
َظرٌعًهٍ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

أرتع وخًطى104454ٌراتعحتػري يحًذ عهىظ13432

ثالز وضرى115263ٌراتعحثراء يحًذ ضهىو22792

خًص وثالثى132235ٌراتعححال حطٍ احًذ33023

أرتع وثالثى112334ٌراتعححال يحًذ غُحه43486

فقط ثًاَىٌ درجح107080راتعحدَاَا يحًىد احًذ53885

ثًاٍَ وخًطى144458ٌراتعحرايا احًذ احًذ63286

إحذي وضرى124961ٌراتعحردَُه غانة عثاش73420

فقط أرتعىٌ درجح103040راتعحرَا اَىر يحًذ83272

خًص وضرى184765ٌراتعحرَُى احًذ ضهًا93283ٌ

إحذي وذطعى118091ٌراتعحرَُى حطٍ انصارو103362

إحذي وذطعى167591ٌراتعحرَُى عُطً عثاش113428

إحذي وثًاَى166581ٌراتعحرهاو ضًُر عثًا123025ٌ

أرتع وخًطى104454ٌراتعحرًَا احًذ حط133385ٍ

أرتع وخًطى104454ٌراتعحرَهاو عهٍ ضهىو143154

غُابغغ14راتعحزَُة يحًىد عسوز153339

ذطع وثالثى122739ٌراتعحزَُه اَُص ضىا163172

أرتع وخًطى104454ٌراتعحعفراء احًذ اتراهُى173061

ثالز وخًطى143953ٌراتعحغُىج يحًىد ضهًُا183455ٌ

ذطع وأرتعى103949ٌراتعحفاطًه يحًىد عثذو193392

ضثع وخًطى104757ٌراتعحنجٍُ يحًذ ضعىد202659

ضد وضرى145266ٌراتعحنُهُاٌ عهٍ ضالي213458ٍ

فقط ضرىٌ درجح164460راتعحيُطاء ضًُر داؤد223236

اثُراٌ وضرى105262ٌراتعحَاذانٍ يحًذ تُرَص233279

ثالز وأرتعى113243ٌراتعحَثىغ يحًىد حًذا243476ٌ

ضد وثالثى102636ٌراتعحَىر يعروف انثحر253513ٌ
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ثالز وخًطى104353ٌراتعحهُا َىضف رحال263555

ثًاٍَ وثًاَى137588ٌراتعحوفاء يحًذ حط273516ٍ

غُابغغ15راتعحَارا وفُق حًذا283586ٌ

خًص وخًطى114455ٌراتعح راضرُفاٍَ رَُه حثع293207

خًص وضرى6565ٌغراتعح روارَج َحًُ انخطُة303530

 نى َطجم نى َطجمغراتعح روحثُة عهٍ ضهًُا313315ٌ

 نى َطجم انًقرر نى َطجم انًقررغراتعح روضىزاٌ يعٍُ يهحى322135

 نى َطجم نى َطجمغراتعح روغاَذٌ يخهىف عه332322ٍ

 نى َطجم نى َطجم9راتعح روفاطًه ضهًاٌ دَىب342240

 نى َطجم نى َطجم17راتعح رويجذ عذَاٌ ترهىو352493

اثُراٌ وخًطى84452ٌراتعح رويُص ضهًاٌ غىك362073ٍ

 نى َطجم نى َطجمغراتعح رو خاَاد ادرَص عثىد372609

 نى َطجم نى َطجم9راتعح رو خذًاو يحًذ عُذ381989

 نى َطجم نى َطجمغراتعح رو خجعفر عهٍ يحًذ392605

 نى َطجم نى َطجم7راتعح رو خكىنُد فؤاد فرح402968

 نى َطجم نى َطجمغراتعح رو خنًً يحًذ انسَذا411033ٌ
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