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    66 دطٍٍ عثاش داذى 12    12 آٌاب ثائر عهً  2

    77 دطٍٍ عثد انسْرِ يذطٍ 11    74 أدًد ريضاٌ ْالل 1

    78 دٍدر ٔفً ضادً 11    70 أدًد ضانى يذًد  1

    66 دٍدر قاضى ضعٍد 17    68 ادًد غطاٌ ضعدٌٔ 7

    12 دٍدر قادر َعًّ 16    72 ادًد يذًد نطٍف 6

    68 دٕراء عاير جاضى 16    76 ادًد عهً دطٍٍ 6

    60 دالل عثد انرزاق َاصر 14    68 ادًد خهف يذًد 4

    74 رضم جٕاد عثٕد 18    10 أدًد عثد انكرٌى صداو 8

    60 زٌُة جٓاد راضً 12    16 أدًد جعفر يذٍثص 2

    16 زْراء فٍصم عثد انصًد 70    16 أدًد عدَاٌ عهٕاٌ 20

    77 زْراء رعد ضعٍد 72    62 اَرصار ياجد رشٍد 22

    62 زٌُّ جٕاد كاظى 71    16 اضراء عثدانكرٌى شٓاب 21

    62 ضجاد عفٍف فاضم 71    76 أزْر طانة دًٍد 21

    72 صادق ْاًَ طاْر 77    60 اًَار جثار غاَى 27

    18 صادق يذًد جثار 76    71 تاقر ضعد عطشاٌ 26

    60 صفاء عثد انطالو ثاتد 76    67 تاقر ضانى خهف 26

    12 ضٍاء صثٍخ عهً 74    16 تراءج فارش عقال 24

    62 طارق رٌاض خاند 78    14 تطاو يذًد نطٍف 28

    17 عهً يطرٔد يٕنى 72    61 تشار عثد انرزاق عثدهللا  22

    64 عهً يذًد عثدانذطٍٍ 60    72 تالل قصً عثد انطالو 10

    70 عهً دًسج عثاش 62    60 جُاٌ عثد انهطٍف أدًد 12

    66 فاطًّ فٕزي ٌٕضف 61    غ جاتر خضر دطٍ 11

    16 فاطًّ جثر ضاًْ 61    62 دطٍ ْادي عهٍٕي 11

    77 فٕاطى عهً يذًد عهً 67    18 دطٍ يطهى يسعم 17

    62 فالح يٓدي صانخ 66    68 دطٍٍ عدَاٌ يذًد  16

    62 كرار عقٍم عثٕد 66    11 دطٍٍ عثد كرٌى 16

    67 كرار دٍدر يذًد جٕاد 64    12 دطٍٍ عهً دطٍٍ  14

    17 كرار عثد انذطٍٍ عثد انذطٍ 68    12 دطٍٍُ عهً عدَاٌ 18

 -    ----------- -    10 دطٍٍ عالء عثد انهطٍف 12

 -    ------------ -    68 دطٍٍ عثد انذطٍ دطٍٍ 10
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