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 املركز النسبة الدولة االسم #
 1 98.16 ليبيا   معاذ حممود عامر بن حامد 1
 م / 2 97.83 املغرب   أمحد عشريي 2
 م / 2 97.83 النيجر   إبراهيم معاذ 3
 4 96.83 الوالايت املتحدة   أمحد بشري عدين 4
 5 96.66 تونس   أمين بن أمحد شكري إبراهيم 5
 6 96.50 سورية   عمر امحد حسن اغا 6
 م / 7 96.16 اجلزائر   عبدالعزيز شوكري 7
 م / 7 96.16 البحرين   عبدهللا خليفة إبراهيم خليفة محدان 8
 م / 7 96.16 كينيا    أمحد حممد إبراهيم 9

 م / 7 96.16 السعودية   عبدهللا بن امحد بن عبدالكرمي السعوي 10
 م /11 96.00 نيجرياي   عبدالغين أمني 11
 م /11 96.00 االمارات   عبدهللا حممد عبدهللا مصبح القايدي 12
 13 95.83 اليمن   عبداحلكيم انجي حممد علي العوسجي 13
 14 95.50 تشاد   أمحد حممد طاهر 14
 15 95.33 البوسنة   عمر فاروق بوكوروفيتش 15
 16 95.00 اندونيسيا   فيصل إهلي فائض هللا 16
 م /17 94.83 الكويت   عبدهللا يوسف عبدهللا علوش العنزي 17
 م /17 94.83 مجهورية القمر املتحدة   حممود علي شانفي 18
 م / 19 94.00 بنجالديش   معاذ حممود 19
 م / 19 94.00 كندا    حممد معروف حسني 20
 م / 19 94.00 فلسطني   عالء عاطف صاحل عبداحلليم 21
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 22 93.66 مصر   أمحد أبو املعاطى الشرباوى أبواملعاطى 22
 23 93.33 العراق   علي خالد جاسم إاثوي 23
 24 92.33 األردن   عبيده معن عبدالسالم فرحيات 24
 م /25 92.16 اهلند   إمساعيل حممد حيىي منيار 25
 م /25 92.16 موريتانيا   يسلم سيدي اسقري 26
 27 91.50 الشيشان   ماغومادوف عبدالرمحن 27
 28 90.83 برواني   حممد جنيب بن حاجي علي اكرب 28
 29 90.50 بوركينا فاسو   جينبو حممد كامل 29
 30 90.16 هولندا   بالل دارنون 30
 31 90.00 غامبيا   حممد مأمون جوب 31
 م /32 89.83 الفلبني   حمامي الدين صاحل عبدالباسط 32
 م /32 89.83 سريالنكا   معاذ أمحد وسار حممد 33
 م /32 89.83 اوغندا   مجيل سيماكوال 34
 م/35 88.50 سلطنة عمان   أمحد بن سعيد بن علي بن راشد الصوايف 35
 م/35 88.50 لبنان   اندر حممود كوجا 36
 م/35 88.50 السنغال   ابراهيم بوكار كامارا 37
 م/38 88.16 ماليزاي   عبدهللا علوان بن امساعيل 38
 م/38 88.16 تنزانيا   عبدالرمحن رمضان عبدالرمحن 39
 م/40 88.00 بنني   موسى معينو أوالليكن 40
 م/40 88.00 ايران   حممد رضا مشس الدين وىل حممدى 41
 42 87.83 افغانستان   سيد امحد نوري 42
 43 87.50 مدغشقر   بوتراهلي مشس الدين 43
 43 87.50 السودان   حممود حممد عبدهللا النور 44
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 45 87.00 جيبويت   حمي الدين عبدي هول 45
 46 86.50 بلجيكا   عبدهللا ابوالعقل 46
 46 86.50 غينيا كوانكري   أسامة كوندي 47
 46 86.50 تركيا   عبدالرمحن جوفريسني 48
 49 86.33 افريقيا الوسطى   عبداللطيف حممد حسني ابكر 49
 م/50 86.16 داغستان   ماغوميدوف قرابن 50
 م/50 86.16 طاجكستان   معراج الدين أمحد 51
 52 86.00 جنوب أفريقيا   حممد عزيز 52
 م/53 85.33 رواندى   إشيموي شايف 53
 م/53 85.33 الكامريون   عليدو محادو 54
 55 84.83 ساحل العاج   ابال دايكييت 55
 56 84.66 بورندي   نزغييماان عبداجلبار 56
 57 84.33 الكونغو برازافيل   دوكورى عمر 57
 م / 58 83.16 توجو   تشاري عبداحلليم 58
 م / 58 83.16 غاان   حممد أمحد 59
 م/60 82.50 زامبيا   يوسف راشد فريي 60
 م/60 82.50 ابكستان   أمحد حسني زاهد رضا 61
 62 82.16 ليبرياي   عبدهللا جربيل ابه 62
 63 80.83 اسرتاليا   أنس عبدهللا 63
 64 80.16 مايل   درامان كيتا 64
 65 78.00 بنما   حممد آدم هباي بتيل 65
 66 76.16 املالديف   حممد مصطفى 66
 67 74.00 نيبال   حممد إنظار احلق 67
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 68 71.83 كازاخستان    عبدالقادر أيداروف 68
 69 70.33 اجلابون   األريين ابه مامادو 69
 70 67.16 ماينمار   خانت سي ثو وين 70
 71 66.00 اثيوبيا   فضلو زينو خضر 71
 72 65.66 غينيا بيساو   حممد بيلو ابري 72
 73 64.16 مالوي   فهد مسوكو أدك 73
 74 64.00 بوتسواان   عادل عقوب 74
 75 62.50 بلغاراي   آدم رمحي حممد 75
 76 60.16 اذربيجان   أورخان إيلدار عباسلي 76
 م/77 60.00 موزمبيق   مناف برانردو مناب 77
 م/77 60.00 الربتغال   حممد عبدهللا سيدات 78
مجهورية الكونغو    مجعة داندو 79

 الدمقراطية
56.00 79 

 80 53.33 سرياليون   أبودين جالو 80
 

 

 

 

 

 


