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2021/2020  لوألا لصفلايساردلا ماـعلا /

لئاوألا بالـطلاب ريرـــقت

بيترتلاريدـقتلالدــعملابالطلا مـسامليلدلا

لصفلا لئاوأ

ثحبلا تارايخ /

ةسدنهلا ةيلك

ةيندم ةسدنه

لوألا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم95.57يلسيهلا يلجم يلع هللا دبع نانع 1

يناـثلازاــتمم92.86يثيغلا هللا دبع دمحا دمحا 2

ثلاـثلازاــتمم90.71ينيعرلا ديز دومح نمحرلا دبع 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج89.14رصتنملا دمحم ميهاربا نميا 4

سماـخلاًادج ديج84.14يمهرلا دمحا حلاص ميلس ماشه 5

ثلاثلا لصفلا

لوألازاــتمم90.24درولا دمحم يلع لامج ديفم 1

يناـثلاًادج ديج82.33دنجلا دمحا ردنب نمحرلا دبع 2

ثلاـثلاعفترم ديج77.05نادمه دعسم دمحا هدبع هللا قزر 3

عـبارلاعفترم لوبقم62.24نابتسكلا دمحا ميركلا دبع داؤف دمحا 4

سماـخلاعفترم لوبقم61.14يمرضحلا دمحم نمحرلا دبع نومام 5

سماخلا لصفلا

لوألاًادج ديج82.5نالسع دمحم فطل فانم 1

يناـثلاعفترم ديج79.55ةيقفلا دمحا حلاص يلع 2

ثلاـثلاعفترم ديج76.5يشرعلا هللا دبع دمحا ىيحي دمحا 3

عـبارلاعفترم ديج75.95يدياصلا حلاص دمحا داؤف دمحم 4

سماـخلاعفترم ديج75.18يعبدلا دمحا ناليغ دمحا دعم 5

عباسلا لصفلا

لوألازاــتمم93.28دعس نسح حلاص هللا دبع نيسح 1

يناـثلاًادج ديج81.32ردب حلاص يلع ناحد يلع 2

ثلاـثلاعفترم ديج78.72يدماحلا يلع دمحم ميهاربا 3

ةيرامعم ةسدنه

لوألا لصفلا

لوألازاــتمم94.91ينايرالا دئاق عجاش ءاميش 1

يناـثلازاــتمم94.17ينحملا دياق دمحم مساق ءالا 2

ثلاـثلاعفترمً ادج ديج88.96يجان حلاص هدبع يلع ليعامسا 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج87.78نادمه دمحا هدبع هزمحلا 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج87.26قئاثو - بيقنلا دمحم دلاخ ناميا 5

ثلاثلا لصفلا

لوألازاــتمم93.52دنجلا دمحا ردنب يركش 1

يناـثلازاــتمم93.04نوعرج يلع نيسح يلع فاليا 2

ثلاـثلازاــتمم92.87مرخالا مازح ىيحي دلاخ طسابلا دبع 3

عـبارلاًادج ديج84.83سعادم دمحا دمحم نيدلا ريما 4

سماـخلاًادج ديج83.52نادمه دعسم دمحا هدبع هللا رصن 5
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لوألاعفترم زاتمم96.61حتف نيسح يلع دهاجم ايرام 1

يناـثلاعفترمً ادج ديج87يبرحلا رصان ضوع دمحم ةبيسن 2

ثلاـثلاًادج ديج84.17قئاثو -حدسلا ملاس دمحم دمحا هللا ةنم 3

عـبارلاًادج ديج82.26قئاثو - هللا دبع عساولا دبع ليمج ىولس 4

سماـخلاعفترم ديج78.61يروحلا يلع يدهم يلع ماصع 5

ثلاثلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم98.47يشبحملا فرش هللا دبع نيدلا فرش ءافص 1

يناـثلاعفترم زاتمم97.84يكيلملا يلع حلاص عيطم نانح 2

ثلاـثلاعفترم زاتمم96.89يريبزلا فطل فطل نمحرلا دبع ءاديغ 3

عـبارلاعفترم زاتمم95.79سوقافلا دعسم يلع دمحا مير 4

سماـخلازاــتمم94.16اطع ريزعلا دبع نمحرلا دبع دنس ليبسلس 5

ةيبطلا تادعملا ةسدنه

لوألا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم97.87يزارحلا يلع نيسح دئاق ماير 1

يناـثلاعفترم زاتمم96.52دئاق دمحا مالسلا دبع دمحا 2

ثلاـثلاعفترم زاتمم96.39يحبصالا يلع بيقرلا دبع يركش دمحا 3

عـبارلاعفترم زاتمم95.96يسورلا دمحم يلع نب نيدباعلا نيز 4

سماـخلازاــتمم94.22يسبعلا ظفاحلا دبع يدجو رونا 5

ثلاثلا لصفلا

لوألازاــتمم93.3يفوجلا دمحم حلاص دمحم نوراه 1

يناـثلاعفترمً ادج ديج89.5ناليغ دشرم مساق يلع ليكب 2

ثلاـثلاعفترمً ادج ديج88.25يليغلا دمحا نيسح دمحا ناسح 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج87.9يدحاولا رباج هللا دبع نمحرلا دبع 4

سماـخلاًادج ديج84.6مكرع يلع دمحا دمحم كلملا دبع 5

سماخلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم97ينالوخلا دمحا دومح هدبع يلع 1

يناـثلاعفترم زاتمم95.14ملاس بلاط رصان دحاولا دبع 2

ثلاـثلازاــتمم94.95دمحم دمحا نسحم هورم 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج89.19فاحج هللا دبع سابع هماسا 4

سماـخلاًادج ديج81.9معنا دمحا نسح دومح ءالع 5

عباسلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم95.11يعديبلا عراف دمحا هدبع ورمع 1

يناـثلازاــتمم93.68لبنس ردان دمحا ريخ دمحم 2

ثلاـثلازاــتمم92.26يديشرلا دمحم لاله دمحم 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج88.32دمحم يلع قيفوت نزام 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج86.84سومانلا حلاص عيطم يدجم 5
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عساتلا لصفلا

لوألازاــتمم93.85يفوصلا دابع ىيحي نيدلا دامع 1

يناـثلازاــتمم91.46دركم نامثع رصن ناندع 2

ثلاـثلاعفترمً ادج ديج88.92دوعسلا وبا ليربج ميهاربا نزي 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج87.77يداه دمحا يلع ناوفص 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج85.54يفيرعلا يدهم يلع لضاف نميا 5
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