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ناجحفقط ستون169204060فاطمو العطار1
راسبفقط إثنان وعشرون17014822وفية الخطيب2
راسبفقط ثالثة عشر1718513امجد السبع3
ناجحفقط سبعون173205070ىبو القطرنجي4
راسبفقط تسع وخمسون174233659طالل منذر بصل5
راسبفقط ثالث وخمسون175134053عالء حارس6
راسبغيابغيابغياب17719اسماء مصري7
راسبفقط ثالث وخمسون178183553نوران يوسفي8
راسبفقط ثمان وخمسون179213758راما النعسان9
ناجحفقط ست وستون180194766لينة الشيخ خميل10
راسبغيابغيابغياب1829رىف سنقر11
ناجحفقط خمس وستون183145165ميا الشيرازي الصباغ12
راسبفقط سبع وأربعون184192847شيد محمد ناصر الالذقاني13
راسبفقط إثنان وثالثون185211132رغد ابي شفو14
ناجحفقط ثالث وستون196164763مرح نشار15
راسبغيابغيابغياب19723تيمو اليازجي16
راسبفقط سبع وعشرون198131427محمد االحمد الكمش17
ناجحفقط ثمانون202206080اسماعيل قاسم18
راسبغيابغيابغياب2045رنيم الشامي19
ناجحفقط ثالث وستون205174663سالم السبع20
راسبفقط أربعون206112940آالء محفوض21
راسبغيابغيابغياب21015عبد الحميد المنجد22
راسبغيابغيابغياب21117فاطمو الرمضان23
راسبغيابغيابغياب21215حياه اسويد24
راسبغيابغيابغياب21323قمر ضفار25
راسبفقط ثمان وخمسون215184058ظالل المعمار26
راسبفقط ثالث وخمسون216134053لينا الحالق27
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ناجحفقط ثمان وستون217204868رىام الحموي28
راسبغيابغيابغياب21819تيماء الدبيات29
راسبغيابغيابغياب21913رنا صطوف30
راسبغيابغيابغياب2209رامو الخاني31
ناجحفقط إحدى وثمانون221235881حنين جرعتمي32
راسبفقط ثمان وعشرون222131528عالء النبيان33
راسبغيابغيابغياب22315رشا الشحنو34
منقطع224/منقطع/محمد قدور السميمان35
راسبغيابغيابغياب22518فرح الشعار36
ناجحفقط إثنان وسبعون228175572اباء الشيخ ياسين37
راسبغيابغيابغياب2302محمد دهلل38
راسبغيابغيابغياب23211عادل رزوق39
راسبغيابغيابغياب2339صبا العابد40
ناجحفقط سبع وثمانون234177087كنانو ورده41
راسبفقط إحدى وثالثون236102131حنين مغمومة42
راسبفقط سبع وأربعون318212647أريج جمول 43
2ايقاف ف2/32211ايقاف ف/كرم مير عمي44
ناجحفقط ست وستون323224466يوسف الحصري 45
راسبفقط ست وثالثون327142236رغد حور46
ناجحفقط ثالث وستون328184563رنيم الصغير 47
راسبغيابغيابغياب33122ربيع الحايك 48
ناجحفقط سبع وستون332175067زينو حيدر49
راسبغيابغيابغياب3349مياس الكردي50
ناجحفقط سبعون337175370زينو الخطيب 51
راسبفقط ثالث وثالثون339201333رند ديوب 52
راسبغيابغيابغيابغياب340رامز غنم53
ناجحفقط إحدى وستون352164561بتول جمال مسطو54
راسبغيابغيابغياب9استضافةرىف النحاس 55
راسبغيابغيابغياب14استضافةتيماء النحاس56
ناجحفقط ثمان وستون194968استضافةرغد عباس57
راسبفقط سبع وعشرون81927استضافةصفاء برازي58
راسبغيابغيابغياب10استضافةمحمود عرواني59
ناجحفقط إثنان وثمانون186482استضافةمرام الحاج حسين60
راسبفقط أربع وعشرون51924استضافةميند شاوردي61

الحممة



راسبغيابغيابغياب3217ربيع القربو62
ناجحفقط أربع وستون62164864ظافر حالق63
راسبغيابغيابغياب9316خالد النجار64
راسبغيابغيابغياب10718أمجد كزكز65
2ايقاف ف2/11720ايقاف ف/محمد أمين الرشيد66
راسبغيابغيابغياب12915عبد المجيد لطفي67
راسبفقط تسع وخمسون133154459مروه ممي68
2ايقاف ف2/141ايقاف ف/براء االمير69
ناجحفقط ثالث وسبعون149205373طمة أبو حالوة70
مستنفذ16121/مستنفذ/عبد الطيف قصاب71
ناجحفقط أربع وسبعون241165874سارة نصرة72
ناجحفقط ست وسبعون246225476ىبة الزلمة73
ناجحفقط خمس وستون247184765رغد الحموي74
راسبفقط ثالث وعشرون25114923أحمد عثمان75
راسبغيابغيابغياب27210محمد امير عسكر76
راسبغيابغيابغياب13استضافةنور عواد77
راسبغيابغيابغياب12استضافةرىف السراج78
ناجحفقط إثنان وتسعون227092استضافة من حمبيحيى بكور79
راسبغيابغيابغياب34417فرح السعد80
راسبفقط ثالث وعشرون34214923اسماعيل الرحال81
ناجحفقط ست وستون345184866ماري فروح82




