
الذور الذي تخزج هنهالوعذلإسن الطبلب الثالثيث

االول87.490كاظى حًشة شبىط1

االول82.970طانب حظٍُ فارص 2

االول79.942هُاو تزكٍ عطُت3

االول79.756انهاو وحُذ دحاو4

االول79.706َبزاص عهٍ يُعى5

االول78.006يىفك عباص هاد6ٌ

االول76.848عىاد نفته صخ7ٍ

االول76.260شًُاء عبذ االيُز طعذ8

االول76.225فاضهه عهٍ حظ9ٍُ

االول76.153شًُاء رشُذ يحُظ10ٍ

االول75.581بهمُض عهٍ كاظى11

االول74.132عادل يجُذ عبذ12

االول73.783طانى ايىرٌ عبىد13

االول73.343اشىاق عبذ انحظٍ عباص 14

االول70.547يحًذ يحظٍ يُشىد15

االول69.500يحًذ تزكٍ عبذ انعباص 16

االول68.460خُظاء شاكز عبذ انهاد17ٌ

االول68.007َغى داَخ عبذ عه18ٍ

االول67.934جُاٌ عبذ انشهزة نشاو19

االول67.823رطىل عهٍ عبذ انزطىل 20

االول66.640عهٍ حظٍُ خًاط21

االول65.815يُثى يحًذ كاظى حظ22ٍ

االول65.510احًذ طهًاٌ كاظى23

االول65.133االء حظٍُ ابزاهُى24

االول64.991وفاء يهذٌ عباص 25

انثا64.790ٍَوطٍ فالح حظ26ٍ

االول64.690طىساٌ وصفٍ كاظى27

االول64.624جُاٌ حظٍ رَحا28ٌ

االول64.456حىراء حظٍُ َاصز29

االول64.223صباح عباص عبذ انشهزة30

االول63.965طحز يجُذ حًُذ31

االول63.930حظٍ هادٌ يحًذ32

االول63.900عبذ عهٍ عبذ انصادق حًشة33

االول63.178سهزاء عبذ انًهذٌ يحًذ حظ34ٍ

االول63.173طُاء حظٍُ حًشة35

االول62.498عبذ اهلل طاجت جُاد36
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االول62.236عايز دخم عباص 37

انثا62.002ٍَيزفت هادٌ ابزاهُى38

انثا61.904ٍَهذي يهذٌ يحًىد39

االول61.856سَُب عبُذ عهٍ حظ40ٍُ

انثا61.765ٍَاطًاء عباص جبار 41

انثا61.678ٍَحُاٌ عبذ انظادة عبذ42

انثا61.588ٍَرعذ طعُذ يهذ43ٌ

انثا61.480ٍَاًَاٌ عبذ عبذ انُب44ٍ

انثا61.334ٍَاغادَز هاشى عه45ٍ

االول61.328شًُاء َعًت هاشى46

االول61.213شذي َىرٌ يحًذ عباص47

االول61.116اكزو شاكز طعُذ48

انثا61.105ٍَيحاطٍ يحًذ عهٍ يحم49

انثا60.875ٍَرجاء يحًذ عبذ انحظ50ٍ

االول60.637َغى يؤَذ جًعه51

االول60.565َاجحت عبذ انًهذٌ حظى52ٌ

االول60.450ضًاٌ لاهز طهًاٌ 53

االول59.825افزاح يهذٌ عهٍ عبىد54

االول59.613طاهز َجى خُز55ٌ

االول59.514حُذر عايز يهذ56ٌ

انثا59.324ٍَفالح يحًذ عهٍ يزسا57

االول58.951فاضم عبذ انهادٌ يحًذ58

انثا58.880ٍَفزَال جعفز شاكز59

انثا58.592ٍَعالء عبُذ كاظى60

االول58.550حُذر عبذ انبارٌ عكهه61

االول58.496رساق جاطى عبُذ62

انثا58.365ٍَدالل عبذ انحظٍ كاطع 63

االول58.230افزاح يحًذ عهٍ جاطى64

االول57.986سهزاء يحًذ عهٍ عبذ انزطىل65

االول57.901عهٍ عبذ انحظٍُ حُذر66

انثا57.803ٍَطحز عذَاٌ بزَز 67

االول57.745ثايز شاكز رشُذ68

االول57.679فاطًت خهف عبذ شاهز69

انثا57.575ٍَحظٍُ حًشة عبىد70

انثا57.000ٍَعبذ االيُز حًىد عبذ االيُز 71

انثا56.964ٍَحايذ يحًذ يهذ72ٌ

االول56.730حُذر رحُى جاطى73

انثا56.618ٍَيحًذ عهىاٌ حظ74ٍُ

انثا56.548ٍَايجذ يحًذ حظٍُ رشُذ75

انثا56.387ٍَاًَاٌ طه بذر76ٌ

انثا56.255ٍَاَتصار رحًٍ دخُم77



انثا56.060ٍَيحًذ حُاوٌ جاطى78

االول55.898َظزي َعُى جبز يحًذ79

انثا55.756ٍَبشُز طىشٍ يحًذ80

انثا55.674ٍَرغذ عبذ انشهزة داود81

انثا55.587ٍَنؤٌ يحظٍ  َىر82ٌ

انثا55.363ٍَايال يُظٍ عطُت83

انثا54.949ٍَباطًت يحًذ جىاد84

انثا54.361ٍَطعذ عًزاٌ عبذ عه85ٍ

انثا54.211ٍَلحطاٌ بُُاٌ عهً اهلل86

انثا54.180ٍَابتظاو عبذ االيُز خضُز87

انثا54.090ٍََعًُت يحًذ عطُت88

انثا53.925ٍَرجاء بزهٍ عبىد89

االول53.900اطزاء عهٍ هادٌ حًشة90

انثا53.794ٍَكىثز طهًاٌ هجىل91

انثا53.594ٍَيُعى عهٍ حظٍ انخفاج92ٍ

االول53.363حاسو يحًذ كاظى93

انثا53.360ٍََظزٍَ صباح غاس94ٌ

انثا53.167ٍَسهزاء حظٍ ايٍُ 95

انثا52.703ٍَحىراء جاطى احًذ96

انثا52.610ٍَسَُب عشَش هاد97ٌ


