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 راسبفقط عشرة درجات10غ10عبد الكرميعمر السقا185411
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انجحفقط ثالث و خمسون درجة124153دمحمحمسنمصطفى ارحيم325708
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انجحفقط سبعون درجة244670اهلاديىدى محراء365837
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حرمانحرمان0حرمانحرماندمحمخالد الشحود15482
حرمانحرمان0حرمانحرمانظافرعبدهللا رمضان25448
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 راسبفقط واحد و أربعون درجة142741ابراىيمدمحم حامت45530
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