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لم تتقدمابتهاج مام1ً

فقط أربعة عشر8614ابرار عاشور2

فقط عشرون101020ابً صارم3

فقط خمسة عشر8715اسراء سبسب4ً

فقط عشرونعشرون1010اسماء شحود دٌاب5

لم تتقدماالء الفداوي6

فقط ثمانٌة عشر9918االء المٌر7

فقط تسعة عشر91019االء حجازي 8

فقط ستة عشر8816الهام الدمحم9

لم تتقدمامانً دمحم الٌوسف10

لم تتقدمامنة الجمعة11

فقط خمسة عشر7815انانا الحالق12

فقط أربعة عشر8614اٌالف الرشوان13ً

فقط عشرون101020اٌمان السلٌمان14

فقط تسعة عشر91019اٌمان المحمود15

فقط عشرون101020إسراء العبد16

فقط اثنا عشر6612أمامة الحج17ً

فقط أربعة عشر7714أمل شقفة18

فقط عشرون101020آالء الخلف19

لم تتقدمآالء الزعب20ً

فقط عشرون101020آالء الشٌخ هانً الكردي21

فقط ستة عشر9716آنً دومط22

فقط سبع عشر9817آٌة بازو23

فقط ثالثة عشر7613بتول السراقب24ً

فقط ستة عشر8816بتول الصالح25

لم تتقدمبتول الفارس العثمان26

فقط سبعة عشر9817بتول حلوان27ً

فقط ستة عشر8816بتول سلقٌن28ً

فقط سبعة عشر9817بتول طالب29

فقط ثنانٌة عشر9918بتول وردة30

فقط تسعة عشر10919براء خٌر هللا31

فقط خمسة عشر8715بٌان الطٌار32
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لم تتقدمبٌان ممتون33

فقط ثمانٌة عشر81018تسنٌم الجمٌة34

فقط تسعة عشر10919تسنٌم الحداد    35

فقط ثمانٌة عشر9918تسنٌم المسدي36

فقط خمسة عشر8715جمٌل الدٌوب37

فقط سبعة عشر9817جودي كوجان38

فقط سبعة عشر9817جولً العبد هللا 39

فقط خمسة عشر9615حفصة المصري40

فقط عشرون101020حنان الٌازج41ً

فقط ثمانٌة عشر10818حنان جمعة42

فقط ثمانٌة8-8حنٌن ابً زمر43

فقط عشرون101020حنٌن الحنبظل44ً

فقط أربعة عشر8614خالدٌة سوٌد45

فقط عشرون101020ختام سبسب46ً

لم يتقدملم تتقدمخضر سالمة47

لم يتقدملم تتقدمخلٌل الشعران48ً

فقط ستة عشر9716دارٌن الصواف49

لم يتقدملم تتقدمدانٌة حمشان50

فقط عشرون101020دعاء القماز51

فقط ثالثة عشر7613دالل حلب52ً

فقط خمسة عشر8715راما الجمٌة53

فقط تسعة عشر10919راما العموري54

فقط تسعة عشر10919راما شموط55

فقط تسعة عشر10919ربى االصفر56

فقط أربعة عشر8614رشا ابراهٌم57

لم تتقدملم تتقدمرشا العبد58

فقط خمسة عشر8715رشا قناص59

فقط سبعة عشر9817رغد عز الدٌن60

فقط سبعة عشر8917رغد قوجة61

فقط ثالثة عشر7613رنا كحٌل62

فقط تسعة عشر10919رنٌم سالم63

فقط خمسة عشر8715روال المنصور64
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فقط خمسة عشر8715رٌا العمر البرازي65

فقط اثناعشر6612رٌم العمر66

فقط تسعة عشر10919رٌم ضاهر67

فقط ثمانٌة عشر10818رٌم عبد اللطٌف68

فقط أربعة عشر8614زمزم الشٌحان69

فقط عشرون101020زهراء ارك70ً

فقط تسعة عشر10919زهور العوٌشه71

لم يتقدملم تتقدمزٌنب الجاسم 72

فقط خمسة عشر9615سارة البٌرقدار73

فقط ستة عشر9716سارة القسوم74

لم تتقدملم تتقدمسارة حوٌجة75

فقط أربعة عشر8614سارة ضرٌر76

لم تتقدملم تتقدمسارة عسكر77

لم تتقدملم تتقدمسارٌة الدرٌس78

لم تتقدملم تتقدمسجى المبروك79

فقط أربعة عشر8614سالف برازي80

فقط أربعة عشر8614سلوى جرجنازي81

لم تتقدملم تتقدمسمٌحة زبدي82
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فقط ستة عشر9716سندس العموري84
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لم تتقدملم تتقدمسوال الشٌخ سعٌد86
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96
910شهد المصطفى

فقط تسعة عشر19

فقط سبعة عشر8917شهد وال97ً

فقط تسعة عشر10919شٌماء الدمحم98

فقط ثمانٌة عشر9918صبحً بربانة99

فقط ستة عشر8816صبرٌه الحسن100

فقط تسعة عشر10919ضحوك النابلس101

فقط ستة عشر8816عبد العزٌز العثمان102

فقط سبعة عشر9817عبد الفتاح الشاوي103

لم يتقدملم يتقدمعبد الكرٌم مقداد104

فقط سبعة عشر8917علً زٌن العابدٌن  الشٌخ دمحم105

فقط ستة عشر7916غفران معروف106

فقط سبعة عشر8917فادي حنا107

فقط عشرة10-10فاطمة االبورسان108

فقط ستة عشر7916فاطمة الزهراء ابراهٌم109

فقط أربعة عشر8614فاطمة العبد هللا110

فقط ثمانٌة عشر 81018فاطمة العبود111

فقط عشرون101020فاطمة دهنة 112

فقط ستة عشر7916فاطمة زلف113

فقط ثمانٌة عشر10818فاطمةالرحمون دمحم 114

فقط ثالثة عشر7613فاطمه المواس115

فقط سبعة عشر8917فال عكٌل116ً

فقط اربعة عشر7714قمر عطورة117

فقط خمسة عشر8715كارال عدٌرة118

فقط ستة عشر8816كارول شٌخ الشباب119

لم تتقدملم تتقدمكرٌستٌنا الٌوسف120

فقط سبعة عشر9817لجٌن نحاس121

فقط ثمانٌة عشر9918لمٌاء الفحام122

فقط خمسة عشر8715لٌن حواضري123

فقط ثمانٌة عشر9918لٌن زحلوق124

لم تتقدملم تتقدملٌن علٌا125

فقط تسعة عشر10919لٌن قدٌسة126
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فقط أربعة عشر7714لٌنا النجار127

فقط ستة عشر8816ماري سموع128

فقط ستة عشر8816مارٌا الزمزوم129

فقط خمسة عشر7815مارٌا النوري130

فقط عشرون101020مارٌا مختار131

فقط ستة عشر7916ماٌا رحال132

لم تتقدملم تتقدمماٌا شرتوح133

فقط تسعة عشر91019ماٌا نجار134

فقط ستة عشر8816ماٌا نمو135

فقط ستة عشر8816دمحم البوش136ً

فقط تسعة عشر10919دمحم الخطٌب137

فقط عشرون101020دمحم المنصور138

لم يتقدملم يتقدمدمحم ضٌاء نجار139

فقط عشرون101020دمحم عمرو الجاجة140

فقط سبعة عشر8917مدٌحة غزال141

فقط أربعة عشر7714مرام دمحم142

لم تتقدملم تتقدممرٌم كرنازي143

فقط ثالثة عشر7613منار عدامة144

فقط ستة عشر8816منال طوقاج145

فقط أربعة عشر7714مؤمنة خالد146

لم تتقدملم تتقدممً المحمود147

فقط ستة عشر7916مً النجار148

فقط ستة عشر8816مٌاس اشرف149

فقط عشرون101020مٌراي بٌطار150

فقط ثمانٌة8-8مٌري افرنسٌس151

فقط عشرون101020مٌري عبد هللا152

فقط عشرون101020مٌرٌل زروف153

فقط ستة66-مٌس الناقوح 154

فقط ثمانٌة عشر81018مٌساء الخطٌب155

فقط سبعة عشر8917نادٌا ابو عل156ً

فقط تسعة عشر10919ندى الضامن157

فقط ثالثة عشر7613نسرٌن الدٌاب158
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فقط ستة عشر7916نعمت عمري159

فقط أربعة عشر8614نغم الالذقان160ً

فقط تسعة9-9نها الشمال161ً

فقط خمسة عشر7815نوال الحلب162ً

فقط أربعة عشر6814نور الشبٌب163

فقط ثمانٌة عشر81018نور الهدى العل164ً

فقط خمسة عشر8715نور سعد165

فقط اربعة عشر7714نور سلطان166

لم تتقدملم تتقدمنور عصاٌة167

فقط ثمانٌة عشر81018نور غزالة الشعار168

فقط ستة عشر8816نور مغمومة169

فقط ثمانٌة عشر9918نور موجو170

فقط خمسة عشر9615هاجر الحاج زين171

فقط سبعة عشر8917هبة الحمود172

فقط ثالثة عشر7613هبة هللا الخلوف173

فقط أربعة عشر6814هدى شبلي174

فقط عشرون101020هديل ابو طوق175

لم تتقدملم تتقدمهدٌل زٌد 176

لم تتقدملم تتقدمهزار ٌاغمور177

فقط اربعة عشر7714هال نصار 178

فقط ثالثة عشر7613همسة قنوع179

فقط ستة6-6وداد صطٌف180

فقط عشرون101020والء السراج181

فقط اربعة عشر7714والء هللا الدبس182

لم تتقدملم تتقدموئام الطون183

فقط اربعة عشر7714ٌحٌى لٌلى184

فقط ثمانٌة عشر10818ماٌا كربوج185

فقط عشرون101020مروة الشرٌف186

فقط تسعة عشر10919إٌمان الزاد187

فقط ستة 6-6علً مو صلً كردي188

فقط ثالثة عشر7613جود سعٌد طه189

فقط أربعة عشر7714رفاه سلٌم المرع190ً

فقط ستة عشر7916فاطمة الصالح191

فقط ستة عشر8816نوح دمحم أٌوب الطلفاح192

فقط ثالثة عشر7613آٌة الشٌخ احمد193
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