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 خ االعى انشتاعٙ ٔانهمة انًعذل

  1 ٚاعش عهٙ طاسق عضخ انذٔس٘ 93,383

  2 عهٙ خٛش هللا دعذٔػ ٕٚعف انركشٚرٙ 85,276

  3 ّْ نٕ َداج زًضج سؽٛذ ؽٕاَٙ 83,132

  4 ٚاعًٍٛ ٔنٛذ خانذ صانر انسذٚثٙ 81,733

  5 فؤاد إتشاْٛى يسًذ زًذ اندثٕس٘ 77,914

  6 أكشو غانة عهٙ يعشٔف االنٕعٙ 77,559

  7 إٚٓاب زغٍٛ ازًذ زًذ انعثاعٙ 75,718

  8 سَذ عًش اععذ زغٍ انكهٛذاس 75,373

  9 ازًذ سؽٛذ خهٛم عهٙ اندُاتٙ 75,299

  10 ْاَٙ زًذاٌ عثذ هللا عهٙ انًشاعًّ 74,455

  11 زُاٌ زغاو ذٕفٛك زغاَٙ انذٔس٘ 73,977

  12 يُال عثاط يسًذ سضا انعضأ٘ 71,785

  13 يشٚى عٛاد زهٛى َاخٙ خًٛظ 71,712

  14 أيُٛح ععذ٘ خاعى زًٕد٘ اندثٕس٘ 71,440

  15 عثذ انغراس ضٛاء عثذهللا أزًذ انفشاخٙ 71,423

انرًًٛٙ عثاط عهٙ َاظى سَٔك 70,080  16  

  17 ٔائم فاضم عثذانمادس يسًذ اسزٛى 70,027

  18 اندثٕس٘ دٚح زًٛذ ؽسارِ عاخش 69,901



  19 يسًذ ٔضاذ إتشاْٛى يسًذ اندثٕس٘ 69,815

  20 يسًذ إتشاْٛى ذشكٙ خهف اندثٕس٘ 69,665

  21 ؽٓاب ازًذ خهف عشزاٌ انًكذيٙ 69,461

  22 أيٍٛ كايم نٛث ضٛذاٌ انذًْٛؼ 69,366

  23 يصطفٗ ععٛذ عثذ انشضا خًٛظ 69,297

  24 صذاو يسًذ خاعى عثذ انذنًٛٙ 69,077

  25 ؽٓذ صالذ رٚاب صانر اندثٕس٘ 68,971

  26 ازًذ زغٍٛ يسًذ عطٛح اندثٕس٘ 68,703

  27 يسًذ فاضم يسًذ عثذهللا انشعرى 68,459

  28 سغذ َاظى يدٛذ كشد٘ اندُاتٙ 68,348

  29 ْثّ ؽاكش يسًٕد يسغٍ انثٕ عثاط 68,048

  30 عثذ انشزًٍ يسًذ عثذ زًذ اندثٕس٘ 67,937

  31 يشٔج اععذ خهف دزاو انعدٛهٙ 67,730

  32 إٚٓاب عالء ازًذ عهٕاٌ انغايشائٙ 67,651

  33 زغٍ زًذ ؽالل زثٛة انذٔس٘ 67,626

  34 ْاؽى ازًذ يسًٕد ٕٚعف انذٔس٘ 66,735

  35 عًش عثذهللا  فاضم عثذهللا انخانذ٘ 66,581

عثاط انثٛاذٙعهٛاء َٕٚظ فاضم  66,396  36  

  37 عًٛاء عصاو يًذٔذ عهٕاٌ انركشٚرٙ 66,167

  38 عدٗ عهٙ يٓذ٘ زًٕد اندثٕس٘ 65,874

  39 صثا سؽٛذ زغٍ عثذ انًؾٓذاَٙ 65,423

  40 صٚذ كشٚى زغٍٛ خٕاد انعضأ٘ 65,361

  41 خاتش صخش خاتش ؽٛساٌ انًكذيٙ 65,356

اندثٕس٘ عثٛذ زغٍ هللا عثذ ْذٚم 65,339  42  

  43 يصطفٗ ازًذ خاعى زًٕد انفشاخٙ 65,290



  44 عًاس ؽاكش يسًٕد فٛصم انركشٚرٙ 64,988

  45 عًاذ يُٓا عهٙ انُاصش انضْٛش٘ 64,821

  46 َداذ يسًذ عهطاٌ عثذهللا انثاخالَٙ 64,815

  47 يُٓذ عادل يدٛذ يٕعٗ انعثاعٙ 64,795

  48 عًش صانر عهٙ زغٍٛ أندًٛهٙ 64,640

انعضأ٘عثذ انغراس خثاس زغٍٛ خٕاد  64,554  49  

  50 صٚذ لاعى يسًذ كاظى انذخٛهٙ 64,134

  51 عهٙ ععذ يطهك زًٛذ انًضسٔعٙ 63,780

 غشتٙ انشزًٍ عثذ زشداٌ زغٍ 63,409

 انطشتٕنٙ

52  

  53 عثذ انُاصش طانة عثذ ظاْش انشفٛعٙ 63,305

انذٔس٘ َعًاٌ سؽاد فشٚذ عثٛش 63,243  54  

انعضأ٘ عثذ عثاط يظٓش صفاء 62,915  55  

  56 عايش يٓذ٘ صانر خاعى االزثاتٙ 62,907

  57 سؽا صثاذ كشٚى زغٍ يعذل 62,844

  58 ٔداد ازًذ فشزاٌ عثذهللا انشايٙ 62,794

  59 يشٔج عثذ َدى خؾى انذنًٛٙ 62,518

  60 ْٛاو زًذاٌ عهٙ عهٕ أنعثٛذ٘ 62,395

  61 ازًذ ععٛذ زغٍ عهًاٌ انعدٛهٙ 62,267

  62 إٚاد زًٕد زًٛذ زغٍ اندُاتٙ 62,183

زغٍ زًذاٌ صانر انذنًٛٙ عًش 62,135  63  

  64 ازًذ فاضم عثذهللا غاص٘ انضٚذ٘ 62,079

انثذس٘ انطٛف خهٛم تشْاٌ ؽٓذ 62,040  65  

  66 عثذ انصًذ غاص٘ صٍٔٚ عهًاٌ اندثٕس٘ 62,026

  67 َؾٕاٌ ازًذ عهٙ خهف انعضأ٘ 61,971

  68 زاصو كشٚى عثاط زًذ انسثاتٙ 61,795



انذٔس٘ زًذ َاخٙ فًٓٙ َٕس 61,441  69  

  70 دسٌ عثذانكشٚى صُٚم لادس انذتاغ 61,437

  71 خًٛظ ضاس٘ خهف عانى اندثٕس٘ 61,227

انسٛاَٙ زغٌٕ عثاط خضٛش ٚاعش 61,026  72  

  73 ْانح عذَاٌ خهف خاعى انذٔس٘ 60,580

اندثٕس٘ فشذى يسًذ عذَاٌ ياْش 60,566  74  

انُاصش٘ صثش٘ نضو َاصش اًٍٚ 60,519  75  

انذٔس٘ انهطٛف عثذ يسًذ لاعى يٛاعح 60,489  76  

  77 أثٛش َٕفاٌ نطٛف خاعى انفشاخٙ 60,465

  78 يُرصش عايٙ َذا خاعى انذٔس٘ 60,438

  79 عٛف عهًٛاٌ ٕٚعف ازًذ اندثٕس٘ 60,169

انعثاعٙ زًاد٘ اتشاْٛى اعًاعٛم يٕج 60,161  80  

  81 انركشٚرٙ َدى يسًٕد طاسق ايُح 59,724

  82 أعًاء يسًذ إعًاعٛم خهٛم اندثٕس٘ 59,687

  83 انعدٛهٙ هللا عثذ َدى غانة يُٛا 59,685

  84 انركشٚرٙ طٕكاٌ زًٛذ عًٛش عشٖ 59,561

  85 ازًذ اتشاْٛى ازًذ زًٛذ٘ انغايشائٙ 59,538

  86 عثذ اندثاس كشٚى زًاد٘ كشدو اندثٕس٘ 59,409

 ازًذ انشزًٍ عثذ فاسٔق يصطفٗ 59,354

 انشفاعٙ

87  

  88 يسًذ عثذانغراس خاعى زثٛة انصفاس 59,351

  89 انركشٚرٙ تكش صكش٘ ٚسٛٗ عدٗ 59,270

  90 انًشعٕيٙ عدٕاٌ صاتش ٔاثك ٕٚعف 59,179

  91 اندثٕس٘ صعٍٛ ازًذ يسًٕد خطاب 59,129

  92 ٚاعش عًاد عَٕٙ ْٔاب انثٛاذٙ 59,019

انشفاعٙ عهٙ يٓذ٘ زغٍٛ يسًٕد 58,995  93  



انمٛغٙ ؽكطٙ ازًذ تذٔ٘ زافع 58,969  94  

ٕٚعف انثٛاذٙ سضا كشٚى يُزس 58,964  95  

  96 اندثٕس٘ زًذ ؽٓاب يذزد فاطًّ 58,868

  97 لذاذ عضكٍٛ صذٚك سؽٛذ لشتاَٙ 58,830

  98 فٓذ صانر خهٛم عثذ اندثٕس٘ 58,801

  99 يعار صانر زغٍٛ خاعى اندثٕس٘ 58,782

  100 انضتٛذ٘ زغٍ يسًذ خادس فاسط 58,583

  101 ععذ عانى إٔٚب إعًاعٛم انًٕنٗ 58,574

  102 تشْاٌ خالل خثاس عضٚض انضَكّ 58,497

عثذ انشصاق انغعٛذ عاسف ياثم عهٙ 58,460  103  

  104 انعضأ٘ دأد زغٍٛ ععٕد عاسِ 58,447

  105 اعزّٚ زغٍٛ صانر لاعى تاسق 58,422

  106 انذنًٛٙ سخة ازًذ خهف يسًذ 58,240

  107 اندثٕس٘ عثٛذ يسًذ َعٛى ضسٗ 58,221

  108 انخضسخٙ زغٍٛ ْالل يطهك ٔنٛذ 58,184

  109 انذنًٛٙ فشزاٌ زايذ ْاد٘ يانك 58,056

  110 انًؾٓذاَٙ طّ ازًذ يسًٕد يعرض 57,993

  111 انخضسخٙ خاعى خثاس فؤاد يٛشفد 57,912

انركشٚرٙ ازًذ غضال خًٛم ٔنٛذ 57,892  112  

  113 انًضسٔعٙ زغٍ يسًذ خادس صاْذ 57,850

  114 اندثٕس٘ يسًذ ازًذ ٔزٛذ اؽشف 57,825

اندثٕس٘ هللا عثذ صائم عثذ يسًذ 57,540  115  

  116 انعضأ٘ زغٍ يسًذ عثذ ازًذ 57,510

  117 اندثٕس٘ صانر عهٕاٌ صٚذ َضال 57,472

  118 انركشٚرٙ َصٛف كدٕاٌ عالو ازًذ 57,370



ذَِس 57,162   119 انُعًٛٙ كاظى ععذٌٔ يسًذ 

اندُاتٙ كاظى خٕاد ازًذ عًش 57,132  120  

  121 اندثٕس٘ فسم عهٙ زغٍٛ ضٛاء 56,494

  122 انعدٛهٙ يٓٛذ٘ يُذٚم يدٛذ ضشغاو 56,438

انًسًذأ٘ زشداٌ عهٙ عثذ صُٚة 56,399  123  

انُاصش٘ هللا عثذ عهٙ زغٍٛ عهٙ 56,386  124  

انثٛاذٙ عهٕاٌ يسًذ عهٙ ياْش 56,341  125  

انؾٛؾأ٘عثذانكشٚى فاضم  يصعة 56,290  126  

انعضأ٘ خاعى خضعم عشزاٌ ٔعاو 56,233  127  

  128 انركشٚرٙ فاضم هللا خاس صٚاد دانٛا 56,219

انُاصش٘ ازًذ هللا عثذ فاسط يسًذ 56,167  129  

انعثٛذ٘ عاصٙ ضاس٘ خًٛظ يساسب 56,124  130  

  131 اندثٕس٘ يسًذ اتشاْٛى يسًٕد َذٖ 56,060

ؽٕاَٙ خضش يسًذ فاضم ْٕؽٛاس 55,975  132  

انذٔس٘ يٕعٗ زًٛذ َاظى  ازًذ 55,926  133  

انؾٛخاَٙ يسًذ يسًٕد َٕس٘ يسًذ 55,894  134  

اندثٕس٘ فشج خهٛم ززٚفح اتشاْٛى 55,862  135  

اندثٕس٘ عهًٛاٌ هللا عثذ َدى لزافٙ 55,760  136  

اندثٕس٘ هللا عثذ فشزاٌ ازًذ ععذ 55,716  137  

اندثٕس٘ يسًذ خاعى يسًذ فاسط 55,487  138  

انهٓٛثٙ عًٛش٘ عثٕد هللا انصًذ عثذ عثذ 55,233  139  

اطعًّٛ لضٔو صانر عثذ ثائش 55,185  140  

انركشٚرٙ سخا هللا عثذ عهٙ اعايح 55,149  141  

انذٔس٘ اسزٛى كًال ععٛذ عٛف 55,132  142  

  143 اندثٕس٘ يسًذ عهٙ ععٛذ يثُٗ 55,121



  144 انعضأ٘ تٛة ػ صانر اٚاد ازًذ 54,847

انٕٓيٙ عًش سخة انذٍٚ عض عًش 54,765  145  

انُاصش٘ هللا عثذ ذشكٙ تاعم يسًذ 54,758  146  

  147 انُاصش٘ طانة خاعى هللا خٛش اكثى 54,720

  148 انعثاعٙ يسًذ يدٛذ نفرّ انمادس عثذ 54,695

انثٛاذٙ عهٙ زغٍ انعغكش٘ لاعى 54,629  149  

انمٛغٙ ؽكطٙ يسًذ ؽكٕس٘ ازًذ 54,559  150  

  151 ٚسٛٗ صثاذ يسًذ لادس انصٕاف 54,534

انغعذأ٘ عهٙ ازًذ زغٍٛ عهٙ 54,519  152  

انعثٛذ٘ يصطفٗ اتشاْٛى انذٍٚ َدى عالء 54,483  153  

انذٔس٘ ٚاعٍٛ َعًاٌ ثاتد نمًاٌ 54,247  154  

انؾًش٘ ازًذ يصطفٗ غائة عًش 54,160  155  

  156 اطعًّٛ زغٍٛ يشٚف صٚذ َؾٕاٌ 54,078

اندثٕس٘ تطاذ يسًذ َؾًٙ ازًذ    54,055  157  

  158 اندثٕس٘ زًذ سضٕاٌ صثاذ ازًذ   54,030  

  159 اندثٕس٘ دنًٛٙ ازًذ عانى يسًذ   53,690

انعثم يٕعٗ طّ ٚاعٍٛ ازًذ 52,876  160  

اندثٕس٘ يسًذ خهف ازًذ خًال   52,733  161  

 


