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332.72.652.552.52.65ابتساً عيٜ ٍحَذ احَذ144/80

554.7554.954.9احالً ٍحَذ صاىح اىحن244/81ٌ

ضعيف2.52.92.52.752.52.6احَذ ٍحسِ عيٜ صاىح344/83

33.552.52.53.253.252.55ارساق ٍٖذٛ عيٜ عبذهللا444/84

2.52.52.5ضعيف2.52.752.5اصٞو حَٞذ عبذاىَدٞذ ثابج544/85

3.952.653.43.544.13.25اصٞو صاىح قاسٌ حس644/86ِ

ضعيفضعيفغائبغائب2.52.52.5اىحسِ عي٘ٛ صاىح عبذهللا744/88

2.53.452.52.52.52.92.5اٍاّٜ سعٞذ صاىح عشو844/89

ضعيف2.652.5ضعيف2.52.72.5اّ٘ار ٍحَذ عبذٓ ع٘ض944/92

3.053.252.53.353.4532.75اْٝاص احَذ عبذهللا شٞخ1044/93

ضعيف3.153.252.52.52.853.1إخاله عاده عيٜ عبذ1144/94ٓ

2.73.353ضعيف2.53.252.5أحَذ ساىٌ ع٘ض ٍسذاد اىسقطز1244/95ٛ

3.54.552.53.452.9533بشزٙ عيٜ ٍحسِ عيٜ عبذاىيطٞف1344/96

3.1532.952.52.552.652.75ثزٝا عَز عي٘ٛ عبذهللا اىدفز1444/97ٛ
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عبدالقوي محمد صالح.د
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ضعيف2.532.53.052.52.65حذٝفٔ عيٜ عبذاىقادر عبذاىزح1544/98َِ

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبحسِٞ ٗساً عبذاىعشٝش ٍحَذ1644/100

ضعيفغائبغائبضعيف2.5غائب2.5حِْٞ ّاصز سالً عي1744/101ٜ

ضعيف2.5ضعيفضعيفضعيف2.52.65خذٝدٔ عيٜ قائذ ٍسع٘د1844/102

ضعيفضعيف2.53.22.52.62.65رٖٝاُ رٝاض ٍحَذ ّاصز1944/103

ضعيف2.52.52.52.52.82.7ساىٌ ّاصز احَذ ساىٌ سْا2044/104ُ

ضعيف2.52.5ضعيفضعيف2.52.5سحز عبذهللا ٍحَذ صاىح اىحاج2144/105

2.52.52.73.353.2542.5سَٞٔ رشٞذ ٍحَذ عي2244/106ٜ

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبشَٞاء ٍحَذ عٞسٚ اب٘بنز2344/107

ضعيف2.532.52.852.52.5صابزِٝ ساىٌ احَذ سعٞذ2444/109

3.752.93.252.754.053.63صابزِٝ عبذهللا ساىٌ صاىح2544/110

4.453.752.64.253.53.62.5صفاء عبذٓ عبذهللا صاىح اىعاٍز2644/111ٛ

غائب4.53.3غائب4.74.73.5عشاً عبذاىبارٛ عيٜ قائذ2744/261

ضعيف3.33.053.152.53.43عائشت أحَذ عبذهللا ّعَاُ بِ ّعَا2844/113ُ
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غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعبذاىزحَِ فائش غاىب ٝحٜ عي2944/114ٜ

3.552.753.744.253ضعيفعبذهللا فزٝذ عبذهللا سٞف3044/116

2.75ضعيف2.55ضعيف2.52.82.5عشاىذِٝ اب٘بنز سعٞذ بيعٞذ3144/117

2.5ضعيف2.5ضعيف2.52.52.5عشاىذِٝ ٍحَذ ّصز ساى3244/118ٌ

3.553.652.52.53.452.83عيٜ ٍحَ٘د صاىح فضو3344/119

ضعيف2.5غائب2.5ضعيف2.52.8عيٜ ٍعزٗف عيٜ ع٘ض3444/120

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعَار عارف ٍبارك مزا3544/122ٍٔ

4.053.33غائب4.5533.35عَز عبذاىعشٝش سعٞذ باشا3644/123

2.553.352.533.252.72.9عَز ٍحَذ عَز اىشا3744/124ٍٜ

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعَز ٍختار احَذ عبذهللا3844/125

ضعيف2.5ضعيفغائب2.532.5عمرو عبدالرقيب فرحان احمد 3944/126

3.252.52.5غائب2.533غساُ ٍحَذ ّاصز سعٞذ4044/128

ضعيف33.252.52.52.53فاطَٔ صاىح ٍٖذٛ حَٞذ4144/129

4.853.353.63.944.23.25فخز سٞف احَذ ٍحَذ4244/130
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غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبٍاسُ ّاصز صاىح ٕشَ٘ش4344/133

4.85554.94.74.954.9ٍحَذ فتحٚ ٍثْٚ ٍقبو4444/134

3.342.54.13.42.83.5ٍحَذ ّاصز ٕ٘اش ٍقبو4544/136

3.23.152.52.84.852.82.75ٍحَذ ّدٞب عبذهللا احَذ4644/137

2.52.75ضعيفغائب2.52.5غائبٍحَذ ٗىٞذ ٍحَذ ٍحف٘ظ4744/138

54.553.94.653.753.252.5ٍزٗاُ احَذ عيٜ صاىح4844/139

ضعيف2.5غائبغائبغائب2.5ضعيفٍزٗاُ أٍتٞاس أحَذ مز4944/140ً

33.452.652.83.252.82.6ٍصطفٚ عبذاىزحَِ ٍحَذ اىصاف5044/141ٜ

ضعيف4.153.42.752.852.652.7ٍطٞع عبذهللا ٍحَذ قاس5144/142ٌ

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبٍعتش عارف ٍحَذ عي5244/143ٜ

3.53.72.553.053.253.753ٍعتش عبذ ساىٌ ٕٞث5344/144ٌ

ضعيف2.5ضعيفضعيفغائب3.1ضعيفٍعِٞ حسِ سعٞذ ٍحَذ5444/145

2.92.52.52.52.52.5ضعيفٍعِٞ ّاصز ّادرٛ احَذ5544/146

ضعيف2.5غائبضعيف2.52.92.5ٍْار عشزٛ ٍت٘ىٚ حس5644/147ِْٞ
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3.93.753.33.1543.63ٍٖا ٍحَذ أحَذ ع٘ض اىْدار5744/148

3.44.12.53.253.433.25ّبٞو ٍحَ٘د شائف ٍث5844/150ْٚ

2.752.52.52.532.9ضعيفٗائو احَذ ٕٞثٌ عي5944/153ٜ

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف3.05ضعيفٗسٞو ٗساً عبذاىعشٝش ٍحَذ6044/154

ضعيف3.152.952.552.52.53ٗئاً احَذ عبذٓ عبذاىَيل اىز6144/155َٜٝ

ضعيفغائبغائبغائبغائبغائبغائبٝ٘سف احَذ ٝ٘سف  اىدا6244/156ٛٗ

غائب2.5ضعيف2.5ضعيف2.753.05فائشة مَاه حسِٞ احَذ6343/295

ضعيف2.5ضعيفضعيف2.52.5ضعيفاحَذ ٍحَذ ضٞف هللا اىقادر6444/10ًٛ

ضعيف4.34.053.12.53.253.25ٍحَذ عبذٓ  قاسٌ غاىب6544/12ً

ضعيف2.52.5ضعيفضعيف2.75ضعيف خَاه ّبٞو عبذاىنزٌٝ ٍحَذ6644/13ً
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