
مقبول8491.8827.5658.8086.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكروسٌم عبدالرحمن مهٌوب لاسم11919784

مقبول8490.2527.0858.8085.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمنى خالد ناصر عمر العواض21916612ً

مقبول8290.3827.1157.4084.51لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهناء ٌاسٌن طه حٌدر الزرٌم31903090ً

مقبول7898.529.5554.6084.15لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرحمه دمحم لائد دمحم41915691

مقبول7890.527.1554.6081.75لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشذى منٌر عبدهللا عبده51914172

مقبول7497.7529.3351.8081.13لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخلود عبده دمحم علً سلطان61911776

مقبول749729.1051.8080.90لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبثٌنة سٌف عبدالملن احمد دمحم71916856

مقبول7692.2527.6853.2080.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمنار دمحم مرشد دمحم81917329

مقبول7691.7527.5353.2080.73لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاصاله ناصر سعٌد عبدهللا البناء91914340

مقبول769127.3053.2080.50لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرغد عبدالحكٌم دمحم عبدالهادي شهاب101907280

مقبول7493.2527.9851.8079.78لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعلوي ناصر احمد صالح111917519

مقبول7493.2527.9851.8079.78لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاخالص عبدالرلٌب دمحم حسن121910896

مقبول749227.6051.8079.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامٌمة دمحم العزي دمحم سعٌد131916051

مقبول749127.3051.8079.10لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرهارون عبدهللا سعٌد دمحم141919187

مقبول7490.527.1551.8078.95لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىٌسرى صادق علً حسن151918158

مقبول7293.8828.1650.4078.56لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهند ولٌد عبدهللا علً الماض161915863ً

مقبول7682.7524.8353.2078.03لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاخالص عبدالباسط عبدالماجد احمد171903819

مقبول7290.8827.2650.4077.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد ٌاسٌن حمٌد دمحم181906787

مقبول7290.527.1550.4077.55لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمنٌب دمحم عبدالنور مهٌوب191905150

مقبول7290.3827.1150.4077.51لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسماء منصور علً دمحم عل201914413ً

مقبول7290.1327.0450.4077.44لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم عمر سلطان احمد سالم211911825ً

مقبول7484.3825.3151.8077.11لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم صادق عبدهللا الرفاع221909985ً

مقبول748324.9051.8076.70لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىٌسرى احمد حسٌن ناصر الرض231918441ً

مقبول6896.6328.9947.6076.59لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروة ممبل امٌن عمٌل241911185

مقبول7091.6327.4949.0076.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروه هشام احمد حسن251919652

مقبول748224.6051.8076.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم نجٌب حمود دمحم شمسان261903601

مقبول7090.2527.0849.0076.08لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىٌسرى صدٌك دمحم عبدهللا الفتٌح271907802

مقبول7088.7526.6349.0075.63لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرنوح عبدالباسط دمحم عبدالرحمن281919807

مقبول6697.2529.1846.2075.38لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمرام طالل احمد جابر عبدهللا291922755

مقبول689227.6047.6075.20لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد عبدالرحمن علً غالب301918703
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مقبول6891.3827.4147.6075.01لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىدالٌا دمحم حسن دمحم الساري311917256

مقبول7086.2525.8849.0074.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىزهاء خالد احمد دمحم صالح المسن321918536ً

مقبول7281.3824.4150.4074.81لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراٌهاب احمد عبده علً الوجٌه331908088

مقبول6890.527.1547.6074.75لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسمٌة سلٌمان عبدالرحمن دمحم341917146

مقبول6496.3828.9144.8073.71لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسماء دمحم عبدالموي غالب الشمٌري351910133

مقبول7277.3823.2150.4073.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرغٌث عمر سعٌد اسحاق361915156

مقبول7081.6224.4949.0073.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسلمى نبٌل عبدالرحمن عبدالعزٌز راشد371921071

مقبول6885.8825.7647.6073.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاالء دمحم سٌف دمحم الربٌح381903985

مقبول6494.3828.3144.8073.11لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهدٌل عادل حامد فرحان391913920

مقبول6689.6326.8946.2073.09لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرٌم عبدالكرٌم عبدالغنً علً غانم401905320

مقبول6688.8826.6646.2072.86لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرحمزه ناصر حمود عل411904603ً

مقبول6688.4526.5446.2072.74لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىكفا خالد دمحم علً الوصاب421915140ً

مقبول6687.8826.3646.2072.56لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىكرٌمة عبدهللا احمد دمحم431908981

مقبول6492.3827.7144.8072.51لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرندا صدام دمحم احمد441919818

مقبول688324.9047.6072.50لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىزبٌدة كامل مهٌوب احمد الكمال451912290ً

مقبول6296.2528.8843.4072.28لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامٌمه علً هزاع عبدالخالك461921437

مقبول7077.2523.1849.0072.18لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشذى عبدالباسط دمحم علً السامع471918686ً

مقبول6686.3825.9146.2072.11لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد امٌن دمحم لاسم عل481913956ً

مقبول6685.7525.7346.2071.93لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراكرم لائد عبدهللا دمحم491912862

مقبول6294.7528.4343.4071.83لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرراشد حسن عبده عبدهللا العبٌدي501916714

مقبول649027.0044.8071.80لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىدنٌا عبدهللا دمحم ٌحٌى511909146

مقبول6879.7523.9347.6071.53لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىفاطمة ماجد عبدالجلٌل غالب521919614

مقبول6293.3828.0143.4071.41لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىربى عبدالحكٌم دمحم عبدالهادي شهاب531907272

مقبول6488.1326.4444.8071.24لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامٌره عبدالوهاب دمحم عبدالرحمن541921799

مقبول6292.7527.8343.4071.23لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنسٌبة ٌحٌى عبدهللا سٌف551915687

مقبول648826.4044.8071.20لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهاجر طالل اسماعٌل احمد الرامس561914686ً

مقبول6487.2526.1844.8070.98لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسهام عبده احمد سعٌد571918151

مقبول6290.527.1543.4070.55لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسلوى دمحم عبدالجلٌل دمحم581915963

مقبول6679.1323.7446.2069.94لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسمهان حمٌد علً سعد الرٌم591917059ً

مقبول6288.1326.4443.4069.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنائلة اسماعٌل احمد حسٌن601923010
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مقبول628826.4043.4069.80لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىندى علً عبدهللا سعٌد الراع611915088ً

مقبول6287.8826.3643.4069.76لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىٌسرى عبدهللا حمٌد االسدي621916725

مقبول6678.2523.4846.2069.68لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعمر احمد سٌف عبده هزبر631919556

مقبول6092.1327.6442.0069.64لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراشرف شرٌف عبدهللا مهٌوب641905555

مقبول667823.4046.2069.60لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكربدران دمحم عبده نصر651905441

مقبول6091.7527.5342.0069.53لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامانً عبدالحكٌم دمحم احمد الرٌاش661907342ً

مقبول6482.1324.6444.8069.44لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراسامه عبدالموي عبده سعٌد671912513

مقبول6091.2527.3842.0069.38لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروى مروان عبده ٌحٌى المطحنى681921277

مقبول5895.7528.7340.6069.33لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلبنى ردمان سعد صالح691912080

مقبول609127.3042.0069.30لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاالء عبدهللا حمود سعٌد الجماع701919883ً
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غير مقبول6090.7527.2342.0069.23لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمارٌا احمد حمود سرحان711917795

غير مقبول6284.8825.4643.4068.86لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد عبدالودود دمحم عبدالحمٌد721903024

غير مقبول5893.3828.0140.6068.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىزٌنب عبدهللا عبدالمادر دبوان731922904

غير مقبول5892.527.7540.6068.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرفعة فهد عبدهللا دمحم البخٌت741917418ً

غير مقبول6477.2523.1844.8067.98لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعبدهللا عبده هزاع احمد751921214

غير مقبول5890.8827.2640.6067.86لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنرمٌن سعٌد علً خالد761905234

غير مقبول6085.8825.7642.0067.76لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاعتدال دمحم مطٌوف عل771914824ً

غير مقبول5890.527.1540.6067.75لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهالة نعمان لطف دمحم الشرعب781912924ً

غير مقبول5889.8826.9640.6067.56لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىعصماء عبداالله دمحم عبدالرحمن عبدالول791917475ً

غير مقبول5694.1328.2439.2067.44لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرصدام فواد لائد دمحم حٌدرة801921199

غير مقبول6084.7525.4342.0067.43لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهنادي جمٌل عبدهللا عبدالغن811917396ً

غير مقبول5889.3826.8140.6067.41لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرٌم الطٌب احمد مرشد821917619

غير مقبول5693.6328.0939.2067.29لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرهام احمد ثابت عبدالواحد831903560

غير مقبول588826.4040.6067.00لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىالهام ولٌد علً حمٌد841909589

غير مقبول5692.6327.7939.2066.99لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكروسام ابراهٌم مهٌوب دمحم851913967

غير مقبول5692.6327.7939.2066.99لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم عبدالعلٌم عبدهللا احمد الكمال861923156ً

غير مقبول5692.527.7539.2066.95لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىروٌنة عبدالعزٌز غالب عبده871904747

غير مقبول5887.7526.3340.6066.93لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرادهم امٌن عبدالموي عبدالجلٌل881909337

غير مقبول5692.2527.6839.2066.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرسعٌد عادل دمحم علً الحبش891922355ً

غير مقبول5691.527.4539.2066.65لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىٌسرى ابراهٌم علً مراد عل901909306ً

غير مقبول5691.3827.4139.2066.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرباب احمد ناجً البعدان911911227ً

غير مقبول608124.3042.0066.30لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعبدهللا عبدالجلٌل لاسم سعٌد921922490

غير مقبول6080.8824.2642.0066.26لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروة دمحم عبدالوكٌل عل931905416ً

غير مقبول5885.3825.6140.6066.21لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌه منصور حمود عبدالوهاب941906557

غير مقبول6080.524.1542.0066.15لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنورا فٌصل عبدالحبٌب عبدالمولى المباط951915721ً

غير مقبول6079.8823.9642.0065.96لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراٌمن ٌوسف لائد سعٌد961907372

غير مقبول5884.525.3540.6065.95لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرلوٌن احمد عبدهللا احمد دحوه971904343

غير مقبول5882.6324.7940.6065.39لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمدٌن عبدالغفار سٌف عبدهللا981917860

غير مقبول5882.524.7540.6065.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخلود سعٌد حسن حزام991917694

غير مقبول6271.6321.4943.4064.89لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعبدالرحمن احمد مهٌوب حسن1001904341

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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غير مقبول5489.526.8537.8064.65لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشرٌن سٌف عبدالواسع ناج1011911997ً

غير مقبول529428.2036.4064.60لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسهٌر عبدالموي دمحم سعٌد المرون1021905510ً

غير مقبول5683.8825.1639.2064.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرابراهٌم ردمان طاهراحمد1031911081

غير مقبول5488.3826.5137.8064.31لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىابرار دمحم منصور علً الذبحان1041907525ً

غير مقبول5097.2529.1835.0064.18لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلمٌاء اسماعٌل احمد حسٌن المتوكل1051923009

غير مقبول5682.7524.8339.2064.03لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد مختار احمد نعمان1061903885

غير مقبول5877.8823.3640.6063.96لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرهاب دمحم لائد دمحم1071904869

غير مقبول5485.7525.7337.8063.53لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسماء علً عبده غالب1081908217

غير مقبول529027.0036.4063.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرفا منصور دمحم غالب1091915666

غير مقبول5289.8826.9636.4063.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىافنان رٌاض دمحم لائد الشمٌري1101919195

غير مقبول5092.7527.8335.0062.83لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهدٌل ولٌد احمد سعٌد االثوري1111916165

غير مقبول548324.9037.8062.70لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعاصم امٌن علً غالب1121912252

غير مقبول548324.9037.8062.70لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىعائشة منصور دمحم غالب1131922785

غير مقبول5677.7523.3339.2062.53لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىدالٌا راوح احمد دمحم1141905493

غير مقبول4895.8828.7633.6062.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىندى عبدالحمٌد عبدالنور عبدالرؤوف1151906695

غير مقبول5286.3825.9136.4062.31لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلمٌاء دمحم حمود دمحم الشجاع1161923056

غير مقبول509127.3035.0062.30لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىابتسام ٌحٌى دمحم صالح الظاهري1171922782

غير مقبول5090.7527.2335.0062.23لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسمٌة عبدالرحمن احمد عبدالخالك1181916736

غير مقبول5090.527.1535.0062.15لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىانسام علً عبد الحمٌد ردمان1191915271

غير مقبول5479.3823.8137.8061.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرحمد احمد اسماعٌل سالم1201910883

غير مقبول5087.8826.3635.0061.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىفائزه دمحم سٌف عبدالجبار1211922592

غير مقبول5282.3824.7136.4061.11لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرنا سالل دمحم عبدالملن1221906453

غير مقبول5282.2524.6836.4061.08لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبٌان احمد عبدهللا حٌدر االصبح1231910996ً

غير مقبول5282.2524.6836.4061.08لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرٌاسٌن احمد سٌف عبدهللا1241906474

غير مقبول5086.8826.0635.0061.06لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىجٌهان جمٌل سلطان حسان السالم1251914194ً

غير مقبول5282.1324.6436.4061.04لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىدنٌا عبدالجبار ممبل عبدهللا1261922779

غير مقبول4886.8826.0633.6059.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرحمدي علً دمحم راجح1271918804

غير مقبول449528.5030.8059.30لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىوئام عادل دمحم غٌالن الدبع1281909056ً

غير مقبول5275.522.6536.4059.05لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرسهام عبدهللا سٌف احمد1291910170

غير مقبول449428.2030.8059.00لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىغدٌر سٌف محمود فرج1301918809
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غير مقبول4688.3826.5132.2058.71لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسعاد خلٌل احمد عبدهللا1311906203

غير مقبول4883.6325.0933.6058.69لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىدٌنا احمد لائد فارع البرهم1321905545ً

غير مقبول468826.4032.2058.60لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم عبده ممبل سٌف الصٌرف1331907572ً

غير مقبول4296.1328.8429.4058.24لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىوالء دمحم دمحم سلطان1341912920

غير مقبول4881.8824.5633.6058.16لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىالمار دمحم علً عبده الطٌار1351920029

غير مقبول4295.7528.7329.4058.13لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسماء عبدالغفار محً الدٌن عبدالرلٌب1361918947

غير مقبول4490.7527.2330.8058.03لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىعبٌر شولً عبدالرلٌب عبده شعالن1371917718

غير مقبول4685.3825.6132.2057.81لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروى منٌر عبدهللا دمحم الحمادي1381906844

غير مقبول5075.3822.6135.0057.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرٌاسٌن احمد محمود علً احمد1391913941

غير مقبول4487.6326.2930.8057.09لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمودة محمود احمد هادي بن هادي1401910480

غير مقبول4878.1323.4433.6057.04لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىالهام شولً دمحم عبدهللا سالم1411917424

غير مقبول4096.1328.8428.0056.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىٌاسمٌن عبده سالم محسن حٌدرة1421909252

غير مقبول4486.3825.9130.8056.71لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلمٌاء عبدالرحمن عبده احمد1431918554

غير مقبول4680.8824.2632.2056.46لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخاتمه احمد غالب حسان1441917445

غير مقبول487622.8033.6056.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرسعٌد سٌف سعٌد لحطان145

غير مقبول4680.2524.0832.2056.28لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسمهان مطٌع سعٌد دمحم1461914708

غير مقبول428926.7029.4056.10لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىموده مختار سلطان عبدهللا الشٌبان1471918706ً

غير مقبول448425.2030.8056.00لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمرام احمد دمحم مهٌوب1481906256

غير مقبول4288.2526.4829.4055.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىفلاير حمٌد عبدالرحمن ناج1491916246ً

غير مقبول4288.2526.4829.4055.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاالء سمٌر حمٌد سٌف الصلوي1501919836

غير مقبول4678.8823.6632.2055.86لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىغدٌر نبٌل سعٌد دمحم سالم1511916617

غير مقبول4678.7523.6332.2055.83لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمختار حمود دمحم سعد1521918680

غير مقبول487321.9033.6055.50لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىصفاء عدنان عبدهللا ممبل الشبوط1531902492ً

غير مقبول4091.1327.3428.0055.34لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبثٌنة دمحم سفٌان هزاع1541904861

غير مقبول4090.6327.1928.0055.19لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاالء حامٌم ابراهٌم ناصر المباط1551908811ً

غير مقبول4284.2525.2829.4054.68لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرٌاسٌن احمد عبده عبدهللا1561922889

غير مقبول4479.3823.8130.8054.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمنار ٌوسف عبدالجلٌل علً الحمادي1571902824

غير مقبول389327.9026.6054.50لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىدعاء عبدالناصر عبدالجلٌل لائد1581916417

غير مقبول4087.8826.3628.0054.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامانً احمد علً سعد العرٌم1591907214ً

غير مقبول389227.6026.6054.20لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمدٌحة دمحم محمود عبدهللا1601923144
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غير مقبول3891.7527.5326.6054.13لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىافنان امٌن حمود عل1611907363ً

غير مقبول428224.6029.4054.00لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاصالة دمحم عمٌر احمد الحبش1621922577ً

غير مقبول4086.5625.9728.0053.97لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىابتهال علً سعد لاسم سالم1631905917

غير مقبول4085.8825.7628.0053.76لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبسمه خالد دمحم حسان1641905819

غير مقبول3692.2527.6825.2052.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهٌفاء ردمان حٌدر فارع1651916297

غير مقبول3692.1327.6425.2052.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروة نجٌب لطف عثمان االغبري1661904340

غير مقبول388625.8026.6052.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررائف احمد سعٌد عبده1671911050

غير مقبول4081.1324.3428.0052.34لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروة عبدالمجٌد احمد سعٌد1681923166

غير مقبول3885.1325.5426.6052.14لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسماء سعٌد ناجً عل1691905943ً

غير مقبول3884.8825.4626.6052.06لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىالعنود عبدالموي حمود عبده باعلوي1701918170

غير مقبول4275.1322.5429.4051.94لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنور عبده سعٌد احمد عنبر1711903538

غير مقبول3884.2525.2826.6051.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرحمة منصور عبده سٌف1721906913

غير مقبول4274.8822.4629.4051.86لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىعصماء دمحم عبدالمجٌد احمد1731904887

غير مقبول3884.1325.2426.6051.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىصابرٌن علً دمحم صالح1741909790

غير مقبول3688.7526.6325.2051.83لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاحالم عبده صالح سعٌد دمحم1751909594

غير مقبول3688.6326.5925.2051.79لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمعاذ علً حازم عبدالوهاب1761922348

غير مقبول3882.524.7526.6051.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسهام عبدالمادر دمحم سٌف1771906820

غير مقبول4077.3823.2128.0051.21لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىغٌداء علً حامد هائل1781903056

غير مقبول3686.6325.9925.2051.19لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهبة صادق عبده دمحم الشٌعان1791917914ً

غير مقبول3491.2527.3823.8051.18لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىذكرى حمٌد ٌحٌى علً الضالع1801916791

غير مقبول349127.3023.8051.10لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرلبنى دمحم سلطان عبدالواسع1811918584

غير مقبول3881.6324.4926.6051.09لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىعلٌاء عبدالكرٌم لاسم دمحم العزب1821908985

غير مقبول3490.8827.2623.8051.06لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسماء سٌف دمحم ابراهٌم احمد1831905790

غير مقبول3881.524.4526.6051.05لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروة رٌاض احمد عبدهللا1841919742

غير مقبول3685.6325.6925.2050.89لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمرام علً دمحم فارع1851923095

غير مقبول3490.1327.0423.8050.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىعائشة دمحم عبدالرحمن سعٌد1861918582

غير مقبول3489.8826.9623.8050.76لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىحنٌن عبدالرحمن علً عبدهللا1871915238

غير مقبول3489.6326.8923.8050.69لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنورهان عبدالرب حمٌد دمحم1881912407

غير مقبول4075.3822.6128.0050.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمنال عبدهللا لاسم سعٌد1891906630

غير مقبول3684.3825.3125.2050.51لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبسمه علً حسن عبدالمغن1901913975ً
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غير مقبول348926.7023.8050.50لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروى عبدالجلٌل عبده سعٌد1911922485

غير مقبول3879.2523.7826.6050.38لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىذكرى حسن علً دمحم سعٌد1921908847

غير مقبول3291.527.4522.4049.85لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمٌادة عبده ردمان صالح1931911501

غير مقبول3486.2525.8823.8049.68لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم حافظ دمحم احمد علً العزان1941915787ً

غير مقبول3485.6325.6923.8049.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامانً فاروق مهٌوب حسن1951917010

غير مقبول3485.6325.6923.8049.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىالفت اسكندر احمد دمحم1961906476

غير مقبول3287.526.2522.4048.65لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسورٌا احمد دمحم حاجب1971903125

غير مقبول328726.1022.4048.50لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهدى دمحم محً الدٌن عبدالرلٌب1981918945

غير مقبول3872.7521.8326.6048.43لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىكرٌمة طاهر احمد سٌف فارع1991918074

غير مقبول3091.1327.3421.0048.34لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخلود خالد حمٌد احمد دمحم2001903425

غير مقبول3675.2522.5825.2047.78لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامتٌاز منصور سعٌد دمحم2011905866

غير مقبول3088.7526.6321.0047.63لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامةهللا دمحم علً احمد الحباب2021911736ً

غير مقبول3088.2526.4821.0047.48لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىوفاء حسن علً منصر2031923057

غير مقبول3478.8823.6623.8047.46لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرٌعموب عبدالودود عبدالجلٌل سعٌد الممٌري2041919740

غير مقبول3478.523.5523.8047.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهال علً اسماعٌل علً فارع2051918080

غير مقبول3086.8826.0621.0047.06لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىوجٌده دمحم عبده مصلح2061906071

غير مقبول3281.6324.4922.4046.89لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبراءه عبدالكرٌم احمد عبده دبوان2071904093

غير مقبول3281.3824.4122.4046.81لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشٌماء نبٌل علً علً الحاضري2081905618

غير مقبول2694.1328.2418.2046.44لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمارٌا جمال دمحم عبدالغن2091911647ً

غير مقبول3084.525.3521.0046.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسارة عبداالله عبده احمد2101907548

غير مقبول3084.3825.3121.0046.31لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسماء عبدالملن مهٌوب عبدالرحٌم2111922445

غير مقبول327923.7022.4046.10لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌة علً لاسم احمد2121907707

غير مقبول3474.2522.2823.8046.08لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىتغرٌد بدري عبدالحك مهٌوب2131900833

غير مقبول2887.8826.3619.6045.96لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىغناء عبد السالم مدهش هزاع2141913851

غير مقبول3082.1324.6421.0045.64لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىعهود حمود احمد عبدالول2151923084ً

غير مقبول2886.7526.0319.6045.63لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنهى ٌحٌى سعٌد عبده2161908241

غير مقبول3081.524.4521.0045.45لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىافنان سٌف دمحم سٌف الشرعب2171918179ً

غير مقبول2885.8825.7619.6045.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعهد دمحم احمد رسام ناج2181910950ً

غير مقبول2689.7526.9318.2045.13لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىثروة غالب احمد عبدالملن2191910312

غير مقبول3275.522.6522.4045.05لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراٌات وجدي ردمان عبدهللا2201907070
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غير مقبول3079.2523.7821.0044.78لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخزامه امٌر مهٌوب نعمان2211909797

غير مقبول2688.3826.5118.2044.71لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىطاهرة دمحم دمحم عبدهللا2221910493

غير مقبول3469.3820.8123.8044.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسامٌة فهد دمحم عل2231918452ً

غير مقبول327422.2022.4044.60لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلبنى عبدالرحٌم سعٌد ثابت2241904068

غير مقبول2883.2524.9819.6044.58لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروى عبدالموي دمحم الحاج الصمدي2251919079

غير مقبول2296.8829.0615.4044.46لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخولة عبدهللا دمحم فائد الحداد2261906926

غير مقبول2882.8824.8619.6044.46لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرهارون عارف علً دمحم2271909291

غير مقبول3273.2521.9822.4044.38لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرنا دمحم احمد عبدالمادر الدمحمي2281916818

غير مقبول3272.521.7522.4044.15لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرنذٌر دمحم عبدهللا دمحم عبدالوهاب2291905597

غير مقبول2685.7525.7318.2043.93لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهبة عبداللطٌف عبدالرحمن سعٌد2301905808

غير مقبول2685.525.6518.2043.85لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسمر عبدهللا عبده اسماعٌل الشرعب2311921443ً

غير مقبول2880.7524.2319.6043.83لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرزكرٌا عبدهللا حزام دمحم الزبٌري2321917438

غير مقبول2880.2524.0819.6043.68لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌمان دمحم دمحم علً غالب2331902689

غير مقبول2489.526.8516.8043.65لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامة السالم جازم دمحم لاسم2341914817

غير مقبول2684.6325.3918.2043.59لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسمر لاسم دمحم سعٌد2351916808

غير مقبول3074.2522.2821.0043.28لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمها انور شرف مهٌوب الزبٌري2361919448

غير مقبول2682.1324.6418.2042.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرامٌن دمحم لاسم دبوان2371903460

غير مقبول2486.6325.9916.8042.79لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرنسٌم سٌف علً راشد2381923103

غير مقبول2681.3824.4118.2042.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد عادل عبدالجلٌل عبده دمحم العرٌم2391905341ً

غير مقبول3070.8821.2621.0042.26لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكركارم سٌف علً دمحم2401909071

غير مقبول2680.1324.0418.2042.24لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسماح انور عبدهللا دمحم2411920982

غير مقبول2288.7526.6315.4042.03لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعمرو عبدالوهاب منصور احمد2421913790

غير مقبول2483.2524.9816.8041.78لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمحمود عبدالمادر علً دمحم الرمٌمه2431919580

غير مقبول2287.2526.1815.4041.58لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلٌزا رٌان عبده دمحم الحكٌم2441916694ً

غير مقبول2676.7523.0318.2041.23لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌة دمحم ناجً لائد المجٌدي2451910278

غير مقبول2675.7522.7318.2040.93لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراسعد احمد سعٌد سالم االدٌم2461902713ً

غير مقبول2480.1324.0416.8040.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهدٌل عدنان ٌوسف لاسم2471919602

غير مقبول267422.2018.2040.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررائد احمد شرف علً الحمادي2481921345

غير مقبول2671.521.4518.2039.65لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد خالد عبده طه2491904801

غير مقبول2475.8822.7616.8039.56لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرابوبكر مصطفى سعٌد احمد العزعزي2501921330
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غير مقبول2670.2521.0818.2039.28لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم عبدالرحمن لاسم عل2511909202ً

غير مقبول1888.3826.5112.6039.11لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشٌماء ٌحٌى لطف عل2521918330ً

غير مقبول2081.6324.4914.0038.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمروة دمحم ناصر احمد علوي البٌضان2531920518ً

غير مقبول2472.2521.6816.8038.48لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسمٌحه حسن سعٌد عبده2541922199

غير مقبول1688.6326.5911.2037.79لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىدٌانا انٌس عبدالمادر همام2551907487

غير مقبول2469.6320.8916.8037.69لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمهند دمحم عبدالواسع دمحم2561905295

غير مقبول2077.523.2514.0037.25لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحمعبدالملن منصور دمحم2571920074

غير مقبول1685.6325.6911.2036.89لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم محمود احمد علً سعٌد2581916471

غير مقبول188024.0012.6036.60لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاكرام عبدالنور عبدالجبار لاسم الشمٌري2591906697

غير مقبول1879.6323.8912.6036.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراصٌل عبده احمد دمحم العرٌم2601915697ً

غير مقبول187923.7012.6036.30لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهدٌل عبدالسالم دمحم ٌحٌى البرط2611904937ً

غير مقبول2073.2521.9814.0035.98لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد كامل علً فرحان262

غير مقبول2073.1321.9414.0035.94لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرنجم الدٌن دمحم علً ثابت2631920003

غير مقبول1877.1323.1412.6035.74لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلطٌفة نجٌب ٌحٌى لاسم2641922226

غير مقبول2072.1321.6414.0035.64لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعبدالجبار حاشد دمحم عبدهللا2651913375

غير مقبول1876.2522.8812.6035.48لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرنادر عبدالهادي غالب ناج2661915781ً

غير مقبول2070.6321.1914.0035.19لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكروائل مختار سعٌد عبده2671912768

غير مقبول1874.2522.2812.6034.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكركفاء عبدهللا عبدالرحمن سعٌد2681919375
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