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83.5263ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااترٙاي دغٓ ػض٠ض د٠ٚخ اٌؼضاٚٞ 

82.9474ٔاجخج١ذِمثٛياِر١اصج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذااتشا١ُ٘ غٗ ٠اع١ٓ ج١ًّ اٌذ١أٟ

75.6316ٔاجخج١ذ جذاِمثٛيج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذاشاس جاتش واًِ ذٛف١ك اٌجٛاسٞ

78.4737ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذادّذ اتشا١ُ٘ جاعُ دّذ اٌجثٛسٞ

67.2105ٔاجخج١ذ جذاِمثٛيج١ذ جذاِمثٛيج١ذِمثٛيِرٛعػادّذ اوشاَ ٘ادٞ ذمٟ اٌث١اذٟ 

67.4211ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذِمثٛيج١ذ جذاِمثٛيِرٛعػادّذ جّؼح جاعُ ػثذ اٌذ١ٌّٟ

77.5263ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذج١ذادّذ دى١ُ دغٓ عٍَٛ اٌذ١ٌّٟ

80.2632ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاادّذ ص٠اد خٍف صا٠ش اٌذساجٟ

80.0526ٔاجخج١ذِمثٛيج١ذاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذادّذ عالَ تشتص

78.8421ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذادّذ ؽاوش ِذّٛد عٍّاْ اٌفشاجٟ

76.2632ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاادّذ ؽٙاب ادّذ دٌظ اٌطش٠ّؾاٚٞ

81.0000ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذاِر١اصادّذ صثاح دغ١ٓ د١ّذ اٌّىذِٟ

69.7895ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذِرٛعػج١ذ جذاِمثٛيج١ذادّذ غٗ اتشا١ُ٘ صفٛن اٌم١غٟ

77.3684ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاِرٛعػج١ذادّذ ػثذ اٌشدّٓ اتشا١ُ٘ خٍف اٌّجّؼٟ 

81.4211ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاادّذ ػثذإٌثٟ ػثذاٌىش٠ُ ِشوض اٌذٚسٞ

82.4211ٔاجخاِر١اصِمثٛيج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاادّذ ػض٠ضد١ّذ جاعُ اٌؼضاٚٞ

81.2105ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاادّذ ػٍٟ ِذّٛد ادّذ اٌجثٛسٞ

83.0000ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاادّذ دمحم ادّذ داٚد اٌجثٛسٞ

86.0000ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاادّذ دمحم سؽ١ذ ادّذ ا١ٌٙاصػٟ

77.7368ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذادّذ ٚد١ذ ػٍٟ دغ١ٓ اٌذؾّاٚٞ 

76.0526ٔاجخج١ذِمثٛيج١ذ جذاج١ذاِر١اصج١ذج١ذاص٘ش ست١غ عؼذ ػٍٟ اٌجثٛسٞ 

89.7368ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاعاِح دمحم ج١ًّ دمحم اٌجثٛسٞ 
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82.9474ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذاعرثشق ػذٔاْ ص٠ذاْ خٍف اٌم١غٟ

79.0000ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااعذ سظٛاْ خع١ش ػثاط

82.6842ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذاعّاء جؼفش ِجثً و١ف اٌخضسجٟ

72.1579ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِمثٛيِرٛعػاعّاء خٍف دغٓ خٍف اٌجثٛسٞ 

82.4737ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذاوذ١ص داذُ غٍه ؽالي اٌؾّشٞ

84.5789ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااٌٙاَ فشداْ دغ١ٓ جاعُ اٌر١ّّٟ

84.2632ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذأظ ا١ِٓ وش٠ُ تذش اٌؼث١ذٞ

87.1579ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاأظ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ 

80.2105ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذاٚط جالي غٗ ػٍٟ اٌّؾٙذأٟ 

75.9474ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِرٛعػا٠اخ دمحم ػٍٟ دغ١ٓ اٌفشاجٟ

84.2105ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذا٠ح ػّاد واظُ ػثذ اٌشظا ؽٛاَ

82.0000ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذا٠الف ؽاوش ِذّٛد اٌجٕاتٟ 

78.4211ٔاجخاِر١اصِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذا٠ّٓ شاِش ادّذ خٍف اٌذ١ٌّٟ

81.6842ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاِرٛعػا٠ٙاب ِشؽٛد ٌط١ف ػط١ٗ اٌؼث١ذٞ 

80.1053ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذتشاء اسؽذ ٠ٛعف ادّذ

79.2632ٔاجخج١ذ جذاج١ذاِر١اصج١ذاِر١اصج١ذِرٛعػتشجظ ا٠ٛب ػّشاْ اٌؼث١ذٞ

79.2105ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِرٛعػتشواخ دغ١ٓ ِذّٛد دمحم اٌجثٛسٞ

0.0000ِؼ١ذظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فتغاَ ػثذ اٌىاظُ ِضدُ ػث١ذ اٌخضسجٟ

73.7895ٔاجخج١ذج١ذج١ذج١ذج١ذ جذاِمثٛيج١ذتىش دمحم دغ١ٓ ػ١ٍٛٞ ا١ٌٕغأٟ 

73.3158ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذاِر١اصِمثٛيِرٛعػجاعُ فشداْ ؽش٠ف فاظً 

85.2105ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذاِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاجاعُ دمحم وش٠ُ جاعُ اٌم١غٟ

71.7368ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاِمثٛيج١ذ جذاِمثٛيج١ذدز٠فح ػٍٟ دّذاْ دّذ اٌّجّؼٟ
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62.3158ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذِرٛعػِمثٛيِمثٛيِمثٛيدز٠فٗ عّؼاْ لذطاْ ػٍٛاْ اٌّٙذاٚٞ

82.2632ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذااِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذدز٠فٗ ػاِش اتشا١ُ٘ خٍف اٌّؾٙذأٟ

86.4211ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذادغٓ تاعُ جٛاد واظُ اٌصشفٟ

80.8947ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذدغٓ ص٠ذاْ ِخٍف دٌظ اٌطش٠ّؾاٚٞ

69.0000ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذِمثٛيج١ذِمثٛيج١ذدغٓ ػثذ صاٌخ جاس

78.4211ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذدغٓ غاٌة دّاد دغٓ إٌاصشٞ

84.4211ٔاجخج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذادغ١ٓ شاِش صاٌخ س١ِط اٌجثٛسٞ

78.5263ٔاجخج١ذج١ذج١ذج١ذاِر١اصج١ذج١ذ جذادغ١ٓ ػثاط دغ١ٓ ػٍٟ اٌغثٛي

79.1579ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذدغ١ٓ ػٍٟ سظا ِصطفٝ اٌث١اذٟ

72.4211ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذ جذاِرٛعػج١ذِرٛعػج١ذدغ١ٓ ػٍٟ ػثذهللا د١ّذ اٌم١غٟ

79.3158ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذادغ١ٓ ػٍٟ ػطا دغ١ٓ اٌؾّشٞ

77.8421ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذدغ١ٓ ػٍٟ ٘الي ِضػً اٌفشاجٟ 

62.5789ِؼ١ذج١ذِرٛعػج١ذِرٛعػِمثٛيظؼ١فج١ذدغ١ٓ وش٠ُ اعّاػ١ً ػثذ ػٍٟ اٌغؼذٞ

82.9474ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذادغ١ٓ دمحم ػٕرش ِخٍف اٌّؾا٠خٟ 

77.8421ٔاجخِرٛعػِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذ جذادّضج فاظً ػثاط غٍٛج اٌجٕاتٟ 

81.8421ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذادّضج ِذٟ ا٠ٛب دغ١ٓ اٌذٚسٞ

79.9474ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذد١ٕٓ جٛدٞ دمحم اٌٛادٞ

76.7368ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذخاٌذ جّاي ف١اض ِذّٛد اٌجٛاسٞ

79.6842ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذخاٌذ دغٓ وشدٞ ادّذ اٌجثٛسٞ

80.8947ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذد١ٔا ِذّٛد ػشفٟ خٍف اٌفشاجٟ

78.2632ٔاجخاِر١اصِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاِرٛعػسافذ شا٠ش ٔصاس ص٠ذاْ اٌخاٌذٞ

78.0000ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذِرٛعػسافذ فالح دغٓ دمحم تٕٟ ج١ًّ
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78.1053ٔاجخاِر١اصِرٛعػج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاِرٛعػج١ذساِٟ عؼ١ذ ػثذ اٌٙادٞ د١ّذ اٌؼثادٞ 

78.1579ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذسعٛي لصٟ سعٛي ػج١ً اٌخؾّأٟ

78.5789ٔاجخج١ذج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذسٚاء ع١ٍُ دّادٞ دشاْ غشفٗ

79.2632ِؼ١ذج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصظؼ١فسٚاء ػثذهللا وش٠ُ دغٓ اٌطائٟ

89.4737ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصاِر١اصسؤٜ ص٠اد غاسق سد١ُ اٌرىش٠رٟ

74.3158ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذج١ذ جذاِمثٛيج١ذس٠اَ صالح ر٠اب دغٓ اٌفشاجٟ

75.4737ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذج١ذج١ذِرٛعػص٘شاء ػّاد ظ١اء ػٛاد اٌجثٛسٞ

72.7895ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاِمثٛيج١ذص١٘ش اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍط١ف اٌؼصّأٟ

80.6316ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاص٠اد ػثذاالٌٗ صثاح دمحم

86.2632ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاص٠ذ ِٕاف ِٕاجذ عاٌُ اٌؼ١غاٚٞ

83.5263ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصص٠ٕح غاسق صاٌخ ٠ٛعف اٌم١غٟ

79.1579ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِرٛعػص٠ٕح ل١ظ دغ١ٓ دمحم اٌىشخٟ

77.5789ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااِر١اصِرٛعػِرٛعػج١ذص٠ٕٗ عؼذ ِج١ذ ِٛعٝ اٌذٚسٞ

85.4737ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذااِر١اصج١ذعاسج ج١ًٍ اتشا١ُ٘ دمحم ِال دغ١ٓ 

87.8421ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذ جذاعاسج ظ١اء ذٛف١ك فاظً اٌذّذأٟ

85.9474ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاعاسٖ صثاح ِطش ادّذ 

75.5263ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذج١ذ جذاِرٛعػِرٛعػعثغ خ١ّظ فش٘ٛد دّذ اٌذٍ٘ىٟ

82.0526ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاعجاد لاعُ ػىّٛػ عاجد اٌجثٛسٞ

79.8421ٔاجخِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذعجٝ واًِ عطاَ ٍِخ اٌؼث١ذٞ 

73.7368ٔاجخج١ذج١ذج١ذج١ذج١ذ جذاِمثٛيج١ذعشٜ واًِ د١ّذ ػٍٟ االدثاتٟ

82.1579ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذعؼذ غاصٞ عؼ١ذ اٌطشتٌٟٛ

89.1579ٔاجخاِر١اصج١ذاِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاعؼذ ل١ظ دمحم ِٙذٞ اٌّجّؼٟ
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77.2105ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذعؼذ ِذّٛد سؽ١ذ

0.0000ِؼ١ذظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فعؼذهللا دمحم دس٠ٚؼ دٕرٛػ اٌّجّؼٟ

64.3684ٔاجخِرٛعػِرٛعػج١ذِمثٛيِمثٛيِمثٛيِرٛعػعٍطاْ ِض٠ذ ٔضاي واغغ اٌجزٌٗ

88.5789ٔاجخاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذ جذاعٙش جّاي صثذٟ ِىذٛي اٌجٛاسٞ 

84.5789ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذعٙٝ واظُ ػثذهللا ِذجٛب اٌم١غٟ

86.3158ٔاجخاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذع١ف ذذش٠ش ػثذاٌشدّٓ ِصطفٝ اٌجثٛسٞ

84.6842ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاؽٙذ عف١اْ وش٠ُ ػضاي اٌخضسجٟ

81.9474ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذصثاح دمحم ادّذ دغ١ٓ اٌجثٛسٞ

84.1053ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاصثاس غاٌة صثاس ِطٍه اٌذ١ٌّٟ

80.0526ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذظ١اء اٌذ٠ٓ ػٍٟ ِٙذٞ صاٌخ اٌث١اذٟ

80.4211ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاِرٛعػظ١اء سػذ ِاي هللا ػٕاد اٌر١ّّٟ

79.5263ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذغالي ادّذ ػٍٟ دغٓ اٌىشٚٞ 

63.6316ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذِمثٛيِمثٛيِمثٛيِرٛعػغٗ ؽاوش غٗ ٠ذ١ٝ اٌذٚسٞ

76.1579ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذغ١ثح فاظً ػٍٟ تخ١د اٌغاِشائٟ

90.7368ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصاِر١اصظٍٗ ػثذ اٌغالَ دّٛدٞ ػثذ اٌغفٛس اٌؼأٟ

75.3158ٔاجخج١ذ جذاِمثٛيج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاِرٛعػج١ذػادي دغْٛ ػض٠ض ػذٚاْ 

79.1579ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذػاسف عؼٛد وؼؾٛػ ٚو١اْ اٌؾّشٞ

74.7368ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذِرٛعػػائؾح ػثذهللا ػٍٟ ػثذ اٌى١الٟٔ 

77.4737ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاِرٛعػػثذ اٌثاعػ وٕؼاْ اعّاػ١ً اتشا١ُ٘ اٌغاِشائٟ

81.5789ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذػثذ اٌؼض٠ض غأُ سؽ١ذ فشداْ اٌغؼذٞ 

83.7368ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذػثذ اٌٛادذ ١٘صُ تشع عؼذ أغؼ١ّح

87.1579ٔاجخاِر١اصج١ذ جذاج١ذاِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاػثذ اٌٛ٘اب ػثذهللا دشجاْ جاعُ اٌذّذأٟ
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76.7368ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذِمثٛيج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاػثذاٌجثاس دّادٞ دغٓ ػط١ح اٌجثٛسٞ

81.9474ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذج١ذ جذاػثذاٌشدّٓ داذُ جاعُ 

80.1579ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذػثذاٌغراس صثاس دغٛ

81.3158ٔاجخج١ذ جذاِمثٛيج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاػثذهللا شاتد ؽجاع اٌجثٛسٞ

77.8947ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذػثذهللا شاتد ٔا٠ف اتشا١ُ٘ اٌخضسجٟ

71.4211ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذ جذاِرٛعػج١ذِرٛعػج١ذػثذهللا شائش عٍّاْ ِج١ذ اٌشت١ؼٟ 

83.1053ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذج١ذ جذاػثذهللا جالي ػثذهللا

68.4737ٔاجخاِر١اصِرٛعػج١ذِرٛعػج١ذِمثٛيِرٛعػػثذهللا سػذ جاعُ دغ١ٓ اٌذغ١ٕاٚٞ 

76.5263ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاِرٛعػج١ذػصّاْ ادّذ صاٌخ دغٓ اٌثاصٞ

76.2105ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاِمثٛيج١ذػصّاْ تذسٞ اتشا١ُ٘ ػ١ٍٛٞ                                    

78.6842ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِرٛعػاِر١اصػصّاْ ِٕٙذ ػاِش ف١اض اٌجٕاتٟ

77.2105ٔاجخِرٛعػج١ذج١ذِرٛعػج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاػضخ اتشا١ُ٘ صثاس ادّذ اٌجثٛسٞ

87.5789ٔاجخج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذ جذاػمثح ػّاس ػثذ ػثذهللا 

74.5263ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذػٍٟ خّاط ػٍٟ د١ّذ اٌؼث١ذٞ

80.3684ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاػٍٟ عالَ دّاد دغٓ إٌاصشٞ

85.3158ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاػٍٟ غٗ أع٠ٛذ ػٍٟ اٌجثٛسٞ

87.8947ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذ جذاػٍٟ ػثاط فٙذ ؽش٠ّػ اٌّذّذٞ 

79.8421ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذػٍٟ لاعُ دمحم ػٍٟ اٌذ١ٌّٟ

78.8421ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذػٍٟ ِض٘ش ادّذ ٠اع١ٓ اٌؼث١ذٞ

89.0526ٔاجخج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذ جذاػٍٟ ٔٙاد ػثذ دمحم اٌغاِشائٟ

88.0000ٔاجخج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذ جذاػّاد فشض دمحم ادّذ اٌفٙذاٚٞ

77.6842ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذاِر١اصج١ذِرٛعػػّش ص١٘ش ػثذهللا دمحم اٌثذسأٟ
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77.5263ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِرٛعػػّش ع١ّش ِطؾش ِشاد

71.5263ٔاجخِرٛعػِرٛعػج١ذج١ذج١ذِمثٛيج١ذػّش غٗ ؽاوش ِذّٛد اٌم١غٟ

78.8421ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذػّش دمحم دغٓ غٗ اٌذذ٠صٟ

75.4211ٔاجخاِر١اصِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذػ١غٝ دغ١ٓ ػٍٟ ٔجُ اٌجثٛسٞ

78.7895ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذغغك ص٠ذ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ اٌجثٛسٞ 

83.3158ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذغفشاْ دافع ج١جٟ

86.9474ٔاجخج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذفاسٚق ػٍٟ ِذّٛد دغ١ٓ اٌؼ١غاٚٞ

84.7368ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذافرذ١ح وش٠ُ ػض٠ض جشِػ اٌر٠ٛجشٞ

82.3158ٔاجخج١ذج١ذج١ذاِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذافشاط ادّذ دمحم

88.8947ٔاجخاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذ جذافشح ادّذ خٍف وص١ش اٌؼث١ذٞ

85.3158ٔاجخج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذاِر١اصج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذافش٠ذْٚ غ١ذاْ خٍف 

82.1053ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصِرٛعػج١ذ جذاف١صً أتشا١ُ٘ دمحم عٍطاْ 

68.6842ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذِرٛعػج١ذ جذاِمثٛيِرٛعػلصٟ ؽاوش ِذّٛد ػٍٟ اٌث١اذٟ

82.2105ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذج١ذ جذالصٟ ٔذاء اعّاػ١ً اتشا١ُ٘ اٌجثٛسٞ

72.8421ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذِمثٛيج١ذل١ظ عؼذ د٠ىاْ عىش اٌخضسجٟ

67.6842ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذج١ذِمثٛيِمثٛيِرٛعػٌّٝ ػثذهللا جاعُ دمحم اٌجثٛسٞ

82.5263ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذاِر١اصج١ذ جذااِر١اصج١ذ١ٌس خ١ًٍ فٕٛػ ٔاصش اٌؼث١ذٞ

82.5263ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذج١ذ جذا١ٌس غأُ ٔجُ ٔا٠ف اٌجذادٞ 

82.4211ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاِاصْ عالَ ادّذ عٍّاْ اٌذٚسٞ

82.5789ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاِصٕٝ داسز ا٠ٛب دغ١ٓ اٌذذاد 

84.2632ٔاجخج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذادمحم اوشَ جؼفش ػثاط اٌذج١ٍٟ 

79.6316ٔاجخج١ذج١ذج١ذاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذدمحم جّاي ػٍٟ جاعُ اٌّؼ١ٕٟ
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84.0000ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذ جذادمحم جّؼٗ جاعُ دمحم اٌؼث١ذٞ 

77.5789ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذدمحم داذُ ا١ِٓ ػٍٟ إٌاصشٞ

2.1053ِؼ١ذظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فدمحم دغ١ٓ ادّذ خٍف

84.1579ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذادمحم د١ّذ ِطٍه ٘اًِ اٌر١ّّٟ 

80.0526ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذ جذادمحم دداَ ػثذ اٌٍط١ف ٔص١ف اٌؼج١ٍٟ

78.1053ٔاجخج١ذِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذدمحم عفش ؽؼثاْ ػط١ح اٌم١غٟ

80.4737ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذادمحم صاٌخ ِٙذٞ صاٌخ اٌجثٛسٞ 

84.5789ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذااِر١اصدمحم ػثذهللا دغ١ٓ غٗ 

77.4211ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِرٛعػدمحم ػثذهللا دمحم ػثذهللا اٌّجّؼٟ 

89.4211ٔاجخاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذ جذااِر١اصدمحم ػصاَ ػثذاٌٛادذ ِذّٛد اٌشفاػٟ

88.3684ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذ جذادمحم ػّش ػثذ اٌغالَ جاعُ دمحم اٌذّ٘ؾٟ 

82.1053ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذادمحم ٔاظُ غعثاْ ٔص١ف اٌجٕاتٟ

82.3158ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذدمحم ٘اؽُ ادّذ ػٍٟ

81.3158ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِذّٛد تىش دغ١ٓ ػٍٟ اٌذساجٟ 

78.2105ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاِرٛعػج١ذِذاح ٘اؽُ اتشا١ُ٘ ِذّٛد اٌذ١اٌٟ

76.5263ٔاجخِرٛعػِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذِشذعٝ ٔظ١ش دغ١ٓ ػٍٟ اٌؼٕثىٟ

81.3158ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاِشؽذ غاسق واظُ ػٍٟ اٌجٕاتٟ

79.1579ٔاجخج١ذج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِشٚاْ ٚ٘اب دّذ ادّذ

81.3684ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِشٖٚ داسا خعش خ١ًٍ اٌجثٛسٞ

85.8947ٔاجخج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاِشٖٚ د١ًٌ ادّذ ػٍٟ اٌر١ّّٟ

79.5789ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِرٛعػِغٍُ دمحم ص٠ذاْ خٍف اٌث١اذٟ 

84.5263ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذِصطفٝ خضػً ر٠اب دغ١ٓ اٌثذسأٟ 
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85.0526ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاِصطفٝ صثذٟ دغ١ٓ ِٙذٞ ا١ٌٕغأٟ

87.2105ٔاجخج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذِصطفٝ دمحم دٌظ وا٠ُ اٌؼضاٚٞ

85.4737ٔاجخج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاِؼٓ صتٓ دثرٛس خٍف اٌّؼ١ٕٟ 

84.9474ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاج١ذِال١٠ٓ ساؽذ دّاد عٍطاْ

83.4737ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاٍِه واًِ ِٛعٝ لٕثش اٌث١اذٟ 

87.8421ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذاِر١اصاِر١اصج١ذ جذااِر١اصِٕاس داصَ ؽٕذٚح ص٠ذاْ اٌّٛعٛٞ 

82.6842ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذج١ذ جذاِٙا ِجثً صاٌخ سٚظاْ اٌجثٛسٞ

81.1053ٔاجخج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذاِرٛعػج١ذ١ِظ ٔاظُ دمحم جاعُ اٌثٛ ػثاط

81.8947ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذا١ِغش اوشَ خعش سؽ١ذ اٌث١اذٟ

79.9474ٔاجخاِر١اصِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذٔاد٠ٗ دمحم جاعُ صاٌخ اٌجثٛسٞ

76.6842ِؼ١ذاِر١اصج١ذظؼ١فاِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذٔثأ عالَ ػٍٟ دغ١ٓ اٌؼثاعٟ

86.3158ٔاجخاِر١اصِرٛعػج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذأثأ ؽاوش ِذّٛد ج١ًّ اٌّىذِٟ 

85.4211ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصج١ذ جذا١ّٔش ػثذ األ١ِش  دغ١ٓ دغٓ

88.6842ٔاجخاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذأٛس سػذ ػثذ فشداْ اٌجٕاتٟ

81.4211ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذأٛس سػذ ػثذاٌىش٠ُ غٗ ا٠ٌٛظ

79.8947ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذج١ذاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذأٛس غأُ فٙذ د٘ؼ اٌىشاػٟ

66.6316ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاِمثٛيِمثٛيِمثٛيِرٛعػ٘ادٞ ِطش دّٛد ؽطة

76.6316ٔاجخج١ذج١ذج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذج١ذ٘اسْٚ ػٍٟ دّذ دمحم

79.6316ٔاجخج١ذ جذاِمثٛيج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ٘اؽُ ا١ِش ػثذ دّذ اٌذذ٠صٟ

88.1579ٔاجخج١ذج١ذ جذاج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذ جذا٘ذ٠ً ادّذ خٍف وص١ش اٌؼث١ذٞ

74.7895ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاِمثٛيج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذّ٘اَ عاٌُ تذ٠ٛٞ ٔثغ اٌجٕاتٟ

82.7368ٔاجخاِر١اصج١ذج١ذاِر١اصج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذٚائً ػض٠ض ع١ٍّاْ ؽشلٟ اٌم١غٟ
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69.1053ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاِرٛعػج١ذِمثٛيج١ذٚجذٞ ٠ٛعف ٠اع١ٓ خٕفش

78.2105ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذاِر١اصج١ذ جذاِمثٛيج١ذٚسٚد اعاِح دغٓ صتٓ إٌاصشٞ

5.2632ِؼ١ذظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فٚعاَ عراس ٠ٛعف ادّذ اٌض٠ذٞ

77.5263ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذِرٛعػٚعاَ دمحم ادّذ ِشػٟ اٌّؾا٠خٟ

76.5263ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاِمثٛيج١ذٌٟٚ ِصٍخ ػثذ عٍّاْ اٌذؾّاٚٞ

71.6316ٔاجخج١ذ جذاِرٛعػج١ذ جذاِمثٛيج١ذ جذاج١ذِرٛعػ١ٌٚذ خاٌذ ِؼشٚف 

71.2105ٔاجخج١ذج١ذج١ذج١ذج١ذِمثٛيج١ذ٠اعش دمحم شا٠ش ٘ضاع اٌؼث١ذٞ

77.4211ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذج١ذج١ذ٠ؼمٛب دّذْٚ دّذ ػثذهللا اٌجثٛسٞ 

82.2632ٔاجخج١ذج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ٠م١ٓ د١ّذ ِذّٛد خٍف اٌجٛاسٞ

82.8421ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااِر١اصج١ذج١ذ جذاج١ذ جذا٠ٛعف ػثذ اٌىش٠ُ اتشا١ُ٘ ػثذ اٌذ١ّذ 

85.6316ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذااِر١اصاِر١اصاِر١اصج١ذ جذا٠ٛعف ل١ظ ِٙذٞ جاعُ اٌؾّشٞ

80.5789ٔاجخج١ذ جذاج١ذج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ جذاج١ذ٠ٛٔظ صالح اٌذ٠ٓ ػثذاٌىش٠ُ اٌغاِشائٟ

0.0000ِؼ١ذظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فدّٛد جّاي ػٛاد ادّذ 

0.0000ِؼ١ذظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١ف0
0.0000ِؼ١ذظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١فظؼ١ف0


