
كتابًةرقمًا
1L1903482ة18آالء مصطفى قره حسن ثمان عشر

2L1903500ع عشر14آية خالد بيازيد ارب  

3L1803347خمسة عشر ونصف15.5آية سلمان العباس 

4L1903403ة16آيه هللا امحد بركات ست عشر

5L1903503ة12آيه حسان بالل اثنتا عشر

6L1803334ة12آيه مسري احلطاب اثنتا عشر

7L1903418ستة ونصف6.5آيه عمار عديره

8L1903498ة16أروى عماد الدين االمحد ست عشر

9L1903510احدى عشر ونصف11.5امحد ايهم امساعيل 

10L1903455ع فقط4اسامه خضر الساحلي ارب  

11L1903368تسعة ونصف9.5امساء عمر الطويل 

12L1903483اثنتا عشر ونصف12.5اغيد فوزي بوفاعور 

13L1903509عشر فقط10اجني امحد يوسف

14L1903489ة18ايه حممد سعيد الفاكوش ثمان عشر

15L1903484ة18بتول نزار راعي ثمان عشر

16L1903504احدى عشر11بدر الدين حممود زايد نيشلي 

17L1903497خمس فقط5بشرى كاظم سالمه

18L1903388ثمان فقط8تسنيم مصطفى عمر

19L1903436ة16جىن عالء الدين جنم ست عشر

20L1903390ع عشر14جودي عبد القادر جود ارب  

21L1903373تسع فقط9حسن شهيد حرتي

22L1903474ة15حسن غالب قادره خمس عشر

23L1803332ثمان فقط8حسن خملص سعيد

24L1903499ة15حال امحد داود خمس عشر

25L1903429ة11حنني بشار قصاب احدى شر

26L1903477سبعة ونصف7.5حيدره امحد عبد احلميد

27L1903461ة15.5خالد حممد سعيد دايل سلو خمس عشر
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28L1903471سبع فقط7دانيال غامن جتور

29L1903490اثنتا عشر ونصف12.5دايان عماد اليوسف

30L1903485ة16راما رافع العبده ست عشر

31L1903505ة16رغد فوزي بو فاعور ست عشر

32L1903486خمس فقط5رهف مرتضى شحاده

33L1903469ثمانية و نصف8.5ريتا وليم درويش

34L1903451احدى عشر11زينه اسعد حنطو

35L1903501ة12ساره عمار هرموش اثنتا عشر

36L1903378ة12سام ابراهيم خضره اثنتا عشر

37L1603112ة15ساندي رامي عابدين خمس عشر

38L1903361ع فقط4سبنىت امحد االسد ارب  

39L1903464ة12سليمان نزيه زيود اثنتا عشر

40L1903495ستة ونصف6.5مساء بسام عباس

41L1903405سبعة ونصف7.5مسيه مصطفى عباس

42L1903445ة12سيدرا عابدين سليمان اثنتا عشر

43L1903480ة19شهد حممد فاتح تسع عشر

44L1803279غيابغيابضياء الدين عمر الكناين

45L1903395ة12عادل ماهر صاحل اثنتا عشر

46L1903468ة17عبد هللا جمد سلوم سبع عشر

47L1903385تسعة ونصف9.5علي جهاد مقوص

48L1903478تسعة ونصف9.5علي حسن غازي

49L1903494ة ونصف10.5علي رضوان الشيخ عشر

50L1903491ثالثة عشر ونصف13.5علي عماد اليوسف

51L1903432خمس فقط5علي نضال هلول

52L1903448أربعة عشر ونصف14.5عمر امحد رستم 

53L1903487ة ونصف10.5عمر زكراي مياين عشر

54L1803350ثمان فقط8فاطمة حممد علي قعقع

55L1803281احدى عشر ونصف11.5فرح عهد علي
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56L1903377ة16لياء منهل ابراهيم ست عشر

57L1903473احدى عشر ونصف11.5لني علي عيسى

58L1803353ثالثة عشر ونصف13.5لني مروان راعي

59L1903394تسعة ونصف9.5حممد حسن صطيفه

60L1903425ع عشر ونصف14.5حممد عبد اهلادي حممد انصر ارب  

61L1903450تسع فقط9حممد مصطفى نور هللا

62L1903502غيابغيابمرمي حممد عبد هللا

63L1903507عشر فقط10مضر ابسم الوزه

64L1903392ة ونصف10.5ميسم خلف العيسى عشر

65L1903492تسع فقط9ميعاد امحد احملمد

66L1903427ة 13نور امحد كرمي ثالث عشر

67L1903496ة16نور حسان قالب ست عشر

68L1803344ثمان فقط8هاله جهاد يزبك

69L1903479عشر فقط10وجد حممد ونوس

70L1903508أربعة عشر ونصف14.5ايرا تيسري شعبيه

71L1903481ة19ايرا حامت حامت تسع عشر

72L1903488ة 13ايرا حسان بالل ثالث عشر

73L1903369ة ونصف10.5ايرا هائل االسد عشر

74L1903362اثنتا عشر ونصف12.5يوسف ايسر غامن 


