
الذور الذي تخزج هنهالوعذلإسن الطبلب الثالثيث

األٔل91.952عهٙ عثذ انذطٍٛ عثذ انرضا 1

األٔل89.113ايٛرج عثاش خضٛر2

األٔل87.921ادًذ ْاشى عثذ انذط3ٍ

األٔل87.451زُٚة كاظى عطٛح4

األٔل86.913تاضى عسٚس طانخ5

األٔل86.541رٚاع جٕاد كاظى 6

األٔل86.311رجاء عثذ اهلل عثذ عهٕا7ٌ

األٔل85.106شاٚع ياجذ راض8ٙ

األٔل84.118َضال عًراٌ ردًٍ 9

األٔل83.619نًٗ داكى عثذ انذطٍٛ 10

األٔل82.928انًاش عثذ انردًٍ عهٕا11ٌ

األٔل79.907اتراْٛى عثذ االيٛر يذًذ12

األٔل78.948ْٛاو تركٙ يردا13ٌ

األٔل78.400دازو طرأِ عطٛح14

انثا78.294َٙتشرٖ كرٚى جاضى15

األٔل77.480يذًذ كاظى َٕاد فرْٕد16

األٔل77.083راْٙ جٛاد عطكر17

األٔل77.034اَص يانك َٔاش18

األٔل75.230يذًذ يذًذ تالر جٕاد19

األٔل74.706زْرج فٛظم خضٛر 20

األٔل73.413اُٚاش جٕاد كاظى21

األٔل73.371ادًذ دًسج يٕضٗ 22

األٔل72.552يذًذ عثذ االيٛر جاضى23

األٔل72.111عطا يذًذ عهٙ دًٕد24

األٔل71.897لذطاٌ َاظى عثاش 25

األٔل71.114َٕال عثذ َٕر عاشٕر26

انثا70.856َٙخانذ دطٍ يذًذ عهٙ 27

األٔل70.703ايُٛح عثذ االيٛر عثذ انجهٛم 28

األٔل70.494دًٛذ عثاش عثذ عهٙ 29

األٔل69.936يذًذ عثذ انذطٍ ضعٛذ 30

األٔل69.139يذطٍ يذًذ رٚاب 31

األٔل69.013عطار ضهًاٌ جاضى 32

انثا68.894َٙضانى دطٌٕ ضهًا33ٌ

األٔل68.778عثذ جهٛم شافٙ عثذ اهلل34

األٔل68.696شرٚفّ يٕضٗ َاطر35

األٔل68.611نًٛاء عادل رضا36

األٔل68.535َجاج طّ ضعذ37
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األٔل68.254ايال عهٙ جثار 38

األٔل68.146ضهًٗ طانخ راضٙ 39

األٔل67.730ضراب عثذ انخانك عثذ انجهٛم 40

األٔل67.633عثذ انذطٍٛ يذًذ جٕاد41

األٔل67.078اضٛا غاَى يذًذ42

األٔل66.867زُٚة جهٛم عثٕد43

األٔل66.491ادًذ خضٛرعثٕد44

األٔل65.922اخالص عهٙ دط45ٍٛ

األٔل65.844عهٙ يذًذ عهٙ عثاش 46

األٔل65.710ٔفاء غاز٘ يذًذ 47

انثا65.257َٙطثٛذح كايم رتٛع48

انثا64.822َٙعذَاٌ عثذ انذطٍٛ عهٙ 49

األٔل64.305اضًاعٛم ظافر َاطر50

األٔل64.141ضًٛاء َاظى الزو51

انثا64.136َٙزْراء عثذ االيٛر 52

األٔل64.115ضُذش عثذ عهٙ لذٔر53٘

األٔل64.066نًٛاء فائس عثذ انذط54ٍٛ

انثا63.727َٙيٓذ٘ ضهًاٌ دطٍ 55

األٔل63.670اعتذال دًذ عثٕد56

األٔل63.421خضٛر كرٚى عثاش57

األٔل63.330َذٖ فتاح عه58ٙ

انثا63.265َٙعثذ انرضٕل عثذ عٌٕ 59

األٔل62.975تاضى يذًذ ترك60ٙ

انثا62.954َٙيٛعاد جثر طانخ61

األٔل62.946ظافر عثاش عثذ انرضا62

األٔل62.697طانة دًٕد َاجٙ 63

األٔل62.493راتعح جاضة جثار64

انثا62.476َٙاتراْٛى يٓذ٘ يظطفٗ 65

األٔل62.125ادالو جٕاد عًرا66ٌ

األٔل61.921خذٚجح عهٙ دط67ٍٛ

انثا61.871َٙيذًذ تٕفٛك ضهًا68ٌ

األٔل61.856طادة كاظى عثذ انذطٍ 69

األٔل61.648شًٛاء يذًذ عهٙ يٓذ70٘

انثا61.605َٙعهٙ يٓذ٘ جهٛم 71

انثا61.228َٙدٛذر غُض اتراْٛى72

األٔل61.148تالر جًٛم دط73ٍٛ

األٔل61.040ايال كاظى عثذ اهلل74

األٔل60.862فاطًح عثٕل عثٛذ 75

انثا60.625َٙ دطٍٛ يذطٍ راْٙ 76

األٔل60.452 عاير خضٛر دط77ٍٛ

انثا60.378َٙضانى يٓذ٘ جاضى 78

األٔل60.193ْٛفاء يذٙ عثذ79

األٔل60.051عالء كاظى اتراْٛى80



انثا59.975َٙزُٚة جاضى يذًذ81

األٔل59.919فاطًح كاظى عثاش 82

األٔل59.750اتتطاو َٕر٘ يذًذ83

انثا59.591َْٙاشى جٕاد عه84ٙ

انثا59.536َٙدطٍٛ دأد طانخ85

األٔل59.156فردٔش ضايٙ يٕٓف86

انثا58.720َٙطانخ يٓذ٘ عثاد87٘

انثا58.611َٙعهٙ عثذ انذطٍٛ عثذ َٕر 88

انثا58.281َٙتشرٖ عثاش يذًذ89

انثا58.238َٙعهٙ دطٍٛ ز90ٍٚ

األٔل57.653ضانًح رزاق جٕاد91

انثا57.267َٙتاضًح يذًذ جاضى 92

األٔل57.153فاطًح جٕدج يظذة 93

انثا56.126َٙضُاء عثذ االيٛر 94

انثا56.112َٙطانخ دطٍ طانخ95

األٔل56.077ادًذ كاظى دًذٔظ96

انثا55.716َٙطفاء ٚاضر عهٙ 97

انثا55.412َٙعثذ اهلل دْٔاٌ يراد98

انثا54.954َٙيذًذ دًٕد٘ دًسج99

انثا54.679َٙ زُٚة دطٍ عه100ٙ

انثا54.400َٙدٛذر كايم دط101ٌٕ

انثا53.862َٙاًٚاٌ ادًذ اي102ٍٛ


