
درجة ستونوست166
درجة أربعونواثنتا242
درجة ستونوثمان368
درجة سبعون  470
درجة ستونواثنتا562
درجة عشرونوثمان628
درجة ستونوثمان768
درجة خمسونواثنتا852
درجة ستون  960

درجة أربعونوست1046
درجة ثمانونوأربع1184
درجة ستونوست1266
درجة ستونوست1366
درجة خمسونوثمان1458
درجة ثمانونواثنتا1582
درجة سبعون  1670
درجة ستون  1760
درجة سبعونواثنتا1872
درجة أربعونوثمان1948
درجة ستونوست2066
درجة تسعونواثنتا2192
درجة أربعونوست2246
درجة أربعونوأربع2344
درجة ثمانونوأربع2484
درجة ثالثونوثمان2538
درجة خمسونواثنتا2652
درجة ثمانون  2780
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اض احمد ن الدين ف

احمد اذين الشلق

دي احمد عدنان ال

من  محمد السه  ا

ش م ع القط إبرا

ج أحمد سامر االع

ف المحيثاوي ــــج نا أر

حان س محمد ر أ

د إيناس موفق قرە حد

در  شار  حسن ح

د الملك شيخ حسن الل ع  

مان  خوري بي سل

ه صبح توفيق ن

حازم محمد عادل محاسنه

حسام قاسم الرفا 

حسن عناد احمد

خالد جمال الزع 

ما عصام السبع د

ر فايز اللو 

رشا طارق رضا 

د سعد المخلف السلطان رش

ب الل  الخط رضا احمد 

م رنا موفق الحك

مان م يوسف سل د الحل ف ع ر

ا محمد خالد ايزو  رو

د اللحام سام الس سالم  

ش سم أحمد الع
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درجة سبعونوست2876
درجة خمسون  2950
درجة ستونوست3066
درجة سبعونواثنتا3172
درجة سبعونواثنتا3272
درجة ثمانونوست3386
درجة خمسونوأربع3454
درجة سبعونوست3576
درجة ستونوست3666
درجة ثمانونواثنتا3782
درجة أربعونوأربع3844
درجة أربعون  3940
درجة أربعونوأربع4044
درجة أربعونوست4146
درجة ستونوأربع4264
درجة سبعونوثمان4378
درجة ثالثونوثمان4438
درجة سبعونوست4576
درجة ثالثونوثمان4638
درجة سبعونوثمان4778
درجة خمسونوثمان4858
درجة ستونوأربع4964
درجة خمسونوثمان5058
درجة أربعونوست5146
درجة ستونوأربع5264
درجة ثالثونوأربع5334
درجة أربعونوأربع5444

اس  ر  مه احمد ما س

من سعسعا  طارق ا

د الرحمن محمد سم  رعد ع

ردي د الرؤوف مازن ال ع

كر  ا سك ع معتصم 

ا الحفار عمار 

ل  ادل  عمر محمد ن

ح ب المرجه عمر صف

كري سام ال عمرو 

عمرو محمد حسام أبو صغ 

فاروق ماجد الشعال

فاطمه محمد الشوم

اغ م الص فراس نع

د ر خ الدين عب ما

ا  اث الدين ك مجد غ

محمد عماد الدين الزوى

مت العظمه محمد ح

ل محمد خالد إسماع

س  م  محمد إبرا

محمد فواز عاشور

ال  محمد محمد توفيق ال

محمد خالد فت النجار

محمد رند  محمد رضوان العطار

ر أبو دان محمد ز ما

محمد عدنان محمد أم مل 

موف  د الفتاح  قاس محمد ع  ع

سام العجلو  محمد عمار 
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درجة ثالثونوست5536
درجة ثمانونوأربع5684
درجة ثمانونوست5786
درجة سبعونوثمان5878
درجة ثمانونوست5986
درجة سبعونوثمان6078
درجة أربعونوست6146
درجة سبعونوأربع6274
درجة ستونواثنتا6362
درجة خمسون  6450
درجة أربعونوست6546
درجة ثالثونوست6636
درجة ثالثونوثمان6738
درجة خمسون  6850
درجة ستون  6960
درجة أربعونوثمان7048
درجة ستونوأربع7164
درجة أربعونوثمان7248
درجة ثمانونوثمان7388
درجة سبعونواثنتا7472
درجة خمسون  7550
درجة أربعونوست7646
درجة سبعونوثمان7778
درجة عشرونوثمان7828
درجة ستون  7960
درجة سبعونواثنتا8072
درجة تسعون  8190

محمد فت  محمد عماد عرنوس

محمد فراس محمد نور الدين النقطة

ــها ل ق محمد ق محمد ن

ينا  شار  الس محمد كنان محمد 

ان جمو محمد مجد شع

ان خدام الجامع  محمد معاذ محمد بر

ادي محمد مأمون  الموصل  محمد 

ا محمد سا سكر محمد 

محمود مصط الزوارعه

محمود حمادو الحس 

م ز مدور م

مونا مفتونة  تورسون أم قاس

اري السعدي د ال منور ع

ب جبور نقوال نج

ه محمد ع الحل 

د من عب ناء ا

اغ يثم رضوان الص

مال سارە وائل 

ل  الجداوي وسام اسماع

م سا قدورة  وس

والء محمد زغموت

شماف شار  ينال 

م ا احمد تم

شار الحمزاوي اس 

ات ح  محمد نذير بر

ي  يزن محمد ع ال

يزن نهاد م 
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درجة ثمانونوأربع8284 خاري يوسف محمد محسن ال
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