
                                             

انًعذل انُٓائًاعى انمغىانكهٍةاالختصاصفشع انتخشجانجُغٍةانجُظاالعى انشتاعً ٔ انهمةانتغهغم

92.0743انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوعهًًعهًًعشالًاَثىاٌة عثذانجثاس عثذانحًٍذ حًذ انخضسج1ً

84.8571انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىصٌُة عهً ْاشى يحغٍ انحغ2ًُ

83.5714انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىعائشة ٍْثى حايذ جاعى انعهٕا3ًَ

83.0000انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشكشو َاصش عفتاٌ احًذ انذن4ًًٍ

80.5714انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشيصطفى جثاس عهً فشعٌٕ فته5ّ

80.0000انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىشًظ احًذ عثذانغتاس حًاد انشأي6

79.4286انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىسَذ عًاس ععاد ععٍذ انثٍشلذاس7

79.1429انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىيالن َصٍف جاعى فشج انذن8ًًٍ

79.0000انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشعثذهللا كًال اتشاٍْى عثذ انشحًٍ انٓاش9ًً

78.8571انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىنًٍاء عالء َعًة عهً انٕحٍه10ً

78.7143انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىشٓثاء غغاٌ َعًاٌ عثذهللا ال تكش11

78.5714انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوعهًًعهًًعشالًاَثىاالء جًال كاظى عٕدِ انغشٌشي12

78.4286انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىستى ٌاط يٓذي عهً عتاب13

78.2857انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوعهًًعهًًعشالًاَثىشٓذ ٔعاو ععذٌٔ جثاس انضتٍذي14

78.1657انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىصْشاء عادل غفٕسي غالو انكاسٌضي15

77.8571انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشحغٍٍ سائذ عثذ انًجٍذ جًعة انصادق16

77.7143انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىفاطًّ اٌاد شٍحاٌ يطشٔد انعكٍه17ً

77.5714انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىصٌُة خانذ اتشاٍْى عثذانحغٍٍ االعذي18

77.4286انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىتثاسن جاعى شُأِ جة الٌٕجذ19

77.2857انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشعًش حًٍذ حغٍٍ ٌاعٍٍ انضٌذي20

77.1429انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىَثأ عثاط حًٕد عهً االَثاسي21

77.0000انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشيعتصى ياجذ شاكش يحًٕد انشًشي22

76.5714انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىسٌى َصٍش غضثاٌ خهٍم انشتٍع23ً

76.4286انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشيصطفى حغاٌ عثذ االنّ عهً انغٌٕذأي24

76.4286انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوعهًًعهًًعشالًاَثىسحًّ يحًٕد يصطفى َجى انذٔسي25

76.1429انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىيشٌى عًش ْاشى احًذ الٌٕجذ26

76.1429انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشيحًذ ٌحٍى حًٍذ يجٍذ انعا27ًَ

75.8333انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشٌحٍى َشأت فاٌض شغً انذاغشي28
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75.7143انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىعاسِ يحًذ صانح يحغٍ انجثٕسي29

75.6286انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوعهًًعهًًعشالًركشيشتضى عثاط جاعى حغٍٍ انغاعذي30

75.1429انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىيشٌى عالء عثذ انحغٍٍ جثاس انكشعا31ًَ

75.0000انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىيشٌى يٕفك عهً حًٕد انكثثج32ً

74.8571انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوعهًًعهًًعشالًاَثىدعاء حغٍٍ عهً جاعى انثٓادن33ً

74.7143انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىتُاٌ حغاو دأد ساضً انغاعذي34

74.5714انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشيؤيم جاعى يحًذ حغٍٍ انُعاي35ُّ

74.4286انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشاًٌٍ عثذ عثٍظ يكً انجُات36ً

74.1429انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوعهًًعهًًعشالًركشحٍذس احًذ حغٍ كًال انعطاس37

74.1429انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىعًاسِ كشٌى ٔانً ٔضٍح انخفاج38ً

74.0000انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوعهًًعهًًعشالًركشحغٍ عايش عثذانشصاق حغٍ انشأي39

73.2857انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىَٕس سعذ احًذ صٌذاٌ انجُات40ً

73.1429انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوعهًًعهًًعشالًاَثىغفشاٌ لاعى حغٍٍ حًذاٌ انشًشي41

73.0000انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىتثاسن ياجذ يحًذ عزٔتً انشتٍع42ً

73.0000انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًركشعهً ثعثاٌ يحًٕد كاظى انشًشي43

72.8571انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىعاسِ ثايش لاعى احًذ انجٕسا44ًَ

72.4286انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىاٌّ عايً جثاس عثاط انغاعذي45

72.143انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىفاطًة يُصٕس عهً شالكّ انمشٌش46ً

71.857انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىطٍثة اكشو عثذ انشصاق َجى انجًٍه47ً

71.571انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىفاطًّ عٍٓم َجى كاظى انمشٌش48ً

78.000انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوعهًًعهًًعشالًركشيثُى يغهى جثٍش حثٍة انغعٍذي49

77.000انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوأحٍائًعهًًعشالًاَثىيشٌى فؤاد حًٍذ كشو عهً االعذي50

75انتمٍُات االحٍائٍةكهٍة عهٕوعهًًعهًًعشالٍةاَثىاَو صادق جاعى يحًذ انجاتشي51


