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73.2667ناجحامتيازجيدمقبولمتوسطجيد جدامتوسطاح١ش جاعُ ػٍٛ ٘الي اٌذّذأٟ

70.6000ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولاح١ش ِٕٙذ وش٠ُ اتشا١ُ٘ اٌجثٛسٞ

86.0000ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازادّذ ػثذهللا ػٍٟ دغ١ٓ اٌجثٛسٞ

78.8000ناجحامتيازجيدامتيازمتوسطجيد جدامتوسطاسواْ اعّاػ١ً لذٚسٞ تشوٟ اٌؼثاعٟ

63.5333ناجحجيد جدامتوسطمقبولمقبولجيد جدامتوسطاعؼذ واظُ دسب سؽ١ذ اٌخاٌذٞ 

76.6000ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطاع١ً عشداْ ػث١ذ ؽأٟ اٌؾّشٞ

75.3333ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدامتيازمتوسطافتخاس ٔافغ ِشداْ دمحم اٌجثٛسٞ

73.6000ناجحامتيازمتوسطجيدمتوسطجيد جدامتوسطا٠ّٓ ػث١ظ ػ١ذاْ صىثاْ

73.4000ناجحامتيازمتوسطمقبولمتوسطجيد جداجيدتذسٖ ظ١اء دغ١ٓ دمحم اٌتىش٠تٟ

72.3333ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطتؾشٜ جاعُ ػثذ اٌٛ٘اب ادّذ اٌجثٛسٞ

67.6667ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولجيد جدامقبولتثاسن ػادي ػثذ اٌٍط١ف 

74.2000ناجحامتيازجيد جدامتوسطمتوسطامتيازجيدتثاسن ػالء اعّاػ١ً خٍف اٌؼاصٟ

76.0667ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطداسث صاٌخ دمحم ػٛاد 

79.6000ناجحامتيازجيد جداجيدجيدامتيازمتوسطداظش د١ّذ دغٓ ػثذهللا اٌجثٛسٞ 

74.0000ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطدٕاْ ػض٠ض خاٌص ؽذارٖ اٌخضسجٟ

70.4667ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطامتيازمقبولد١ذس تاعُ ِٙذٞ صاٌخ 

67.5333ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولخاٌذ ١ٌٚذ خاٌذ غٗ اٌذٚسٞ

71.4667ناجحامتيازجيدمتوسطمتوسطجيد جدامقبولخذ٠جح عؼذ صاٌخ ػ١غٝ اٌجثٛسٞ 

77.1333ناجحامتيازجيدجيدمتوسطامتيازمتوسطسٔا ٔص١ش ػٍٟ ١٘ٚة اٌتىش٠تٟ

89.2667ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازص٘شاء ِأغ دمحم ف١اض اٌؼج١ٍٟ 

72.1333ناجحجيد جداجيدمقبولمتوسطامتيازمتوسطص٠ٕة اتشا١ُ٘ دّضج دمحم اٌجثٛسٞ

86.6667ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداص٠ٕة ػثذاٌجثاس ػثذاٌٛ٘اب 

70.2000ناجحامتيازمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطعاسج غاٌة فّٟٙ سِعاْ اٌتىش٠تٟ

66.8667ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولعجٝ ػٍٟ عٍّاْ دس٠ٚؼ اٌجثٛسٞ

75.8000ناجحجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جداجيدعذش داٚد عٍّاْ ػثذ اٌجثاس اٌؼث١ذٞ

75.6000ناجحامتيازمتوسطمتوسطجيدجيدجيدعذش دمحم اؽالػ خٍف اٌجثٛسٞ

71.4000ناجحامتيازمتوسطمقبولجيدجيد جدامتوسطعشٚاء دمحم ادّذ ػثذ اٌجثٛسٞ
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69.2000ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدجيد جدامتوسطعؼذ ٔا٠ف ظ١ذاْ د٠ًٛ اٌطؼ١ّٗ

71.0000ناجحجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطعالَ ِخٍف اتشا١ُ٘ ػٍٟ اٌت١ّّٟ

65.6667ناجحامتيازمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولؽ١ّاء تشواْ جاعُ دمحم اٌخضسجٟ

73.0000ناجحامتيازجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامقبولصثا ا٠اد جّؼٗ جاتش اٌؼج١ٍٟ

69.0000ناجحامتيازجيدمقبولمتوسطامتيازمقبولظذٝ ػثذ اٌخاٌك دّضج دمحم اٌذ١أٟ

74.5333ناجحامتيازجيدمتوسطمتوسطامتيازمتوسطػثذاٌذ١ٍُ ػّاس ػثذ اٌذ١ٍُ صاٌخ 

71.8667ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطامتيازمتوسطػثذاٌغالَ أظ صاٌخ ادّذ 

71.0000ناجحجيد جداجيدمقبولمتوسطامتيازمقبولػثذاٌؼض٠ض اتشا١ُ٘ ِاجذ دغ١ٓ 

71.7333ناجحجيد جداجيدمتوسطمتوسطامتيازمقبولػثذاٌؼض٠ض تاعُ اتشا١ُ٘ دغ١ٓ االجذع

75.6667ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطامتيازمتوسطػثذاٌٙادٞ ػذٔاْ سؽ١ذ صاٌخ اٌجثٛسٞ

70.5333ناجحامتيازمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطػخّاْ دغٓ دمحم ِذّٛد اٌطشتٌٟٛ

71.2667ناجحامتيازجيدمقبولمتوسطجيد جدامتوسطػزساء ػاسف فاسط ادّذ اٌىشغأٟ

66.3333ناجحامتيازجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولػٍٟ صثاح ٌط١ف ٠اع١ٓ اٌذؾّاٚٞ

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفػٍٟ غاِٟ ِٕزس دغٓ اٌؼث١ذٞ

65.4667ناجحامتيازمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولػٍٟ ٔصشهللا اتشا١ُ٘ جغاَ اٌج١ٍّٟ 

72.3333ناجحامتيازمتوسطمقبولجيدجيد جدامتوسطػّاد ػثذ اٌشصاق  سِعاْ ػثذهللا 

72.5333ناجحامتيازمتوسطمقبولجيدجيد جدامتوسطػّش ادّذ دمحم دغ١ٓ اٌذشتٟ

66.8667ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولػّش جاعُ دمحم وّاػ اٌخضسجٟ

70.3333ناجحامتيازمتوسطمقبولمتوسطامتيازمقبولػّش دغٓ دمحم ِخٍف اٌؼضاٚٞ

70.4000ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطػّش ؽّظ اٌذ٠ٓ دغ١ٓ ِذّٛد 

73.0000ناجحامتيازجيدمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطػّش ػٍٟ ؽاوش ِذّٛد اٌثٛ ِٙذٞ

70.4667ناجحامتيازجيدمقبولمتوسطجيد جدامقبولػّش وّاي ِشػٟ دغٓ اٌؼثاعٟ

73.7333ناجحامتيازمتوسطمقبولجيدامتيازمتوسطغ١ذاء ف١صً ػثذ هللا دّادٞ اٌجثٛسٞ

76.8000ناجحامتيازجيدمتوسطجيدامتيازمتوسطفاتٓ فشد دمحم ادّذ 

67.7333ناجحامتيازجيد جدامقبولجيدمتوسطمقبولفاغّح ِذّٛد سصن عؼ١ذ اٌفشاجٟ

72.2667ناجحجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيد جدامقبوللت١ثٗ جاعُ ٔص١ف جاعُ اٌّشعِٟٛ

70.6000ناجحامتيازمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولوّاي ِض٘ش جاعُ دمحم اٌذٚسٞ
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77.5333ناجحامتيازمتوسطجيدجيدامتيازجيدوّاي ِغا٘ش ػا٠ذ ػٍٟ اٌؼث١ذٞ

82.4667ناجحامتيازجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيد جدادمحم ػادي ِذّٛد خطاب اٌىشاػٟ

73.4667ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطامتيازمتوسطدمحم ٔج١ة ادّذ ظ٠ٛف اٌٙاؽّٟ

82.8667ناجحجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيد جداامتيازدمحم ٔصش سجا ػط١ٗ اٌخضسجٟ

71.0000ناجحجيد جدامتوسطجيدمقبولامتيازمقبولدمحم ٘اؽُ ؽىٛس ِذّٛد 

74.6667ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطامتيازمتوسطدمحم ٚد١ذ ٌٟٚ داسٖ اٌذاٚدٞ

73.2000ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطامتيازمتوسطِصطفٝ ادّذ خ١ٍفٗ ادخ١ً اٌم١غٟ

69.3333ناجحامتيازمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطِصطفٝ ؽاوش تذس ػثاط اٌؼث١ذٞ

69.0667ناجحامتيازمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطِصطفٝ غاسق ػثذاٌثاسٞ اٌخط١ة  

75.8000ناجحامتيازمتوسطمتوسطجيدجيد جداجيدِصطفٝ ػادي ِذّٛد خطاب اٌىشاػٟ

68.1333ناجحامتيازمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامقبولِٕتظش ٔص١ف جاعُ ِصطاف اٌخضسجٟ

74.1333ناجحامتيازجيدمقبولمتوسطامتيازمتوسطِؤ٠ذ ادّذ اتشا١ُ٘ غؼّح اٌذٚسٞ

74.0667ناجحامتيازجيدمقبولمتوسطامتيازمتوسطِؤ٠ذ ػثذ اٌغتاس داسط سؽ١ذ اٌؼث١ذٞ

77.0667ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيد جداجيدٔثأ ا١٘ظ دداَ ادّذ إٌاصشٞ

78.0000ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدٔذٜ صثاح خ١ًٍ دمحم 

73.4000ناجحامتيازجيدمقبولجيدامتيازمتوسطٔؾٛاْ خ١شهللا خطاب تىش اٌججٛ

71.4000ناجحامتيازجيدمقبولمتوسطجيد جدامتوسطٔٙٝ ادّذ وش٠ُ خٍف اٌجٛاسٞ

77.3333ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيد٘ثح ٔث١ً ادّذ ِذّٛد اٌت١ّّٟ

71.2000ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسط٘ذٜ ػثذ اٌىش٠ُ ِذ١ّ١ذ ِؼشٚف 

82.2667ناجحامتيازجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدإ٘اء سؽ١ذ دّٛد ٔص١ف اٌؼث١ذٞ

66.8667ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامتوسطٕ٘ذ دغٓ اتشا١ُ٘ ِٕصٛس اٌؼ١غاٚٞ

72.1333ناجحامتيازجيدمقبولجيدجيد جدامتوسطٕ٘ذ وش٠ُ د١ّذ جثاس اٌخضسجٟ

72.3333ناجحامتيازمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطٚاتً صثاح ِصطفٝ دغٓ اٌتىش٠تٟ 

56.8667ناجحامتيازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولٚع١ُ تاعُ ػثذ اٌٍط١ف ػثذ اٌىش٠ُ 

73.5333ناجحجيد جداجيدمتوسطمتوسطامتيازمتوسط١ٌٚذ ِذّٛد خٍف ٔا٘ط اٌجثٛسٞ

68.2667ناجحامتيازجيدمقبولمقبولجيدمتوسط٠اعش ادّذ ِطٍك صػ١اْ اٌذ١ٌّٟ 

69.8000ناجحامتيازجيدمقبولمتوسطجيد جدامتوسط٠اعش فاظً وش٠ُ ِطٍه اٌفشاجٟ


