
َظز٘ػًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجد

فقظ ثالثٌٕ درجح3030ـــــأنٗادًد  ٕٚطف االدًد1220

إددٖ ٔخًظ5151ٌٕـــــأنٗانًٗ  طايز دٚة2252

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــأنٗاياَٙ  يذًد درٔٚش3249

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــأنٗايم  طٓٛم دظ4223ٍٛ

طثغ ػشزج1717ـــــأنٗاّٚ  ٚاطٍٛ يذًٕد5255

أرتغ ٔطر6464ٌٕـــــأنٗترٕل  رضٕاٌ َد6209ِ

ثًاَٙ ٔثالث3838ٌٕـــــأنٗجُٗ  ػًار دزتا7253

ثًاَٙ ٔطثؼ7878ٌٕـــــأنٗجُٗ  يصطفٗ قدط8239ّٛ

اثُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــأنٗدال  ػًاد خطٛة9235

ثًاَٙ ٔطثؼ7878ٌٕـــــأنٗدال  فاد٘ خهٛم10213

فقظ خًظٌٕ درجح5050ـــــأنٗدُاٌ  ػثد هللا ٚذ11258ٙ

خًض ٔػشز2525ٌٔـــــأنٗخهٕد  ػٛظٗ طهٕو12244

طثغ ػشزج1717ـــــأنٗدٚاَا  دٛدر جُٕد13226

أرتغ ٔػشز2424ٌٔـــــأنٗرايا  ػهٙ سْز14232ِ

طد ٔخًظ5656ٌٕـــــأنٗرايا  يذًٕد ادًد15219

اثُراٌ ٔأرتؼ4242ٌٕـــــأنٗرايٛا  يانك صقٕر16211

غٛابؽؽـــــأنٗرتال  ػهٙ يُصٕر17257

ثًاَٙ ٔأرتؼ4848ٌٕـــــأنٗرشا  يذًد كد18217٘

غٛابؽؽـــــأنٗرَٛى  اًٍٚ طٕٚدا19229ٌ

فقظ خًظٌٕ درجح5050ـــــأنٗرْاو  شاد٘ ػًزا20221ٌ

فقظ خًظٌٕ درجح5050ـــــأنٗرْف  ػهٙ دًٕد21228

ثالز ٔثالث3333ٌٕـــــأنٗرٚى  يذٙ اندٍٚ دًٕد22248

فقظ ػشزٌٔ درجح2020ـــــأنٗرٚى  يفٛد ػثٕد23251

ثًاَٙ ػشزج1818ـــــأنٗرًٚا  ٚاطز دأد24241

غٛابؽؽـــــأنٗرٚٓاو  يصطفٗ صثز25207ِ
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ثالز ٔأرتؼ4343ٌٕـــــأنٗطارا  ٚاطٍٛ يصطف26243ٗ

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــأنٗطالف  دافظ انظٛد27230

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــأنٗطالفا  ػدَاٌ ٕٚطف28214

اثُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــأنٗطُٗ  يذظٍ ػزات29242ٙ

فقظ أرتؼٌٕ درجح4040ـــــأنٗطٓاو  سْٛز انجُد30218٘

خًض ٔثالث3535ٌٕـــــأنٗشذٖ  ذًاو يذًد31245

اثُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــأنٗشًٛاء  ػثد انزدًٍ االػظز32231

فقظ أرتؼٌٕ درجح4040ـــــأنٗػائشّ  تشار ػًٛش33238

طد ٔخًظ5656ٌٕـــــأنٗػثٛز  ريضاٌ اتزاْٛى34240

طد ٔخًظ5656ٌٕـــــأنٗػال  دًشِ ػه35224ٙ

20-19اٚقاف ػاو 20-19اٚقاف ػاو ـــــأنٗػهٕج  اتزاْٛى طهًٛا36237ٌ

خًض ٔثالث3535ٌٕـــــأنٗغُٗ  يذًد ادٚة انثشاػ37227ٙ

ثالز ٔثالث3333ٌٕـــــأنٗفٛفٛاٌ  يظُّ يذًد38212

اثُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــأنٗالَا  صثذٙ داؤد39233

غٛابؽؽـــــأنٗالَا  يانك يَٕض40236

فقظ أرتؼٌٕ درجح4040ـــــأنٗنٛال  ياْز درغاو41256

ثالز ٔأرتؼ4343ٌٕـــــأنٗيزح  إَر صانخ42210

غٛابؽؽـــــأنٗيزٚى  ػًاد ػثد انقادر43246

طثغ ٔأرتؼ4747ٌٕـــــأنٗيُح هللا  يصطفٗ انضاٚغ44254

فقظ ثالثٌٕ درجح3030ـــــأنٗيُرٓٗ  يذًد ػاتد45247ِ

فقظ ػشزٌٔ درجح2020ـــــأنْٗدٚم  ػهٙ يؼُا46250

خًض ٔطر6565ٌٕـــــأنْٗدٚم  ْٛثى ادًد47215

فقظ خًظٌٕ درجح5050ـــــأنُْٗاء  نؤ٘ شاكز اغا48234

خًض ٔطر6565ٌٕـــــأنْٗٛهٍٛ  يُؼى طهًٛا49222ٌ

غٛابؽؽـــــأنٗٔفاء  ٚاطز رطال50208ٌ
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ثًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــأنُٗٚال  ػثد انكزٚى خضٕر51216

طد ٔػشز2626ٌٔـــــأنٗ راسدشٛز ػثد هللا ػه52166ٙ

نى ٚظجمنى ٚظجمـــــأنٗ راطزار يذظٍ دًاد53122

غٛابؽؽـــــأنٗ ردٚاَا خهٛم دهٕو54157

طد ٔثالث3636ٌٕـــــأنٗ ررايا ادًد طهًٛا55150ٌ

غٛابؽؽـــــأنٗ ررتا طؼد شؼثا56146ٌ

20-19اٚقاف ػاو 20-19اٚقاف ػاو ـــــأنٗ ررساٌ يُذر تدٔر57199

إددٖ ٔػشز2121ٌٔـــــأنٗ ررٚاَا اتزاْٛى خطٛة58144

غٛابؽؽـــــأنٗ رسْزِ سكزٚا جٕاد59129

غٛابؽؽـــــأنٗ رضٛاء ػثد انقادر تاكٛز60124

طثغ ػشزج1717ـــــأنٗ رػال يانك يذًد61192

غٛابؽؽـــــأنٗ رػهٙ يذًد دظ62172ٌٕ

غٛابؽؽـــــأنٗ رػهٙ ْٛثى  طهًٛا63147ٌ

غٛابؽؽـــــأنٗ ركزطرٍٛ ػًاد تزْٕو64132

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رواّٚ طايٙ صثز65130ِ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رواٚٓى يذًد يذفٕض6629

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روتاَح طهًٛاٌ َٕفم67112

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روجٕنٛا اصف طٕٚم68111

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رودال ْشاو ػثاص694

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روخاند يؼرصى كزد7096٘

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رورداب طايز يزْج7158

 ذظغ درجاخ فقظ99ـــــأنٗ رورغد قصٙ انذظ7287ٍ

طد ػشزج1616ـــــأنٗ روشًٛاء يطاع طالي73201ّ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روػهٙ فاٚش يذًٕد7468

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روكهٕد انٛاص َؼٕو7589
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  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رونجٍٛ تظاو االتزاْٛى76109

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رويزح َشاءِ ادًد7726

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رويزٚى دظٍ طالي789ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روْثّ طهًٛاٌ ػثد هللا7953

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روْدٚم يذًد ػه8098ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روْشار َدٚى يصطف81104ٗ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روْٛاو َاصز خداو8231

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روٚشٌ َجى اندٍٚ انؼج8364ِٕ

غٛابؽؽـــــذاَٛح خػائشّ  تاطى انداتم84259

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــذاَٛح روشٛى دظٍ خاند85125

غٛابؽؽـــــثانثح رفاذٍ ػهٙ انشهث86205ٙ

طثغ ٔثًا8787ٌَٕـــــراتؼحٚارا ادًد ػصفٕر87203
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