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 أعى انطانة 
دسجح انفصم االٔل 

(01)% 

 8.75 ئتشاْٛى ػثذ انشصاق ػهٙ 

 7.34 أدًذ تٓجد كايم يغهى

 7.43 أدًذ دشتٙ دغٍ عهٕيٙ 

 8.42 أدًذ ستاح َٕس٘ جاتش

 7.02 أدًذ عٓٛم َجى ػثذ

 9.44 أدًذ ػادل دغٍٛ ػالٔ٘ 

 6.73 ادًذ ْاشى يٓذ٘

 7.49 أعايح خهذٌٔ دًضج

 7 اتشاْٛىأدًذ ضٛاء 

 8.18 ادًذ ضٛاء دغٍ

 7.05 ئعرثشق ضٛاء دايذ ػُاد

 9.03 أعشاء ػثذ انْٕاب ػثذ انشصاق

 8.01 أعًاء دافع أدًذ فٓذ

 8 أعًٗ يخهذ ٚذٛٗ لاعى

 8.47 أفُاٌ َثٛم صانخ

 8.18 آيُح ػادل ػثذ صٚذ ػثٛذ

 8.08 أيُٛح خانذ صٚذاٌ

 7.03 أيٛش داصو ػثذ األيٛش

 7.45 دمحمأيٛش ٚاعش 

 7.6 اًَاس عؼذ دًذاٌ ػثذ هللا 

 8.24 آٚاخ أيٍٛ دغٍ جٕاد

 7.65 آٚح دغٍٛ ػثذ انجثاس ػهٙ غانة 

 8.34 أٚح ػهٙ سعٕل

 8.4 ئٚالف دغٍ ػهٕاٌ دغٍٛ

 7.23 ئٚالف ػهٙ عؼٕد جٕاد 

 6.69 اٚٓاب يذًٕد ػٛغٗ

 8.3 أًٍٚ ػًش دًذاٌ 

 7.81 تشاء ئتشاْٛى يذغٍ

 7.33 تشاء يإٚذ ػثذ انجثاس خضٛش 

 7.86 تشائش ػثاط دغٍ دمحم 

 7.63 دغٍٛ ػادل ئعًاػٛم

 7.73 دغٍٛ غضُفش دغٍٛ ػهٙ 

 7.58 دٍُٛ أدًذ ػٕدج
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 7.19 دٍُٛ سائذ يذٙ ذٕفٛك

 8.7 دٕساء دمحم دغٍ

 7.81 دٛذس دغٍٛ دًٛذ

 8.23 دٛذس ػهٙ جاعى

 8.18 خًائم سائذ يٓذ٘

 8.26 ْاد٘ داَٛا ضٛاء ػضٚض

 7.98 دػاء يٓذ٘ ػثذ هللا

 4.15 رٔ انفماس دمحم ػثذ ٚصغ 

 7.29 سعم دمحم جًٛم دغٍ

 7.58 سفاِ دغٍٛ دغٍ ػٛذاٌ

 7.99 سٔاعٙ ػهٙ يخهف ػثٛذ 

 9.08 سؤٖ ْاشى َؼًح ئدسٚظ

 8.65 صْشاء أكشو ػثذ انمادس 

 7.38 صُٚة عًٛش ػثذ انجثاس

 8.38 عاسا ياجذ ػهٙ ٔنٙ

 8.78 أدًذ يذنٕل َاجٙعاسج 

 8.62 عاسج دغٍٛ ػهٙ

 7.53 عجٗ سٚاض يٓذ٘

 7.43 عجٗ ػهٙ غاص٘ ػثٛذ

 7.82 عًا أدًذ ػثٛذ ضادٙ

 8.42 عًا ًَٛش ػثذ انصادة صانخ

 8.53 عًٛح لٛظ ٚؼمٕب دمحم

 7.35 عُش ػايش ػثذ األدذ َؼٕو

 8.73 شًظ غغاٌ تٓجد ػثذ انكشٚى

 7.34 شٓذ دغٍٛ جثاس غافم

 8.58 شٓذ ػذ٘ ػالء دمحم جٕاد 

 6.53 شٓذ ػهٙ يشٌْٕ يذغٍ

 6.95 شًٛاء أدًذ ػثذ انذغٍ ػهٕٛ٘

 7.29 صفا فالح ياشاف طاْش

 9.45 صٓٛة عؼذ خاشغ عطى 

 7.54 طٛثح جًال ْاد٘ دغٍٛ 

 8.09 ػائشح عؼذ دمحم

 7.9 ػثاط فاضم ػثاط

 9.22 ػثذ انشدًٍ ػثذ هللا خهف 

 7.91 ئتشاْٛى خضشػثذ انؼضٚض ػادل 
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 7.68 ػثذ انكشٚى لصٙ طاسق جٕاد

 8.68 ػثذ هللا ػايش فانخ دغٍ
ػثذ انشدًٍ ػثذ انغراس ػثذ 

 8.07 انشدًٍ

 7.05 ػثٛش خضٛش جثش دداو

 7.55 ػض انذٍٚ ػثاط فاضم ػثذ انؼظٛى

 8.15 ػال ػهٙ كًال دايذ 

 8.41 ػهٙ ػثذ انخانك فضع دغٍٛ

 8.25 ػهٙ يصهخ ئعًاػٛم خهٛم

   غادج دايذ دمحم صتٌٕ

 6.9 غغك َاظى يذغٍ

 7.15 غٛث ػهٙ سصاق ػهٙ

 7.49 فاطًح ػًش ًَٛش ٕٚعف

 9.18 فشح سٚكاٌ دذٚذ ػهٙ 

 6.87 فشح يٕئم ادًذ َائم

 8.07 الفّ عاالس خهٛم ئتشاْٛى

 9.38 نثُٗ ػادل ػهٕٛ٘ يخهف

 9.27 دمحم أعؼذ فُجاٌ َاشٙ

 8.04 دمحم دغٍ صْشأ

 7.65 دمحم سشٛذ يجٛذ صانخ

   دمحم عؼذ كشٚى

 7.4 دمحم طّ ئعًاػٛم

 6.62 دمحم َضّٚ ئعًاػٛم عؼٛذ

 6.24 يشذضٗ ػثاط جثاس

 8.3 يغشج عؼذ ػضٚض ػثذ انذغٍ 

 9.18 يغشج لٛظ يرٙ انٛاط

 6.13 يصطفٗ أدًذ عؼٕد

 9.05 يؼرصى عؼذ شًظ انذٍٚ 

 7.58 يٕج ياْش يجٛذ يشكٕس 

 7.49 يُٛا ػًش ػثذ انجثاس دًذاٌ 

 9.14 َادٚح طالل فاضم دًاد٘ 

 6.64 َثأ ػادل َصٛف 

 9.23 َٕس أدًذ شًظ انذٍٚ يذٙ انذٍٚ

 8.05 َٕس ػثاط َؼًح ػثذ 

 7.38 َٕس نطٛف ػثذ هللا
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 8.29 َٕس يذًٕد ػثاط ػهٙ 

 7.88 ْاجش فالح دغٍ

 6.27 ْثح صفاء دغٍٛ خهف 

 6.85 ػثذ انهطٛفْثح ػثذ هللا تٓجد 

 7.64 ْثح دمحم ػثذ انٓاد٘

 8.28 ْثح ٚاعش ٚاعٍٛ ػثذ انشصاق 

 8.33 ْذٖ أدغاٌ ػهٙ دمحم

 8.08 ْذٖ أٚاد دمحم ػثذ انشضا

 8.83 ًْغح ػصاو ػثذ انشدًٍ يذٙ

 8.71 ْٛا طانة ػهٙ ػثذ انشضا

 8.7 ٔداد َجٛة فاضم

 8.23 ٔفاء لاعى سصٔلٙ دمحم ػهٙ 

 6.87 ٕٚعف تٌُٕٔالء جًال 

 7.99 ٔالء يمذاد عؼذ هللا شذارِ

 8.01 ٚاعًٍٛ ػثذ األيٛش ػثذ انْٕاب 

 7.55 ٚغشٖ يصطفٗ ئتشاْٛى ػهٙ خاٌ

 8.98 سَذ صٚذ ػض انذٍٚ

 7.25 صكشٚا ػثذ انشضا عؼذ هللا

 7.78 شزٖ فائض أدًذ

 7.33 ػثذ انشدًٍ صفاء صانخ

 8.23 تكش خانذ دمحم دغٍ

 7.65 سؤٔف اَظ ػثذ انذكٛى

 8.48 فاطًح َاظى اتشاْٛى

 6.45 كشو يشٔاٌ عانى

 7.34 دمحم ػائذ أدٚة

 7.49 َٕس ظافش تشٛش 

 7.73 ٕٚشٛا ػًاد عانى 

 6.99 دػاء خانذ ػثذ انغفٕس

 5.88 يشٔج أدًذ ػثذ هللا

 6.35 اعايح طاسق جاعى

 8.13 ػهٙ ػثذ انْٕاب يذًٕد

 7.81 يصطفٗ خهٛم اتشاْٛى

 8.36 كاظى صٚذاٌ دغٍدمحم 

 7.18 يصطفٗ دًٛذ دافع

 8.83 عجاد ػايش ػهٙ
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   اتشاْٛى جٓاد ػثذ انخانك

 6.14 ػهٙ جًال ػثٕد ٚاعٍٛ

 9.26 سؤٖ دًٛذ فاضم

 5.89 صثا دٛذس دغٍٛ 

 5.85 ػثذ هللا َاجٙ ساضٙ

 6.3 أٔط فٛصم كاظى

 6.86 اٚالف اعًاػٛم صػال

 8.9 لرٛثح يذًٕد خهف

   انؼاتذٍٚ ػهٙ دغٍٛصٍٚ 
 


