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 فقط ثالثون22830ابراهٌم الحسٌن1185

 فقط ستت وثالثون211536االء اللبابٌدي2162

 فقط ثمانيت وثالثون221638احمد امصدر3160

 فقط تسعت و ثالثون231639احمد لطوف4114

 فقط تسعت و ثالثون241539اسامه الحاج خلٌل5171

 ستت عشر فقط14216انس ضمان6191

حرمانست فقط606اٌلً حالق7274

حرمانست فقط606أحمد المحمد8193

 فقط خمست وعشرون17825أنس الزٌن9177

 ستت عشر فقط14216أنس العز الدٌن10172

 فقط ثالثت وثالثون221133أٌمن الطٌار11132

 سبعت عشرة فقط15217حسام النداف12276

 فقط ثالثت وثالثون171633حمزة الشعار13210

حرمانصفر فقط000درغام فرنسٌس14130

 فقط سبعت وعشرون171027رٌم خالد15181

 فقط سبعت وعشرون18927زٌاد الغنم16207

 فقط ثالثت وثالثون191433زٌنب الشاغوري17275

 فقط ستت وعشرون17926زٌنة فاعور1867

 ستت عشر فقط16غ16سعد الدٌن ابو علو19182

 فقط عشرون12820سعٌد شحٌمه20201

 فقط ثالثون191130شٌماء سالمه21178

 فقط تسعت وعشرون181129طلحه غزال22112

 تسعت عشر فقط15419طو الحميذي23161

 ستت عشر فقط16016عباده مختار24188

 ستت عشر فقط16غ16عبذ االلو ابٌ سمره25179

 فقط خمست وثالثون201535عبذ اإللو عرًاني2699
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 فقط ستت وعشرون18826عبذ البذيع اجليق27203

 فقط خمست وعشرون151025عبذ الحميذ الحمذ28187

 ستت عشر فقط16016عبذ هللا بكري غنامو29196

 فقط اربعت وثالثون181634عبد المجٌد كزكز30202

 ستت عشر فقط16غ16عبد الهادي العمر المسعود31180

 فقط خمست وثالثون201535عبد الهادي عرفه32247

 فقط سبعت وعشرون131427عبد الهادي موصل33170ً

 فقط سبعت وعشرون171027عبٌدة موصل34159ً

 فقط خمست وثالثون221335عبٌده زٌدان35208

 فقط خمست وثالثون211435عمار السعٌد36205

 فقط اربعت وعشرون15924علً العل37278ً

 فقط اربعون241640عمر الحمود38184

 فقط سبعت وعشرون171027فاروق دٌب39165

 ستت عشر فقط16016كرم العبد40243

 فقط سبعت وثالثون221537لبنى الضاهر41173

حرمانصفر فقط0غ0محمد اباظ42195

 فقط سبعت وعشرون171027محمد االحمد43169

 فقط خمست وثالثون211435محمد المنصور44168

 ستت عشر فقط16غ16محمد تركً الكردي45146

 فقط ثالثون181230محمد رامً سلوم46167

 فقط تسعت وعشرون20929 محمد سلطان4795

 سبعت عشرة فقط15217محمد زٌنو48183

 فقط تسعت وعشرون161329محمد نصر بارودي49192

 فقط ستت وعشرون18826محمود الحموده50200

 ستت عشر فقط16غ16محمود السفر51194

 فقط تسعت و ثالثون231639محمود عزازي52158

 فقط اربعون241640مسلم ادرٌس53209

 ستت عشر فقط16016ميا األحمذ54166

 فقط اربعت وثالثون201434ناديا الشيخ علي55153

 فقط خمست وثالثون211435نٌر ًداح56163

 فقط واحد وعشرون15621ىادي طنيش57135

 فقط اربعت وثالثون211334يسن قنبر58277

 فقط ثالثت وثالثون221133يٌسف عربش59204

 فقط خمست وثالثون221335يٌنس ارحيم60164

 ثمانيت عشرة فقط15318يٌنس زيذان61100

 فقط ثالثون21930عمروكاع642

اعادةعمهي



 ثمانيت عشرة فقط18018محمد نور باظو62107

حرمانصفر فقط0غ0محمد المحمد6347

 فقط تسعت و ثالثون231639معاذالخراز64142

 فقط ثمانيت وعشرون181028عبد هللا الحزوان6590ً

 فقط خمست وثالثون221335طارق دله6679

 فقط تسعت و ثالثون241539سعٌد عباس67136

 فقط اربعت وثالثون241034أسامة الخٌاط68145

 فقط عشرون20غ20أمٌن علوان69116ً

 فقط تسعت و ثالثون231639علً الحالق7058

 فقط ثمانيت وثالثون221638أحمد النوف7175ً

 فقط سبعت وثالثون221537أسامة بارودي7274

 فقط ثمانيت وعشرون181028جمعة الجابر7340

 فقط تسعت و ثالثون231639أحمد الخطٌب7490

بالل غزول75111

 فقط واحد وثالثون181331فرح رزق76103

 فقط ستت وعشرون18826لجٌن الشٌخ حالق7758

قاسم الحج7880ً

 فقط اثنان وعشرون22غ22بسام مٌخائٌل7972
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