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فقط ستة وعشرون20626أسامة القصاب1135

فقط ستة وثالثون231336آالء بستوني2257

أيهم بيطار3260

فقط واحذ وثالثون22931احمد كركوز496

فقط اثنان و ثالثون211132اياد العظم5122

فقط اربعة وثالثون191534بتالء حيص6108

فقط اربعة وثالثون241034بشرى قبالن7256

فقط ستة وعشرون19726بيان الحميد8157

فقط ثالثون191130بيان حسون النجار9121

فقط ستة وثالثون221436توفيق الحسن1033

فقط سبعة وعشرون21627حمزه الشمطيه11149

فقط ثمانية وعشرون20828خالد الخالد12117

فقط ثمانية وثالثون241438خلدون ياسين دالي13174

فقط ثالثة وثالثون201333رزان المحمود14109

فقط اربعة وثالثون231134رزان حمود15176

فقط تسعة وعشرون22729رغد زينو1692

فقط ستة وعشرون19726روان عابدين17137

فقط سبعة وثالثون231437سارة القشاش18130

سمير سلطان19152

فقط خمسة وثالثون241135شاهندة سبع العرب20261

فقط واحذ وثالثون22931طاهر الخراش السند21107

فقط سبعة وعشرون20727عبد الرزاق عرفه22148

فقط ثالثة وثالثون24933عبد الصمد الخليف2397

فقط ثالثة وثالثون24933عبد الكريم مشلح24164
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فقط اربعة وثالثون221234عبيدة الرفاعي25255

فقط اربعة وثالثون231134عدي الشيخ26259

فقط خمسة وثالثون231235عطاء بربر27103

فقط واحذ وثالثون22931عالء القذافي2870

فقط خمسة وثالثون241135علي قبش2923

فقط ثالثون21930علياء فاعوري30262

فقط ثالثة وثالثون24933عمر الحسين3191

فقط سبعة وثالثون241337عمر الشواخ3279

فقط سبعة وعشرون19827عمر العمر33101

فقط ثمانية وعشرون22628غالب مغمومه34156

فقط خمسة وثالثون241135غيداء البيطار35145

فقط ثالثة وثالثون24933فاطمة الزهراء بدوي36102

فقط تسعة وعشرون22729لؤي النشار37119

فقط واحذ وثالثون23831مؤمنة مصري38144

فقط سبعة وعشرون19827مؤيد كناكر3952

فقط خمسة وثالثون231235ماريا كشتو40115

فقط سبعة وعشرون21627مازن الحيدر41171

فقط ثالثة وعشرون19423محمد أمير السراقبي4256

فقط ستة وعشرون20626محمد البكور43100

فقط واحذ وثالثون22931محمد الشرابي4488

فقط ثمانية وعشرون21728محمد الكردي45116

فقط ثالثة وثالثون221133محمد المصري4698

محمد بنغالي4745

فقط ثمانية وعشرون21728محمد نور النعيم48146

فقط خمسة وعشرون22325محمد نور عباس آغا4962

فقط واحذ وثالثون22931محمود عثمان50114

فقط ثالثون201030ميساء سلوم51147

فقط ستة وعشرون23326نجوى العلواني52132

فقط اربعة وثالثون231134نهيده قراجه5390

فقط تسعة و ثالثون241539نورشان قحيص54161

فقط سبعة وعشرون22527نوفه الرحال5517

فقط ستة وثالثون241236هبة الكرم56111

فقط ثالثون21930هدى جوهر57138
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