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 51ِعدي اٌفصً األٚي ِٓ  اضُ اٌطاٌة اٌرتاعٟ

% 

 51ِعدي اٌفصً األٚي ِٓ 

% 

ِعدي اٌطعٟ اٌطٕٛٞ ِٓ 

01 % 

ا ًّ ا وتاتحً  رل ًّ ا وتاتح رل ًّ  وتاتح   رل

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ثنتا عشرة  23 د١ٔا ٘ستر ز٠داْ خٍف  (1

 تسع وعشرون  32 رة أربع عش 25 خمس عشرة  26 د٠أا اترا١ُ٘ ِضّٛد اصّد  (2

 ثنتان وعشرون  33 ثنتا عشرة  23 عشرة  21 د٠أا ا٠اد داٚد ضٍّاْ  (3

 خمس وعشرون  36 ثنتا عشرة  23 ثالث عشرة  24 د٠أا ِضّد ذ٠اب ضٍّاْ  (4

 ثمان وعشرون  32 ست عشرة  27 ثنتا عشرة  23 رراء خضر فاضً صط١ٓ  (5

 خمس وعشرون  36 عشرة  ثنتا 23 ثالث عشرة  24 رصّح عٍٟ صط١ٓ ِٕصٛر  (6

 ست وعشرون  37 أربع عشرة  25 ثنتا عشرة  23 رصّٗ ضزاد خض١ر عثاش  (7

 ثنتان وعشرون  33 ثنتا عشرة  23 عشرة فقط 21 رضً ضعد خض١ر عثاش  (8

 ثالث وعشرون  34 أحدى عشرة  22 ثنتا عشرة  23 رضً صثاس صطٓ ضٍطاْ  (9

 أربع وعشرون  35 عشرة ثنتا  23 ثنتا عشرة  23 رضً واظُ صط١ٓ صطٓ  (11

 ست وعشرون  37 ثنتا عشرة  23 أربع عشرة  25 رضً ور٠ُ ضا٠ع ضٍّاْ  (11

 خمس وعشرون  36 ثنتا عشرة  23 ثالث عشرة  24 رشا رٛدخ خ١ًٍ ِضّد  (12

 خمس وعشرون  36 ثنتا عشرة  23 ثالث عشرة  24 رغدٖ راضُ ِضّد ٔص١ف  (13

 خّص ٚعشرْٚ  52 تا عشرج حٕ 05 حالث عشرج  01 رغدٖ ِضطٓ فاضً ِز١د  (14

 ست وعشرون  37 ثنتا عشرة  23 أربع عشرة  25 رفاٖ عثد اٌرصّٓ ر١ًٍ اترا١ُ٘  (15

 تسع وعشرون  32 أربع عشرة  25 خمس عشرة  26 رفً ف١ٍش صطٓ عثاش  (16

 ثنتان وعشرون  33 عشرة فقط  21 ثنتا عشرة  23 رل١ح اصّد اترا١ُ٘ صّادٞ  (17

 حٕتاْ ٚعشرْٚ  55 عشرج فمظ  01 ا عشرج حٕت 05 رل١ٗ عٍٟ صط١ٓ خ١ًٍ  (18

 تسع وعشرون  32 أربع عشرة  25 خمس عشرة  26 رٔا ٘اشُ واظُ خٍف  (19

 ست وعشرون  37 ثنتا عشرة  23 أربع عشرة  25 رؤٜ صط١ٓ اصّد عثدٚي  (21

 ثمان وعشرون  32 ست عشرة  27 ثنتا عشرة  23 رؤٜ ز٠اد ٔارٟ عثد  (21

 ثمان وعشرون  32 ست عشرة  27 شرة ثنتا ع 23 رؤٜ ِضّد ظا٘ر ِضّد  (22

 خمس وعشرون  36 ثنتا عشرة  23 ثالث عشرة  24 ر٠ا ترواْ غازٞ عثد اٌىر٠ُ  (23

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ثنتا عشرة  23 زت١دج خاٌد واًِ رش١د  (24

 ثمان وعشرون  32 ست عشرة  27 ثنتا عشرة  23 ز٘راء اصّد شاور ِضّٛد  (25

 تسع وعشرون  32 أربع عشرة  25 خمس عشرة  26  داٚدز٘راء رعد عثد هللا  (26
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 تسع وعشرون  32 أربع عشرة  25 خمس عشرة  26 ز٘راء ل١ص صط١ٓ ِضّد  (27

 خمس وعشرون  36 ثنتا عشرة  23 ثالث عشرة  24 ز٘راء ِضطٓ ِٕٙا ا٠داَ  (28

 خمس وعشرون  36 ثنتا عشرة  23 ثالث عشرة  24 ز٘راء ِضطٓ ٔا٠ف ٔٛرٞ  (29

 سبع وعشرون  32 أربع عشرة  25 ثالث عشرة  24 ّد صط١ٓ عٍٟز٘راء ِض  (31

 أحدى وثالثون  42 ست عشرة  27 خمس عشرة  26 ز٘راء ِضّد ِز١د ٘ادٞ  (31

 ثمان وعشرون  32 أربع عشرة  25 أربع عشرة  25 ز٘راء ِراس صطٓ ِضّٛد  (32

 سبع وعشرون  32 أربع عشرة  25 ثالث عشرة  24 ز٘راء ٠اض١ٓ عثد اترا١ُ٘  (33

  راضة فٟ االِتضأاخ ٌٍعاَ اٌّاضٟ  ز٠اد طٗ خض١ر عثاش  (34

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ثنتا عشرة  23 ز٠ٕة اضّاع١ً اترا١ُ٘ خ١ًٍ  (35

 أحدى وثالثون  42 ست عشرة  27 خمس عشرة  26 ز٠ٕة صّسج رعفر عٍٟ  (36

 سبع وعشرون  32 ثالث عشرة  24 أربع عشرة  25 ز٠ٕة ص١ّد عٍٟ ردٚف  (37

 ثمان وعشرون  32 أربع عشرة  25 أربع عشرة  25 ٠ٕة خاٌد عثاش صاٌشز  (38

 تسع وعشرون  32 أربع عشرة  25 خمس عشرة  26 ز٠ٕة رافد عّر عٍٛاْ  (39

 ست وعشرون  37 ثالث عشرة  24 ثالث عشرة  24 ز٠ٕة عثد اٌىر٠ُ وافٟ رف١دٞ  (41

 ست وعشرون  37 ة ثالث عشر 24 ثالث عشرة  24 ز٠ٕة عٍٟ  عثد اٌرضا عثد األ١ِر  (41

 ثنتان وثالثون  43 ست عشرة  27 ست عشرة  27 ز٠ٕة عٛدج عثاش ٔاصر  (42

 ثنتان وثالثون  43 ثمان عشرة  22 أربع عشرة  25 ز٠ٕة ع١فاْ ِٙدٞ ع١طٝ  (43

 تسع وعشرون  32 ست عشرة  27 ثالث عشرة  24 ز٠ٕة ٚاحك ضٍّاْ اصّد  (44

 ست وعشرون  37 ثنتا عشرة  23 أربع عشرة  25 ز٠ٕح عثد اٌطالَ ِضّد صاٌش  (45

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ثنتا عشرة  23 ز٠ٕٗ ذ٠اب ِضّد واظُ  (46

 ست وعشرون  37 ثنتا عشرة  23 أربع عشرة  25 ز٠ٕٗ شالي صث١ة رش١د  (47

 ثمان وعشرون  32 ثالث عشرة  24 خمس عشرة  26 ضارج صثضٟ صاٌش فرد  (48

 ثالثون  41 أربع عشرة  25 ست عشرة  27 ضارج عثد اٌضافع ف١ٍش صطٓ  (49

 تسع وعشرون  32 أربع عشرة  25 خمس عشرة  26 ضارج فؤاد رثار شىر  (51

 تسع وعشرون  32 أربع عشرة  25 خمس عشرة  26 ضارج ِخٕٝ ص١در ِضّد  (51

 ثالثون  41 أربع عشرة  25 ست عشرة  27 ضارج ِضطٓ ع١ٍٛٞ  ض١ٍّاْ  (52

 خمس وعشرون  36 ثنتا عشرة  23 رة ثالث عش 24 ضارٖ ٔا٠ف اصّد رش١د  (53

 ثالثون  41 أربع عشرة  25 ست عشرة  27 ضزاد صط١ٓ عٍٟ ر١ًّ  (54
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 ست وعشرون  37 أربع عشرة  25 ثنتا عشرة  23 ضزٝ رعد ٔزُ ِضّد  (55

 ثالثون  41 أربع عشرة  25 ست عشرة  27 ضزٝ ضالَ عىاب  اصّد  (56

 ثالثون  41 ة أربع عشر 25 ست عشرة  27 ضزٝ ٘اتف صرتٟ صاٌٛب  (57

 تسع وعشرون  32 ست عشرة  27 ثالث عشرة  24 ضضر خ١ًٍ اترا١ُ٘ عثد عٍٟ  (58

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ثنتا عشرة  23 ضرٜ ذ٠اب عثاش فاضً  (59

 ٌُ تثاشر فٟ اٌعاَ اٌضاضر +راضثح ٌعدَ اٌّثاشرج فٟ اٌعاَ اٌّاضٟ  ضرٜ عٍٟ صط١ٓ ِضّد  (61

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ا عشرة ثنت 23 ضرٜ عٍٟ ِاٌه ص١ّد  (61

 ثمان وعشرون  32 ست عشرة  27 ثنتا عشرة  23 ضرٜ ف١صً طٗ ٠اض١ٓ  (62

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ثنتا عشرة  23 ضرٜ واظُ ِطعٛد ِسعً  (63

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ثنتا عشرة 23 ضعاد رالي صط١ٓ ٕ٘دٞ  (64

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ثنتا عشرة  23 ضى١ٕح ظا٘ر عٍٛاْ صاٌش  (65

 ثالثون  41 أربع عشرة  25 ست عشرة  27 ضّارٖ راضُ اصّد ِثارن  (66

 سبع وعشرون  32 ثنتا عشرة  23 خمس عشرة  26 ضّر صثضٟ صط١ٓ راشد  (67

 تسع وعشرون  32 ست عشرة  27 ثالث عشرة  24 ض١ّرج عثد هللا ٔزُ عثٛد  (68

 ثمان وعشرون  32 أربع عشرة  25 أربع عشرة  25 داْضٕاء داٚد اضّاع١ً ز٠  (69

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ثنتا عشرة  23 صطٓٞ ضاٌُ ع١ٍٛ ضٙاد   (71

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ثنتا عشرة  23 ضٙاَ ِز١د عدٔاْ عثداٌٛ٘اب  (71

 ست وعشرون  37 ثنتا عشرة  23 أـربع عشرة  25 ض١ف عٍٟ ِضّد أصّد  (72

 أحدى وثالثون  42 ثمان عشرة  22 ثالث عشرة  24 صارث ِٛفك اترا١ُ٘شٙد   (73

 أربع وعشرون  35 ثنتا عشرة  23 ثنتا عشرة  23 شٙد ص١ّد صط١ة عٍٛاْ  (74

 أربع وثالثون  45 سبع عشرة  22 سبع عشرة  22 شٙد عثاش ِضّد عثاش  (75

 وعشرون خمس  36 أربع وعشرون  25 أحدى عشرة  22 ش١ثاْ إترا١ُ٘ ٌط١ف تر٠ذ  (76


