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راسبفقط تسع وخمسون52759فوازوحيده خياره13
ناجحفقط ثالث وستون511263ابراىيمرانيا الشبيب25
ناجحفقط سبعون541670ميندندى زكيو36
ناجحفقط إثنان وستون491362عزامسالم غنامو47
ناجحفقط خمس وستون531265محمد امينسميره العبيسي58
ناجحفقط ثالث وسبعون571673عدناننورا زيدان69
ناجحفقط إثنان وستون491362خالدعدي العمي710
ناجحفقط تسع وستون521769احمدمحمد نور عرفو811
ناجحفقط ثمانون631780محمدمنى المشعل912
ناجحفقط إحدى وسبعون541771ممدوحأيناس البرازي1013
ناجحفقط إثنان وسبعون561672توفيقفاطمة العمري1117
ناجحفقط إحدى وثمانون602181حسنميا موسى1218
ناجحفقط إثنان وستون471562يحيىتسنيم صميعي1319
ناجحفقط سبعون551570عبداهللرنا الناصر1420
ناجحفقط خمس وسبعون552075سميماناماني االبراىيم1521
راسبفقط تسع وخمسون471259الطيبمصطفى الحوراني1624
ناجحفقط سبعون541670الياسماري كالو1725
ناجحفقط ثالث وستون501363محمد مسعفزىراء المنصور1826
ناجحفقط ستون481260سعدالدينسممى الشعراني1930
ناجحفقط ثمان وستون491968عبدالرحمنياسر ىاشم2031
راسبفقط تسع وخمسون481159نصرجنى الشيخوني2134
ناجحفقط ست وستون501666صفوحشيد البرازي2237
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ناجحفقط ثمان وستون501868سميردالل خميس2338
ناجحفقط ثمان وستون521668عمادأالء الصباغ2439
ناجحفقط سبعون521870مروانعبدالرحمن البيروتي2542
ناجحفقط ثمان وستون511768زيادبشر الزعبي2643
ناجحفقط أربع وستون481664ماىرأكرم ارحيل2744
ناجحفقط ست وستون491766جمالساره ورده2847
ناجحفقط سبع وستون511667غسانالمييار سيفو2949
ناجحفقط ست وستون491766حيدرعمي حيدر3051
ناجحفقط تسع وستون531669ابراىيمبالل عسكر3152
راسبغيابغيابغياب49سميرجالل زيدان3253
ناجحفقط سبع وستون511667يحيىبتول مكاوي3354
ناجحفقط ثالث وستون491463عبد الرحمناناس عدي3455
ناجحفقط إحدى وستون471461عمينور ورده3556
ناجحفقط ستون491160محمد مخمصمنال عرواني3657
ناجحفقط ست وستون521466احمدخديجو كرديو3758
ناجحفقط إحدى وستون481361سميمانأحمد زمزوم3859
ناجحفقط ثالث وسبعون532073مصطفىسارة صمودي3960
ناجحفقط أربع وستون491564عمادبتول االروج4063
ناجحفقط ثالث وستون501363رياضخالد ستاوا4166
ناجحفقط ست وستون491766عامرمحمد الدباغ4267
ناجحفقط تسع وستون521769محمد مخمصبتول االحدب4368
ناجحفقط إحدى وستون481361محمد جمالعمران عرواني4469
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ناجحفقط سبع وستون541367نادرراما الضحاك45142
ناجحفقط إثنان وستون481462محمدأحمد عرفو46143
ناجحفقط سبع وستون511667منذرأحمد النجار47144
ناجحفقط ست وستون531366غازيالمعتصم باهلل الجاجو48145
ناجحفقط ست وستون521466رياضزياد بيسكي49146
ناجحفقط ست وستون541266اسماعيلحنين ابو حالوه50147
ناجحفقط سبع وستون521567مشعلكوثر العاشق51148
ناجحفقط إثنان وستون491362عبد العزيزسامر صميعي52150
ناجحفقط سبع وستون511667محمداحمد النعيم53151
ناجحفقط إحدى وستون481361عبدالمجيدأنس ابوطوق54152
ناجحفقط ست وستون511566نزارىنادي قاسم آغا55154
ناجحفقط أربع وستون481664سامرعبد اليادي العوير56155
ناجحفقط سبع وستون501767عميميس الحمو57159
ناجحفقط سبع وسبعون581977عدنانغنوه رزوق58160
ناجحفقط أربع وستون461864نزاركرم العتر59162
راسبفقط ست وخمسون441256عمياحمد خموف60255
ناجحفقط ثمان وستون531568محمدمحمود عجاج61266
ناجحفقط أربع وستون491564مصطفىمي الخطيب62329
ناجحفقط خمس وستون481765محمدغيث سيفو63350
ناجحفقط ثالث وستون511263محمد سميممحمد نياد الخطيب64464


