
تسلسل

كتابةرقما

فقط ثمانٌة عشر 18أحمد الرحال العراب1ً

غٌابغاسماء برهان الدٌن

غٌابغأحمد كعدان

صفر0آمال المواس2

صفر0االء اجلٌقٌن3

فقط إثنى عشر 12امل العبٌد المصطفى4

فقط أربعة وأربعون 44أحمد رامً الشحود5

فقط عشرون 20باسل جرجنازي6

فقط واحد وأربعون 41براءة عبد الرحمن7

غٌابغبتول الدٌاب8

غٌابغثرٌا كرزون9

فقط ثالثة وأربعون 43جهٌنة سالمة10

فقط أربعة وعشرون 24حزبٌة المحٌة11

فقط خمسة 5حسن عثمان12

فقط واحد وخمسون 51حنان الحمص13ً

غٌابغحلٌمة العل14ً

فقط أربعة 4خلود الخطيب15

فقط واحد وخمسون 51رزان النعسان16

فقط أربعة وعشرون 24رنا شاكر17

فقط ثالثة وعشرون 23رٌم المحمد الحسن18

غٌابغزبٌدة الزرقة19

غٌابغزٌاد المحمود20

فقط تسعة وعشرون 29سحر القاسم21

فقط أربعة وعشرون 24سهٌلة األخرس22

فقط اثنان 2شهد الملل23ً

غٌابغشهٌرة الصباغ24

فقط تسعة وعشرون 29صبا قاورمه25

فقط ثالثة وثالثون 33صبٌحة عقاد26

فقط عشرة 10عائدة ابراهٌم27
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فقط تسعة عشر 19عبد الرحمن الصالح28

صفر0عفراء العلوش29

فقط أربعة عشر 14غفران األحمد30

فقط ستة عشر 16غنى هللا رشوان31ً

فقط سبعة 7فرح الٌازج32ً

فقط أربعون 40فداء المحمد33

فقط تسعة وعشرون 29كرامةشٌخ مكارٌه34

غٌابغكنان العطار35

فقط إثنى عشر 12لبانة الحالق36

فقط سبعة عشر 17لمٌس العمر البرازي37

صفر0ماري عدٌرة38

فقط ثالثة عشر 13مارٌا الرجب39

فقط خمسة عشر 15ماٌا قاورما40

غٌابغمدٌحة غٌانة41

صفر0محمد ولٌد النعسان42

غٌابغمحمود الشٌخ عوض43

فقط اثنان 2مخلصة حداد44

فقط خمسة 5مرح نورة45

غٌابغمرٌانا طوبر46

فقط ثمانٌة وعشرون 28منذر الجابر47

فقط خمسة وعشرون 25ملك عسان48ً

فقط ستة 6مها أحمد الحسٌن49

غٌابغمها الخلٌف50

فقط سبعة 7مٌاس البوش51

فقط خمسون 50نور األحمد الكمش52

فقط ستة عشر 16نور الصالح53

فقط خمسة وعشرون 25نور الهدى الفرج54

فقط أربعون 40هزار األحمد55

فقط واحد وعشرون 21هزار حبوش56
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فقط عشرة 10هال شرفة57

غٌابغهناء أشرف58

فقط ثالثة 3وطفة العبد هللا59

صفر0والء العل60ً

فقط ثالثة وخمسون 53ٌونس االبراهٌم61

فقط ثالثة وسبعون 73ٌوسف الخلٌفة62
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