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مالحظات

كتابةمجسهعالشظريالعسمي
فقط ثالث وثسانهن498285583ابتدام حدان الرالح1
فقط سبع وتدعهن219296897اسراء محسهد شعراني2
فقط ثالث وسبعهن245274673اسراء وليد عقدة3
فقط إحدى وسبعهن155234871اسساعيل عمي الجشدي4
فقط أربع وسبعهن227284674أحالم مشهل فخهر5
فقط ست وعذرون63626026أحسد عساد الكشج6
غائبغائب11026أحسد دمحمعيد7
فقط سبع وستهن282254267أماني نايف الجرعتمي8
فقط ثالث وستهن64174663بذار عمي سميسان9
فقط تدع وستهن303274269بذرى خالد أبه سسرة10
فقط تدع وستهن270244569حدام حدين فياض11
غائبغائب64419حال العهاد12
فقط إحدى وسبعهن291244771حشين وائل الجرف13
فقط إحدى وثسانهن487285381خزامى اسساعيل فرج14
فقط خسس وسبعهن112284775راتب واصل الحسدان15
فقط إثشان وتدعهن516296392رشا رقي جبر16
فقط ثالث وثالثهن239231033رند لؤي الذعراني17
فقط أربع وسبعهن657264874رنيم ماجد الطهيل18
فقط ثسانهن503245680رهف أكرم رزوق19
فقط إحدى وسبعهن323274471رهف هيثم ثمجة20
غائبغائب49321ريم ناصر خمف21
فقط تدع وثسانهن240276289ريهام عمي الشيداني22
فقط خسس وثسانهن338246185زياد ثابت مشي23
فقط سبعهن120284270سارة جالل رزوق24
فقط سبعهن490284270سارة عزو ياغي25
غائبغائب20817سام الشسر26
غائبغائب15420صالح واصف ديهب27
غائبغائب32524صبا سامي حهيجة28
فقط سبع وثسانهن256256287صبا دمحم أبي سن29
فقط ثسان وثسانهن51226688صبحي جابر القاسم30
فقط ثسان وعذرون13924428صالح غازي السرطفى31
فقط ثسان وثسانهن706286088غديرنهفل سفاف32
غائبغائب51828فاطسة تاج الدين نيهف33
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فقط تدع وثسانهن248286189فاطسة دمحم الياسين34
غائبغائب26427كشدة ابراهيم زيدان35
فقط ستهن221233760كهكب عمي الهنهس36
فقط ثسان وثسانهن517286088ماريا ايادصبح37
فقط ستهن168253560مالك عسار ديهب38
فقط إثشان وثالثهن93221032مجد مالك الدمهم39
فقط إحدى وأربعهن533251641مجدعساد الدالي40
غائبغائب64725مخمص أحسد الغريب41
فقط ثالث وثسانهن225245983مرح أيسن رزوق42
فقط ثالث وثالثهن28527633مرح حدام رزوق43
فقط ثسان وستهن230254368مروة فهزي مجر44
فقط إحدى وخسدهن231272451مريم مرطفى الدندل45
فقط ثسان وثسانهن304266288مدهر حدين الذيحاوي46
غائبغائب9522مذعل دمحم السذعل47
غائبغائب13421مهسى دمحم أمين ديب48
فقط ثالث وثسانهن300245983نجاح خزر عيد49
فقط سبع وثسانهن274276087نعسى عمي مهسى50
غائبغائب30128نهر عسار زعير51
فقط ثسان وثالثهن94251338نهفل مالك الدمهم52
فقط ثالث وثسانهن232285583هبة عساد السال53
غائبغائب4721هديل سيف الدين تقال54
فقط ست وسبعهن308245276هديل دمحم الحدن55
غائبغائب50125هال مهفق حهيجة56
فقط تدع وثسانهن293286189والء شهاب الدين الجرعتمي57
فقط إحدى وأربعهن207241741يارا الذعراني58
التهطين 59
فقط تدعهن710286290آية بالق60
فقط إثشان وثسانهن721285482الهام االبراهيم61
فقط سبع وثسانهن711285987راما القزق62
عقهبةفقط ثسان وعذرون28صفر 71428دعاء الشعهفي63
التحهيل الستساثل64
فقط تدع وأربعهن934262349رهف مجحهد65
فقط إثشان وثسانهن988265682سهى عارف66


