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 1028/1029سائٍح نهعاو انذساسً ًح انذساسح اننثانثطهثح انًشدهح اسعٍاخ 

Group A – انُسائٍح 
 %50انسعً االسى خ %50انسعً االسى خ

 23 خهف يذًذ سضا خهف 21 39 أدًذ جٕدج َجى عثٍذ 2

 33 دعاء عثذهللا تسراٌ 22 33 اتشاٍْى يذًذادًذ  1

 40 دٍَا عهً دسٍٍ 23 28 ادًذ داخم خضٍش 2

 34 سافد عذَاٌ كٍهٕ 24 30 أصٍم أدًذ كايم داذى 3

 40 سضا عهً ساضً 25 40 ادًذ كاظى يطشش 4

 35 سٔاء يٕسى يذسٍ 23 43 اسٍم يكً عثٍذ 5

 38 سايً كشٌى ْادي 28 35 أسعذ عهً صغٍش 3

 48 صْشاء كشٌى ادًذ 29 32 انًٓذي عثذ انكشٌى جاسى 8

 33 صٌُة غاصي يذً 30 33 ايجذ عثذ انخانك صانخ 9

 39 صٌٍ انعاتذٌٍ دسٍٍ عهً 32 42 آٌاخ دسٍٍ يٓذي 20

 38 صٌٍ انعاتذٌٍ عهً عثذانسٍذ 31 41 اٌالف يٕفك جعفش 22

 30 ساسِ لاسى يذًذ 32 38 انرفاخ عثاط يذًذ 21

 34 سجاد يُٓذ عثذ انًجٍذ 33 33 سعذ صانخاسشاء  22

 42 شٍشٌٍ َاظى َاصش 34 32 أسشاء سراس يجٍذ 23

 39 ضٍاء أدًذ عثذهللا 35 45 الثال تالش سيضاٌ 24

 42 ظاْش جٕاد كاظى 33 34 اياًَ عكاب ٌٕسف 25

 32 عثذ انكشٌى أسعذ عثذ انكشٌى 38 39 اٌّ دسٍٍ يذًٕد 23

 40 ْاجش ْاشى عثٕد 39 19 تساو دسٍ ششْاٌ 28

 32 عثذهللا دسٍٍ يذًٕد 40 32 جعفش الٌز تشغش 29

 33 عهً صثاح سعذٌٔ 42 32 دسٍٍ عهً ششٌف 10

 33 عهً عثذانكاظى عجًً 41 31 دسٍٍ ساضً شزس 12

 32 عذَاٌ دسٍ داذى 42 44 دسٍ عهً ساضً 11

 32 ٔالء عادل يصطفى 43 39 دسٍٍ صثاح عثذ االيٍش 12

 39 ٌٕسف رٌاب جذٔع 44 43 ْاشى دسٍٍ عذي 13

    35 دسٍٍ كشٌى يشكٕف 14

    31 دٍذس ٌاسٍٍ يكً 15

    42 دٍذس فانخ كشٌى 13

    34 دٍذس صادق كشٌى 18

    30 دٍذس يذًٕد شاكش 19

    31 دًضج سدٍم يشكٕس 20

    38 دسٍٍ ٌذٍى دسٍ خهف 22
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