
تاونس 10 تحت لاجر ينف ةيروهمجلا ةلوطب
تاونس 10 تحت 2017-02-27

ةيضرأ تاكرح
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ETOTA
LPEN

Mac_tota
l

allaroun
drankQ

Q1لوأ5.009.3660.0014.36685.065سمشلادمحا ديس دمحا دومحم فسوي453

Q2لوأ5.009.3000.0014.30084.549ةلجد يداوىيحي مزاح نزام504

نمحرلادبع لماك دمحم نيدلازع561
 ةيضايرلا ةسسؤملا

Q3لوأ5.009.2660.0014.26683.714ةيردنكسإلاب

Q4لوأ5.009.2000.0014.20084.731ةحومسدمحم نيسح نسح حماس دمحا482

Q5لوأ5.009.2000.0014.20084.616ةلجد يداولامك دمحا نيدلارون507

Q6يناث5.009.1000.0014.10083.998ةحومسجارف ميهاربا دمحم لئاو ناميلس483

دومحم دمحم نيدلا جارس563
 ةيضايرلا ةسسؤملا

Q7يناث5.009.1000.0014.10083.882ةيردنكسإلاب

مالسلادبع قزارلادبع ديلو نزام562
 ةيضايرلا ةسسؤملا

يناث5.009.0660.0014.06682.882ةيردنكسإلاب

Q8ثلاث5.009.0330.0014.03382.398اطنطديسلا ورمع دايا537

ثلاث5.008.9330.0013.93383.165ةحومسديمحلا دبع مالسلا دبع ديلو رمع494

ديسلا دمحم نيدلا ءالع داجيب565
 ةيضايرلا ةسسؤملا

ثلاث5.008.9000.0013.90083.865ةيردنكسإلاب

R1ثلاث5.008.8330.0013.83381.282ديعسروب داتسا .ش .ميوارحسلا دومحم دومحم ورمع رمع581

عبار5.008.8000.0013.80081.165ةحومسدمحم دمحم ديعسلا ىدمح نمحرلا دبع485

R2عبار5.008.7330.0013.73382.531شيجلا عئالطلماك يلع ىفطصم نيدلا ىلع531

عبار5.008.7000.0013.70083.767ةحومسىوارحنلا بجر ىدمح دامع ىلع471

رصن دمحم يناه فسوي566
 ةيضايرلا ةسسؤملا

عبار5.008.7000.0013.70080.332ةيردنكسإلاب

R3عبار5.008.7000.0013.70079.265رصن ةنيدمفيطللادبع نيدلارون دمحا524

سماخ5.008.6660.0013.66683.564جنتروبسيلع ديعس مزاح مهدا498

سماخ5.008.6660.0013.66682.348جنتروبسديسلا نيسح ىفطصم نيدلا جات495

سماخ5.008.6660.0013.66679.465ةحومسىقربلا ميهاربا رباج دمحا رمع489
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5.008.6330.0013.63383.66621شيجلا عئالطىلع ديحو نميا مساب528

5.008.6330.0013.63381.66521ةلجد يداوميلعلا دبع زياف ديسلا مايت510 رركم

5.008.6000.0013.60082.83323ةحومسديسلا دمحم ديعس لئاو رين470

5.008.6000.0013.60082.36523يلهألاديمحلادبع ىعرب رساي نزام582 رركم

5.008.6000.0013.60081.99823سيوسلا ةانق ةئيهسابع دمحم هط دمحم دمحا543 رركم

4.808.7000.0013.50082.41526روهزلاهكرب فيرش دمحم هللادبع رمات نزام437

نسح دمحم نيدلا نيز567
 ةيضايرلا ةسسؤملا

5.008.5000.0013.50083.15026ةيردنكسإلاب رركم

5.008.5000.0013.50081.06626دياز خيشلاردب دمحا ردب دمحا560 رركم

5.008.4660.0013.46679.08129شيجلا عئالطنمحرلا دبع ديس رساي نمحرلا دبع527

5.008.4330.0013.43382.34830ةريزجلاينغلادبع يزوف دمحم فسوي448

5.008.4330.0013.43381.46530يلهألافيس ميظعلادبع حالص دلاخ فيس584 رركم

5.008.4330.0013.43375.74730سيوسلا ةانق ةئيهىزاجح دمحم معنملا دبع تحدم رمع544 رركم

5.008.4000.0013.40082.08333ةلجد يداوفسوي ديلو دمحا508

5.008.3660.0013.36681.08334جنتروبسرداقلادبع دمحم فيرش مصاع497

5.008.3660.0013.36674.71534يرصملا ديصلاىلع ميحرلا دبع ديس ميمت نيساي434 رركم

5.008.3330.0013.33382.81536ةحومسميهاربا ىلع ىحبص دمحا ذاعم475

5.008.3330.0013.33381.31636سنتلل ةيقيفوتلاىفطصم دمحا نميا دمحا518 رركم

ليعامسا يدمح دومحم568
 ةيضايرلا ةسسؤملا

5.008.3330.0013.33379.91636ةيردنكسإلاب رركم

5.008.3000.0013.30083.11539ةريزجلاردب ميرك دمحم ةزمح449

5.008.3000.0013.30076.36639سيوسلا ةانق ةئيهىريدب ليعامسا دمحم دومحم دمحم دومحم542 رركم
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4.808.4660.0013.26679.24841يرصملا ديصلارداقلا دبع دمحا قيفوت دمحا ىلع431

5.008.2660.0013.26681.28341سيوسلا ةانق ةئيهقاقدلا ديسلا دمحم ديسلا دمحم541 رركم

5.008.2660.0013.26678.74741سيوسلا ةانق ةئيهىنيبرشلا دمحم دمحم بجر نيساي546 رركم

5.008.2660.0013.26678.44841سيلوبويلهمليوس دمحا دلاخ ورمع516 رركم

5.008.2000.0013.20081.74945ةريزجلادمحا باهولادبع دمحا يلع444

5.008.2000.0013.20077.64845رصن ةنيدمتعفر حودمم دمحا ناورم523 رركم

5.008.1660.0013.16681.54747جنتروبسسابع نيدلا ماصع دمحم نيساي496

5.008.1660.0013.16680.04847درولا ةريزجهبهو دمحم فرشا مساب ميرك458 رركم

5.008.1660.0013.16679.41347شيجلا عئالطدومحم دمحا دومحم دمحا529 رركم

5.008.1660.0013.16665.46547سمشلاهللا دبع داشر حماس دايا454 رركم

5.008.4330.3013.13380.78251دياز خيشلازيزعلا دبع ديمحلا دبع دمحم نيدلا فرش559

4.708.4330.0013.13379.59851يلهألاضوع ةيطع هدبع نمحرلادبع فسوي585 رركم

5.008.1330.0013.13380.01551تخيلاو يداعملانيسح ىماس دجام نيدلا فيس460 رركم

5.008.1330.0013.13375.13251سيوسلا ةانق ةئيهناميلس دمحم ديسلا نمحرلا دبع540 رركم

5.008.1330.0013.13370.79951يلهألاملاس يدشر دمحا نزي583 رركم

5.008.1000.0013.10081.89956ةريزجلايجان دمحا ىفطصم ىفطصم443

5.008.1000.0013.10080.09956ةحومسىفطصم دمحم ماصع نيدلا نيز478 رركم

5.008.3330.3013.03379.54858ةطرشلا داحتاديس نيدلا حالص ميرك مزاح594

4.708.3330.0013.03376.64858روهزلاىسنم دمحم ماشه دايز438 رركم

هدبع دمحا دمحم فسوي564
 ةيضايرلا ةسسؤملا

5.008.0000.0013.00077.24960ةيردنكسإلاب
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5.007.9660.0012.96671.51561ةحومسرباص دعس دمحا  دمحم فسوي488

5.007.9330.0012.93381.03262ةريزجلايوقلادبع يربص دمحا رمع447

5.007.9000.0012.90074.94963ةطرشلا داحتاحالص دمحم فيرش ورمع593

5.007.9000.0012.90071.94963سيوسلا ةانق ةئيهىسرم ميمت ىسرم دمحم مهدا547 رركم

5.007.8660.0012.86676.96565ينادوسلا داحتالاسابع ىلع لئاو دمحا549

5.007.8660.0012.86675.11465سيوسلا ةانق ةئيهىبرعلا نسح ىلع هماسا دمحا545 رركم

ىلع نسح ىلع ميهاربا569
 ةيضايرلا ةسسؤملا

5.007.9330.1012.83375.74867ةيردنكسإلاب

5.007.8330.0012.83382.54967ةحومسسجرج جرف ليبن ريمس ريما480 رركم

5.007.8330.0012.83380.63167ةلجد يداومانغلا ورمع ىيحي505 رركم

5.007.8330.0012.83377.53167يلهألايرصملا نسح يلع ديفم دمحم نيدلا فيس592 رركم

5.007.8330.0012.83374.76567ةحومسوداج ىسرملا دومحم دمحم هزمح487 رركم

4.708.5660.5012.76678.44772روهزلاملاس نيدلا دامع نزام439

4.708.0330.0012.73379.01673ةحومسىسيع ضوع ميهاربا دمحا دايز490

5.007.7000.0012.70080.06674ةروصنملا داتسا .ش .مميهاربا ىرابلا دبع ىلع دمحا نمحرلا دبع554

5.007.7330.1012.63379.66675يلهألايلدهم دمحم دومحم نميا رمع586

5.007.6330.0012.63377.54875يرصملا ديصلاناميلس ناضمر نسح دمحم مدا432 رركم

5.007.8660.3012.56678.63277ةريزجلايصمامحلا دمحم نيدلا لالج دمحم445

5.007.5660.0012.56677.13177يرصملا ديصلاضوع ميهاربا دمحم ميهاربا فسوي435 رركم

4.707.8330.0012.53372.98279يرصملا ديصلاقزارلا دبع ليبن دمحم ميرك430

4.607.9000.0012.50076.84880ةروصنملا داتسا .ش .مىنارخفلا دمحا ىلع555
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5.007.5000.0012.50079.88380يبميلوألاميلحلا دبع هللا دبع ميلحلادبع ديسلا ذاعم463 رركم

5.007.5000.0012.50072.39980سيلوبويلهدمحم نيدلا لامك دمحا هللادبع517 رركم

5.007.4660.0012.46679.68283ةلجد يداودمحم دومحم نيساي502

4.707.7330.0012.43374.48284سيوسلا ةانق ةئيهروصنم ديسلا روصنم ديسلا بيهص539

4.707.7000.0012.40067.71685ةروصنملا داتسا .ش .مزيزعلا دبع ميهاربا نميا558

5.007.3660.0012.36676.31586ةروصنملا داتسا .ش .مروصنم نسحلا دمحا557

4.507.8330.0012.33380.49987ةحومسهنابش نيدلا ماصع ديلو لالب473

5.007.3330.0012.33378.46587يبميلوألادومحم ىسرم يحتف دمحا نيساي464 رركم

5.007.3330.0012.33377.73287ينادوسلا داحتالاىلع نيسح نسح نيدلا رون551 رركم

4.308.0000.0012.30081.84990ةحومسدمحم فيطللا دبع داشر رمع نسح472

4.607.7000.0012.30076.59890ةروصنملا داتسا .ش .منادمح دمحم فيس556 رركم

5.007.3000.0012.30049.78390جنتروبسدعسا زيزعلادبع نميا ىيحي500 رركم

4.507.7660.0012.26682.08293ستياه عمجتلادمحم توقاي نيدلا ماسح دمحا533

5.007.2660.0012.26676.03193يبميلوألافيلخ دحاولادبع دمحم دمحا رمع466 رركم

5.007.7330.5012.23370.06495ةحومسجرف ميهاربا ليلخ ماصع نمحرلا دبع493

5.007.3330.1012.23364.68295ينادوسلا داحتالاميركلا دبع ديس لداع رمع550 رركم

5.007.1330.0012.13379.39897يلهألادحاولادبع نيدلا فيس دلاخ ورمع591

4.707.8000.4012.10081.28298روهزلاهكرب فيرش دمحم هللادبع رمات هللادبع436

4.707.4000.0012.10072.76598ةيقرشلايفيفع ميظعلادبع ميلعلادبع فرشأ سي571 رركم

4.707.3330.0012.03369.698100يرصملا ديصلادمحم دماح فرشا نمحرلا دبع433
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5.007.3000.3012.00071.365101يبارعىحلا دبع دومحم دمحم فسوي521

5.006.9660.0011.96677.698102يلهألايدمح دمحم دمحم دمحم587

4.407.8330.3011.93379.348103سمشلاىفطصم ىلع دمحا دنهم ىحي451

4.707.2330.0011.93372.981103اطنطهفيلخ فيرش فسوي536 رركم

4.407.5000.0011.90062.099105اطنطقزارلا دبع دمحا ناورم538

462
 ىلع حاتفلا دبعرباج يرسي نيدلا فيس

نيدلا فيس
5.007.2330.4011.83378.632106يبميلوألا

4.907.4000.5011.80073.917107ةيردنكسإلاب ةيبرتلا ةيلكميهاربا دمحم ديلو فسوي513

4.407.4000.0011.80069.549107ةيقرشلادمحا ديس رودنغلا دمحم دمحا ىلع573 رركم

4.707.1000.0011.80074.565107شيجلا عئالطىداهلا دبع ميهاربا ماصع ةزمح530 رركم

5.006.8000.0011.80071.949107ةلجد يداوتجهب نيسح هللادبع509 رركم

4.407.8000.5011.70074.099111ةروصنملاب ديصلارايطلا دمحم فسوي دمحم578

4.407.2660.0011.66673.216112ةروصنملاب ديصلايضاقلا نيدلا لالج فرشا دمحم رمع580

4.807.2660.5011.56659.983113اطنطنيدلا زع باهيا نيدلا زع535

4.707.2000.5011.40067.197114ةروصنملا داتسا .ش .مدمحم دعس اضر فسوي596

5.006.4000.0011.40069.916114يلهألايلع لماك دمحم ماصع ىيحي588 رركم

4.307.5330.5011.33372.581116ةلجد يداوبجر ليبن دايا506

3.907.3660.0011.26669.298117ينادوسلا داحتالاجرف ىدمح دمحم دايز548

4.506.7330.0011.23370.215118شيجلا عئالطليئاخيم يزوف كالم نوج532

3.707.4330.0011.13364.482119ةروصنملا داتسا .ش .ميلع ميهاربا دمحم دلاخ595

5.006.1330.0011.13359.816119سمشلامالسلا دبع دمحم فيرش دمحا455 رركم
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4.106.9000.0011.00063.499121ةيقرشلاديسلا سابع نيدلا ماسح دمحا574

5.005.9330.0010.93373.216122يبميلوألافيرشلا دمحم دماح يحتف دمحم نمحرلادبع469

4.106.8000.0010.90058.315123ةيقرشلابلطملادبع ىدجم دمحم تحدم فسوي572

4.007.3330.5010.83371.081124رصن ةنيدمديسلا دمحم متاح ىيحي525

4.206.9330.5010.63358.514125اطنطليعامسا دمحم دايز534

2.807.7000.0010.50050.783126سيلوبويلهمئادلادبع دمحم عفان ميهاربا515

4.106.7000.5010.30071.782127يلهألادومحم لامك دومحم نيدلا رون590

4.205.7660.009.96658.314128درولا ةريزجملاس رينم ماشه دمحا456

3.107.1660.509.76622.132129جنتروبسدمحا ىلع دمحم ميرك نيساي501

2.806.7000.009.50054.799130ةروصنملاب ديصلايمجعلا دمحم ينسح داؤف دمحم577

3.404.8330.008.23353.582131سمشلااضر دمحم نيدلا فيس452

0.000.0000.000.00025.750132ينادوسلا داحتالاىفطصم هماسا ىفطصم552

0.000.0000.000.0000.000132ةروصنملاب ديصلاسابعلاوبا يسرم ميهاربا يسرم579 رركم

0.000.0000.000.0000.000132ةروصنملاب ديصلادمحم دمحم متاح ةزمح576 رركم

0.000.0000.000.0000.000132ةيردنكسإلاب ةيبرتلا ةيلكهدوف يدجم ديسلا سراف511 رركم

0.000.0000.000.0000.000132ةيقرشلاميهاربا يرخف كالم سولراك575 رركم

0.000.0000.000.0000.000132يبارعظفاح ديسلا دمحا دايا522 رركم
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