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 ممتاز ٤ يلزبیداجح رامل صالح أ 1

 ممتاز ٣٫٩٩ يشدالراعقیل ض عوى شذ 2
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 ممتاز ٣٫٩ لھیليایم حمد اھبرااجر ھ 2٣

 ممتاز ٣٫٩ يلزبیداحمد أیش درومل أ 2٤

 ممتاز ٣٫٨٩ يلشنبرایم اھبراحامد ه میرأ 25

 ممتاز ٣٫٨٨ الفقيهیم اھبراحمد اشیخة  26

 ممتاز ٣٫٨٨ يلزبیداعبدهللا سالم  حسنه 27

 ممتاز ٣٫٨٨ لصلبيف اخالآل حمد حسن ء أفاو 2٨

 ممتاز ٣٫٨٨ يلزبیدم ایم كریداھبرام امر 2٩
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 ممتاز 3٫٨٨ يلناشررك امباامحمد  فاطمه 30

 ممتاز 3٫٨٧ لسیدالحسن اكر روان ذا 31

 ممتاز 3٫٨٧ ازيلحرابلقاسم علي ل الد 32

 ممتاز 3٫٨٦ لجلیميدي ااھیم اھبرف انو 33

 ممتاز 3٫٨٥ يشدالرامرعي علي د خلو 34

 ممتاز 3٫٨٥ حمد عمر بالبیدانس و 3٥

 ممتاز 3٫٨٥ عليآل حسین ن سلیماأروى  3٦

 ممتاز 3٫٨٥ ريلسحاایم اھبراعبدهللا م سھا 3٧

 ممتاز 3٫٨4 يلسفراحمد ن أمریم عثما 3٨

 ممتاز 3٫٨3 يلزبیداجح راعبیر محمد  39

 ممتاز 3٫٨3 لسیدابكر محمد اغد ر 40

 ممتاز 3٫٨3 يلشنبراعبیر محمد حسن  41
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 ممتاز 3٫٨1 ميزلحااعلي محسن ام مر 44

 ممتاز 3٫٨ يلعامراحمد فاضل اح افرا 4٥

 ممتاز 3٫٨ يلزبیداحمد اتركي ام مر 4٦

 ممتاز 3٫٨ يلشنبرح امشاعل حسین نو 4٧
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 ممتاز 3٫٧٥ زيلقواحسن دي ااء ھرزھ ٥4
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 ممتاز 3٫٧٥ لسالميایحي محمد د مجاا ٥٦

 ممتاز 3٫٧4 الفقيهیم اھبرالرحمن اعبدة سمیر ٥٧

 ممتاز 3٫٧4 لزیلعيایم عقیل اھبرا شيخه ٥٨
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 ممتاز ٣٫٥٨ يلكثیرد احمودي اء ھسماأ 90
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 ممتاز ٣٫٥٧ يموسي عسیروان مررة نو 94

 ممتاز ٣٫٥٦ يشدالراحمد اعلي یم ر 9٥
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 جيد جدا   ٣٫٤٥ لمالكياصالح حامد ء سماأ 120
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 جيد جدا   ٣٫٤2 يلناشراحمد اتھاني حسن  12٤

 جيد جدا   ٣٫٤2 عمر محمد باجعفرد میعا 12٥
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 جيد جدا   ٣٫٤1 لعیسياصالح عبدهللا ه میرأ 127
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 جيد جدا   ٣٫٣8 يلخالدایم اھبرإمحمد ء نجال 1٣0

 جيد جدا   ٣٫٣8 لشیخياحسن محمد روان  1٣1

 جيد جدا   ٣٫٣8 لعجالنياحسین محمد رزان  1٣2

 جيد جدا   ٣٫٣8 نسیم علي بحتي علي 1٣٣

 جيد جدا   ٣٫٣7 لقرنياحسن سعد ء نجال 1٣٤

 جيد جدا   ٣٫٣7 زيلقواخلیل زي غاغدیر  1٣٥

 جيد جدا   ٣٫٣7 لشھابيایج محمد علي ار 1٣6
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