
للعام / (االول والثاني ) للناجحين فقط لكال الفصلين معدالت طلبة المرحلة الثالثة

  (2016-2015)الدراسي 

 اللجنة االمتحانية

 اٌّعذي اٌغٕىٌ اعُ اٌطاٌة

 92.20 ادّذ ِاصْ ادّذ جثش

 91.85 االء عذٔاْ ٔاجٍ جًُّ

 89.51 صثا ستُع عثذ اٌعضَض تشُش

 88.09 سفً ِهذٌ دغُٓ عٍٍ

 87.65 سعً هشاَ دغُٓ عٍىاْ

 87.51 فاطّح ثاتد دغىْ عثذ هللا

 86.25 اعًُ غغاْ جاعُ ِذّذ

 85.52 سعً عثذ اٌصّذ عىٍح جشواْ

 85.38 عٍٍ هأٍ عثاط عُغً

 85.12 ِشَُ تاعً صوٍ شاوش

 84.59 عّش ادّذ خضُش ِذّذ

 84.32 طُثح هادٌ عثاط عُغً

 83.80 عٍُاء عثذ اٌعضَض عثذ اٌىشَُ

 83.59 سافذ وشَُ ِضعً دغٓ

 83.00 االء ٔجذخ ِذّذ عٍٍ

 82.99 عاسج سشاد دُّذ جىاد

 82.90 االء دىّد ِذّىد دغُٓ

 82.11 صَٕة غضواْ غأُ عثذ اٌىشَُ

 82.06 اعّاء خاٌذ خٍف



للعام / (االول والثاني ) للناجحين فقط لكال الفصلين معدالت طلبة المرحلة الثالثة

  (2016-2015)الدراسي 

 اللجنة االمتحانية

 81.98 صَٕح وٕعاْ جًٍُ إتشاهُُ

 81.48 ِٕرظش ِهذٌ عثذ اٌّجُذ ِذشاز

 80.97 فاطّح ِهذٌ صاٌخ ٔصُف

 80.42 عٍٍ صثاح فاضً

 80.36 وسود ِٕصىس جثاس

 80.21 شهذ لصٍ إتشاهُُ سشُذ

 80.16 هاجش ثاِش وَظ عثذ اٌجثاس

 79.99 طُثح جىاد واظُ خضُش

 79.34 ساٍِ ِهٕذ شاوش ِذّىد

 79.17 رو اٌفماس صالح خضعً عثاط

 78.65 تهاء اثُش عثذ اٌّجُذ

 78.49 عال ِاصْ عثذ اٌصادة دغٓ

 78.06 اَاخ دغٓ جثاس ِجزاب

 77.87 صادة ٔاَف عُذاْ ٔاَف

 77.34 صهشاء ِفُذ صاٌخ ِهذٌ

 77.30 دُٕٓ عٍٍ ِذّىد ادّذ

 77.05 عائشح داسز عٍٍ ادّذ

 76.32 ضذً جاعُ صادة واظُ

 76.15 سواء وٌُذ سصولٍ عٍّاْ

 75.79 هّاَ عثذ اٌصّذ جاتش دغٓ

 75.59 صَذ لُظ جاعُ ِذّذ



للعام / (االول والثاني ) للناجحين فقط لكال الفصلين معدالت طلبة المرحلة الثالثة

  (2016-2015)الدراسي 

 اللجنة االمتحانية

 75.47 اَح ِعٓ عثذ االٌه ادّذ

 75.34 ِالن تاعُ ِذّىد عٍىاْ

 75.19 فاطّح عٍٍ دواٌ سشه

 75.05 عاصاْ خاٌذ خًٍُ

 74.65 ِشَُ تهاء عٍىاْ فرخ هللا

 74.48 ِصطفً ٔجاح طه ِذّذ

 74.26 وسود جىاد واظُ عثذ اٌذغُٓ

 73.99 اَح دسَذ دغاْ

 73.98 صَٕة هاشُ عٍّاْ جعفش

 73.73 هُثُ ِذّذ جىاد ّٔش

 73.50 سَّا عثذ اٌىشَُ تاشخ

 73.12 تُٕا غفىس ِذّذ آُِ

 72.56 إُِح عثاط فاضً خضُش

 72.50 عاسج ِطش واظُ دتُظ

 72.39 افٕاْ عثذ اٌمادس ِذّىد عثّاْ

 72.30 فشح ٔعّح صُهىد

 72.27 ذمً جاتش ِعرىق إعّاعًُ

 72.21 اٌذّضج َىعف فىاص شٕذٌ

 71.59 اعًُ عراس ِىعً عّشاْ

 71.15 هاجش عاَذ ٔجُ طاعىط

 70.74 ذثاسن عثاط عٍٍ فشداْ



للعام / (االول والثاني ) للناجحين فقط لكال الفصلين معدالت طلبة المرحلة الثالثة

  (2016-2015)الدراسي 

 اللجنة االمتحانية

 70.58 ِهُّٓ طاٌة دغٓ عثذ

 70.44 عىُٕح ِذّذ اتشاهُُ عضَض

 70.41 دعاء دغٓ لاعُ دغٓ

 70.24 عّاسج عّاد إتشاهُُ دغٓ

 70.08 إِح ٔجُ عثذ اٌىادذ

 70.01 اعالَ دثُة عثذ اٌّجُذ ِذشاز

 69.71 َاعشعّاس دغُٓ عٍٍ

 69.06 اتاء تاعُ َذًُ جاعُ

 68.86 سدّح ٔثًُ فاضً ِذٍ اٌذَٓ

 68.84 ٔشَّاْ صثاح غاٌٍ دٕرىػ

 68.55 ِاسب ِثًٕ ِذّذ خاٌذ

 68.50 ٔىس هُثُ هادٌ ِذّذ

 68.46 َاعش خًٍُ تىشٌ عثذ اٌشصاق

 68.44 ادّذ عثذ اٌعضَض عثذ اٌذُّذ

 68.41 غادج هُثُ ِذاح عثذ اٌٍطُف

 68.40 صفا َاعُٓ خضُش عثاط

 68.30 صهشاء ضُاء دغٓ واظُ

 67.88 سفً إتشاهُُ إعّاعًُ سشُذ

 67.86 ِشوج هاشُ ِذّذ

 67.51 َغش دغىْ ٔاجٍ عثذ هللا

 67.40 ستاب جًُّ هاشُ خاٌذ



للعام / (االول والثاني ) للناجحين فقط لكال الفصلين معدالت طلبة المرحلة الثالثة

  (2016-2015)الدراسي 

 اللجنة االمتحانية

 67.40 عشي سافذ عالء جاعُ

 67.25 صَٕة خاٌذ عثذ اٌىدُذ

 67.20 دىساء عّاد عهش ِطٍه

 67.17 عٍٍ غٍٕ ِذّذ عثذ اٌذغُٓ

 66.96 هثح ِذّذ إتشاهُُ ٔىسٌ

 66.93 شفاء ساضٍ فشداْ طاسػ

 66.69 ِشَُ ععُذ ِذّذ

 66.28 عهاد خاٌذ ععُذ

 66.26 صَٕح اَاد جاعُ ِذّذ

 66.11 صفا ِذّذ عثذ اٌىشَُ

 65.75 شهذ عٍٍ دُّذ جعفش

 65.68 شّظ دغُٓ ِىعً جعفش

 65.67 اَاخ عثذ اٌىشَُ إتشاهُُ دغٓ

 65.58 شُّاء عاهش عثذ اٌخاٌك دُّذ

 65.46 عّشاْ تاهش ِذّذ فخشٌ ضشاس

 64.93 ِذّذ فاضً عثاط

 64.69 عال عادي عذٔاْ عٍٍ

 64.32 ذثاسن شهاب دّذ ٔصُف

 63.62 اتشاس ِذّذ جاعُ عٍٍ

 63.29 عجاد ادّذ ساضٍ دّىد

 62.98 جّأح عّاد ِذّذ عٍٍ



للعام / (االول والثاني ) للناجحين فقط لكال الفصلين معدالت طلبة المرحلة الثالثة

  (2016-2015)الدراسي 

 اللجنة االمتحانية

 

 

 62.90 صَٕة ُّٔش ععُذ ِذّذ

 62.71 عٍٍ دغُٓ طاٌة عثىد

 62.17 اعًُ خاٌذ ِذّذ

 61.87 ِٕاس إتشاهُُ ِذّذ صاٌخ ععُذ

 61.84 اسجىاْ ثائش عثُذ سوٍِ

 61.72 ٔىس ٔصُف جاعُ ِذّذ

 61.59 اَح عالَ عثذ اٌجثاس ادّذ

 61.59 تشاق ِذّذ داود

 61.58 سعً ثاِش عٍىاْ دغىْ

 61.43 هذي عثذ اٌىشَُ جغاَ

 61.21 ِذّذ لاعُ شُُّ عُفاْ

 60.86 سَُ عالَ عٍٍ عىدج

 60.61 اعًُ دُّذ ٔجشط عاٌُ

 60.60 عجاد تاعُ ٔعّح عٍٍ

 59.77 االء داوُ عثذ اٌشضا عثاط

 59.28 وشاس ِاهش ٔاصش تالش

 57.96 سذاج صَاد طاسق وشَُ

 57.54 اعًّ صَذ عٍٍ عثذ اٌعثاط

 56.88 عاسج فالح دغٓ دراجح


