
مقبول6290.7527.2343.4070.63لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمارٌا احمد حمود سرحان11924834

مقبول6485.7525.7344.8070.53لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسماء علً عبده غالب21925852

مقبول7071.6321.4949.0070.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعبدالرحمن احمد مهٌوب حسن31924715

مقبول6485.6225.6944.8070.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرٌوسف احمد علً العواض41925785ً

مقبول6485.3825.6144.8070.41لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌه منصور حمود عبدالوهاب51923886

مقبول5898.9129.6740.6070.27لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرٌم بنت عبدالباسط بن طاهر عون61923858

مقبول6289.526.8543.4070.25لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشرٌن سٌف عبدالواسع ناج71926860ً

مقبول5497.2529.1837.8066.98لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلمٌاء اسماعٌل احمد حسٌن المتوكل81924527

مقبول5883.6325.0940.6065.69لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىدٌنا احمد قائد فارع البرهم91924940ً

مقبول5492.6327.7937.8065.59لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكروسام ابراهٌم مهٌوب دمحم101924860

مقبول5679.8823.9639.2063.16لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراٌمن ٌوسف قائد سعٌد111924263

مقبول5288.526.5536.4062.95لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمها عبد الكرٌم احمد عبده مهٌوب121926329

مقبول489428.2033.6061.80لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسهٌر عبدالقوي دمحم سعٌد المرون131924529ً

مقبول5082.2524.6835.0059.68لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرٌاسٌن احمد سٌف عبدهللا141926166

مقبول4886.8826.0633.6059.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىجٌهان جمٌل سلطان حسان السالم151925164ً

مقبول527622.8036.4059.20لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرسعٌد سٌف سعٌد قحطان1677002

مقبول449127.3030.8058.10لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرلبنى دمحم سلطان عبدالواسع171924015

مقبول467321.9032.2054.10لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىصفاء عدنان عبدهللا مقبل الشبوط181924623ً

مقبول3887.8826.3626.6052.96لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىغناء عبد السالم مدهش هزاع191924425

مقبول4082.3824.7128.0052.71لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرنا سالل دمحم عبدالملك201925006

مقبول3495.7528.7323.8052.53لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسماء عبدالغفار محً الدٌن عبدالرقٌب211926185

مقبول3689.8826.9625.2052.16لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىحنٌن عبدالرحمن علً عبدهللا221924021

مقبول3492.8827.8623.8051.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرؤى شرف عبدالقوي سعٌد231925759

مقبول3491.1327.3423.8051.14لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخلود خالد حمٌد احمد دمحم241926542

مقبول3881.524.4526.6051.05لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروة رٌاض احمد عبدهللا251926534

مقبول3486.5625.9723.8049.77لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىابتهال علً سعد قاسم سالم261925762

مقبول3681.6324.4925.2049.69لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبراءه عبدالكرٌم احمد عبده دبوان271925849

مقبول3289.526.8522.4049.25لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنجاة سٌف عبده سعٌد المشهري281924946

مقبول3874.2522.2826.6048.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمها انور شرف مهٌوب الزبٌري291924645

مقبول3483.2524.9823.8048.78لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهالة عبدالغنً سعٌد سٌف301926288
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مقبول3287.1326.1422.4048.54لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمنار عبده ثابت دمحم احمد311926558

مقبول3673.2521.9825.2047.18لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررنا دمحم احمد عبدالقادر الدمحمي321926203

مقبول3087.2526.1821.0047.18لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلٌزا رٌان عبده دمحم الحكٌم331924624ً

مقبول3475.3822.6123.8046.41لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرٌاسٌن احمد محمود علً احمد341926674

مقبول328024.0022.4046.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىازهار ٌاسٌن دمحم احمد الملٌك351926922

مقبول3475.1322.5423.8046.34لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنور عبده سعٌد احمد عنبر361925850

مقبول2887.1326.1419.6045.74لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمصطفى مهٌوب احمد نصر371926715

مقبول3277.7523.3322.4045.73لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌة انور احمد عبدهللا381926916

مقبول288726.1019.6045.70لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهدى دمحم محً الدٌن عبدالرقٌب391926184

مقبول3472.7521.8323.8045.63لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىكرٌمة طاهر احمد سٌف فارع401925294

مقبول3078.8823.6621.0044.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرٌعقوب عبدالودود عبدالجلٌل سعٌد4177001

مقبول2879.8823.9619.6043.56لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىحٌاة عبدهللا دمحم عبادي421926801

مقبول2684.3825.3118.2043.51لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبسمه علً حسن عبدالمغن431927283ً

مقبول2488.7526.6316.8043.43لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعمرو عبدالوهاب منصور احمد441925061

مقبول326920.7022.4043.10لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكركمال ثابت صالح سلطان451902736

مقبول3072.521.7521.0042.75لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرنذٌر دمحم عبدهللا دمحم عبدالوهاب461924646

مقبول2681.3824.4118.2042.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد عادل عبدالجلٌل عبده دمحم العرٌق471926439ً

مقبول2874.8822.4619.6042.06لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعصماء دمحم عبدالمجٌد احمد481927227

مقبول2679.3823.8118.2042.01لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمنار ٌوسف عبدالجلٌل علً الحمادي491925136

مقبول2676.2522.8818.2041.08لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرنادر عبدالهادي غالب ناج501924497ً

مقبول2282.524.7515.4040.15لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسهام عبدالقادر دمحم سٌف511925421

مقبول2669.6320.8918.2039.09لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمهند دمحم عبدالواسع دمحم521924602

مقبول247422.2016.8039.00لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررائد احمد شرف علً الحمادي531926352

مقبول1886.2525.8812.6038.48لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم حافظ دمحم احمد علً العزان541927265ً
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