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كتابةرقمًامقابلةكتابي
فقط ثالث و ثالثون درجة672033احمدحازم البخيت15684

فقط صفر درجة0غيابغياب0محمدخالد حسوني25278

فقط خمس و عشرون درجة741425ابراهيمخليل العزو 35667

فقط سبع و عشرون درجة781227رئيفراما سفاف45852

فقط اثنان و ثالثون درجة771832عليراميا باكير55583

فقط واحد و عشرون درجة631221محسنربا جعمور65849

فقط أربع و ثالثون درجة572234سليمانربيع ناصر75553

فقط اثنان و عشرون درجة621422محمدربيع نجال85356

فقط أربع و ثالثون درجة682034منذررنا السماعيل 95750

فقط ثمان و عشرون درجة571628محمدنوررنده الهواري105822

فقط ثمانية عشر درجة411318عيدوريان العفيف115459

فقط تسع و عشرون درجة861529عيسىزينب العلي125719

فقط ثالث و عشرون درجة641323احمدعبد العزيز المصري135339

فقط واحد و ثالثون درجة841931مصعبعبد اهلل ادلبي145807

فقط ست و عشرون درجة751426ابراهيمعبدالرحمن صليعي155688

فقط أربع و عشرون درجة461424ياسر علي المال 165162

فقط اثنا عشر درجة32712مازنعلي موسى175815

فقط أربعة عشر درجة77014عبد الكريمعمر السقا185411

فقط صفر درجة0غيابغياب0عمرغرام جزار195498

فقط اثنان و عشرون درجة731222غازيفاطمه زعيزع205587

فقط أربع و ثالثون درجة871934عمارفردوس المصري215752

فقط عشرون درجة641020حافظفريال نزال العلي225475

فقط أربع و عشرون درجة551424محمدماريه حنو235659

فقط اثنان و ثالثون درجة861832غنام محمد المحمد 245899

فقط خمس و عشرون درجة511925بساممحمد سعد حاتم255921

فقط ست وثالثون درجة872136موسىمحمد أسعد265732

فقط أربع و ثالثون درجة762134منصورمحمد العبد275665

فقط أربع و ثالثون درجة881834محسنمحمود الخطيب285563

فقط ثالث و ثالثون درجة871833مصطفىمحمود الدكر295676

فقط ستة عشر درجة44816غازيمحمود حلبيه305640
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فقط اثنان و ثالثون درجة881632نصرمحمود حوا315433
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فقط ثمان و عشرون درجة741728عيسىمرح اسعد325746

فقط ستة عشر درجة421016محمدمحسنمصطفى ارحيم335708

فقط خمس و عشرون درجة741425طاهرنور قطاع345271

فقط ثمان و عشرون درجة861428عبد السالم هبة اهلل حداد 355869

فقط ثالث و ثالثون درجة852033عبدالرؤوفهبة خرفان365562

فقط واحد و ثالثون درجة761831الهاديهدى حمراء375837

فقط ست و عشرون درجة851326عمادياسين حدق385728

فقط ست و عشرون درجة741526احمديوسف يوسف395457

فقط صفر درجة0غيابغياب0محمدخالد الشحود15482
فقط صفر درجة0غيابغياب0ظافرعبداهلل رمضان25448
فقط ست و عشرون درجة541726زهيرعمر السياف35527
فقط ست درجات3306ايمنمحمد تالوي45193
فقط صفر درجة0غيابغياب0عبد الكريممحمد نور جواش55516
فقط ست و عشرون درجة821626فاروقمحمد يسوف65534

فقط صفر درجة0غيابغياب0خالد عريان-1

راسبو معهد ادلب

الراسبون
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