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فقط واحد وخمسون51االء رحال6

فقط خمسة وأربعون45االء طرشان7
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صفر0الٌسار عبد الجواد9
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فقط أربعة عشر14امل الحمٌد11

فقط أربعة عشر14امل حكوات12ً

فقط واحد وثالثون31امنه جالود13

فقط ثالثة وعشرون23امٌره جواش14
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فقط سبعة7اٌمان ودي16

فقط ثمانٌة8اٌناس االبراهٌم17

فقط ثمانٌة وثالثون38أحمد مسطو الحلب18ً

19
 أحمد نجم الحمود
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صفر0أمٌنه حلفاوي24

صفر0أنس الشمال25ً

26
 أنس محمد األحمد

الٌاسٌن
فقط ستة وخمسون56

فقط ستة وسبعون76أوس علولو27

فقط اثنان وستون62أٌمن بٌضون28

فقط سبعة وخمسون57آالء العل29ً

فقط اثنان وثالثون32آالء الفهد30

مالحظاتاالسم والشهرةالرقم
العالمة
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فقط اثنان وخمسون52حنٌن مصري52

فقط خمسة عشر15خالد الشحود53

فقط واحد وأربعون41خدٌجه رحمون54

فقط ثالثة وأربعون43دعاء االسعد55

فقط اثنان وعشرون22دعاء الخلف56

فقط اثنان2دالل الضاهر57

فقط سبعون70دٌانا زقزوق58

فقط ستون60دٌمة الطرن59

فقط خمسة وعشرون25دٌمة حاج ٌوسف60

فقط سبعون70ربا نبهان61
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فقط تسعة وثالثون39رشا البكري63

فقط اثنان وأربعون42رضوان الٌوسف64
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فقط تسعة9رهف السوادي67

فقط خمسون50روان الحلبٌه68

صفر0روان عبد السالم69

صفر0روال المحمد70

فقط أربعة وأربعون44رٌم  األحمد71

فقط اثنان وستون62رٌم الشٌخ72
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فقط سبعة عشر17زٌنب الدبٌك76

صفر0زٌنب المصري77

فقط واحد وثالثون31شذى كردي78

فقط سبعة وعشرون27شفاء العبد العزٌز79

فقط ثالثة وأربعون43شٌماء الجمٌة80

فقط ستون60صبا فاضل81

فقط خمسة وعشرون25صبحٌة شومل82

فقط خمسة وأربعون45صبرٌة راكان سالمة83

فقط ثمانٌة عشر18ضحى الجدي84

صفر0ضحى الجوالن85

فقط ستة وخمسون56ضحى سفاف86

فقط واحد وعشرون21طالل العلٌوي87

فقط واحد وأربعون41عائشة المنصور88

فقط عشرة10عائشه العكله89

فقط خمسة وخمسون55عبد الرحمن الكردي90

91
 عبد الرحمن أبو

هالل
فقط ثالثة3
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فقط ستة وثالثون36عبد الكرٌم السعد92

فقط ثمانٌة وعشرون28عبد اللطٌف المحمود93

فقط خمسة وسبعون75عبٌر كف الغزال94

صفر0عدنان عكره95

فقط اثنان وثالثون32عال الشمان96

فقط خمسة وثالثون35عال عروان97ً

98
 عالء الدٌن محمد

محمد
صفر0

صفر0عالء المحمد99

فقط ثمانٌة عشر18علً البحري100

حرمان دورتٌن اعتبار من اإلضافًفقط أربعة وستون64علٌاء المرع101ً

فقط ستة عشر16علٌه الرٌشان102

فقط تسعة وثالثون39عمار الكردي103

فقط ستة وخمسون56غالٌة القشاش104

فقط خمسون50غفران عصار105

فقط خمسة وثالثون35غٌداء شحود106

صفر0فاتن الحسٌن107

108
 فاطمة الزهراء

حالق
صفر0

فقط أربعة عشر14فاطمة الفطراوي109

فقط اثنان2فاطمة الكردي110

صفر0فاطمه الحمدوش111

112
 فاطمه الزهراء

ناصر
فقط خمسة وأربعون45

صفر0فاطمه أحمد  القاسم113

فقط ستة وستون66فداء المنصور114

فقط خمسون50فٌصل الواوي115

فقط إثنى عشر12قمر السبسب116ً

فقط أربعة وثمانون84قمر الشام117ً

فقط ستة6كفا المنصور118

فقط ستة وخمسون56ماري مخول119
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صفر0محمود المصري126

فقط ثمانٌة وثالثون38مروه الخلوف127

صفر0مرٌم الخالد128

فقط خمسة وعشرون25مرٌم الزعب129ً

فقط ستة وعشرون26مرٌم العبود130

صفر0مرٌم عباس131

فقط تسعة وثالثون39معاذ الدروٌش132

فقط أربعة وثالثون34مالك الحٌوي133

صفر0ملهم تلٌت134ً

فقط ستة وعشرون26مها مك135ً

فقط خمسون50مٌس الحلبٌه136

فقط أربعة وخمسون54نارمٌن حاج طه137

حرمان دورة تكمٌلً فقط ثالثة وعشرون23نتالً النوري الفرا138

صفر0نهله الحمدو139

فقط عشرون20نهى رحال140

فقط أربعة عشر14نور العنكو141

فقط ثالثة وثالثون33نور العٌسى142

فقط ثمانٌة وستون68نور المرسال143

فقط خمسة وأربعون45نور صابون144

فقط واحد وخمسون51هاجر الحلبٌه145

صفر0هاجر الطباع146

فقط ثمانٌة وثالثون38هاجر المحمد147

فقط ستة وخمسون56هاجر سلوم148

فقط ستة عشر16هبة صالح149

صفر0هال حداد150
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صفر0هٌام الحاج حسٌن151

فقط ثالثون30هٌام لبابٌدي152

صفر0وائل العبدهللا153

صفر0وسٌله الزبدي154

فقط واحد وثالثون31والء االبراهٌم155

فقط ثمانٌة عشر18والء لبابٌدي156

فقط اثنان وخمسون52ٌارا األسعد157

فقط خمسة وخمسون55ٌاسمٌن جاسم158

صفر0ٌزن األٌوب159ً

فقط أربعة وثالثون34ٌقٌن الموسى الحمد160

فقط سبعة وخمسون57ٌمان األحمد161
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