
الذور الذي تخزج هنهالوعذلإسن الطبلب الثالثيث

األٔل92.80يائدِ جٕد٘ عثٕد1

األٔل91.70اًٚاٌ عثد انزحٛى عثد انكزٚى 2

األٔل88.52فاطًح كزٚى حظ3ٍ

األٔل87.47عثد اهلل عثاص يظهٕو4

األٔل83.32خاند عثد انكاظى5

األٔل82.65ْدٖ يحًد عثٕد6

األٔل82.19رجاء َاْٙ فزحا7ٌ

األٔل80.92طٓاد طانة حًٛد8

األٔل80.30فاطًح عثد انكزٚى9

األٔل78.69جُّ عثد انحظٍٛ رضا10

األٔل75.69ْدٖ عطا اهلل حظ11ٍٛ

األٔل75.34َظزٍٚ يحظٍ حًٛد12

األٔل75.33ْدٚم عهٙ حظ13ٍٛ

األٔل74.41اطٛم صانح كاظى14

األٔل74.06ْدٖ خضٛز عثاص15

األٔل73.82َادّٚ حظٍ يزتض16ٗ

األٔل73.26دَٛا جاطى يحًد17

األٔل72.76ُْاء جثز كاظى18

األٔل72.68يجٛدِ عثٛد جثز19

األٔل72.68يحًد غانة يحًد20

األٔل72.46تاٌ حًٛد تد21ٌ

األٔل71.84أراص ْاشى عثٕد22

انثا71.71َٙعثٛز شًٛض جعفز23

األٔل70.98اًٚاٌ عثد انحظٍٛ عثد انشْزج 24

األٔل70.63فارص عثد االيٛز يحًد عهٙ 25

األٔل70.44جًاْٛز اتزاْٛى ْاشى 26

األٔل68.98الثال رشٛد صانح27

األٔل68.36ٔفاء كاظى يجٛد28

األٔل68.07اتتظاو يطهك غان29ٙ

األٔل67.92عهٙ ٔنٛد عثد انحظ30ٍٛ

األٔل67.79ايُّ يحًد عهٙ َجى31

األٔل67.73َادٚح خهٛم اتزاْٛى32

األٔل67.65سُٚة َجى عثد انزضا33

انثا67.28َٙعهٙ حظٍٛ راض34ٙ

األٔل67.14ٔصال فاْى كاظى35

األٔل67.03ايٛزج عهٕٛ٘ عاشٕر36

انثاَٙ 66.57سكٙ طانة عثد عهٙ 37

األٔل66.53طعدٚح يجهٙ جٕدج 38

األٔل66.33ٔداد عثد انحًٛد عثد عهٙ 39

األٔل66.22عهٙ حًٛد تشٛش40

األٔل65.87طٓٗ فتحٙ عثد انزساق41

األٔل65.50يشتاق طانة حظ42ٍٛ

األٔل65.38تهمٛض َعًح يحًٕد حثٛة43
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األٔل65.11اًٚاٌ حاكى عثد انًحظٍ عٕاد44

األٔل64.96ٔطاو ٚحٛٗ عثد عهٙ 45

األٔل64.33َٛزاٌ عثد انعثاص َٕر فزحا46ٌ

األٔل64.04سُٚة فاضم تزغش احًد47

األٔل64.03طٓاو صثحٙ عاصٙ عثد انحظ48ٍٛ

األٔل63.90كزًّٚ صثار حتاخ حظ49ٍٛ

انثاَٙ 63.82احًد حظٍٛ طٕفاٌ 50

األٔل62.95يٕطٗ حًد ْاد51٘

انثاَٙ 62.92االء عثد انكاظى52

انثاَٙ 62.61اسْار يحًد عهٙ عثٕد53

انثاَٙ 62.58ٔداد عثد انًٛح يحًد 54

انثاَٙ 62.25اطعد يٕفك جٕاد 55

انثاَٙ 62.07عذراء خهٛم اطًاعٛم 56

انثاَٙ 61.88شكزٚح عثاص عثٛد57٘

األٔل61.76اتتٓال يحًد ايٍٛ 58

انثاَٙ 61.66ٔفاء يحًد ْاشى 59

األٔل61.57طُدص ٚاص عثٕد60

األٔل61.55َجى عثد ع61ٌٕ

األٔل61.19فاطًح عهٙ حظ62ٍٛ

انثا61.03َٙجٕاد حاجى طهطاٌ 63

انثا61.00َٙايم عثد انزضا 64

انثا60.91َٙسُٚة صاحة عثد االيٛز 65

األٔل60.74جثار ٔفٙ ْٔٛة 66

انثا60.47َٙنٛهٗ عثد انمادر 67

األٔل60.32ايُح يحًد عهٙ شاْز 68

انثا60.12َٙالثال عثد انًحظ69ٍ

انثا60.11َٙجُاٌ عثد انْٕاب 70

انثا60.00َٙرٔاء شاكز يٓد٘ 71

انثا59.98َٙطٓاو عثد رشٛد72

األٔل59.90اسْار عهٙ جٕاد73

األٔل59.74انٓاو لاطى يحًد74

األٔل59.59طُاء حًشج رطٕل 75

األٔل59.57ُْاء ْاد٘ حًشج 76

انثاَٙ 59.22ْاشًٛح طهًاٌ 77

انثاَٙ 59.09كايم فهٛح كحٛط78

انثاَٙ 58.79حٛدر َاْٙ ٔاد79٘

انثاَٙ 58.57ُْاء عًزاٌ يٕطٗ 80

انثاَٙ 58.50عذراء عهٙ يٓد٘ 81

األٔل58.23احالو طهطاٌ جثز 82

انثاَٙ 58.11تالز عثد انعال يحًد 83

انثاَٙ 56.92سُٚة يحًد جعفز 84

انثاَٙ 56.19احًد عثد شزاد85

انثاَٙ 56.11تظًٛح يحًد َاٚف 86

انثاَٙ 55.84اًٚاٌ دأد طهًاٌ 87

انثاَٙ 55.14ايال طانى حًد 88

انثاَٙ 54.19اطٛا غانة عثاص 89

انثاَٙ 53.25اطزاء ْاشى كاغد90


