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مقبول9767.9089.1326.7494.64ارشاد نفسًانثىزٌنب عبدالسالم لائد دمحم11905732

مقبول9566.5084.8825.4691.96ارشاد نفسًانثىمروى علً عبدالبالً احمد21918875

مقبول9566.5084.1325.2491.74ارشاد نفسًانثىاسماء دمحم عبده دمحم فارع المعمري31910485

مقبول9868.6075.7522.7391.33ارشاد نفسًانثىروان انور دمحم سعد41905929

مقبول9767.9076.1322.8490.74ارشاد نفسًانثىرلٌة عبد الكافً عبدهللا عبدالرحمن51918027

مقبول9365.1083.5025.0590.15ارشاد نفسًانثىدنٌا دمحم ٌاسٌن طه61921368

مقبول9667.2075.8822.7689.96ارشاد نفسًانثىتهانً علً حسٌن العمٌس71904336ً

مقبول9566.5076.0022.8089.30ارشاد نفسًذكرحفظ هللا دمحم علً البدج81917616ً

مقبول9566.5075.7522.7389.23ارشاد نفسًذكررامز عبدالباسط حمود محً الدٌن الشرف91915342ً

مقبول9365.1075.7522.7387.83ارشاد نفسًانثىسمٌره سعٌد احمد سٌف101916352

مقبول98.3368.8384.1325.2494.07تربٌة خاصةانثىساره دمحم علوي علً احمد11908280

مقبول93.3365.3389.6326.8992.22تربٌة خاصةانثىامل جمٌل دمحم احمد الحمادي21908276

مقبول9566.5084.0025.2091.70تربٌة خاصةانثىجوهرة لاسم احمد صالح ناج31911682ً

مقبول91.6764.1774.2522.2886.44تربٌة خاصةانثىورده حسٌن سعٌد عمالن41915830

مقبول88.3361.8377.5023.2585.08تربٌة خاصةذكرهائل نجٌب هائل عبدالوهاب51913221

مقبول8056.0070.5021.1577.15تربٌة خاصةذكربدر دمحم علً لائد61909786

مقبول91.6764.1786.2525.8890.04رٌاض اطفالانثىمارٌة حمود سعٌد مرشد11913187

مقبول88.3361.8391.8827.5689.40رٌاض اطفالانثىرحاب مؤنس دمحم عبدالواحد الحمٌري21910361

مقبول9063.0085.2525.5888.58رٌاض اطفالذكرورده فواز سٌف علً الزغروري31908212

مقبول9063.0082.3824.7187.71رٌاض اطفالانثىسلوى علً دمحم سعٌد الصلوي41918854

مقبول9063.0080.0024.0087.00رٌاض اطفالانثىامٌره امٌن لاسم علً الجبل51913762ً

مقبول9063.0074.0022.2085.20رٌاض اطفالانثىغزال عبدالرحمن عبدالموي احمد61916682

مقبول86.6760.6779.0023.7084.37رٌاض اطفالانثىكرٌمة مهٌوب حسن دمحم71910146

مقبول88.3361.8373.5022.0583.88رٌاض اطفالانثىعلٌاء عبدالباسط عبده احمد81902886

مقبول8559.5077.5023.2582.75رٌاض اطفالانثىتغرٌد عبدالواحد عبدالفتاح عثمان91920593

مقبول8559.5076.8823.0682.56رٌاض اطفالانثىشهد عبدالرحمن دمحم هزاع101910367

مقبول8056.0088.1326.4482.44رٌاض اطفالانثىحنان علً صالح عبده111920419

مقبول86.6760.6772.5021.7582.42رٌاض اطفالانثىغالٌة لادري علوان عبدهللا االصبح121903851ً

مقبول8056.0088.0026.4082.40رٌاض اطفالانثىسمٌة عنتر اسماعٌل سعٌد131918092

مقبول8559.5074.2522.2881.78رٌاض اطفالانثىسوزان جواد عبده ذٌبان141915822

مقبول78.3354.8389.2526.7881.61رٌاض اطفالانثىرهام عبدالغنً سعٌد نعمان المدس151918348ً

مقبول8056.0084.8825.4681.46رٌاض اطفالانثىشذى علً احمد عبدالمجٌد دمحم161901254

مقبول81.6757.1778.1323.4480.61رٌاض اطفالانثىروان خالد دمحم حٌدر الحمادي171915048

مقبول8559.5070.1321.0480.54رٌاض اطفالانثىرحمة علً علً راشد181916111

مقبول83.3358.3371.1321.3479.67رٌاض اطفالانثىدٌنا احمد بن احمد ثابت191903838

مقبول78.3354.8370.3821.1175.95رٌاض اطفالانثىندى رضوان احمد شرف حمٌد201918925
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مقبول9264.4090.6327.1991.59دراسات انجلٌزٌةانثىشٌماء علً طه دمحم11916506

مقبول9264.4090.0027.0091.40دراسات انجلٌزٌةانثىعبٌر حمٌد مرشد غالب21918354

مقبول9264.4083.3825.0189.41دراسات انجلٌزٌةانثىهٌا علً دمحم الجماع31908286ً

مقبول8660.2096.3828.9189.11دراسات انجلٌزٌةانثىتسنٌم علً دمحم امٌن المفت41903354ً

مقبول9264.4081.524.4588.85دراسات انجلٌزٌةانثىخولة سعٌد ناجً دمحم الشرمان51912738ً

مقبول8861.6089.526.8588.45دراسات انجلٌزٌةذكربشٌر احمد غالب احمد61910204

مقبول8861.6088.7526.6388.23دراسات انجلٌزٌةانثىغدٌر مدٌن حسن هزاع الشمٌري71919544

مقبول8660.2093.3828.0188.21دراسات انجلٌزٌةانثىربى عبدالحكٌم دمحم عبدالهادي شهاب81907277

مقبول8458.809729.1087.90دراسات انجلٌزٌةانثىرجاء رزاز علً طاهر91911453

مقبول8660.2091.527.4587.65دراسات انجلٌزٌةانثىارادة عبده دمحم سٌف الكمال101914370ً

مقبول8660.2090.1327.0487.24دراسات انجلٌزٌةانثىاٌه احمد لائد حزام علً الشرعب111918284ً

مقبول8458.809428.2087.00دراسات انجلٌزٌةانثىامانً سلطان احمد ابراهٌم121915845

مقبول8861.6084.1325.2486.84دراسات انجلٌزٌةذكردمحم عبدالملن عبدالجلٌل ابراهٌم لاسم131917855

مقبول8660.2088.7526.6386.83دراسات انجلٌزٌةانثىاسماء عباس صالح الحدال141916363ً

مقبول8458.8093.2527.9886.78دراسات انجلٌزٌةانثىاخالص عبدالرلٌب دمحم حسن151910894

مقبول8458.8092.3827.7186.51دراسات انجلٌزٌةذكردمحم عبدالمادر حمود عبدالجلٌل161914024

مقبول8458.8090.1327.0485.84دراسات انجلٌزٌةانثىغٌداء منصور عبدالكرٌم دمحم171915750

مقبول8257.4094.3828.3185.71دراسات انجلٌزٌةانثىشٌماء ردمان دمحم صالح احمد181918656

مقبول8257.409428.2085.60دراسات انجلٌزٌةانثىزهره عبدالنور دمحم اسماعٌل المدس191918577ً

مقبول8660.2084.525.3585.55دراسات انجلٌزٌةانثىفائزة احمد علً احمد201914936

مقبول8056.0096.2528.8884.88دراسات انجلٌزٌةانثىاٌه ٌاسٌن علً دمحم البركان211908480ً

مقبول8257.4091.527.4584.85دراسات انجلٌزٌةانثىٌسرى ابراهٌم علً مراد عل221908477ً

مقبول8257.4091.5027.4584.85دراسات انجلٌزٌةانثىاسماء عبده راشد عبده لاسم231917442

مقبول8056.0096.1328.8484.84دراسات انجلٌزٌةانثىهنادي جمٌل احمد عمالن241903932

مقبول8257.4090.527.1584.55دراسات انجلٌزٌةانثىسلوى دمحم عبدالجلٌل دمحم251915968

مقبول8257.4090.3827.1184.51دراسات انجلٌزٌةانثىامٌرة عبدالحكٌم احمد خالد261919362

مقبول8056.0094.1328.2484.24دراسات انجلٌزٌةانثىغدٌر لاسم ٌحٌى لاسم غالب271914373

مقبول8257.408826.4083.80دراسات انجلٌزٌةانثىالهام ولٌد علً حمٌد281902698

مقبول7854.609628.8083.40دراسات انجلٌزٌةانثىشذى مختار دمحم حسن291917109

مقبول8056.0091.2527.3883.38دراسات انجلٌزٌةانثىسهى دمحم سفٌان مدهش301918735
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مقبول7653.2098.3829.5182.71دراسات انجلٌزٌةانثىمروى جعفر علً سلٌم311921413

مقبول8257.4083.7525.1382.53دراسات انجلٌزٌةانثىشٌماء بشٌر احمد حمود الجعٌدي321917361

مقبول7854.6092.7527.8382.43دراسات انجلٌزٌةانثىنسٌبة ٌحٌى عبدهللا سٌف331917798

مقبول7854.6092.527.7582.35دراسات انجلٌزٌةانثىانتصار احمد ناصر هادي المروي341915080

مقبول7854.6092.3827.7182.31دراسات انجلٌزٌةانثىامانً اسماعٌل ٌحٌى علً حسن الشام351916039ً

مقبول8056.008726.1082.10دراسات انجلٌزٌةانثىوئام مفتاح احمد حسٌن361912587

مقبول7854.6091.6327.4982.09دراسات انجلٌزٌةانثىمها سرحان دائل عبدالمادر371915959

مقبول7854.6089.3826.8181.41دراسات انجلٌزٌةانثىرازان دمحم احمد مهٌوب عبده381902968

مقبول7854.6089.2526.7881.38دراسات انجلٌزٌةانثىشذى عبدالملن دمحم نعمان391902870

مقبول7854.6088.6326.5981.19دراسات انجلٌزٌةانثىامل عبدالكافً دمحم جازم401910004

مقبول7854.6087.7526.3380.93دراسات انجلٌزٌةانثىتغرٌد دمحم عبدالعزٌز المغرب411911076ً

مقبول8056.0082.8824.8680.86دراسات انجلٌزٌةانثىسحر صادق دمحم محسن العلف421919254ً

مقبول7854.6087.3826.2180.81دراسات انجلٌزٌةانثىحنان فؤاد احمد لائد431908816

مقبول7653.2091.6327.4980.69دراسات انجلٌزٌةذكراحمد دمحم غالب احمد441917932

مقبول7854.6085.6325.6980.29دراسات انجلٌزٌةانثىغالٌة عبده سالم مثن451911754ً

مقبول7653.2088.3826.5179.71دراسات انجلٌزٌةانثىابرار دمحم منصور علً الذبحان461917570ً

مقبول7653.208826.4079.60دراسات انجلٌزٌةانثىهاجر طالل اسماعٌل احمد الرامس471914685ً

مقبول7451.8091.7527.5379.33دراسات انجلٌزٌةانثىهاجر دمحم احمد احمد سعٌد481917782

مقبول7653.208726.1079.30دراسات انجلٌزٌةانثىروان اٌوب علً ممبل491910300

مقبول7854.6081.7524.5379.13دراسات انجلٌزٌةذكررحاب علً احمد عبادي501911424

مقبول7854.6081.2524.3878.98دراسات انجلٌزٌةانثىكرٌمة عبده صالح علً الباهل511910126ً

مقبول7653.2085.2525.5878.78دراسات انجلٌزٌةذكرعبدهللا سفٌان دمحم عبده521917123

مقبول7451.8089.8826.9678.76دراسات انجلٌزٌةانثىنشوى خالد دمحم فاضل531911114

مقبول7653.2085.1325.5478.74دراسات انجلٌزٌةانثىروان مهٌوب عبدهللا سعٌد541915198

مقبول7653.2084.8825.4678.66دراسات انجلٌزٌةذكراحمد عبدالودود دمحم عبدالحمٌد551903283

مقبول7451.8088.8826.6678.46دراسات انجلٌزٌةانثىٌاسمٌن احمد مهٌوب دمحم الكامل561918295

مقبول7451.8088.7526.6378.43دراسات انجلٌزٌةانثىامل حسن مدهش دمحم571917471

مقبول7250.4093.2527.9878.38دراسات انجلٌزٌةانثىسارة محفوظ دمحم سعد581913611

مقبول7451.808826.4078.20دراسات انجلٌزٌةانثىسماح لائد دمحم حٌدر الممطري591911980

مقبول7451.8087.8826.3678.16دراسات انجلٌزٌةانثىرحاب عبده حسن احمد601917116
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مقبول7451.8087.3826.2178.01دراسات انجلٌزٌةانثىسهام عبده دمحم النهاري611914679

مقبول7250.4091.7527.5377.93دراسات انجلٌزٌةانثىخولة فؤاد عبدالسالم ردمان621907338

مقبول7250.4090.2527.0877.48دراسات انجلٌزٌةذكرزكرٌا عادل دمحم احمد631916412

مقبول7250.4089.7526.9377.33دراسات انجلٌزٌةذكرامنة دمحم فارع علً العرٌف641917739ً

مقبول7653.2079.7523.9377.13دراسات انجلٌزٌةانثىشٌماء عبدالناصر عبدالجبار عبدالرشٌد االغبري651916589

مقبول7250.4088.5026.5576.95دراسات انجلٌزٌةذكراٌاد عبدهللا علً احمد661918370

مقبول7451.8083.7525.1376.93دراسات انجلٌزٌةانثىانتساب حمٌد دمحم رزاز671912524

مقبول7250.4088.3826.5176.91دراسات انجلٌزٌةانثىذكرى عبدالموي فرحان ناصر681916511

مقبول7049.0092.3827.7176.71دراسات انجلٌزٌةانثىاشجان رشاد دمحم محمود691916403

مقبول7250.408726.1076.50دراسات انجلٌزٌةانثىمواهب عبدالفتاح لاسم دمحم701917630

مقبول7250.4086.8826.0676.46دراسات انجلٌزٌةانثىشروق علً ٌحٌى ناصر الحداد711913654

مقبول6847.6096.1328.8476.44دراسات انجلٌزٌةانثىعواطف عادل عبدالجلٌل سٌف الشرعب721918777ً

مقبول7049.0091.2527.3876.38دراسات انجلٌزٌةانثىسهام هائل دمحم حسان731916922

مقبول7049.0091.1327.3476.34دراسات انجلٌزٌةذكربدٌع نبٌل عبدالصمد امٌن741917211

مقبول7049.0091.1327.3476.34دراسات انجلٌزٌةانثىحنٌن علً علً عبدهللا751909603

مقبول7250.4086.3825.9176.31دراسات انجلٌزٌةانثىالهام دمحم عبدالملن احمد الماض761912840ً

مقبول7049.0090.527.1576.15دراسات انجلٌزٌةانثىنوال سعٌد علً دمحم771909459

مقبول7250.4085.7525.7376.13دراسات انجلٌزٌةانثىربا مطٌع مهٌوب صالح781911826

مقبول7049.0090.1327.0476.04دراسات انجلٌزٌةانثىامٌمة عبدالموي احمد احمد791909736

مقبول7250.4085.3825.6176.01دراسات انجلٌزٌةانثىاسماء دمحم عبده سالم لاسم801916296
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غير مقبول7049.009027.0076.00دراسات انجلٌزٌةانثىحنان محمود علً غالب811911158

غير مقبول6847.6093.6328.0975.69دراسات انجلٌزٌةانثىرهام احمد ثابت عبدالواحد821917724

غير مقبول6847.609327.9075.50دراسات انجلٌزٌةانثىمنٌاعبدهللا عبده الحمٌد حمود عبدالمادر831913041

غير مقبول6847.6092.8827.8675.46دراسات انجلٌزٌةانثىعصماء علً دمحم صالح841903863

غير مقبول7250.4083.2524.9875.38دراسات انجلٌزٌةذكردمحم احمد عبدهللا صالح851911504

غير مقبول7049.0087.8826.3675.36دراسات انجلٌزٌةانثىخلود عبدهللا صالح دمحم861912212

غير مقبول6847.6092.527.7575.35دراسات انجلٌزٌةانثىخلود دمحم دمحم عبدهللا الفرٌد871909030

غير مقبول7049.0087.7526.3375.33دراسات انجلٌزٌةانثىاالء احمد عبدهللا سالم881912319

غير مقبول6847.6091.8827.5675.16دراسات انجلٌزٌةانثىعبٌر متعب حمود سعٌد891918008

غير مقبول7049.0087.1326.1475.14دراسات انجلٌزٌةانثىبدور منصور علً عبدهللا صالح901904251

غير مقبول7250.4080.2524.0874.48دراسات انجلٌزٌةانثىعائشة منٌر حسان حسن االسدي911914387

غير مقبول6646.2093.8828.1674.36دراسات انجلٌزٌةانثىهدٌل عبدالوارث عبده عل921914873ً

غير مقبول7049.0084.2525.2874.28دراسات انجلٌزٌةانثىكوثر عبد الهادي عبدهللا عل931918588ً

غير مقبول6847.6088.3826.5174.11دراسات انجلٌزٌةانثىفاطمة دمحم علً ناج941915530ً

غير مقبول6847.6088.2526.4874.08دراسات انجلٌزٌةانثىهبه عبده احمد علً الصهبان951915806ً

غير مقبول6646.2092.7527.8374.03دراسات انجلٌزٌةانثىابرار احمد سعٌد احمد الشرعب961905710ً

غير مقبول6847.6087.8826.3673.96دراسات انجلٌزٌةانثىامة الرحمن حمود علً مهٌوب971920760

غير مقبول7049.0082.8824.8673.86دراسات انجلٌزٌةانثىرؤى شولً لائد ناجً مسعد981914056

غير مقبول7049.0082.6324.7973.79دراسات انجلٌزٌةانثىروان عبدالغنً لاسم حزام فرحان991914530

غير مقبول7049.0082.1324.6473.64دراسات انجلٌزٌةانثىعهود حمود احمد عبدالول1001903627ً

غير مقبول6646.2090.8827.2673.46دراسات انجلٌزٌةانثىنرمٌن سعٌد علً خالد1011905233

غير مقبول6646.2090.7527.2373.43دراسات انجلٌزٌةانثىسمٌة عبدالرحمن احمد عبدالخالك1021916737

غير مقبول7049.0080.7524.2373.23دراسات انجلٌزٌةذكرمراد غوث الدٌن ابوالسعود احمد البازل1031916869ً

غير مقبول6646.2089.8826.9673.16دراسات انجلٌزٌةانثىوصاٌف احمد عبدهللا لعطب1041907550ً

غير مقبول6646.2089.526.8573.05دراسات انجلٌزٌةانثىاوسان خالد عبده ابراهٌم الهالل1051913040ً

غير مقبول6444.809428.2073.00دراسات انجلٌزٌةانثىهبه عبدهللا ابراهٌم سٌف دمحم السوائ1061912593ً

غير مقبول6444.8093.7528.1372.93دراسات انجلٌزٌةانثىرحاب احمد عبدهللا سعٌد منصور الشرعب1071916832ً

غير مقبول6646.2088.7526.6372.83دراسات انجلٌزٌةانثىعائشة عبدهللا فرحان ناصر المحطان1081915549ً

غير مقبول6847.608425.2072.80دراسات انجلٌزٌةانثىاروى دمحم احمد عثمان1091915906

غير مقبول6444.8092.8827.8672.66دراسات انجلٌزٌةانثىفاطمة دمحم فارع علً العرٌف1101917737ً
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غير مقبول6646.2088.1326.4472.64دراسات انجلٌزٌةانثىنائلة اسماعٌل احمد حسٌن1111908627

غير مقبول6243.4097.2529.1872.58دراسات انجلٌزٌةانثىلمٌاء اسماعٌل احمد حسٌن المتوكل1121908620

غير مقبول6444.8091.3827.4172.21دراسات انجلٌزٌةانثىرحاب هائل دمحم حسان1131916921

غير مقبول6847.608224.6072.20دراسات انجلٌزٌةانثىشذى سعٌد صالح عبدهللا1141910037

غير مقبول6646.2086.2525.8872.08دراسات انجلٌزٌةانثىلبنى عبدالعزٌز احمد رسام الهاشم1151905195ً

غير مقبول6243.4094.1328.2471.64دراسات انجلٌزٌةانثىمنٌرة عبدالبالً دمحم فارع1161906374

غير مقبول6243.4093.8828.1671.56دراسات انجلٌزٌةانثىعلٌاء علً عبده احمد سعٌد1171908243

غير مقبول6646.2084.1225.2471.44دراسات انجلٌزٌةانثىسالً عبدالسالم لائد دمحم1181902404

غير مقبول6847.6079.3823.8171.41دراسات انجلٌزٌةانثىمها لائد ٌوسف عثمان الصرم1191903463ً

غير مقبول6243.4091.7527.5370.93دراسات انجلٌزٌةانثىمروى صادق عبدالحمٌد راجح1201917924

غير مقبول6243.4091.6327.4970.89دراسات انجلٌزٌةانثىامانً فواز علً بن عل1211921600ً

غير مقبول6243.4090.6327.1970.59دراسات انجلٌزٌةانثىاالء حامٌم ابراهٌم ناصر المباط1221909606ً

غير مقبول6243.4090.6327.1970.59دراسات انجلٌزٌةانثىبشائر فكري دمحم دمحم1231908403

غير مقبول6646.2081.2524.3870.58دراسات انجلٌزٌةانثىاٌناس خالد دمحم محسن1241903028

غير مقبول6646.208124.3070.50دراسات انجلٌزٌةانثىدعاء شائف علً عون1251903239

غير مقبول6243.4090.2527.0870.48دراسات انجلٌزٌةانثىرٌنا عبدهللا عبده العماد1261910478

غير مقبول6444.8085.1325.5470.34دراسات انجلٌزٌةانثىلطٌفة عبدالباري دمحم الحاج1271910684

غير مقبول6042.0094.3828.3170.31دراسات انجلٌزٌةانثىاسماء دمحم حمٌد حسن العبدل1281918212ً

غير مقبول6243.4089.526.8570.25دراسات انجلٌزٌةانثىرحٌل احمد ثابت احمد1291915061

غير مقبول6444.8084.7525.4370.23دراسات انجلٌزٌةانثىامٌمة احمد سعٌد سالم االدٌم1301905519ً

غير مقبول6444.8084.3825.3170.11دراسات انجلٌزٌةانثىاسماء دمحم عبده مهٌوب1311918937

غير مقبول6243.408926.7070.10دراسات انجلٌزٌةانثىنسٌبة دمحم لائد مسعد1321909199

غير مقبول6243.4088.5026.5569.95دراسات انجلٌزٌةانثىاجالل دمحم احمد علً عثمان1331916652

غير مقبول6243.4088.1326.4469.84دراسات انجلٌزٌةانثىشٌماء دمحم صالح ناجً الصٌرف1341906595ً

غير مقبول6243.4088.0026.4069.80دراسات انجلٌزٌةانثىتغرٌد ابراهٌم احمد دمحم1351910153

غير مقبول6444.8083.2524.9869.78دراسات انجلٌزٌةذكرعبدالرحمن صادق سعٌد لائد1361916347

غير مقبول6042.0092.527.7569.75دراسات انجلٌزٌةانثىمنال دمحم عبدالوهاب دمحم المادري1371909021

غير مقبول6042.0092.3827.7169.71دراسات انجلٌزٌةانثىصابرٌن دمحم حسن سعٌد1381917850

غير مقبول6444.808324.9069.70دراسات انجلٌزٌةانثىندى عبدالباري سلطان حزام1391915744

غير مقبول6042.0091.527.4569.45دراسات انجلٌزٌةانثىروى ٌاسر سعٌد دمحم1401909397
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غير مقبول6243.4086.3825.9169.31دراسات انجلٌزٌةانثىلمٌاء دمحم حمود دمحم الشجاع1411910279

غير مقبول6243.4086.2525.8869.28دراسات انجلٌزٌةانثىاٌه جمال عبده لائد الٌوسف1421915292ً

غير مقبول6444.8080.3824.1168.91دراسات انجلٌزٌةانثىاثٌر حمٌد دمحم رزاز1431913926

غير مقبول6042.0089.1326.7468.74دراسات انجلٌزٌةانثىسعاد عبدهللا شمسان سعٌد1441918980

غير مقبول6444.8079.6323.8968.69دراسات انجلٌزٌةانثىسالً ٌحٌى عبدالغنً دمحم1451903242

غير مقبول6042.0088.8826.6668.66دراسات انجلٌزٌةانثىمالٌزٌا احمد ناجً مثنى المحٌسن1461919815ً

غير مقبول5840.6093.528.0568.65دراسات انجلٌزٌةانثىشٌماء رمزي عبده درهم العبس1471916989ً

غير مقبول5840.6091.4127.4268.02دراسات انجلٌزٌةانثىثرٌا علً عبدالرب سالم عساج1481906577

غير مقبول6042.0086.1325.8467.84دراسات انجلٌزٌةانثىمنال عبدهللا احمد عل1491914683ً

غير مقبول6042.0085.7525.7367.73دراسات انجلٌزٌةانثىنهى عبدالجلٌل لائد احمد الشمٌري1501903822

غير مقبول6042.0085.6325.6967.69دراسات انجلٌزٌةانثىامانً فاروق مهٌوب حسن1511919083

غير مقبول5840.6089.8826.9667.56دراسات انجلٌزٌةانثىحنٌن عبدالرحمن علً عبدهللا1521915239

غير مقبول5639.2094.3828.3167.51دراسات انجلٌزٌةانثىهدى عبدالجلٌل سعٌد طه1531916109

غير مقبول6042.008525.5067.50دراسات انجلٌزٌةانثىانسام عمالن سٌف المعمري1541917355

غير مقبول5639.209428.2067.40دراسات انجلٌزٌةانثىسهٌر عبدالموي دمحم سعٌد المرون1551914677ً

غير مقبول5840.608926.7067.30دراسات انجلٌزٌةانثىغادة عبدالحمٌد دمحم دمحم1561915680

غير مقبول5840.6088.2526.4867.08دراسات انجلٌزٌةانثىمارٌا نبٌل دمحم عبدهللا الحمٌري1571903783

غير مقبول5840.6088.1326.4467.04دراسات انجلٌزٌةانثىرهام فؤاد درهم عبده1581910978

غير مقبول5840.6088.1326.4467.04دراسات انجلٌزٌةانثىسمٌة اسماعٌل غالب احمد1591906399

غير مقبول5840.608826.4067.00دراسات انجلٌزٌةانثىكوثر احمد حسن عبدهللا1601918391

غير مقبول6042.0083.2524.9866.98دراسات انجلٌزٌةانثىراوٌة عادل عبده عبدهللا1611905945

غير مقبول5840.6087.6326.2966.89دراسات انجلٌزٌةانثىرحمة نبٌل دمحم عبدهللا الحمٌري1621903792

غير مقبول6042.0082.8824.8666.86دراسات انجلٌزٌةانثىعفاف عبدالملن عبدهللا غالب1631915028

غير مقبول5840.6087.3826.2166.81دراسات انجلٌزٌةانثىرما عثمان سعٌد احمد1641912826

غير مقبول5639.2091.7527.5366.73دراسات انجلٌزٌةانثىامٌره بشٌر عبده دمحم حسن1651905431

غير مقبول5639.2091.6327.4966.69دراسات انجلٌزٌةانثىنشوى عبده عبدهللا عل1661902545ً

غير مقبول5639.2091.2527.3866.58دراسات انجلٌزٌةانثىبثٌنة عبدالرحمن عبدهللا عبدالحمٌد1671917707

غير مقبول5840.608625.8066.40دراسات انجلٌزٌةانثىعهد احمد دمحم سعٌد الطبوزي1681914158

غير مقبول5840.6085.8825.7666.36دراسات انجلٌزٌةانثىعصماء حمود غالب دمحم1691918668

غير مقبول5840.6085.2525.5866.18دراسات انجلٌزٌةانثىاسماء ابوبكر دمحم عبدالوهاب الخلٌدي1701918747
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غير مقبول5639.2089.7526.9366.13دراسات انجلٌزٌةانثىاسماء عبده دمحم حسن1711915112

غير مقبول6042.0080.0024.0066.00دراسات انجلٌزٌةانثىحفصة عبدهللا سعٌد مسعد1721911408

غير مقبول5639.2089.2526.7865.98دراسات انجلٌزٌةذكرعمار احمد سعٌد لاسم1731918001

غير مقبول5639.2089.1326.7465.94دراسات انجلٌزٌةانثىشذا طه عبده احمد امٌر1741918383

غير مقبول5639.2088.8826.6665.86دراسات انجلٌزٌةانثىمنى دمحم احمد عبدالوهاب الجنٌد1751918533

غير مقبول5639.2087.8826.3665.56دراسات انجلٌزٌةانثىنسٌبه عبدالودود دمحم عبدالودود1761907038

غير مقبول5437.8092.527.7565.55دراسات انجلٌزٌةانثىتمدٌر احمد دمحم حمٌد احمد العزان1771906902ً

غير مقبول5639.2087.7526.3365.53دراسات انجلٌزٌةانثىارٌج حسٌن عبدهللا غالب المحلوي1781910477

غير مقبول5840.6082.8824.8665.46دراسات انجلٌزٌةانثىنوران احمد علً دمحم الحاج الصهبان1791918168ً

غير مقبول5639.2087.3826.2165.41دراسات انجلٌزٌةانثىسمٌة عبدالسالم عبدهللا عبدالجلٌل الشرعب1801916137ً

غير مقبول5639.208726.1065.30دراسات انجلٌزٌةانثىروان عبدالمولى سعٌد عبدهللا1811909636

غير مقبول5840.6082.2524.6865.28دراسات انجلٌزٌةانثىسماء شائف دمحم حسن1821903126

غير مقبول5639.2086.7526.0365.23دراسات انجلٌزٌةانثىسمٌة جالل لائد دمحم1831907378

غير مقبول5639.2086.525.9565.15دراسات انجلٌزٌةانثىغفران دمحم حمود عبدالواسع1841909265

غير مقبول5840.6081.1324.3464.94دراسات انجلٌزٌةانثىمنال مزٌد دمحم عبدالمجٌد االغبري1851902734

غير مقبول5236.409528.5064.90دراسات انجلٌزٌةانثىاسماء رفٌك مهٌوب سعٌد1861914763

غير مقبول5639.2085.1325.5464.74دراسات انجلٌزٌةانثىاسماء عبده خالد لائد1871914979

غير مقبول5437.8089.526.8564.65دراسات انجلٌزٌةانثىاصالة احمد عبدهللا سٌف ناشر1881913369

غير مقبول5437.8089.5026.8564.65دراسات انجلٌزٌةانثىالبال عبدالحكٌم حمود لاسم1891918339

غير مقبول5639.2084.2525.2864.48دراسات انجلٌزٌةذكرٌاسٌن احمد عبده عبدهللا1901916129

غير مقبول5639.208425.2064.40دراسات انجلٌزٌةانثىعتٌمة احمد علً احمد1911915466

غير مقبول5437.8088.6326.5964.39دراسات انجلٌزٌةانثىدٌانا انٌس عبدالمادر همام1921918778

غير مقبول5437.8088.6326.5964.39دراسات انجلٌزٌةذكرمعاذ علً حازم عبدالوهاب1931920779

غير مقبول5437.8087.7526.3364.13دراسات انجلٌزٌةذكرشائف عبدهللا علً حزام1941915890

غير مقبول5639.208324.9064.10دراسات انجلٌزٌةانثىمرٌم هشام دمحم غانم المدٌم1951910533ً

غير مقبول5437.8086.3825.9163.71دراسات انجلٌزٌةانثىالهام امٌن سٌف علً الشرعب1961905836ً

غير مقبول5639.208124.3063.50دراسات انجلٌزٌةانثىوفاء مهٌوب حسان دمحم1971909627

غير مقبول5035.0094.8928.4763.47دراسات انجلٌزٌةانثىخلود امٌن دمحم حسان1981907662

غير مقبول5437.8085.525.6563.45دراسات انجلٌزٌةانثىرحاب امٌن علً دمحم المعمري1991918488

غير مقبول5236.409027.0063.40دراسات انجلٌزٌةانثىفاطمة دمحم احمد سٌف2001917897
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غير مقبول5035.0094.3828.3163.31دراسات انجلٌزٌةانثىوداد ٌوسف عبدهللا سٌف2011902882

غير مقبول5437.808525.5063.30دراسات انجلٌزٌةانثىامانً عادل ناجً فضٌل العٌسائ2021911631ً

غير مقبول5035.0094.2528.2863.28دراسات انجلٌزٌةانثىامٌمه علً عبدالحافظ صالح المباط2031903230ً

غير مقبول5437.8084.7525.4363.23دراسات انجلٌزٌةانثىهبة زٌد سلطان مهٌوب لاسم2041909261

غير مقبول5035.0093.7528.1363.13دراسات انجلٌزٌةانثىاٌمان عباس علً غالب الجعفري2051918652

غير مقبول5236.4088.6326.5962.99دراسات انجلٌزٌةانثىاسالم صادق عبدالرحمن سلطان2061906041

غير مقبول5437.8083.8825.1662.96دراسات انجلٌزٌةذكراحمد عبدهللا سعٌد البحر2071917135

غير مقبول5437.8083.8825.1662.96دراسات انجلٌزٌةانثىسمٌة عبدالموي عبده حسن2081904121

غير مقبول5236.4087.8826.3662.76دراسات انجلٌزٌةانثىنائله دمحم احمد حسان2091921153

غير مقبول5437.8082.524.7562.55دراسات انجلٌزٌةانثىفاطمة جمٌل عبدالودود لاسم العرٌم2101916370ً

غير مقبول5035.0091.7527.5362.53دراسات انجلٌزٌةانثىدالل دمحم درهم دمحم2111906904

غير مقبول5437.8082.3824.7162.51دراسات انجلٌزٌةانثىنورٌة عبدهللا صدام صالح2121910855

غير مقبول5437.8082.1324.6462.44دراسات انجلٌزٌةانثىهبه احمد عبدهللا احمد نصر2131915108

غير مقبول5236.4086.6325.9962.39دراسات انجلٌزٌةانثىلبنى عٌدروس شمسان عل2141918317ً

غير مقبول5236.4086.6325.9962.39دراسات انجلٌزٌةذكردمحم احمد رزق مصلح الدبٌل2151907358ً

غير مقبول5236.4086.2525.8862.28دراسات انجلٌزٌةانثىاثار دمحم سعٌد دمحم عبدهللا2161918380

غير مقبول5236.4086.1325.8462.24دراسات انجلٌزٌةانثىخلود عارف حسن احمد2171915800

غير مقبول5035.0090.7527.2362.23دراسات انجلٌزٌةانثىبسمة عبدهللا لاسم ٌحٌى العسكري2181917009

غير مقبول5035.0090.527.1562.15دراسات انجلٌزٌةانثىرانٌا امٌن علً دمحم المعمري2191917625

غير مقبول4833.6095.1328.5462.14دراسات انجلٌزٌةانثىظالل معن فاروق دمحم المرش2201918460ً

غير مقبول4833.6095.1328.5462.14دراسات انجلٌزٌةانثىنهى ناجً دمحم سعٌد2211916167

غير مقبول5236.4085.525.6562.05دراسات انجلٌزٌةانثىشهٌرة عبدالرلٌب حزام احمد2221917529

غير مقبول5035.0087.8826.3661.36دراسات انجلٌزٌةانثىاالء عبدالمجٌد عبده ناج2231915021ً

غير مقبول5236.4082.7524.8361.23دراسات انجلٌزٌةانثىامتٌاز عبدالنور لائد ناصر2241913846

غير مقبول5236.4082.1324.6461.04دراسات انجلٌزٌةانثىارٌج دمحم هزاع عبدهللا التمٌم2251920897ً

غير مقبول4833.6091.0027.3060.90دراسات انجلٌزٌةانثىامانً لائد حمود احمد2261912853

غير مقبول5035.0085.525.6560.65دراسات انجلٌزٌةانثىسٌمون عبده صالح عبدالكرٌم2271916437

غير مقبول5035.0085.3525.6160.61دراسات انجلٌزٌةانثىغدٌر عبداللطٌف احمد عبده2281920990

غير مقبول5236.4080.2524.0860.48دراسات انجلٌزٌةانثىاٌمان لاسم حسن علً السماوي2291903399

غير مقبول4833.6089.1326.7460.34دراسات انجلٌزٌةانثىمنار نٌازي فارع عبده عوض2301916576
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غير مقبول4833.6089.0026.7060.30دراسات انجلٌزٌةانثىدٌنار علً دمحم فاضل2311917102

غير مقبول5035.0083.8825.1660.16دراسات انجلٌزٌةانثىخولة حمود سعٌد صالح2321917958

غير مقبول4833.6088.526.5560.15دراسات انجلٌزٌةانثىغٌداء امٌن دمحم احمد عثمان2331909644

غير مقبول4833.6088.3826.5160.11دراسات انجلٌزٌةانثىزٌنب لاسم احمد علً حسن2341916254

غير مقبول5035.0082.8824.8659.86دراسات انجلٌزٌةانثىسهٌا درهم امٌن صالح الفمٌة2351912640

غير مقبول5035.0082.524.7559.75دراسات انجلٌزٌةانثىسمٌة دمحم احمد عبدالول2361920459ً

غير مقبول4833.6086.7526.0359.63دراسات انجلٌزٌةانثىنورا علً عبدهللا ابراهٌم2371917730

غير مقبول5035.008224.6059.60دراسات انجلٌزٌةذكرنسٌم لائد دمحم عبده2381913573

غير مقبول4632.2090.2527.0859.28دراسات انجلٌزٌةانثىنورا عدنان احمد عبده ثابت2391903429

غير مقبول4430.8094.5328.3659.16دراسات انجلٌزٌةانثىاٌمان عبده حمادي غالب2401908989

غير مقبول4632.2088.8826.6658.86دراسات انجلٌزٌةانثىامل عبده سعٌد عامر2411904016

غير مقبول4833.608425.2058.80دراسات انجلٌزٌةذكرانس دمحم عوض عبداللة2421921411

غير مقبول4632.2087.7526.3358.53دراسات انجلٌزٌةانثىامانً عبدالحمٌد رزاز دمحم2431918142

غير مقبول4632.2087.6326.2958.49دراسات انجلٌزٌةانثىفاطمه سرحان لائد امٌن العصٌم2441909630ً

غير مقبول4632.2086.8826.0658.26دراسات انجلٌزٌةانثىفردوس منصور دمحم رسام2451918529

غير مقبول4632.2086.3825.9158.11دراسات انجلٌزٌةانثىسماح عبدالرازق عبدالمجٌد حسن العزان2461907445ً

غير مقبول4632.2086.2525.8858.08دراسات انجلٌزٌةانثىسماح انور سعٌد عبدهللا دمحم االثوري2471916731

غير مقبول4430.8090.2527.0857.88دراسات انجلٌزٌةذكرنجوى صالح احمد لائد العواض2481917339ً

غير مقبول4632.2083.7525.1357.33دراسات انجلٌزٌةانثىهدٌل عبدالحمٌدصالح عبدالرحٌم2491906724

غير مقبول4632.2083.2524.9857.18دراسات انجلٌزٌةانثىمروى عبدالموي دمحم الحاج الصمدي2501906271

غير مقبول4430.8087.3826.2157.01دراسات انجلٌزٌةانثىاحالم عبدالجواد احمد شائع2511916817

غير مقبول4632.2079.6323.8956.09دراسات انجلٌزٌةانثىلوزة امٌن احمد دمحم2521916454

غير مقبول4229.4088.8826.6656.06دراسات انجلٌزٌةذكرابو بكر عبدهللا فائد عبدالوهاب2531919060

غير مقبول4229.4088.8826.6656.06دراسات انجلٌزٌةانثىروان دمحم سعٌد حسن2541906378

غير مقبول4632.2079.5023.8556.05دراسات انجلٌزٌةانثىمرٌم احمد سرحان احمد2551921033

غير مقبول4028.0093.528.0556.05دراسات انجلٌزٌةانثىرونٌة توفٌك دمحم عبدهللا العامري2561915109

غير مقبول4430.8082.1324.6455.44دراسات انجلٌزٌةانثىمٌادة علً ناشر احمد2571917015

غير مقبول4430.8080.1324.0454.84دراسات انجلٌزٌةانثىعنود منصور علً دمحم الغصٌن2581917833ً

غير مقبول4028.0089.3826.8154.81دراسات انجلٌزٌةانثىتمنً حسٌن دمحم احمد2591906893

غير مقبول4028.0088.6326.5954.59دراسات انجلٌزٌةانثىهند دمحم سعٌد مجل2601910201ً
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غير مقبول4229.4082.6324.7954.19دراسات انجلٌزٌةذكراٌمن عبدالحفٌظ هائل محسن الٌوسف2611910849ً

غير مقبول4028.0087.2526.1854.18دراسات انجلٌزٌةانثىلٌزا رٌان عبده دمحم الحكٌم2621916693ً

غير مقبول4229.4082.3824.7154.11دراسات انجلٌزٌةانثىرحاب مروان عبده دمحم حمٌد2631918459

غير مقبول4028.0085.0025.5053.50دراسات انجلٌزٌةانثىامٌمة منصور حسن عبدهللا2641913357

غير مقبول3826.6089.1326.7453.34دراسات انجلٌزٌةانثىرهام عبدهللا عبده مدهش الصوف2651914970ً

غير مقبول3826.608826.4053.00دراسات انجلٌزٌةانثىهبة احمد سعٌد ٌحٌى الزغروري2661905964

غير مقبول3826.6087.0026.1052.70دراسات انجلٌزٌةذكرامنٌات سعٌد لائد حسن2671906497

غير مقبول3423.8095.2528.5852.38دراسات انجلٌزٌةانثىفاطمه عبدهللا محمود علً الخٌاط2681903447

غير مقبول3625.2089.8826.9652.16دراسات انجلٌزٌةانثىهولندا احمد ناجً مثنى المحٌسن2691919816ً

غير مقبول4028.0080.3824.1152.11دراسات انجلٌزٌةانثىشٌماء غالب علً عبدهللا2701909394

غير مقبول3826.6082.7524.8351.43دراسات انجلٌزٌةذكرساندرٌن عبدالبالً عباس السروري2711921479

غير مقبول3625.208525.5050.70دراسات انجلٌزٌةانثىلمٌاء دمحم عبده احمد الحٌدري2721907522

غير مقبول3625.2083.6325.0950.29دراسات انجلٌزٌةانثىوردة علً احمد عبده2731917533

غير مقبول3423.8087.526.2550.05دراسات انجلٌزٌةانثىسورٌا احمد دمحم حاجب2741903893

غير مقبول3423.8087.1326.1449.94دراسات انجلٌزٌةذكرطٌب علً حزام عل2751915332ً

غير مقبول3625.2081.1324.3449.54دراسات انجلٌزٌةانثىتحرٌر دبوان صالح مدهش2761904403

غير مقبول3423.8085.6325.6949.49دراسات انجلٌزٌةانثىهدٌل بشٌر عبدهللا حسن2771918418

غير مقبول3423.8084.2525.2849.08دراسات انجلٌزٌةانثىوفاء لائد دمحم عبدهللا الموسائ2781902760ً

غير مقبول3222.4084.6325.3947.79دراسات انجلٌزٌةذكرابراهٌم احمد عبده نصر2791917878

غير مقبول3222.4083.8725.1647.56دراسات انجلٌزٌةانثىرهام دمحم علً صالح حركاش2801920295

غير مقبول3222.4079.3823.8146.21دراسات انجلٌزٌةانثىعبٌر جمٌل محمود عبد المادر2811917186

غير مقبول3021.0081.7524.5345.53دراسات انجلٌزٌةانثىحنان حسن احمد دمحم2821912922

غير مقبول3021.0081.3824.4145.41دراسات انجلٌزٌةانثىرٌم فضل عباس عبده2831904191

غير مقبول2819.6084.3825.3144.91دراسات انجلٌزٌةانثىعبٌر انٌس حمود ممبل2841918856

غير مقبول2618.2086.3825.9144.11دراسات انجلٌزٌةانثىحنان احمد حسٌن ناصر الرض2851918439ً

غير مقبول2618.2082.7524.8343.03دراسات انجلٌزٌةانثىفاطمة نٌازي فارع عبده عوض2861916427

غير مقبول2416.8084.6325.3942.19دراسات انجلٌزٌةانثىروانً عبده احمد ممبل2871919400

غير مقبول2014.0085.2525.5839.58دراسات انجلٌزٌةذكرعزمً عبدالجلٌل احمد دمحم2881916886

غير مقبول5236.4085.6325.6962.09دراسات انجلٌزٌة انثىحنٌن شكري حسن ممبل الوجٌه2891906220
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مقبول8861.6089.3826.8188.41دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىوالء ٌحٌى عباس احمد النهاري11903015

مقبول8257.4087.6326.2983.69دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىنسٌبة عبدالرلٌب سٌف عبده21915499

مقبول8458.8075.522.6581.45دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌذكرسهام عبدهللا سٌف احمد31918958

مقبول8257.4077.1323.1480.54دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىحنٌن عبدالكرٌم عبده احمد شمسان41903894

مقبول7653.2090.2527.0880.28دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىانتصار عبدالحافظ دمحم سعٌد المباط51921188ً

مقبول7451.8088.3826.5178.31دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىعفاف محمود عبدالوهاب احمد سٌف61903247

مقبول7451.808726.1077.90دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىوئام مفتاح احمد حسٌن71919537

مقبول7653.2078.6323.5976.79دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىعفاف عبدالحلٌم سٌف ثابت81905140

مقبول7049.0091.1327.3476.34دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىابتهال دمحم عبدهللا عبدالرحمن91915313

مقبول6847.6089.526.8574.45دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىتسنٌم عصام عبده حسن101903148

مقبول6847.6085.6325.6973.29دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌذكرعبدهللا دمحم عبده احمد111913204

مقبول7049.0077.7523.3372.33دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىدالٌا راوح احمد دمحم121907239

مقبول6444.8091.6327.4972.29دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىزهراء عبده عبدهللا سعٌد131909335

مقبول6243.4093.528.0571.45دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىفاطمة عبدهللا عبدهللا عل141906084ً

مقبول6243.4091.6327.4970.89دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىاٌمان نبٌل علً ممبل151909547

مقبول6042.0088.1326.4468.44دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌذكرارزاق عبدالرزاق حزام لائد المدس161918900ً

مقبول6444.8078.7523.6368.43دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىلٌال بندر عمر غانم البشٌري171903517

مقبول5639.2090.8827.2666.46دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىزٌنب منصور سٌف دبوان سعٌد عامر181913330

مقبول5639.2090.7527.2366.43دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىشذى دمحم عبدهللا مهٌوب عجٌم191916088

مقبول5437.8094.7528.4366.23دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىمٌمونه دمحم لاسم غالب العبٌدي201917474

مقبول5639.2089.8826.9666.16دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىوصاٌف احمد عبدهللا لعطب211908194ً

مقبول6042.0075.7522.7364.73دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىشرٌهان دمحم ناجً مجاهد221913264

مقبول5236.409428.2064.60دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىمنال احمد ممبل احمد231919604

مقبول5840.6078.8823.6664.26دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىغدٌر نبٌل سعٌد دمحم سالم241916618

مقبول5840.6078.523.5564.15دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىكفى دمحم ناصر احمد251913403

مقبول5840.6077.7523.3363.93دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىسالً رمزي دمحم احمد261908990

مقبول5236.408826.4062.80دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىمنتهى عبده سٌف لاسم271907155

مقبول5840.6070.6321.1961.79دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىامل عبدهللا سعٌد عبده281916382

مقبول5437.8076.2522.8860.68دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌذكراسحاق عبدالرحمن عبدالغفار سعٌد291920296

مقبول5437.8075.8822.7660.56دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىربا نزار عزٌز علً السماف301902681
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مقبول5035.008525.5060.50دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىخوله دمحم دبوان خالد311913757

مقبول4833.6089.526.8560.45دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىدعاء كامل احمد سعد اسماعٌل الحمٌري321909408

مقبول4833.608425.2058.80دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىمنٌرة دمحم ناجً عبده دمحم الصهبان331911132ً

مقبول5236.407221.6058.00دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىمٌمونة احمد عبدهللا دمحم341916202

مقبول4833.607923.7057.30دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىهوٌدا احمد عبد الواحد احمد الجبل351914502ً

مقبول4632.2080.7524.2356.43دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىاثار احمد علً ٌحٌى الغفاري361903528

مقبول4632.207923.7055.90دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌذكراحمد شولً عبده احمد371913508

مقبول4229.4088.2526.4855.88دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىامٌمة عبدالملن عبدهللا علً لاسم الشرعب381915442ً

مقبول4028.0090.527.1555.15دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىتفاحة امٌن دمحم سٌف المخمري391915987

مقبول4632.207522.5054.70دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىامٌمه لاسم عبده ناج401913160ً

مقبول4430.8078.1323.4454.24دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىناهد عبده فرحان لحطان411904916

مقبول4229.4082.3824.7154.11دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىسماح محمود عبدالخالك اسماعٌل421906192

مقبول4028.0085.525.6553.65دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌذكرمفٌد دمحم محمود سعٌد431917771

مقبول3826.6087.7526.3352.93دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌذكررٌدا علً هزاع لاسم441910015

مقبول3826.6087.3826.2152.81دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌذكربلمٌس عبدالملن عبدالرلٌب عبدهللا451920661

مقبول3625.2091.527.4552.65دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىعائشة عبدالسالم رزاز احمد عمٌل461914990

مقبول4229.407723.1052.50دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىشورى عبدالرحٌم دمحم نعمان471912731

مقبول4028.0079.523.8551.85دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىسماح عبدالمجٌد هزاع عبدالغن481902458ً

مقبول3625.2088.526.5551.75دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىمنار احمد دبوان دمحم491905242

مقبول3826.6083.1324.9451.54دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىختام عبدهللا عبداللطٌف احمد لائد501911466
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غير مقبول3423.809227.6051.40دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىنهلة كامل احمد سعد اسماعٌل الحمٌري511909409

غير مقبول3625.2086.8826.0651.26دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىبشرى علً شمسان دمحم521911327

غير مقبول3625.2086.1325.8451.04دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىاسماء طه دمحم علً السروري531920503

غير مقبول3423.8090.7527.2351.03دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىبسمة عبدهللا لاسم ٌحٌى العسكري541921431

غير مقبول4028.0074.7522.4350.43دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌذكرعالء عبدالبالً احمد محمود المدس551916489ً

غير مقبول3826.6079.3823.8150.41دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىمها لائد ٌوسف عثمان الصرم561903463ً

غير مقبول3826.607923.7050.30دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىعناٌات عارف حسن سعٌد571919600

غير مقبول4028.007422.2050.20دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىلبنى عبدالرحٌم سعٌد ثابت581903128

غير مقبول3625.2082.7524.8350.03دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىنوال عبدالباري حمٌد لائد السروري591921887

غير مقبول4028.0071.3821.4149.41دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىامجاد احمد علً ٌحٌى الغفاري601903527

غير مقبول3826.6075.6322.6949.29دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىلمٌس دمحم سالم عبدهللا611917295

غير مقبول3222.4088.8826.6649.06دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىهبة عبده حسن سعٌد العرٌم621921747ً

غير مقبول3423.8084.1325.2449.04دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌأنثىمروة عارف عبدالمادر عبدالجلٌل االبٌض631910007

غير مقبول3625.2079.2523.7848.98دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىعصماء عبدالجلٌل علً سٌف641903151

غير مقبول3826.6073.522.0548.65دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىمارٌا احمد امٌن ردمان الجبري651907119

غير مقبول3222.4087.1326.1448.54دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌأنثىهبة عادل دمحم عبدالواحد661910047

غير مقبول3222.4086.7526.0348.43دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىنجوم دمحم عبدهللا عل671916713ً

غير مقبول3625.2076.6322.9948.19دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىحنان عبده احمد على البعدان681909916ً

غير مقبول3423.8078.6323.5947.39دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىهبه احمد عبدهللا دمحم سعٌد الحمادي691905854

غير مقبول3625.2073.3822.0147.21دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىلٌلى فاضل عبدهللا دمحم عوض االصاب701902872ً

غير مقبول3021.008625.8046.80دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىنفٌسه عبدالرحمن سعٌد احمد711913847

غير مقبول2819.6090.6327.1946.79دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىلٌالً منٌر فائد جمٌل الشرعب721919007ً

غير مقبول3222.4080.1324.0446.44دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىسماح انور عبدهللا دمحم731913256

غير مقبول2819.6087.1326.1445.74دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىهدٌة هزاع احمد دمحم741909755

غير مقبول3222.4076.8823.0645.46دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىمنال عارف حسٌن علً المحم751909895ً

غير مقبول3222.407622.8045.20دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىسالً شائف هزاع سٌف761910085

غير مقبول3021.0079.7523.9344.93دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىسبا علً دمحم احمد771903243

غير مقبول2819.6083.7525.1344.73دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىاسمهان نبٌل دمحم لاسم781913214

غير مقبول3021.0078.6323.5944.59دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىامٌمه دمحم اسماعٌل احمد791912530

غير مقبول2618.2087.8826.3644.56دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىشٌماء احمد دمحم دمحم الحارث801914826ً
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غير مقبول2819.608324.9044.50دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىسمٌة صادق احمد دمحم االثوري811909063

غير مقبول3021.0077.6323.2944.29دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىامٌمة محمود دمحم ظافر راجح821911511

غير مقبول3021.0076.6322.9943.99دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىنورة توفٌك عبدالحك دمحم831917387

غير مقبول2819.608124.3043.90دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىنعمة دمحم دمحم ناجً الربٌع841913269ً

غير مقبول2819.6079.8823.9643.56دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىحٌاة عبدهللا دمحم عبادي851905275

غير مقبول2618.2084.2525.2843.48دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىسمٌة علً ٌحً هادي الماسم861903335ً

غير مقبول3021.0073.522.0543.05دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىاحسان سلطان هزاع عبده871917304

غير مقبول2819.6075.7522.7342.33دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌذكراسعد احمد سعٌد سالم االدٌم881904063ً

غير مقبول2416.8084.8825.4642.26دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىنهى نجٌب دمحم غالب891917885

غير مقبول2215.4089.1326.7442.14دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىامانً امٌن عمالن علً العماد901908829

غير مقبول2215.4086.3825.9141.31دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىحماس عبدالملن ناجً عبده911918076

غير مقبول2618.2076.1322.8441.04دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىهاله امٌن عبدالغنً عبدهللا921910292

غير مقبول2819.6071.3821.4141.01دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىهبة نبٌل دمحمثابت الممطري931917251

غير مقبول2819.6070.1321.0440.64دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىزهراء درهم دمحم علً عبدهللا941917880

غير مقبول2416.8076.1322.8439.64دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىشٌماء عبدالغنً غالب عبدهللا951909305

غير مقبول2416.807422.2039.00دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىامل غازي خالد احمد عبدالرب961911638

غير مقبول2215.4078.6323.5938.99دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىوالء دمحم دائل دمحم الصوف971910442ً

غير مقبول2215.4077.7523.3338.73دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىرشا دمحم لاسم علً الحاج البرٌه981913591ً

غير مقبول1611.2088.8826.6637.86دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىنالء دمحم دائل دمحم امٌر الصوف991910779ً

غير مقبول1812.6079.2523.7836.38دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىذكرى حسن علً دمحم سعٌد1001919061

غير مقبول1611.2079.2523.7834.98دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىمالن جمٌل عبدهللا ممبل1011915034

غير مقبول1812.6072.1321.6434.24دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىوردة عبدهللا دمحم سماعٌل1021918477

غير مقبول1812.6071.521.4534.05دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىنجوى ناصر عبدهللا الشاهري1031912660

غير مقبول149.8075.8822.7632.56دراسات انجلٌزٌة ـ تعلٌم اساسًٌانثىرهان عبده علً سٌف1041917306
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مقبول10070.0090.7527.2397.23دراسات عربٌةانثىندى دمحم منصور سٌف11913247

مقبول10070.0089.1326.7496.74دراسات عربٌةانثىاٌمان احمد هزاع حامد الشمٌري21903741

مقبول10070.0086.6325.9995.99دراسات عربٌةانثىاٌمان صادق دمحم دمحم31912360

مقبول10070.0085.3825.6195.61دراسات عربٌةانثىفادٌه صادق عبدهللا سعٌد41909461

مقبول10070.0082.5024.7594.75دراسات عربٌةانثىخوله عبدالسالم دمحم عبدالعزٌز51909599

مقبول9566.5089.1326.7493.24دراسات عربٌةانثىسماح صبري عبدالكرٌم سٌف61902540

مقبول9566.5087.0026.1092.60دراسات عربٌةانثىنهى عامر سٌف لاسم71916606

مقبول9969.3075.8822.7692.06دراسات عربٌةذكروردة سعٌد علً عبده81918886

مقبول9566.5083.1324.9491.44دراسات عربٌةانثىشٌماء حسن دمحم عبدالوارث الخلٌدي91909262

مقبول9063.0093.2527.9890.98دراسات عربٌةانثىاٌثار رشاد احمد دمحم السلم101904157ً

مقبول9063.0091.8827.5690.56دراسات عربٌةانثىشذى توفٌك فارع احمد111903586

مقبول9566.5079.6323.8990.39دراسات عربٌةانثىبشرى عزالدٌن عبده سعٌد121909313

مقبول9767.9074.5022.3590.25دراسات عربٌةانثىروٌدة دمحم عبده ابراهٌم131917692

مقبول9566.5078.6323.5990.09دراسات عربٌةذكرعمر عبده دمحم لائد عبدهللا141920834

مقبول9063.0087.0026.1089.10دراسات عربٌةانثىوردة احمد غالب حزام151903287

مقبول9566.5074.8822.4688.96دراسات عربٌةذكرعدٌل عبده عمالن سلمان المزبري161908982

مقبول9566.5074.8822.4688.96دراسات عربٌةانثىمارٌا دمحم صالح عبدالغن171909688ً

مقبول9063.0082.1324.6487.64دراسات عربٌةانثىاسمهان احمد سٌف ردمان181913481

مقبول8559.5090.6327.1986.69دراسات عربٌةانثىابتسام احمد سٌف ردمان191913321

مقبول8559.5078.5023.5583.05دراسات عربٌةذكرراهب دمحم سالم دمحم201918513

مقبول8056.0086.1325.8481.84دراسات عربٌةانثىهبه مفضل علً احمد سعٌد الشمٌري211903757

مقبول8056.0076.5022.9578.95دراسات عربٌةانثىسارة حسن ٌحٌى سعٌد221905273

مقبول8056.0075.3822.6178.61دراسات عربٌةانثىسمٌه مسعد عبده صالح دمحم231905055

مقبول7552.5084.0025.2077.70دراسات عربٌةانثىجوهرة لاسم احمد صالح ناج241911682ً

مقبول7049.0091.3827.4176.41دراسات عربٌةانثىتهانً احمد عبدهللا لائد لعطب251907552ً

مقبول7552.5075.2522.5875.08دراسات عربٌةذكرنذٌر عبدالغنً عبدالغفور عبدالواحد الصوف261911047ً

مقبول7049.0078.1323.4472.44دراسات عربٌةانثىوئام انور عبدالواحد سعٌد صالح271919002

مقبول6545.5083.0024.9070.40دراسات عربٌةانثىهدٌل دمحم هزاع سعٌد الكامل281917041

مقبول6042.0086.5025.9567.95دراسات عربٌةذكرنادٌن ندٌم عبدالحمٌد علً دمحم الشرعب291915296ً

مقبول5035.0085.2525.5860.58دراسات عربٌةذكرٌحٌى عبدالرحمن مهٌوب سٌف301904941

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح األلكترونً



درجة 

االمتحان

مه % 70وسبة 

اختبار القبول

م
حالة 

الرغبة

المعذل 

الىهائي 

30+70%

30% 

ثانوية

معذل 

الثاووية
التخصص

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الىوع اسم الطالـــــــب رقم التىسيق

برنامج االمتحان

الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة التربٌــــة للعام الجامعً 

Republic of Yemen

Taiz Universityجامعـــــة تعـــــز

مقبول7552.5090.6327.1979.69رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىهدى عبدالملن علً احمد11915552

مقبول6042.0084.8825.4667.46رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىهٌفاء هزاع ثابت حسن21916545

مقبول5538.509227.6066.10رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىشٌماء فٌصل هزاع احمد حسن31909018

مقبول5035.0091.1327.3462.34رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىهدٌل خٌري محسن االبٌض41916488

مقبول5035.0090.527.1562.15رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىكرٌمة امٌن هزاع مسعد51909448

مقبول4531.5090.1327.0458.54رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًذكرنجالء بشٌر عبدالجبار دمحم61921326

مقبول4531.5089.526.8558.35رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىبسمة عبدالرحمن احمد حسن العاطف71916122ً

مقبول4531.5089.1326.7458.24رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًذكراصاله توفٌك عبدهللا عبدالرحمن الشٌبان81918710ً

مقبول4531.5083.525.0556.55رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىرنا عبدالغنً غالب سعٌد91919322

مقبول4028.009027.0055.00رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىشذى علً دمحم سعد101915456

مقبول4028.0086.8826.0654.06رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىمرٌم علً دمحم بن دمحم حمود السعدان111903789ً

مقبول3524.5094.3828.3152.81رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىوداد ٌوسف عبدهللا سٌف121902882

مقبول3524.5091.7527.5352.03رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًذكرعمار دمحم لاٌد عل131912568ً

مقبول3524.5091.6327.4951.99رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىنشوى حمدي عبدالمادر عبدالجلٌل141918692

مقبول3524.5087.8826.3650.86رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىنسٌبه مفٌد احمد عبده دمحم151904856

مقبول3524.5087.7526.3350.83رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىمٌاسة عبده دمحم سعد فازع161915730

مقبول3524.5085.525.6550.15رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىاهداء حمود عبده سنان171902862

مقبول4028.0072.1321.6449.64رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىالخنساء عمٌل علً عبدالستار181909673

مقبول3524.5082.8824.8649.36رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىسهٌا درهم امٌن صالح الفمٌة191912640

مقبول3524.508224.6049.10رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىزبٌدة محمود حسن عل201915690ً

مقبول3021.009227.6048.60رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىاحالم سعٌد عبدالرحٌم غالب مثنى211908092

مقبول3524.5080.1324.0448.54رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىسمٌه عبدالكرٌم هاشم لائد221904096

مقبول3524.5077.7523.3347.83رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًذكرادٌب دمحم عبدالغفار حمٌد231918637

مقبول3524.5077.7523.3347.83رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىافنان عبدهللا نعمان عبدالكرٌم241916154

مقبول3021.0088.6326.5947.59رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىغاده حمود عثمان احمد السامع251915853ً

مقبول3021.0088.6326.5947.59رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىهند دمحم سعٌد مجل261910201ً

مقبول3021.0083.3825.0146.01رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىنهاد فاهم دمحم ممبل271916398

مقبول3021.0082.524.7545.75رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىعائده عبدهللا دمحم احمد281911619

مقبول3021.0081.2524.3845.38رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىمنال علً مهٌوب دمحم سالم291913250

مقبول2517.5091.7527.5345.03رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًذكرامانً عبده دمحم غانم301917548

مقبول2517.5091.3827.4144.91رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىاسرار عبدالباسط دمحم فرحان البحر311906753

مقبول2517.5090.2527.0844.58رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىاشجان عبدهللا غالب النبٌه321912459ً
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مقبول2517.5090.2527.0844.58رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىدنٌا عبدهللا غالب النبٌه331909114ً

مقبول2517.5089.2526.7844.28رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىموظً ماهر احمد عبدالمجٌد341909940

مقبول2517.5088.7526.6344.13رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىرمله علً علً عبدالستار351910097

مقبول3021.0076.3822.9143.91رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىامة سٌف علً حسن361911804

مقبول3021.0074.2522.2843.28رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىرهام عبدهللا دمحم ممبل371914983

مقبول2517.5084.525.3542.85رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىلٌالً علً محمود عبدالغن381903755ً

مقبول2517.5083.525.0542.55رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىربا دمحم ناجً لاسم البرٌه391918407ً

مقبول3021.0071.2521.3842.38رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىاسماء احمد اسماعٌل غالب401918651

مقبول2014.009428.2042.20رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىهبه عبدهللا ابراهٌم سٌف دمحم السوائ411903533ً

مقبول2517.508224.6042.10رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىفاتن عبدالسالم احمد دمحم عل421906527ً

مقبول3021.0069.3820.8141.81رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًذكرمنال عبدالعلٌم دمحم سٌف ثابت431915523

مقبول2517.508124.3041.80رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىامة الرحمن دمحم احمد دحان441914772

مقبول2517.5080.7524.2341.73رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىاصاله محمود على عبده الشرعب451911723ً

مقبول2517.5079.2523.7841.28رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىافنان عبده ممبل احمد سعٌد461902429

مقبول2014.0089.3826.8140.81رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىدعاء علً بن علً احمد471909241

مقبول2014.0088.526.5540.55رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىسارة احمد علً مرشد هزٌر481903909

مقبول2014.0088.2526.4840.48رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىهٌفاء دمحم بن دمحم حسن النعمان491917531ً

مقبول2517.5076.3822.9140.41رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىعائشة امٌن علً احمد اسماعٌل501909737

مقبول2014.0081.524.4538.45رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىفاطمة نجٌب عبدهللا احمد الممطري511913411

مقبول1510.5092.1327.6438.14رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىدٌنا جالل عبدالعزٌز عبدهللا521903775

مقبول2014.0076.1322.8436.84رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىاكمال دمحم عبدهللا زٌد بن زٌد الشمٌري531917302

مقبول2014.0075.8822.7636.76رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًذكرامه هللا توفٌك حسن عبدهللا الشمٌري541912908

مقبول1510.5081.3824.4134.91رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىاسرار فؤاد دمحم احمد ناجً الجرادي551912719

مقبول1510.5079.7523.9334.43رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىامتهال دمحم عبدهللا زٌد زٌد561918961

مقبول1510.5077.7523.3333.83رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًذكرمؤٌد احمد ثابت عبدالرحمن571921698

مقبول1510.5077.1323.1433.64رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىسونٌا عبدالرحمن مدهش نائف العمٌدي581914976

مقبول107.0087.2526.1833.18رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىعال عزٌز احمد عل591917963ً

مقبول1510.5074.8822.4632.96رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىسارة حسن علً عل601913914ً

مقبول107.0077.6323.2930.29رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًانثىاروى دمحم علً عبدالستار الشعب611910100ً

مقبول107.0072.2521.6828.68رٌاضٌات ـ تعلٌم اساسًذكرجابر عبدهللا هزاع عثمان621913417
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مقبول9063.0096.8829.0692.06علوم ـ تعلٌم اساسًانثىوفاء عبده عبدهللا علً معزب11902547

مقبول9063.0088.2526.4889.48علوم ـ تعلٌم اساسًانثىشفاء عبدهللا علً صالح21919984

مقبول9063.0088.1326.4489.44علوم ـ تعلٌم اساسًانثىحنٌن جمٌل عبدهللا سٌف31911782

مقبول8559.5087.2526.1885.68علوم ـ تعلٌم اساسًانثىدانٌا عبدهللا ٌوسف حمٌد41909391

مقبول8559.5087.2526.1885.68علوم ـ تعلٌم اساسًانثىمرٌم فرحان فرحان الجعدي51904010

مقبول8358.1088.6326.5984.69علوم ـ تعلٌم اساسًانثىجٌهان عبدالكرٌم ناجً علوان61904393

مقبول8056.0095.1228.5484.54علوم ـ تعلٌم اساسًانثىاٌمان علً دمحم حٌدر الرٌم71917840ً

مقبول8358.1086.6325.9984.09علوم ـ تعلٌم اساسًانثىوثٌمة علً دمحم صالح81915927

مقبول8358.1085.2525.5883.68علوم ـ تعلٌم اساسًانثىشادٌة دمحم ناجً حاتم91908209

مقبول8056.0088.1326.4482.44علوم ـ تعلٌم اساسًانثىسماح معاذ دمحم الحاج101917985

مقبول8559.5071.3821.4180.91علوم ـ تعلٌم اساسًانثىهبة نبٌل دمحمثابت الممطري111917251

مقبول8056.0077.0023.1079.10علوم ـ تعلٌم اساسًانثىعائشة عبدالرلٌب احمد دمحم صالح121902895

مقبول8056.0075.6322.6978.69علوم ـ تعلٌم اساسًانثىبسمة جمال علً احمد الصامت131919115

مقبول8056.0075.1322.5478.54علوم ـ تعلٌم اساسًانثىسهام احمد عبده دمحم هزبر141910962

مقبول7552.5084.0025.2077.70علوم ـ تعلٌم اساسًذكرصهٌب عبدالعزٌر حسان احمد مغلس151915915

مقبول7552.5079.2523.7876.28علوم ـ تعلٌم اساسًانثىسٌمون خالد علً دمحم المدس161904810ً

مقبول7552.5078.2523.4875.98علوم ـ تعلٌم اساسًانثىمارٌا عبدهللا ناصر احمد السجع171903640

مقبول7049.0089.5726.8775.87علوم ـ تعلٌم اساسًانثىاشجان دمحم شرف دمحم181919748

مقبول7049.0087.8326.3575.35علوم ـ تعلٌم اساسًذكربلمٌس عبدالملن عبدالرلٌب عبدهللا191920661

مقبول7552.5075.1322.5475.04علوم ـ تعلٌم اساسًذكرحذٌفة عثمان صالح عل201916190ً

مقبول7049.0080.5024.1573.15علوم ـ تعلٌم اساسًانثىلٌالً احمد ناجً علً االزعب211913244ً

مقبول6545.5089.0026.7072.20علوم ـ تعلٌم اساسًانثىحنان غالب دمحم سلطان اسماعٌل221913246

مقبول6243.4080.6324.1967.59علوم ـ تعلٌم اساسًانثىنذٌرة طاهر عبده احمد سعد231912140

مقبول6545.5072.1321.6467.14علوم ـ تعلٌم اساسًذكركفى داوود دمحم سعٌد241921250

مقبول5538.5090.1327.0465.54علوم ـ تعلٌم اساسًانثىخٌرة مهٌوب عبده غالب251917772

مقبول6042.0078.3823.5165.51علوم ـ تعلٌم اساسًانثىذكرى عبد الملن سعٌد فاٌد الحمٌري261909614

مقبول6042.0075.8822.7664.76علوم ـ تعلٌم اساسًانثىنسٌبة عبدالباسط مهٌوب عبدالفتاح271909638

مقبول5337.1085.3825.6162.71علوم ـ تعلٌم اساسًانثىاٌناس علً صالح حسن الحسن281914792ً

مقبول5035.0088.3826.5161.51علوم ـ تعلٌم اساسًانثىسهٌر سلطان عبدالودود عثمان الممطري291903906

مقبول5035.0085.2525.5860.58علوم ـ تعلٌم اساسًانثىلٌنا فهد لائد هزاع301913194
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مقبول5538.5072.1321.6460.14علوم ـ تعلٌم اساسًانثىسونٌا امٌن احمد ناج311912336ً

مقبول5035.0083.3825.0160.01علوم ـ تعلٌم اساسًانثىراوٌه دمحم احمد سٌف321916467

مقبول5035.0079.3823.8158.81علوم ـ تعلٌم اساسًانثىالعسول رزاز مدهش عبده331904559

مقبول5035.0076.7523.0358.03علوم ـ تعلٌم اساسًانثىامانً امٌن عبدالغنً هزاع341921759

مقبول5035.0076.3822.9157.91علوم ـ تعلٌم اساسًانثىافنان دمحم علً بن علً سالم351917574

مقبول5035.0075.7522.7357.73علوم ـ تعلٌم اساسًانثىوئام احمد دمحم عبدهللا361917453

مقبول5035.0075.3822.6157.61علوم ـ تعلٌم اساسًانثىشٌماء ٌاسٌن عبدالرب جازم371914944

مقبول5035.0074.0022.2057.20علوم ـ تعلٌم اساسًانثىراوٌة محمود حسن النمٌب381910600

مقبول5035.0072.5021.7556.75علوم ـ تعلٌم اساسًانثىبلمٌس مسعد عبده صالح391905057

مقبول5035.0071.0021.3056.30علوم ـ تعلٌم اساسًانثىشٌماء عبدالكرٌم دمحم سلطان401919959

مقبول4028.0079.2523.7851.78علوم ـ تعلٌم اساسًانثىمالن جمٌل عبدهللا ممبل411915034

مقبول4028.0074.3822.3150.31علوم ـ تعلٌم اساسًانثىاٌمان سعٌد عبدهللا فازع421921920

مقبول4028.0073.1321.9449.94علوم ـ تعلٌم اساسًانثىخلود غالب احمد نعمان431918918

مقبول4028.0072.8821.8649.86علوم ـ تعلٌم اساسًانثىخولة منصور سعد سعٌد441915453
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مقبول9566.5090.1327.0493.54علوم حٌاهذكردمحم لاسم نعمان عل11918013ً

مقبول9063.0092.7527.8390.83علوم حٌاهانثىمنال دمحم احمد امٌرالدٌن21911089

مقبول9063.0091.8827.5690.56علوم حٌاهانثىعبٌر متعب حمود سعٌد31918008

مقبول9063.008525.5088.50علوم حٌاهانثىامانً عادل ناجً فضٌل العٌسائ41911631ً

مقبول8056.0091.527.4583.45علوم حٌاهانثىرشا عادل علً عبدالمغن51903055ً

مقبول8056.0090.527.1583.15علوم حٌاهانثىشٌماء عزٌز دمحم مرشد61917851

مقبول8056.0084.6325.3981.39علوم حٌاهانثىصفٌة احمد علً راجح71910491

مقبول8056.0082.3824.7180.71علوم حٌاهانثىهدى عبدالودود علً صالح81915343

مقبول7552.5090.3827.1179.61علوم حٌاهانثىعائشه احمد علً سٌف91917846

مقبول7552.5088.3826.5179.01علوم حٌاهذكردمحم غالب سعٌد فاضل101918138

مقبول7552.5086.2525.8878.38علوم حٌاهانثىصفٌه عبدالرلٌب محفوظ عل111921597ً

مقبول7049.0092.7527.8376.83علوم حٌاهانثىمروة معاذ عبدالكرٌم ٌح121910264ً

مقبول7049.0089.8826.9675.96علوم حٌاهانثىهدٌل صالح دمحم احمد131913744

مقبول7049.0087.526.2575.25علوم حٌاهانثىهالة دمحم لاسم ابراهٌم141919042

مقبول6545.5089.3826.8172.31علوم حٌاهانثىبثٌنة ولٌد عبدالعزٌز سعٌد الحكٌم151909873ً

مقبول6545.5088.6326.5972.09علوم حٌاهانثىبراءة منصور دمحم احمد161917249

مقبول6545.5085.7525.7371.23علوم حٌاهانثىزٌنب عبدالرحمن دمحم عبدالرزق171921896

مقبول6545.508324.9070.40علوم حٌاهانثىندى ٌحٌى سعٌد عبده181908532

مقبول6545.5080.0024.0069.50علوم حٌاهذكرابراهٌم احمد مهٌوب دمحم191910851

مقبول6042.0088.3826.5168.51علوم حٌاهانثىطاهرة دمحم دمحم عبدهللا201900148

مقبول5035.0088.7526.6361.63علوم حٌاهانثىاثار عبدالحكٌم دمحم فارع الخطٌب211917816

مقبول5035.0083.1324.9459.94علوم حٌاهانثىاسماء دمحم عبده دمحم العزان221914403ً

مقبول5035.0082.524.7559.75علوم حٌاهانثىنادٌه عبدالغنً دمحم احمد231905627

مقبول4531.509027.0058.50علوم حٌاهانثىبٌان عبدالرحمن علً دمحم241914049

مقبول4531.508024.0055.50علوم حٌاهانثىسمٌحة عبدالرلٌب عبدالوهاب دمحم251918631

مقبول4028.0091.1327.3455.34علوم حٌاهانثىبثٌنة دمحم سفٌان هزاع261913209

مقبول4028.0088.6326.5954.59علوم حٌاهانثىامل سمٌر احمد حسان271915152

مقبول4028.0087.6326.2954.29علوم حٌاهانثىمارٌا عبدالرلٌب دمحم علً الشرٌح281903676ً

مقبول4028.0084.5025.3553.35علوم حٌاهانثىانتخاب دمحم عبده عل291901987ً

مقبول4028.008224.6052.60علوم حٌاهانثىثرٌا عبدالجلٌل احمد عل301911910ً
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غير مقبول4028.0079.8823.9651.96علوم حٌاهانثىاٌه فؤاد علً عبدالمغن311906102ً

غير مقبول3524.5090.527.1551.65علوم حٌاهانثىخلود نبٌل عبدهللا سنان الجالل321912577

غير مقبول3021.008826.4047.40علوم حٌاهانثىاشواق امٌن دمحم حسن331915572

غير مقبول3021.0086.525.9546.95علوم حٌاهانثىمرام عبدالجلٌل عبدالوهاب سعٌد الحمدان341904432ً

غير مقبول2517.508124.3041.80علوم حٌاهذكرجمال جمٌل احمد دمحم351915965

غير مقبول2517.5080.1324.0441.54علوم حٌاهانثىافنان طاهر حسن علً احمد المحفل361905499ً

غير مقبول1510.5081.6324.4934.99علوم حٌاهانثىفاطمه ثابت سعٌد شمسان النجاش371903468ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح األلكترونً
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مقبول9767.9085.2525.5893.48فٌزٌاءانثىنورس حسن اسماعٌل دمحم11905670

مقبول9365.1083.0024.9090.00فٌزٌاءانثىرحمة جمٌل احمد عبدهللا21910466

مقبول8358.1082.2524.6882.78فٌزٌاءانثىامٌمة احمد علً عثمان31909100

مقبول8056.0083.0024.9080.90فٌزٌاءانثىعصماء عبدهللا سٌف علً الحكٌم41915114ً

مقبول7351.1093.1327.9479.04فٌزٌاءانثىمنال لاسم سعٌد عبدالملن51914411

مقبول7552.5085.0025.5078.00فٌزٌاءانثىخوله امٌن دمحم حسن التبع61909213ً

مقبول7049.0091.1327.3476.34فٌزٌاءانثىمنال شمس الدٌن هاشم دمحم النهاري71915971

مقبول6042.0090.0027.0069.00فٌزٌاءذكرهالل علً مدهش صالح الصوف81918801ً
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مقبول9063.0091.5027.4590.45كٌمٌاءانثىسهٌلة سعٌد دمحم عبدهللا ناشر11918293

مقبول9063.0089.6326.8989.89كٌمٌاءانثىحنان عبدالبالً عبدالمادر دمحم21913318

مقبول8861.6094.1328.2489.84كٌمٌاءانثىغدٌر لاسم ٌحٌى لاسم غالب31916666

مقبول8861.6091.6327.4989.09كٌمٌاءانثىنشوى حمدي عبدالمادر عبدالجلٌل41918692

مقبول8559.5094.5028.3587.85كٌمٌاءذكرٌعموب علً ابراهٌم حزام51909740

مقبول8559.5094.0028.2087.70كٌمٌاءانثىلٌال عبدهللا خلٌل عبدالمحمود61915896

مقبول9063.0082.0024.6087.60كٌمٌاءانثىعصماء عبده حمود سالم71914431

مقبول8559.5090.7527.2386.73كٌمٌاءانثىسارة حامد دمحم حسان81910072

مقبول8358.1092.3827.7185.81كٌمٌاءانثىمادلٌن نبٌل عبدالولً الحاج دمحم91913610

مقبول8660.2085.1325.5485.74كٌمٌاءانثىنشوى عبدالرحمن حاتم الصوف101912613ً

مقبول8559.5086.0025.8085.30كٌمٌاءانثىمرٌم عبدالواسع علً الجرادي111920171

مقبول8056.0094.7528.4384.43كٌمٌاءانثىسٌناء فاروق سٌف عبدهللا121921129

مقبول8257.4086.6325.9983.39كٌمٌاءذكرمحمود دمحم حسن سٌف االسدي131918843

مقبول7854.6094.0028.2082.80كٌمٌاءانثىاٌمان خالد احمد صالح141915587

مقبول8056.0085.8825.7681.76كٌمٌاءانثىاشجان احمد عوض شجان151916753ً

مقبول7854.6090.0027.0081.60كٌمٌاءانثىرفاء سلطان رشاد احمد161914399

مقبول8056.0085.0025.5081.50كٌمٌاءانثىافتهان دمحم جسار ناج171919914ً

مقبول8056.0083.6325.0981.09كٌمٌاءذكرعبداالله علً محسن الصبري181919076

مقبول7552.5090.0027.0079.50كٌمٌاءانثىفاطمة دمحم احمد سٌف191917897

مقبول7552.5089.1326.7479.24كٌمٌاءانثىجواهر محسن حمود كامل201918904

مقبول7552.5086.6325.9978.49كٌمٌاءذكرابراهٌم نجٌب علً حمود الدهمش211918931ً

مقبول7552.5081.2524.3876.88كٌمٌاءانثىسارة نبٌل سٌف عبدهللا221910421

مقبول7049.0089.7526.9375.93كٌمٌاءانثىمرام عبدالواحد حاتم عبده الصوف231916686ً

مقبول7049.0086.0025.8074.80كٌمٌاءانثىنفٌسه عبدالرحمن سعٌد احمد241913847

مقبول7049.0085.0025.5074.50كٌمٌاءانثىامنة عبدالمجٌد احمد عبدهللا251904493

مقبول7049.0083.8825.1674.16كٌمٌاءانثىمعتصمه اسماعٌل سلٌمان دمحم261912374

مقبول7049.0082.0024.6073.60كٌمٌاءذكراسماعٌل سعٌد محسن علً الصبري271918934

مقبول6545.5092.1327.6473.14كٌمٌاءانثىاروى محمود علً دبوان281919442

مقبول6545.5086.8826.0671.56كٌمٌاءانثىفردوس منصور دمحم رسام291918529

مقبول6545.5084.7525.4370.93كٌمٌاءذكرامل سرحان فرحان الرفاع301915703ً
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مقبول6545.5081.3824.4169.91كٌمٌاءانثىخلود علً امٌن ناج311919927ً

مقبول6545.5080.1324.0469.54كٌمٌاءانثىهال احمد سعٌد اسماعٌل321902695

مقبول6042.0086.6325.9967.99كٌمٌاءذكرعاصم عبده سٌف لاسم331905986

مقبول6042.0084.0025.2067.20كٌمٌاءانثىاخالص منصور عبدالمادر عبده341918185

مقبول6042.0082.3824.7166.71كٌمٌاءانثىخولة مفٌد عبدالرحمن على الفاتش351905517

مقبول6042.0082.3824.7166.71كٌمٌاءانثىملكة عبده احمد عبده االسدي361917956

مقبول6042.0081.0024.3066.30كٌمٌاءانثىلبنى سعٌد عبدالرلٌب لاسم371916287

مقبول6042.0080.7524.2366.23كٌمٌاءانثىزبٌدة عبدالرلٌب مهٌوب صالح381911837

مقبول5538.5088.5026.5565.05كٌمٌاءانثىرٌة امٌن عبدالباري لاسم391917959

مقبول5538.5084.0025.2063.70كٌمٌاءانثىمنٌرة علً خالد عبدالغن401918755ً

مقبول5035.0094.1328.2463.24كٌمٌاءانثىمنٌرة عبدالبالً دمحم فارع411906374

مقبول5035.0090.5027.1562.15كٌمٌاءانثىمروى جمٌل احمد دمحم الممطري421905146

مقبول5035.0090.1327.0462.04كٌمٌاءانثىشذى امٌن علً صالح431916639

مقبول5337.1080.3824.1161.21كٌمٌاءانثىعمره عبده احمد دمحم441914804

مقبول5035.0086.6325.9960.99كٌمٌاءانثىنوال دمحم حمود هزاع451908531

مقبول5035.0086.2525.8860.88كٌمٌاءذكرحمزه عثمان صالح عل461915052ً

مقبول5035.0086.1325.8460.84كٌمٌاءذكراحمد عبدالمنان صالح سعٌد الحدال471918930ً

مقبول5035.0084.7525.4360.43كٌمٌاءانثىاٌناس احمد دمحم عبدالوهاب عثمان481914594

مقبول5236.4079.6323.8960.29كٌمٌاءانثىاٌات عبدالحمٌد عبده سٌف الشمٌري491911061

مقبول5035.0083.6325.0960.09كٌمٌاءانثىامال عبدهللا احمد سٌف العبٌدي501906221

مقبول5035.0080.1324.0459.04كٌمٌاءانثىسمٌه عبدالكرٌم هاشم لائد511904096

مقبول5035.0079.7523.9358.93كٌمٌاءانثىاحالم دمحم سٌف لاسم حسن521915733
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مقبول9063.0086.2525.8888.88معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىمها سلطان احمد عثمان11914840

مقبول8861.6089.5026.8588.45معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىعتاب هائل احمد نعمان21918738

مقبول9063.0083.3825.0188.01معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىروضة عبدالغفار عبدهللا علً السالم31919903ً

مقبول9063.0082.2524.6887.68معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىخلود دمحم احمد صالح سلطان41906541

مقبول8559.5093.1327.9487.44معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىامٌمة دمحم امٌن احمد الجالل51909151

مقبول8559.5090.0027.0086.50معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىروٌدا نبٌل دمحم بن دمحم علً الصانع61910730

مقبول8559.5087.6326.2985.79معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىشٌماء عبدهللا سٌف ناج71911543ً

مقبول8458.8087.6326.2985.09معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىهنادي احمد عبده اسماعٌل81916574

مقبول8861.6077.2523.1884.78معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىتٌنا سلطان حمود دمحم الحمادي91918897

مقبول8559.5082.8824.8684.36معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىصباح عبدالسالم عبد الرحمن سلطان101917126

مقبول8056.0091.7527.5383.53معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىخولة عبدالعلٌم احمد النظٌف111909407

مقبول8156.7085.2525.5882.28معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىخوله احمد عبدهللا صالح الشرعب121911506ً

مقبول8760.9070.5021.1582.05معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىسمٌة نبٌل دمحم لاسم131902769

مقبول7854.6091.3827.4182.01معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىفاطمة دمحم امٌن احمد141909094

مقبول8458.8077.1323.1481.94معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىمالن احمد عوض نصر151918633

مقبول8056.0086.0025.8081.80معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىحنان مارش سٌف دمحم161909282

مقبول8156.7082.6324.7981.49معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىسونٌة دمحم مهٌوب دمحم171908849

مقبول8358.1077.8823.3681.46معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىرحاب سلطان سعٌد عبدالباري181917549

مقبول8559.5071.6321.4980.99معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىمارٌا جمٌل دمحم سٌف191909889

مقبول8559.5071.0021.3080.80معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىسمٌره فاضل عبدهللا دمحم عوض االصاب201902876ً

مقبول8257.4077.2523.1880.58معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىاالء هائل عبدالوارث ممبل211917926

مقبول7552.5090.1327.0479.54معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىدالل لائد عبدهللا دمحم الزاهري221918741

مقبول7552.5089.1326.7479.24معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىمها دمحم حسن احمد الحباب231909342

مقبول8056.0074.7522.4378.43معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىغدٌر عبدالسالم عبدهللا عل241918987ً

مقبول7753.9076.8823.0676.96معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىشهد عبدالرحمن دمحم هزاع251910367

مقبول7049.0092.7527.8376.83معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىدالٌا دمحم عبدهللا حسن261914378

مقبول7753.9072.2521.6875.58معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىنسٌبه ٌوسف احمد صالح السروري271909600

مقبول7753.9071.8821.5675.46معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىوالٌة احمد عبدالملن عبدهللا281916191

مقبول7552.5074.0022.2074.70معلم صف ــ تعلٌم اساسًذكرعالء صالح علً دمحم291911341

مقبول7552.5071.0021.3073.80معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىمحاسن هاشم دمحم عبده حمٌد301905240
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مقبول6746.9082.7524.8371.73معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىالفت سعٌد دمحم دمحم المجاهد311912966

مقبول7049.0075.6322.6971.69معلم صف ــ تعلٌم اساسًذكررؤوف عبدالرلٌب حسن عبده321914758

مقبول7049.0074.5022.3571.35معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىزٌنب عبده دمحم عبدهللا صالح الدبع331906097ً

مقبول7049.0074.3822.3171.31معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىاحالم طارش سٌف احمد341903967

مقبول6847.6073.2521.9869.58معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىامل سٌف دمحم غالب351915327

مقبول6545.5073.0021.9067.40معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىصابرٌن عبدالكرٌم دمحم لائد361907079

مقبول6545.5070.8821.2666.76معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىسورٌه عبده دمحم احمد371918359

مقبول6042.0080.8824.2666.26معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىرؤى دمحم ٌاسٌن لائد381910425

مقبول6042.0080.6324.1966.19معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىرندا ٌحٌى حسان حزام الخلٌدي391905657

مقبول6042.0080.2524.0866.08معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىذكرى عبدهللا علً دمحم عل401913195ً

مقبول5538.5087.5026.2564.75معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىرٌم دمحم ابراهٌم عبده عل411903122ً

مقبول5035.0086.5025.9560.95معلم صف ــ تعلٌم اساسًانثىفاطمة دمحم خالد سعٌد الحاج421906855

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح األلكترونً


