
انًؼذل انُٓائًاضى انمطىانكهٍحاالخرصاصفرع انرخرجانجُطٍحانجُصاالضى انرتاػً ٔ انهمةانرطهطم

94.2857ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًاَثىزٌُة ػثذ انكرٌى شكر دًٕد انهٍٓث1ً

93.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًاَثىضارِ يثُى فؤاد دطٍ انجثٕري2

92.000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًاَثىيٓراب يصطفى جٕاٌ دطٍٍ راغة انثاجال3ٌ

89.000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىزْراء ػثذانكرٌى يذًذ ػهً انجثٕري4

87.8571ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًاَثىٌطر لٍص ٌؼمٕب يذًذ انجًٍم5

87.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًركريرذضى ايجذ ػطٍّ غافم انطؼٍذي6

87.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىلثص صالح انذٌٍ ػهً تالر الٌٕجذ7

87.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىاٌّ جاضى يذًذ ػهً انجثٕري8

86.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىَٕر خانذ ػثذانكرٌى دًٕد انؼا9ًَ

86.0000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًاَثىرَٔك ضٍاء يطهى خضٍر انجهٍذأي10

85.8571ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىَٕر ػثذانكرٌى جاضى يذًذ انسٌذي11

85.0000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىَٕر ايٍٍ رشٍذ ػثذانذطٍٍ انٕائه12ً

84.9314ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىاضالو َؼٍى دطٍ دطٍٍ انمرِ غٕن13ً

84.5714ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىيٍُا ياْر ياجذ دطٍ انؼٍطأي14

84.4286ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىضجى نٍث يجٍذ ػثاش انشًري15

84.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًركردٍذر خانذ جاضى يذًذ انصثاح16

84.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىذمى ػهً جاضى كاظى انكرد17

83.7143ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىزٌُّ ػثذهللا يذًذ ػثذ الٌٕجذ18

83.4629ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىردًّ يذًذ طارق َظًً انؼسأي19

83.4286ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىرٔاٌ رائذ دأد رشٍذ انسٌذي20

83.2857ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًركرػهً ادًذ ػثذ انًٓذي ػثٕد انجُات21ً

82.8571ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىَطرٌٍ يذًذ صثري يذًٕد لُثر22

82.7143ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًركريُرظر شاكر يذًٕد كردٕخ الٌٕجذ23

82.7143ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًركراضايّ خانذ كؼٕد كاظى انر24ًًًٍ

82.5714ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىرضم يازٌ فاضم صانخ انجًٍه25ً

82.4286ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىفاطًح يذًذ جهٍة ػهٕاٌ انكؼث26ً

82.000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًركرتطاو تاضم َجٍة تُٓاو صهٍٕا27

81.7143ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًركرادًذ لاضى يذًذ ٌاضٍٍ انررات28ً

81.4286ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىْاجر دازو صثذً ػثذانًجٍذ انماض29ً

81.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىيرٌى خانذ اتراٍْى َاصر انًطاري30

81.000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًاَثىاَطاو طانة ػًٍر جاضى انذن31ًًٍ

81.000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًركردٍذر ػثاش يذًذ كراب انٍطاري32

80.5714ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًركريذًٕد دٍذر فُجاٌ يذطٍ انكُا33ًَ

80.4286ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىاٌّ خانذ كؼٍطاٌ ػهً الٌٕجذ34

80.4286ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىيرٌى ػًراٌ ػهً اكثر يذًذ الٌٕجذ35

80.4286ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًركريصطفى اضًاػٍم يذًذ زٌذاٌ انذفاػ36ً

80.2857ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًركرايجذ دًٍذ رشٍذ اتراٍْى انًشٓذا37ًَ

80.2857ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىفاطًح يذًذ ػثذانذطٍٍ ػهً انرتٍؼ38ً

80.2857ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىيٍُا يُصٕر دًٍذ يُصٕر انذن39ًًٍ

80.2857ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىَٕر يؤٌذ يذًذ يذٍثص انثٓادن40ً

80.2857ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىيٍطاء خضٍر ػثذ اتراٍْى انجٕاري41

80.2229ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًركرزٌذ اضايح صانخ يٓذي انجًان42ً

80.1371ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىايُح َٕفم اتراٍْى دطٍ انثٍرلذار43

80.000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىيُار ػذي ْالل ػثذانردًٍ انذرتُذي44

80.000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًركرطارق زٌاد طارق دطٍٍ انؼثٍذي45

79.8571ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىفرح ذذطٍٍ ػثذانطرار ػثذانرزاق انؼثٍذي46

79.5714ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىزٌُة ػالء خضٍر دًسِ انذن47ًًٍ

79.4286ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىفاطًّ ضٍٓر جهٍة غرٌة انطاػذي48

79.2857ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىيرٌى فاضم يخهف ضاٌغ الٌٕجذ49

79.2857ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىضًا ضهًاٌ ػهً ادًذ فرج50ً

79.2857ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىصفا ٍْثى يذًذ خًاش انؼجٍه51ً

79.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىٌمٍٍ يذًذ شالكّ جاتر انرتٍؼ52ً

79.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىدٕراء دطٍٍ زٌٔذ َجٍرش االضذي53
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79.0629ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىرغذ نٍث ػثذ انهطٍف ػثذ انذًٍذ انذذٌث54ً

79.0000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىردٍم ادًذ فرداٌ ػثذ انذن55ًًٍ

79.0000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىْثّ رشٍذ َاجً رشٍذ انثٍاذ56ً

79.0000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىيٍُا طارق يذًذضؼٍذ صٕفً طاْر انؼمرأي57

78.9467ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًاَثىتذٌؼح فاضم صادق يٓذي انُماظ58

78.8571ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىاضًاء َثٍم دطٍٍ غُاو انذذٌث59ً

78.8571ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىيرٌى دأد ضهًاٌ ضؼٍذ انًٕضٕي60

78.8571ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىدػاء جاضى يذًذ ػثذهللا انذهثٕض61ً

85.8571ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًاَثىَٕر ضؼذ ػثٍذ يذًذ انرفاػ62ً

82.2857ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىاٌالف ضًٍر ػثذانردٍى يذًذ انؼا63ًَ

79.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىداٍَح ادًذ ػثذانردًٍ ػثذانذافع ال ط64ّ

79.7143ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًاَثىٔضٍ دطٍ ػثاش ادًذ انؼثٍذي65

79.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًاَثىاٌّ ػاير َؼًّ جاضى انذ66ًًٍْ

81.0000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًاَثىجًاَّ ػارف ثاتد يازاد انكُا67ًَ

79.1429ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًركردٌار َٕري كايم فرداٌ الٌٕجذ68

79.0571ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوأدٍائًػهًًػرالًركرػثذهللا نٍث فاضم فرياٌ انذٍان69ً

79.2000ػهٕو انذٍاجكهٍح ػهٕوػهًًػهًًػرالًركرػثذ انرزاق دطٍٍ غث70ٍ


