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كتابةرقما

فقط ثالثة وثالثون 181533االء اجلٌقٌن1

فقط اثنان وثالثون 211132امل العبٌد المصطفى2

غيابغغأحمد الرحال العراب3ً

فقط واحد وثالثون 181331امٌرة السعد4

فقط أربعة وثالثون 34-34انصاف الخضٌر5

فقط ستة عشر 16-16أحمد كعدان6

فقط أربعة وعشرون 141024أحمدرامً الشحود7

فقط واحد وثالثون 31-31أرٌج الخطاب8

فقط خمسة وسبعون 591675أرٌج جنٌد9

غيابغغأسماء المحمود االسماعٌل10

غيابغغآالء ٌاسٌن درغام11

فقط واحد وخمسون 381351آالءحمدو12

غيابغغباسل جرجنازي13

غيابغغبتول الدٌاب14

فقط اثنان وستون 491362بتول طنٌش15

غيابغغبدور بقدونس16ً

فقط ستون 60-60براء حمشو17

سؤال بدٌلفقط واحد وثالثون 31-31براءة عبد الرحمن18

فقط ستة وثالثون 231336بشرى سفرة19

سؤال بدٌلفقط ستون 60-60ثرٌا كرزون20

فقط خمسة وثالثون 231235حزبٌة المحٌة21

فقط أربعة وعشرون 141024حسن عثمان22

فقط خمسة وستون 65-65حسٌن المرع23ً

غيابغغحفٌظة جرجنازي24

سؤال بدٌلفقط اثنان وخمسون 52-52حنان زٌود25

غيابغغخدٌجة النعسان26

فقط خمسة وأربعون 321345خلود الخطٌب27

فقط خمسة وستون 491665دانٌا ورار28

فقط اثنان وعشرون 121022دٌمة الرحال29

فقط واحد وأربعون 251641رامٌه موصل30ً
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فقط ثالثة وأربعون 321143رانٌا الشٌخة31

غيابغغرانٌا مسطو الحلب32ً

غيابغغرغد شعبان33

غيابغغروضة المصري34

فقط اثنان وأربعون 271542روضة قرطبان35ً

غيابغغرؤى الخلف36

فقط أربعة وخمسون 421254رٌتامٌخائٌل37

فقط اثنان وعشرون 22-22رنٌم األحمد38

فقط سبعة وثالثون 241337رهف حاج جدوع39

فقط سبعة وثالثون 231437رٌم المحمد الحسن40

غيابغغزبٌدة الزرقة41

فقط ثمانية عشر 10818زكرٌا الحسٌن42

فقط تسعة وأربعون 341549زهره الموشل43ً

غيابغغزٌاد المحمود44

فقط ستة عشر 16-16زٌنب شعار45

حرمانحرمانحرمانزٌنة فروح46

فقط تسعة وأربعون 371249سارة حجازي47

فقط خمسة وأربعون 341145سحر القاسم48

سؤال بدٌلفقط ستون 60-60سمٌر الحلوة49

فقط تسعة وثالثون 231639شهٌرة الصباغ50

فقط اثنان وثالثون 221032صبا الخوري51

غيابغغصبحٌة الكٌال52

فقط ثمانية وأربعون 341448صبا قاورمه53

غيابغغصفاء الٌوسف54

فقط ثمانية وثالثون 241438عامر شحود55

غيابغغعائدة ابراهٌم56

فقط سبعة وثالثون 241337عائشة الشام57ً

فقط ثمانية عشر 18-18عبد الرحمن النعسان58

غيابغغعبد الرزاق النجار59

غيابغغعبدهللا جمال الدٌن60
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فقط اثنان وثالثون 181432عبدهللا حمدو حمره61

فقط تسعة وثالثون 261339عبٌدة الشمطٌة62

فقط أربعة وثالثون 241034عبٌدة سالم63

غيابغغعطاء المنجد64

فقط ثمانية عشر 18-18عفراء العلوش65

فقط سبعة وثالثون 241337غفران األحمد66

فقط تسعة وثالثون 281139غفران سالمه67

فقط خمسة وخمسون 411455فاطمة البكور68

فقط واحد وخمسون 361551فاطمة الفارس69

فقط خمسة وسبعون 591675فاطمة حدٌد70

سؤال بدٌلفقط ثمانية وعشرون 28-28فداء المحمد71

سؤال بدٌلفقط تسعة وعشرون 29-29فرح الٌازج72ً

غيابغغقمر الكسار73

فقط واحد وخمسون 331851قمر حداد74

فقط أربعة وستون 481664كارولٌن شموط75

غيابغغكرامةشٌخ مكارٌه76

فقط سبعة وأربعون 321547كرم المحمد77

فقط أربعة عشر 14-14كنان عطار78

فقط اثنان وثالثون 211132لبانة الحالق79

فقط خمسة وأربعون 301545لما الجاسم80

فقط تسعة وعشرون 29-29لما نعسان81

فقط واحد وخمسون 51-51لٌن سمعان82

فقط ستة عشر 16-16ماري الخوري83

فقط خمسة عشر 10515ماري عدٌرة84

فقط ثالثة وعشرون 23-23ماٌا قاورما85

فقط واحد وستون 451661محاسن البازٌد86

حرمانحرمانحرمانمحمد السباع87ً

فقط اثنان وستون 461662محمد القصٌر88

فقط ثمانية وثالثون 281038محمد أٌمن السرمان89ً

غيابغغمحمد خٌر عجاج90
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فقط واحد وثالثون 161531محمدولٌد النعسان91

سؤال بدٌلفقط واحد وعشرون 21-21محمود الشٌخ عوض92

فقط أربعة وثالثون 181634مخلصة حداد93

فقط ثالثة وأربعون 261743مدٌحة غٌانة94

فقط تسعة وخمسون 451459مرح العبد الرزاق95

غيابغغمرٌانا طوبر96

فقط سبعة وثالثون 37-37مرح نورة97

فقط خمسة وستون 491665مرٌم فرحات98

فقط ستة وسبعون 76-76ممدوح ازبٌر99

فقط ستة وعشرون 26-26منال مفتاح100

سؤال بدٌلفقط ستة وعشرون 26-26منذر الجابر101

فقط تسعة وعشرون 141529مها الخلٌف102

سؤال بدٌلفقط اثنان وأربعون 42-42مٌاده الدرنوح103

غيابغغمٌاس البوش 104

غيابغغمٌرنا كرج105ً

غيابغغمٌساء الجمعة الحسن106

فقط اثنان وسبعون 571572مٌسم الملك107

فقط ثالثون 30-30نادرة كردي108

سؤال بدٌلفقط ستون 60-60ناٌف الشعار109

فقط ستة وثالثون 36-36نور األحمد الكمش110

غيابغغنور الدوري111

فقط أربعة وخمسون 381654نور العل112ً

فقط ستة وأربعون 321446نور الهدى الفرج113

فقط تسعة وثالثون 291039نور بردان114

غيابغغنور عمرة115

فقط سبعة وخمسون 57-57نورامحمودبدر116

فقط أربعة وعشرون 24-24هبة العوٌر117

فقط ثالثة وخمسون 391453هبة حشٌش118

فقط ثالثة وثالثون 161733هبة حمضمض119

غيابغغهبة وائل السفاف120
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فقط تسعة وعشرون 161329هبة المعلول121

غيابغغهزار األحمد122

فقط خمسة وأربعون 301545هٌام شموط123

فقط أربعة وعشرون 24-24وطفة العبد هللا124

غيابغغوائل كرم125

غيابغغوالء العل126ً

فقط خمسة عشر 15-15ٌاسمٌن الكٌجان127ً

فقط سبعة وأربعون 321547ٌونس االبراهٌم128
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