
هالحظبتالعلوم اختببر نتيجةالوتقذم اسنالرقن

96انٕٓنخ عجذاهلل َبصش يُبل1

94ثبدغٛؼ أدًذ خبنذ داَٛخ2

94ثبعهًّ عبنى صالح عبئؾخ3

94ْذَّ صبنخ أدًذ يشٔح4

92سثبع ثٍ ثشن أدًذ ثشن5

92ثبٔصٚش أدًذ عهٙ عبس6ِ

92ععٛذ عهٙ يذًذ عجذانشد7ًٍ

92ددذح صبنخ دبج فبطًخ8

88ثبدخٍ يذًذ َبصش أيٛش9ِ

88دشٚض ثٍ يذًذ عًش سدبة10

86انعًٕد٘ عجذاهلل عًش إَتصبس11

86انطبْش٘ يذًذ عجذاهلل سايب12

86ثبنذبيط عبنًٍٛ يذًذ عبن13ًٍٛ

86عجبط أدًذ خبنذ َٕس14

84انجبثكش٘ أدًذ عهٙ دًٛذ خبنذ15

84لبعى يذغٍ صٚذ عهٙ خعش16

84ثبسؽٛذ أدًذ يذًذ عجذاهلل17

82ثبتٛظ عبنى عجذاهلل فٛصم18

80ُْذ٘ دغٍ عجذانًجٛذ تغُٛى19

80انخاللٙ دغٍٛ خبنذ دغبو20

80انجٛتٙ عهٕ٘ دغٍ صبنخ21

80عتؼ ثٍ عهٙ يذًذ عه22ٙ

80كُذٔح ععٛذ يذًذ ْبجش23

78ثبدخٍ عٛظّ ٚغهى عبنى24

76 صبنخ ؽٛخ فًٓٙ عجذاهلل25

74كُذٔح ععٛذ يذًذ سؽبء26

72عمٛم عجذاهلل يذغٍ سٚى27

70عبعم عٕض عًٛش أعبي28ّ

70ثبساط دذٚج يذًذ صمش29

68انعًٕد٘ عجذاهلل عًش أيم30

68دٚبَٙ عجذاهلل أثٕثكش عه31ٙ

68انعٕنمٙ عهٙ يذًذ يذغ32ٍ
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66انججٛهٙ ععٛذ َصش ٚبعٍٛ أدًذ33

66يبظٙ ثٍ خًٛظ عًش يذًذ34

64ثبدغٍ ٚغهى يجبسن ثؾبئش35

64عجٛذ دغٍٛ صبنخ دغ36ٍٛ

58ثبيهٓظ عٕض أدًذ د37ٍُٛ

58انعجبد ععٛذ عهٙ عُبء38

58انُٓذ٘ عهٙ يجبسن عه39ٙ

56انعٕنمٙ أدًذ دبتى ج40ُٗ

56انضيش٘ يذًذ عجذانصجٕس يذًذ41

56انضيش٘ عجذاهلل فٓذ يذًذ42

54ثبلبص٘ عهٙ صبنخ عه43ٙ

54يمٛص عجذاهلل يذًٕد يذًذ44

52انصٕٚذس عٛذسٔط يذغٍ ثذس45

52انجذغُٙ عٕض دغٍ صبئم46

52انجشٚكٙ ععٛذ صبنخ يذًذ47

52ثؾش ثٍ عجذاهلل جًبل يٓب48

52يبظٙ ثٍ عٕض دغٍ يُٓذ49

48ثجُف عٕض يذغٍ عجذاهلل50

46ثبدخٍ أدًذ عٕض أدًذ51

46انعصبس عبنى عجذسثّ عبنى52

46عٛفبٌ ثٍ عجذاهلل عبسف عجذانغالو53

46ثبسدًخ عبنى عجذسثّ يذًذ54

46ثٕعبثظ يجبسن يجذ٘ يذًذ55

44انخذٔس عجذاهلل يذًذ سداد56

44انذبسثٙ يذًذ أدًذ عًٛش57

44ععذ ثٍ ععٛذ عٕض عجذانشد58ًٍ

44ثبدًٛذ عهٙ عٛظّ يجشٔن59

42عجذانشدٛى ثٍ أدًذ صبنخ عجذانشدٛى60

40دٚبَٙ عجذاهلل أثٕثكش أعبي61ّ

40انذٍُٛ صبنخ يذًذ دغ62ٍٛ

40عهٙ يٕٓٛة عجذانجبلٙ ؽشف63

40ثبجُذٔح يذًذ فبٚض عجذاهلل64

40ثبٔصٚش ععٛذ عًش فبطًخ65

40انخجؾّ اهلل ظٛف عهٙ يذًذ66

38ثبْشيض عبنى جًبل دًضح67

38جعّ ثٍ ععٛذ ععذ ععٛذ68

36لذطبٌ عبنى عٕض دضاو69

34لغٛجّ عهٙ عجذانغالو عٛبف70

32دًذٌٔ عًش يبصٌ أدًذ71

32ثبسٚبٌ عًش عبنى صبنخ72

32ثٕيذغٍ يٓذ٘ عذَبٌ ْبس73ٌٔ
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30انجٓٛؾٙ أدًذ صبدق أدًذ74

30ثغذى أدًذ يذًذ أدًذ75

30ثبصشٚخ ععذ عبنى يشٚى76

28ثبؽّٕٚ صبنخ عجذانُبصش ثؾبئش77

28عًشٔ ثٍ صبنخ يجشٔن فبطًخ78

28انجٕرس يذًذ عًش يذًذ79

28جشفبٌ ععٛذ أدًذ يغبعذ80

26لغٛجخ عٕض عهٙ عجبط81

26انجبثش٘ أدًذ دغٍ يش82ٖٔ

26يذغٍ دغٍٛ عًٛخ ْزٚم83

24انعطبط دغٍ أدًذ يذًذ84

24ثبفجٛؼ عهٙ عجذاهلل َٕاف85

22ثبدغٛؼ أدًذ عجذاهلل أثٕثكش86

 غبٚت0انذعٛظ يذًذ أدًذ انخهٛم87

 غبٚت0دغٍ ععٛذ ثؾش88ٖ

 غبٚت0انجبثش٘ أدًذ عجذاهلل دغ89ٍٛ

 غبٚت0انخشاص عبنى يذًذ خبنذ90

 غبٚت0انًؾجش٘ ثهخٛش أدًذ سٚى91

 غبٚت0ثبثكش عبنى يذًذ عبنى92

 غبٚت0انعٕنمٙ صبنخ عًش صبنخ93

 غبٚت0انجكش٘ عبنى دغٍ عبئؾخ94

غبٚت0كشاػ عجٛذ فبسع عجذانغالو95

غبٚت0ثبلبدس عهٙ عجذانمبدس عه96ٙ

غبٚت0عًؾٕػ يذًذ عًش عٕض97

غبٚت0انذٕثش٘ ععٛذ إَٔس يذًذ98

غبٚت0انعٕنمٙ صبنخ عًش يذًذ99

غبٚت0خهٛم أدًذ يذًذ ٚبعٍٛ يذًذ100

 غبٚت0ثبدهٙ أدًذ عبنى يذًٕد101

غبٚت0عبعم خٛشاٌ صجش٘ يصعت102

غبٚت0ثبيغك صبنخ عجذاهلل َٕس103

غبٚت0انجكش٘ صبنخ يذًذ ٕٚعف104

انطالة نؾئٌٕ انجبيعخ سئٛظ َبئتانعبو انًغجمانصذٛخ انعهٕو ٔ انطت كهٛخ  يغجم


