
َظز٘ػًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجد

طد ٔأرتؼ4646ٌٕـــــــأنٗادًد  ٕٚطف االدًد1220

طد ٔطر6666ٌٕـــــــأنٗانًٗ  طايز دٚة2252

اثُراٌ ٔطثؼ7272ٌٕـــــــأنٗاياَٙ  يذًد درٔٚش3249

ثًاَٙ ٔطر6868ٌٕـــــــأنٗايم  طٓٛم دظ4223ٍٛ

طثغ ٔأرتؼ4747ٌٕـــــــأنٗاّٚ  ٚاطٍٛ يذًٕد5255

ثالز ٔطر6363ٌٕـــــــأنٗترٕل  رضٕاٌ َد6209ِ

طثغ ٔخًظ5757ٌٕـــــــأنٗجُٗ  ػًار دزتا7253

ػاليح فارقح7070ـــــــأنٗجُٗ  يصطفٗ قدط8239ّٛ

إددٖ ٔطثؼ7171ٌٕـــــــأنٗدال  ػًاد خطٛة9235

طثغ ٔطر6767ٌٕـــــــأنٗدال  فاد٘ خهٛم10213

خًض ٔخًظ5555ٌٕـــــــأنٗدُاٌ  ػثد هللا ٚذ11258ٙ

فقط أرتؼٌٕ درجح4040ـــــــأنٗخهٕد  ػٛظٗ طهٕو12244

خًض ٔطر6565ٌٕـــــــأنٗدٚاَا  دٛدر جُٕد13226

ثالز ٔخًظ5353ٌٕـــــــأنٗرايا  ػهٙ سْز14232ِ

اثُراٌ ٔطر6262ٌٕـــــــأنٗرايا  يذًٕد ادًد15219

ذظغ ٔطر6969ٌٕـــــــأنٗرايٛا  يانك صقٕر16211

غٛابؽؽـــــــأنٗرتال  ػهٙ يُصٕر17257

اثُراٌ ٔثًا8282ٌَٕـــــــأنٗرشا  يذًد كد18217٘

ثًاَٙ ٔطثؼ7878ٌٕـــــــأنٗرَٛى  اًٍٚ طٕٚدا19229ٌ

فقط طثؼٌٕ درجح7070ـــــــأنٗرْاو  شاد٘ ػًزا20221ٌ

ذظغ ٔطثؼ7979ٌٕـــــــأنٗرْف  ػهٙ دًٕد21228

فقط أرتؼٌٕ درجح4040ـــــــأنٗرٚى  يذٙ اندٍٚ دًٕد22248

إددٖ ٔطر6161ٌٕـــــــأنٗرٚى  يفٛد ػثٕد23251

ثالز ٔخًظ5353ٌٕـــــــأنٗرًٚا  ٚاطز دأد24241

غٛابؽؽـــــــأنٗرٚٓاو  يصطفٗ صثز25207ِ
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إددٖ ٔخًظ5151ٌٕـــــــأنٗطارا  ٚاطٍٛ يصطف26243ٗ

إددٖ ٔطر6161ٌٕـــــــأنٗطالف  دافظ انظٛد27230

ذظغ ٔثًا8989ٌَٕـــــــأنٗطالفا  ػدَاٌ ٕٚطف28214

خًض ٔطثؼ7575ٌٕـــــــأنٗطُٗ  يذظٍ ػزات29242ٙ

إددٖ ٔطثؼ7171ٌٕـــــــأنٗطٓاو  سْٛز انجُد30218٘

ثًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــــأنٗشذٖ  ذًاو يذًد31245

اثُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــــأنٗشًٛاء  ػثد انزدًٍ االػظز32231

طثغ ٔطر6767ٌٕـــــــأنٗػائشّ  تشار ػًٛش33238

ثًاَٙ ٔثًا8888ٌَٕـــــــأنٗػثٛز  ريضاٌ اتزاْٛى34240

ثالز ٔخًظ5353ٌٕـــــــأنٗػال  دًشِ ػه35224ٙ

20-19اٚقاف ػاو 20-19اٚقاف ػاو ـــــــأنٗػهٕج  اتزاْٛى طهًٛا36237ٌ

اثُراٌ ٔطر6262ٌٕـــــــأنٗغُٗ  يذًد ادٚة انثشاػ37227ٙ

ثالز ٔخًظ5353ٌٕـــــــأنٗفٛفٛاٌ  يظُّ يذًد38212

فقط طرٌٕ درجح6060ـــــــأنٗالَا  صثذٙ داؤد39233

غٛابؽؽـــــــأنٗالَا  يانك يَٕض40236

ثًاَٙ ٔطثؼ7878ٌٕـــــــأنٗنٛال  ياْز درغاو41256

خًض ٔطر6565ٌٕـــــــأنٗيزح  إَر صانخ42210

طثغ ٔخًظ5757ٌٕـــــــأنٗيزٚى  ػًاد ػثد انقادر43246

فقط طثؼٌٕ درجح7070ـــــــأنٗيُح هللا  يصطفٗ انضاٚغ44254

أرتغ ٔطر6464ٌٕـــــــأنٗيُرٓٗ  يذًد ػاتد45247ِ

طد ٔخًظ5656ٌٕـــــــأنْٗدٚم  ػهٙ يؼُا46250

إددٖ ٔطر6161ٌٕـــــــأنْٗدٚم  ْٛثى ادًد47215

خًض ٔطر6565ٌٕـــــــأنُْٗاء  نؤ٘ شاكز اغا48234

ثًاَٙ ٔطر6868ٌٕـــــــأنْٗٛهٍٛ  يُؼى طهًٛا49222ٌ

غٛابؽؽـــــــأنٗٔفاء  ٚاطز رطال50208ٌ
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طد ٔطثؼ7676ٌٕـــــــأنُٗٚال  ػثد انكزٚى خضٕر51216

طد ٔأرتؼ4646ٌٕـــــــأنٗ رادًد ػهٙ غص52171ّ

20-19 1اطرُفدخ ف20-19 1اطرُفدخ فـــــــأنٗ راطزار يذظٍ دًاد53122

أرتغ ٔخًظ5454ٌٕـــــــأنٗ ردٚاَا خهٛم دهٕو54157

غٛابؽؽـــــــأنٗ ررتا طؼد شؼثا55146ٌ

20-19اٚقاف ػاو 20-19اٚقاف ػاو ـــــــأنٗ ررساٌ يُذر تدٔر56199

غٛابؽؽـــــــأنٗ ررْاو ػهٙ دظ57167ٍ

غٛابؽؽـــــــأنٗ ررٚاَا اتزاْٛى خطٛة58144

غٛابؽؽـــــــأنٗ رسْزِ سكزٚا جٕاد59129

غٛابؽؽـــــــأنٗ رضٛاء ػثد انقادر تاكٛز60124

غٛابؽؽـــــــأنٗ رػهٙ يذًد دظ61172ٌٕ

غٛابؽؽـــــــأنٗ رػهٙ ْٛثى  طهًٛا62147ٌ

غٛابؽؽـــــــأنٗ ركزطرٍٛ ػًاد تزْٕو63132

إددٖ ٔطر6161ٌٕـــــــأنٗ رياٚا اتزاْٛى دٕٚب64189

خًض ٔخًظ5555ٌٕـــــــأنٗ رَارِ تشار شؼثا65194ٌ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ رواّٚ طايٙ صثز66130ِ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ رواٚٓى يذًد يذفٕض6729

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ رودال ْشاو ػثاص684

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ روخاند يؼرصى كزد6996٘

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ رورداب طايز يزْج7058

طد ٔطر6666ٌٕـــــــأنٗ رورغد قصٙ انذظ7187ٍ

إددٖ ٔػشز2121ٌٔـــــــأنٗ روشًٛاء يطاع طالي72201ّ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ روػهٙ فاٚش يذًٕد7368

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ رونجٍٛ تظاو االتزاْٛى74109

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ رونجٍٛ َٕٚض دظ7565ٍٛ
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  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ روياٚا دظٍٛ يصطف76119ٗ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ رويزح َشاءِ ادًد7726

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ رويزٚى دظٍ طالي789ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ روْثّ طهًٛاٌ ػثد هللا7953

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ روْدٚم يذًد ػه8098ٙ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ روْشار َدٚى يصطف81104ٗ

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ روْٛاو َاصز خداو8231

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ روٚارا ػهٙ يؼزٔف8351

  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــــأنٗ روٚشٌ َجى اندٍٚ انؼج8464ِٕ

فقط طرٌٕ درجح6060ـــــــذاَٛحصثا طهًاٌ كظٛخ8585

اثُراٌ ٔطثؼ7272ٌٕـــــــذاَٛحغٕٖ ادًد طهًٛا86179ٌ

غٛابؽؽـــــــذاَٛحيزح ادًد ادًد87197

اثُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــــذاَٛحيٛض يٛشال طًؼا8861ٌ

اثُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــــذاَٛح خػائشّ  تاطى انداتم89259

غٛابؽؽـــــــذاَٛح رْثّ َضال يصطف90204ٗ

غٛابؽؽـــــــثانثح رفاذٍ ػهٙ انشهث205ٙ
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