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مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعممي

فقط إحدى وستون396214061احمد سلٌم رضوان1
فقط ثمان وستون797264268احمد غسان المحسن2
فقط ثمان وتسعون832306898الزهراء ابراهٌم عبود3
فقط ثالث وستون548234063أنس فاٌز المحمود4
فقط تسع وستون990234669آسٌه أٌمن الكردي5
فقط إحدى وثمانون543255681آالء عبد الكرٌم الجمال6
فقط خمس وستون473224365بشرى ثائر الخطٌب7
فقط ثمان وستون443204868بٌان جمال الدٌن ملوح8ً
فقط ستون696223860بٌان حسٌن الصالح9
فقط ثالث وثمانون546275683خلٌل ٌاسر الحسٌن10
فقط سبع وسبعون580294877ذو الفقار صخر حٌدر11
فقط خمس وخمسون816233255راما ابراهٌم سٌفو12
فقط ثالث وخمسون678223153راما غباث جبر13
فقط إثنان وسبعون261185472رشا باسم ٌعقوب14
فقط ثالثون30صفر56530رغد جوزٌف الحلو15
فقط ستون135243660رٌم صالح الدٌن سالم16
فقط سبع وستون106204767رٌم عبد الكرٌم المصٌات17ً
فقط إثنان وسبعون719254772رٌما جهاد االبراهٌم18
فقط ست وثمانون549256186زٌنب جبر جبر19
فقط ثمان وستون547274168زٌنب علً العجٌب20
فقط أربع وستون520224264ساره احمد حمود21
فقط تسع وثمانون798276289سوزان توفٌق القهوج22ً
فقط ثالث وثمانون556295483شٌماء عبد اإلله العبد هللا23
غائبغائب55728صفا احمد حنٌف محمد24
فقط ثالث وثمانون579295483ضرار صخر حٌدر25
غائبغائب79328عال علً النٌسان26ً
فقط ثالث وستون537234063فدوى عبدهللا الغرٌب27
غائبغائب50923لبنى غسان ورده28
فقط إحدى وسبعون425254671لوتس قسورة رزوق29
فقط ثمان وثمانون554295988ماٌا نضال جاكٌش30
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فقط سبع وخمسون595203757مجد محمد أبو خضره31
فقط سبعون376224870محمد حسن جبر32
فقط تسع وخمسون418213859محمد نزار الدبٌات33
فقط إثنان وثمانون398235982محمود ٌحٌى الضاهر34
فقط إثنان وثمانون618255782مرح حسٌن عبدو35
فقط إثنان وأربعون1149182442مرح فاٌز شالٌش36
غائبغائب43723مٌس مامون غال37ً
فقط ثالث وتسعون594276693نور وائل شاهٌن38
فقط اربع وثمانون806255984هال أحمد غٌبور39
فقط ثالث وخمسون464223153هال زكوان ضوا40
فقط ست وثمانون577285886هال سمٌر سٌفو41
فقط أربع وأربعون663261844هال سمٌر محفوض42
فقط أربع وسبعون576264874هال محمد االبراهٌم43
فقط ست وخمسون574223456والء علً الشٌخ محمود44
فقط ثمان وستون438234568ٌمام بسام خلف45
فقط ثمان وسبعون626255378ٌوال محمد الحالق46

االستضافة
فقط ست وثمانون285886ميسم أحمد الفارس47
فقط ثالث وستون253863روال صادق جقمور48
فقط سبع وستون224567المياس يحيى عمي49

الراسبون
غائبغائب69726مازن أحمد دلول50
غائبغائب39229صبا نادر ابو قاسم51
فقط ست وثمانون413295786سارة بشار حويجه52
54
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