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2021/2020  لوألا لصفلايساردلا ماـعلا /

لئاوألا بالـطلاب ريرـــقت

بيترتلاريدـقتلالدــعملابالطلا مـسامليلدلا

لصفلا لئاوأ

ثحبلا تارايخ /

تامولعملا مظنو بوساحلا ةيلك

تنرتنإلاو تامولعملا ايجولونكت

لوألا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم95.17ديمح حلاص دمحا يلع ماستبا 1

يناـثلازاــتمم90.5يدشارلا دشار يلع دمحا نارهم 2

ثلاـثلازاــتمم90.33يبيهصلا دياق دمحم هللا دبع ميهاربا 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج88.17دايعم دمحم ىيحي دلاخ ليده 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج87.17ساوقلا دمحم دمحا فسوي 5

ثلاثلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم98.06نايفس دمحم ينغلا دبع بيقرلا دبع دومحم 1

يناـثلاعفترم زاتمم97.88يوارصبلا هللا دبع دمحم مشاه ةءارب 2

ثلاـثلاعفترم زاتمم97.71يطربلا تباث دئاق مائو 3

عـبارلازاــتمم94.18ةمارغ دمحم دمحا يلع ءارسا 4

سماـخلازاــتمم93.71ينابنسلا يلع دمحا يلع ءايمل 5

سماخلا لصفلا

لوألازاــتمم92.33عاجشلا يلع ديز هماسا 1

يناـثلاعفترمً ادج ديج89.5يسبعلا ديشرلا دبع ناندع ايركز 2

ثلاـثلاعفترمً ادج ديج89.06درولا دمحم يلع حلاص ميسن 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج87.83يمهرلا دمحم دمحا يلع يفطصم 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج87.78هدبع هللا دبع قازرلا دبع ميهاربا 5

عباسلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم95مهدالا زيزعلا دبع فيطللا دبع بيهو 1

يناـثلازاــتمم94.8يقلخلا دومح يلع باهولا دبع ميهاربا 2

ثلاـثلاًادج ديج84.2هدبع هللا دبع قازرلا دبع دلاخ 3

عـبارلاًادج ديج83.2ينغملا دبع هللا دبع حلاص دمحا ميهاربا 4

سماـخلاًادج ديج82.4رضخلا يلع دمحا حلاص دمحم 5

ةيمالعإلا  طئاسولاو يكيفارجلا ميمصتلا

لوألا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم96.14ليمجلا نسحم رصنم ليقع دلاخ 1

يناـثلازاــتمم93.71دامعلا يلع هدبع يلع نانح 2

ثلاـثلاعفترمً ادج ديج87.71رباج دمحا حلاص ناطلس اينار 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج87.57رادنزاخ حلاص دمحم يلع الع 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج86.57يلبابلا بيعش دمحم ءالا 5
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لوألاعفترمً ادج ديج89.82يمساقلا نيسح دمحم دولخ 1

يناـثلاعفترمً ادج ديج88.76يسبكلا هللا دبع يلع مشاه ريهس 2

ثلاـثلاعفترمً ادج ديج87.71خيشلا نيسح دمحا هط 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج87.35نيدلا فرش يلع كلملا دبع نانفا 4

سماـخلاًادج ديج84.41هورض يلع داؤف لانم 5

سماخلا لصفلا

لوألاعفترمً ادج ديج88.43قئاثو- يمابشلا دمحم دومح داؤف ةيا 1

يناـثلاًادج ديج80.86حيتفلا زيزعلا دبع ينغلا دبع دمصلا دبع ةمسب 2

ثلاـثلاعفترم ديج78.5يراصنلا يلوملا دبع بيهو ماهلا 3

عـبارلادــيج74يميركلا بلاغ دمحم يلع ىورم 4

Page 2 of 2


