعه19324
راسبفقط سبعة وعشرون18927وليد الفارس20275
ناجحفقط واحد وستون184361ياسين اشرفي21318
راسبستة عشر فقط16غ16يوسف الناصر22289
راسبفقط ثمانية و اربعون202848يونس نور الدين23268
ايقافعبد الحكيم الياسين24321
ايقافعثمان األصفر25294
ايقافعمرو الحريري26237
ايقافمحمد حنيظل27310
ايقافمحمود العيد28306
راسبفقط ثالثة وعشرون23023أزهر اللبابيدي29234
راسبفقط ستة وعشرون26غ26أكرم السلوم30236
راسبفقط عشرون20غ20بالل بنكه العدس31232
راسبفقط خمسة وخمسون272855رياض كف الغزال32207
راسبفقط ثالثون30غ30ضياء الخالد33208
راسبفقط اثنان وخمسون252752عمر مخلالتي34222
راسبفقط اربعون241640فادي خشيفي35246
راسبفقط تسعة وعشرون24529قصي زعتيني36217
راسبفقط سبعة واربعون242347محمد اياد المدهلل37233
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مالحظات النتيجة
راسبفقط اربعة وخمسون262854محمد خطاب38186
راسبفقط تسعة و اربعون252449محمد عدي39179
راسبفقط ستة وعشرون26غ26محمد نور حاتم40248
راسبفقط خمسون292150هشام االسعد41239
1ايقاف فيوسف قالويز42251
ناجحفقط خمسة وتسعون385795أنس الجزار43207
راسبفقط خمسة وعشرون25غ25أحمد طه دعاس4468
راسبستة عشر فقط16غ16جميل نجار45143
راسبفقط اثنان و اربعون222042عبد هللا البكور4639
ايقافمحمد  قلفة4766
راسبفقط تسعة وعشرون29غ29مؤمن العجاجي4835
راسبستة عشر فقط16غ16محفوض بيطار49163
ناجحفقط ثالثة و ستون283563عبد اإلله الشامان50218
حرمانعبد هللا رحال51160
راسبفقط خمسة وخمسون253055محمود ضبعان52
راسبسبعة عشرة فقط17غ17علي بيزوك53
راسبفقط واحد وثالثون31غ31محمد األحمد االبراهيم54
راسبفقط ثمانية و اربعون212748محمد نور األصفر55
راسبستة عشر فقط16غ16محمد ناجي مراد56
راسبفقط ثالثون30غ30محمد عباس57
راسبفقط تسعة وخمسون203959عمر الترك58

فقط ثالثة وثالثونكتابة33
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