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كتابًةرقمًاالنظريالعملي
فقط مائة3070100

راسبفقط إحدى وثالثون141731منبيلهيا النجار1192
راسبفقط ثالث وأربعون222143متمامأنس بارودي2203
ناجحفقط أربع وسبعون205474مسعيدانس البابا3278
ناجحفقط سبع وثمانون236487مغسانمعاذ الحالق4280
راسبفقط أربع وخمسون193554مبسامعبدالهادي الحسين5281
ناجحفقط إحدى وثمانون235881معامرإكرام عمرين6282
راسبفقط سبع وأربعون133447مطريفنور الكردي7283
ناجحفقط ثمانون225880ممحمد مسعفراما قطرنجي8284
ناجحفقط أربع وستون164864محسناحمد ياسين دالي9285
راسبفقط ثالث وخمسون163753مصالحدانيا الرطبي10286
ناجحفقط تسع وسبعون176279مجميلمهند حزوري11287
ناجحفقط إثنان وسبعون165672منبيلهبه ديوب الشعراني12288
راسبفقط ست وخمسون144256ممحمدنور الحواط13289
ناجحفقط ثمان وثمانون196988ماحمدشهد احمد14290
ناجحفقط تسع وسبعون215879ميحيىلبانه سكاف15291
راسبفقط سبع وخمسون154257مابراهيمبشر البرازي16293
ناجحفقط تسع وسبعون225779مأنسحال عبد الباقي17294
ناجحفقط سبع وستون165167ممحمد علياسالم زبير18295
راسبغيابغيابغياب16ماحمدرشا ادلبي19296
ناجحفقط إثنان وثمانون226082معماد الدينريم حماده20297
راسبفقط أربع وثالثون181634مغسانياسر عبد الباقي21298
ناجحفقط خمس وستون194665متمامسالم شيخ الغنامه22299
ناجحفقط خمس وسبعون215475معدنانليث ديوب23300
راسبفقط ثالث وخمسون203353ممأمونسالي جمول24301
منقطع/آيه جرعتلي 25302 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنقطعـــــــــــــــــــــــــــــمتمام/
ناجحفقط أربع وسبعون195574معبدااللهصفاء جيجاوي26303
راسبفقط ثمان وخمسون203858ممحمد يحيىأسماء مشنوق27304
ناجحفقط ثمان وستون165268ممحمودفرح االبرش28305
ناجحفقط أربع وسبعون195574مخلدونغالب الزين29306
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راسبفقط أربع وخمسون213354مخليلمحمود الروبة30308
راسبفقط تسعة  549معبدومحمد العلوش31309
ناجحفقط اربع وثمانون216384معبدالرزاقهدى الشمالي32311
ناجحفقط تسع وسبعون215879منبيلوداد القطمه33312
منقطع/آالء زيدان 34313 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنقطعـــــــــــــــــــــــــــــمطالل/
راسبفقط أربع وثالثون102434مانسمحمد عيسى عسكر35314
ناجحفقط ثالث وستون164763ممظهراالء سليمان36315
ناجحفقط ثالث وستون174663مسيدبتول السيد37438
ناجحفقط ست وستون184866مابراهيممي الخليل38439
راسبفقط خمس وعشرون91625ممحمدهال الخطيب39440
راسبفقط إحدى وثالثون112031ممحمداحمد الشيخ خالد40442
ناجحفقط ثمانون146680ممحمد رامزاحمد سالمه41444
ناجحفقط ثالث وسبعون175673معبد العزيزوسام مقداد42445
ناجحفقط أربع وستون145064متاج الدينمحمد نيوف43447
راسبفقط إثنان وعشرون111122ممحمدنبراس نيوف44449
ناجحفقط ثالث وسبعون205373ممحمد عبد الغفوردعاء المحمد45450
ناجحفقط خمس وستون184765ممصطفىيمان حيدر الشعراني46451
ناجحفقط إثنان وستون154762مناصحمحمد المدهلل47452
ناجحفقط خمس وستون174865مطاللنور البارودي48453
راسبفقط عشرون15520مأيمنعصام عنابي49454
راسبفقط ست وأربعون163046معبد اهللدعاء كتيل50455
ناجحفقط اربع وثمانون246084مباللراما ونوس51457
راسبغيابغيابغياب13ماحمدحذيفه الشيخ بكرو52458
ناجحفقط إحدى وستون154661ماسامهسوسن الحمدان53459
ناجحفقط إحدى وستون223961ممامونساره التمر البرازي54460
راسبغيابغيابغياب17معبد الهاديطه بزنكو55461
راسبفقط سبع وخمسون223557مرامزنوره الجندي56462
ناجحفقط إثنان وسبعون205272مأيمنحازم الحواط57475
ناجحفقط سبع وثمانون226587مسالملما الملك58476
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ناجحفقط ست وستون194766ماسامهرضية كويدر59477
ناجحفقط أربع وسبعون185674مفوازياسين محيميد دبيس60478
راسبفقط ست وخمسون154156ممصطفىعدنان منصور61479
ناجحفقط ثمان وستون155368مأحمدزلفة القدور62480
راسبفقط ست وخمسون134356ماحمدابراهيم باشوري63481
راسبفقط سبع وخمسون203757معبد الحميدشذاالياسين64482
ناجحفقط خمس وستون125365ممحمد خضرعبد العزيز عقاد65483
راسبفقط ثالث وأربعون123143مغازيربا صطوف66484
ناجحفقط ثالث وسبعون205373معبد العزيزبراء الشيرازي الصباغ67485
راسبفقط ست وخمسون114556ممهندفائز األذناستضافة68
ناجحفقط إثنان وسبعون165672ممحمد منيرعبد الرحمن خيزراناستضافة69

الراسبون والحملة
منقطع/عبد المجيد لطفي70129 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنقطعـــــــــــــــــ9رمحمد ماهر/
منقطع/براء االمير71141 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنقطعـــــــــــــــــــــــــــــرعمار/
راسبغيابغيابغياب0اعادةرجهادامجد السبع72171
راسبغيابغيابغياب0اعادةعبد اهللعبد الحميد المنجد73210
منقطع/تيماء الدبيات74218 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنقطعـــــــــــــــــ18رمصطفى/
منقطع/محمد قدور السليمان75224 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنقطعـــــــــــــــــــــــــــــ/
راسبغيابغيابغياب10اعادةرابراهيممحمد دهلل76230
راسبفقط أربع وأربعون152944اعادةرمحمد زهريأحمد عثمان77251
ناجحفقط تسع وسبعون196079اعادةر محمدكرم مير علي78322
ناجحفقط تسع وسبعون225779لؤي يوسف الحصري79323
راسبفقط ستة عشر16016اعادةمنهل ربيع الحايك80331
راسبفقط أربع وخمسون163854اعادةرغزوانرامز غنم81340
ناجحفقط إحدى وسبعون185371اعادةرهيثماسماعيل الرحال82342
راسبغيابغيابغياب17اعادةرمروانفرح السعد83344
راسبغيابغيابغياب18اعادةمحمدبيان وهوب84463


