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2021/2020  لوألا لصفلايساردلا ماـعلا /

لئاوألا بالـطلاب ريرـــقت

بيترتلاريدـقتلالدــعملابالطلا مـسامليلدلا

لصفلا لئاوأ

ثحبلا تارايخ /

ةيلاملاو ةيرادالا مولعلا ةيلك

لامعألا ةرادإ

لوألا لصفلا

لوألازاــتمم94.83يسنالا ديعس دمحا يلع نيما نميا 1

يناـثلازاــتمم94.67ينسحلا نسح دمحا روصنم ةبهو 2

ثلاـثلازاــتمم92يرطقملا هدبع نيساي لما 3

عـبارلازاــتمم90.17ليقع ىسيع حون رونا ميرم 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج89.5يفئاطلا يلع فرش ميهاربا ىهن 5

ثلاثلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم98.71يرماخلا يلع ديعس قورش 1

يناـثلازاــتمم93.88يفوصلا دمحا هللا دبع دمحم ليده 2

ثلاـثلازاــتمم93.65يراخبلا حلاص دمحا يلع ءارسا 3

عـبارلازاــتمم93.41اشاب يجان دمحم دمحم ءافص 4

سماـخلازاــتمم93.29هوسوسلا هللا دبع دمحا ءارهز 5

سماخلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم98.83قئاثو - لماكلا ديعس شرام ديعس ءانه 1

يناـثلازاــتمم94.33جنملا دمحا رصان حلاص ريدغ 2

ثلاـثلازاــتمم91.33يمهنلا نامعن هدبع نيسح مير 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج86.33يطابقلا مالس ديمحلا دبع دمحم نينح 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج85.17هللا دبع دبع نمحرلا دبع يلع 5

عباسلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم98.17ينافيذلا دمحا ىيحي دمحم يلاس 1

يناـثلاعفترم زاتمم97.33ينافيذلا دمحا ىيحي دمحم ةراس 2

ثلاـثلازاــتمم93.5يشكركلا هللا دبع دمحم يلع ةميرك 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج89.83ميسجلا دمحم دمحا ميركلا دبع نينح 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج88.67يدشاحلا دومح يلع يداب باهش 5

هبساحم

لوألا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم95.67يهابعلا حلاص يلع داوف دولخ 1

يناـثلاعفترم زاتمم95.5يشكركلا دمحم مشاه ةمطاف 2

ثلاـثلاعفترم زاتمم95ميمكلا ركاش حلاص لاله ىروش 3

عـبارلازاــتمم94.5يرقملا حلاص ميهاربا باحر 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج88.17هللا دبع نيساي دلاخ نميا 5

رركم سماـخلاعفترمً ادج ديج88.17قئاثو-يزمحلا هللا دبع ليعامسا لامك دجما 6
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هبساحم

ثلاثلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم99.82يفرشلا بلاغ دمحم دومح ناهيج 1

يناـثلاعفترم زاتمم98.71يدامحلا ليعامسا هط لانم 2

ثلاـثلاعفترم زاتمم98.18حالف دمحم ليبن ىذش 3

عـبارلاعفترم زاتمم97.57همارغ دمحم دمحا يلع ءايمل 4

سماـخلازاــتمم94.76يقيرزلا نسح دمحم هللا دبع رمع 5

سماخلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم99.67نيدلا فرش دمحا نمحرلا دبع ءايلع 1

يناـثلاعفترم زاتمم99.17ينحملا دئاق دمحم مساق ريثا 2

ثلاـثلاعفترم زاتمم98.17يبدعجلا يلع ليبن دغر 3

عـبارلاعفترم زاتمم97.67نابيخ تباث دمحا دمحا عيدو 4

سماـخلاعفترم زاتمم96.83سيولا حلاص يلع ةلوخ 5

عباسلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم98.83حامرلا هللا دبع دمحم هللا دبع ةيقر 1

يناـثلاعفترم زاتمم95يشرقلا دمحا نمحرلا دبع رصانلا دبع نانح 2

ثلاـثلازاــتمم94.33مينغ فانق فيطللا دبع قراط 3

عـبارلازاــتمم93.67هفونلا دمحا دمحم هزمح 4

سماـخلازاــتمم93.17يحبوجلا يلع قداص بيجم كالم 5

هيفرصمو هيلام مولع

لوألا لصفلا

لوألازاــتمم93.17يكمازلا هللا راج يؤل ىنمي 1

يناـثلازاــتمم92.67ينيتفلا دمحم حلاص هللادبع ءامسا 2

ثلاـثلاًادج ديج81.33يسيقلا يلع يلع ةيمس 3

عـبارلاًادج ديج81نيمس دمحا يلع ريمح دامع 4

سماـخلاًادج ديج80.33يزاجحلا يلع دمحا هدبع ةنيثب 5

ثلاثلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم97.83لماكلا شرام ديعس الع 1

يناـثلاعفترم زاتمم96.67يرصعلا دمحم دمحم يلع ءاميش 2

ثلاـثلاعفترم زاتمم95.83هللا دبع دمحم تباث ةيدعس 3

عـبارلاعفترم زاتمم95قئاثو- حلصم دمحأ دمحأ لانم 4

سماـخلازاــتمم94.5بلاط وبا دمحا رهطم دجما سانيا 5

سماخلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم97.53دايعم دمحم ىيحي دلاخ كالم 1

يناـثلاعفترم زاتمم95.59هلالق دمحم ليبن مينست 2

ثلاـثلاعفترم زاتمم95.12يورفلا دمحا نالسرا رانم 3

عـبارلازاــتمم93.47يقيرعلا دمحم لصيف ءانس 4

سماـخلازاــتمم91.59يرداقلا دمحا ناوضر ناورم 5
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هيفرصمو هيلام مولع
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لوألاعفترم زاتمم96.6يقيرعلا نيسح هللا دبع ليبن مير 1

يناـثلازاــتمم94.8راجنلا حلاص دمحا ءالا 2

ثلاـثلازاــتمم94.4هضيمحلا هللا دبع دمحم رثوك 3

عـبارلازاــتمم93.6درولا دمحم دمحا ىدن 4

سماـخلازاــتمم92يفرصملا رصان حلاص ليعامسا ناميا 5

ةيرادإلا تامولعملا مظن

لوألا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم96.33قئاثو-يجحذملا مالس ناسمش دلاخ داعس 1

يناـثلازاــتمم93.33لدهالا مشاه لضفم دمحم ءايلع 2

ثلاـثلازاــتمم90.5نامدر ناسمش بيبحلا دبع تفريم 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج88.67يزاغ دعس رباج يلع 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج85يقيرعلا دودولا دبع دمحم ريمس رمس 5

ثلاثلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم95يجاجحلا يلع دمحا دولخ 1

يناـثلازاــتمم93.83قئاثو - ناشير هللا دبع هللا دبع دمحم راونا 2

ثلاـثلازاــتمم93.5فيرشلا ديعس دمحم ءالجن 3

عـبارلازاــتمم92.83يروجحلا دمحم نسح يلع 4

رركم عـبارلازاــتمم92.83فيرشلا ديعس دمحم ىرسي 5

سماـخلازاــتمم92يلادلا نيسح حلاص ماركا 6

سماخلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم98.17يماطقلا يلع دمحم رصان ىوجن 1

يناـثلازاــتمم94.5يربغالا فئاش قازرلا دبع داؤف اشر 2

ثلاـثلاعفترمً ادج ديج86.5هباحد نسح يلع نسح 3

عـبارلاًادج ديج83.83شيرك دمحا يلع دمحا 4

سماـخلاًادج ديج83.67يسيردالا عيطم يلع رونا ءادن 5

عباسلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم99.33يدقاولا لبقم نيسح يلع ةمسب 1

يناـثلاعفترم زاتمم98.67يحلفملا مساق حلاص ةايح 2

رركم يناـثلاعفترم زاتمم98.67يفلعلا ليعامسا نيما رانم 3

ثلاـثلاعفترم زاتمم97.83يمليدلا مشاه هللا دبع نانح 4

عـبارلاعفترم زاتمم97.33ريطم حلصم دمحا دلاخ ةليمج 5

سماـخلاعفترم زاتمم96.33ينسحلا نسح نمحرلا دبع ةشئاع 6

هيبساحملا تامولعملا مظن

لوألا لصفلا

لوألازاــتمم92لشهن هللا دبع يزعلا دمحم ازور 1

يناـثلاعفترمً ادج ديج87.5يريمشلا ناديوس ظوفحم دمحم قازرا 2

ثلاـثلاعفترمً ادج ديج85.83قئاثو-مرحم دمحم هدبع ميركلا دبع ءاميش 3

عـبارلاًادج ديج80.33قئاثو-ناهرش دمحا ناهرش قارشا 4

سماـخلاًادج ديج80جاحلا دمحم يزعلا بيجن مير 5
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هيبساحملا تامولعملا مظن

ثلاثلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم95.7دشار دمحم يلع يناهت 1

يناـثلازاــتمم93.45يدعجلا بلاغ دوواد دمحم يناما 2

ثلاـثلازاــتمم91.05ضاوع دمحا دمصلا دبع نارفغ 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج89.2قئاثو - بيقنلا يجان فيس ديمح ريدغ 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج88.2قئاثو- عراف هدبع رهوج ةشئاع 5

سماخلا لصفلا

لوألازاــتمم93.29يعبدلا ينغلا دبع ناليغ ىوشن 1

يناـثلازاــتمم91.71يغايسلا دمحا ميركلا دبع هللا دبع ءاميش 2

ثلاـثلاعفترمً ادج ديج87.43يفاحلا دمحا دمحم يلع ةماسا 3

عـبارلاًادج ديج84.57دايعم دمحم ىيحي دمحم نانفا 4

سماـخلاًادج ديج83.86رهطم ميركلادبع باهولادبع ماشه انر 5

عباسلا لصفلا

لوألازاــتمم90.83يبدعجلا يلع دمحا دمحم بويا 1
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