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َاجخ                  13.18غغاب سعُضج1

َاجخ                  12.43َاَت صغُغ عائطح2

َاجخ                  11.75ػعولٍ عَاض3

ادتُاطٍ                  11.50نكذم عًاص انض4ٍَ

ادتُاطٍ                  11.18يصطفً سعى5

14,83إحتياطي بوعدل التكىيي في الطىر األول                   11.06لاتىش صفُح6

(13,08هعدل التكىيي في الطىر األول )راسب                   11.06سغفٍ َىسف7

عاسة                  11.00نعجال انعه8ًٍ

عاسة                  10.43تىعكاػ ي9ًُ

عاسة                  10.06تىهجح هاجغ10

عاسة                    9.62فغَضج يغاتظ11

عاسة                    9.56فاتخ يثغوك12ٍ

عاسة                    9.25عثاص َجىي13

عاسة                    9.18ساعج تٍ عَانح14

عاسة                    9.06دهى ضهغػاص15

عاسة                    8.93تىسانفح َاصَح16

عاسة                    8.81سُُص عضُضج17

عاسة                    8.56سشغ يذس18ٍ

عاسة                    8.50لغاَضٌ سعاص19

عاسة                    8.50تٍ جهىل َاسغ20

عاسة                    8.43إًَاٌ عثض انهطُف21

عاسة                    8.31علاػ عثض انًُعى22

عاسة                    8.25جغَثُع سًُح23

عاسة                    8.25انههٍ يسعىص24

عاسة                    8.06كىَؼٌ فاطُح25

عاسة                    8.00لاسى تىفُك26

عاسة                    7.43عائطح تىػَض27

عاسة                    6.93عػاق نثؼج عصاو28

عاسة                    6.93َاصغٌ سانض29

عاسة                    6.87ضايز سهىص30

عاسة                    6.81تٍ لغَُح سانض31

عاسة                    6.81كساٌ سفُا32ٌ

عاسة                    6.81يذًض سعُض33ٌ

عاسة                    6.56انساَخ نًثاعن يغوج34

عاسة                    6.37عدًاٍَ صهُذح35

عاسة                    6.37عثًاٌ َاس36ٍُ



عاسة                    6.31ساليٍ لضوع37

عاسة                    6.31دثطٍ ضفُمح38

عاسة                    6.12عتُعٍ عَضج39

عاسة                    6.06كُؼج ػها40ٍَ

عاسة                    6.00اسًاعُم يغؼ41ٌ

عاسة                    6.00هاجغ دًالو42ٌ

عاسة                    5.93عؼَؼج ظغَف43

عاسة                    5.81داجٍ ًَُُح44

عاسة                    5.75تاعوصٌ سًُس45ٍ

عاسة                    5.68طَاب عثض انذهُى46

عاسة                    5.50يسعٍ ضهغج47

عاسة                    5.50صغُغ سفُا48ٌ

عاسة                    5.43تانىافٍ تسًح49

عاسة                    5.37ضعُة دهىج50

عاسة                    5.37ػنهى َعمىب51

عاسة                    5.37صذغج لغف52ٍ

عاسة                    5.25عايغ يثاعك53ٍ

عاسة                    5.12يُال ضغوف54

عاسة                    5.12هايم سهاو55

عاسة                    4.93انههح فظُهح56

عاسة                    4.93َعُجح وعصج57

عاسة                    4.93عؼوػ عهًُح58

عاسة                    4.87يذًىصٌ انشايسح59

عاسة                    4.68صاصلٍ فىػَح60

عاسة                    4.62لاسًٍ أسًاء61

عاسة                    4.56سكال ساعج62

عاسة                    4.56ضافعٍ عوضح63

عاسة                    4.56تهالنٍ دُا64ٌ

عاسة                    4.37يستاوٌ عائطح65

عاسة                    4.31تىطَثح انعطغج66

عاسة                    4.12أيال تٍ سعىص67

عاسة                    4.12طثُة عيضاٌ 68

عاسة                    4.00فاع َىاعج69

عاسة                    3.93تٍ عغَىج ثاتت70

عاسة                    3.68دجاَجٍ فغَال71

عاسة                    3.62عًغاٍَ هاجغ72

عاسة                    3.31لىَسى هىاعَح73

عاسة                    3.06لغاطثٍ َىسف74

عاسة                    2.81وياٌ ساعج75

عاسة                    2.81سعُضٌ عًاع76

عاسة                    2.75تىعسهح نًُاء77

عاسة                    2.75يضٍَ عالء انض78ٍَ

عاسة                    2.68تتمح هاجغ79

عاسة                    2.68أيًُح لسًُح80

عاسة                    2.56دًؼج يذًض انعُض81

عاسة                    2.56نعغَثٍ فطًُح82

عاسة                    2.43ػوتُضج صاَغ83ٌ

عاسة                    2.37صىنٍ فطًُح انؼهغج84

عاسة                    2.31جاتغٌ سُف انض85ٍَ

عاسة                    2.31سهًُاٍَ نًُاء86

عاسة                    2.31لغٍَ هاجغ87



عاسة                    2.31َجُثح تٍ إتغاهُى88

عاسة                    2.31وساو لضواع89

عاسة                    2.25تىعاتذح َاصَح90

عاسة                    2.18جىايع فىػَح91

عاسة                    2.12دًاصٌ انصاصق92

عاسة                    2.06لاصعٌ عضَا93ٌ

عاسة                    2.00دهًُح سًاعُه94ٍ

عاسة                    2.00صغُغٌ وصاص95

عاسة                    1.93سىَسٍ عثض انصًض96

عاسة                    1.93ضغَظ أضىاق97

عاسة                    1.93يؼهىص عَاض98

عاسة                    1.87تٍ َاصج تغكُح99

عاسة                    1.87سُغوٍَ يسهى100

عاسة                    1.87عاضىع َىع االسالو101

عاسة                    1.87نصمع ساعج102

عاسة                    1.87نكذم دُا103ٌ

عاسة                    1.87يعُفٍ عًاص104

عاسة                    1.81تىيعؼج انؼهغج105

عاسة                    1.81دًاصٌ سانض106

عاسة                    1.81سهىص يؼعاض107ٍ

عاسة                    1.75أيُُح نثعم108

عاسة                    1.75تٍ انطاعف َؼَهح109

عاسة                    1.75جغياٌ نًُاء110

عاسة                    1.75سظَغ ػعًى111ٌ

عاسة                    1.75عثاؽ ي112ًُ

عاسة                    1.62صفاء تٍ عاضىع113

عاسة                    1.56ضُافٍ َاصَح114

عاسة                    1.56طىَم يثغوكح115

عاسة                    1.56يفالح سانًح116

عاسة                    1.50تىعكاػ ساعج117

عاسة                    1.50سعضٌ سُاف عًَح118

عاسة                    1.43تتىل  تانعانى119

عاسة                    1.43لسىو فُصم120

عاسة                    1.37تىفُاعج ػَُة121

عاسة                    1.37سًُح لىاجهُح122

عاسة                    1.18دفُاٌ إنهاو123

عاسة                    1.18دُىٍَ دثُة ضىل124ٍ

عاسة                    1.06تىعلثح يغاص125

عاسة                    1.06تىػَض سًغج126

عاسة                    1.06هالل أسايح127

عاسة                    0.93تضوش َاصَح128

عاسة                    0.81تٍ يضوع َثُم129

يمصاجيمصاجيادٍ انهاو130

غائةأسًاء انعى131ٍَ

غائةانعاتض انسُض عه132ٍ

غائةانفاطًٍ سهُهح133

غائةتضوش َاصَح134

غائةتهثصُغ أسًاء135

غائةتٍ سعض اتىتكغ136

غائةتٍ عثُض أسًاء137

غائةتٍ َىاع ًَُُح138



غائةتىتُضٌ عهُح139

غائةتىجىعاف إسًهاٌ 140

غائةتىصاٌ عتُذح141

غائةتىصتىػ سهُفح142

غائةتىطهثح عُطح143

غائةجاتغ َجاع144ٍ

غائةجشضاٌ طاطح145

غائةدايضٌ َاس146ٍُ

غائةدضاص تالل147

غائةدهًُح سانى عثض انماصع148

غائةسانض ػكُح 149

غائةسغفٍ عثض انًذس150ٍ

غائةصاٍَ آي151ٍُ

غائةصتُخ َىسف152

غائةصعلاوٌ َاصغ153

غائةسانًح عثُض154

غائةساَخ يغوج155

غائةسغوكاٌ نؼهغ156

غائةسعض هللا صىعَح157

غائةضغاَغَح طاعق158

غائةضغفٍ سًُغج159

غائةضطُثٍ عثض انُاصغ160

غائةضالر نطُفح161

غائةضُح أًٍَ عؼَؼ162

غائةصفُح لاتىش163

غائةصىفُا صذغاو164ٌ

غائةعايغ دساو165

غائةعثاصج أدالو166

غائةعثًاٌ َاس167ٍُ

غائةغغتٍ او انشُغ168

غائةلغاطثٍ دًُض169

غائةلطص سضَجح170

غائةكغَى فاطًح انؼهغج171

غائةنعُاصج سىنح172

غائةنُُضج صًُىص173

غائةيذجغ فطًُح انؼهغاء174

غائةيضوع دُا175ٌ

غائةيسهى سُغو176ٍَ

غائةيصهُذح صاوص177ٌ

غائةيكٍ عجاء178

غائةيُاصغٌ سًُغ179

غائةهىَضٌ دس180ٍُ

غائةَشهف ػهىع181


