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لشاس اٌٍجٕتعالِت اٌّغابمتاإلعُ و اٌٍمباٌتشتُب

ٔاجخ08.00بًٍُ دى1ُُ

ٔاجخ07.75سلُك إٔاط2

( 14,57ِعذي اٌطىس األوي  )ٔاجخ 07.50عبذٌٍ عفُا3ْ

( 10,68ِعذي اٌطىس األوي  )إدتُاطٍ  07.50جشادٌ َاع4ُٓ

إدتُاط06.75ٍوصُفٍ عه5ًُ

إدتُاط06.38ٍبشاوتٍ أدّذ6

ساعب06.25دغٕاوٌ اٌعاس7َ

ساعب06.00ٌعىس ٔجىي8

ساعب05.88بٓ جذو عىُٕت9

ساعب05.63سفشافٍ عبذ اٌشدّا10ْ

ساعب05.63عماٌ عبذ اٌمادس11

ساعب05.50بشابخ ِٕاي12

ساعب05.50سٍٍِ ٌذغ13ٓ

ساعب05.38ٔىٌ ع14ٍٍ

ساعب05.25سوادٕت بذس اٌذ15َٓ

ساعب05.00عىىَ دُاة16

ساعب04.88بٍّتٍىن عٍُّا17ْ

ساعب04.88ِىدع فشَذة18

ساعب04.75شٍٕ ٍُِىد19

ساعب04.63عاَخ تشوُت20

ساعب04.63شاسف عفاف21

ساعب04.63صخشٌ سجاء22

ساعب04.63ٔشٍت ِصطف23ً

ساعب04.56بعذاشٍ صوٌُخت24

ساعب04.13بٓ عّش َضَذ25

ساعب04.13جشبىعٍ وّاي26

ساعب04.13ِشغاد اٌذاج27

ساعب04.06اٌعّشٌ عٍغبًُ 28

ساعب03.88اٌباح دٕا29ْ

ساعب03.88بٓ دشاػ غُٕت30

ساعب03.88ثاِش خ31ًٍُ

ساعب03.88خٍفت صَٕب32

ساعب03.81عشوعٍ ٔغش33َٓ



ساعب03.69عمبٍ صبشَٕت34

ساعب03.69لالتٍ ِذّذ ٔزَش35

ساعب03.63عالٍِ إعّاع36ُٓ

ساعب03.56بٓ رَب أدّذ37

ساعب03.50بىخششىفت بالي38

ساعب03.38عٍ ٔاصش ِذّذ39

ساعب03.13بٓ سابخ ِٕىس40

ساعب03.13عٍٍٍُ أعاِت41

ساعب03.06األخضشٌ ِذّذ اٌذافظ42

ساعب03.06بٓ عالِت فاطّت اٌضهشاء43

ساعب03.06صاغض عبذ اٌشصاق44

ساعب03.00بٓ اٌشُخ اٌفمىْ عاسة45

ساعب03.00بىشٕمُش عبذ اٌشدّا46ْ

ساعب03.00سدّىْ سلُت47

ساعب03.00عبُضة بغا48َ

ساعب03.00عٍُك عبذ اٌشؤوف49

ساعب03.00فشاجٍ عادي50

ساعب02.94دغىٔت بٍماع51ُ

ساعب02.88بٍت وّاي52

ساعب02.88شطٍ سبُعت53

ساعب02.75بٓ بشَىت عفاف54

ساعب02.75وشَُ د55ٍُُ

ساعب02.75ٌبىاسة وٕضة56

ساعب02.75وداوٌ صوهُش57

ساعب02.50فالح عّاس58

ساعب02.50ٌىذً عاُِت59

ساعب02.38بىصاهش بىثُٕت60

ساعب02.38ٔبك أدّذ61

ساعب02.31شاَب باع62ُ

ساعب02.25صبشٌ سفاع63ٍ

ساعب02.19لطاسٌ ع64ٍٍ

ساعب02.13صَمُ ٌُّاء65

ساعب02.13عاوشٌ ِذّذ ِصطف66ً

ساعب02.13صذشاوٌ فشداث67

ساعب02.00بىصاهش عٍُت سٔذة68

ساعب02.00دذوس عبذ اٌمادس69

ساعب01.88اٌعّىدٌ سضىا70ْ

ساعب01.88صاٌذٍ عٍُّت71

ساعب01.81صواوٌ ِذّذ األ72ُِٓ

ساعب01.75دغُٓ ِذّذ ٔب73ًُ

ساعب01.75وُش دُذس74

ساعب01.75وُالٍٔ ٔزَشة75

ساعب01.75ِىي اٌخٍىة عبذ اٌعا76ٌٍ

ساعب01.63بىغابت فىص77ٌ

ساعب01.63عالوٌ عبذ اٌمادس78

ساعب01.56اٌعالٌٍ دغا79ْ



ساعب01.56بىشعُب صاسة80

ساعب01.50بىِعضة فاطّت صهشة81

ساعب01.50دٍٍَّ وّاي82

ساعب01.38بىعجاجت ِذّذ83

ساعب01.25بٓ بشَىت أعّاء84

ساعب01.25دواٌٍ وىثش85

ساعب01.25ِختاسٌ صوُت86

ساعب01.25ٔجاس أُِشة87

ساعب00.94شاسف تىُِت 88

ساعب00.75بىعتت دغاَ اٌذ89َٓ

ِمصًغائبلبًُ ِشاد90

ِمصًغائبخشباشٍ دىُّت91

ِمصًغائبشباح ِذٍ اٌذ92َٓ

ِمصًغائبعذَشة ٔىسة93

ِمصًغائبصٔادٌ هشا94َ

ِمصًغائبَخٍف لأت95

ِمصًغائبششَش عاشىس96

ِمصًغائبسابخ ِذّذ97

ِمصًغائبسوَغٍ إَّا98ْ

ِمصًغائبغشبُت عُّت99

ِمصًغائبخٍفٍ عبذ اٌذك100

ِمصًغائبطاهُش فشَذ101

ِمصًغائبأسفُظ ِش102َُ

ِمصًغائبعّتوسة وفاء103

ِمصًغائبِمذٍِ سضىا104ْ

ِمصًغائبسوبت ِذّذ سشُذ105

ِمصًغائببٓ جذو دّضة106

ِمصًغائبعبادٌت إَّا107ْ

ِمصًغائبعُشىٍٔ ع108ٍُُ

ِمصًغائبعىاعذَت ُِالي109

ِمصًغائبِذأٍ إِٓت110

ِمصًغائبتشوٍ صهُش111

ِمصًغائبعاٌٍّ بالي112

ِمصًغائبجذاوٌ جٍىي113

ِمصًغائببٓ غضباْ أُِشة114

ِمصًغائببغاٌُت واضخ115

ِمصًغائبدسٔىٍٔ ٍُِه116

ِمصًغائبٌىُٔظ أدّذ117

ِمصًغائبعبذ هللا ِشاد118ٍ

ِمصًغائببٍّبشون َىٔظ119

ِمصًغائبعبُذٌ عبذ اٌعضَض120

ِمصًغائبفاتخ عفُا121ْ

ِمصًغائبضىبُع 122ًِٕ

ِمصًغائبخُّغٍ سَاض123

ِمصًغائببذاسٌ صاٌخ124

ِمصًغائببىواسٌ جّاي125



ِمصًغائبسهىة ٔغُّت126

ِمصًغائببٓ عُغً وفاء127

ِمصًغائبشباح دغُٕت128

ِمصًغائببىٌمّت ِذّذ129


