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مالحظات
كتابةمجموعالنظريالعممي

فقط خمس وستون396204565احمد سلٌم رضوان1
فقط إثنان وتسعون797227092احمد غسان المحسن2
غائبغائب83227الزهراء ابراهٌم عبود3
فقط إحدى وخمسون548213051أنس فاٌز المحمود4
فقط إثنان وتسعون990227092آسٌه أٌمن الكردي5
فقط ثالث وتسعون543237093آالء عبد الكرٌم الجمال6
فقط ثمان وأربعون473232548بشرى ثائر الخطٌب7
فقط اربع وثمانون443246084بٌان جمال الدٌن ملوح8ً
فقط سبع وستون696224567بٌان حسٌن الصالح9
غائبغائب54624خلٌل ٌاسر الحسٌن10
فقط تسعون580256590ذو الفقار صخر حٌدر11
فقط سبع وثمانون816276087راما ابراهٌم سٌفو12
فقط تسع وسبعون678245579راما غباث جبر13
فقط ثالث وثمانون261236083رشا باسم ٌعقوب14
فقط سبع وتسعون565277097رغد جوزٌف الحلو15
غائبغائب13522رٌم صالح الدٌن سالم16
فقط ثالث وتسعون106237093رٌم عبد الكرٌم المصٌات17ً
فقط ثمان وثمانون719236588رٌما جهاد االبراهٌم18
فقط سبع وسبعون549275077زٌنب جبر جبر19
فقط خمس وثمانون547256085زٌنب علً العجٌب20
فقط تسع وستون520244569ساره احمد حمود21
فقط سبع وتسعون798277097سوزان توفٌق القهوج22ً
فقط أربع وتسعون556247094شٌماء عبد اإلله العبد هللا23
فقط خمس وثمانون557256085صفا احمد حنٌف محمد24
فقط خمس وتسعون579257095ضرار صخر حٌدر25
فقط خمس وتسعون793257095عال علً النٌسان26ً
فقط إثنان وخمسون537223052فدوى عبدهللا الغرٌب27
فقط ثالث وخمسون509233053لبنى غسان ورده28
فقط ثالث وتسعون425237093لوتس قسورة رزوق29
فقط إثنان وتسعون554276592ماٌا نضال جاكٌش30
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الدرجة
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مالحظات
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فقط ثمان وثمانون595236588مجد محمد أبو خضره31
فقط ثالث وتسعون376237093محمد حسن جبر32
فقط تسع وثمانون418246589محمد نزار الدبٌات33
فقط إثنان وثمانون398226082محمود ٌحٌى الضاهر34
فقط أربع وتسعون618247094مرح حسٌن عبدو35
محرومغائبمحروم1149مرح فاٌز شالٌش36
فقط سبع وسبعون437225577مٌس مامون غال37ً
غائبغائب59425نور وائل شاهٌن38
فقط خمس وتسعون806257095هال أحمد غٌبور39
فقط خمس وثمانون464256085هال زكوان ضوا40
فقط تسعون577256590هال سمٌر سٌفو41
فقط ثمانون663255580هال سمٌر محفوض42
فقط أربع وتسعون576247094هال محمد االبراهٌم43
فقط اربع وثمانون574246084والء علً الشٌخ محمود44
فقط ثمان وستون438234568ٌمام بسام خلف45
فقط تسعون626256590ٌوال محمد الحالق46
االستضافة47
فقط أربع وتسعون247094ميسم أحمد الفارس48
فقط أربع وسبعون245074روال صادق جقمور49
فقط إثنان وخمسون223052المياس يحيى عمي50

الراسبون
فقط إحدى وسبعون496215071احمد نزار سعد 51
فقط ثمان وثمانون697236588مازن أحمد دلول52
فقط خمس وثمانون255206585احمد محمد سمير ضعون 53
فقط ست وثمانون674216586انغام سعد سعد 54
فقط ستون713253560سارة محمد سمير هرموش 55
فقط تسعون451256590عالء سامي جمول 56
فقط سبعون692205070مارسيل جمال السعد 57
فقط إحدى وسبعون217215071نوار منذر الصالح 58
فقط تسع وثمانون220246589نور فايز داؤد59
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فقط اربع وثمانون488246084هدى مصطفى رزوق60
فقط سبع وخمسون234273057والء وليد األحمد61
فقط أربع وستون936194564خضر عدنان محمود62
فقط تسع وثمانون941197089عوض عبد الرزاق بديوي63
فقط خمس وستون254065نورا عدنان أبو شاهين64

حممة خامسة
غائبغائب36928عفراء بشار زينو 65
غائبغائب67920غفران عبد الكريم فاضل 66
فقط اربع وثمانون266196584فرح سمير صافية 67
غائبغائب72324ماهر اسماعيل عيد 68
فقط ست وخمسون662263056يمار أمين حمودي69
غائبغائب45826يمام عمي ديوب70
غائبغائب27923مجد أحمد مقداد71
غائبغائب28123فادي ركن الدين سيفو72

اعادة عممي
غائبغائب68725عبد هللا عبد السالم غريواتي73
74
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