


زتٛذج ضؼذ ادًذ صانخ انمساز1
87.522

ضارِ دًٛذ َٕٚص ػثذ انذًٛذ انسٚذ2٘
83.51

يذًذ ػهٙ صانخ يذًذ انطثؼا3٘ٔ
83.33

آيُح نٛس لاصذ يذًذ انذرتا4٘ٔ
83.256

يؼًر ػثذ انغفٕر اتراْٛى  ػثذ اهلل االغا5
81.641

يرٔض صانخ يذًذ اتراْٛى انجثٕر6٘
81.358

يذًذ تاضم يذًذ ٚذٛٗ انخٛاط7
80.509

رٚى ػغا اهلل فٓذ يخهف8
80.121

يذًذ جاضى يذًذ رشٛذ انذٛان9ٙ
79.277

َٕر ػاير ٚذٛٗ يذًذ جرجٛص انذن10ًٙٛ
78.583

دارز ضٓٛم ادرٚص ػثذ انمادر11
78.421

ػمثح ػثذ انُافغ داإد َادر أنُؼ12ًٙٛ
78.19

ادًذ ضؼذ ضؼٛذ ادًذ انذِٕٚ ج13ٙ
78.029

فارش َٕفم ػًر اَص انثكٕع14
77.996

زٚذ ٔنٛذ َٕر٘ آدو15
77.882

رٚى يذًذ دايذ يذًذ16
77.799

ضذٗ يئٚذ يذًٕد ادًذ17
77.498

ٚاضر ادًذ جاضى ػغٛح18
77.392

زٚذ رافغ ػثذ انٕادذ  ْٔة انستٛذ19٘
77.146

ػثذ اهلل لصٙ ػثذ انمادر ػثذ انرد20ًٍ
76.219

َطرٍٚ يذًذ رشٛذ ػثذ اهلل انًال21
76.164
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تاٌ اضًاػٛم ػهٙ دطٍٛ أنؼثٛذ22٘
75.948

رإٖ يمذاد َؼًد  رٌَٕ انؼثذ انؼسٚس23
75.784

ػهٙ ضؼذ ػثذ انفراح ػثذ اهلل24
75.662

اَؼاو َاظى دًٕ جاضى25
74.938

ضٕضٍ رضٕاٌ ػثذ انًجٛذ دًٛذ انرذاف26ٙ
74.756

اديٌٕ كٕركٛص رتاٌ ػثذ األدذ27
74.577

َٓا فارش صانخ انؼغا اهلل28
74.559

فٕاز انٛاش خضرػسٚس لاشا29
74.442

يٛطاء يذًذ ػثذ انؼسٚس ػهٙ انؼثذ انردٛى30
73.985

ْثح أَص ٚذٛٗ  يذًذ انثساز31
73.85

 رغذج اضًاػٛم ػازر ير32ٙ
73.764

َٕر ْاد٘ ػثذ انردًٍ ادًذ33
73.606

ػسِ عالل اتراْٛى ػهٙ انؼسا34٘ٔ
73.605

اُٚاش ػثذ انؼسٚس يطهظ يٕض35ٗ
73.483

شٓذ ضًٛر خهٛم يذًذانذرب36
73.369

َثؤ اتراْٛى رٌَٕ اتراْٛى أغا انذِٕٚ ج37ٙ
73.071

أضًاء ضايٙ يذًذ َجٛة ضهٛى38
73.032

َٕر تاضى يذًذ ػهٙ ضهًٛاٌ انذذٚذ39٘
72.97

ػهٙ جاضى دطٍٛ ػه40ٙ
72.962

ْذٖ يطهى ػمٛم ادًذ انثُاء41
72.741

ضًٛر غاز٘ ػثذ انٓاد٘ انؼرال42ٙ
72.68

صفا يئٚذ ضهًٛاٌ ػثذ اهلل انثكر43
72.243

لٛصر ػذَاٌ جًٛم جاضى44
72.023

اضراء زكرٚا خضر  يُصٕر ْذا45ّٚ
71.636

ػهٙ ٚأز ػهٙ ػثذ انمادر46
71.606

اضًاء جاضى يذًذ ْٔة انشرٚف47ٙ
71.6

ارٖٔ ايجذ فٕز٘ ادًذ ػسخ انشٕٓا48َٙ
71.344

دُٚا  شاير جهٛم تُٓاو49
71.269

ْذٖ انردًٍ يذًذ رٚاض ادًذ انًفر50ٙ
71.22



َثؤ يذًٕد ضانى  جاضى انثذر51٘
71.066

يذًذ نمًاٌ جرجٛص  يذًذانغائ52ٙ
70.507

نٛس َثٛم يذًذ ادًذ انًالح53
70.499

ًْاو يذًذ َٕر٘ لاضى ادًذ54
70.468

ػًر ػثذ انذكٛى جذٔع ػغٛح55
70.375

يٓا يذًذ ضرْٛذ  خهف انطثؼا56٘ٔ
70.122

ضفٛاٌ خانذ ػًر ضهغاٌ اغا57
69.932

ضٛف تطاو غاَى ٚؼمٕب58
69.735

زُٚة تاضم يذًٕد داإد59
69.7

رغذج ػاصى ػثذ انكرٚى ٕٚضف ػسٔز60
69.671

ضارِ ػسٚس يذًذ  ادًذ61
69.373

نئ٘ ػغا اهلل فٓذ يخهف انذٛان62ٙ
69.347

كرو رائذ خهٛم كك63ٕ
69.327

رٚذٚر ػصًد يجٛذ داجٙ ػًر64
69.124

ػالء رٔٚذ يجٛذ رشٛذ انصاغرج65ٙ
69.033

ػصًاٌ لاضى ضؼٛذ اتراْٛى انًخرار66
68.967

ضذر ادًذ ٕٚضف داجى67
68.775

َٕر خٛر انذٍٚ ػثذ انمادر اضًاػٛم انذتاؽ68
68.739

ػهٛاء ػًاد ػثذ اإلنّ يذًذ انذذٚذ69٘
68.649

لًر عارق عاْر جرجٛص انًؼرٔف70
68.642

اضراء ػثذ انٓاد٘ ادًذ ػثٛذ انؼكٛذ71٘
68.635

رٔاٌ زْٛر جثر دط72ٍ
68.585

زٚذٌٔ ضفٛاٌ يذًذ ػثذ انؼسٚس73
68.418

رغذ أضايح دًٕد٘  ٚذٛٗ انذافظ74
68.016

يذًذ فئاد لاضى يذًذ75
68

ٚاضر شاير ضانى ػثذ اهلل76
67.96

َٕر انٓذٖ ضؼذ ادًذ ػثٛذ انؼا77َٙ
67.84

رإٖ ياجذ غاَى  يذًذ انرضاو78
67.695

ضُا ػس انذٍٚ ػثذ انمادر اضًاػٛم79
67.617



نُٛح فارش ْاَٙ  رإٔف انخفاف80
67.217

ػًر ػهٙ اضًاػٛم ػثذ اهلل81
67.175

أضايح صثاح كايم  ػغٛح انجُات82ٙ
67.085

فرح َشٕاٌ اتراْٛى  دًٕانذًذا83َٙ
66.816

صذٖ ػثذ انًُؼى ػثذ اهلل يذًذ انذتاؽ84
66.801

يرٔج يذًذ دًذٌٔ  يال اهلل انرػاظ85
66.731

نئ٘ ضانى دُا اتراْٛى ال ػٛط86ٗ
66.378

ُْذ صالح لاضى  انٛاش األضٕد87
66.192

ػثذ اهلل ػثذ انْٕاب جؼفر دًذ٘ انذًذا88َٙ
66.103

يآب يٛطر دًٛذ ضؼٛذ أنؼثٛذ89٘
66.016

ضارج ػذ٘ اتراْٛى غصٕاٌ انغرٚر90٘
65.997

يُار شاير جاتر ػثذ اهلل91
65.77

ػهٙ انٛاش خضر  ػثاش92
65.72

آيُح يظفر ػثذ اهلل جاضى انذًذا93َٙ
65.415

ػثٛر يذًٕد ٕٚضف ادًذ آنفركاد94ٙ
65.38

يذًذ خٛر انذٍٚ جاضى يذًذ95
65.013

ػًر ػادل ػثذ انكرٚى عؼًّ انؼا96َٙ
64.92

يصغفٗ َثٛم خهٛم ػًر انغانة97
64.862

تالل لصٙ اتراْٛى  خهٛم انطايرائ98ٙ
64.767

ررٖ ػثاش جٕدج ردٛى انرتٛؼ99ٙ
64.685

فرح ػسيٙ شٕكد  يذًذ ال ٚاضٍٛ انًفر100ٙ
64.609

زْراء داإد دطٍٛ ادًٛذ101
64.608

ضٛف َاظى دازو  يذًذ انؼطاف102
64.274

ْذٖ ْاَٙ اتراْٛى  اضًاػٛم انؼس103ٔ
64.183

أضًاء ػٕٚذ ادًذ  ػه104ٙ
64.138

اٚالف رٚاب ترٚاٌ  دراي105ٙ
64.088

ذمٕٖ ْاشى داإد ردٛم انجثٕر106٘
64.07

يُٓذ ػثذ انؼسٚس يجٛذ عاتٕر107
63.979

زُٚة ضؼذ اهلل ذٕفٛك ضهًٛاٌ انررُج108ٙ
63.326



دٍُٛ ادًذ َجٛة يذًذ شُثٕر109
63.297

رفم يسادى ػثذ انرزاق  لاضى أنؼثٛذ110٘
63.19

 أيٍٛ ػثذ انًذطٍ يذًٕد ايٍٛ االي111ٍٛ
63.051

َٕر يذًٕد شاكر َؼًح اهلل انُؼًح112
63.022

رَذ درٚذ ػثذ اهلل ضؼذ انذٍٚ انخغٛة113
62.727

َٕر ػثاش فاضم  ػثذ انًجٛذ انرا114٘ٔ
62.623

يذًذ ْشاو ػثذ اهلل تشٛر اإلياو115
62.427

يذًٕد يٕفك يذًذ ضهًٛاٌ انكاذة116
62.38

ضارج ضايٙ فاضم ػثاش أنجًٛه117ٙ
62.354

َٕر شائر يذًذ جرجٛص انصٕف118ٙ
61.967

أدًذ تاضم يٛطر يال اهلل ػجاض119
61.88

َاظى درٚذ َاظى ػثذ انثالٙ أنُٕر120٘
61.803

شٓذ يرٔاٌ ػاصى ػهٙ آل ضهًٛاٌ أغا121
61.77

ػمٛم كايم يذًٕد  َجى انذن122ًٙٛ
61.413

ذًارا رٚاض عاْر ػثذ اهلل انذًذا123َٙ
61.022

أضايح َائم فرض كرٚى انٛاش124
60.392

غٛس ضؼذ ػثذ انُافغ يذًذ شٛد125
60.098

ذًارا يذًذ جاضى يذًذ انذًذا126َٙ
59.942

يذًذ فراخ فخر انذٍٚ  يذًذ أنُؼ127ًٙٛ
59.749

ردًح اضًاػٛم َاصر  اضًاػٛم أنُؼ128ًٙٛ
59.608

أدًذ خانذ دداو أدًذ انجٛر129ٔ
59.256

يذًذ ػاير فاضم ضهًٛاٌ انؼثذ130ٔ
59.205

يٛاضح يذًذ يذطٍ يذًذ انذٛان131ٙ
58.999

ضارِ جًال ػثذ اهلل دط132ٕ
58.974

ػًار ػذَاٌ ػثذ انطالو ػثذ انٕادذ انمغا133ٌ
58.715

دُٚا لذغاٌ َٕٚص اضًاػٛم انؼا134َٙ
58.388

زُٚح ضٛاء صانخ  ٚاض135ٍٛ
58.378

جٕاٌ عانة يذًذ ػًر انٓطُٛا136َٙ
58.286

ػًرٔ ضريذ يذًٕد تكر137
58.135



ػًر ْاشى يذًذ جرجٛص138
58.117

ردًح يذًذ ػثذ غسال انغسال139
57.408

ػًر ضؼذ صانخ ػثذ انؼسٚس انؼا140َٙ
57.33

ػسٚس صثاح ػسٚس اتراْٛى  يصهٕب141
57.187

تاٌ صذٚك يذًذ اضؼذ  انطراض142
56.341

كٕشر ػًاد ػثذ انمادر فائك انذت143َٕٙ
54.117






