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2021/2020  لوألا لصفلايساردلا ماـعلا /

لئاوألا بالـطلاب ريرـــقت

بيترتلاريدـقتلالدــعملابالطلا مـسامليلدلا

لصفلا لئاوأ

ثحبلا تارايخ /

ةدعاسملا ةيبطلا مولعلا ةيلك

هلديص

لوألا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم97.19يسبكلا يلع هللا دبع ديمحلا دبع ءاميش 1

يناـثلاعفترم زاتمم96.33قئاثو -يدابرلا دمحم هللا دبع دمحا نتاف 2

ثلاـثلازاــتمم94.81يعنزملا يلع قيفوت ليده 3

عـبارلازاــتمم94.29جرف يلع حلاص يلع اشر 4

سماـخلازاــتمم94.24يرواملا رصنم مساق ميركلا دبع 5

ثلاثلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم97.23يشيكعلا نيسح ىيحي كوربم 1

يناـثلازاــتمم91.14هتيلف ناملس دمحم نيسح 2

ثلاـثلاعفترمً ادج ديج88.05ينازعلا دمحا نيسح حالص 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج87.73يهلم دمحم هللا دبع ريذن 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج87.27يرقملا دمحم يلع ماهلا 5

سماخلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم96.47رماع دمحا ىيحي ميهاربا باحر 1

يناـثلاعفترم زاتمم95.94يحلاصلا يلع ديعس رهاط ءاميش 2

ثلاـثلازاــتمم94.47هيجولا تباث باهولا دبع يلع ديمحلا دبع 3

عـبارلازاــتمم92.82يمغرملا روصنم هللا دبع نيما دامع 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج89يجحذملا نامثع ليلجلا دبع ريذن نيمرن 5

عباسلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم98يلزابلا دماح دمحم نيدلا دسا 1

يناـثلاعفترم زاتمم95.33فالعلا نسح نسح هدبع رخص 2

ثلاـثلازاــتمم92.83يميقرلا يلع مساق مساق 3

عـبارلازاــتمم91.5لكوتملا نمحرلا دبع هط نيسح 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج89.5يديوسلا هدبع دمحا ناوضر 5

عساتلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم96دئاق عازه فيس لامك ةيا 1

يناـثلاعفترم زاتمم95.94معنا دمحا يلع رساي رامع 2

ثلاـثلازاــتمم92.13كوربم دمحم دمحا دمحا ايرام 3

عـبارلازاــتمم90.69شنحلا فطل ماسح عساولا دبع 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج87.63دايعم حلاص دمحم يلع حامس 5

هيبطلا تاربتخملا
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لوألا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم96.76قئاثو- نيدلا فرش يلع كلملا دبع ناوجرا 1

يناـثلازاــتمم94.24يراطوقلا حلاص نسح دمحا ةرينم 2

ثلاـثلازاــتمم91.57دايز يداه هللا دبع ديمحلا دبع سدنس 3

عـبارلاًادج ديج84.33يبوعشلا حلصم دومح زيزعلا دبع ىمل 4

سماـخلاًادج ديج83.19ينارمعلا يلع ناحد ردنكسا انر 5

ثلاثلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم97.53يمكحلا ىيحي دمحا ليلجلا دبع لانم 1

يناـثلاعفترمً ادج ديج88.68يدوسعلا دمحم دمحا لصيف سيمل 2

ثلاـثلاعفترمً ادج ديج86.05بلاط يلع روصنم دمحم 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج85.53يشارخلا هللا دبع دمحا ردان 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج85.21هربص بحم دمحم دمحم نيرسن 5

سماخلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم96.4دشار روصنم يلدبع هللا دبع فيان 1

يناـثلاعفترم زاتمم95.15ليفلا هدبع حلاص نازوس 2

ثلاـثلازاــتمم92.95يدفحملا دمحا دلاخ ءاميش 3

عـبارلاعفترمً ادج ديج89.05ينازعلا دمحا نيسح ةميما 4

سماـخلاًادج ديج84.6شيشع هللا دبع دمحا دلاخ مائو 5

عباسلا لصفلا

لوألاعفترم زاتمم95.27يريشبلا حرفم دومح قيفوت ةنيكس 1

يناـثلازاــتمم93.93ماردلا نسحا دومح يلع باحر 2

ثلاـثلازاــتمم91.67يدهملا دمحا يلع ديمح هيا 3

عـبارلازاــتمم91يرماعلا نامثع فياش ناطلس ءاميش 4

سماـخلاعفترمً ادج ديج89يراكبلا دمحا دمحا ىولس 5
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