
اجواليانجليزيلغة غربيةثقافة اعالهية

ممبول3210226499.6329.8944.8074.69اعالم وعلوم االتصالاحمد شهاب نجمً احمد الخطٌب12110880

ممبول2414266492.2527.6844.8072.48اعالم وعلوم االتصالاٌهاب احمد محسن الطوٌل22117476

ممبول3014206489.2526.7844.8071.58اعالم وعلوم االتصالحمزة دمحم احمد خالد32119626

ممبول2418246684.1325.2446.2071.44اعالم وعلوم االتصالرشٌد سٌف علً احمد42119751

ممبول301616628926.7043.4070.10اعالم وعلوم االتصالالٌاس دمحم عبدهللا ثابت52109726

ممبول288225895.7528.7340.6069.33اعالم وعلوم االتصالدمحم عبدالرحمن لاسم عبده المدس62116715ً

ممبول2812206086.3825.9142.0067.91اعالم وعلوم االتصالعبدالرحمن علً عبدالحمٌد احمد72110282

ممبول2810226084.525.3542.0067.35اعالم وعلوم االتصالصالح الدٌن اٌوب طارش احمد82116703

ممبول241222588926.7040.6067.30اعالم وعلوم االتصالمرام دمحم حمود لاسم التبع92112436ً

ممبول2412205691.7527.5339.2066.73اعالم وعلوم االتصالدمحم احمد حمود مارش102112473

ممبول264265685.8825.7639.2064.96اعالم وعلوم االتصالاسٌد عبدهللا غالب العسكري112110763

ممبول2416185877.2523.1840.6063.78اعالم وعلوم االتصالذٌاب عبدالمجٌد عمالن ابراهٌم122117906

ممبول1412265291.2527.3836.4063.78اعالم وعلوم االتصالسمر عبد الغفار عبد الدائم عبد المادر الخامري132103462

ممبول1212285287.7526.3336.4062.73اعالم وعلوم االتصالاحالم جمٌل عبدالسالم عل142117914ً

ممبول201220528726.1036.4062.50اعالم وعلوم االتصالهناء عمر سعٌد اسحاق152106128

ممبول141422509127.3035.0062.30اعالم وعلوم االتصالولٌد عبدالكرٌم بجاش عبدالفتاح162120443

ممبول2010205090.1327.0435.0062.04اعالم وعلوم االتصالاسامه دمحم عبدهللا علً العمٌس172119161ً

ممبول2016124892.2527.6833.6061.28اعالم وعلوم االتصالدمحم عبده عبدالولً سٌف الحاتم182115482ً

ممبول248185084.2525.2835.0060.28اعالم وعلوم االتصالورود دمحم غالب احمد البحٌري192109940

ممبول2412124888.7526.6333.6060.23اعالم وعلوم االتصالحماس عبدالررلٌب عبده شمسان202117614

ممبول206224888.3826.5133.6060.11اعالم وعلوم االتصالوالء دمحم سٌف حزام212112793

ممبول201214469327.9032.2060.10اعالم وعلوم االتصالعمر عبدهللا سعٌد غالب222117337

ممبول301825083.6325.0935.0060.09اعالم وعلوم االتصالعبدهللا طه احمد عبدهللا232119360

ممبول20822508324.9035.0059.90اعالم وعلوم االتصالعزام حسام احمد دمحم مشعل242109762

ممبول2212165082.1324.6435.0059.64اعالم وعلوم االتصالسماء عدنان شرف الفضل252102936ً

ممبول1814164886.3825.9133.6059.51اعالم وعلوم االتصالدمحم عمر سٌف دمحم262120125

ممبول2014165081.2524.3835.0059.38اعالم وعلوم االتصالاسامة زٌد عبدالرب لاسم272104683

ممبول141222488525.5033.6059.10اعالم وعلوم االتصالصخر سمٌر عبدالتواب احمد الجراف282106449ً

ممبول208184689.1326.7432.2058.94اعالم وعلوم االتصالنور الهدى رشٌد عبدهللا عثمان المغلس292116584

ممبول224245079.1323.7435.0058.74اعالم وعلوم االتصالدمحم لائد علً ممبل302107004

سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 
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غٌر ممبول1812164686.1325.8432.2058.04اعالم وعلوم االتصالمعتصم صادق حمود لاسم الفهٌدي312106376

غٌر ممبول24612429528.5029.4057.90اعالم وعلوم االتصالعمرو خالد دمحم عبدالجلٌل احمد322106645

غٌر ممبول228164685.2525.5832.2057.78اعالم وعلوم االتصالزٌنب عبده احمد سالم الزهٌري332117935

غٌر ممبول268144879.6323.8933.6057.49اعالم وعلوم االتصالبرهان دمحم ناجً عبدهللا342107522

غٌر ممبول32684684.2525.2832.2057.48اعالم وعلوم االتصالاسامه محفوظ لاسم دمحم352111276

غٌر ممبول2612104877.3823.2133.6056.81اعالم وعلوم االتصالعمر عبدالعزٌز غانم احمد362111308

غٌر ممبول161884289.526.8529.4056.25اعالم وعلوم االتصالدمحم نبٌل محسن علً سنان372119469

غٌر ممبول228164679.7523.9332.2056.13اعالم وعلوم االتصالصدٌك دمحم عبدهللا ثابت382112643

غٌر ممبول161216448425.2030.8056.00اعالم وعلوم االتصالدمحم عبدالباسط دمحم سعٌد392113930

غٌر ممبول1616144677.523.2532.2055.45اعالم وعلوم االتصالعدي عبدالرحمن علً سعٌد ناج402119729ً

غٌر ممبول1610144091.3827.4128.0055.41اعالم وعلوم االتصالرفٌك انور ماجد دمحم412116864

غٌر ممبول221084089.526.8528.0054.85اعالم وعلوم االتصالعبدالباسط دمحم عبدالموي عبدالعزٌز422119040

غٌر ممبول201603698.7529.6325.2054.83اعالم وعلوم االتصالاٌة عبدالجلٌل عثمان دمحم432112004

غٌر ممبول2212104478.7523.6330.8054.43اعالم وعلوم االتصالدمحم صادق ٌحٌى فرحان442114384

غٌر ممبول1612164478.523.5530.8054.35اعالم وعلوم االتصالهنادي ناصر دمحم علً سعٌد المدس452117100ً

غٌر ممبول14816389227.6026.6054.20اعالم وعلوم االتصالدمحم عبدالرحمن عثمان احمد462108680

غٌر ممبول188103696.6328.9925.2054.19اعالم وعلوم االتصالجواس امٌن نعمان همام472113883

غٌر ممبول1810164476.1322.8430.8053.64اعالم وعلوم االتصالابوبكر حمود عبده ممبل482110340

غٌر ممبول1810103889.3826.8126.6053.41اعالم وعلوم االتصالدمحم ٌوسف عبده لاسم492107173

غٌر ممبول241084279.2523.7829.4053.18اعالم وعلوم االتصالالحسن علً عبدالغنً دمحم502116714

غٌر ممبول141483692.7527.8325.2053.03اعالم وعلوم االتصالصالح حامد عبده احمد512106678

غٌر ممبول228124278.6323.5929.4052.99اعالم وعلوم االتصالمجاهد حمٌد مجاهد احمد522112166

غٌر ممبول24683887.2526.1826.6052.78اعالم وعلوم االتصالعبدالرحمن احمد مهٌوب نصر532109086

غٌر ممبول168123687.6326.2925.2051.49اعالم وعلوم االتصالرؤوف عبدالكرٌم لاسم عبدهللا عمالن542106392

غٌر ممبول2010104077.3823.2128.0051.21اعالم وعلوم االتصالروٌدا عبدهللا دمحم ٌحٌى لائد552112977

غٌر ممبول1210123489.8826.9623.8050.76اعالم وعلوم االتصالسامً دمحم لائد عثمان562112542

غٌر ممبول161283683.6325.0925.2050.29اعالم وعلوم االتصالطاهر دمحم حسان عباس572120163

غٌر ممبول128143488.1326.4423.8050.24اعالم وعلوم االتصالدمحم عباس ممبل عبده582115920

غٌر ممبول1810103877.7523.3326.6049.93اعالم وعلوم االتصالدمحم منصور لاسم حمود592113961
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غٌر ممبول1012123486.7526.0323.8049.83اعالم وعلوم االتصالناهد رفٌك احمد عباس602113655

غٌر ممبول1212103486.7526.0323.8049.83اعالم وعلوم االتصالطه عبدالولً سٌف سعٌد الحاتم612119246ً

غٌر ممبول18883485.3825.6123.8049.41اعالم وعلوم االتصالتامر علً عبدالحاج عبدهللا622103077

غٌر ممبول20883680.524.1525.2049.35اعالم وعلوم االتصالخلٌل عبدالرحمن ناجً دمحم632110771

غٌر ممبول1010123289.7526.9322.4049.33اعالم وعلوم االتصالارسالن منصور هزاع سٌف642112281

غٌر ممبول1412123874.522.3526.6048.95اعالم وعلوم االتصالادم علً لاسم حسان652118612

غٌر ممبول66203288.2526.4822.4048.88اعالم وعلوم االتصالاحمد عبدالرحمن عبده اسماعٌل مدهش662104650

غٌر ممبول22863678.7523.6325.2048.83اعالم وعلوم االتصالدمحم مصطفى احمد صالح المصعدي672119310

غٌر ممبول20883678.523.5525.2048.75اعالم وعلوم االتصالاتزان عبدالرحمن ناجً احمد عل682106638ً

غٌر ممبول81016348324.9023.8048.70اعالم وعلوم االتصالنجالء عبد الملن ناجً ثابت692109633

غٌر ممبول16108348324.9023.8048.70اعالم وعلوم االتصالصالح دمحم علً احمد النعمان702117640ً

غٌر ممبول1410103482.6324.7923.8048.59اعالم وعلوم االتصالاٌمن انور عبدهللا عثمان العسل712116955ً

غٌر ممبول22683677.7523.3325.2048.53اعالم وعلوم االتصالسنان دمحم مهٌوب سٌف722115882

غٌر ممبول18683286.7526.0322.4048.43اعالم وعلوم االتصالاحمد عمر احمد دمحم العداه732103495ً

غٌر ممبول121683676.3622.9125.2048.11اعالم وعلوم االتصالبردٌس صالح سلمان دمحم الشام742120122ً

غٌر ممبول1410103480.7524.2323.8048.03اعالم وعلوم االتصالالبراء شكري سفٌان عبده الحران752117224ً

غٌر ممبول126163480.6324.1923.8047.99اعالم وعلوم االتصالوسٌلة مجٌب علً عبدهللا762107037

غٌر ممبول1010123284.8825.4622.4047.86اعالم وعلوم االتصالٌونس دمحم عباس حسان772118067

غٌر ممبول141042893.8828.1619.6047.76اعالم وعلوم االتصالرامً غالب دمحم غالب782108454

غٌر ممبول1888347923.7023.8047.50اعالم وعلوم االتصالدمحم علً عبدالحفٌظ لاسم792109291

غٌر ممبول22863674.1322.2425.2047.44اعالم وعلوم االتصالسٌف عبدالرحمن سٌف عل802100372ً

غٌر ممبول161043087.3826.2121.0047.21اعالم وعلوم االتصالانس دمحم عبدهللا عبدالرحمن812113742

غٌر ممبول1010103086.2525.8821.0046.88اعالم وعلوم االتصالنواف غالب صالح غالب822103632

غٌر ممبول186103476.522.9523.8046.75اعالم وعلوم االتصالعبد الرحمن عارف علً عبده المعمري832112255

غٌر ممبول1410103476.2522.8823.8046.68اعالم وعلوم االتصالدمحم عبدهللا هزبر دمحم842112198

غٌر ممبول121263084.525.3521.0046.35اعالم وعلوم االتصالعزالدٌن عبدالمادر داؤود احمد852109284

غٌر ممبول141083279.7523.9322.4046.33اعالم وعلوم االتصالمعتصم عبدهللا احمد سعٌد862118671

غٌر ممبول20262887.8826.3619.6045.96اعالم وعلوم االتصالدمحم نعمان حٌدر عباس الحسن872113889ً

غٌر ممبول106102691.8827.5618.2045.76اعالم وعلوم االتصالزكرٌا عبداللطٌف نعمان ممبل882109853
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غٌر ممبول161063277.523.2522.4045.65اعالم وعلوم االتصالدمحم نبٌل دمحم عل892111058ً

غٌر ممبول88163277.3823.2122.4045.61اعالم وعلوم االتصالجواد دمحم عبده الجماع902115971ً

غٌر ممبول108123081.8824.5621.0045.56اعالم وعلوم االتصالصالح جمٌل عبدهللا عبده912118358

غٌر ممبول141263276.2522.8822.4045.28اعالم وعلوم االتصالسهام عبدالواسع عبدالمادر سعٌد922117297

غٌر ممبول61482884.6325.3919.6044.99اعالم وعلوم االتصالخلود عبده هزاع لاسم932116746

غٌر ممبول121083078.7523.6321.0044.63اعالم وعلوم االتصالعبٌر طالل لاسم عبده عل942105196ً

غٌر ممبول14124307723.1021.0044.10اعالم وعلوم االتصالحبٌب علً عبدالعزٌز عبدالول952110674ً

غٌر ممبول12810307723.1021.0044.10اعالم وعلوم االتصالحسام منصور جسار سٌف962118177

غٌر ممبول48122489.3826.8116.8043.61اعالم وعلوم االتصالاحمد دمحم صادق مطٌع االدرٌس972111972ً

غٌر ممبول6612248926.7016.8043.50اعالم وعلوم االتصالرامً دمحم علً دمحم سٌف982117141

غٌر ممبول86142879.6323.8919.6043.49اعالم وعلوم االتصالورده لادري علوان عبدهللا االصبح992110293ً

غٌر ممبول20062682.3824.7118.2042.91اعالم وعلوم االتصالعدي احمد عبده سعٌد1002111084

غٌر ممبول108102877.1323.1419.6042.74اعالم وعلوم االتصالشهاب عبدالباسط ممبل ثابت1012119957

غٌر ممبول144102875.7522.7319.6042.33اعالم وعلوم االتصاللؤي عبده لاسم عوض1022109256

غٌر ممبول14842678.3823.5118.2041.71اعالم وعلوم االتصالدمحم عبده ممبل مفرح1032117079

غٌر ممبول8412248324.9016.8041.70اعالم وعلوم االتصالعبدالرحمن دمحم لائد حسن1042105140

غٌر ممبول41262286.6325.9915.4041.39اعالم وعلوم االتصالمصطفى نجٌب مصطفى سعٌد1052111717

غٌر ممبول10882675.3822.6118.2040.81اعالم وعلوم االتصالماجد نعمان مبخوت عبدالرحٌم1062103399

غٌر ممبول10842284.525.3515.4040.75اعالم وعلوم االتصالحسام فضل سٌف عبدالرلٌب غٌالن الشمٌري1072117349

غٌر ممبول888247723.1016.8039.90اعالم وعلوم االتصالاٌالف احمد عبده عل1082104317ً

غٌر ممبول14100247522.5016.8039.30اعالم وعلوم االتصالرٌان ٌوسف عمالن حسان1092112418

غٌر ممبول81062474.522.3516.8039.15اعالم وعلوم االتصالدمحم امٌن ثابت عوض1102110466

غٌر ممبول6461688.8826.6611.2037.86اعالم وعلوم االتصالعمار رشاد حمود عبدالواسع1112120291

غٌر ممبول8641875.6322.6912.6035.29اعالم وعلوم االتصالابوبكر خالد دمحم اسعد شمسان1122108009

غٌر ممبول2441087.1326.147.0033.14اعالم وعلوم االتصالسبتمبر حمٌد احمد ثابت المادري1132112547

غٌر ممبول4601082.2524.687.0031.68اعالم وعلوم االتصالعبدالرحمن عادل غانم ناجً عثمان1142119767

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


