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األول94.941دًىدٌ جاعى يذًذ 1

األول85.965اَىاس جاعى يذًذ2

األول84.417دغٍ ػبىد بُذس 3

األول81.100جاعى يذًذ ػبذ4

األول80.161اَتصاس عهًاٌ ػطُت5

األول79.736اَتظاس يذًىد ػباط6

األول79.526هُاء دًُذ جىاد7

األول79.480اصهاس ػهٍ سدُى8

األول79.455ؽاَغ جبش عُش ؽؼُب9

األول75.239عذش ػقُم ػبذ ػباط10

األول72.810صَُب جباس ػهٍ 11

األول72.637وػىد ػبذ انذغٍُ دًىد12

األول72.530َؼًت دغٍ يذًذ13

األول71.711دغٍُ ػبُذ خهف14

األول71.510اعشاء طه دغى15ٌ

األول71.445عهاد عؼذ كاظى16

األول70.781سيضٌ خؾاٌ صانخ17

األول69.110فاطًت يذًذ ػهٍ يشتضً 18

األول69.001بؾشي ػبذ انؼضَض19

األول66.557ابتغاو يذًذ ػبذ ػهىا20ٌ

األول66.017يُؼاد صانخ بصهه21

األول65.610عُاء ػبذ انذغٍُ جًؼت22

األول65.610دكًُت صانخ ؽًشا23ٌ

األول65.314عُذط جىاد كاظى24

األول65.207جًُم ػهٍ با25ٍَ

األول64.687ؽًُاء ػبذ االيُش ػباط26

األول64.216ادًذ هاؽى دغ27ٍُ

األول64.112فاطًت جًُم يضهش28

األول64.019فاهى يذًذ يهذٌ 29

األول63.232صهشة ػًشاٌ عشهُذ30

األول62.937دىساء يذًذ جىاد31

األول62.637افاق ؽاكش ػطُت32

األول62.587يذًىد خانذ جاعى33

األول62.566فاضم ػبذ انذغٍُ 34

األول62.514عهاد عؼذ ػبذ انشدًٍ 35

األول62.485ياجذة دًُذ دًضة36

األول62.394دُاٌ اعًاػُم عهًا37ٌ
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األول62.341هذَم ؽاكش كاظى38

األول61.785اَتصاس يذًذ كاظى جاعى39

األول61.775بُذاء كاظى عُذ دالو40ٌ

األول61.688نُث طانب صادب41

األول61.640اصهاس يذًذ ػبذ انذغ42ٍُ

األول61.516ػهٍ دخم ػباط 43

األول61.300تفشَذ دغٍ ػبذ انشدُى44

األول61.226يذًىد َؼًت يتشوػ45

األول61.140فشقذ يصطفً جؼفش 46

األول61.079ػىاد دغٍ اسهُى 47

األول60.796قاهشة عانى يهىح48

األول60.612دقٍ يذًذ جاعى دًضة 49

األول60.322فاطًت ػبذ انشضا جبش50

األول60.240دشبُت ػهٍ جىاد51

انثا59.824ٍَهذي ادًذ سؽُذ52

انثا59.623ٍَػذوَت خضُش ػباط53

انثا59.610ٍَدُذس طاسػ صهشاو54ٌ

األول59.585َاصش خُش اهلل يذًذ55

األول59.427ػذَاٌ تشكٍ ػطُت56

األول59.418غغاٌ ػبُذ ؽًُاٌ 57

األول59.216سائذ صادق ػبذ انجباس 58

األول59.133ػطىس ػبذ االيُش عؼذ59

األول59.123عهُهه دبظ كاظى60

األول59.100َهاد ػبذ انضهشة ؽاكش61

األول58.878َادَت يجُذ يانك62

األول58.812خضُش جىاد دغى63ٌ

األول58.671هادٌ سدُى ػهٍ 64

األول58.668ادًذ ػبذ انذغٍُ َؼُاع65

األول58.581دُذس ػبذ انشعىل جاعى66

انثا58.546ٍَافشاح دغٍ ػبذ انشعىل67

انثا58.467ٍَكاظى هادٌ كاظى68

انثا58.400ٍَركشي فشَذ َاج69ٍ

انثا58.268ٍَبؾشي فخشٌ ػهىا70ٌ

انثا57.269ٍََادَت ػبذ ػبذ انشضا71

األول57.000سقُه يذًذ يىع72ً

األول56.942جُاٌ جىاد عؼىد73

انثا56.662ٍَاًَاٌ َاجٍ عهًا74ٌ

األول56.656يُال يىع75ً

األول56.632بهقُظ يىعً ػهىا76ٌ

انثا56.561ٍَعاهشة كشَى كاظى 77

األول56.441َاصش دغٍُ َاصش78

انثا56.377ٍَعُذط ابشاهُى جاعى79

انثا56.184ٍَيُغى طانب ػبىد80



انثا56.138ٍَقبُهه ػبذ َىس كشَى81

األول56.103فالح دغٍ ػبذ انكاظى82

انثا55.949ٍَاَتصاس كاظى ػبذ فشج83

األول55.880جهُاس ػهٍ ػشبٍ يذًذ84

األول55.723عتاس جابش ػبذ انغادة85

انثا55.610ٍَبؾشي ػبذ سعٍ طانب86

انثا55.600ٍَدَُا ػبذ انجباس عؼُذ87

انثا55.590ٍَدغٍُ ػبذ االيُش هاؽى88

انثا55.440ٍَهُفاء ػبذ انؼباط ػبُذ89

انثا55.345ٍَفانخ ػُذاٌ عؼىد90

األول55.213صهشاء فاضم يذًذ91

انثا55.050ٍََجىد صبشٌ ػه92ٍ

انثا54.848ٍَفاضم وادٌ ابى د93ٍُُ

انثا54.500ٍََهاوَذ ػبذ االيُش94

األول54.441ادًذ دغٍ دغ95ٍُ

انثا54.300ٍَايُشة ػبذ انذغٍ دًىد96

انثا53.995ٍََغى اسكاٌ ػبذ دغ97ٍ

انثا53.931ٍَقاعى ههىل دغ98ٍ

األول53.631ػادل عايٍ ػباط99

انثا53.568ٍَفانخ ػبذ انقادس ػشيؼ100

األول53.501ادًذ صباح يهذ101ٌ

انثا53.280ٍَدىساء عهًاٌ يهذٌ 102

انثا52.850ٍَاصهاس هاؽى يتؼب103

انثا52.588ٍَؽزي اعىد داتى104

انثا51.000ٍَسواء يذغٍ ػذَا105ٌ


