
اجواليانجليزيرياضيات

هقبول16223893.528.0566.05التصادذكرصالح امٌن هزاع الحاج12210639

هقبول1622389327.9065.90التصادذكراسامه داوود سالم دمحم22212646

هقبول1226388525.5063.50التصادذكردمحم عبدالكرٌم حسان لائد32212354

هقبول10263686.1325.8461.84التصادأنثىنوف مجٌب فرحان حسن42213045

هقبول2212348525.5059.50التصادذكردمحم عبدالرحمن هزاع اسماعٌل العلٌم52208619ً

هقبول2483287.6326.2958.29التصادذكرعبدهللا مبارن احمد علً امٌن الحمٌري62209682

هقبول1420347923.7057.70التصادذكرحبٌب جمٌل لائد غالب حسان72203997

هقبول18143284.1325.2457.24التصادأنثىاٌة دمحم حمٌد علً سٌف82211120

هقبول14142892.12527.6455.64التصادذكرهالل عبداالله عبدالغفار عبدهللا92208411

هقبول16143081.2524.3854.38التصادذكرمحمود عبدهللا راجح دمحم المذحج102205376ً

هقبول6202692.1327.6453.64التصادذكراحمد شمس الدٌن هاشم دمحم النهاري112203568

هقبول18123077.523.2553.25التصادذكرٌوسف عبدالواحد عبده دمحم122212750

هقبول12162883.525.0553.05التصادذكرحامد عبدهللا عثمان عبدالمجٌد132210530

هقبول10182882.2524.6852.68التصادذكرزٌاد علً عبدالعزٌز شاٌف جبـوع142207423

هقبول12162881.6324.4952.49التصادذكرحمدان دمحم ناجً فارع152207827

هقبول12162881.1824.3552.35التصادأنثىرحاب صادق عبدالرحمن عبدالولً البركان162212160ً

هقبول816249327.9051.90التصادذكردمحم عبدالباري دمحم نعمان172207992

هقبول12142685.1325.5451.54التصادذكرعبدالرحمن خالد عبد الغنً حسان182211072

هقبول14122685.1325.5451.54التصادذكرعمر احمد فائد طاهر192211391

هقبول6202684.525.3551.35التصادذكرالبراء عبدهللا علً دمحم202207408

هقبول6182490.0927.0351.03التصادذكردمحم عامر حمود مفلح212203574

هقبول818268224.6050.60التصادذكرانس عبده لائد دمحم222210633

هقبول12142681.8824.5650.56التصادذكرسعٌد ممبل سعٌد دمحم232212487

هقبول14122681.7524.5350.53التصادذكرهشام دمحم ابراهٌم احمد عبدهللا242211087

هقبول10162681.7524.5350.53التصادذكراٌمن عبدالجلٌل مدهش غانم252209892

هقبول1882681.6324.4950.49التصادذكراحمد عبدهللا دمحم ابراهٌم262205692

هقبول10162681.524.4550.45التصادذكرنواف عبداالله علً عبدالرحمن السروري272211263

هقبول12142681.2524.3850.38التصادذكرعبدالوهاب منٌر عبدالوهاب حمٌد282210913

هقبول8182680.6324.1950.19التصادذكراركان فائد دمحم صالح292210750
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هقبول12142680.524.1550.15التصادذكرعلً دمحم صالح احمد302207416

هقبول10162680.524.1550.15التصادذكرامجد عبدالرحمن اسماعٌل دمحم312213228

هقبول6182486.7526.0350.03التصادذكراحمد عادل سٌف دمحم322204650

هقبول10142486.6325.9949.99التصادذكردمحم عبدالموي عبده علً الحسام332208643ً

هقبول8162486.6325.9949.99التصادذكراحمد عبدالملن لائد نعمان342211534

هقبول12142679.6323.8949.89التصادأنثىاحالم سٌف خالد لحطان352210182

هقبول1682486.2525.8849.88التصادذكرابراهٌم مجٌب علً لاسم362209094

هقبول1682485.525.6549.65التصادذكرعمرو عبدالحبٌب بجاش عبدهللا372207662

هقبول14102485.1325.5449.54التصادذكراصٌل علً احمد ممبل382211536

هقبول1014248525.5049.50التصادذكرمحفوظ محسن علً فارع392213315

هقبول1212248425.2049.20التصادذكرعالء الدٌن امٌن سرحان شعٌب402203976

هقبول14102483.8825.1649.16التصادذكروسٌم خالد احمد احمد412204446

هقبول14102483.7525.1349.13التصادذكراسامه نجٌب علً احمد422212627

هقبول10142483.3825.0149.01التصادذكرزكرٌا دمحم دمحم عبدهللا النشم432212368ً

هقبول8142289.6326.8948.89التصادذكرعبدالواحد علً احمد دمحم الحمٌري442210794

هقبول12102289.2526.7848.78التصادذكرعمر دمحم عبده علً الشٌبان452212031ً

هقبول14102482.3824.7148.71التصادذكراٌمن عبدالواسع دمحم احمد462206492

هقبول12102288.8826.6648.66التصادذكردمحم ممدوح احمد مفلح عبده472213092

هقبول8142288.8826.6648.66التصادذكراحمد دمحم مهٌوب المدس482212216ً

هقبول12122481.8824.5648.56التصادذكرحسام عادل سعٌد سلطان السكندري492213262

هقبول1662288.2526.4848.48التصادذكراسامه دمحم حمود سعٌد502212689

هقبول8142287.6326.2948.29التصادأنثىهدٌة محمود احمد عمالن المدس512203289ً

هقبول1682480.524.1548.15التصادذكرحمزة صادق دمحم احمد ناج522208192ً

هقبول10142480.3824.1148.11التصادذكرعلى دمحم احمد دمحم جلمود532212228

هقبول8162480.1324.0448.04التصادذكرشولً فهد عبده حسن542211597

هقبول10142480.1324.0448.04التصادذكراسامة عادل دمحم عبدالرحمن552208592

هقبول8162480.1324.0448.04التصادذكرلصً احمد عبده سعٌد562212794

هقبول618248024.0048.00التصادأنثىامة الرحمن توفٌك عبدهللا فارع572203553

هقبول12102286.6325.9947.99التصادأنثىلٌبٌا علً سعٌد لائد582209174
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هقبول8162479.8823.9647.96التصادذكرسام فواز دمحم دبوان592210127

هقبول10142479.6323.8947.89التصادذكرعمر عبدالباسط امٌن حسن602206664

هقبول10102091.2527.3847.38التصادذكرعبدالسالم احمد مدهش عل612210571ً

هقبول1210228425.2047.20التصادذكرعبدهللا احمد دمحم عبدالجلٌل622205094

هقبول1662283.8825.1647.16التصادذكرمراد ٌعموب دمحم عبدهللا632213450

هقبول128209027.0047.00التصادذكرعبده دمحم ناصر عبدهللا العتاب642213069ً

هقبول146209027.0047.00التصادأنثىرشا دمحم عبدالحمٌد عبده ردمان652200850

هقبول148228324.9046.90التصادذكرصالح صادق حمود بدر662205315

هقبول6162282.6324.7946.79التصادذكرصالح وضاح صالح ثابت العرٌم672212384ً

هقبول146208926.7046.70التصادذكرحذٌفة عبدالجلٌل احمد ممبل السهٌل682204441ً

هقبول12102282.1324.6446.64التصادأنثىاسامة منصور سعٌد حمود692206897

هقبول10122282.1324.6446.64التصادذكرالبراء دمحم حمود حزام702203904

هقبول8122088.526.5546.55التصادذكرعبدالحكٌم محمود منصور صالح712211956

هقبول10122281.3824.4146.41التصادذكردمحم عبدالرحمن ناجً دمحم722212287

هقبول1012227923.7045.70التصادأنثىسماح عبدالنور عبدالمغنً احمد732212909

هقبول10102085.3825.6145.61التصادذكرعفٌف اٌهاب عبدالخالف غالب الحٌم742207626ً

هقبول10122278.6323.5945.59التصادأنثىسحر حسن علً عبدالرحمن752213084

هقبول1621888.3826.5144.51التصادذكرمهند عبده غالب حسن762209263

هقبول1462081.524.4544.45التصادذكرسامً شكري سعٌد عل772203528ً

هقبول6142081.2524.3844.38التصادذكرمحمود خلٌل دمحم احمد سعٌد الملٌك782208700ً

هقبول1441887.7526.3344.33التصادذكردمحم منصور سلطان احمد792205902

هقبول4141887.2526.1844.18التصادذكرحمزة عبدالملن حمٌد احمد802207454

هقبول1261887.1326.1444.14التصادأنثىسمٌرة عبدالجلٌل عبدالفتاح سفٌان812212036

هقبول6142080.2524.0844.08التصادذكراسامة علً احمد عبدهللا822213433

هقبول8101884.8825.4643.46التصادذكرابراهٌم سعٌد دمحم حسان الحسن832211328ً

هقبول8101884.1325.2443.24التصادذكرامجد مهٌوب عبدهللا لائد842207259

هقبول1261883.7525.1343.13التصادذكرٌحٌى عبدهللا عبدالكرٌم هزاع852212893

هقبول2161881.3824.4142.41التصادأنثىسارة احمد دمحم الصغٌر عبدهللا الماض862203715ً

هقبول6121881.1324.3442.34التصادأنثىشٌماء عبدالحكٌم احمد عبدالجلٌل الشمٌري872203863
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هقبول1061687.7526.3342.33التصادذكرنشوان رزاز عبدالمجٌد حزام882213111

هقبول6101687.6326.2942.29التصادأنثىوداد فائد دمحم صالح سٌف892203294

هقبول881686.525.9541.95التصادذكرندٌم فهٌم دمحم عبده902210881

هقبول1261879.6323.8941.89التصادذكراٌهاب بدر دمحم هزاع السفٌان912209886ً

هقبول881685.525.6541.65التصادذكرعبدهللا خالد عبدهللا احمد922211201

هقبول1061683.525.0541.05التصادذكرمصطفى صفوان زٌد عبدالعالم932207515

هقبول1061683.3825.0141.01التصادأنثىبثٌنة عبدالمادر علً احمد اللبٌن942210654

هقبول6101683.2524.9840.98التصادذكراحمد صادق دمحم عبدهللا النهاري952211878

هقبول681489.2526.7840.78التصادذكرودٌع عبدالباسط عبدهللا هزبر962211664

هقبول1061682.2524.6840.68التصادذكردمحم ٌحٌى عمر علً باخلم972208197ً

هقبول124168224.6040.60التصادذكرنوح دمحم عبده ممبل الجبول982207580ً

هقبول1061681.6224.4940.49التصادذكراحمد عبدالجلٌل عبده احمد992211676

هقبول46107522.5032.50التصادذكرحسام عبدالموي سعٌد عبده1002213431
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