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45.6364يعٛذيمثٕليمثٕلضعٛفيمثٕلضعٛفضعٛفيمثٕليمثٕلاتشاْٛى صازة زسٍٛ خاسى انثٛاذٙ 1

60.4545يعٛذيمثٕليرٕسظضعٛفيرٕسظخٛذ خذايمثٕليرٕسظضعٛفاتشاْٛى دمحم عٙ زًادج اندثٕس2٘

56.7273يعٛذيمثٕليمثٕلضعٛفخٛذ خذايرٕسظيمثٕليمثٕليرٕسظاتشْٛى يٓذ٘ عثذانغفٕس 3

اثٛش زاذى اتشاْٛى يٓذ٘ اندثات4ٙ

34.6818يعٛذضعٛفضعٛفضعٛفيمثٕلضعٛفضعٛفيمثٕلضعٛفاثٛش يٛضس اتشاْٛى 5

ازًذ اكشو سطاو ازًذ انعدٛه6ٙ

55.3636يعٛذيرٕسظيمثٕليرٕسظيرٕسظخٛذ خذاضعٛفضعٛفيمثٕلازًذ خاسى دمحم عثاط انسهًاَٙ 7

ازًذ زكًد خهف زسٍٛ انسٛا8َٙ

66.7727يعٛذيمثٕلخٛذضعٛفايرٛاصخٛذيمثٕليرٕسظايرٛاصازًذ سافذ خهف صانر انعدٛه9ٙ

44.9091يعٛذيمثٕلضعٛفضعٛفيرٕسظضعٛفضعٛفضعٛفيمثٕلازًذ سيضاٌ يسًٕد10

35.3636يعٛذضعٛفيمثٕلضعٛفيمثٕلضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفازًذ عثذهللا صت11ٍ

0.0000يعٛذضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفازًذ عهٙ يسًٕد أزًذ  12

ازًذ فٓذ زسٍ عهٙ انثٛاذٙ 13

49.2273يعٛذيمثٕليمثٕلضعٛفيمثٕليرٕسظضعٛفيمثٕليمثٕلازًذ ْاشى زًاد٘ خضٛش انعثٛذ14٘

97.7727َاخرخٛذ خذاايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصادْى زايذ زسٍٛ صٔٚذ اندُات15ٙ

48.9545يعٛذضعٛفيمثٕلضعٛفيرٕسظضعٛفيمثٕليمثٕلضعٛفادٚاٌ سعذ عضٚض صثر  انسًذاَٙ 16

54.7273يعٛذيمثٕلخٛذضعٛفخٛذيمثٕليمثٕليمثٕليرٕسظاصْاس عُاد اتشاْٛى17

92.0000َاخرخٛذ خذاايرٛاصخٛذايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصاسرثشق إتشاْٛى عاشٕس انعثٛذ٘ 18

84.5909َاخريرٕسظايرٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذاايرٛاصخٛذ خذااسساق سفٛاٌ خذٚع طعًّ انعضا19٘ٔ

89.9545َاخرخٛذايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصخٛذ خذااشٕاق ازًذ اسعذ عثذهللا انصثٛس20ٙ

75.1818َاخرخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذخٛذيرٕسظيرٕسظخٛذ خذااضٕاء يسًٕد عه21ٙ

68.1818َاخريرٕسظخٛذيمثٕليرٕسظيرٕسظخٛذخٛذ خذايرٕسظافُاٌ عثذانسالو شاكش يسًٕد  22

39.7727يعٛذيرٕسظيرٕسظضعٛفيمثٕلضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفاالء خانذ ازًذ عثذ انسالو 23

انسًضج يرعة ْالل زًذ انذٔس24٘

88.5909َاخرخٛذخٛذ خذاخٛذايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصإَاس َصٛف خاسى زسٍ االزثات25ٙ

70.9545َاخريمثٕلخٛذ خذايرٕسظخٛذخٛذيمثٕلخٛذ خذايرٕسظإَس يسًٕد يطشٔد دمحم   انًسًذ٘ 26

79.6364َاخرخٛذخٛذخٛذخٛذخٛذ خذاخٛذايرٛاصخٛذ خذااٚاخ دمحم عهٙ زًذ انسًذا27َٙ

61.5455يعٛذيرٕسظخٛذيمثٕليرٕسظيمثٕلضعٛفخٛذخٛذاٚالف ْشاو فٛصم فشزاٌ 28

40.0909يعٛذضعٛفيمثٕلضعٛفيمثٕلضعٛفضعٛفيمثٕلضعٛفاًٍٚ فُش عهٙ عثٕد29

66.6818يعٛذخٛذ خذاايرٛاصيرٕسظيرٕسظيمثٕلضعٛفخٛذ خذاضعٛفاّٚ تصٛش زانٕب كاظى انسايشائٙ 30

70.5000َاخرخٛذ خذايمثٕليمثٕلخٛذايرٛاصيمثٕلخٛذ خذايمثٕلاّٚ فاسٔق َذٚى دزاو انسايشائ31ٙ

66.0455َاخرخٛذخٛذيمثٕلايرٛاصيمثٕليمثٕلخٛذيمثٕلتالل سالو اسًاعٛم اتشاْٛى انذٔس32٘
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54.7273يعٛذيمثٕليمثٕلضعٛفخٛذيرٕسظيرٕسظيمثٕلضعٛفتٓاء زسٍٛ طشاد 33

تٛذاء سعذ صانر عٛس34ٗ

69.2727َاخريمثٕلخٛذيرٕسظخٛذيرٕسظيرٕسظيرٕسظخٛذذاج انذٍٚ دمحم شكش٘ يسًٕد 35

86.1818َاخرخٛذ خذاايرٛاصايرٛاصخٛذ خذاخٛذايرٛاصخٛذ خذاخٛذذثاسن أغضٕ٘ عداج 36

95.7273َاخرخٛذ خذاايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصذسسٍٛ صانر دمحم ْاد٘ انشاٚع37

91.7727َاخرخٛذ خذاايرٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصذالل يًذٔذ عالٔ٘ شطة اندُات38ٙ

55.8636يعٛذيمثٕليرٕسظيمثٕلخٛذضعٛفضعٛفيرٕسظيرٕسظخاسى دمحم اسًاعٛم39

خٕاٌ ثائش يسعٕد عثاط انعضا40٘ٔ

62.0000يعٛذخٛذيمثٕليمثٕليمثٕلخٛذضعٛفخٛذيرٕسظزسٍ خًعح زسٍٛ زًاد انطائ41ٙ

63.1364يعٛذيرٕسظخٛذيرٕسظيمثٕليمثٕلضعٛفخٛذيرٕسظزسٍ عهٙ رٚاب زًذ انعدٛه42ٙ

زسٍٛ سفٛاٌ طهفاذ عثٕد انضَاد 43

زسٍٛ شٓاب شكٕس زسٍ انَٕذا44٘ٔ

زسٍٛ عثذ انشزًٍ عثذ انسًٛذ شاكش45

63.3182َاخرخٛذيمثٕليمثٕليمثٕليرٕسظيرٕسظخٛذ خذايرٕسظزسٍٛ عهٙ دْاو عثٛذ انعثٛذ46٘

43.5909يعٛذيمثٕلضعٛفضعٛفيرٕسظضعٛفضعٛفيرٕسظضعٛفزًذ فؤاد زًذ زًٕد انعضا47٘ٔ

65.7727َاخريرٕسظيرٕسظخٛذيمثٕليرٕسظخٛذخٛذيرٕسظزًضج عهٙ ازًذ انثٕ أسٕد 48

0.0000يعٛذضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفزًٕد  خًال عٕاد ازًذ49

78.9091َاخرخٛذخٛذخٛذايرٛاصايرٛاصخٛذخٛذيرٕسظزًٛذ خٛش٘ يدٛذ عهٕاٌ اندثٕس٘ 50

زُاٌ َاصش زًذ٘ زسٍٛ انهٓٛث51ٙ

69.2727َاخريرٕسظخٛذيمثٕلخٛذخٛذ خذاخٛذيرٕسظخٛذزٍُٛ شٓاب ازًذ عثذهللا اندثٕس52٘

69.9545َاخرخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذايرٕسظخٛذيرٕسظيرٕسظزٛاج عايش زًٕ زساَٙ انذٔس53٘

39.0000يعٛذيمثٕليمثٕلضعٛفيمثٕلضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفخانذج دمحم عٕٚذ يٕال54ٌ

52.5909يعٛذيمثٕلخٛذيمثٕليمثٕلضعٛفضعٛفيرٕسظضعٛفخطاب عايش أزًذ خطاب انضتٛذ٘ 55

75.0000َاخرخٛذيرٕسظيمثٕلخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذخٛذ خذاخٛذخهذٌٔ فاضم ازًذ سانى اندٛال56٘ٔ

80.4091َاخريرٕسظخٛذ خذاايرٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذايرٕسظدانٛا فشزاٌ ياخذ صٚذاٌ اندٕاس57٘

92.4091َاخرايرٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصسزاب أزًذ شكش 58

72.8636َاخرخٛذ خذاخٛذ خذايرٕسظخٛذيرٕسظيرٕسظايرٛاصيرٕسظسزًّ َاظى زسٍٛ عضٚض انعكٛذ59٘

58.8636َاخريمثٕلخٛذيمثٕليرٕسظيمثٕليمثٕليرٕسظيمثٕلسضا يسًٕد عثذ خهف60

78.1818َاخرخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذيمثٕلايرٛاصسغذِ زسٍ عهٙ خضٛش انعثٛذ61٘

سفم سايٙ سانى دمحم62

90.9091َاخرخٛذ خذاايرٛاصايرٛاصخٛذ خذاايرٛاصخٛذ خذاايرٛاصايرٛاصسلّٛ دمحم ازًٛذ زسٍٛ انذن63ًٙٛ

79.5909َاخريرٕسظخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذيرٕسظايرٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاسًٚاٌ كشٚى دمحم سعٛذ انر64ًًٙٛ

84.0455َاخرخٛذ خذاايرٛاصخٛذايرٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذايرٛاصصُٚة يسًٕد زًاد خاسى انعثٛذ65٘

89.1364َاخرخٛذ خذاايرٛاصايرٛاصايرٛاصخٛذ خذاخٛذخٛذايرٛاصسايش خانذ زايذ اتشاْٛى انسذٚث66ٙ

75.2727َاخرخٛذخٛذيرٕسظخٛذ خذايرٕسظخٛذ خذاخٛذخٛذسراس صسكاٌ سهطاٌ عضس 67

62.3182َاخريرٕسظيمثٕليمثٕلخٛذيمثٕليمثٕلايرٛاصيمثٕلسفٛاٌ سعذ غضثاٌ ٔسٔس انضٚذ68٘



76.8182َاخريرٕسظخٛذ خذايرٕسظايرٛاصيرٕسظخٛذخٛذخٛذ خذاسٓٛهّ اٚاد طاسق ْالل انثٕ تذس69٘

72.9091َاخريمثٕلايرٛاصيمثٕلايرٛاصيرٕسظخٛذخٛذيرٕسظسُٛاء سعذ ْدٛح صكش انًعُٛٙ 70

52.7273يعٛذيمثٕليرٕسظضعٛفيرٕسظضعٛفيمثٕليرٕسظضعٛفشًٛاء زسٍ عاٚذ يسسٍ انُاصش٘ 71

48.6364يعٛذضعٛفيرٕسظضعٛفيمثٕليمثٕلضعٛفيمثٕليمثٕلصانر سهطاٌ ازًذ عٕاد اندثٕس72٘

58.0455يعٛذيمثٕلخٛذضعٛفيرٕسظيمثٕليرٕسظيمثٕليمثٕلصفا غضٔاٌ إَس شسارِ انركشٚر73ٙ

صفاء يسسٍ يذنٕل زًذ اندًٛه74ٙ

52.2727يعٛذضعٛفيمثٕلضعٛفيرٕسظيرٕسظضعٛفيمثٕليمثٕلصكش الفٙ زٛة َضال75

57.3636يعٛذيرٕسظيمثٕليمثٕليمثٕليرٕسظضعٛفخٛذيمثٕلصٓٛة زًٛذ يُاْٙ خهف انعثٛذ76٘

95.5000َاخرخٛذ خذاايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصايرٛاصضسٗ يدٛذ يُذٚم يٓٛذ٘ انعدٛه77ٙ

59.0455يعٛذيمثٕلخٛذيرٕسظيمثٕليرٕسظضعٛفخٛذضعٛفضًٛش يٛضس اتشاْٛى يخهف انعدٛه78ٙ

64.7727يعٛذيمثٕليرٕسظضعٛفخٛذ خذايرٕسظخٛذيرٕسظيرٕسظضٛاء انذٍٚ خاسى دمحم 79

14.0455يعٛذضعٛفيرٕسظطاْش عهٙ عثذهللا ٕٚسف اندًٛه80ٙ

64.1818َاخريرٕسظيرٕسظيمثٕلخٛذيرٕسظيرٕسظيرٕسظخٛذطّ صٚاد طّ زًذ81

طّ شاكش طّ ٚسٛٗ انذٔس82٘

68.5000َاخرخٛذ خذاخٛذيرٕسظخٛذيمثٕليرٕسظيرٕسظيرٕسظطٛثح طايٙ خاسى زًذ انخضسخ83ٙ

48.0000يعٛذيمثٕليمثٕليمثٕليرٕسظضعٛفضعٛفيمثٕلضعٛفعايش صانر خهٛم 84

48.2727يعٛذيمثٕلضعٛفضعٛفخٛذيمثٕليمثٕليمثٕليمثٕلعثاط عايش خاسى 85

55.0455يعٛذيمثٕليمثٕليمثٕليرٕسظيمثٕلضعٛفيمثٕليرٕسظعثذ االنّ طّ أزًذ خهٛفح انذساخٙ  86

60.1364يعٛذيرٕسظيمثٕليمثٕلخٛذ خذايمثٕلضعٛفيرٕسظيرٕسظعثذ انشزًٍ ازًذ صٚذاٌ يسًٛٛذ 87

عثذ هللا دمحم صانر اتشاْٛى انثٛاذ88ٙ

55.3182يعٛذيمثٕلضعٛفضعٛفخٛذ خذايمثٕليمثٕليمثٕليرٕسظعثذ انًؤيٍ يدثم زسٍ 89

54.0000يعٛذيمثٕليمثٕليمثٕليرٕسظضعٛفيرٕسظيرٕسظضعٛفعثذ انْٕاب ازًذ زسٍٛ زًٛذ 90

55.9545يعٛذضعٛفيمثٕلضعٛفخٛذ خذايرٕسظضعٛفيرٕسظيمثٕلعثذانشزًٍ خاسى دمحم 91

عثذانشزًٍ يسًٕد عثذانشز92ًٍ

عثذانعضٚض يدٛذ أزًذ 93

78.5909َاخرخٛذ خذاخٛذخٛذخٛذايرٛاصيمثٕلخٛذ خذاخٛذ خذاعثذهللا عثذاإلنّ دمحم صانر انمٛسٙ 94

عثذهللا دمحم زسٍٛ خهف اندثٕس95٘

54.3182يعٛذيرٕسظيمثٕليمثٕليمثٕليمثٕليمثٕلخٛذضعٛفعزساء عثذ االيٛش عاٚذ عًش 96

59.4091يعٛذيمثٕليرٕسظضعٛفخٛذيرٕسظيمثٕليمثٕليمثٕلعزساء َشأخ خاس هللا صانر 97

58.1364يعٛذخٛذيمثٕليرٕسظيرٕسظخٛذضعٛفيمثٕليمثٕلعهٙ أزًذ عثذ دمحم انًشسٕيٙ 98

40.0000يعٛذيمثٕلضعٛفضعٛفيرٕسظضعٛفضعٛفيمثٕلضعٛفعهٙ زسٍ عثذهللا زسٍ اندثٕس٘ 99

65.7727َاخريمثٕلخٛذيمثٕليرٕسظخٛذيمثٕلخٛذيرٕسظعهٙ شٓٛذ اتشاْٛى كاظى انعرث100ٙ

71.0909َاخرخٛذيرٕسظيمثٕلخٛذ خذايرٕسظخٛذخٛذ خذاخٛذعهٙ صانر دعثٕل صانر اندثٕس٘ 101

51.5000يعٛذيرٕسظيرٕسظضعٛفيمثٕليمثٕلضعٛفيرٕسظيمثٕلعهٙ صذاو َصٛف خاسى انسايشائٙ 102

عهٙ طّ اسٕٚذ عهٙ اندثٕس٘ 103

59.9091َاخريرٕسظخٛذيمثٕليرٕسظيمثٕليمثٕليمثٕليرٕسظعهٛاء دمحم صانر خًٛم عهٙ انسٛانٙ 104



26.4091يعٛذيرٕسظيمثٕليمثٕلعًاس عثذ اندثاس سانى زسٍٛ انعثٛذ105٘

78.8636يعٛذخٛذايرٛاصخٛذخٛذخٛذضعٛفايرٛاصخٛذ خذاعًش ازًذ عهٙ زسٍ انسشًا106٘ٔ

65.9545َاخريرٕسظخٛذيمثٕليرٕسظيرٕسظخٛذيرٕسظخٛذعًش زسٍٛ خًعح دمحم انسالي107ٙ

44.2273يعٛذضعٛفيمثٕلضعٛفيمثٕليمثٕلضعٛفيمثٕلضعٛفعًش صانر عاصٙ 108

عًش َاخٙ عداج109

59.0455َاخريرٕسظيرٕسظيمثٕليرٕسظيمثٕليمثٕلخٛذيمثٕلفاسٔق أيٛش زثٛة خهف انثٕ عثاط 110

54.0909يعٛذيرٕسظيرٕسظضعٛفيمثٕليمثٕليمثٕليرٕسظضعٛففاطًح انضْشاء ضٛف هللا خاسى 111

52.0000يعٛذيرٕسظيمثٕلضعٛفيرٕسظيرٕسظضعٛفخٛذضعٛففاطًح زٛذس زًضج112
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56.1364يعٛذيمثٕليرٕسظضعٛفخٛذيمثٕليرٕسظيمثٕليمثٕليساير خًال غذٚش 133

65.7727َاخرخٛذيمثٕليرٕسظخٛذ خذايمثٕليمثٕليرٕسظخٛذيصذق يخهف يضتاٌ انعدٛهٙ 134

60.2273َاخريرٕسظيمثٕليمثٕليرٕسظيرٕسظخٛذيمثٕليمثٕليصطفٗ زسٍٛ يُٛف 135

70.2273َاخرخٛذيرٕسظيرٕسظخٛذ خذايرٕسظخٛذ خذاخٛذيرٕسظيصطفٗ فانر سعٛذ 136

72.7273َاخريرٕسظخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذخٛذخٛذيرٕسظيصطفٗ دمحم فاضم سهًاٌ انعثاس137ٙ

47.5909يعٛذيمثٕليمثٕليمثٕلضعٛفيمثٕلضعٛفيمثٕلضعٛفيصطفٗ يسًٕد ازًذ 138

53.7727يعٛذخٛذيمثٕلضعٛفيرٕسظيمثٕليمثٕلضعٛفيرٕسظيعار سانى صثسٙ زسٌٕ اندثٕس139٘

63.0455َاخريرٕسظيمثٕليرٕسظيرٕسظخٛذيرٕسظيرٕسظيمثٕليُشذ خهف يُشذ فهٛر اندٕسا140َٙ



17.2273يعٛذضعٛفيمثٕليمثٕليٓا عثذ دمحم خثش اندثٕس141٘

51.7727يعٛذيمثٕليمثٕلضعٛفخٛذيمثٕلضعٛفيمثٕلضعٛفيُٓذ اتشاْٛى عثذهللا عهٕاٌ انًخهث142ٙ

39.3182يعٛذيرٕسظضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفيمثٕلضعٛفيُٛا غساٌ زًٛذ شكش143

51.4545يعٛذيمثٕلخٛذضعٛفيمثٕلضعٛفيمثٕليمثٕليمثٕلَادٚح عهٙ عثٕد ازًذ انًكذي144ٙ

55.9545يعٛذيمثٕلخٛذضعٛفيرٕسظيمثٕلضعٛفيرٕسظيرٕسظَاصش عاصف عضأ٘ عهٙ 145
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