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ممبول99.75مختبرات طبٌةأنثىطٌف علً سرحان دمحم12116970

ممبول99.63مختبرات طبٌةأنثىامل علً سرحان دمحم22116969

ممبول99.08مختبرات طبٌةأنثىرمله عدنان احمد دمحم32111486

ممبول98.38مختبرات طبٌةأنثىالهام دمحم سعد صالح عوض42114248

ممبول98.13مختبرات طبٌةذكرمصطفى نبٌل علً دمحم حسن52113439

ممبول97.75مختبرات طبٌةأنثىروٌدا محمود احمد دمحم عون62112347

ممبول97.63مختبرات طبٌةأنثىنسٌبة عبدالجلٌل دمحم دبوان الشمٌري72112509

ممبول97.5مختبرات طبٌةأنثىرنا ناصر على عبدهللا الغدره82114171

ممبول97.13مختبرات طبٌةأنثىتسنٌم عادل عبدهللا فرحان احمد92113933

ممبول97مختبرات طبٌةأنثىطٌبة عصام حزام ثابت الحرٌب102110747ً

ممبول96.63مختبرات طبٌةأنثىرنده عبدهللا لائد عبده دمحم112113611

ممبول96.5مختبرات طبٌةأنثىنسٌبة ٌوسف عبدهللا دمحم122111073

ممبول96.38مختبرات طبٌةأنثىجمانة عبدالجبار محسن علً غالب132113927

ممبول96.38مختبرات طبٌةأنثىروى عبداالله احمد مهٌوب142114309

ممبول96.25مختبرات طبٌةأنثىثرٌا دمحم علً ناجً سٌف الشرعب152115965ً

ممبول96.13مختبرات طبٌةأنثىحنٌن دمحم احمد عبده الحداد162111710

ممبول95.75مختبرات طبٌةأنثىاوراس مهٌوب عبده دمحم الحبش172111728ً

ممبول95.75مختبرات طبٌةأنثىمها عبدهللا دمحم سلمان182112627

ممبول95.75مختبرات طبٌةأنثىسارة توفٌك عبدالحمٌد دمحم السماف192116953

ممبول95.5مختبرات طبٌةذكرموسى دمحم سٌف احمد202113531

ممبول95.5مختبرات طبٌةأنثىندى عبدالجلٌل عبده دمحم212117351

ممبول95.38مختبرات طبٌةأنثىامٌمة توفٌك دمحم حزام احمد الدعٌس222117061

ممبول95مختبرات طبٌةأنثىامل مفٌد سعٌد دمحم232117071

ممبول94.88مختبرات طبٌةأنثىرجاء دمحم عبدهللا عباس242114948

ممبول94.75مختبرات طبٌةأنثىرؤى ناصر سعٌد دمحم252111714

ممبول94.75مختبرات طبٌةأنثىدنٌا مجاهد دمحم حسٌن الحراس262112626ً

ممبول94.75مختبرات طبٌةأنثىغٌداء سعٌد دمحم عبدهللا272113789

ممبول94.38مختبرات طبٌةأنثىندى فهد امٌن دمحم علً مرع282115086ً

ممبول94.38مختبرات طبٌةأنثىسالً احمد عبدالغنً صالح292115532

ممبول93مختبرات طبٌةأنثىدعاء صادق عبدهللا لاسم الفخري302111914
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ممبول92.99مختبرات طبٌةأنثىرغد رٌاض حسان سٌف312111034

ممبول92.5مختبرات طبٌةأنثىشٌماء اٌمن احمد عبدالجلٌل322114071

ممبول92.25مختبرات طبٌةأنثىحنٌن عبدالرلٌب لاٌد عبدالجلٌل332114173

ممبول92.25مختبرات طبٌةأنثىرنا رزاز سلطان سٌف342106121

ممبول92.13مختبرات طبٌةأنثىالهام لحطان حسان لحطان الماض352102696ً

ممبول92.13مختبرات طبٌةأنثىهاله احمد دمحم عبدالعلٌم الشرعب362112947ً

ممبول92.13مختبرات طبٌةذكرجار هللا جمٌل عبده عل372116357ً

ممبول92مختبرات طبٌةذكراسامة علً عبدهللا عباس العزعزي382113381

ممبول91.88مختبرات طبٌةأنثىسهى حمود عبدهللا هزبر392113665

ممبول91.88مختبرات طبٌةذكراسماء محمود حسن ابراهٌم402113674
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غٌر ممبول91.63مختبرات طبٌةأنثىعائشة عبده علً دمحم لاسم الشمس412114341ً

غٌر ممبول91.13مختبرات طبٌةأنثىرٌناس مصطفى كامل لاسم422113615

غٌر ممبول90.75مختبرات طبٌةذكربشار خالد عبدالرب عبده الجرادي432113798

غٌر ممبول90.63مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالرلٌب دمحم دبوان442113620

غٌر ممبول90.63مختبرات طبٌةأنثىرنا عبدهللا احمد عبدهللا علً العامري452114167

غٌر ممبول90.63مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالرحمن حسن شاذل462115245ً

غٌر ممبول90.38مختبرات طبٌةذكردمحم عبده دمحم لاسم472116660

غٌر ممبول90.13مختبرات طبٌةأنثىصابرٌن عبده دمحم عبده السوٌدي482113722

غٌر ممبول90.13مختبرات طبٌةأنثىمروى دمحم عبدالجلٌل مكرد492114159

غٌر ممبول90مختبرات طبٌةأنثىغدٌر عبداالحد زٌد دمحم عٌون502112380

غٌر ممبول90مختبرات طبٌةأنثىهبة ودٌع احمد دمحم السروري512113797

غٌر ممبول90مختبرات طبٌةأنثىفاطمة محرم دمحم لطف لاسم522114498

غٌر ممبول90مختبرات طبٌةأنثىجمٌلة دمحم حازم عبدالجلٌل532114738

غٌر ممبول89.5مختبرات طبٌةذكرحامد عبدالسالم دمحم دمحم542115366

غٌر ممبول89.5مختبرات طبٌةذكرصالح عبدالوهاب احمد عبدالول552117609ً

غٌر ممبول89.38مختبرات طبٌةأنثىامرٌة امٌن مهٌوب حسن562116959

غٌر ممبول89.25مختبرات طبٌةأنثىسعاد فؤاد دمحم لاسم572112321

غٌر ممبول89.13مختبرات طبٌةذكرعبده حمٌد سعٌد صالح حٌس582117606ً

غٌر ممبول89مختبرات طبٌةذكرخالد عبدالعزٌز منصور الحٌدري592111807

غٌر ممبول88.75مختبرات طبٌةذكردمحم موسى فرحان دمحم حزام602111494

غٌر ممبول88.75مختبرات طبٌةذكربدر الدٌن منصور سلطان سٌف البرٌه612113907ً

غٌر ممبول88.75مختبرات طبٌةذكرحمزة منٌر لائد سٌف حسن622114226

غٌر ممبول88.75مختبرات طبٌةأنثىرفٌمة مجٌب غالب سٌف632116767

غٌر ممبول88.63مختبرات طبٌةذكرابراهٌم عبدالواحد عبدالعزٌز احمد الهجري642112467

غٌر ممبول88.63مختبرات طبٌةذكرحمزة دمحم عبدالرحٌم دمحم652113716

غٌر ممبول88.38مختبرات طبٌةأنثىوفاء عبداالله مرشد سعٌد الزٌادي662114342

غٌر ممبول88.25مختبرات طبٌةذكرحمزه رشاد عبدهللا لاسم672116738

غٌر ممبول88.13مختبرات طبٌةأنثىربا موسى فرحان دمحم حزام682111496

غٌر ممبول88.13مختبرات طبٌةأنثىرٌمان ٌاسر سعٌد دمحم692117496

غٌر ممبول88مختبرات طبٌةذكرجابر عمر عبدهللا دمحم حكم702116345ً

غٌر ممبول87.88مختبرات طبٌةأنثىوجدان امٌن عبدهللا لاسم الشعٌب712117096ً

غٌر ممبول87.75مختبرات طبٌةذكراحمد عبده صالح عبدهللا722111575

غٌر ممبول87.75مختبرات طبٌةأنثىنجالء عبدالواحد عبدالمعٌن دمحم732115096

غٌر ممبول87.38مختبرات طبٌةذكرانس دمحم لائد احمد742112878
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غٌر ممبول87.25مختبرات طبٌةذكردمحم صادق سعٌد سعٌد الحسن752111583ً

غٌر ممبول86.88مختبرات طبٌةذكردمحم طاهر ابراهٌم عل762101025ً

غٌر ممبول86.63مختبرات طبٌةأنثىافنان سٌف عبده دمحم772113469

غٌر ممبول86.5مختبرات طبٌةأنثىوفاء احمد دمحم مستور الباجل782112501ً

غٌر ممبول86.5مختبرات طبٌةذكرجبران عبدهللا هزاع لائد792117160

غٌر ممبول86.45مختبرات طبٌةأنثىنوال خلٌل دمحم احمد802111035

غٌر ممبول86.13مختبرات طبٌةأنثىناهد احمد حسن عبده812113780

غٌر ممبول86مختبرات طبٌةأنثىنوال علً دمحم عل822114611ً

غٌر ممبول85.25مختبرات طبٌةأنثىشٌماء عبدالوهاب ابراهٌم ثابت832113881

غٌر ممبول85.13مختبرات طبٌةذكرنصر علً احمد الفخري842111519

غٌر ممبول85.13مختبرات طبٌةأنثىندى عبده لائد فرحان المجٌدي852116460

غٌر ممبول85.13مختبرات طبٌةأنثىخلود عبده سعٌد لائد862117508

غٌر ممبول85مختبرات طبٌةأنثىارٌج احمد عبده سعٌد872112506

غٌر ممبول84.88مختبرات طبٌةذكرخلٌفه معمر سٌف سعٌد العامري882113864

غٌر ممبول84.75مختبرات طبٌةذكردمحم احمد عبدالرحمن احمد892114889

غٌر ممبول84.5مختبرات طبٌةذكراحمد منصور علً عبده دحٌم902117441

غٌر ممبول84.25مختبرات طبٌةأنثىعائشة نبٌل عبدالوهاب مهٌوب912114130

غٌر ممبول84.13مختبرات طبٌةأنثىروان شكري امٌن فارع922114272

غٌر ممبول84.13مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالسالم عبدالرزاق احمد932117281

غٌر ممبول83.88مختبرات طبٌةذكراسامه توفٌك عبدالغنً ردمان942114650

غٌر ممبول83.83مختبرات طبٌةذكرمعتصم سمٌر عبدالتواب عبدالملن952113588

غٌر ممبول83.75مختبرات طبٌةأنثىالطاف عبدهللا نعمان ممبل962112061

غٌر ممبول83.63مختبرات طبٌةأنثىاسماء خالد علً عبدالول972112869ً

غٌر ممبول83.5مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالمجٌد حسن غالب982110991

غٌر ممبول83.5مختبرات طبٌةذكرابوبكر عبدالموي سعٌد سٌف992116689

غٌر ممبول83.38مختبرات طبٌةأنثىمٌمونة عبده علً فائد رسام1002112474

غٌر ممبول83.25مختبرات طبٌةذكرمعتز ٌوسف سلطان حسان العامري1012114259

غٌر ممبول83.25مختبرات طبٌةذكرمجد علً شمسان عبدهللا المساح1022115453

غٌر ممبول82.63مختبرات طبٌةذكرنواف سلطان سعٌد علً لائد1032113937

غٌر ممبول82.63مختبرات طبٌةأنثىنوف عبدالغنً دمحم حسن1042117120

غٌر ممبول82.5مختبرات طبٌةأنثىسوسن دمحم احمد اسعد الشجاع1052115327

غٌر ممبول82.38مختبرات طبٌةذكرصالح امٌر علً حزام البرٌه1062114085ً

غٌر ممبول82.38مختبرات طبٌةأنثىاٌة ذي ٌزن عبدالمادر فارع لاسم1072116481

غٌر ممبول82.13مختبرات طبٌةأنثىرؤى توفٌك لائد سلطان1082117176
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غٌر ممبول82مختبرات طبٌةذكرزٌاد مٌثاق احمد عبدالمجٌد1092113706

غٌر ممبول81.75مختبرات طبٌةأنثىنسٌم طالل ممبل احمد1102112624

غٌر ممبول81.75مختبرات طبٌةأنثىهنادي عبدهللا علً عبده بشٌر1112114120

غٌر ممبول81.75مختبرات طبٌةأنثىرحاب توفٌك حازم عبدالجلٌل1122114734

غٌر ممبول81.5مختبرات طبٌةأنثىتٌسٌر احمد سعد علً سعد اللحج1132113719ً

غٌر ممبول81.5مختبرات طبٌةذكرزٌد دمحم عبدالوهاب دمحم سعٌد1142113826

غٌر ممبول81.38مختبرات طبٌةذكرعمر عبدالجلٌل سلطان حمٌد1152113874

غٌر ممبول81.38مختبرات طبٌةأنثىسناء ابراهٌم غالب علً دمحم1162114313

غٌر ممبول81.13مختبرات طبٌةذكرصابر فؤاد عثمان عبٌد1172114742

غٌر ممبول81مختبرات طبٌةأنثىشٌماء عبدالرحمن عبدالحمٌد غالب1182112855

غٌر ممبول80.75مختبرات طبٌةأنثىافنان دمحم امٌن نصر1192116982

غٌر ممبول80.63مختبرات طبٌةذكرحسان علً حسان لاسم1202115137

غٌر ممبول80.5مختبرات طبٌةأنثىوفاء عبدالمولى عبدالرحمن ناج1212113398ً

غٌر ممبول80.38مختبرات طبٌةأنثىابرار عبدهللا سعٌد عبدهللا1222112215

غٌر ممبول80.25مختبرات طبٌةأنثىهدٌل عبدالواحد خالد فرحان1232117127

غٌر ممبول80.13مختبرات طبٌةذكرانس دمحم علً حسان العامري1242111480

غٌر ممبول80.13مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالواحد حمود دمحم الفمٌه1252112773

غٌر ممبول80مختبرات طبٌةأنثىاٌمان فهد سلطان دمحم لاسم1262113619

غٌر ممبول79.75مختبرات طبٌةأنثىاروى غازي مامون عبدالغن1272111818ً

غٌر ممبول79.5مختبرات طبٌةأنثىالوان نبٌل حمٌد احمد1282117068

غٌر ممبول79.38مختبرات طبٌةذكرلاسم عبده سلطان بجاش السامع1292116797ً

غٌر ممبول77.5مختبرات طبٌةأنثىاسماء احمد عبده نعمان1302112289

غٌر ممبول77مختبرات طبٌةذكرمروان كامل عبده عبدهللا1312113606

غٌر ممبول76.88مختبرات طبٌةأنثىختام سٌف عبده دمحم1322113472

غٌر ممبول76.25مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالسالم عبده اسماعٌل1332116529

غٌر ممبول75.88مختبرات طبٌةأنثىٌاسمٌن احمد عبدالموي حزام1342112628

غٌر ممبول75.75مختبرات طبٌةذكرمعمر مهٌوب حسان دمحم الحمادي1352111016

غٌر ممبول75.63مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالكرٌم ردمان دمحم1362114461

غٌر ممبول75.5مختبرات طبٌةأنثىاٌمان دمحم علً عبدالجلٌل احمد1372117245

غٌر ممبول74.88مختبرات طبٌةأنثىسالفة فكري دمحم سعٌد1382117296

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة مدٌر الشئون المالٌة       المسجل العام مدٌــر النفمة الخاصة والتعلٌم الموازي


