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مالحظات
كتابةمجموعالعمميالنظري

فقط ستون6286060آالء نديم خديجو1
فقط ستون9856060أناغيم عمي حيدر2
فقط ستون9676060احمد جياد االبراىيم3
فقط تسع وأربعون6454949احمد محمد بياء الدين المحمد طو4

فقط ثمان وأربعون4454848اسامة اكرم كمثوم5

فقط ثالثون6013030اناغيم مازن مني6
فقط ثمان وأربعون6094848ايمان يوسف رستم7

غيابغائب971بتول عمار جبر8
فقط إحدى وستون7606161بتول غزوان أسعد البكري9

فقط ستون7366060ثابت راتب حويجو10
فقط إحدى وستون9356161حسن يحيى ديوب11

فقط تسع وسبعون5897979حميمو احمد أدىم12

فقط ثالث وأربعون7474343خالد جمال عمرو13

فقط خمس وثالثون7823535خالد سميم الخطاب14

فقط ستون8116060رؤى ادريس سويدان15
فقط خمس وأربعون8134545رامي نزار كحمة16

فقط إحدى وخمسون5835151رشيد أكرم ياغي17

فقط ست وستون9446666رىام عبد الرحمن عاشور18

فقط سبعة عشر7911717رىام نزار جبر19

فقط سبعون6297070رىف عمار اليازجي20
فقط تسع وستون11406969روان عمي زينو21

فقط سبعون4577070روان ماجد وسوف22
فقط سبع وستون5786767ريم عماد العثمان23

فقط أربع وستون7276464ريما رضوان غزال24

فقط ستون8366060زىراء رياض الحاج عمي25
فقط إثنان وسبعون7327272زيد حسام سالمو26
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فقط ستون7596060سارة ميسره آفا27
فقط إثنان وخمسون6325252سكارليت عمي ديوب28

فقط خمسون5725050سميم رامي ديوب29
فقط ثمان وستون7896868شام منير أحمد30

فقط إحدى وتسعون4119191شذى وليد فطوم31

فقط خمس وثالثون6893535عبد الرحمن عبد السالم محمد الشويخ32

فقط ثمان وسبعون9557878عال احمد عز الدين33

فقط ستون9696060عمي محمد الحسين34
فقط إثنان وثالثون3953232غالية محمد الزبدي35

فقط أربع وستون5826464غيث غياث شاىين36

فقط ستة عشر4611616غيث فراس صيوم37
فقط ثالث وثمانون7378383فرح طمعت شاىين38

فقط سبع وسبعون7677777فرح مييب ديوب39

فقط خمسون7565050لجين كرم حبيب40
فقط سبع وسبعون7887777لور عمي عبيده41

فقط إحدى وخمسون11415151لينا عبد الحكيم العمر42

غيابغائب387محمد ايمن الحسن43
فقط ست وسبعون7647676محمد عبد الرحمن بكور44

فقط عشرة7461010محمود عمي الشيخو45
فقط تسع وثالثون8033939مرام محمد تاجو46

فقط ثمان وسبعون7387878مرح محمد الخطيب47

فقط اربع وثمانون7698484منار محمد سمير ضعون48

فقط إثنان وستون7426262ميند زياد ابراىيم49

فقط ستون7336060مي تيسير رزوق50
فقط سبع وثمانون7618787مي حكمت نكاره51

فقط ثمان وستون4276868نزار درويش درويش52

فقط إثنان وستون9466262نور رعد المال53

فقط إثنان وثمانون7438282نور فايز الالذقاني54

فقط أربع وأربعون5854444نور محمد الياسين55

فقط صفر66100نورا محمد طحموش56



فقط إحدى وخمسون9545151نيروز حسن الشيخ ياسين57

فقط ست وأربعون3944646ىاشم معن العايق58

فقط ستون9536060ىالة عمي ابراىيم59
غيابغائب432ىدى ماىر السقا60
فقط صفر99300ىديل ناصر مقصود61
غيابغائب471ىيا عصام الدالي62
فقط ستون9636060وئام محمد كنجو السميمان63
غيابغائب610يارة عاصم الشعار64
فقط ستون9706060يزن أسعد خضور65
فقط أربع وستون6836464يزن عماد الدين رزوق66

فقط إثنان وستون5916262يمار محمد الخطيب67

غيابغائب818يمام مأمون الخطيب68
0طالب االستضافة69
غيابغائبالرقةاركان حسن المسطو70
فقط إحدى وخمسون5151الرقةبتول رائد ضوا71

فقط تسع وسبعون7979الحسكةعمي  غسان عسميو72

فقط تسع وستون6969الحسكةأماني امين زريقة73

فقط أربع وستون6464الحسكةعمار محمد خموف74

فقط أربع وثالثون3434الحسكةمحمد شوكات المحمد75

فقط إحدى وسبعون7171الحسكةمحمد عمي ايمن كحيل76

فقط ستون6060الحسكةراما محسن الدعبول77
فقط خمسون5050الحسكةكريم  امين عيسى78
فقط ثالث وستون06363اماني حسن بركات79

فقط ثمان وستون06868برىان الدين محمد العمر80

فقط ستون06060رامي عمي الجرعتمي81
فقط أربع وسبعون07474ريناد غازي الشيخ عمي82

فقط ست وعشرون02626فاطمة ناجح ياغي83

غيابغائب0كريم ناجح ياغي84
فقط ثالث وعشرون02323ىالل السميمان85

فقط إثنان وثمانون08282ساىر الشعبان86



فقط ثالثون03030خديجة أحمد الخميل87
فقط ستون06060نيرمين جباس88
غيابغائب824احمد منذر طاىر1
فقط ثمان وأربعون6544848باسمو غياث العرنجي2

فقط ستون6596060بييره محمد الزبدي3
فقط إحدى وخمسون6065151حنين رائد الحسن4

فقط ثمانون6668080خزامى عمي عجوب5
فقط إحدى وسبعون6117171رغد ايمن مقداد6

فقط ستون6306060رنده فريد السموم7
فقط خمس وستون8226565رىف عمي حمود8

فقط سبع وأربعون6684747ريتا نزار عموش9

فقط إحدى وخمسون4685151ريما وائل حاج يوسف10

فقط ست وعشرون6762626شادي عدنان غضنفر11

فقط أربع وعشرون7222424عمي خالد جاكيش12

فقط سبع وسبعون5737777لمى قتيبو القدموسي13

فقط إحدى وخمسون4235151ماىر بالل جمول14

فقط خمس وأربعون8264545محمد أسعد سميب15

فقط ستون7096060محمد فيصل اقزيز17
غيابغائب431مريم حمود الرمضان18
فقط سبع وستون8126767نغم حسن الخطيب19

غيابغائب605نور بشار فطوم20
فقط خمس وثالثون5623535ىاشم خالد االحمد21

فقط ستون5596060ىدى نزار ونوس22
غيابغائب700ىويدا محمد األحمد23
فقط ستون8016060ىيا حسام الحزواني24
فقط ثالث وسبعون5937373يارا عماد الصييوني25

فقط سبع وأربعون7084747ياسمين فيصل اقزيز26

فقط ثالث وسبعون4397373يزن دريد عزو27

فقط إثنان وأربعون9374242بيان عبد السالم النعيم28

فقط ستون9496060رنيم اسماعيل عدرة29



فقط ثالث وسبعون9437373ريم نضال الراعي30

غيابغائبادلببيان عياد الزينو31
غيابغائبالرقةآالء احمد العمي32
فقط ست وأربعون3964646احمد سميم رضوان33

فقط ست وستون6726666سحر عمي قشمر34

غيابغائب310غنوة فايز رستم35
غيابغائب290فاطمة محمد الينداوي36
غيابغائب318محمد أحمد الغانم37
غيابغائب412نجالء ماىر خدوج38
فقط ثمانية عشر4621818ىبة فيصل درويش39

فقط إثنان وأربعون4242ياسين اسماعيل40

فقط سبع وستون9956767شرف رائد محفوض41

غيابغائب496أحمد نزار سعد42
غيابغائب477رؤى فواز السيد43
غيابغائب196عبد الرحمن عبد القادر  العمر44
فقط ستون5256060فرح صفوان الحموي45
فقط ستون6926060مارسيل جمال السعد46
غيابغائب697مازن احمد دلول47
غيابغائب494مي غيث كردية48
غيابغائب220نور فايز داؤد49
غيابغائب499ياسمين فيد القطريب50
غيابغائب115اياد أحمد العبيد51
فقط ست وستون6856666جابر األحمد52

فقط خمس وستون3896565عبيرىزاع سعد53

فقط إثنان وستون4226262عمي ىيثم فخور54

غيابغائب416لبانو جمعة النبيان55
غيابغائب502عبد اهلل درزي المرعي56
فقط ستون5196060ريام عمي الرحال57
غيابغائبحمبعبير ميوس58
فقط خمس وثمانون8585صبا عيسى األحمد59



خامسة انتاجغيابغائب233آالء أحمد بوظان60
خامسة انتاجغيابغائبحمبرىف مجحود61
غيابغائب135ريم صالح الدين سالم62
فقط تسع وأربعون4949سارة محمد سمير ىرموش63


