
مقبول10086.2525.8870.0095.88لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالرحمن امين احمد منصور عبدالعزيز12117398

مقبول9694.6328.3967.2095.59لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميمة عبده محسن محمد سيف22114595

مقبول9693.6328.0967.2095.29لغة انجليزية وآدابهاأنثىخلود محمد قائد حمود32112552

مقبول9295.3828.6164.4093.01لغة انجليزية وآدابهاأنثىسوسن عبدالحليم محفوظ سليم42111362

مقبول9288.1326.4464.4090.84لغة انجليزية وآدابهاأنثىوديان محمد سالم علي سعيد52112999

مقبول8889.2526.7861.6088.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروى علي احمد محمد النواب62105257

مقبول8886.525.9561.6087.55لغة انجليزية وآدابهاذكرعمرو علي ناصر محمد الصيرفي72103341

مقبول8492.3827.7158.8086.51لغة انجليزية وآدابهاأنثىياسمين احمد محمد عبدهللا هزبر الحسني82116688

مقبول8491.2527.3858.8086.18لغة انجليزية وآدابهاأنثىرفا محمد عبده سالم العريقي92105099

مقبول8486.2525.8858.8084.68لغة انجليزية وآدابهاأنثىبراءة فيصل حسن محمد علي الصبري102117671

مقبول8484.6325.3958.8084.19لغة انجليزية وآدابهاأنثىسلوى عبده سعيد قائد112108906

مقبول7694.8828.4653.2081.66لغة انجليزية وآدابهاأنثىامل احمد محمد عبده الصهباني122104986

مقبول7694.6328.3953.2081.59لغة انجليزية وآدابهاأنثىمرام احمد سعيد احمد السعيد132108708

مقبول7291.527.4550.4077.85لغة انجليزية وآدابهاأنثىمنار مختار عبدهللا احمد142111453

مقبول7286.6325.9950.4076.39لغة انجليزية وآدابهاأنثىنهى منير محمد محمد المقشري152116899

مقبول7284.525.3550.4075.75لغة انجليزية وآدابهاذكرحبيب عبدالباسط احمد عبدالغني162106468

مقبول7283.525.0550.4075.45لغة انجليزية وآدابهاأنثىخلود خالد علي عثمان الحريبي172114323

مقبول6887.526.2547.6073.85لغة انجليزية وآدابهاأنثىشذى عدنان عبده محمد182117122

مقبول6876.7523.0347.6070.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىصفاء اسماعيل عبدهللا على192108171

مقبول6874.6322.3947.6069.99لغة انجليزية وآدابهاأنثىحنين قائد محمد ثابت202105023

مقبول6482.1324.6444.8069.44لغة انجليزية وآدابهاأنثىفاطمة احمد علي احمد الوجيه212103278

مقبول6090.2527.0842.0069.08لغة انجليزية وآدابهاأنثىابتهال محمد احمد علي حسن222111364

مقبول6087.6326.2942.0068.29لغة انجليزية وآدابهاأنثىامال خالد عبدالعزيز قائد القباطي232106813

مقبول6472.2521.6844.8066.48لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدهللا مطيع محمد محمد ناصر242117766

مقبول6080.8824.2642.0066.26لغة انجليزية وآدابهاأنثىرحاب محمد عبده حسن252110374

مقبول5292.7527.8336.4064.23لغة انجليزية وآدابهاأنثىفدوى محسن صالح محمد جسار262105664

مقبول5290.7527.2336.4063.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىرؤى نجيب احمد عبدهللا272104932

مقبول5679.3823.8139.2063.01لغة انجليزية وآدابهاأنثىاروى فيصل عبدهللا صالح282109212

مقبول5287.8826.3636.4062.76لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميرة غالب علي الصالحي292108083

مقبول5286.6325.9936.4062.39لغة انجليزية وآدابهاأنثىبشائر عارف عبده هزاع302111360
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غير مقبول5676.6322.9939.2062.19لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء فهمي محمد فاضل312105999

غير مقبول5673.6322.0939.2061.29لغة انجليزية وآدابهاذكربشار عبدالفتاح عبدالقوي علي محمد322106071

غير مقبول4891.8827.5633.6061.16لغة انجليزية وآدابهاأنثىايمان عبدالفتاح محمد احمد القباطي332114719

غير مقبول4888.1326.4433.6060.04لغة انجليزية وآدابهاأنثىاالء احمد سالم علي صالح الشرماني342110360

غير مقبول5276.522.9536.4059.35لغة انجليزية وآدابهاأنثىروعة مطيع احمد صدام352115252

غير مقبول4879.3823.8133.6057.41لغة انجليزية وآدابهاأنثىوفاءعبدهللا علي شمسان الزريقي362120418

غير مقبول4877.7523.3333.6056.93لغة انجليزية وآدابهاأنثىنهى محمد علي عبده اسماعيل372120033

غير مقبول4876.8823.0633.6056.66لغة انجليزية وآدابهاذكرخليل حمود عبده سعيد382113135

غير مقبول487422.2033.6055.80لغة انجليزية وآدابهاذكرايهاب منتصر ناشر سيف392117933

غير مقبول447723.1030.8053.90لغة انجليزية وآدابهاأنثىتيسير عبده حسن سالم402105615

غير مقبول4473.522.0530.8052.85لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميمة علي محمد صالح412103896

غير مقبول3685.525.6525.2050.85لغة انجليزية وآدابهاذكرمجيب عبدالوهاب علي احمد 422109725

غير مقبول3281.1324.3422.4046.74لغة انجليزية وآدابهاأنثىعائشة عدنان محمد عبدهللا432114192

غير مقبول2888.7526.6319.6046.23لغة انجليزية وآدابهاأنثىاية ثابت محمد علي442112251

غير مقبول3276.522.9522.4045.35لغة انجليزية وآدابهاأنثىريم عبدالغني جابر محمد452110434

غير مقبول2880.2524.0819.6043.68لغة انجليزية وآدابهاأنثىسارة فتحي عبدالفتاح ناجي462110955

غير مقبول2878.8823.6619.6043.26لغة انجليزية وآدابهاأنثىعائشة محمد ثابت احمد السلمي472115729

غير مقبول2084.3825.3114.0039.31لغة انجليزية وآدابهاذكرحامد عبدالجليل محمد عبدالغني482117835
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