
 8991/8999خرَجٍ لطى عهىو انفُسَاء نهعاو انذراضٍ 

 ت األضى  يعذل 

 1 هاٍَ جاضى كثاشٍ 79.223

 2 كاظى كرَى يهذٌ 78.782

 3 عًار عاَش دُثة  76.353

 4 ضُُاء أتراهُى دطٍُ 75.117

 5 عهٍ دطٍُ َعًة  75.035

 6 زهراء زاَر عُفىص 74.081

 7 خانذ عثادٌ ضهًاٌ  73.609

 8 يهُذ يهذٌ عثذ  72.46

 9 شفُك شاكر شفُك  72.369

 10 جاضى يذًذ يُصىر  72.317

 11 أَهاب ضًُر انمصة  72.083

 12 َثراش َُمىال شًعىٌ 71.886

 13 دطٍُ َىضف يذًذ  71.621

 14 عًاد عثذ انرزاق ضهًاٌ 71.281

 15 شًُاء عثذ هللا صادق 70.741

 16 َاظى يطُر عثُذ 70.702

 17 وضٍ عثذ انرزاق زَذاٌ  70.442

 18 أضًاء زهُر أدًذ  69.468

 19 نُث عثذ انذطٍ عهُىٌ 69.378

 20 أشىاق صانخ رشُذ 68.953

 21 خُطاء لاضى أيٍُ  68.73

 22 خانذ صانخ جاضى  68.169

 23 خضُر عثاش عطاف 67.806

 24 أفراح عثذ انعسَس عثذ انذطٍُ  67.786

 25 أتهذذ راَحا يىفك 67.707

 26 يراد يذًذ عثذ انًجُذ  67.327

 27 األء فاضم أدًذ  67.311

 28 صالح انذٍَ يُصىر تطُى 66.936

 29 أضًهاٌ عذَاٌ يستاٌ 66.91

 30 خانذ ضايٍ هٍُ  66.887

 31 أدًذ طارق  66.652

 32 عهٍ أدًذ عثذ انذطٍ 66.403

 33 تاضى عثذ أتراهُى 66.183

 34 دطٍُ جمٍ جىٌ  66.113

 35 صثاح يذًذ فحذٍ  65.941

 36 دُذر جاضى لاضى 65.638

 37 ضُاء كايم يهذٌ  65.093

 38 عُاد صانخ أتراهُى  64.888

 39 يذًذ نطفٍ أدًذ 64.266

 40 نُُا هادٌ يذًذ 64.25



 41 عهٍ لصٍ يصطفً 64.222

 42 طارق أتراهُى يذًذ 64.172

 43 ضُر عثذ انذًُذ ظاهر  63.859

 44 تُطاٌ رَاب عطاف 63.706

 45 أَىر صثرٌ ضانى   63.675

 46 عًر َىضف َىَص  62.961

 47 فرح عهٍ شاكر  62.889

 48 خهُم أتراهُى دًىد 62.615

 49 أدًذ جًعة َىرٌ  62.385

 50 هُثى عثذ انًجُذ أضًاعُم  62.041

 51 أَاد تطرش ترهى 62.018

 52 أيال كاظى أتراهُى 61.553

 53 أدًذ جاضى عهٍ  61.204

 54 أَىر دثُة عهٍ 61.188

 55 يصطفً عهٍ أتراهُى  61.071

 56 دُذر عذَاٌ صادق 61.068

 57 عهٍ كايم يُصىر  60.981

 58 عالء دطٍُ عهً  60.838

 59 يذًذ عًاد كايم  60.8

 60 يذًذ فحذٍ عثذ انهطُف 60.793

 61 دطٍُُ أدًذ جاضى  60.789

 62 َضال فاَس عىض 60.653

 63 عًار عثذ يذًذ 60.555

 64 ضالو يذًذ عهٍ  60.491

 65 دَُا دكًث جاوَذ  60.436

 66 عًار عثذ هللا غٍُ 60.363

 67 زَذ عهٍ عثُذ 60.035

 68 أشرف يهذٌ أتراهُى  59.966

 69 شهاب أدًذ يذًىد 59.648

 70 هذَم صثذٍ عُذاٌ  59.466

 71 أدًذ وهاب دهى 59.188

 72 لاضى  يذًذ عهٍ  58.923

 73 أَص أدًذ عثذ هللا  58.903

 74 هذي فاخر دطٍ 58.745

 75 يذًذ عُال هساع  58.731

 76 ضًاح ضايٍ عثذ 58.718

 77 أضراء فاضم يذًذ 58.621

 78 عصاو لاضى دطٍ 58.59

 79 فرداٌيصعة عثذ انذطٍُ  58.512

 80 جاضى يذًذ يسعم  58.432

 81 نماء طانة يذًذ  58.4

 82 )جصىَة( عثذ انخانك راشذ يذًذ 58.244



 83 عًر فاروق طاهر 58.237 

 84 فاضم َىضف هادٌ  57.934

 85 عذٌ يُصىر دطٍُ  57.676

 86 يسادى دطٍُ عثذ عهٍ 57.381

 87 ضُاء كرَى عثذ  57.147

 88 أدًذ عثاش دطٍ  56.369

 89 خانذ َىرٌ عثذ انذطٍُ 55.911

 90 وضاو هاشى لاضى 55.816

 91 شُراز رازيُك كرَكىر 55.702

 92 هذَم صثذٍ عاصى 54.215


