
(االسئلة مؤتمتة)   

َظرٌعًهٍ
كراتحرقًا80ًيٍ 20يٍ 

ذطع وأرتعى143549ٌراتعحاالء عثذانقادر انررجًا13256ٌ

اشُراٌ وضرى184462ٌراتعحانٍُ رايس وضىف23661

خًص وخًطى163955ٌراتعحترىل عهٍ شاه33609ٍُ

ضد وأرتعى153146ٌراتعحتشري حطٍُ انًحًىد43436

خًص وخًطى163955ٌراتعحتشري فاَس خريا53626

شالز وخًطى134053ٌراتعحشراء يحًذ ضهىو62792

اشُراٌ وخًطى163652ٌراتعححال عهٍ اضًاعُم73647

اشُراٌ وخًطى163652ٌراتعححٍُُ عهٍ غاَى83637

فقظ ضرىٌ درجح164460راتعحدَاَا يُُف خضىر93601

اشُراٌ وضرى164662ٌراتعحرايا احًذ احًذ103286

شًاٍَ وعشرو2828ٌغراتعحرَا اَىر يحًذ113272

شالز وأرتعى172643ٌراتعحرَا يعٍُ عًىو123631

شالز وأرتعى162743ٌراتعحرَُى احًذ ضهًا133283ٌ

إحذي وخًطى153651ٌراتعحرَُى حطٍ انصارو143362

شالز وخًطى153853ٌراتعحرهف احًذ قذض153574ٍ

شًاٍَ وأرتعى173148ٌراتعحرَرا كًُم عُط163248ً

ضد وأرتعى4646ٌغراتعحرَهاو عهٍ ضهىو173154

شالز وأرتعى162743ٌراتعحزٍَ يحًىد عثذ هللا183191

اشُراٌ وخًطى163652ٌراتعحزَُة يحًىد عسوز193339

خًص وأرتعى153045ٌراتعحزَُه اَُص ضىا203172

أرتع وخًطى163854ٌراتعحزَُه يحًىد وقاف213878

ضد وأرتعى163046ٌراتعحضهر يحُا عه223658ٍ

إحذي وضرى154661ٌراتعحعثُر عذَاٌ خهىف233427

شًاٍَ وشالشى162238ٌراتعحعفراء احًذ اتراهُى243061

فقظ ضرىٌ درجح184260راتعحعال ضهُم حط253390ٍ
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إحذي وضرى174461ٌراتعحعهٍ تاضى حذاد263576
ضد وأرتعى163046ٌراتعحعهٍ رجة عثاش273525
أرتع وخًطى163854ٌراتعحغُىج يحًىد ضهًُا283455ٌ
شًاٍَ وأرتعى173148ٌراتعحفاطًه طالل يحًذ293646
ضد وأرتعى163046ٌراتعحفاطًه يحًىد عثذو303392
ذطع وأرتعى183149ٌراتعحفرح عًار عًار313354
شًاٍَ وأرتعى173148ٌراتعحالَا جالل َعقىب323438
ذطع وخًطى154459ٌراتعحنثًُ زكرَا رجة333575
أرتع وخًطى153954ٌراتعحنجٍُ خضر حرتىق343537ٍ
فقظ ضرىٌ درجح164460راتعحنجٍُ يحًذ ضعىد352659
غُابغغ16راتعحنجٍُ يحًذ شروف363634
ضد وضرى194766ٌراتعحيراو غُس انخُر373591
ضثع وأرتعى173047ٌراتعحيُرَا عهٍ يُصىر383225
خًص وأرتعى143145ٌراتعحَىر دحاو خضر393528
أرتع وأرتعى143044ٌراتعحهُا َىضف رحال403555
ضد وأرتعى163046ٌراتعح خرَُى ضهًُاٌ خهُم414193
 نى َطجم انًقرر نى َطجم انًقررغراتعح روارَج َحًُ انخطُة423530
شالز وأرتعى133043ٌراتعح روتشري يحًىد انراش432907
 نى َطجم انًقرر نى َطجم انًقرر14راتعح روضىزاٌ يعٍُ يهحى442135
  نى َطجم نى َطجم15راتعح روغاَذٌ يخهىف عه452322ٍ
  نى َطجم نى َطجم8راتعح روفاطًه ضهًاٌ دَىب462240
  نى َطجم نى َطجم10راتعح رويجذ عذَاٌ ترهىو472493
ضد وعشرو2626ٌغراتعح رويُص ضهًاٌ شىك482073ٍ
  نى َطجم نى َطجمغراتعح رو خاَاد ادرَص عثىد492609
  نى َطجم نى َطجمغراتعح رو خجعفر عهٍ يحًذ502605
  نى َطجم نى َطجمغراتعح رو خضهً عهٍ خضىر512951
  نى َطجم نى َطجمغراتعح رو خنًً يحًذ انسَذا521033ٌ
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