
الصباحيةاالول86.88التربية الرياضيةبكالوريوسصهاء ِضّذ ػثذ اٌضغٓ

الصباحيةاالول84.96التربية الرياضيةبكالوريوسهذًَ غاٌة ِضّذ

الصباحيةاالول83.7التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ػىض ػضَض

مسائيةاالول83.59التربية الرياضيةبكالوريوسفؤاد صّذ صاٌش

الصباحيةاالول83التربية الرياضيةبكالوريوساؽىاق خاٌذ خعُش

الصباحيةاالول82.85التربية الرياضيةبكالوريوسرؼفش رثاس ػٍٍ

الصباحيةاالول81.67التربية الرياضيةبكالوريوسهاؽُ صغُٓ ػٍىاْ

الصباحيةاالول81.55التربية الرياضيةبكالوريوسغفشاْ رّاي اَىب

الصباحيةاالول81.19التربية الرياضيةبكالوريوستاعُ واظُ تؾُش

الصباحيةاالول81.06التربية الرياضيةبكالوريوسعشي ِضّىد ػٍٍ

الصباحيةاالول80.71التربية الرياضيةبكالوريوسصاتشَٓ وفاس ػثذ اٌشصاق

الصباحيةاالول80.02التربية الرياضيةبكالوريوسػثذ اٌضٍُُ صافع َاعُٓ

الصباحيةاالول79.94التربية الرياضيةبكالوريوسِٕاي ػثذ اٌهادٌ واظُ

الصباحيةاالول79.26التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ فاظً صغُٓ

الصباحيةاالول78.92التربية الرياضيةبكالوريوسفاغّح ػذٔاْ ػثذ اٌشصّٓ

الصباحيةاالول77.8التربية الرياضيةبكالوريوسػٍُاء ػصاَ اصّذ

الصباحيةاالول77.59التربية الرياضيةبكالوريوسسٔذ وشَُ فشهىد

الصباحيةاالول77.56التربية الرياضيةبكالوريوستغاَ صفاء رًُّ

الصباحيةاالول77.41التربية الرياضيةبكالوريوسأغاَ راعُ لاعُ

الصباحيةاالول76.83التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ػذٔاْ ػٍٍ

مسائيةاالول76.61التربية الرياضيةبكالوريوسصغٓ واظُ ػٍٍ

الصباحيةاالول76.56التربية الرياضيةبكالوريوسصُذس فؤاد واظُ

مسائيةاالول76.5التربية الرياضيةبكالوريوسرىاد ػثذ اٌضغٓ صغٓ

الصباحيةاالول76.15التربية الرياضيةبكالوريوستغّح اصّذ ػثذ هللا

الصباحيةاالول75.13التربية الرياضيةبكالوريوساٌضهشاء ِزُذ ػثذ اٌضغُٓ

الصباحيةاالول75.03التربية الرياضيةبكالوريوسِهذٌ خاٌذ ِهذٌ

الصباحيةاالول74.91التربية الرياضيةبكالوريوسػالء عؼذٌ حاِش

الصباحيةاالول74.77التربية الرياضيةبكالوريوسعفُاْ فىصٌ ظاسٌ

الصباحيةاالول74.48التربية الرياضيةبكالوريوسدَاس ٔصش ِزُذ

الصباحيةاالول74.34التربية الرياضيةبكالوريوسظضً تاعُ صغُٓ

الصباحيةاالول74.26التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً ػضَض صّضج

الصباحيةاالول74.23التربية الرياضيةبكالوريوساعّاػًُ ػثُذ ػُذاْ

مسائيةاالول74.13التربية الرياضيةبكالوريوسًٌٍُ ػثذ االُِش اتشاهُُ

الصباحيةاالول74.09التربية الرياضيةبكالوريوسصُذس ػادي ِضّىد

الصباحيةاالول73.79التربية الرياضيةبكالوريوساتتهاد ػثذ اٌىشَُ اعّاػًُ

الصباحيةاالول73.63التربية الرياضيةبكالوريوسٌُذا عشوىْ اغاعٍ

الصباحيةاالول73.63التربية الرياضيةبكالوريوسسَّىْ ؽٍُّىْ عىاللح

الصباحيةاالول73.54التربية الرياضيةبكالوريوساعاِح ِضّذ َىعف

الصباحيةاالول73.47التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ عؼذ صارُ

الصباحيةاالول73.38التربية الرياضيةبكالوريوسصهشاء صاهش َضًُ

الصباحيةاالول73.3التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً صُّذ واظُ

مسائيةاالول73.28التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ صُذس صُّذٌ

الصباحيةاالول72.87التربية الرياضيةبكالوريوسِؾتاق غاٌة رثش

الصباحيةاالول72.56التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ صاوُ ػثذ اٌىاصذ

الصباحيةاالول72.45التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ رثاس عؼذ

الصباحيةاالول72.43التربية الرياضيةبكالوريوسلتُثح صغُٓ ػٍىاْ

الصباحيةاالول72.34التربية الرياضيةبكالوريوسصغُٓ عؼذ فتضٍ

الصباحيةاالول72.31التربية الرياضيةبكالوريوسصَٕح ػٍٍ ِضّذ

الصباحيةاالول72.29التربية الرياضيةبكالوريوسصُذس غاٌة راعُ

الصباحيةاالول72.28التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً ػثذ اٌىشَُ ِهٕا

الصباحيةاالول72.18التربية الرياضيةبكالوريوسسعً عالَ ِضّذ

الصباحيةاالول72.14التربية الرياضيةبكالوريوسِٕاهً ػثذ اٌزثاس خضػً

الصباحيةاالول72.12التربية الرياضيةبكالوريوسَضْ ٔثًُ صُّذ ِزُذ

الصباحيةاالول72.12التربية الرياضيةبكالوريوسفُاْ ػثذ اٌىشَُ صطضىغ

الصباحيةاالول72.02التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ هالي واظُ

الصباحيةاالول72.01التربية الرياضيةبكالوريوسصُذس ػثذ اٌضهشج ستُػ

مسائيةاالول71.68التربية الرياضيةبكالوريوسرىاد ِضّذ رىدٌ

الصباحيةاالول71.65التربية الرياضيةبكالوريوسػثاط تىفُك ِٕصىس

الصباحيةاالول71.63التربية الرياضيةبكالوريوسِشتعً ِؤَذ فهذ



الصباحيةاالول71.53التربية الرياضيةبكالوريوساعشاء واًِ صغٓ

الصباحيةاالول71.42التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ اوثش صغُٓ

الصباحيةاالول71.4التربية الرياضيةبكالوريوسػّش ػثاط فاظً

ػّش ػثذ اٌمادس ػثذ اٌىهاب

التربية الرياضيةبكالوريوس

71.17

الصباحيةاالول

الصباحيةاالول71.1التربية الرياضيةبكالوريوسأظ ِىٌىد عٍّاْ

الصباحيةاالول71.08التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ صثُش غاهش

الصباحيةاالول71.047التربية الرياضيةبكالوريوسػثاط فاظً صغٓ

مسائيةاالول70.98التربية الرياضيةبكالوريوسلضطاْ واظُ ساؽذ

الصباحيةاالول70.95التربية الرياضيةبكالوريوسوعاَ عتاس َىعف

الصباحيةاالول70.94التربية الرياضيةبكالوريوسػثاط ػطُح صوَش

الصباحيةاالول70.88التربية الرياضيةبكالوريوسسؤي ِضّذ ِضّىد

الصباحيةاالول70.87التربية الرياضيةبكالوريوسدُٔا اعؼذ ػثىد

الصباحيةاالول70.85التربية الرياضيةبكالوريوسِهٕذ لاعُ عؼذ

الصباحيةاالول70.85التربية الرياضيةبكالوريوسصغاَ ػثذ اٌىشَُ دوَذ

الصباحيةاالول70.68التربية الرياضيةبكالوريوسعٍىاْ صغُٓ ػٍٍ

الصباحيةاالول70.63التربية الرياضيةبكالوريوسؽهذ ػثذ اٌّزُذ دسع

الصباحيةاالول70.47التربية الرياضيةبكالوريوسوعاَ صاٌش ِهذٌ

الصباحيةاالول70.22التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً صُذس صغُٓ

الصباحيةاالول70.22التربية الرياضيةبكالوريوسؽهذ فائض ٔؼىَ

الصباحيةاالول70.15التربية الرياضيةبكالوريوسػاِش ِزىي ِضّىد

الصباحيةاالول70.137التربية الرياضيةبكالوريوسسراء ػثذ اٌضهشج تشهاْ

الصباحيةاالول70.1التربية الرياضيةبكالوريوسصاٌش هُخُ صاٌش

الصباحيةاالول69.89التربية الرياضيةبكالوريوسوعاَ هُالْ فهذ

الصباحيةاالول69.7التربية الرياضيةبكالوريوسػّش صّضج عاٌُ

الصباحيةاالول69.64التربية الرياضيةبكالوريوسِشتعً ػثاط صغٓ هأٍ

الصباحيةاالول69.6التربية الرياضيةبكالوريوستؾُش صُّذ ػثذ اٌضهشج

الصباحيةاالول69.56التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً ِهذٌ ػُذاْ

الصباحيةاالول69.55التربية الرياضيةبكالوريوسؽهذ دسَذ فاظً

الصباحيةاالول69.53التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ِهذٌ راعُ

الصباحيةاالول69.52التربية الرياضيةبكالوريوسػّش ػثذ اٌشصاق ِصطفً

الصباحيةاالول69.452التربية الرياضيةبكالوريوسِخًٕ ػثاط ػذاٌ

الصباحيةاالول69.4التربية الرياضيةبكالوريوسؽهذ صغُٓ سؽُذ

الصباحيةاالول69.32التربية الرياضيةبكالوريوسػغً ُّٔش رؼفش

الصباحيةاالول69.22التربية الرياضيةبكالوريوسَاعش عؼذ ِضّذ

الصباحيةاالول69.2التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ لضطاْ ٌطفٍ

الصباحيةاالول68.92التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً ِهذٌ ِضّذ

الصباحيةاالول68.67التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ لُظ ػثذ اٌشصاق

الصباحيةاالول68.55التربية الرياضيةبكالوريوسعاسج تشهاْ ِضّذ

الصباحيةاالول68.47التربية الرياضيةبكالوريوسػثُش سػذ ػضَض

الصباحيةاالول68.43التربية الرياضيةبكالوريوستشاء صاِذ سؽُذ

الصباحيةاالول68.33التربية الرياضيةبكالوريوسسافذ ػالوٌ عٍّاْ

الصباحيةاالول68.3التربية الرياضيةبكالوريوسصالس اٌذَٓ خاٌذ راعُ

الصباحيةاالول68.22التربية الرياضيةبكالوريوسؽّظ تاعً ػضَض

الصباحيةاالول68.22التربية الرياضيةبكالوريوسرىاْ اوشَ تىفُك

الصباحيةاالول68.18التربية الرياضيةبكالوريوسخاٌذ رّاي صغُٓ

الصباحيةاالول68.1التربية الرياضيةبكالوريوسِخًٕ صغُٓ ػثاط

الصباحيةاالول68.06التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ داخً صخًُ

الصباحيةاالول68.05التربية الرياضيةبكالوريوسِٕاس عتاس رثاس

الصباحيةاالول67.82التربية الرياضيةبكالوريوساحُش غاسق ػثذ

الصباحيةاالول67.8التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً عالَ فشد

الصباحيةاالول67.66التربية الرياضيةبكالوريوستغاَ ِضّذ اتشاهُُ

الصباحيةاالول67.54التربية الرياضيةبكالوريوسػثذ اٌهادٌ دسوَؼ

الصباحيةاالول67.5التربية الرياضيةبكالوريوسخٕغاء ػثذ اٌّضغٓ ٔؼّاْ

الصباحيةاالول67.48التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ صُّذ ػثذ سصولٍ

الصباحيةاالول67.4التربية الرياضيةبكالوريوسٔضاس تشع ٔاصش

الصباحيةاالول67.33التربية الرياضيةبكالوريوسهٕذ غاسق َىٔظ

الصباحيةاالول67.33التربية الرياضيةبكالوريوسؽهذ عؼذ ػٍٍ

الصباحيةاالول67.23التربية الرياضيةبكالوريوسعُف اٌذَٓ صالس صغٓ



الصباحيةاالول67.2التربية الرياضيةبكالوريوسِٕتظش ػطىاْ ِضّذ

الصباحيةاالول67.16التربية الرياضيةبكالوريوسػثاط ٔارٍ سعىي

الصباحيةاالول67.02التربية الرياضيةبكالوريوسؽُّاء ػٍُىٌ ػثاط

الصباحيةاالول66.972التربية الرياضيةبكالوريوسوشاس ػثذ اٌىشَُ ػٍٍ

الصباحيةاالول66.88التربية الرياضيةبكالوريوسصُّذ وٌُذ صُّذ ٔزُ

الصباحيةاالول66.87التربية الرياضيةبكالوريوسصغُٓ ػادي صشد

الصباحيةاالول66.82التربية الرياضيةبكالوريوسٔىس صثاس صغٓ

الصباحيةاالول66.76التربية الرياضيةبكالوريوسصُٕٓ ػصاَ اصّذ

الصباحيةاالول66.69التربية الرياضيةبكالوريوستشاء ِىٍ خٍف

الصباحيةاالول66.6التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذعٍّاْ صغُٓ

الصباحيةاالول66.57التربية الرياضيةبكالوريوسصاتُ وشَُ ٔاَف

الصباحيةاالول66.37التربية الرياضيةبكالوريوسؽُّاء وشَُ ؽىش

الصباحيةاالول66.24التربية الرياضيةبكالوريوسَضًُ ػالء ػىّىػ

الصباحيةاالول66.216التربية الرياضيةبكالوريوساعاِح صغٓ ػثذ هللا

الصباحيةاالول66.14التربية الرياضيةبكالوريوسػّاس فشَذ ِضّذ صاٌش

الصباحيةاالول65.982التربية الرياضيةبكالوريوساَاد غاسق خًٍُ

صاسث ِضّذ ظافش ػثذ هللا 

التربية الرياضيةبكالوريوسعؼذ

65.98

الصباحيةاالول

الصباحيةاالول65.96التربية الرياضيةبكالوريوسِشواْ ِضّذ تشع

الصباحيةاالول65.71التربية الرياضيةبكالوريوسِشتعً اصّذ ػثذ هللا

الصباحيةاالول65.71التربية الرياضيةبكالوريوسرو اٌفماس فهذ فتان

الصباحيةاالول65.66التربية الرياضيةبكالوريوسوئاَ ػٍٍ ػثذ اٌىشَُ

الصباحيةاالول65.46التربية الرياضيةبكالوريوسصاٌش عاٌُ صاٌش

الصباحيةاالول65.43التربية الرياضيةبكالوريوسػصاَ ػٍٍ عٍّاْ ػٍٍ

الصباحيةاالول65.418التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ٔصُف سعىي

الصباحيةاالول65.38التربية الرياضيةبكالوريوسؽهذ عاٍِ صغُٓ

الصباحيةاالول65.33التربية الرياضيةبكالوريوستهاء اٌذَٓ َىعف ػثذ هللا

الصباحيةاالول65.29التربية الرياضيةبكالوريوسغأُ هادٌ عثاهٍ

الصباحيةاالول65.28التربية الرياضيةبكالوريوسعاهش رَاب ِضّذ

الصباحيةاالول65.12التربية الرياضيةبكالوريوسػالء صغُٓ صّضج هضاع

الصباحيةاالول65.06التربية الرياضيةبكالوريوساوشَ عُّش صغٓ

الصباحيةاالول64.963التربية الرياضيةبكالوريوسِشوج سصُُ ػثذ هللا

الصباحيةاالول64.93التربية الرياضيةبكالوريوسِشود ٔاصش صغُٓ

ِصطفً صغٓ ػثذ اٌشعىي

التربية الرياضيةبكالوريوس

64.78

الصباحيةاالول

الصباحيةاالول64.69التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ لاعُ هالي

الصباحيةاالول64.65التربية الرياضيةبكالوريوساحُش ػثذ االُِش خُّظ

الصباحيةاالول64.61التربية الرياضيةبكالوريوسِٕتظش ٔؾٍّ ؽؼالْ

الصباحيةاالول64.57التربية الرياضيةبكالوريوسٔىفً ػُغً اسصولٍ

الصباحيةاالول64.55التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ صّضج وّش

الصباحيةاالول64.55التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ سصُُ ِهاوٌ

الصباحيةاالول64.51التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ عؼذ ٔاصش اتشاهُُ

الصباحيةاالول64.47التربية الرياضيةبكالوريوساَالف ػثاط صادق

الصباحيةاالول64.394التربية الرياضيةبكالوريوسسَا ػثذ خٍف

الصباحيةاالول64.36التربية الرياضيةبكالوريوسُِٕش رثاس ػٍه

الصباحيةاالول64.3التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ صغُٓ وطىف ِطش

الصباحيةاالول64.236التربية الرياضيةبكالوريوسِشَُ ػثذ هللا صغٓ

الصباحيةاالول64.2التربية الرياضيةبكالوريوسِشوج صهُش ِضّذ عؼُذ

الصباحيةاالول64.19التربية الرياضيةبكالوريوسلاعُ اَاد عؼُذ

الصباحيةاالول64.15التربية الرياضيةبكالوريوسؽهذ ػٍٍ ٔىسٌ

الصباحيةاالول64.12التربية الرياضيةبكالوريوسصَذ ػثذ اٌشصاق تارش

الصباحيةاالول64.08التربية الرياضيةبكالوريوسٔىس سػذ ػثذ هللا

الصباحيةاالول63.992التربية الرياضيةبكالوريوسأظ ػثذ اٌىشَُ راعُ

الصباحيةاالول63.98التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ اصّذ ػثذ اٌصاصة

الصباحيةاالول63.92التربية الرياضيةبكالوريوسِضغٓ ِطشود صغُٓ

الصباحيةاالول63.9التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ هاؽُ صّىد

الصباحيةاالول63.88التربية الرياضيةبكالوريوسولاؿ سػذ صاٌش

الصباحيةاالول63.82التربية الرياضيةبكالوريوسصاٌش ِهذٌ ِضّىد

الصباحيةاالول63.74التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً غغاْ ِٕهً



الصباحيةاالول63.72التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً خاٌذ راعُ

الصباحيةاالول63.67التربية الرياضيةبكالوريوسصُذس ػثذ االُِش صغُٓ

الصباحيةاالول63.65التربية الرياضيةبكالوريوسعُف سَاض ِضّذ َضًُ

الصباحيةاالول63.61التربية الرياضيةبكالوريوسصُذس راعُ ِىٍ

الصباحيةاالول63.595التربية الرياضيةبكالوريوسصغٓ هادٌ ِضّذ صُذس

الصباحيةاالول63.56التربية الرياضيةبكالوريوسصُذس راعُ ػثذ اٌضغُٓ

الصباحيةاالول63.52التربية الرياضيةبكالوريوسسػذ ػثذ االُِش

الصباحيةاالول63.47التربية الرياضيةبكالوريوسػّش ؽهاب اصّذ

الصباحيةاالول63.2التربية الرياضيةبكالوريوسٌُج صغُٓ ػٍُىٌ صغٓ

الصباحيةاالول63.17التربية الرياضيةبكالوريوسصالس صغٓ هادٌ عضاب

الصباحيةاالول63.17التربية الرياضيةبكالوريوسػؾتاس فىصٌ اصّذ

الصباحيةاالول63.137التربية الرياضيةبكالوريوسهّاَ صاِذ ػثذ هللا

الصباحيةاالول63.04التربية الرياضيةبكالوريوساتشاهُُ ِطٍة فاسط

الصباحيةاالول62.92التربية الرياضيةبكالوريوسِاصْ صُّذ ِضّذ

الصباحيةاالول62.92التربية الرياضيةبكالوريوسدَاس ٔافغ خٍُفح

الصباحيةاالول62.92التربية الرياضيةبكالوريوسصّضج ؽالي صُّذ

الصباحيةاالول62.91التربية الرياضيةبكالوريوسٔىس اٌذَٓ اتشاهُُ ٌؼُثٍ

الصباحيةاالول62.87التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ صّذاْ سصُُ

الصباحيةاالول62.76التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ؽاوش ِضّىد

الصباحيةاالول62.73التربية الرياضيةبكالوريوسػثذ هللا ِٕزس ٔزُ ػثذ هللا

الصباحيةاالول62.71التربية الرياضيةبكالوريوسصغُٓ عؼُذ فائض

الصباحيةاالول62.62التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ اتشاهُُ عهًُ

الصباحيةاالول62.57التربية الرياضيةبكالوريوسأىس صاتُ صغُٓ

الصباحيةاالول62.43التربية الرياضيةبكالوريوسصفا ػثذ إٌّؼُ واظُ

الصباحيةاالول62.37التربية الرياضيةبكالوريوسصغُٓ سصُُ ػثُذ

الصباحيةاالول62.36التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ َضًُ ػضَض

الصباحيةاالول62.25التربية الرياضيةبكالوريوسٔىس صغُٓ اعؼُذ

الصباحيةاالول62.238التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ٔعاي هاؽُ

الصباحيةاالول62.19التربية الرياضيةبكالوريوستّاسج عالَ ػٍٍ

الصباحيةاالول62.11التربية الرياضيةبكالوريوسسؤي اوشَ غه

الصباحيةاالول62.1التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ ٔارٍ راس

الصباحيةاالول62.02التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ٔارٍ ِؾىىس صافع

الصباحيةاالول62.01التربية الرياضيةبكالوريوسػّاس وشَُ َاط

الصباحيةاالول61.986التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ِىٍ ػثذ اٌؼثاط

الصباحيةاالول61.973التربية الرياضيةبكالوريوسوشاس ػثذ صَذ ػٍىاْ

الصباحيةاالول61.97التربية الرياضيةبكالوريوسعُف ػثذ اٌضهشج صّضج

الصباحيةاالول61.96التربية الرياضيةبكالوريوسٔىس ػثذ هللا ػثاط

الصباحيةاالول61.91التربية الرياضيةبكالوريوسٌُج تاعُ راعُ

الصباحيةاالول61.88التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ ِضّذ سظا

الصباحيةاالول61.68التربية الرياضيةبكالوريوساوط اعاِح ٔىسٌ

الصباحيةاالول61.593التربية الرياضيةبكالوريوسعاسج فٍُش وضاس

الصباحيةاالول61.5التربية الرياضيةبكالوريوساعاِح اَاد ػثذ اٌمادس

الصباحيةاالول61.5التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ ٔاظُ ػىَذ

الصباحيةاالول61.27التربية الرياضيةبكالوريوسصغُٓ صُّذ ِؾٍىي

الصباحيةاالول61.22التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً ٔاغك ِضّذ ػٍٍ

الصباحيةاالول61.2التربية الرياضيةبكالوريوسسأفت صشتٍ ػثذ اٌزًٍُ

الصباحيةاالول61.185التربية الرياضيةبكالوريوسػادي رُاد تشَظ

الصباحيةاالول61.17التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ِىفك ؽهاب

الصباحيةاالول61.139التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ ٌؼُثٍ دتش

الصباحيةاالول61.12التربية الرياضيةبكالوريوسصغاَ عؼذ ػثاط

الصباحيةاالول61.03التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ ِصطفً ػثاط

الصباحيةاالول60.98التربية الرياضيةبكالوريوسػّاس صُّذ صغُٓ

الصباحيةاالول60.95التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ػثذ اٌمادس ِضّىد

الصباحيةاالول60.94التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ ِىٍ عؼُذ عٍىَ

الصباحيةاالول60.85التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ػذٔاْ صّادٌ

الصباحيةاالول60.83التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ فاظً اصّذ

الصباحيةاالول60.725التربية الرياضيةبكالوريوسفشاط فؤاد عؼُذ

ِضّذ خاٌذ ػثذ اٌشصاق صثُة

التربية الرياضيةبكالوريوس

60.72

الصباحيةاالول



ٔثًُ ِطٍه ٔاصش ػثذ اٌشصّٓ

التربية الرياضيةبكالوريوس

60.71

مسائيةاالول

الصباحيةاالول60.63التربية الرياضيةبكالوريوساَهاب صذَك تىش

الصباحيةاالول60.51التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ ػٍٍ ٔاصش

مسائيةاالول60.49التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ ِضٍ اٌذَٓ ِضّذ

الصباحيةاالول60.45التربية الرياضيةبكالوريوسِصؼة اصّذ ٔاَف

الصباحيةاالول60.44التربية الرياضيةبكالوريوسدسس ِؼذ صغُٓ

الصباحيةاالول60.327التربية الرياضيةبكالوريوسوشاس ػٍُىٌ ػزالْ

الصباحيةاالول60.27التربية الرياضيةبكالوريوساؽشف عُّش صّىدٌ

الصباحيةاالول60.26التربية الرياضيةبكالوريوسعشاب صُّذ صغُٓ

الصباحيةاالول60.198التربية الرياضيةبكالوريوسعُف ػٍٍ ػثذ اٌصاصة

الصباحيةاالول60.19التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ ػذٔاْ فشد

الصباحيةاالول59.846التربية الرياضيةبكالوريوسعشِذ عؼذٌ فخشٌ

الصباحيةاالول59.79التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ صادق ػٍُىٌ

الصباحيةاالول59.79التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ فعًُ وحُذ

الصباحيةاالول59.77التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً ػثذ اٌزثاس اصّذ

الصباحيةاالول59.77التربية الرياضيةبكالوريوسٔىاس هؾاَ اتشاهُُ

الصباحيةاالول59.76التربية الرياضيةبكالوريوسوعاَ ِضّذ ػٍٍ

الصباحيةاالول59.73التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ عٍّاْ رىدج

الصباحيةاالول59.715التربية الرياضيةبكالوريوسػثذ هللا عؼذ فاظً

الصباحيةاالول59.69التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ اتشاهُُ اٌؼُثٍ

الصباحيةاالول59.61التربية الرياضيةبكالوريوسػغىش ِضّذ ػثى

الصباحيةاالول59.52التربية الرياضيةبكالوريوسحائش ػثذ دػاد

الصباحيةاالول59.329التربية الرياضيةبكالوريوسظُاء سػذ صٕتىػ

الصباحيةاالول59.18التربية الرياضيةبكالوريوسوعاَ ِضّذ فشد

الصباحيةاالول59.16التربية الرياضيةبكالوريوسوّاي تذس ػثُذ

الصباحيةاالول59.07التربية الرياضيةبكالوريوساُِش ِٕؼُ ِضّذ

الصباحيةاالول58.8التربية الرياضيةبكالوريوسصُذس ِضّذ ِضغٓ

الصباحيةاالول58.774التربية الرياضيةبكالوريوساُِش ػثذ اٌىشَُ ػثاط

اٌؼصاف اتشاهُُ خًٍُ اتشاهُُ

التربية الرياضيةبكالوريوس

58.7

الصباحيةاالول

الصباحيةاالول58.66التربية الرياضيةبكالوريوسَاعُّٓ ِضّذ صغٓ

الصباحيةاالول58.52التربية الرياضيةبكالوريوساعاِح ػادي صغٓ

الصباحيةاالول58.49التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً ِضّذ صاٌش

الصباحيةاالول58.28التربية الرياضيةبكالوريوستشاء عٍىٍِ صغٓ

الصباحيةاالول58.18التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً ِضّذ رثُش

الصباحيةاالول58.04التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ رثاس ػثذ صغٓ

الصباحيةاالول57.78التربية الرياضيةبكالوريوسوٌُذ خاٌذ ؽهاب اصّذ

الصباحيةاالول57.73التربية الرياضيةبكالوريوسوشَ ػٍٍ صُّذ

الصباحيةاالول57.71التربية الرياضيةبكالوريوسأظ أؼاَ ػثذ اٌىشَُ

الصباحيةاالول57.56التربية الرياضيةبكالوريوسوائً صاٌش هادٌ

ِصطفً ِضّذ رؼفش ػٍىاْ

التربية الرياضيةبكالوريوس

57.54

الصباحيةاالول

الصباحيةاالول57.34التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ صَذ صُّذ

الصباحيةاالول57.333التربية الرياضيةبكالوريوسػثاط صارق ػثذ اٌضُّذ

الصباحيةاالول57.29التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ صغٓ ٌفتح

الصباحيةاالول57.019التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً صمٍ اعّاػًُ

الصباحيةاالول56.9التربية الرياضيةبكالوريوسصغُٓ ػالء ِضّذ رىدٌ

الصباحيةاالول56.76التربية الرياضيةبكالوريوسػّش حاِش صُّذ

الصباحيةاالول56.63التربية الرياضيةبكالوريوسعؼذ ِضّذ ػثذ اٌشصاق

وشاس صغٓ ػثذ اٌضغُٓ ػثذ 

التربية الرياضيةبكالوريوساٌغادج

56.13

الصباحيةاالول

الصباحيةاالول55.87التربية الرياضيةبكالوريوساعاِح ِاٌه ٔارٍ

الصباحيةاالول55.42التربية الرياضيةبكالوريوسعُّش فشد وشوٍِ

الصباحيةاالول53.7التربية الرياضيةبكالوريوسصغٓ ػثاط راعُ ِضّذ 

الصباحيةالثاني68.286التربية الرياضيةبكالوريوسِصطفً وٌُذ خاٌذ

الصباحيةالثاني66.78التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ٔافغ ِىعً

الصباحيةالثاني65.427التربية الرياضيةبكالوريوسخاٌذ اتشاهُُ خٍف

الصباحيةالثاني65.015التربية الرياضيةبكالوريوسِٕاس واظُ ٔاصش



الصباحيةالثاني64.695التربية الرياضيةبكالوريوساعاِح ػثذ اٌضغُٓ رثاس

الصباحيةالثاني64.636التربية الرياضيةبكالوريوسوعاَ ٔزُ ػثُذ

الصباحيةالثاني64.5التربية الرياضيةبكالوريوسوعٓ ػصاَ ػثذ اٌهادٌ

الصباحيةالثاني64.154التربية الرياضيةبكالوريوسدػاء حاِش عٍّاْ

الصباحيةالثاني64.12التربية الرياضيةبكالوريوسػالء ِشؽذ ػثذ ِخٍف

الصباحيةالثاني63.83التربية الرياضيةبكالوريوساصّذ هاؽُ خُّظ

الصباحيةالثاني63.71التربية الرياضيةبكالوريوسوٌُذ خٍف ػثذ اٌىاظُ

الصباحيةالثاني63.664التربية الرياضيةبكالوريوسوعاَ وطىف راعُ

الصباحيةالثاني63.6التربية الرياضيةبكالوريوساعُا هادٌ فاظً

الصباحيةالثاني62.87التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ ػثذ اٌىشَُ رؼفش

الصباحيةالثاني62.77التربية الرياضيةبكالوريوسػالء اٌذَٓ صغاَ سظا

الصباحيةالثاني62.742التربية الرياضيةبكالوريوسػالء خعُش ػٍٍ

الصباحيةالثاني62.65التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ صُّذ الصَ

الصباحيةالثاني62.401التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ آَّ صادق

الصباحيةالثاني62.12التربية الرياضيةبكالوريوسَاعش صغٓ ػثاط

الصباحيةالثاني61.64التربية الرياضيةبكالوريوسٔىسط ِخاي واظُ

الصباحية61.472التربية الرياضيةبكالوريوسِؤَذ عهاَ ػثذ اٌغتاس

الصباحية61.219التربية الرياضيةبكالوريوسهذي ػثذ هللا ِضّذ

الصباحية60.825التربية الرياضيةبكالوريوسعُّش غالب ػثُظ

الصباحية60.59التربية الرياضيةبكالوريوسعٕاْ صفاء صوٍ

الصباحية60.51التربية الرياضيةبكالوريوسػّش تاعُ صّىدٌ

الصباحية60.39التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ هالي ؽهاب

الصباحية59.734التربية الرياضيةبكالوريوسػمًُ صغٓ ػثذ واظُ

الصباحية59.27التربية الرياضيةبكالوريوستاعُ ػادٌ صشتٍ

الصباحية59.26التربية الرياضيةبكالوريوسٔىاس فاٌش ػثذ اٌضغٓ

الصباحية59.079التربية الرياضيةبكالوريوسهذًَ هادٌ صاٌش

الصباحية58.91التربية الرياضيةبكالوريوسػٍٍ عشٌ عاٌُ

الصباحية58.81التربية الرياضيةبكالوريوستغاَ ػثذ اٌضغُٓ صشص

الصباحية58.68التربية الرياضيةبكالوريوسِضّذ صغٓ ػٍٍ

مسائية58.58التربية الرياضيةبكالوريوسػذٔاْ رثاس تاهط
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