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كتـــابةرقمًا
انجحفقط ست و سبعون درجة324476طهابراهيم امساعيل15522
 راسبفقط ست و مخسون درجة213556عليامحد العلي25219
انجحفقط سبع و ستون درجة283967ممدوحاسيد تويت35358
انجحفقط أربع و سبعون درجة314374الياسأمني ليوس45612
 راسبفقط مثان و ثالثون درجة251338أمحداتج الفارس55465
 راسبفقط ست و مخسون درجة263056عباسجعفرمنصور65371
 راسبفقط ثالث و مخسون درجة262753محزهحذيفه زعتيين75810
انجحفقط ست و مثانون درجة345286أنورحسام سليمان85525
 راسبفقط اثنان و مخسون درجة292352يوسفحسن ابراهيم95622

 راسبفقط اثنان و مخسون درجة272552دمحمحسن سليمان105734
 راسبفقط سبع و مخسون درجة263157امحدحسن قرقورا 115645
حرمانحرمان0حرمانحرماندمحمحسني اخلالد 125805
 راسبفقط ست و أربعون درجة222446مصطفىمحزة الصدير135404
 راسبفقط ثالثة عشر درجة13غ13دمحمخالداجلعبو145648
انجحفقط تسعون درجة375390فؤادرضا خطاب155552
انجحفقط أربع و سبعون درجة334174كمالزين العابدين الديب165697
انجحفقط تسع و سبعون درجة364379خالدسهى قيبارو175754
انجحفقط تسع و ستون درجة333669خالدطالب السويد185635
 راسبفقط تسع و ثالثون درجة251439غازيطه العبدهللا195649
 راسبفقط اثنان و أربعون درجة231942حسنعارف دمحممحكي205634
 راسبفقط مخس و مخسون درجة332255امحدعبدالقادر املصطفى215669
انجحفقط اثنان و سبعون درجة333972دمحمعلي اخلضر225568
انجحفقط تسع و ستون درجة333669امحدعلي بدور235834
 راسبفقط أربع و أربعون درجة222244حسنفراس اخلضر245749
 راسبفقط مخس و أربعون درجة261945عبد الوهابفواز العبود255423
 راسبفقط مخس و أربعون درجة271845خالدكامل عبد هللا265431
انجحفقط أربع و ستون درجة303464دمحمكنان احلسني275555
انجحفقط مثان و ستون درجة313768انقدلبانه احلسن285787
انجحفقط ست و سبعون درجة334376جورجماريو عطيه295766
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انجحفقط مثان و ستون درجة293968نزيهجمد احملمد305456
حرمانحرمان0حرمانحرمانموسىدمحم اسعد315732
 راسبفقط مثان و مخسون درجة253358مرواندمحم السايح325769
حرمانحرمان0حرمانحرمانماهردمحم السعدي335412
انجحفقط اثنان و سبعون درجة274572حسندمحم العمر345759
 راسبفقط سبع و مخسون درجة332457دمحم منقذ دمحم شفيق البارودي 355878
انجحفقط اثنان و مثانون درجة384482عارفدمحم دهلل365539
حرمانحرمان0حرمانحرمانعبد الرمحندمحم عبيد375623
حرمانحرمان0حرمانحرمانمسعدحممود حسني385577
 راسبفقط واحد و مخسون درجة232851امساعيلحمموداملضحي395636
انجحفقط ست و مثانون درجة335386عمادحممود أمحد405602
 راسبفقط ست و أربعون درجة232346عليمعاذ الشرع415564
انجحفقط ثالث و سبعون درجة363773حيدرمهند احلاج علي425730
انجحفقط سبع و ستون درجة303767دمحم مسريمؤمن طالب435713
انجحفقط سبع و ستون درجة313667عبداهلاديهائل حبيب445560
 راسبفقط مثان و ثالثون درجة221638حممودحيىي الزين455916
حرمانحرمان0حرمانحرمانانيفيوسف خلوف465609

 راسبفقط تسع و مخسون درجة203959دمحمامحد اخللف15450
 راسبفقط ثالثة عشر درجة13غ13حممودامحد اللقباين25488
 راسبفقط أربع و مخسون درجة203454عارفامحد كنجو35463
حرمانحرمان0حرمانحرمانرضاأمحد دمحم45518
حرمانفقط مثان و ستون درجة313768دمحم مجعةبالل نور الدين55509
 راسبفقط واحد و عشرون درجة21غ21ماهرحامت السعدي65461
 راسبفقط مخسة عشر درجة13215زايدذو الفقار احلاج75265
انجحفقط سبع و ستون درجة274067دمحمرزان مرمي85247
 راسبفقط مثان و مخسون درجة203858عبد الكرميزكراي احلاج عبيد95351

 راسبفقط واحد و عشرون درجة21غ21معنعلي عدرة105462
انجحفقط مخس و سبعون درجة284775موسىكنان العيسى115453

الراسبون
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انجحفقط أربع و ستون درجة214364عبد احلميددمحم احملمود125535
 راسبفقط مثان و عشرون درجة28غ28عبد هللادمحم سبسيب135440
انجحفقط ستون درجة223860يوسفدمحم صليعي145127
انجحفقط سبعون درجة224870امحددمحم علي الفراش155361

انجحفقط تسع و ستون درجة264369دمحمامحد املكاوي15137
 راسبفقط سبعة عشر درجة16117فائقشعالن احلسن25345
حرمانحرمان0حرمانحرمانزكرايعبد الرمحن علماين35081
حرمانحرمان0حرمانحرماندمحم خريعصام اخلوله45163

2022-2021العام اإلضايف 
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