
ّظزٛعَيٜ
مراتحرقَا100ًٍِ ال ٝ٘جذ

ثَاّٜ ٗثالث3838ُ٘ـــــاٗىٚاٝٔ  ٝاطِٞ ٍحَ٘د1255

طد ٗثالث3636ُ٘ـــــاٗىٚحال  عَاد خطٞة2235

إحذٙ ٗعشز2121ُٗـــــاٗىٚحْاُ  عثذ هللا ٝح3258ٜ

ذظع ٗعشز2929ُٗـــــاٗىٚخي٘د  عٞظٚ طي4244ً٘

طثع ٗعشز2727ُٗـــــاٗىٚدٝاّا  حٞذر جْ٘د5226

فقط خَظُ٘ درجح5050ـــــاٗىٚراٍا  عيٜ سٕز6232ٓ

ثالز ٗثالث3333ُ٘ـــــاٗىٚراٍٞا  ٍاىل صق٘ر7211

غٞابغغـــــاٗىٚرتاه  عيٜ ٍْص٘ر8257

إحذٙ ٗطر6161ُ٘ـــــاٗىٚرٌّٞ  اَِٝ ط٘ٝذا9229ُ

إحذٙ ٗأرتع4141ُ٘ـــــاٗىٚرٕف  عيٜ حَ٘د10228

أرتع ٗثالث3434ُ٘ـــــاٗىٚرٌٝ  ٍحٜ اىذِٝ حَ٘د11248

إحذٙ ٗأرتع4141ُ٘ـــــاٗىٚرَٝا  ٝاطز داٗد12241

غٞابغغـــــاٗىٚرٖٝاً  ٍصطفٚ صثز13207ٓ

ثالز ٗخَظ5353ُ٘ـــــاٗىٚطارا  ٝاطِٞ ٍصطف14243ٚ

أرتع ٗثالث3434ُ٘ـــــاٗىٚطالف  حافظ اىظٞذ15230

فقط خَظُ٘ درجح5050ـــــاٗىٚشذٙ  ذَاً ٍحَذ16245

فقط خَظُ٘ درجح5050ـــــاٗىٚشَٞاء  عثذ اىزحَِ االعظز17231

فقط خَظُ٘ درجح5050ـــــاٗىٚعائشٔ  تشار عَٞش18238

20-19اٝقاف عاً 20-19اٝقاف عاً ـــــاٗىٚعي٘ج  اتزإٌٞ طيَٞا19237ُ

طد ٗخَظ5656ُ٘ـــــاٗىٚفٞفٞاُ  ٍظْٔ ٍحَذ20212

غٞابغغـــــاٗىٚالّا  صثحٜ داؤد21233

إحذٙ ٗخَظ5151ُ٘ـــــاٗىٚىٞاه  ٍإز درغا22256ً

إحذٙ ٗطر6161ُ٘ـــــاٗىٍْٚح هللا  ٍصطفٚ اىضاٝع23254

ذظع ٗأرتع4949ُ٘ـــــاٗىٕٚذٝو  عيٜ ٍعْا24250

غٞابغغـــــاٗىٕٚذٝو  ٕٞثٌ احَذ25215
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غٞابغغـــــاٗىٚٗفاء  ٝاطز رطال26208ُ

طد عشزج1616ـــــاٗىٚ راحَذ عيٜ غص27171ٔ

غٞابغغـــــاٗىٚ راسدشٞز عثذ هللا عي28166ٜ

20-19  1اطرْفذخ د20-19  1اطرْفذخ دـــــاٗىٚ راطزار ٍحظِ حَاد29122

خَض ٗعشز2525ُٗـــــاٗىٚ رتر٘ه ٍذحد ض٘ا30137

ذظع ٗعشز2929ُٗـــــاٗىٚ ردٝاّا خيٞو حي31157ً٘

اثْراُ ٗعشز2222ُٗـــــاٗىٚ رراٍا احَذ طيَٞا32150ُ

غٞابغغـــــاٗىٚ ررتا طعذ شعثا33146ُ

20-19اٝقاف عاً 20-19اٝقاف عاً ـــــاٗىٚ ررساُ ٍْذر تذٗر34199

اثْراُ ٗطر6262ُ٘ـــــاٗىٚ ررّاء ٕٞثٌ طيَٞا3581ُ

غٞابغغـــــاٗىٚ ررٕاً عيٜ حظ36167ِ

أرتع ٗثالث3434ُ٘ـــــاٗىٚ ررٝاّا اتزإٌٞ خطٞة37144

غٞابغغـــــاٗىٚ رسٕزٓ سمزٝا ج٘اد38129

غٞابغغـــــاٗىٚ رضٞاء عثذ اىقادر تامٞز39124

إحذٙ ٗثالث3131ُ٘ـــــاٗىٚ رعال ٍاىل ٍحَذ40192

غٞابغغـــــاٗىٚ رعيٜ ٍحَذ حظ41172ُ٘

غٞابغغـــــاٗىٚ رعيٜ ٕٞثٌ  طيَٞا42147ُ

غٞابغغـــــاٗىٚ رمزطرِٞ عَاد تز43132ًٕ٘

ذظع ٗثالث3939ُ٘ـــــاٗىٚ رّارٓ تشار شعثا44194ُ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًاٝٔ طاٍٜ صثز45130ٓ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًتاّح طيَٞاُ ّ٘فو46112

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًخاىذ ٍعرصٌ مزد4796ٛ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًعيٜ فاٝش ٍحَ٘د4868

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًمي٘د اىٞاص ّع4989ً٘

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًىجِٞ ّٝ٘ض حظ5065ِٞ
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  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٍاٝا حظِٞ ٍصطف51119ٚ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٍزح ّشاءٓ احَذ5226

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٕثٔ طيَٞاُ عثذ هللا5353

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٕذٝو ٍحَذ عي5498ٜ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٕشار ّذٌٝ ٍصطف55104ٚ

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٝارا عيٜ ٍعزٗف5651

  ىٌ ٝظجو ىٌ ٝظجوـــــاٗىٚ رًٝشُ ّجٌ اىذِٝ اىعج5764ٓ٘

غٞابغغـــــذاّٞححال احَذ فخ٘ر58114

أرتع ٗخَظ5454ُ٘ـــــذاّٞحط٘طاُ تطزص ٍثارك59160

ثالز ٗخَظ5353ُ٘ـــــذاّٞحصثا ٍحَ٘د اىشَاى6067ٜ

ثالز ٗثالث3333ُ٘ـــــذاّٞحٍاٝا ٍحَذ عثذ اىنز61120ٌٝ

غٞابغغـــــذاّٞح رحال ٝاطز ٍٞا628

غٞابغغـــــذاّٞح ررٌٝ عٞظٚ حظ6325ِ
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