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2.5ضعيف2.5محــــــــروم2.52.5اتٕتكز صذٚك عثذانزساق خا142/169ٌ

3.752.94.32.53.85ضعيفازًذ َصز ازًذ زظٍ انظعٛذ242/171٘

3.352.53.4ضعيف2.53اػزف عصاو عثاص زظ342/172ٍ

3.82.52.75ضعيف3ضعيفاصٛم عهٙ عثذانكزٚى عهٕا442/173ٌ

4.94.954.9554.554.9اٚاخ زظٍٛ عثذهللا عثٛذ انعصار542/175

3.12.53.32.53ضعيفذزكٙ يثارن يسًذ زظٍٛ تاكز642/177

2.53.252.54.052.52.9ذٕتح يسًذ عثذهللا زاذى742/178

2.54.24.054.352.53حمزة زكي سالم عوض842/179

42.842.52.95غائبدعاء ازًذ يسًذ يُذٔق942/180

2.753.253.43.92.53.15رزًّ صالذ فارٔق عثذانمادر1042/181

2.52.542.53.6ضعيفرلٛح ازظاٌ طعٛذ ازًذ عه1142/182ٙ

2.54.62.53.452.54.35رَا تاخًال زظٍ عثذهللا يسًذ1242/183

2.94.53.354.62.54.3سكزٚا يسًذ عثٛذ فزج يظعٕد1342/184

4.153.854.854.14.55طارج فضم يسًذ عهٙ انعثذن1442/185ٙ
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غائبغائبغائبمحــــــــرومغائبغائبطارج ٚاطز عفٛف عثذانززًٍ 42\15186

2.5ضعيف2.5غائب2.5ضعيفطعٛذ ذٕفٛك طعٛذ عثذهللا42\16187

2.75ضعيف2.52.7533.3طًز يسًذ رػاد عه42ٙ\17188

4.34.74.553.44.65طًٛح خانذ عثذهللا طعٛذ تارتاع42\18189

3ضعيف2.532.53طًٛزج عصاو خعفز ػٛخ اتزاْٛى42\19190

3.52.53.35ضعيف2.653.8ػفٛمح خًال عثذاندثار يسًذ عثًا42ٌ\20191

3.942.84.42.64.7ضٍُٛ يسًذ يؼعم يسًذ42\21194

غائبغائبغائبمحــــــــرومغائبغائبعايز صانر عًز عه42ٙ\22196

غائبغائب2.5محــــــــروم2.5ضعيفعثذانزب زظٍ عهٙ عثذانزب42\23197

2.53.53.253.652.53عثذانززًٍ عهٙ يسًذ عهٙ انخفٛف42\24199

4.53.53.85غائب3.454.5عثذانززًٍ يسًذ عثذهللا انصع42ٕ\25200

ضعيفغائب3.3ضعيف2.52.9عثذانعشٚش عهٙ لاطى عزع42\26201

2.5غائب2.5محــــــــروم2.52.5عثذهللا ازًذ عثذِ عثذهللا42\27202

3.13.553.64.452.754.3عثذهللا خًال عثذهللا عٕض42\28203
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2.5غائب3.2ضعيف2.5ضعيفعالء ٔخذ٘ طعٛذ عثذهللا42\29204

غائبغائبغائبغائبغائبغائبعهٙ طًٛز عهٙ يسًذ42\30205

2.93.53.33.32.52.9عهٙ عثذانكزٚى يمثم تٍ يمثم42\31206

غائبغائبغائبمحــــــــرومغائبغائبعهٙ يسًذ عهٙ يسظٍ عفا42ٌ\32208

غائبغائب2.6محــــــــرومغائبغائبعًار ازًذ يثُٗ ازًذ42\33209

3.34.354.6553.954.75عًارعهٙ فضم عثذانزطٕل42\34210

4.15ضعيف3.13.654.54.9فاطًح فٓذ فٛصم يسًذ طزار42ٔ\35212

4.94.95554.74.85فاطًح َصز طعٛذ لاطى42\36213

2.9ضعيف3.15ضعيف2.5ضعيففذٖٔ عثذانخانك يسًذ َاصز42\37214

4.92.53.85ضعيف4.054كفاذ صالذ طانى يسًذ42\38216

3.45غائب3.05ضعيف2.53.4نًٛض اَٛض يسمٕظ عًز تازؼٕا42ٌ\39217

3.35غائب3.652.954.75ضعيفنُٛذا يسًٕد عثذانذائى ػًظا42ٌ\40218

2.94.653.14.953.253.9يأٚح طّ َاصز صانر ازًذ42\41219

4.3554.754.84.84.5يسًذ سكزٚا عثذانًدٛذ عثذانغفٕر42\42220
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ضعيفغائب3.62.93.3غائبيسًذ صانر عهٙ لفٛغ42\43222

3.84.154.754.93.53.9يسًذ عثٛذ عهٙ  يثارن42\44223

2.5ضعيف2.5محــــــــروم2.52.5يسًذ عهٙ ازًذ َاصز42\45224

2.5شــغب وغــــش2.5محــــــــروم2.5ضعيفيسًذ يُصٕر صانر َاصز42\46225

ضعيفضعيفغائبمحــــــــرومغائبضعيفيسًذ ٚاطٍٛ صادق ازًذ42\47227

3.153.33.354.62.52.65يسًذ ٚسٛٗ يسًذ ػائف42\48228

2.5ضعيف2.5غائب2.5ضعيفيسًٕد خانذ ازًذ يسًذ ٚاتهٙ 42\49230

2.854.154.64.82.54.25يسًٕد يسًذ طعٛذ انعٛاض42ٙ\50231

3.93.453.3ضعيف2.83.65يزٖٔ يسًذ يمثم صانر42\51233

2.53.62.73.62.52.5يُٛف ٔنٛذ يسًذ َاصز42\52235

2.54.153.552.53.25َدٛثح فارص عثذِ ازًذ42\53236

2.853.3534.052.752.5َزيٍٛ ٔخذاٌ يسًذ زظ42ٍ\54237

2.72.52.5ضعيف3.2ضعيفَصز يسًذ عهٙ طعٛذ42\55238

2.5533.6542.72.5َٓٗ يسًذ ازًذ زظٍٛ االصثس42ٙ\56239
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ضعيفغائبغائبغائبغائبغائبَٕر ذٕفٛك طعٛذ عثذهللا42\57240

2.53.552.553.552.52.5َٕارج ازًذ تٍ ازًذ ثاتد42\58241

2.53.752.73.752.53.1ْثح هللا تذر يسًذ عثذانزز42ًٍ\59243

2.53.94.054.353.23.45ْثح ْؼاو طعٛذ ْٛثى42\60244

2.53.252.942.52.5ٔئاو َدٛة عثذانعشٚش يمثم42\61246

غائبغائبغائبمحــــــــرومغائبغائبَٕٚض صانر طعذ عثذانزب42\62248

غائبغائبغائبمحــــــــرومغائبغائباَٛض اٚٓاب خًٛض انشتٛز42\63406

2.84.23.654.52.53.4ٔالء اَٛض ازًذ تٍ ازًذ42\64407

2.5ضعيف3.15ضعيف2.75ضعيفْثح هللا فٛصم ضثٛاٌ عه42ٙ\65414

32.63.452.53.35ضعيفاٚٓاب لٛض عهٙ طانى42\66415

333.13.12.5ضعيفعاصى عصاو ازًذ يسًذ41\67241

2.55ضعيف3.05غائب2.5ضعيفصاتزٍٚ عٕض عثذانخانك68110431058

4.05غائب4.4غائب2.74.15يزاو عثذانهطٛف أزًذ عهٕا6940/199ٌ

33.153.552.53.4ضعيفطانٙ طارق ازًذو/7042/26
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ضعيفضعيف3.15ضعيف3ضعيفيٓٛة غانة أزًذ لاطى7141/281
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