
الذور الذي تخزج هنهالوعذلإسن الطبلب الثالثيث

األٔل93.800سُاٌ ردٛى جاسى 1

األٔل88.895سُٚة شاكز عثذ انزساق2

األٔل87.890دالل يذٙ دس3ٍٛ

األٔل85.590يُال يذر٘ عٛذاٌ 4

األٔل84.530ايم فاضم  دًٛذ5

األٔل84.445اَعاو عثاص فاضم 6

األٔل82.330فاطًح عثاص عثٛذ7

األٔل80.445شٓالء ْاد٘ يذًذ جٕاد8

األٔل79.135تتٕل عثذ انزساق عثذ انزسٕل9

األٔل77.415يزٚى ردًح اهلل عثذ اهلل 10

األٔل77.395َادٚح نثٛة اتزاْٛى11

األٔل76.220َغى عثذ االيٛز ْاد٘ 12

األٔل75.480يذًذ رفٛك عثذ انجهٛم 13

األٔل75.200دًٛذِ عثذ انذسٍٛ راشذ14

األٔل74.715دًٛذِ دسٍٛ جاسى 15

األٔل73.620صفاء يذًذ يجٛذ16

األٔل72.870َعٛى عثذ نفتّ يذًذ17

األٔل72.820يٓا راسى عثذ انْٕاب18

األٔل71.170افزاح يذًذ يذًذ دسٍ يذًذ19

األٔل69.505رساق راضٙ عذاب 20

األٔل69.258عالء َاصز سٚا21

األٔل68.800سُاء دًشج يذًذ22

األٔل68.245فاطًح صادق جٕاد23

األٔل67.930تشزٖ عطٛح جٕد24ِ

األٔل67.650اسْار يذًذ كظٕو25

األٔل67.375ٔفاء يذًٕد عثذ اهلل 26

األٔل67.330صالح عهٙ دس27ٍٛ

األٔل67.320اسْار ْاد٘ خضٛز28

األٔل67.235نًٛاء عهٙ دس29ٍٛ

األٔل67.200اًٚاٌ دسٍٛ جالل30

األٔل66.990صفاء عثذ انشْزج جٓهٕل 31

األٔل66.905ُْاء عهٕٛ٘ خٕشاٌ 32

األٔل66.740خهٕد يٓذ٘ دس33ٍٛ

األٔل66.705سُّٚ اسًاعٛم عثٕد34

األٔل66.300سُّٚ يذًذ كاظى35

انثا66.005ََٙجاج عارف دس36ٍٛ

انثا65.935َٙيُال عثذ انخانك عثذ انمادر37
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األٔل65.725يُٗ كاظى عثذ انذس38ٍ

األٔل65.390يهٛذّ دًٛذ ْاشى39

انثا65.345َٙسهًّٛ صانخ عثاص40

األٔل64.930سُٚة عثذ انكاظى َاج41ٙ

األٔل64.930ٔعذ شاكز جٕاد42

األٔل64.610سْزج عثٛذ فزداٌ 43

األٔل64.550ادًذ دسٍٛ شزل44ٙ

األٔل64.080جٕدج عثذ سهًاٌ 45

األٔل64.040عثذ انكاظى دًٛذ عهٕاٌ 46

انثا64.030َٙاثار عثذ عهٙ 47

األٔل63.900نًٗ اٚاد عثذ انستار 48

انثا63.715َٙايٛزج عثاص عثٛذ49

األٔل63.595شذٖ دًٛذ دًاد50٘

انثا63.550َٙنماء جاتز جاسى 51

األٔل63.410عٕٓد يذًذ ادًذ52

األٔل63.205سُاء صثاح عه53ٙ

انثا62.995َٙيٛسٌٕ خهٛم عثاص 54

األٔل62.885الثال دجٛجاٌ عثاص 55

األٔل62.845تشزٖ جاسى اتزاْٛى56

األٔل62.720سالو يذًذ ادًذ57

األٔل62.715عًاد يذسٍ عه58ٙ

األٔل62.680َغى جهٛم سهًاٌ 59

انثا62.440َٙفانخ عثذ كزد60٘

انثا62.225َٙجاتز شًٛاٌ خًٌٕٛ 61

انثا62.160َٙٔساو دسٍٛ يظهٕو62

انثا62.135َٙشذٖ اتزاْٛى سعٛذ63

األٔل62.105ٚسزٖ عثذ انزساق عثذ عه64ٙ

األٔل61.880ْانّ دسٍٛ عهٙ 65

انثا61.560َٙسعٛذ َاصز عثٕد66

انثا61.415َٙاًٚاٌ سعذ٘ دس67ٍٛ

األٔل61.385خانذِ دسٍٛ ْٔٛة68

األٔل61.350اًٚاٌ ْاشى ْاد69٘

األٔل61.250يٓا يذًذ عهٙ رضا 70

األٔل61.195سٕساٌ تُٓاو دًٛذ71

األٔل61.095لصٙ ْاشى عٛسٗ 72

انثا60.860َٙرٚاض ٕٚسف سهًا73ٌ

انثا60.225َٙاًٚاٌ رساق جٕاد74

انثا59.910َْٙٛفاء داكى عُاد75

انثا59.865َٙتاسى دًٛذ يجٛذ76

االٔل59.830ايال يٕسٗ يذًذ دس77ٍ

انثا59.605َٙتثُٛح عثذ انعثاص جًعّ 78

األٔل59.310يذًذ عثذ انزضا عهٙ 79

األٔل59.290ختاو جًٛم اتزاْٛى80



انثا58.605ََٕٙال كأ٘ جاسى 81

انثا58.465َٙٔفاء ادًذ عثذ اهلل 82

انثا58.320َٙيٛساء يٓذ٘ دسٍ 83

انثا58.320َُْٙاء فاضم يُذٔر 84

األٔل57.585ُْاء عثاص عُاد 85

انثا57.380َٙٔفاء عثذ صادة86

انثا57.240َٙاسْار طاْز طعًح87

انثا57.100َٙسالو رشٛذ يجٛذ88

انثا56.700َٙسذز رشٛذ يجٛذ 89

األٔل56.570يذًذ عثذ انُثٙ يٕسٗ 90

انثا56.180َٙجًٛهّ يذًذ عفتاٌ 91

انثا56.180َٙاًٚاٌ يذًذ دس92ٍ

انثا56.160َٙلاسى دسٍٛ يك93ٙ

انثا56.160َٙاتتساو فٛصم عًز94

انثا56.055َٙجًال طّ خضٛز 95

االٔل55.945ظافز عثذ انجثار ٕٚسف96

انثا55.445َٙسٓاد يذسٍ دساَٙ 97

األٔل54.710سًٛز راضٙ دس98ٍ

انثا54.670ََٕٙفم كزٚى جٓاد 99

انثا54.435َٙسهٕٖ كاظى عثاص100

انثا53.380َٙانٓاو عثذ انكزٚى دس101ٍٛ

انثا53.135َٙيجٛذ يذًٕد يشكٕر 102

انثا52.740َٙتشزٖ جاسى يذًذ103

انثا52.505َٙٔساو رجة فهٛخ 104


