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سويرولاكبلا ةجردل ه1444 يعماجلا ماعلل لوبقلا بسن  

 

 
 

 ةبسنلا عون ةبسن لقا صصختلا سنجلا ةيلكلا رقملا

 بطلا اهبا
 ةلهؤم 97.19 ةحارجو بط تابلاط

 ةلهؤم 96.19 ةحارجو بط بالط

 نانسألا بط اهبا
 ةلهؤم 95.15 نانسألاو مفلا ةحارجو بط تابلاط

 ةلهؤم 94.34 نانسألاو مفلا ةحارجو بط بالط

 ةلديصلا اهبا
 ةلهؤم 91.57 يلديص روتكد تابلاط

 ةلهؤم 90.32 يلديص روتكد بالط

 اهبا

  ةيبطلا مولعلا

  ةيقيبطتلا

 اهبأب

 ةلهؤم 90.14 ةيصيخشت ةعشا تابلاط

 ةلهؤم 86.86 يعيبط جالع تابلاط

 ةلهؤم 87.72 ةيبطلا تاربتخملا مولع تابلاط

 ةلهؤم 84.91 ةيصيخشت ةعشا بالط

 ةلهؤم 82.56 يعيبط جالع بالط

 ةلهؤم 85.36 ةيبطلا تاربتخملا مولع بالط

 ةلهؤم 82.09 عمسلا ملع بالط

 ةلهؤم 87.03 عمسلا ملع تابلاط

 ةلهؤم 82.08 بطاختلا ضارما بالط

 ةلهؤم 87.17 بطاختلا ضارما تابلاط

 ةلهؤم 91.38 ضيرمتلا تابلاط اهبأب ضيرمتلا اهبا

 ةسدنهلا اهبا

 ةلهؤم 92.84 ةيعانــص ةسدنه تابلاط

 ةلهؤم 81.83 ةرامعلا بالط

 ةلهؤم 92.89 ةرامعلا تابلاط

 ةلهؤم 82.63 ةيعانــص ةسدنه بالط

 ةلهؤم 86.1 ةيئابرهك ةسدنه بالط

 ةلهؤم 81.61 ةيئايميك ةسدنه بالط

 ةلهؤم 82.11 ةيندــم ةسدـــنه بالط

 ةلهؤم 84.08 ةيكيناكيم ةسدنه بالط
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 ةبسنلا عون ةبسن لقا صصختلا سنجلا ةيلكلا رقملا

 اهبأب بساحلا مولع اهبا

 ةلهؤم 86.18 بساحلا مولع تابلاط

 ةلهؤم 85.57 تامولعملا مظن تابلاط

 ةلهؤم 82.8 بساحلا مولع بالط

 ةلهؤم 81.08 تامولعملا مظن بالط

 ةلهؤم 82.73 بوساحلا ةسدنه بالط

 مولعلا اهبا

 ةلهؤم 83.57 ءايحألا تابلاط

 ةلهؤم 81.26 تايضايرلا تابلاط

 ةلهؤم 81.67 ءايزيفلا تابلاط

 ةلهؤم 82.43 ءايميكلا تابلاط

 ةلهؤم 77.93 ءايحألا بالط

 ةلهؤم 76.49 تايضايرلا بالط

 ةلهؤم 75.89 ءايزيفلا بالط

 ةلهؤم 76.18 ءايميكلا بالط

 ةمجرتلاو تاغللا اهبا
 ةلهؤم 84.25 ةيزيلجنإلا ةغللا تابلاط

 ةنوزوم 86.14 ةيزيلجنإلا ةغللا بالط

 اهبا
 لوصأو ةعيرشلا

 نيدلا

 ةلهؤم 83.01 نيدلا لوصا تابلاط

 ةلهؤم 84.18 ةعيرشلا تابلاط

 ةنوزوم 86.48 نيدلا لوصا بالط

 ةنوزوم 87.27 ةعيرشلا بالط

 ةلهؤم 83.54 ءايزأ ميمصت تابلاط يلزنملا داصتقالا اهبا

 لامعالا اهبا

 ةنوزوم 88.23 لامعألا ةرادإ بالط

 ةنوزوم 88.10 ةيلام ةرادإ بالط

 ةنوزوم 89.42 ةيرشبلا دراوملا بالط

 ةنوزوم 87.53 ةينورتكلإلا ةراجتلاو قيوستلا بالط

 ةنوزوم 92.05 نوناقلا بالط

 ةنوزوم 87.67 ةبساحملا بالط

 ةلهؤم 80.23 ةيرادالا تامولعملا مظن بالط

 ةلهؤم 85.66 ةيرادالا تامولعملا مظن تابلاط

 ةلهؤم 89.68 لامعألا ةرادإ تابلاط

 ةلهؤم 92.30 نوناقلا تابلاط

 ةلهؤم 87 ةبساحملا تابلاط
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 ةبسنلا عون ةبسن لقا صصختلا سنجلا ةيلكلا رقملا

 ةيبرتلا اهبا
 ةلهؤم 85.94 سفنلا ملع تابلاط

 ةنوزوم 87.30 سفنلا ملع بالط

 اهبا

 ةيناسنإلا مولعلا

 ةلهؤم 81.6 خيراتلا تابلاط

 ةلهؤم 81.22 ايفارغجلا تابلاط

 ةلهؤم 81.24 ةيبرعلا ةغللا تابلاط

 ةلهؤم 86.04 لاصتالاو مالعإلا تابلاط

 اهبا

 ةنوزوم 87.07 لاصتالاو مالعإلا بالط

 ةنوزوم 85.48 خيراتلا بالط

 ةنوزوم 85.49 ايفارغجلا بالط

 ةنوزوم 85.63 ةيبرعلا ةغللا بالط

 طيشم سيمخ

  ةيبطلا مولعلا

  ةيقيبطتلا

 طيشم سيمخب

 ةلهؤم 87.54 ةماعلا ةحصلا تابلاط

 ةلهؤم 87.48 ةماعلا ةحصلا بالط

 ةلهؤم 85.12 نانسأ ةينقت بالط

 طيشم سيمخ
  ضيرمتلا

 طيشم سيمخب

 ةلهؤم 87.85 ضيرمتلا مولع تابلاط

 ةلهؤم 89.67 ضيرمتلا مولع بالط

 ريسع لياحم
 ةيبطلا مولعلا

 ةيقيبطتلا
 ماع ضيرمت  تابلاط

 ةلهؤم 86.16
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 مولبدلا ةجردل ـه1444 يعماجلا ماعلل لوبقلا بسن
 

 ةبسنلا عون ةبسن لقا صصختلا سنجلا ةيلكلا رقملا

 ةيقيبطتلا اهبا

 ةلهؤم 81.23 لامعأ ةرادإ تابلاط

 ةلهؤم 80.42 ةبساحملا تابلاط

 ةلهؤم 80.38 تامولعملا مظن تابلاط

 ةلهؤم 79.68 لاوجلاو بيولا تاقيبطت ريوطت تابلاط

 يميداكألا عمجملا

 ةلاحملاب
 ةيقيبطتلا

 ةلهؤم 78.93 لاوجلاو بيولا تاقيبطت ريوطت تابلاط

 ةلهؤم 79.89 لامعأ ةرادإ تابلاط

 ةلهؤم 80.50 ينورتكلالا قيوستلا تابلاط

 ةلهؤم 79.24 ةبساحملا تابلاط

 ةلهؤم 79.15 تامولعملا مظن تابلاط

 ةنوزوم 84.90 لامعأ ةرادإ بالط

 ةلهؤم 74.75 لاوجلاو بيولا تاقيبطت ريوطت بالط

 ةنوزوم 84.00 ينورتكلالا قيوستلا بالط

 ةنوزوم 84.09 ةبساحملا بالط

 ةلهؤم 75.30 تامولعملا مظن بالط

 ةيقيبطتلا عملا لاجر

 ةلهؤم 75.02 ةبساحم تابلاط

 ةلهؤم 76.37 لامعأ ةرادإ تابلاط

 ةلهؤم 73.99 لاوجلاو بيولا تاقيبطت ريوطت تابلاط

 ةيقيبطتلا ريسع لياحم

 ةلهؤم 74.90 لاوجلاو بيولا تاقيبطت ريوطت تابلاط

 ةلهؤم 76.58 تامولعملا مظن تابلاط

 ةلهؤم 76.50 ةبساحم تابلاط

 ةلهؤم 80.16 لامعألا ةرادإ تابلاط

 ةلهؤم 71.95 لاوجلاو بيولا تاقيبطت ريوطت بالط

 ةلهؤم 72.87 تامولعملا مظن بالط

 ةنوزوم 81.28 ةبساحم بالط

 ةنوزوم 81.70 ينورتكلا قيوست بالط

 ةنوزوم 82.98 لامعألا ةرادإ بالط

 ةيقيبطتلا ةدراجملا
 ةلهؤم 73.79 لاوجلاو بيولا تاقيبطت ريوطت تابلاط

 ةلهؤم 79.40 لامعألا ةرادإ تابلاط
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 ةبسنلا عون ةبسن لقا صصختلا سنجلا ةيلكلا رقملا

 ةيقيبطتلا همونت

 ةلهؤم 65.18 تامولعم مظن تابلاط

 ةلهؤم 72.31 تامولعم مظن بالط

 ةنوزوم 81.87 ةبساحم بالط

 ةلهؤم 65.49 ةبساحم تابلاط

 ةيقيبطتلا ةديبع ةارس

 ةلهؤم 74.29 تامولعم مظن تابلاط

 ةلهؤم 74.55 ينورتكلا قيوست تابلاط

 ةلهؤم 77.17 لامعا ةرادإ تابلاط

 ةنوزوم 83.87 لامعا ةرادإ بالط

 ةيقيبطتلا بونجلا نارهظ

 ةلهؤم 72.76 تامولعم مظن بالط

 ةلهؤم 72.29 تامولعم مظن تابلاط

 ةنوزوم 82.48 لامعا ةرادإ بالط

 ةلهؤم 73.63 لامعا ةرادإ تابلاط

 


