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ناجحفقط ثمانون235780مابراىيمالنا المنجد186
راسبفقط ثمان وثالثون191938ممحمدخالد النجار293
راسبفقط تسع وعشرون131629موائلنور الدين رزوق394
راسبفقط سبع وعشرون121527ممحمد ياسينأمجد كزكز4107
راسبفقط ثالث وثالثون161733محسينغيث خميل5108
ناجحفقط إثنان وستون164662معبد الجبارمحمود الكوكو6115
راسبفقط أربعة عشر12214ممحمدرامي المنصور7119
راسبفقط خمس وأربعون202545مسامرىال السبع8128
راسبفقط سبع وثالثون162137معبد الفتاحسامر تميتي9132
ناجحفقط أربع وتسعون256994مممدوحىبو الجمال10163
ناجحفقط ثمانون215980معبد الباسطمحمد كاج11164
ناجحفقط سبع وثمانون246387ممخمصآفنان االصفر12165
ناجحفقط خمس وثمانون256085مابراىيمسميو محنايو13166
ناجحفقط خمس وثمانون265985معبد الكريمبتول الجرف14167
راسبفقط إحدى وخمسون222951ممحمد زياداحمد عثمان اغا15168
ناجحفقط إحدى وستون204161ممصطفىفاطمو العطار16169
ناجحفقط ثالث وستون204363مباللوفية الخطيب17170
راسبفقط سبع وثالثون181937مسعدىبو القطرنجي18173
راسبفقط سبع وخمسون243357ممنذرطالل بصل19174
راسبفقط تسع وخمسون233659مدعاسأالء شيخ خميل20176
راسبفقط ثمان وعشرون20828مبساماسماء مصري21177
راسبفقط خمسون222850مأميننوران يوسفي22178
ناجحفقط إحدى وستون194261مفيصلراما النعسان23179
راسبفقط تسع وثالثون172239مغسانلينة الشيخ خميل24180
ناجحفقط ثمان وثمانون246488ممحمد منيلشيد ىبره25181
راسبفقط إثنان وخمسون163652ممرىفرىف سنقر26182
ناجحفقط تسع وستون224769ممحمد ىيثمميا الشيرازي الصباغ27183
راسبفقط خمسة عشر15015ممحمد ناصرشيد الالذقاني28184
راسبفقط خمسة عشر12315مدرويشرغد ابي شفو29185
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راسبفقط سبع وخمسون213657ممعاويوفاطمو الضحيك30186
ناجحفقط إحدى وثمانون235881معميراما الخبازي31187
ناجحفقط ثالث وسبعون215273ممحمدرضوه الجزماتي32190
ناجحفقط سبع وسبعون195877ممنتصررنيم البغدادي البارزي33191
ممحمد(منقطع)آمنو أمون34193
ناجحفقط خمس وسبعون245175ممحمد بسامرونا غفير35195
ماسامو(منقطع)مرح نشار36196
راسبفقط ثمان وخمسون193958مكريمتيمو اليازجي37197
ناجحفقط إحدى وسبعون244771مغازيمنتصر الجاجو38199
راسبفقط سبع وعشرون22527ممحمدعبداهلل محمد القاسم39201
راسبغيابغيابغياب22موائلاسماعيل قاسم40202
مفارس(منقطع)سالم السبع41205
ناجحفقط إحدى وثمانون235881معزامسيام زبير42207
ناجحفقط ستون204060منادررند الضحاك43208
راسبفقط تسع وأربعون212849معبد الغنيريم سالمو44209
راسبفقط ثمان وعشرون20828معبداهللعبد الحميد المنجد45210
راسبفقط ست وخمسون213556مطاللفاطمو الرمضان46211
راسبفقط إحدى وخمسون143751ممحمد مجدحياه اسويد47212
ناجحفقط أربع وسبعون205474ممرعيقمر ضفار48213
راسبفقط أربعون132740ممحمد مسعفتسنيم المنصور49214
ناجحفقط ستون233760ممحمدظالل المعمار50215
راسبفقط ثالث وخمسون143953مناصحلينا الحالق51216
ناجحفقط خمس وستون214465مأيمنرىام الحموي52217
راسبفقط خمس وأربعون232245مغازيرنا صطوف53219
راسبفقط أربع وثالثون122234ممصطفىرامو الخاني54220
ناجحفقط إثنان وتسعون266692مبسامحنين جرعتمي55221
راسبفقط تسع وعشرون20929ممحمد نوررشا الشحنو56223
راسبفقط ست وثالثون221436مغالبفرح الشعار57225
راسبفقط تسع وخمسون233659مصبحيمحمد مني58226
راسبفقط تسع وأربعون222749ممحمدمحمود البابا59227
راسبفقط خمس وخمسون223355موليداباء الشيخ ياسين60228
ناجحفقط إحدى وثمانون245781ممحمد عقبوعامره النابمسي61229
راسبغيابغيابغياب24مناصرزينب كحيل62231
راسبغيابغيابغياب19مقصيعادل رزوق63232
راسبفقط تسع وعشرون25429مرياضصبا العابد64233



ناجحفقط ستون213960ممروانكنانو ورده65234
راسبفقط ثالثون171330مسامريزن فطوم66235
ناجحفقط تسعون246690معالء الدينحنين مغمومو67236
راسبغيابغيابغياب19منور الدينمريم الشعار68238
ناجحفقط ثالث وستون243963مزيادطارق اليندي69244
راسبفقط أربعة عشر14014مايمنمحمد امير عسكر70272
ناجحفقط ثمان وستون234568ممحمدمايا الشعراني71317
ناجحفقط إثنان وسبعون234972مظافرأريج جمول72318
ناجحفقط خمس وثمانون256085معمينسرين سفاف73319
ناجحفقط سبعون234770ممحمد فاروقوالء الزكار74320
ناجحفقط سبع وثمانون246387ملؤييوسف الحصري75323
ناجحفقط إثنان وستون194362مأحمدمحمد المطوف76325
راسبفقط أربع وعشرون18624مغياثرنيم الصغير77328
راسبفقط أربعون211940معبدالمنعمنور الدين الصباغ78330
راسبفقط أربع وعشرون24024ممنيلربيع الحايك79331
راسبفقط ست وأربعون242246معبداهللزينو حيدر80332
راسبفقط تسع وأربعون202949ماليانسيده الحمبي81333
راسبفقط ست وخمسون213556معبد السالممياس الكردي82334
راسبفقط تسع وخمسون243559معمينغم الخطيب83336
راسبفقط تسع وأربعون212849مثائرزينو الخطيب84337
راسبفقط إحدى وأربعون162541معبد الكريمعفراء الماغوط85338
ناجحفقط أربع وستون214364ممحمد نصر الديناناغيم حبط86341
ناجحفقط إحدى وتسعون266591ماحمدشياب السممي87346
راسبفقط ثالث وأربعون241943مفرحانمصعب كنجو88347
راسبفقط ثالث وأربعون192443ماميربراء الشيرازي الصباغ89348
راسبفقط سبع وأربعون212647مرائدعبد الرزاق العثمان90349
راسبفقط إحدى وخمسون213051معماررشا حوا91351
راسبفقط أربعون241640مجمالبتول مسطو92352
راسبفقط أربعون172340مرامزدعاء المعمار93441
راسبفقط ثالث وأربعون232043ماحمدنورما سفر94443
راسبفقط أربع وثالثون181634مصخرجنان حيدر95448
راسبغيابغيابغياب15ممصطفىحسام دبيس96456
راسبفقط خمس وخمسون163955ممحمد فخريحازم المصيني97466
راسبفقط إثنان وثالثون25732مماجدرىف النحاس98467
راسبفقط خمس وأربعون222345ماحمدرغد عباس99468



ناجحفقط تسع وسبعون255479معبد الكريممرام الحاج حسين100469
ناجحفقط إحدى وتسعون256691مسميرمي عباس101470
راسبفقط ثمان وخمسون203858مايمنايناس الدبساوي102471
ناجحفقط إحدى وتسعون246791مماجدوالء كسم 103472
ناجحفقط ثمانون245680ممحمدتيماء النحاس104473
راسبفقط تسع وثالثون162339معمارميس حمصيةاستضافة105
راسبفقط عشرون14620ميحيىعبد اهلل العزواستضافة106
الحممة والراسبين1070
راسبغيابغيابغياب18رعدنانربٌع القربه10832
راسبغيابغيابغياب14ىيثمشرف الدٌن كزكز109112
راسبفقط ست وخمسون154156محمد مخمصغالٌه السراج110140
راسبفقط إحدى وعشرون15621لؤيهبة الزلمة111246
راسبفقط خمس وأربعون242145عبداهللعلً رزوق112256
راسبغيابغيابغياب18ماجدنادر منى113262
راسبفقط سبع وأربعون153247وليدمرٌم خصرٌن114269
راسبغيابغيابغياب3رفايزرافد المحفوض115316
راسبغيابغيابغياب20غياثغٌث قشمر116335
راسبفقط أربعون221840بشارنور صمودي117446
راسبفقط ثالث وعشرون111223عمارنور عواداستضافة118


