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فقط ثمانية 88اٌهاب فجر1

سؤال بديلفقط عشرون 2020إٌمان باكٌر2

فقط سبعة وستون 491867أنس دمحم أحمد الٌاسٌن3

فقط اثنان وخمسون 421052أوس علولو4

فقط تسعة وثالثون 251439أٌة غادري5

فقط خمسة وثالثون 221335آالء شنب6

فقط ثالثون 3030بتول جنٌد7

فقط اثنان وسبعون 561672بدور عباس8

فقط خمسة وأربعون 36945بنان بظ9

فقط خمسة وخمسون 431255حسٌن االبراهٌم10

فقط ستة وستون 501666دعاء العمر11

فقط أربعة وخمسون 431154ربا المراد12

فقط سبعة وستون 531467ربا النبهان13

فقط ستة وخمسون 431356ربى جعفر14

فقط ستة وستون 511566رغد شاوردي15

سؤال بديلفقط سبعة وثالثون 3737روان عمام16

فقط ثمانية وخمسون 421658رٌم الحاج17ً

سؤال بديلفقط سبعة وستون 6767سارة حلبٌة18

فقط اثنان وخمسون 421052سدرة معتوق19ً

فقط أربعة وخمسون 5454صباح سالمة20

فقط ثالثة وخمسون 381553عبد القادر قرب21ً

سؤال بديلفقط ستة وثالثون 3636عال األمٌر22

فقط عشرة 1010عال ٌسوف23

فقط ثالثة وثالثون 3333فاطمة األسود24

فقط واحد وسبعون 531871فاطمة حالق25

فقط خمسة عشر 1515فتون خٌاط26

سؤال بديلفقط واحد وسبعون 7171فداء سرمان27ً

فقط أربعون 251540فرٌدة أبظل28ً

فقط أربعون 221840دمحم النائب29

سؤال بديلفقط سبعة وخمسون 5757دمحم خربوطل30ً

فقط ستون 451560دمحم ٌامن بٌطار31

سؤال بديلفقط سبعون 7070مرٌم البكور32

سؤال بديلفقط سبعة وسبعون 7777منار حالق33

فقط أربعة وستون 481664ناٌا قزموز34
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فقط ستة وأربعون 341246هنا علً باشا35

فقط ثالثة وأربعون 311243وعد الهالل36
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