
َظز٘ػًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجد

فقظ ثالثٌٕ درجح3030ـــــأنٗاحًد  ٕٚطف االحًد1220

ثالز ٔطثؼ7373ٌٕـــــأنٗانًٗ  طايز دٚة2252

 طثغ درجاخ فقظ77ـــــأنٗاّٚ  ٚاطٍٛ يحًٕد3255

ثًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــأنٗترٕل  رضٕاٌ َد4209ِ

 ذظغ درجاخ فقظ99ـــــأنٗجُٗ  ػًار حزتا5253

اثُراٌ ٔػشز2222ٌٔـــــأنٗجُٗ  يصطفٗ قدط6239ّٛ

خًض ٔثًا8585ٌَٕـــــأنٗحال  ػًاد خطٛة7235

خًض درجاخ فقظ55ـــــأنٗخهٕد  ػٛظٗ طهٕو8244

صفز فقظ00ـــــأنٗدٚاَا  حٛدر جُٕد9226

غٛابؽؽـــــأنٗرايا  ػهٙ سْز10232ِ

طثغ ٔطر6767ٌٕـــــأنٗرايا  يحًٕد احًد11219

خًض ٔطثؼ7575ٌٕـــــأنٗرايٛا  يانك صقٕر12211

غٛابؽؽـــــأنٗرتال  ػهٙ يُصٕر13257

خًض ٔطثؼ7575ٌٕـــــأنٗرَٛى  اًٍٚ طٕٚدا14229ٌ

ذظغ ٔخًظ5959ٌٕـــــأنٗرْاو  شاد٘ ػًزا15221ٌ

فقظ طثؼٌٕ درجح7070ـــــأنٗرْف  ػهٙ حًٕد16228

صفز فقظ00ـــــأنٗرٚى  يحٙ اندٍٚ حًٕد17248

ثًاَٙ ػشزج1818ـــــأنٗرٚى  يفٛد ػثٕد18251

اثُرا ػشزج1212ـــــأنٗرًٚا  ٚاطز دأد19241

غٛابؽؽـــــأنٗرٚٓاو  يصطفٗ صثز20207ِ

اثُرا ػشزج1212ـــــأنٗطارا  ٚاطٍٛ يصطف21243ٗ

خًض ٔخًظ5555ٌٕـــــأنٗطالف  حافظ انظٛد22230

اثُراٌ ٔأرتؼ4242ٌٕـــــأنٗطُٗ  يحظٍ ػزات23242ٙ

ثًاَٙ ٔثالث3838ٌٕـــــأنٗشذٖ  ذًاو يحًد24245

فقظ خًظٌٕ درجح5050ـــــأنٗشًٛاء  ػثد انزحًٍ االػظز25231
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خًض ٔأرتؼ4545ٌٕـــــأنٗػائشّ  تشار ػًٛش26238

خًض ٔأرتؼ4545ٌٕـــــأنٗػال  حًشِ ػه27224ٙ

20-19اٚقاف ػاو 20-19اٚقاف ػاو ـــــأنٗػهٕج  اتزاْٛى طهًٛا28237ٌ

فقظ ػشزٌٔ درجح2020ـــــأنٗغُٗ  يحًد ادٚة انثشاػ29227ٙ

 طد درجاخ فقظ66ـــــأنٗفٛفٛاٌ  يظُّ يحًد30212

فقظ طثؼٌٕ درجح7070ـــــأنٗالَا  صثحٙ داؤد31233

غٛابؽؽـــــأنٗالَا  يانك يَٕض32236

غٛابؽؽـــــأنٗنٛال  ياْز درغاو33256

ارتغ درجاخ فقظ44ـــــأنٗيزٚى  ػًاد ػثد انقادر34246

فقظ طرٌٕ درجح6060ـــــأنٗيُح هللا  يصطفٗ انضاٚغ35254

فقظ طثؼٌٕ درجح7070ـــــأنٗيُرٓٗ  يحًد ػاتد36247ِ

اثُرا ػشزج1212ـــــأنْٗدٚم  ػهٙ يؼُا37250

إحدٖ ٔػشز2121ٌٔـــــأنُْٗاء  نؤ٘ شاكز اغا38234

أرتغ ٔخًظ5454ٌٕـــــأنْٗٛهٍٛ  يُؼى طهًٛا39222ٌ

غٛابؽؽـــــأنٗٔفاء  ٚاطز رطال40208ٌ

خًض ػشزج1515ـــــأنٗ راحًد ػهٙ غص41171ّ

20-19 1اطرُفدخ ف20-19 1اطرُفدخ فـــــأنٗ راطزار يحظٍ حًاد42122

صفز فقظ00ـــــأنٗ ردٚاَا خهٛم حهٕو43157

خًض ٔػشز2525ٌٔـــــأنٗ ررايا احًد طهًٛا44150ٌ

غٛابؽؽـــــأنٗ ررتا طؼد شؼثا45146ٌ

20-19اٚقاف ػاو 20-19اٚقاف ػاو ـــــأنٗ ررساٌ يُذر تدٔر46199

غٛابؽؽـــــأنٗ ررْاو ػهٙ حظ47167ٍ

 طثغ درجاخ فقظ77ـــــأنٗ ررٚاَا اتزاْٛى خطٛة48144

غٛابؽؽـــــأنٗ رسْزِ سكزٚا جٕاد49129

غٛابؽؽـــــأنٗ رضٛاء ػثد انقادر تاكٛز50124
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فقظ ػشزج درجاخ1010ـــــأنٗ رػال يانك يحًد51192
غٛابؽؽـــــأنٗ رػهٙ يحًد حظ52172ٌٕ
غٛابؽؽـــــأنٗ رػهٙ ْٛثى  طهًٛا53147ٌ
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رواّٚ طايٙ صثز54130ِ
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رواٚٓى يحًد يحفٕض5529
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روحال ْشاو ػثاص564
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روخاند يؼرصى كزد5796٘
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رورحاب طايز يزْج5858
ارتغ درجاخ فقظ44ـــــأنٗ رورغد قصٙ انحظ5987ٍ
غٛابؽؽـــــأنٗ روشًٛاء يطاع طالي60201ّ
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روػهٙ فاٚش يحًٕد6168
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ رويزح َشاءِ احًد6226
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روْثّ طهًٛاٌ ػثد هللا6353
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روْدٚم يحًد ػه6498ٙ
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روْشار َدٚى يصطف65104ٗ
  نى ٚظجم نى ٚظجمـــــأنٗ روٚشٌ َجى اندٍٚ انؼج6664ِٕ
صفز فقظ00ـــــذاَٛحايم  ػهٙ يصطف67138ٗ
غٛابؽؽـــــذاَٛحاٚح  خاند ك68152ًٌٕ
فقظ ػشزٌٔ درجح2020ـــــذاَٛحاّٚ ٔفٛق صٕٛح69154
غٛابؽؽـــــذاَٛحترٕل طهًاٌ دغ7082ًّ
صفز فقظ00ـــــذاَٛحجٕد طالل يٕط71186ٗ
صفز فقظ00ـــــذاَٛحغٕٖ احًد طهًٛا72179ٌ
غٛابؽؽـــــذاَٛحيزح احًد احًد73197
فقظ ػشزٌٔ درجح2020ـــــذاَٛحيزح سٚاد صٕٛح74174
غٛابؽؽـــــذاَٛح رضحٗ يحًد اطؼد7543
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