
 

 

 

 
 االطى خ

ذظهظم انطهثح انخزَجٍُ نهظُىاخ انخًظح 
 انرزذُة 0200-0202انذور األول 

 االول 82.679 عثًاٌ عًز يذًىد 0

 الثاني 81.188 رؤي َافع ادًذ 0

 الثالث 77.598 َىر خانذ اطًاعُم 3

 الرابع 76.791 قُض جثار طهًاٌ 4

 الخامس 74.088 دعاء دًُذ عهٍ 5

 السادس 73.789 انذٍَعثاص َجى  6

 السابع 73.711 يصطفً طعذ دًُذ 7

 الثامن 68.650 صفا ذىفُق وهُة 8

 التاسع 68.398 شهذ عايز اتزاهُى 9

 العاشر 68.023 عهٍ ثائز دظٍ 02

 الحادي عشر 67.664 روَذج فىسٌ خهُم 00

 الثاني عشر 67.658 عذراء ذىيا ودَع 00

 الثالث عشر 67.523 وئاو عذَاٌ شاكز 03

 الرابع عشر 67.484 طًُح عش انذٍَ ادًذ 04

 الخامس عشر 67.002 دَُا داذى فاضم 05

 السادس عشر 66.895 طزي شاكز دًىد 06

 السابع عشر 66.887 يٍ تهجد عثذ انكزَى 07

 الثامن عشر 66.756 فزح اتزاهُى يصطفً 08

 التاسع عشر 66.469 صفىج يصطفً دًاد 09

 العشرون 66.060 كزَى ادًذداذى  02

 الحادي والعشرون 65.418 اسهار دظٍُ عهٍ 00

 الثاني والعشرون 65.330 عهٍ طه َاطٍُ 00

 الثالث والعشرون 65.264 فُصم عهٍ نطُف 03

 الرابع والعشرون 64.898 اَُاص جىاد فُاض 04

 الخامس والعشرون 64.677 طزدار قادر يذًىد 05

 السادس والعشرون 64.598 رشا داود طانى 06

 السابع والعشرون 64.288 عهٍ طالو يذًذ 07

 الثامن والعشرون 63.864 هُذ اكزو عثذ انغفىر 08

 التاسع والعشرون 63.591 خانذ يشعم دًىد 09



 الثالثون 63.514 عهٍ طهًاٌ يذًذ 32

 الحادي والثالثون 63.254 انشهزاء عثذ انًُح عهٍ 30

 الثاني والثالثون 63.216 عثىدرًَاٌ دظٍُ  30

 الثالث والثالثون 63.146 عالء يذظٍ دًىدٌ 33

 الرابع والثالثون 62.372 رداب عايز عثذاهلل 34

 الخامس والثالثون 61.884 طثأ عذَاٌ عثذ انظرار 35

 السادس والثالثون 61.872 يزوج جًال جاطى 36

 السابع والثالثون 60.033 َىطف قرُثح فهُخ 37

 الثامن والثالثون 59.124 يصطفً صالح عثذ االيُز 38

 التاسع والثالثون 59.001 اطًاء جهُم عهىٌ 39

 أألربعون 58.977 َثُم سوَذ عهٍ 42

 الحادي واألربعون 58.595 جعفز جثار عثذ انذًُذ 40

 الثاني وأألربعون 58.100 اثُز يذًذ صانخ 40

 واألربعونالثالث  57.955 يذًذ عثذ انزدُى 43

 الرابع واالربعون 57.534 كًُم عثاص فاضم 44

 الخامس وأألربعون 57.519 يذًىد هادٌ عهٍ 45

 السادس وأألربعون 56.963 اَفال يهذٌ يذًذ 46

 السابع وأألربعون 55.687 عهٍ جاتز خهُف 47

 الثامن وأألربعون 55.666 فاطًح صانخ هادٌ 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


