
ا َ د ِظٙر ػثد اٌىر٠ُ

اٌصا١ٔٗ

أ

وراتحَرلّا

شّأٟ ػشر درجح10818ًاالء خاٌد اضّاػ١ً دط1ٓ

ذطغ ٚػشرْٚ درجح111829ًاالء ػٍٟ دطٓ دط2ٓ١

ذطغ ٚػشرْٚ درجح131629ًاترار شاًِ ػث١د ِذّد3

شالشْٛ درجح131730ًاترا١ُ٘ خ١ًٍ اترا١ُ٘ ِصطف4ٝ

ضد ٚػشرْٚ درجح131326ًادّد شا٠ر ادّد واظ5ُ

أرتغ ٚػشرْٚ درجح111324ًادّد دراز ٌط١ف ف١ٍخ6

ذطغ ٚػشرْٚ درجح121729ًادّد ص١اد صاٌخ فرض7

ضد ٚػشرْٚ درجح131326ًادّد ػدٔاْ ازرن ػٍٛا8ْ

أرتغ ٚػشرْٚ درجح111324ًادّد ػٍٟ ذروٟ ِذّد9

شّأٟ ٚػشرْٚ درجح121628ًادّد ور٠ُ دطٓ ِذّٛد10

أرتغ ٚػشرْٚ درجح121224ًادّد ٠ٛٔص صاٌخ ِذّد11

أرتغ ٚػشرْٚ درجح121224ًادُ٘ ١ِٕر واًِ ػٍٛا12ْ

أرتغ ٚػشرْٚ درجح121224ًاضراء ِذّٛد جاضُ ِذّٛد13

ضد ٚػشرْٚ درجح121426ًاشٛاق ر٠اض خ١ٍفح دط14ٓ

شالز ٚػشرْٚ درجح111223ًاشٛاق ِذّد ػدٔاْ ف١ٍخ15

ضثغ ٚػشرْٚ درجح121527ًاط١اف ادّد ِٙدٞ خ١ّص16

ػشرْٚ درجح11920ًأط١اف ِٙدٞ صاٌخ17

أرتغ ٚشالشْٛ درجح142034ًافراح لذطاْ جاضُ 18ٞٛ١ِ

ضد ٚػشرْٚ درجح131326ًاوراَ زوٟ خّاش لدٚر19ٞ

ضد ٚػشرْٚ درجح151126ًأص ِذّد جاضُ دّد20

ضثغ ٚػشرْٚ درجح111627ًأؼاَ ٔاظُ ادّد دط21ٓ١

اشٕاْ ٚػشرْٚ درجح101222ًأٛر صاٌخ دط١ٓ ِطٍه22

آ٠ح ٘ادٞ ِذّد ػثد هللا23

شالز ٚػشرْٚ درجح111223ًا٠طر شاِر ِذّٛد ٠اض24ٓ١

ػشرْٚ درجح91120ًا٠طر شاور ج١ًّ جطا25َ

:                                اٌّـــــــردٍح 

ػٍُ إٌفص اٌررتٛٞ:       اٌّـــــادج    جاِؼح د٠اٌٝ

:ِدرش اٌّادجو١ٍح اٌررت١ح ٌٍؼٍَٛ االٔطا١ٔح

فصً اٌصأٟفصً االٚي

اٌطؼٟ

لطُ اٌؼٍَٛ اٌررت٠ٛح ٚإٌفط١ح
:  اٌشؼثـــــــــــح 

االضُ خ
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شالز ٚػشرْٚ درجح121123ًا٠الف ِٕٙا اترا١ُ٘ ِذّد26

ضثغ ٚػشرْٚ درجح121527ًا٠ّٓ دّٛد ػس٠س ػ27ٍٟ

شّأٟ ٚػشرْٚ درجح141428ًا٠ٛب ِذّد ٔاصر دط28ٓ١

خّص ػشر درجح7815ًتارق صفاء ور٠ُ ػث١د29

أرتغ ٚػشرْٚ درجح101424ًتاضُ ػثد هللا ػٍٟ ِٕصٛر30

ذطغ ٚػشرْٚ درجح121729ًترٛي ٠ٛٔص جاضُ ِذّد31

ضد ٚػشرْٚ درجح101626ًتراءج دمٟ اضّاػ١ً جّؼ32ٗ

خّص ٚػشرْٚ درجح111425ًتىر ادّد جٛاد واظ33ُ

اشٕاْ ٚػشرْٚ درجح121022ًتىر ػادي ذِٛاز ػ34ٍٟ

ضد ٚػشرْٚ درجح121426ًذثارن شائر خاٌد رش١د35

ٚادد ٚشالشْٛ درجح121931ًذثارن جاضُ ِذّد جاض36ُ

أرتغ ٚػشرْٚ درجح111324ًذذط١ٓ أٛر ِذّد دط37ٓ

ضثغ ٚػشرْٚ درجح111627ًذمٝ ػادي صث١خ غ١دا38ْ

ضد ٚػشرْٚ درجح121426ًجؼفر ٘أٟ ػثد هللا ػثد39

خّص ٚػشرْٚ درجح121325ًداذُ ور٠ُ ػ١ٍٛٞ ِٙد40ٞ

شالشْٛ درجح141630ًداذُ ور٠ُ ػٕمٛد ا41ٓ١ِ

ٚادد ٚػشرْٚ درجح81321ًدارز خاٌص د١ّد رش١د42

ضد ٚػشرْٚ درجح121426ًدطاَ صاٌخ ػٛاد ِذ١ّ١د43

شّأٟ ػشر درجح12618ًدط١ٓ داِد دطٓ ِطرب44

ضثغ ٚػشرْٚ درجح131427ًدط١ٓ رش١د ػثد دط45ٓ

ضثغ ٚػشرْٚ درجح141327ًدط١ٓ رػد دط١ٓ ِذّد46

خّص ٚػشرْٚ درجح111425ًدط١ٓ ػثد اٌىر٠ُ ػٍٟ صاٌخ47

شالز ٚػشرْٚ درجح121123ًدط١ٓ ِذّٛد خ١ّص ِذّد48

ضثغ ػشر درجح71017ًدط١ٓ ٘ادٞ دط١ٓ ػ49ٍٟ

ػشرْٚ درجح91120ًدط١ٓ ٚادٞ ضٍّا50ْ
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ضثغ ٚػشرْٚ درجح121527ًدٛراء اترا١ُ٘ ػثٛد 51ٌِٗٛ

52
 دٛراء اضّاػ١ً اترا١ُ٘

ػٍٛاْ
ضد ٚػشرْٚ درجح91726ً

ضد ٚػشرْٚ درجح121426ًدٛراء ضؼدْٚ ػس٠س د١ّد53

شّأٟ ػشر درجح81018ًد١در تاضُ ِذّد واظ54ُ

ضد ٚػشرْٚ درجح131326ًد١در ِطٍة ادّد ػثد هللا55

ذطغ ػشر درجح10919ًخاٌد صاٌخ ِذط56ٓ

ضد ٚػشرْٚ درجح111526ًخاٌد ١ٌٚد ِذّٛد شاط57ٟ

خّص ٚػشرْٚ درجح111425ًخد٠جح دط١ٓ ػثد هللا دط58ٓ١

ٚادد ٚشالشْٛ درجح151631ًخ١ًٍ ادّد د١ّد د١ّد59

خّص ٚػشرْٚ درجح101525ًخ١ًٍ ِذٟ ػٍٟ ِذّٛد60

61
 خٛضاء ػثد اٌج١ًٍ دط١ٓ

ادّد
ذطغ ٚػشرْٚ درجح161329ً

شّأٟ ٚػشرْٚ درجح101828ًدػاء خ١ًٍ اترا١ُ٘ دط62ٓ

ضد ٚػشرْٚ درجح121426ًدػاء ِاٌه اترا١ُ٘ جدٚع63

ػشرْٚ درجح71320ًد٠أا رػد ػاصٟ دط64ٓ١

شالز ٚػشرْٚ درجح121123ًد٠أا رػد ور٠ُ دط65ٓ

اشٕاْ ٚػشرْٚ درجح101222ًرداي رػد ػٍٟ دط66ٓ١

ضثغ ٚػشرْٚ درجح121527ًردّٗ ِازْ ِذّد ػثاش67

رضً ور٠ُ اترا١ُ٘ ضٍّا68ْ

أرتغ ٚػشرْٚ درجح121224ًرضً ٔٙاد ادّد دط69ٓ

أرتغ ٚػشرْٚ درجح121224ًرغد طارق ٔا٠ف رجة70

شالز ٚػشرْٚ درجح101323ًرفاج وٙالْ ا١ِٓ رد71ُ١

خّص ٚشالشْٛ درجح181735ًرل١ح ِذّد دط72ٓ١

ػشرْٚ درجح101020ًرل١ٗ ِذّٛد ػس٠س ٠اش73

شالشْٛ درجح131730ًرٔدٖ اترا١ُ٘ صفٛن دط74ٓ١

شّأٟ ٚػشرْٚ درجح131528ًرٔدٖ خ١ّص صاٌخ د١ّد75
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ضثغ ٚػشرْٚ درجح111627ًرؤٜ ػٍٟ شاور دط76ٓ١

ضثغ ٚػشرْٚ درجح141327ًر٠ٙاَ د١ّد ػثد هللا رش١د77

اشٕاْ ٚشالشْٛ درجح122032ًزت١دٖ ٘ادٞ ػثٛد ِذ١ط78ٓ

ضد ٚشالشْٛ درجح181836ًز٘راء دطٓ فاضً دط79ٓ١

ذطغ ٚػشرْٚ درجح131629ًز٘راء شؼ١ة ػثد دى80ُ١

ٚادد ٚػشرْٚ درجح14721ًز٘راء صثاح خض١ر ِذّد81

ٚادد ٚشالشْٛ درجح151631ًز٘راء ػّار اترا١ُ٘ ٘اد82ٞ

ضثغ ٚػشرْٚ درجح121527ًز٠د ِذّٛد خسػً دا٠خ83

ضد ٚػشرْٚ درجح121426ًز٠ٕة ػٍٟ دط١ٓ ِٕصٛر84

ٚادد ٚشالشْٛ درجح141731ًز٠ٕة لاضُ ِذّد ِٛض85ٝ

ز٠ٕة ١ٌس ٌط١ف ادّد86

خّص ٚػشرْٚ درجح131225ًز٠ٕة ٠اضر خض١ر صادق87

ضد ٚشالشْٛ درجح171936ًضارج شاِر ِشىٛر ِجٙٛي88

خّص ٚػشرْٚ درجح131225ًضارج غأُ ػث١د ػٍٛا89ْ

خّص ٚػشرْٚ درجح131225ًضارج ِذّد ػٍٟ اضّاػ90ً١

ذطغ ٚشالشْٛ درجح192039ًضارٖ ادّد ػثد ػ91ٍٟ

ػشرْٚ درجح71320ًضارٖ دط١ٓ جاضُ ِذّد92

ٚادد ٚشالشْٛ درجح141731ًضارٖ ضاِر دداَ دا٠ف93

ٚادد ٚشالشْٛ درجح141731ًضارٖ ػ١طٝ ػثد ٠اض94ٓ١

أرتغ ٚػشرْٚ درجح131124ًضارٖ ١ٌٚد خاٌد ػٍٛا95ْ

96
 ضاِٟ تالضُ ٠اض١ٓ ػثد

اٌذط١ٓ

ضثغ ٚػشرْٚ درجح141327ًضثأ ضٍّاْ ٔجُ ػثد97

ذطغ ٚػشرْٚ درجح131629ًضجاد داِد دط١ٓ واظ98ُ

شالشْٛ درجح151530ًضجٝ دطٓ ز٠داْ خٍف99

شّأٟ ٚػشرْٚ درجح141428ًضرداْ رش١د دد٠رٞ شٙاب100
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ضد ٚػشرْٚ درجح131326ًضؼد شاور ِذّٛد ػثاش101

ٚادد ٚشالشْٛ درجح141731ًضفأح ِصٕٝ خٍف ٔف102ً

ضد ٚػشرْٚ درجح121426ًض١ٍٙح ػس٠س ػٍٟ ِذّد103

ضد ٚػشرْٚ درجح121426ًض١ف خاٌص ور٠ُ صاٌخ104

شالشْٛ درجح131730ًشٙد ادّد دط١ٓ واظ105ُ

شالز ٚػشرْٚ درجح131023ًشٙد شا٠ر جاضُ ِذّد106

أرتغ ٚشالشْٛ درجح161834ًشٙد شائر ٌط١ف ِذّد107

خّص ٚشالشْٛ درجح171835ًشٙد ػطا هللا اترا١ُ٘ ػثد هللا108

ذطغ ٚػشرْٚ درجح131629ًشٙد ف١ٍخ دطٓ ضاد109ٟ

ٚادد ٚشالشْٛ درجح151631ًشٙد واظُ ادّد دط110ٓ

شالز ٚشالشْٛ درجح161733ًشٙد ِصٕٝ ٘اشُ ِج١د111

ٚادد ٚػشرْٚ درجح16521ًشٙد ِج١د واظُ خٍف112

ضثغ ٚػشرْٚ درجح131427ًش١ّاء ػالء دط١ٓ رش١د113

شّأٟ ٚػشرْٚ درجح121628ًش١ّاء ػٍٟ دطٓ ِذّد114

ٚادد ٚشالشْٛ درجح141731ًش١ّاء ٚاشك ِذّد خٍف115

أرتغ ٚػشرْٚ درجح131124ًصثا شاِر ٔاطك ػٍٛا116ْ

ضد ٚػشرْٚ درجح121426ًصفاء ِجثً ػٍٟ ٔاصر117

شالز ٚػشرْٚ درجح121123ًص١ٙة  رػد داذُ صاٌخ118

شّأٟ ػشر درجح12618ًضذٝ اضّاػ١ً دطٓ ػٍٛظ119

ضثغ ٚػشرْٚ درجح121527ًضذٝ ػثد ػٍٟ دط120ٓ١

ٚادد ٚشالشْٛ درجح141731ًضذٝ ِس٘ر خض١ر ٌفرح121
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