
الدورالجنسالتقديرالمعدلاالســـــــــــــــــمالتسلسل

االولانثىجيد جدا84.96377102زَُة وهاب هاد1ٌ

االولذكرجيد جدا84.88565148يسًذ طالل يسًذ2

االولانثىجيد جدا84.53260958هُاو خثار هاشى 3

االولذكرجيد جدا84.127108َىار يىضً يدُذ   4

االولانثىجيد جدا82.36015851ضانٍ ضعذ عهٍ ازطا5ٌ

االولانثىجيد جدا81.77573349اضراء يىفك عثذ انخانك 6

االولانثىجيد جدا81.27691897ذًارا َصُر ضًسُرٌ 7

االولذكرجيد جدا81.07987748عهٍ عثذ انسطٍ عهٍ 8

االولانثىجيد جدا80.50132419رضاء عثذ انًُاف زًسج 9

االولانثىجيد جدا80.14109385دعاء ضعذٌ يسًذ زطٍ 10

االولانثىجيد جدا80.11864245هانح زطاو انذٍَ عثذ هللا 11

االولذكرجيد79.98899197عهٍ تشُر ازًذ 12

االولانثىجيد79.60874203اضراء عذٌ فرج ضطا13ٌ

االولانثىجيد79.60645387ضارج عادل عثذ تالر14

االولانثىجيد79.58769479شُالٌ صادق خًعح 15

االولانثىجيد79.17815541َىر يسًذ شهاب 16

االولذكرجيد78.94431486ازًذ عثذ انسطٍُ عثاش17

االولانثىجيد78.66359117طُف راذة غافم18

االولانثىجيد78.12687172هثح تاضى يسًذ صانر19

االولانثىجيد78.03907187اضُم رَاض عثذ انىهاب 20

االولانثىجيد77.96667578زهراء عطُح داخم 21

االولانثىجيد77.59639446يرَى عًاد غاَى اَهُا22

االولانثىجيد77.51475942ضًر فؤاد يرذضً 23

االولذكرجيد77.01529025ازًذ كفاذ خًُم 24

االولذكرجيد76.97703942َاضر يسًذ عثذهللا يسًذ 25

االولانثىجيد76.96948259شهذ خهُم اتراهُى 26
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االولانثىجيد76.70388414هثح كاظى كاصذ 27

االولانثىجيد76.50605002هُذ اضرٍ خانذ فانر 28

االولانثىجيد76.49318128ارَح ظهُر َىضف 29

االولذكرجيد76.43256871عهٍ صرَر عثذ انكرَى 30

االولانثىجيد76.35213661َىر َضال انذٍَ طهعد 31

االولذكرجيد76.25428821ازًذ عثذ انطرار هاشى32

االولذكرجيد76.20462438دَار طاهر اغا ونٍ 33

االولانثىجيد76.14715433داَُح عثذ انكرَى زًُذ34

االولذكرجيد75.89752538داٍَ تُُايٍُ تىنص 35

االولانثىجيد75.51399518فرذ ياهر يسًذ زط36ٍ

االولانثىجيد75.3676211اَطاو طالل صادق 37

االولانثىجيد75.23369281عال صثاذ يدُذ 38

االولانثىجيد75.18711313ضىزاٌ َاندٍُ عثذ انكرَى39

االولانثىجيد75.114874يُص يصذق عثذ انًهذ40ٌ

االولانثىجيد75.0665327يرَى رزًاٌ يسًىد 41

االولذكرجيد74.95306648زَذ تشُر عهىاٌ زًذ42

االولذكرجيد74.77584548عثذهللا فىزٌ رشُذ 43

االولذكرجيد74.72802999ازًذ كرَى الزو خثر44

االولذكرجيد74.31460711عهٍ يسًذ صادق 45

االولانثىجيد74.02136937يها اضايح ازًذ ضاير46

االولانثىجيد73.93023121ضري هاشى خارو 47

االولانثىجيد73.83439864غفراٌ عثذ انىهاب خهُم 48

االولانثىجيد73.63133573اضراء رعذ زط49ٍُ

االولانثىجيد73.44644343ضارج عادل زطٍُ خاضى50

االولانثىجيد73.4340471نُالٌ ضايٍ َىَص 51

االولذكرجيد72.90129296رايٍ عًاد خىرج يىض52ً

االولانثىجيد72.71210254ضري ازًذ ضعُذ يسًذ53
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االولانثىجيد72.44935949زَُة صثاذ عثذ انسطٍ 54

االولذكرجيد72.42019817ثروخ صثاذ يسًذ 55

االولانثىجيد72.38625851اضُم ازًذ يسًذ زايذ56

االولانثىجيد72.23299108راَُح عثذ انسطٍ عُطً 57

االولذكرجيد72.20274322يسًذ صفاء انذٍَ عثذهللا 58

االولانثىجيد72.17489845روَذا زَاد يال هللا عه59ٍ

االولانثىجيد72.16086605زَُح ضعذٌ غضثا60ٌ

االولانثىجيد72.04210083اضُم صثاذ يهذٌ صانر61

االولذكرجيد71.9987149فُصم عثذ انهطُف ازًذ 62

االولانثىجيد71.94340733هثح َثُم شرَف 63

االولانثىجيد71.91341684َىر انهذي طالل داود  64

االولانثىجيد71.81865998رَى يسًذ شراد خضُر65

االولانثىجيد71.8178791شهذ عثذ انكرَى يسًذ 66

االولانثىجيد71.79434998تراء يسهر عثاش كاظى67

االولانثىجيد71.75372714زَُة عهٍ ضعذٌ اتراهُى68

االولذكرجيد71.63377571ازًذ صثسٍ فاضم 69

االولانثىجيد71.46067483رتاب عصاو صانر  70

االولذكرجيد71.37758906عثذ انطرار يعٍ عثذ انطرار71

االولانثىجيد71.30050038رؤي عثذ اندثار يسًىد 72

االولذكرجيد70.66709402عىف شايم يسًىد 73

االولانثىجيد70.2563491رزاب ذسطٍُ عهٍ 74

االولانثىجيد70.20906317اضرثرق خىدخ كاظى 75

االولانثىجيد70.17265677رَذ ضؤدد يسًذ زًُذ76

االولذكرجيد70.0329916يصطفً َىَص َاخٍ 77

االولانثىمتوسط69.87921754تطًح ضالو يسًىد شكر78

االولانثىمتوسط69.86534696َادَح نؤٌ زطٍ 79

االولذكرمتوسط69.61467021رضىل عهٍ رضىل80
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االولانثىمتوسط69.59095439ضًا ضعذ تذرٌ 81

االولانثىمتوسط69.34723919َذي زُذر يسًذ 82

االولانثىمتوسط69.27300373َىر فرزاٌ فرر هللا 83

االولانثىمتوسط69.06484095شهة لصٍ لاضى  84

االولانثىمتوسط69.06037761اَالف ضالو صثُر  85

االولانثىمتوسط69.03605043الرج اكرو خىايُر 86

االولذكرمتوسط68.79659543طُف هُثى اكرو زطٍ 87

االولذكرمتوسط68.73652386وائم خاضى صكثاٌ 88

االولانثىمتوسط68.61195105يُُا عاير كًال  89

االولذكرمتوسط68.57518732زُذر عاير عثذااليُر 90

االولانثىمتوسط68.44034547ذًارا عاير خاتر كاظى91

االولانثىمتوسط68.43058315االء تهدد ضهُى عه92ٍ

االولانثىمتوسط68.29794413ضًُح عثذ انثاضظ 93

االولانثىمتوسط68.12712324ضارج عهٍ خًُم عثىد94

االولذكرمتوسط68.11504452ازًذ تشار َىرٌ 95

االولذكرمتوسط68.05248373تراء يسًذ فاضم 96

االولانثىمتوسط67.98988108رَى فاضم عثاش زثُة 97

االولذكرمتوسط67.95803571تالل زطٍُ يطهك 98

االولذكرمتوسط67.83250186ظافر عثذ عهٍ خاضى  99

االولانثىمتوسط67.64200644ضًر ياهر خًال  100

االولانثىمتوسط67.60559809رَذ يسًذ صازة خاضى101

االولذكرمتوسط67.09550414يصطفً اتراهُى عثذ انرزاق 102

االولانثىمتوسط67.08560729طُثح َصُر رزُى 103

االولانثىمتوسط67.02694048ضفاف َثُم يسًذ عهٍ 104

االولانثىمتوسط67.01481569درر رتساٌ عثاش صانر 105

االولانثىمتوسط66.92563783اًَاٌ تهدد كرَى خضُر106

االولانثىمتوسط66.78158049زَُة كرَى رزُى عثذهللا 107
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االولانثىمتوسط66.77251814ضُارَا يسًذ هاد108ٌ

االولانثىمتوسط66.64946413إَالف لاضى يُرزا عثذانًدُذ 109

االولانثىمتوسط66.53333642اضُم غثال زُذر يسًذ110

االولذكرمتوسط66.50783154زَاد زازو زط111ٍُ

االولانثىمتوسط66.48414907شًص فىزٌ عثاش  112

االولانثىمتوسط66.47934746يُادج خانذ عسَس113

االولانثىمتوسط66.46148929غادج ضعذ خاضى خهف114

االولانثىمتوسط66.37568334روَك ازًذ طعًح ازًذ115

االولذكرمتوسط66.31231287آوش َىفم عثاش َاخ116ٍ

االولانثىمتوسط66.21574615َاضًٍُ ضُذ يسًذ 117

االولانثىمتوسط66.08407902غادج رافذ عثذ هللا 118

االولذكرمتوسط66.08045909عهٍ ازطاٌ عثذ اندثار 119

االولانثىمتوسط65.96861703ضدً ازًذ ايىرٌ 120

االولذكرمتوسط65.9531524يصطفً اَاد خهُم121

االولانثىمتوسط65.86072998اًَاٌ زهُر يسًذ ضعُذ 122

االولانثىمتوسط65.54214176فرذ ونُذ عثذ انرزاق     123

االولانثىمتوسط65.43638321رنفاء يسًذ خىاد هادٌ 124

االولانثىمتوسط65.26065656عسج تهاء عثذ انعسَس125

االولانثىمتوسط65.13383551يىج خًال عُثر رضرى126

االولانثىمتوسط65.05819518يُُا يُُة عهٍ 127

االولذكرمتوسط64.8585877اوش فخرٌ عثذ عه128ٍ

االولذكرمتوسط64.789776عهٍ زطٍ صادق زط129ٍ

االولذكرمتوسط64.75644393زُذر فارش عثذ انسطٍُ 130

االولانثىمتوسط64.69486856اياٍَ ازطاٌ يهذٌ 131

االولانثىمتوسط64.41595136يروج يُعى يسًذ 132

االولانثىمتوسط64.41362026ايُرج اتراهُى لذورٌ 133

االولانثىمتوسط64.32301318ضارج خاضى خثار134
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االولانثىمتوسط64.28610186هثحهللا ضعذوٌ ذىفُك 135

االولانثىمتوسط64.24110841فضاعثذ انمادر رزُى 136

االولانثىمتوسط64.18442744رغذ لرُثح يسًذ137

االولانثىمتوسط64.17717725اَاخ عايرخاضى 138

االولانثىمتوسط64.11089874َىر عثذ انرزاق يسًىد 139

االولانثىمتوسط64.05813975رضم ازًذ خاضى140

االولذكرمتوسط63.971567دَار عهٍ كايم141

االولانثىمتوسط63.86779367رفم عهٍ ضهًاٌ 142

االولذكرمتوسط63.86301219يسًذ ضعذوٌ عثذ انطادج143

االولانثىمتوسط63.84568759فرذ ازًذ كاظى 144

االولانثىمتوسط63.8434224يروج عًار ضهُى زًُذ145

االولذكرمتوسط63.78264516ونُذ يسًذ عهٍ يسًذ 146

االولانثىمتوسط63.63079099يُص فراش عثذ انعسَس 147

االولذكرمتوسط63.60592834يصطفً زًُذ اتراهُى 148

االولانثىمتوسط63.25721234زَُة يسازى زًىد عثذ149

االولانثىمتوسط63.10731812َىر ضرزاٌ فرزاٌ  150

االولذكرمتوسط63.00128874انسطٍ أَُص يسًذ  151

االولانثىمتوسط62.99045287ضارج عالء زًُذ ضعُذ152

االولانثىمتوسط62.98959704ضًر خاضى كاظى  153

االولانثىمتوسط62.83318463ضانٍ هشاو يسًذ َاصر154

االولانثىمتوسط62.77527891رَذ فارش يدُذ َصُف155

االولانثىمتوسط62.63553427َىر زَذ تههىل ضًٍُ 156

االولانثىمتوسط62.62984359ضُا َذَى يسًذ طاهر 157

االولانثىمتوسط62.36715652ريك ضريذ ضًُرفؤاد 158

االولانثىمتوسط62.10650501رفمح عالء انذٍَ ازًذ 159

االولانثىمتوسط61.88910309يروِ يسًذ رشُذ 160

االولذكرمتوسط61.78973178فُصم عالء زطٍُ  161
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االولانثىمتوسط61.77481795اَح ثًٍُ فخرٌ عه162ٍ

االولذكرمتوسط61.76001026عثذ هللا ضرزاٌ دراج رتاذ163

االولانثىمتوسط61.75710955رَاو هشاو يثذر عارف164

االولذكرمتوسط61.60346423يهُذ خانذ يسًىد خهف165

االولانثىمتوسط61.4904943رضم زطٍ اتراهُى 166

االولانثىمتوسط61.47830823َىرا عهٍ عثذ انخانك  167

االولذكرمتوسط60.77540801اشرق رَاض ضانى 168

االولانثىمتوسط60.70115909يها فاضم ضهُى ير169ٍ

االولذكرمتوسط60.6373148ضُف َىضف كاظى 170

االولانثىمتوسط60.60579581ودَاٌ عثذ انعسَس يسًذ 171

االولانثىمتوسط60.40900156دَُا عثذ انطرار خثار 172

االولانثىمتوسط60.32602323رؤي َدى عثذ هللا زًاد173ٌ

االولانثىمتوسط60.02214107زيسو عهٍ نفرح يىضً 174

االولذكرمقبول59.84393489زارز رعذ صانر 175

االولانثىمقبول59.382677ضاَذرا زطٍ عثذ هللا 176

االولانثىمقبول59.37421481هُذ صثاذ يسهر 177

االولذكرمقبول59.346444يهُذ وضاذ َصرخ178

االولانثىمقبول59.24857379رَاو ياهر شاكر يسًىد179

االولانثىمقبول59.19647142يرَى رَاض خضُر180

االولذكرمقبول59.164187ازًذ خثار زط181ٍُ

االولانثىمقبول58.86241237وصال عًر ازًذ 182

االولانثىمقبول58.70951982دَُا تهدد رتُع َىضف183

االولانثىمقبول58.44212556فرذ عثذ انفراذ يسًذ 184

االولذكرمقبول58.40243887زطٍُ عالء َىَص  185

االولذكرمقبول58.22881785يصطفً هاشى عثذ انًدُذ186

االولذكرمقبول57.98294582طُف يسًذ كاظى187

االولانثىمقبول57.55955252يرَى هُثى يرذضً 188
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االولانثىمقبول57.54659746صفا زطٍُ َاصر  189

االولانثىمقبول57.54221306شًُاء صادق يسًذ 190

االولذكرمقبول57.46832821يصطفً ايٍُ ازًذ191

االولانثىمقبول57.3440602زٍُُ عثذ عهٍ زثُة 192

االولانثىمقبول57.32389278فرذ رَاض عًرا193ٌ

االولانثىمقبول57.04877054كىثر زطٍُ هادٌ  194

االولانثىمقبول56.84700589هثح َدىاٌ صثُر يسًذ 195

االولانثىمقبول56.70487315فرذ رو انفمار عثاش 196

االولانثىمقبول56.58191979وضٍ وضاو عثذ عهٍ 197

االولانثىمقبول55.05939895اضراء عذَاٌ عثذ عهٍ 198


















