
كتابةرقما

مستنفدفقط ثالثة وأربعون 43ازدهار مصطفى الجدي11895

فقط سبعة وخمسون 57أماني دمحم ادهم حاتم22310
غيابغأمير صالح الدين عكو33307
غيابغآالء دمحم باكير جابري41584
غيابغبانه دمحم هشام الالذقاني52265
مستنفدفقط ثمانية وثالثون 38بتول عبد الحميد الخمورة63313

غيابغبتول عبد الحميد صافيه73244
غيابغبتول دمحم كروما82794
فقط اثنان وثمانون 82براءة علي أوغلي92765

مستنفدفقط تسعة وعشرون 29حمزه حيان أزهر102050

مستنفدغيابغخالد فارس شحود11119

مستنفدفقط ستة وعشرون 26رامز دمحم القاضي121856

مستنفدفقط ثالثة وثالثون 33رشا دمحم علي البكور132159

فقط ثمانية وثالثون 38رغد عبد الستار الحرامي142414
مستنفدفقط ثمانية وعشرون 28رفيده سليمان المصري15478

فقط تسعة وعشرون 29رهف رضوان خلوف163261
حجب فقط واحد وثالثون 31رزان رياض المعماع171932

مستنفدفقط اثنان وعشرون 22سالي معن الحاج181554

فقط سبعة وعشرون 27ساندرا ميشيل غالم192799
غيابغسجى دمحم علوان202609
فقط ثالثة وثالثون 33سمر رامي باشي212198
فقط اثنان وثالثون 32سوزان حافظ الطويل222624
مستنفدفقط أربعون 40شريف سليمان باراداني23491

فقط خمسون 50ضحى عبد اللطيف العبود242825
مستنفدفقط واحد وثالثون 31عبد السالم عبد اللطيف العلوش251301

غيابغعبد السالم دمحم الكالوي262387
فقط أربعة عشر 14عبد هللا رياض قيمة273488
مستنفدفقط ثمانية وعشرون 28عال دمحم زياد النشاوي281006

مستنفدغيابغعمر سعيد شهاب291819

مستنفدفقط واحد وعشرون 21عمر دمحم الهواري302835

غيابغعهد فايز مخلالتي311499
غيابغغدير عبد العزيز طالب آغا321709
فقط ثالثون 30غزل عبدالرزاق كربجها332261
مستنفدفقط ستة وثالثون 36غنوه دمحم المحمود341337

غيابغفاطمة زياد الصعيدي353351
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غيابغفاطمه احمد شحود362789
مستنفدفقط ثمانية وعشرون 28فاطمه اسعد شمو372121

مستنفدغيابغفاطمه أحمد سالت382800

مستنفدغيابغفاطمه عبد الكريم سبسبي391576

فقط خمسون 50قمر أيمن اسعد402216
فقط ثالثون 30قمر عمران الحصني413303
فقط اثنان وعشرون 22كوثر مصطفى الحريري423427
فقط خمسة وخمسون 55لجين ماجد الرفاعي431885
مستنفدفقط اثنان وثالثون 32لؤي غازي عرندس442047

مستنفدغيابغماريا ميخائيل بطرس45788

مستنفدفقط ثالثة وثالثون 33دمحم راغب الدالي أحمد462117

غيابغدمحم عبد الستار الدياب472566
غيابغدمحم عبد العزبز شيخ الغنامه482308
غيابغدمحم محمود الدبساوي493295
غيابغمرح دمحم صبحي صبي502859
مستنفدفقط واحد وعشرون 21مريم اسعد الخالدي512091

مستنفدغيابغمزين غالب بلوات521675

مستنفدفقط ثالثة وثالثون 33منال شهاب وسوف531738

فقط تسعة وثالثون 39مها زياد علوان542814
مستنفدفقط خمسة 5ميس سمير خليف551770

غيابغنهى فهد فطراوي562338
فقط ثالثة وثالثون 33هبه غازي طبا572495
غيابغهدى عبد الرزاق المنجد583374
مستنفدفقط ثالثة وأربعون 43هنادي سليمان مالئكه592488

مستنفدفقط ثمانية وثالثون 38هيا ياسر الدمحم601589

فقط ثالثة وعشرون 23وردة خالد الوهبي613085
فقط خمسون 50يمان حسين موجو622257
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