
الذور الذي تخزج هنهالوعذلإسن الطبلب الثالثيث

االول88.459هانت يذًد عهٍ عباص 1

االول86.913عزفاٌ عبد انكاظى2

االول85.913َبُم يذظٍ يذًد3

االول84.841رَاض ياجد كاظى4

االول84.612طًُز عبد انذظٍُ َاج5ٍ

االول82.870صالح دظٍ يذًد جىاد6

االول80.290دًُد عبُض عبىد7

انثا75.181ٍَهُفاء دظٍُ يذًد8

االول75.133شذي قاطى يذًد عه9ٍ

االول75.103عذراء صادب يذًد عه10ٍ

االول74.159بشزي عبد اهلل يذًد11

االول73.494 جُاٌ عهٍ وشاو12

انثا72.568ٍَإًَاٌ عبىد كاظى13

انثا72.268ٍَيذًد رطىل عبد انذظ14ٍُ

االول72.216َقاء يذظٍ نفخه15

االول71.387َجالء كايم جبار 16

االول70.871أَىر جىاد دظ17ٍ

االول70.814أطًاء نطُف يهد18ٌ

االول70.533ادًد شاكز شهُد19

انثا70.483ٍَهُثى عبد انزدُى عبد انذظ20ٍ

االول69.823َبزاص يذًد جاطى21

االول69.343ًَز طهطاٌ دال22ٌ

انثا69.118ٍَيذٍ دظٍ عبُد23

االول68.677عالء عبد األيُز يخعب24

االول68.246عهٍ ادًد عهٍ ادًد25

االول67.656صفد يُشر عشَش26

االول66.308شًُاء يذًد هاد27ٌ

االول66.131بشائز يذظٍ يذًد28

االول65.195طهىي يذًد كاظى29

االول65.023وطٍ ثابج ودُد30

االول64.968نًً َىطف جاطى31

االول64.676صباح يهدٌ عبد32

االول64.367فاحٍ دظٍ فاضم33

االول64.248بشُز ساَد عًاع34

االول63.814أالء عباص دظ35ٍ

االول63.782عباص يذًد رطىل36

انثا63.183ٍَطهاد فهُخ دظ37ٍ

انثا62.847ٍَعايز عبُد يذظ38ٍ

االول62.762فزاث كًال دزَجه39

االول62.714عايز نطُف دًُد40

االول62.693عذراء هادٌ طهًا41ٌ

االول62.583هدَم يذًد ظاهز42

االول62.541صادق جعفز عُظ43ً
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االول62.472يُخهً عبد يىط44ً

االول62.263طهاد عبد اهلل دظ45ٍُ

انثا61.967ٍَطانب دًُد فهُخ46

انثا61.763ٍَبُاٌ عبد انذظٍ شهُد47

انثا61.584ٍَعهٍ يشهز يذًىد48

انثا61.537ٍَسهُز عبد عهٍ يذًد49

االول61.471جًال عدَاٌ َعًه50

االول61.292إَعاو جبار عشَش51

انثا60.908ٍَعالء دظٍُ شزَف52

انثا60.790ٍَفاضم دظٍُ صانخ53

انثا60.658ٍَنًُاء طزَخ داجى54

انثا60.510ٍَإَاد كاظى عبُد55

االول60.184عذراء عدَاٌ يذًد جىاد56

انثا59.912ٍَعادنه جىاد دظ57ٍُ

انثا59.893ٍَيذًد ادًد عبد انزضا58

االول59.821سَُه عدَاٌ يذًد جىاد59

االول59.787رجاء دظٍ َىطف60

االول59.377يهُد دظٍ جًعه61

انثا59.120ٍَوصال عبد األيُز دظ62ٍ

انثا59.016ٍَعهُاء عبد اهلل يذًد63

انثا58.837ٍَيذًىد عبد األيُز عبد انذظ64ٍُ

انثا58.571ٍَعاَد َعًه غاس65ٌ

انثا58.149ٍَبشزي طانب عبد عهىا66ٌ

انثا58.033ٍَكفاء يذظٍ جعاس67

انثا57.993ٍَانخفاث طارق سَز68

انثا57.417ٍَيُُز عهٍ يطزود69

االول57.406حذظٍُ خُز اهلل شهُد70

انثا57.396ٍَوفاء َعًه يذًد71

انثا57.376ٍَيًُ دظٍ كاطع72

انثا57.317ٍَعًار هادٌ عباص73

االول57.200هاٍَ عبد انذًشة جىاد74

االول56.878هُاء كاظى عبد75

انثا56.828ٍَقاطى شعُب عبىد76

انثا56.570ٍَيُظاء عبد انذظٍُ جًعه77

انثا56.538ٍَدظٍُ هىٍَ هاشى78

انثا56.250ٍَفاضم دظٍُ عبد79

انثا56.205ٍَبشُز ظاهز عبد انشهزة80

االول55.957جاطى يذًد عبد انذظ81ٍُ

انثا55.928ٍَعهُه طانب دظ82ٍ

انثا55.766ٍَشىقٍ إَاد دًشة83

انثا55.398ٍَعهٍ عبد انشهزة دظ84ٍُ

انثا55.355ٍَردًُت جاطى يذًد85

االول55.183صالح طهُى دًىد86

انثا55.136ٍَجُاٌ شذر عًزا87ٌ

االول54.816ورود داحى جابز88

انثا54.622ٍَسَُب طهُى صانخ89

انثا54.003ٍَسهُز كاظى دظ90ٍُ


