
تاسنآ تاونس 8 تحت ينفلا زابمجلل ةيروهمجلا ةلوطب
برعلا نيلواقملا يدان 2017-02-23

ةزهجألا ىلع نيبعاللا عيمج ةجيتن
BIBبيترتلاعومجملاةيضرأ تاكرحنزاوت ةضراعيزاوتمزفقلا .حيدانلابعاللا

لوألا ىوتسملا12.46613.46613.26612.60051.798ةلجد يداوفيطللا دبع ديمحلا دبع ىفطصم لئاو سدنس171

لوألا ىوتسملا12.16613.40013.43312.43351.432شيجلا عئالطديسلا قيفوت ماصع ىدناس374

لوألا ىوتسملا12.26613.26613.03312.73351.298ةلجد يداوريشب رطم لماك لامج الح163

لوألا ىوتسملا12.00013.40012.83312.53350.766شيجلا عئالطدمحم حاتفلا دبع ديلو انيجول377

لوألا ىوتسملا12.00013.16613.13312.36650.665يلهألاىسرملا دمحم راتخم قراط كلم217

لوألا ىوتسملا11.76613.53312.76612.53350.598رصن ةنيدمدمحم ىحتف دمحم ىدن131

لوألا ىوتسملا12.06612.96612.90012.50050.432يلهألاىفطصم دمحا مامه رساي ميرم216

169
 نسحملا دبع ديشر دمحم مثيه هللا هبه

ىوافلحلا
لوألا ىوتسملا12.36612.63312.80012.56650.365ةلجد يداو

لوألا ىوتسملا12.06613.06613.00012.16650.298ةلجد يداوميهاربا دمحم دومحم دمحا ةديرف168

لوألا ىوتسملا12.10013.06612.46612.56650.198ةلجد يداوىوافلحلا نسحملا دبع ديشر دمحم مثيه انه164

لوألا ىوتسملا12.10012.73313.10012.23350.166ةلجد يداوىترسلا ىقابلا دبع حاتفلادبع ينيسحلا ةليمج165

لوألا ىوتسملا12.00012.90013.00012.26650.166ةلجد يداوديسلا دمحم معنملادبع دمحم هنامج170

لوألا ىوتسملا12.60013.26611.53312.70050.099ةلجد يداوراتسلا دبع قراط ارال172

لوألا ىوتسملا12.10012.60013.00012.06649.766يلهألانسح بيجن دمحم رهام دمحا ىنج218

لوألا ىوتسملا12.26613.00012.20012.30049.766رصن ةنيدمميهاربا لامج دمحم ايلع129

لوألا ىوتسملا12.20012.86612.43312.13349.632يلهألافسوي يلع يمهف فيرش ايام215

لوألا ىوتسملا11.76613.33312.03312.50049.632ةلجد يداودمحم تجهب دمحم رهاب امس166

لوألا ىوتسملا11.70013.13312.60012.10049.533رصن ةنيدمدمحم ىدمح دمحا ميرم127

219
 بيطلا دمحم نمحرلادبع بيطلا دمحم هيقر

دماح
لوألا ىوتسملا11.96612.73313.23311.53349.465يلهألا

لوألا ىوتسملا12.16612.56612.26612.16649.164ةلجد يداوىفريصلا هط ميهاربا ديسلا نيدلارون اديلاد167
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ةزهجألا ىلع نيبعاللا عيمج ةجيتن
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لوألا ىوتسملا11.93312.83312.16612.10049.032رصن ةنيدمدمحم دمحم ىفطصم هنيز124

لوألا ىوتسملا11.70012.76611.93312.56648.965ةلجد يداودمحم نيسح حالص ديلو انه162

لوألا ىوتسملا12.20012.66612.13311.90048.899ةلجد يداودومحم قيفوت قيفش دمحم انه173

لوألا ىوتسملا12.16613.16611.16612.13348.631شيجلا عئالطدمحا فطاع دمحا اميطاف376

لوألا ىوتسملا12.20013.10011.56611.30048.166رصن ةنيدمديسلا ىفطصم نسحم ميرم134

لوألا ىوتسملا11.70013.20011.06612.16648.132شيجلا عئالطىرخف دمحم ماسح نيمساي380

لوألا ىوتسملا11.56612.06612.53311.76647.931شيجلا عئالطنيسح دمحم فرشا ىدن381

لوألا ىوتسملا11.70012.26612.00011.80047.766يلهألاىلدهم دمحم دمحم دومحم نميا ارال224

لوألا ىوتسملا11.03313.00012.16611.53347.732يلهألانيما لماك دومحم لامك هيقر223

لوألا ىوتسملا11.50012.03312.13311.90047.566شيجلا عئالطميظعلا دبع حلاص ميظعلا دبع نيجل378

لوألا ىوتسملا11.46612.46611.76611.86647.564رصن ةنيدمىمظعملا ىركف ورمع اديج132

لوألا ىوتسملا11.80013.26611.00011.46647.532رصن ةنيدمدمحم ديمحلا دبع دمحا رون126

لوألا ىوتسملا11.13313.13311.16611.80047.232يلهألاىفيوس لالج فالخ لالج هياده222

لوألا ىوتسملا11.76612.03311.50011.90047.199شيجلا عئالطنيدلا زع دمحم ورمع ميرم379

لوألا ىوتسملا11.13312.00012.30011.76647.199شيجلا عئالطدمحم لداع ءارهزلا همطاف375

يناثلا ىوتسملا11.83311.86611.53311.80047.032شيجلا عئالطقوزرم دومحم دمحا هصفح384

يناثلا ىوتسملا11.63311.00012.16611.70046.499شيجلا عئالطدمحم ىماس دمحا هللا هنم382

يناثلا ىوتسملا11.53311.13312.53311.26646.465رصن ةنيدمميهاربا دمحم ورمع كلم133

يناثلا ىوتسملا11.30011.60011.73311.60046.233يلهألارداقلا دبع يملح يركف دمحم دلاخ ميرم221

يناثلا ىوتسملا11.33311.23312.50011.13346.199رصن ةنيدمهللا ضوع ليعامسا دمحم ىده130

PG:2



تاسنآ تاونس 8 تحت ينفلا زابمجلل ةيروهمجلا ةلوطب
برعلا نيلواقملا يدان 2017-02-23

ةزهجألا ىلع نيبعاللا عيمج ةجيتن
BIBبيترتلاعومجملاةيضرأ تاكرحنزاوت ةضراعيزاوتمزفقلا .حيدانلابعاللا

يناثلا ىوتسملا11.40011.90010.76611.66645.732يلهألارمع دادح يلع نيهاش ميرم220

يناثلا ىوتسملا11.33311.20011.56611.33345.432شيجلا عئالطدمحم لامك هماسا اجس372

يناثلا ىوتسملا11.33311.30011.26611.36645.265شيجلا عئالطىحلصم عيمسلا دبع فيرش ىنج385

يناثلا ىوتسملا11.56611.63310.90011.06645.165رصن ةنيدمدومحم دمحم دلاخ ىدوج128

يناثلا ىوتسملا11.60011.20012.4668.40043.666رصن ةنيدمديسلا دهاجم ماشه ناهرون125

ثلاثلا ىوتسملا11.30010.43310.2668.40040.399شيجلا عئالطدمحم لداع دنهم كلم383

ةكراشم0.0000.0000.0000.0000.000شيجلا عئالطداوجلا دبع ىبنلا دبع دمحا ىنج373
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