
كتابةرقما

فقط سبعة وستون 67احمد دمحم رضوان مرديخي1
فقط ثالثون 30أريج دمحم عرب2
فقط ثالثة وثمانون 83ألين عدنان الحسن3
فقط أربعون 40اماني عبد الرحمن جعفر4
فقط ثمانية وثالثون 38أيمن غريب بيضون5
فقط خمسة وخمسون 55بتول أيمن جطل6
فقط سبعة عشر 17بنان مصطفى بظ7
فقط عشرة 10تسنيم حسان سرماني8
غيابغتهاني دمحم تناري9

فقط واحد وستون 61ثريا ياسر دبل10
فقط واحد وثالثون 31حسين عبد الجليل االبراهيم11
فقط أربعة وخمسون 54حفصة فهد فيحان12
فقط اثنان وثالثون 32رغد حميدي الحميدي13
فقط ستة وثمانون 86رهف محمود العنان14
فقط خمسة وسبعون 75ريم حسان الحاج خميس15
غيابغريم عماد شعبان16
فقط ستة وعشرون 26سنا غسان المحسن17
غيابغسهاد محمود الشيخ خالد18
فقط واحد وثالثون 31عبد الرحمن مصطفى  الصباغ19
فقط خمسة وثالثون 35عال مصطفى األمير20
فقط ثمانية وستون 68غدير منير كاشور22
فقط تسعة وستون 69غرايب حسين الخلف23
فقط واحد وأربعون 41فاطمة دمحم األسود24
غيابغفاطمة الزهراء جاسرحاج حمود25
فقط اثنان وخمسون 52فاطمة علي السبع26
غيابغفاطمة دمحم ثروت اليوسفي27
فقط ثالثة وثمانون 83قمر عبد القادر سليمان عوض28
فقط خمسون 50كندة احمد الشعبان29
فقط ثالثة وسبعون 73لينا جمعة حيالوي30
فقط واحد وعشرون 21ماسة عبد الرزاق حلفاوي31
فقط ستون 60دمحم عبد الباسط المحمود32
فقط تسعة وثالثون 39مديحة دمحم ياسر األحدب33
غيابغمروه دمحم ميسر الشيرازي الصباغ34
فقط أربعة وثالثون 34مريم اسامة البكور35
فقط أربعون 40مؤمنة الشيخ خليل36
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فقط ثمانية وثالثون 38نجاح حمامة37
فقط ثمانية وثمانون 88نور داوودي38
فقط اثنان وأربعون 42نور ناقوح39
صفر0هنا علي باشا40
فقط واحد وعشرون 21ياسمين بسام الحجي41
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