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ثمانية وأربعون درجة فقط5710331548سبد اظسالم ابتدامذاظصباغ1
تسعة وأربعون درجة فقط5408351449صاروقابتفاجذعػتاح2
أربعون درجة فقط5226261440حسنيابراػقؿذابراػقؿ3
اثنان وخمسون درجة فقط5511371552زطرؼاابراػقؿذاالبراػقؿ4
ثمانية وثالثون درجة فقط5345251338سبد اظرزاقابراػقؿذاظعبقد5
خمسون درجة فقط5557371350سليابراػقؿذاظعؿر6
خمسة وأربعون درجة فقط6643311445سليابراػقؿذاحملؿقد7
اثنان وأربعون درجة فقط5611321042خلولابراػقؿذادلقدك8
ثمانية وأربعون درجة فقط5575321648امحداحدانذبرام9
سبعة وأربعون درجة فقط5417341347رؼاضاحالمذاظشقخ10
اثنان وخمسون درجة فقط5919371552عاجدامحدذابقذحدـ11
أربعة وأربعون درجة فقط5528321244سبدوامحدذاحلدـ12
ثالثون درجة فقط534224630حممد دعودامحدذاظعتقؼ13
أربعون درجة فقط5627261440متامامحدذاظقدع14
واحد وأربعون درجة فقط5638271441عصطفىامحدذجعبق15
أربعون درجة فقط5330291140صهدامحدذخرصان16
خمسة وأربعون درجة فقط5504311445عودىامحدذراعلذاحلدـ17
سبعة وأربعون درجة فقط5646361147حممدامحدذاحلاظقل18
تسعة وثالثون درجة فقط5207271239عنذراداعةذاظزبدي19
أربعة وأربعون درجة فقط5864321244امساسولاداعةذاظدقجري20
ستة وأربعون درجة فقط5699341246حممد مجالاداعةذدضاق21
ثمانية وأربعون درجة فقط5728351348سوادادراءذاظدالعات22
أربعون درجة فقط5423291140سدغانادعافذاحلؿقد23
ستة وأربعون درجة فقط5530351146حسامادعافذبارودي24
اثنان وخمسون درجة فقط5467351752حسانامساءذسؽره25
تسعة وأربعون درجة فقط5673341549عصعباالءذاظعقؼر26
خمسة وأربعون درجة فقط5622311445حسنياالءذدقدؼـ27
خمسة وأربعون درجة فقط5425291645حممد صؤاداالءذعغؿقعة28
سبعة وأربعون درجة فقط5460321547حممداالءذغابق29
تسعة وثالثون درجة فقط5669271239غصريادلفديذاحلقراغل30
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سبعة وأربعون درجة فقط5656311647سوض احلاجاجمدذذسؿرذاخلؾقؾ31
سبعة وثالثون درجة فقط5578261137حمسناعريذاحلؾبقة32
ثالثة وأربعون درجة فقط5369291443ابراػوماغاذسؽقؾل33
خمسة وأربعون درجة فقط5095311445خضراغفؾذادلظؾقم34
خمسة وثالثون درجة فقط5595231235شازياؼادذاظظرؼػ35
ثمانية وأربعون درجة فقط4837321648حممد اميانذدقؼدان36
واحد وخمسون درجة فقط5620351651سثماناميانذعدطق37
ثالثة وأربعون درجة فقط5643321143حممداميانذوػيب38
ثمانية وأربعون درجة فقط5476351348عنصفاظقانذباذا39
أربعون درجة فقط5662281240ؼادنيبادؾذاظشقخذؼقدػ40
ثمانية وثالثون درجة فقط552129938مجالبادؾذادلصطػك41
خمسة وثالثون درجة فقط6170241135 بادمبادؾذحاجذامساسقؾ42
سبعة وأربعون درجة فقط5674351247سدغانبادؾذؼقدػ43
ستة وأربعون درجة فقط5628351146سبد اظقادرباغفذاظبقطار44
خمسة وثالثون درجة فقط5436231235مجعةبثقـةذاظـبفان45
خمسة وأربعون درجة فقط5692321345ابراػومبدقؿةذردتـاوي46
أربعون درجة فقط6250271340صراسبشارذاظؼادؿ47
تسعة وأربعون درجة فقط5572331649خملصبشارذزظقؼ48
واحد وأربعون درجة فقط5618301141دوف اظدؼنبشرذاخلاظد49
ثمانية وأربعون درجة فقط5410341448سبد اظكرؼمبشرىذأدعد50
واحد وخمسون درجة فقط5586351651دلومانبشرىذمجعة51
أربعون درجة فقط5544251540بشربفريهذبازرباذل52
واحد وخمسون درجة فقط5455341751عطربقاذنذاظدؼؽ53
ثمانية وثالثون درجة فقط5387241438سبد اهلاديبقانذاحلدؼد54
ثالثة وخمسون درجة فقط5480371653سبد اظرمحنبقانذاخلؾقػ55
أربعة وأربعون درجة فقط5621311344صالحبقانذاظرريب56
أربعة وأربعون درجة فقط5466311344زؼادبقانذاظعؿر57
أربعون درجة فقط5197281240حممدبقانذحاجذدؾقؿان58
اثنان وأربعون درجة فقط5451281442ؼودفبقفسذحدني59
ثمانية وأربعون درجة فقط5419331548عاػرتاعرذاظصاحل60
واحد وأربعون درجة فقط5539281341حممدثائرذاخلؾقػ61
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ستة وأربعون درجة فقط6647311546سماد اظدؼنجعػرذؼعؼقب62
تسعة وأربعون درجة فقط5682331649ػوسممجقؾذدعد63
اثنان وأربعون درجة فقط5562271542ػشامجـانذشاظل64
ستة وأربعون درجة فقط5382321446خاظدجقاػرذأبقذجدسان65
تسعة وثالثون درجة فقط550331839رميونجقظققتذرحال66
خمسة وأربعون درجة فقط5607331245ععروفحازمذاظصقاف67
سبعة وأربعون درجة فقط5655321547سبد اظقادرحازمذادلعراتل68
ثمانية وثالثون درجة فقط5434281038حممد توسريحزاعلذاألمحد69
واحد وأربعون درجة فقط5663311041حممد عفودحدامذاحلؽقؿ70
خمسة وأربعون درجة فقط5667321345حامتحدانذابلذزعر71
أربعة وأربعون درجة فقط5563291544طمالحدـذاظـشار72
واحد وأربعون درجة فقط5547301141سليحدـذدؾقؿان73
واحد وخمسون درجة فقط5642371451سوسىحدنيذاظضاعـ74
سبعة وثالثون درجة فقط5400261137صؤادحالذضاػر75
واحد وخمسون درجة فقط5450351651ذفوقحـانذادلدغل76
ستة وأربعون درجة فقط5536331346دارعخاظدذاألصػر77
ستة وثالثون درجة فقط6142221436حممدخاظدذاظعداف78
ثالثة وأربعون درجة فقط5630301343صوصلخاظدذبرطات79
خمسة وأربعون درجة فقط5401311445سبد املنعمخاظدذحاجذجدوع80
ثمانية وأربعون درجة فقط5362331548سبد اظرمحنخاظدؼفذاظصقؼؾح81
خمسون درجة فقط5597341650شزوانخدجيةذبؼدوغدل82
سبعة وأربعون درجة فقط5496321547خملصخضرذاظـريبقة83
خمسون درجة فقط5374341650سبد اهللخقظفذجفدو84
خمسة وأربعون درجة فقط5475311445أطرمداغقةذعقدكذباذا85
تسعة وثالثون درجة فقط5439251439راعزدساءذاظدروؼش86
اثنان وأربعون درجة فقط5548291342سبد اظقادردسدذحقر87
تسعة وأربعون درجة فقط5485331649حممددؼاغاذحمشقف88
ستة وأربعون درجة فقط5478301646راعزدؼـاذمسقع89
5605داعرراعزذمحشق90

واحد وخمسون درجة فقط5373341751طمالراعفذمشعقن91
أربعة وثالثون درجة فقط552525934عاظكراعلذاظدؾقم92
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خمسة وأربعون درجة فقط5395341145مسريراغقاذأبقذدعد93
أربعون درجة فقط5341271340بسامرجاءذضـباز94
أربعة وخمسون درجة فقط5477361854حممودرحقؾفذاظرحال95
أربعون درجة فقط5644281240حممدرذاذاظشحادة96
سبعة وثالثون درجة فقط5498271037حمسنرذاذودقف97
ثالثة وأربعون درجة فقط5446281543حمسنرشدذمحد98
سبعة وأربعون درجة فقط5404321547عازنرشدذصطقف99
ستة وأربعون درجة فقط5440331346عوالدرعاذػزؼؿ100
ثمانية وأربعون درجة فقط5583361248امحدرعزذخاغل101
أربعون درجة فقط5571261440مسريرغقؿذجروج102
خمسة وثالثون درجة فقط5432241135سليرغقؿذردتؿ103
تسعة وثالثون درجة فقط5279281139حممدرػامذاظشؼقؼل104
أربعة وخمسون درجة فقط5490351954خاظدرػامذرقار105
ستة وأربعون درجة فقط5690351146حممودرػػذاظدؽعف106
أربعون درجة فقط534032840عاجد روانذمحشق107
ثالثون درجة فقط5144191130ادؼبروظـدذعقدك108
واحد وأربعون درجة فقط5376271441خاظدروؼدهذصدارن109
واحد وأربعون درجة فقط5407281341أدؼبرؤىذاظصاؼغ110
خمسة وأربعون درجة فقط5112311445حممدرؼؿذاظدعقد111
سبعة وأربعون درجة فقط5449321547حممدرؼؿذاظدقس112
ستة وأربعون درجة فقط5402301646سثمانرؼؿذصرييف113
ثمانية وثالثون درجة فقط5469271138سوسىرؼؿذصققم114
ثمانية وثالثون درجة فقط5471231538جهادرؼـذطربقج115
ستة وثالثون درجة فقط520527936حممد زػراءذباطري116
ستة وثالثون درجة فقط5584261036حممدزػرةذزبارح117
ثمانية وأربعون درجة فقط5392361248حممد سمادزؼـبذادلبقض118
ثالثة وخمسون درجة فقط5599341953حسنزؼـبذضبش119
ثالثة وأربعون درجة فقط5442301343دلومانزؼـبذطـقج120
أربعون درجة فقط573432840خاظددارةذحقدر121
ستة وأربعون درجة فقط5452311546حممد سوددارةذغعدان122
ثمانية وأربعون درجة فقط5634341448دساسداعرذذقخذخؾقؾ123
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5107مسارؼوداعلذاظدؾقم124

ثالثة وأربعون درجة فقط5406291443بسامداغتاذاظتقعا125
تسعة وثالثون درجة فقط5445271239شساندتقالذبقظص126
ثالثة وخمسون درجة فقط5403351853سبد املنعمدعادذاحملؿد127
واحد وأربعون درجة فقط4939251641جرودعدذادلشقح128
خمسون درجة فقط5703351550سمار دؾقىذاحلرؼري129
أربعة وأربعون درجة فقط5631341044حسنيدؾقىذعرزا130
واحد وأربعون درجة فقط5370311041حممدمساراذغاسؿ131
ثالثة وخمسون درجة فقط6173361753حممدمسرذاألبقض132
تسعة وأربعون درجة فقط5549351449حممدمسقحفذصرجل133
سبعة وأربعون درجة فقط5524321547بسامدـدسذاحلزواغل134
خمسة وأربعون درجة فقط5414281745حمموددقعرذحمؿد135
ستة وأربعون درجة فقط5386301646مسارؼودقؾنيذاظدؾقم136
ستة وأربعون درجة فقط5647351146سزامذذىذصرج137
تسعة وأربعون درجة فقط5364371249امينذفدذذؼػة138
ثالثة وأربعون درجة فقط5623301343راللذققذاظبارودي139
ثالثة وأربعون درجة فقط5594321143أمحدذقؿاءذجابر140
ثمانية وأربعون درجة فقط5487311748غسومصباذاظؽالس141
واحد وأربعون درجة فقط5510281341سبد اظرزاقصػاءذاظربازي142
اثنان وخمسون درجة فقط5385331952حممدصػاءذادلرسل143
خمسون درجة فقط5468341650دلومانصػقفذابرػقؿ144
سبعة وأربعون درجة فقط5576291847أمحدضقاءذاظدؼـذاألررش145
خمسون درجة فقط5515331750راعي رارقذسبقد146
واحد وأربعون درجة فقط5502291241ابراػومرارقذؼعؼقب147
أربعة وأربعون درجة فقط5389281644سبد اظرمحنرفذاظعؿقري148
اثنان وأربعون درجة فقط555933942سمررفذطعؽف149
اثنان وأربعون درجة فقط5415271542سدغانرقغلذسبقد150
تسعة وأربعون درجة فقط6171341549حممد دعودزبقةذاظعؾل151
واحد وأربعون درجة فقط495232941حممد سود سائدةذاظعثؿان152
واحد وأربعون درجة فقط5465301141حممد رادمسائشةذاخلاظد153
ثالثة وثالثون درجة فقط5336221133صارسسائشةذادلرسل154
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تسعة وأربعون درجة فقط5491351449مجالسائشةذصربه155
اثنان وخمسون درجة فقط5632351752بسامسبادةذجبقر156
خمسون درجة فقط5552351550سبد اظناصرسبادهذاظطقؼؾ157
سبعة وأربعون درجة فقط5582291847حممدسبدذاالظفذدؼاب158
واحد وخمسون درجة فقط5481371451خاظدسبدذاظباريذاظطقؼؾ159
اثنان وخمسون درجة فقط5499361652رضوانسبدذاظرزاقذرعضان160
ثمانية وثالثون درجة فقط5441271138حممد غورسبدذاظؽرؼؿذاظعثؿانذاجلؿال161
واحد وخمسون درجة فقط5592371451حممدسبدذاهللذاظظروف162
اثنان وخمسون درجة فقط5399341852بهجتسبدذادلؾؽذاخلؾقف163
ستة وأربعون درجة فقط5585291746خاظدسبقدهذاظـجار164
ستة وأربعون درجة فقط5629301646صفوانسبريذاالعني165
ثالثة وأربعون درجة فقط5474331043مسريسبريذحؾقؿف166
غائب6203راشبسزامذذاظدعقد167
ثالثة وأربعون درجة فقط5612301343حممد زػريسزةذاظؽرم168
خمسون درجة فقط5601351550غزؼهسالءذسثؿان169
اثنان وثالثون درجة فقط5683201232غضالسالمذعصطػك170
اثنان وأربعون درجة فقط5651281442عودىسؾلذاظشـتري171
ستة وأربعون درجة فقط5172311546حممودسؾلذأدعد172
اثنان وأربعون درجة فقط5677301242سبد احلمودسؾلذجبالوي173
خمسة وأربعون درجة فقط5531331245ؼادرسؾلذجقػره174
ثالثة وأربعون درجة فقط5473291443سوؼدسؿرذاظبدقس175
تسعة وأربعون درجة فقط5365351449سبد اظباضيسؿرذاظعػاره176
خمسة وأربعون درجة فقط5429311445حممد سؿرذحاجذابراػقؿ177
خمسون درجة فقط5363341650عنريسفدذزطار178
أربعون درجة فقط5153301040طسار سقدذاظدرؼس179
واحد وخمسون درجة فقط5537331851شسانشاظقفذاظصقدظل180
ستة وثالثون درجة فقط5122251136سثمانشزلذاظرضقان181
ثمانية وأربعون درجة فقط5516341448صاحلشػرانذسربق182
ثمانية وثالثون درجة فقط5665271138خمتارشقدانذاحلدقن183
ثالثة وأربعون درجة فقط5227291443سبد اظعزؼز صارؿةذاألمحدذاخلؾػ184
ثالثة وخمسون درجة فقط5509371653أمحدصارؿةذاظزػراءذغشرت185
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سبعة وأربعون درجة فقط5409331447حسنيصارؿةذاظشحادة186
أربعة وأربعون درجة فقط5463331144شازيصارؿةذاظعؾل187
ثمانية وأربعون درجة فقط5653371148حوانصارؿةذدخؾؾف188
خمسة وأربعون درجة فقط5700311445حاعدصارؿةذزوزا189
تسعة وأربعون درجة فقط5602341549مسريصاؼزذؼقدػ190
اثنان وأربعون درجة فقط5726301242حممدصداءذاظباظقش191
تسعة وأربعون درجة فقط5454331649أطرمصدىذتقعا192
ستة وأربعون درجة فقط5676301646سبد اجلبارصراسذزضزوق193
واحد وخمسون درجة فقط5795331851صالحصراسذصالحذسبدذاظرمحـ194
ستة وأربعون درجة فقط5024301646سبد اهلل صؤادذاظعؿرذاجلري195
ستة وثالثون درجة فقط5603241236سبد املعنيضؿرذاظطقش196
ثمانية وأربعون درجة فقط5505341448سبد اظعزؼزضؿرذتػتـازي197
خمسة وثالثون درجة فقط5821241135عهديضؿرذصطقم198
ثمانية وثالثون درجة فقط5633271138عرػفطاروظنيذذفقد199
أربعة درجة فقط4غائب55174صوازطدارذوردة200
ثمانية وأربعون درجة فقط5437331548مجالطػاءذاظبغدادي201
أربعون درجة فقط5555241640سمودطقػـذدعقد202
ثالثة وأربعون درجة فقط5606291443درشامالغاذاظقاسذاظضاػر203
سبعة وأربعون درجة فقط5649311647رؼاضظبـكذؼعؼقبذآشا204
تسعة وأربعون درجة فقط5513351449سزامدلكذاظؽردي205
خمسة وأربعون درجة فقط5526291645مسريظقغاذاظققدػ206
خمسون درجة فقط4830361450رؼاضظقؾكذاحلردان207
تسعة وأربعون درجة فقط5518321749خلدونظقؾكذذؼػة208
اثنان وأربعون درجة فقط5507281442بوظصظقؾقانذأدعد209
واحد وخمسون درجة فقط5368341751حممودظنيذعشعان210
اثنان وأربعون درجة فقط5448271542بسامعارتاذمسعان211
خمسة وأربعون درجة فقط5380301545عفودعاريذاظثؾث212
سبعة وثالثون درجة فقط5447271037صولوبعاريذاظدؾقم213
ثالثة وثالثون درجة فقط5405211233طاعلعاريذمنق214
ستة وأربعون درجة فقط5512351146حممد أدعدعارؼاذدرؼعل215
واحد وخمسون درجة فقط5495351651حسنعارؼـاذدالعف216
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اثنان وأربعون درجة فقط5730301242سزعاتعاظؽذاظداخقل217
ثمانية وأربعون درجة فقط5635331548سبد احلسوبعاػرذاظعجؿل218
خمسة وأربعون درجة فقط5420291645حممد حيوىعأعقنذصاسقر219
واحد وخمسون درجة فقط5361351651 طازمجمدذاظدروبل220
اثنان وخمسون درجة فقط5569361652أمحدجمدذادلصري221
خمسة وأربعون درجة فقط5581341145سز اظدؼنجمدذمشاظل222
تسعة وأربعون درجة فقط5375341549غزؼهجمدذصؿان223
خمسون درجة فقط5443341650عروانجمدذسؼاد224
ستة وأربعون درجة فقط5391331346حسنحمؿدذابراػقؿ225
أربعون درجة فقط6315281240سوسىحمؿدذاألمحد226
5522سبد اظرزاقحمؿدذاجلقابرة227

أربعة وأربعون درجة فقط5456301444سبد اظرزاقحمؿدذاظرمحقن228
اثنان وأربعون درجة فقط5645251742حممد سزامحمؿدذاظرذقاغل229
ثمانية وثالثون درجة فقط5247241438توسريحمؿدذاظدؾقمذ230
خمسون درجة فقط5428321850أمحدحمؿدذاظعابد231
تسعة وأربعون درجة فقط5396331649حيوىحمؿدذاظغزي232
أربعة وثالثون درجة فقط5668221234زػريحمؿدذاظؽقطق233
ستة وأربعون درجة فقط5725291746زؼادحمؿدذاظـاصر234
ثمانية وأربعون درجة فقط5535321648ضادمحمؿدذبراءذصخري235
واحد وأربعون درجة فقط562633841حممودحمؿدذبرازي236
اثنان وخمسون درجة فقط5457371552أجمدحمؿدذبؽرذذاطر237
اثنان وخمسون درجة فقط5561361652عأعونحمؿدذمجالذسؿار238
ثمانية وأربعون درجة فقط5641341448سبد احلمودحمؿدذحربف239
خمسة وثالثون درجة فقط5398251035سبد اظقادرحمؿدذخريذصقادي240
أربعة وأربعون درجة فقط5610321244عصطفىحمؿدذرعزيذحامت241
واحد وخمسون درجة فقط5573371451حممد عسعفحمؿدذدؾقؿذضطررل242
واحد وخمسون درجة فقط5534371451اداعةحمؿدذسالءذاظدؼـذاحلؿدان243
ثمانية وأربعون درجة فقط5366351348صوزيحمؿدذسؾل244
واحد وثالثون درجة فقط5685201131امينحمؿدذشقثذادلصري245
ثمانية وأربعون درجة فقط5660321648سبد اظقادرحمؿدذصقازذخردان246
اثنان وخمسون درجة فقط5159361652وظود حمؿدذضقجف247
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أربعون درجة فقط6539241640ابراػومحمؿدذطبين248
خمسون درجة فقط5577331750علهمحمؿدذعاػرذبطرش249
خمسون درجة فقط5672351550عصطفىحمؿدذعـذرذاالحدب250
خمسة وأربعون درجة فقط5430341145حممدحمؿدذعـريذاهلقاري251
خمسة وأربعون درجة فقط5614351045عأعونحمؿدذغقرذسقان252
ثالثة وأربعون درجة فقط5293281543حممودحمؿدذوائؾذاظـقري253
ثالثة وأربعون درجة فقط5648271643ابراػومحمؿدزسرور254
اثنان وخمسون درجة فقط5461351752مجالعرحذاظدروؼش255
ثمانية وثالثون درجة فقط5394261238بطرسعرحذجبقر256
ثالثة وخمسون درجة فقط5560371653أداعةعرػػذسؽاري257
أربعون درجة فقط5523251540ضادمعصطػكذاحلداد258
خمسة وأربعون درجة فقط5617341145صوازعصطػكذاحلؿصل259
أربعون درجة فقط5458291140أمحدعصطػكذادلصطػك260
ثالثة وأربعون درجة فقط5574281543سليعصطػكذحؾق261
واحد وخمسون درجة فقط5637351651غاؼفعصطػكذضبش262
أربعة وأربعون درجة فقط5636321244بسامعصعبذابلذسقشف263
اثنان وثالثون درجة فقط4984191332جاد اهللعصعبذحالوة264
اثنان وخمسون درجة فقط5558361652ؼودفعصعبذسالوي265
خمسة وأربعون درجة فقط5727281745حممد بسام عصعبذعصؾح266
خمسة وأربعون درجة فقط5483311445عاجدعالذذرجب267
ثالثة وثالثون درجة فقط5553221133غزارعؾفؿذاظروعل268
تسعة وأربعون درجة فقط5527321749بسامعـارذصؾقيب269
تسعة وثالثون درجة فقط5384211839عاػرعفاذذعـؼش270
اثنان وخمسون درجة فقط5564361652حممد ذرؼفعفـدذاجلاجة271
سبعة وأربعون درجة فقط5675301747سطوهعفـدذدؼقب272
تسعة وأربعون درجة فقط5424371249حناعريايذرار273
أربعة وأربعون درجة فقط5245311344رؼاضعقسذاخلاظد274
ستة وأربعون درجة فقط5435351146أطرمعقداءذاخلقري275
ثمانية وثالثون درجة فقط5444251338أطرمعقشقؾذدرور276
ثمانية وأربعون درجة فقط5514331548أمينعقؾرذاظعبدذاهلل277
ثالثة وأربعون درجة فقط5427321143حممد اظراطانعقؿقغفذاحلدني278
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خمسة وأربعون درجة فقط5664321345حممودغادؼفذرعؿف279
اثنان وأربعون درجة فقط5426281442أطرمغدىذزحؾقق280
ستة وأربعون درجة فقط5354291746خاظد غدرؼـذصـار281
سبعة وثالثون درجة فقط5388251237غاصعغفكذاظدؾقم282
ثالثة وأربعون درجة فقط5500291443حممدغقرذاظدؼـذاحملؿد283
أربعون درجة فقط5379271340شازيغقرذاظداؼس284
اثنان وأربعون درجة فقط5543311142دعد اظدؼنغقرذاظدبع285
ستة وأربعون درجة فقط5613321446شسانغقرذاظشقخذخؾقؾ286
ثمانية وأربعون درجة فقط5486351348سبد اهلاديغقرذبؽقر287
ثمانية وأربعون درجة فقط5729351348ظؤيغقرذشؿقض288
5538حممدغقرذضؾػف289

تسعة وأربعون درجة فقط5650351449حسانغقرذضـقت290
أربعون درجة فقط5492261440ععروفػاديذاظعتال291
اثنان وأربعون درجة فقط5422301242أطرمػاظةذاظعؿر292
واحد وخمسون درجة فقط5462351651سبد احلكومػبةذاتقزبري293
ثمانية وأربعون درجة فقط5397331548حممدػبةذاحلدني294
خمسة وأربعون درجة فقط6172331245حممد داملػبةذبريضدار295
خمسون درجة فقط5489361450صوازػبةذدػاف296
خمسون درجة فقط5381311950وظودػبةذذعاع297
سبعة وثالثون درجة فقط5608251237راللػبةذسدي298
أربعون درجة فقط5568281240ظؤيػبةذعصطػك299
واحد وخمسون درجة فقط5484371451غزارػدىذضـرب300
خمسة وأربعون درجة فقط5371301545حممدػزارذتؾقالت301
اثنان وخمسون درجة فقط5591341852سمرػـاءذاظؼادؿ302
سبعة وثالثون درجة فقط5390271037حممدػـاديذاظؼادؿ303
أربعة وأربعون درجة فقط5546291544حممدػـاديذدوالغل304
تسعة وثالثون درجة فقط5616271239صاؼزػقاذبفؾقل305
خمسة وأربعون درجة فقط5589301545غبولػقاذحدـ306
اثنان وأربعون درجة فقط5438281442حمسنػقاذسدرا307
خمسون درجة فقط5520331750برػانودامذوػيب308
ثمانية وأربعون درجة فقط5433321648وصوقوضاحذمحقد309
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واحد وأربعون درجة فقط5255271441عهديوسدذاظشقخ310
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