
َظر٘عًهٙ
كراتحرقًا100ًيٍ ال ٕٚجذ

ثالز ٔخًس5353ٌٕـــــذاَٛحاالء عًراٌ صارو1169

فقظ سرٌٕ درجح6060ـــــذاَٛحايرسال ادًذ اتراْٛى2185

إدذٖ ٔسر6161ٌٕـــــذاَٛحاٚح  خانذ ك3152ًٌٕ

غٛابغغـــــذاَٛحاّٚ ٔفٛق صٕٛح4154

سثع ٔسثع7777ٌٕـــــذاَٛحترٕل تاسى رسرى5177

أرتع ٔسر6464ٌٕـــــذاَٛحترٕل سهًاٌ دغ682ًّ

إدذٖ ٔسر6161ٌٕـــــذاَٛحجٕد طالل يٕس7186ٗ

غٛابغغـــــذاَٛحدال ادًذ فخٕر8114

إدذٖ ٔسثع7171ٌٕـــــذاَٛحدعاء ادًذ عٛس994ٗ

أرتع ٔسثع7474ٌٕـــــذاَٛحدنم يذسٍ َج10136ًّ

خًس ٔثالث3535ٌٕـــــذاَٛحراَّٛ سهًٛاٌ انعثذ1186ٔ

ثًاَٙ ٔسر6868ٌٕـــــذاَٛحرزاٌ ياْر دٔيٛظ12164

ثًاَٙ ٔسر6868ٌٕـــــذاَٛحرْف عهٙ دس13134ٍٛ

اثُراٌ ٔأرتع4242ٌٕـــــذاَٛحرٚى يذٙ انذٍٚ اتراْٛى14151

فقظ سرٌٕ درجح6060ـــــذاَٛحرٚى َذٚى زُٚة1590

ثًاَٙ ٔسر6868ٌٕـــــذاَٛحرٚى ٕٚسف ادًذ1680

اثُراٌ ٔسر6262ٌٕـــــذاَٛحسارج عٛسٗ دأد1791

سثع ٔسثع7777ٌٕـــــذاَٛحساَذ٘ سٛف انذٍٚ سرٛر18115ّ

خًس ٔأرتع4545ٌٕـــــذاَٛحسٓر اصف عٛس19163ٗ

سد ٔثالث3636ٌٕـــــذاَٛحصثا سهًاٌ كسٛخ2085

فقظ سثعٌٕ درجح7070ـــــذاَٛحصثا يذًٕد انشًان2167ٙ

ذسع ٔسثع7979ٌٕـــــذاَٛحعثٛر يذًٕد كُا22188ٌ

اثُراٌ ٔذسع9292ٌٕـــــذاَٛحعهٙ سعذ هللا غاَى23193

ذسع ٔخًس5959ٌٕـــــذاَٛحغٕٖ ادًذ سهًٛا24179ٌ

أرتع ٔثًا8484ٌَٕـــــذاَٛحكارٔل َضال خهٛم25180
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َظر٘عًهٙ
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فقظ أرتعٌٕ درجح4040ـــــذاَٛحيرح ادًذ ادًذ26197

ذسع ٔسر6969ٌٕـــــذاَٛحيرح زٚاد صٕٛح27174

ذسع ٔذسع9999ٌٕـــــذاَٛحيُٗ ٚاسر ادًذ28168

إدذٖ ٔسثع7171ٌٕـــــذاَٛحيٙ ٕٚسف عٛس29182ٗ

ثالز ٔخًس5353ٌٕـــــذاَٛحيٛس سٓٛم ادًذ30105

اثُراٌ ٔثالث3232ٌٕـــــذاَٛحيٛس يٛشال سًعا3161ٌ

سثع ٔسثع7777ٌٕـــــذاَٛحَٕر فاد٘ خهٛم32159

اثُراٌ ٔعشر2222ٌٔـــــذاَٛحَٕر فاٚس عذر33190ِ

إدذٖ ٔسثع7171ٌٕـــــذاَٛحَٕر فائس يُصٕر34165

غٛابغغـــــذاَٛحْٛا ذٛسٛر عه35101ٙ

اثُراٌ ٔسر6262ٌٕـــــذاَٛحٔفاء عثذ انقادر فرٕح36181

غٛابغغـــــذاَٛحٚارا عذٔاٌ فشرٕك37121

فقظ خًسٌٕ درجح5050ـــــذاَٛح خعائشّ  تاسى انذاتم38259

ذسع ٔخًس5959ٌٕـــــذاَٛح ردال ٚاسر يٛا398

غٛابغغـــــذاَٛح ررٚى عٛسٗ دس4025ٍ

غٛابغغـــــذاَٛح رسارِ صالح انذٍٚ يعُا4128

غٛابغغـــــذاَٛح رسالو ادًذ انسٚر4295

ثالز ٔثالث3333ٌٕـــــذاَٛح رضذٗ يذًذ اسعذ4343

سد ٔخًس5656ٌٕـــــذاَٛح رفاطًّ سهًٛاٌ عٕض4435

صفر فقظ00ـــــذاَٛح رْثّ َضال يصطف45204ٗ

إدذٖ ٔخًس5151ٌٕـــــذاَٛح رُْا دسٍ عهٕش4616

سد عشرج1616ـــــذاَٛح رٚارا ياْر رسال4739ٌ

ذسع ٔعشر2929ٌٔـــــثانثحاٚح ٔائم انٕٓا4859

غٛابغغـــــثانثحدال شٕكد دًذا4977ٌ

فقظ خًسٌٕ درجح5050ـــــثانثحرًٚا يرٔاٌ ٕٚسف5074
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ثًاَٙ ٔخًس5858ٌٕـــــثانثحعفراء سٓٛم اتراْٛى5141

ذسع ٔخًس5959ٌٕـــــثانثحكالدٚس ادًذ سهًٛا52117ٌ

سد ٔخًس5656ٌٕـــــثانثحْثّ ادٚة دس5370ٍٛ

غٛابغغـــــثانثح رفاذٍ عهٙ انشهث54205ٙ
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