
درجة 

االمتحان

مه % 70وسبة 
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ممبول8660.2095.6328.6988.89دراســات انجلٌزٌةأنثىبشرى ادرٌس احمد احمد12018057

ممبول8861.6088.7526.6388.23دراســات انجلٌزٌةأنثىارزاق لائد عبده عثمان22016447

ممبول8660.2092.7527.8388.03دراســات انجلٌزٌةذكرعبدالملن سٌف دمحم احمد32019821

ممبول8660.2091.2527.3887.58دراســات انجلٌزٌةأنثىبشرى صادق عبدالرحٌم عبدالعزٌز42000749

ممبول8660.2089.8826.9687.16دراســات انجلٌزٌةذكرصالح حسن دمحم حسان52019804

ممبول8056.0094.1328.2484.24دراســات انجلٌزٌةأنثىهند سلطان دمحم غالب الملٌك62013893ً

ممبول8056.0093.8828.1684.16دراســات انجلٌزٌةأنثىهاجر دمحم عبدالملن عبده72009298

ممبول8257.408926.7084.10دراســات انجلٌزٌةأنثىمرام عبدالخالك سٌف عساج82007903

ممبول7854.6097.3829.2183.81دراســات انجلٌزٌةأنثىوردة فؤاد عبده سلطان92009443

ممبول8056.0090.8827.2683.26دراســات انجلٌزٌةأنثىوئام دمحم علً بجاش102008978

ممبول8056.0090.2527.0883.08دراســات انجلٌزٌةأنثىاشجان سند سعٌد دمحم احمد112012019

ممبول8056.008826.4082.40دراســات انجلٌزٌةأنثىاشراق دمحم عبده سعٌد صالح122003934

ممبول7653.209628.8082.00دراســات انجلٌزٌةأنثىربى عبدالرحمن دمحم صالح الهندي132016294

ممبول8056.0086.2525.8881.88دراســات انجلٌزٌةأنثىامانً عبده صالح لائد سالم142019143

ممبول7854.6086.6325.9980.59دراســات انجلٌزٌةأنثىاٌمان عبده صالح عل152009434ً

ممبول7653.2091.2527.3880.58دراســات انجلٌزٌةأنثىثناء عبدالرلٌب عبده دمحم162016326

ممبول7451.8095.7128.7180.51دراســات انجلٌزٌةأنثىمرام صادق سٌف النمٌب172002256

ممبول7854.6085.1325.5480.14دراســات انجلٌزٌةأنثىلمٌاء دمحم حسن سٌف182005553

ممبول7653.2086.525.9579.15دراســات انجلٌزٌةأنثىندى احمد حمود سٌف192005601

ممبول7250.4095.2528.5878.98دراســات انجلٌزٌةأنثىغدٌر عبدهللا احمد نعمان عل202007153ً

ممبول7451.8090.1327.0478.84دراســات انجلٌزٌةأنثىرباء نبٌل عبدهللا عبدهللا212007885

ممبول7451.8088.526.5578.35دراســات انجلٌزٌةأنثىرشا لاسم دمحم علً الغنام222013021

ممبول7451.8087.3826.2178.01دراســات انجلٌزٌةأنثىسماح احمد سٌف عل232003532ً

ممبول7451.808726.1077.90دراســات انجلٌزٌةذكرهادي علً لائد دمحم المباط242019157ً

ممبول7451.8085.7525.7377.53دراســات انجلٌزٌةأنثىاسماء دمحم سعٌد ناج252008238ً

ممبول7049.0094.8828.4677.46دراســات انجلٌزٌةأنثىغدٌر رمزي ثابت احمد صائل262008658

ممبول7451.8085.525.6577.45دراســات انجلٌزٌةذكربسام علً احمد عبدالملن272017383

ممبول7250.4088.526.5576.95دراســات انجلٌزٌةأنثىمارٌة احمد سعٌد حسن282005921

ممبول7451.8082.7524.8376.63دراســات انجلٌزٌةأنثىدالٌا عبده دمحم حمٌد الوردي292004772

ممبول7250.4085.3825.6176.01دراســات انجلٌزٌةأنثىابرار احمد عوض احمد عبدهللا302005853

ممبول7049.0089.8826.9675.96دراســات انجلٌزٌةأنثىافنان رٌاض دمحم لائد الشمٌري312019609

ممبول6847.6093.528.0575.65دراســات انجلٌزٌةأنثىروٌدا عدنان منصور غالب322018800

ممبول7049.0087.8826.3675.36دراســات انجلٌزٌةأنثىنسٌبه عبدالودود دمحم عبدالودود332012586

ممبول6847.6090.2527.0874.68دراســات انجلٌزٌةأنثىخلود لاسم دمحم عبده العشاري342012526

ممبول6847.6089.8826.9674.56دراســات انجلٌزٌةأنثىشذى صادق عبدالجلٌل عبدهللا352018760
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ممبول6646.2092.6327.7973.99دراســات انجلٌزٌةأنثىصفٌة عبدهللا عبده اسماعٌل الشرعب362008860ً

ممبول6847.6086.8826.0673.66دراســات انجلٌزٌةأنثىفضٌلة عبدهللا عبده سٌف372019461

ممبول6444.8095.3828.6173.41دراســات انجلٌزٌةأنثىمنار عبدهللا دمحم صالح دبوان382013932

ممبول6847.6085.8825.7673.36دراســات انجلٌزٌةأنثىبثٌنة فؤاد فارع صالح392019330

ممبول6646.2089.7526.9373.13دراســات انجلٌزٌةأنثىزٌنب عبدالموي فائد عبدالخالك402012228

ممبول6444.809428.2073.00دراســات انجلٌزٌةأنثىسهٌر عبدالموي دمحم سعٌد المرون412008115ً

ممبول6847.6084.1325.2472.84دراســات انجلٌزٌةأنثىرٌم سعٌد دمحم غالب422007743

ممبول6444.809227.6072.40دراســات انجلٌزٌةأنثىامال خالد لاسم علً البدري432019925

ممبول6646.2086.8826.0672.26دراســات انجلٌزٌةأنثىابتسام ٌوسف عبده حسن442007577

ممبول6444.8091.3827.4172.21دراســات انجلٌزٌةأنثىسهٌر عارف دمحم احمد452004085

ممبول6444.8090.527.1571.95دراســات انجلٌزٌةأنثىهالة نعمان لطف دمحم الشرعب462006311ً

ممبول6444.8090.527.1571.95دراســات انجلٌزٌةأنثىانسام علً عبدالحمٌد ردمان472008839

ممبول6444.8088.6326.5971.39دراســات انجلٌزٌةأنثىعال منصور احمد عمالن482008857

ممبول6243.4092.1327.6471.04دراســات انجلٌزٌةأنثىرلٌة منٌر دمحم حسن العبس492015990ً

ممبول6243.4092.1327.6471.04دراســات انجلٌزٌةأنثىعال عبدالرلٌب علً لاسم السماوي502008303

ممبول6243.4090.527.1570.55دراســات انجلٌزٌةأنثىحنان علً سٌف سعٌد512015949

ممبول6243.4090.2527.0870.48دراســات انجلٌزٌةأنثىعال عبدالجبار حسن محسن522015530

ممبول6646.2080.3824.1170.31دراســات انجلٌزٌةأنثىالدار دمحم لاٌد ابراهٌم532016316

ممبول6243.408926.7070.10دراســات انجلٌزٌةأنثىغادة عبدالحمٌد دمحم دمحم542010519

ممبول6444.8084.2525.2870.08دراســات انجلٌزٌةذكربشار عبده ناشر احمد552005700

ممبول6042.0093.1327.9469.94دراســات انجلٌزٌةأنثىاٌمان عبدهللا حسن علً الفمٌه562019769

ممبول6042.009327.9069.90دراســات انجلٌزٌةأنثىأمة الرحمن سلطان احمد عثمان572015579

ممبول6243.4087.1326.1469.54دراســات انجلٌزٌةأنثىشٌماء فهد مهٌوب احمد582006834

ممبول6042.0091.7527.5369.53دراســات انجلٌزٌةأنثىامٌمة عادل دمحم عبده592008257

ممبول5840.6096.2528.8869.48دراســات انجلٌزٌةأنثىامانً محمود احمد عبدالفتاح الوحٌش602012797

ممبول6243.4086.3825.9169.31دراســات انجلٌزٌةأنثىدعاء صالح سلٌمان دمحم االصبح612016727ً

ممبول6444.8081.6324.4969.29دراســات انجلٌزٌةأنثىبراءه عبدالكرٌم احمد عبده دبوان622007374

ممبول6042.0090.3827.1169.11دراســات انجلٌزٌةأنثىامٌره سالم علً فتٌنً الزبٌدي632016438

ممبول6444.8080.7524.2369.03دراســات انجلٌزٌةأنثىحنان عبده سالم نعمان الحاج642005820

ممبول5840.6094.7528.4369.03دراســات انجلٌزٌةأنثىنسمة فضل عبدالمغنً سعٌد652010066

ممبول5840.6094.528.3568.95دراســات انجلٌزٌةأنثىكوثر حسان علً جابر662019773

ممبول6042.008926.7068.70دراســات انجلٌزٌةأنثىمارٌة دمحم سلطان سعٌد672020436

ممبول6243.4084.2525.2868.68دراســات انجلٌزٌةأنثىبٌان ٌوسف مهدي حسن682002839

ممبول6042.0087.6326.2968.29دراســات انجلٌزٌةأنثىهناء عبدهللا دمحم عبدهللا692005668

ممبول5840.6091.6327.4968.09دراســات انجلٌزٌةأنثىربا دمحم فرحان حسن702005330
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غٌر ممبول5840.6089.7526.9367.53دراســات انجلٌزٌةأنثىدٌنا عبدهللا عبده حسان712014903

غٌر ممبول6243.4080.3824.1167.51دراســات انجلٌزٌةأنثىبلمٌس احمد عبدالمادر ناصر722006525

غٌر ممبول5840.6089.3826.8167.41دراســات انجلٌزٌةأنثىامٌمة منصور علً عبده732013896

غٌر ممبول5840.6089.1326.7467.34دراســات انجلٌزٌةأنثىسونٌا فاضل ناجً دمحم742008852

غٌر ممبول5840.6088.8826.6667.26دراســات انجلٌزٌةأنثىامةالعلٌم ٌوسف صالح ٌوسف752008282

غٌر ممبول5840.6087.6326.2966.89دراســات انجلٌزٌةأنثىرحمة نبٌل دمحم عبدهللا الحمٌري762018538

غٌر ممبول5840.6086.6325.9966.59دراســات انجلٌزٌةذكرصالح دمحم صالح الرمٌم772019411

غٌر ممبول5840.608625.8066.40دراســات انجلٌزٌةأنثىاصالة دمحم هزاع شاٌف782007377

غٌر ممبول5840.6085.6325.6966.29دراســات انجلٌزٌةذكردمحم فٌصل دمحم عبدالغنً احمد792011492

غٌر ممبول5639.2089.2526.7865.98دراســات انجلٌزٌةأنثىسٌرٌن جالل عبد الرحمن دحٌان802014433

غٌر ممبول5437.8093.7528.1365.93دراســات انجلٌزٌةأنثىزٌنب سلطان علً عبٌد812020267

غٌر ممبول6042.0079.523.8565.85دراســات انجلٌزٌةأنثىاحالم رمزي دمحم احمد822007262

غٌر ممبول5437.8093.3828.0165.81دراســات انجلٌزٌةأنثىاسٌل عبد الواسع عبده هزبر خالد المخالف832000562ً

غٌر ممبول5437.8092.6327.7965.59دراســات انجلٌزٌةأنثىنجوى عبدالستار سٌف غالب الشمٌري842003779

غٌر ممبول5639.2087.8826.3665.56دراســات انجلٌزٌةأنثىذكرٌات دمحم احمد مرشد852017793

غٌر ممبول5437.8091.6327.4965.29دراســات انجلٌزٌةأنثىبشرى احمد سٌف دحوة الكمال862008849ً

غٌر ممبول5639.2086.6325.9965.19دراســات انجلٌزٌةأنثىصفاء عبداللطٌف دمحم عبده872016231

غٌر ممبول5437.8091.2527.3865.18دراســات انجلٌزٌةذكردمحم حمٌد عبدهللا دمحم882018714

غٌر ممبول5437.8091.1327.3465.14دراســات انجلٌزٌةأنثىغدٌر نبٌل فضل احمد892018052

غٌر ممبول5840.6081.1324.3464.94دراســات انجلٌزٌةأنثىهاجر لائد عبده عثمان902017914

غٌر ممبول5840.6080.7524.2364.83دراســات انجلٌزٌةأنثىنسمة عبدالكرٌم احمد ناجً الفمٌة912006052

غٌر ممبول5639.2085.2525.5864.78دراســات انجلٌزٌةأنثىجوٌرٌة عبدهللا عبدالمغنً دمحم922007677

غٌر ممبول5437.8088.1326.4464.24دراســات انجلٌزٌةأنثىرشا عارف عبده دمحم الزبٌري932003263

غٌر ممبول5437.8088.1326.4464.24دراســات انجلٌزٌةأنثىبسمه سلمان داؤود عمر942016436

غٌر ممبول5639.2083.2524.9864.18دراســات انجلٌزٌةأنثىهدٌل امٌن عبدالغنً مهٌوب العلٌم952007874ً

غٌر ممبول5236.4091.6327.4963.89دراســات انجلٌزٌةأنثىحلٌمه علً صالح عائض حمٌد962004623

غٌر ممبول5639.2081.524.4563.65دراســات انجلٌزٌةذكراحمد دمحم عوض احمد عبدهللا972006649

غٌر ممبول5236.4089.7526.9363.33دراســات انجلٌزٌةأنثىامل علً عبدالملن دمحم فاضل المباط982002975ً

غٌر ممبول5236.4089.526.8563.25دراســات انجلٌزٌةأنثىلمٌاء علً دمحم حسن992009427

غٌر ممبول5236.4089.526.8563.25دراســات انجلٌزٌةأنثىعبٌر عبدالغفور عبده حمود1002018991

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح األلكترونً
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غٌر ممبول5035.0093.2527.9862.98دراســات انجلٌزٌةأنثىاصالة عبده سعٌد احمد1012010968

غٌر ممبول5236.4088.2526.4862.88دراســات انجلٌزٌةأنثىمارٌا نبٌل دمحم عبدهللا الحمٌري1022018645

غٌر ممبول5035.0092.2527.6862.68دراســات انجلٌزٌةأنثىاالء عبدهللا احمد غالب1032011802

غٌر ممبول5236.4086.8826.0662.46دراســات انجلٌزٌةأنثىاسماء شكٌب محمود عبده1042006672

غٌر ممبول5437.808224.6062.40دراســات انجلٌزٌةأنثىعلٌاء خالد سعٌد عبده1052004261

غٌر ممبول5035.009127.3062.30دراســات انجلٌزٌةأنثىانمار منصور عبدالستار مامون الحمٌري1062019906

غٌر ممبول5437.808124.3062.10دراســات انجلٌزٌةأنثىامل شولً ابوبكر احمد صالح1072019741

غٌر ممبول5035.0089.6326.8961.89دراســات انجلٌزٌةأنثىنورهان عبدالرب حمٌد دمحم1082009811

غٌر ممبول4833.6093.7528.1361.73دراســات انجلٌزٌةأنثىرحاب احمد عبدهللا سعٌد منصور الشرعب1092001979ً

غٌر ممبول5236.4084.3825.3161.71دراســات انجلٌزٌةأنثىمنال دمحم رحمً شكري حسن1102008956

غٌر ممبول5035.008726.1061.10دراســات انجلٌزٌةأنثىسمٌة عبداالله عبدالرحمن سعٌد1112001568

غٌر ممبول5035.0086.3825.9160.91دراســات انجلٌزٌةأنثىسماح عبد الرزاق عبد المجٌد حسن العزان1122012624ً

غٌر ممبول5035.0085.8825.7660.76دراســات انجلٌزٌةأنثىغدٌر نبٌل مهٌوب دمحم1132018719

غٌر ممبول4833.6090.527.1560.75دراســات انجلٌزٌةأنثىسمٌة دمحم احمد دحان1142017490

غٌر ممبول5035.0085.7525.7360.73دراســات انجلٌزٌةأنثىفاطمة عبدالمنان صالح سعٌد الحدال1152006616ً

غٌر ممبول4833.6089.7526.9360.53دراســات انجلٌزٌةأنثىشٌماء صدام دمحم سٌف دمحم الدبع1162005832ً

غٌر ممبول4430.8098.529.5560.35دراســات انجلٌزٌةأنثىتمٌم عبدهللا دمحم االغوان1172017109ً

غٌر ممبول4833.608926.7060.30دراســات انجلٌزٌةأنثىموده مختار سلطان عبدهللا الشٌبان1182016921ً

غٌر ممبول4632.2093.3828.0160.21دراســات انجلٌزٌةأنثىغدٌر عبده لاسم عبده عل1192009255ً

غٌر ممبول5035.0083.525.0560.05دراســات انجلٌزٌةأنثىسمٌة امٌن احمد دمحم1202004001

غٌر ممبول4833.6087.3826.2159.81دراســات انجلٌزٌةأنثىحنان دمحم هزاع ثابت1212018642

غٌر ممبول4833.6086.8826.0659.66دراســات انجلٌزٌةأنثىافنان عبدالفتاح حسان عبدالرحٌم1222016166

غٌر ممبول4632.2091.3827.4159.61دراســات انجلٌزٌةأنثىفاطمة فاروق عبدالرحمن علً الزبٌري1232019687

غٌر ممبول4833.6086.1325.8459.44دراســات انجلٌزٌةأنثىٌاسمٌن المنتصر احمد عبدهللا1242005409

غٌر ممبول4632.2090.7527.2359.43دراســات انجلٌزٌةأنثىبسمة عبدهللا لاسم ٌحٌى العسكري1252004390

غٌر ممبول5035.0080.524.1559.15دراســات انجلٌزٌةأنثىربا دمحم ٌحٌى عبدالوارث1262016308

غٌر ممبول4430.8093.7528.1358.93دراســات انجلٌزٌةأنثىبثٌنة عبدهللا سلطان طاهر1272004419

غٌر ممبول4632.2088.7526.6358.83دراســات انجلٌزٌةأنثىسٌماء علً دمحم هزاع االثوري1282020154

غٌر ممبول4632.2087.6326.2958.49دراســات انجلٌزٌةأنثىسعاد عامر عبدالوهاب عبدالرحٌم1292016871

غٌر ممبول4632.2087.3826.2158.41دراســات انجلٌزٌةأنثىامل حسن بن حسن دمحم1302003386
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غٌر ممبول4430.8091.527.4558.25دراســات انجلٌزٌةأنثىسماهر عبدالحمٌد ثابت دمحم1312004368

غٌر ممبول4632.2086.6325.9958.19دراســات انجلٌزٌةأنثىمارٌة حسن عبده سنان1322019428

غٌر ممبول4632.2085.525.6557.85دراســات انجلٌزٌةأنثىسمر عبدهللا عبده اسماعٌل الشرعب1332008838ً

غٌر ممبول4833.6079.6323.8957.49دراســات انجلٌزٌةذكرسالً ٌحٌى عبدالغنً دمحم عبدالرلٌب1342007591

غٌر ممبول4430.8088.7526.6357.43دراســات انجلٌزٌةأنثىاٌة ثابت دمحم عل1352014018ً

غٌر ممبول4430.8088.3826.5157.31دراســات انجلٌزٌةأنثىزبٌدة علً عبده دمحم مدهش الغالب1362019362ً

غٌر ممبول4430.8088.2526.4857.28دراســات انجلٌزٌةأنثىحلٌمة عبدالجلٌل احمد الماض1372016245ً

غٌر ممبول4430.8087.3826.2157.01دراســات انجلٌزٌةأنثىاحالم عبدالجواد احمد شائع1382004954

غٌر ممبول4430.8087.1326.1456.94دراســات انجلٌزٌةأنثىالطاف عبدالغنً احمد سلطان1392016086

غٌر ممبول4028.0096.3828.9156.91دراســات انجلٌزٌةأنثىامل محمود احمد عبدالفتاح الوحٌش1402012807

غٌر ممبول4430.808625.8056.60دراســات انجلٌزٌةأنثىهبة دمحم سلطان عل1412009880ً

غٌر ممبول4430.8085.3825.6156.41دراســات انجلٌزٌةأنثىاالء حسن عبده حسن غالب1422012433

غٌر ممبول4229.409027.0056.40دراســات انجلٌزٌةأنثىاٌمان عبدهللا ناجً حسن الجابري1432016771

غٌر ممبول4028.0094.3828.3156.31دراســات انجلٌزٌةأنثىاسماء دمحم حمٌد حسن العبدل1442008424ً

غٌر ممبول4229.4088.8826.6656.06دراســات انجلٌزٌةأنثىافنان عبدالرحمن دمحم احمد1452014663

غٌر ممبول4229.4087.8826.3655.76دراســات انجلٌزٌةأنثىرندى سعٌد دمحم جسار1462018192

غٌر ممبول4229.4087.7526.3355.73دراســات انجلٌزٌةأنثىارٌح حسٌن عبدهللا غالب المحلوي1472008304

غٌر ممبول4229.4087.6326.2955.69دراســات انجلٌزٌةأنثىفاطمة دمحم حمٌد سلطان1482014049

غٌر ممبول4430.8082.524.7555.55دراســات انجلٌزٌةذكرتغرٌد عبدالموي اسماعٌل ثابت الشرعب1492018592ً

غٌر ممبول4028.0090.2527.0855.08دراســات انجلٌزٌةأنثىحالٌة دمحم احمد دمحم الفمٌه1502019739

غٌر ممبول4430.8080.7524.2355.03دراســات انجلٌزٌةأنثىضفاف معن فاروق دمحم المرش1512016756ً

غٌر ممبول4430.8080.2524.0854.88دراســات انجلٌزٌةأنثىاٌمان دمحم دمحم علً غالب1522003469

غٌر ممبول4028.0088.8826.6654.66دراســات انجلٌزٌةأنثىسلى انور طه مهدي االحمدي1532005672

غٌر ممبول4028.0087.526.2554.25دراســات انجلٌزٌةأنثىتٌسٌر عبدالحمٌد دمحم دمحم1542011017

غٌر ممبول4229.4080.8824.2653.66دراســات انجلٌزٌةذكرعبدالرزاق علً ناجً الصبري1552016553

غٌر ممبول4229.4079.2523.7853.18دراســات انجلٌزٌةأنثىذكرى حسن علً دمحم سعٌد1562005204

غٌر ممبول4028.0082.7524.8352.83دراســات انجلٌزٌةأنثىامٌمة عبد الفتاح احمد الحاج1572009186

غٌر ممبول3826.6087.1326.1452.74دراســات انجلٌزٌةأنثىعائشة ٌوسف عثمان دمحم مدهش الغالب1582019803ً

غٌر ممبول3625.2091.527.4552.65دراســات انجلٌزٌةأنثىثرٌا دمحم عبدالجلٌل علً دمحم1592011341

غٌر ممبول3826.6085.6325.6952.29دراســات انجلٌزٌةأنثىمرام علً دمحم فارع1602019878
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غٌر ممبول3826.6084.7525.4352.03دراســات انجلٌزٌةأنثىهبة زٌد سلطان مهٌوب لاسم1612004714

غٌر ممبول3826.6084.6325.3951.99دراســات انجلٌزٌةأنثىوفاء عبد الوهاب حمود مهٌوب1622012648

غٌر ممبول3826.6083.7525.1351.73دراســات انجلٌزٌةأنثىاسماء عبد المادر لاسم دمحم1632009371

غٌر ممبول3826.6083.3825.0151.61دراســات انجلٌزٌةأنثىرضٌه فرحان لائد حسن1642006550

غٌر ممبول3826.6083.1324.9451.54دراســات انجلٌزٌةأنثىاوسان عبدالواسع سعٌد ممبل السروري1652008871

غٌر ممبول3423.8091.8827.5651.36دراســات انجلٌزٌةأنثىمنى ٌاسر سٌف عبدالواسع1662016409

غٌر ممبول3826.6082.524.7551.35دراســات انجلٌزٌةأنثىزبٌده دمحم عبدالموي الحذٌف1672004205ً

غٌر ممبول3826.6082.1324.6451.24دراســات انجلٌزٌةذكرهاجر علً دمحم حسن احمد علوي1682009421

غٌر ممبول3423.809127.3051.10دراســات انجلٌزٌةأنثىزٌنه عبدالخالك محسن علً الردفان1692010593ً

غٌر ممبول3423.8090.7527.2351.03دراســات انجلٌزٌةأنثىاٌة احمد امٌن حسن الشٌخ1702013520

غٌر ممبول3423.8090.6327.1950.99دراســات انجلٌزٌةأنثىوفاء نجٌب منصور هزاع1712007853

غٌر ممبول3625.2085.8825.7650.96دراســات انجلٌزٌةأنثىام الخٌر عدنان علً غالب1722007108

غٌر ممبول3826.6081.1324.3450.94دراســات انجلٌزٌةأنثىسرٌن منور عبدالغنً عبده1732018750

غٌر ممبول3423.8090.2527.0850.88دراســات انجلٌزٌةأنثىابتهال دمحم احمد علً حسن1742014531

غٌر ممبول3625.2085.525.6550.85دراســات انجلٌزٌةأنثىرحمة احمد صالح النحلة1752019142

غٌر ممبول3826.6080.6324.1950.79دراســات انجلٌزٌةأنثىرحاب جمال هزاع1762014211

غٌر ممبول3625.2085.1325.5450.74دراســات انجلٌزٌةأنثىمنار علً سلطان سٌف دمحم1772009116

غٌر ممبول3423.8089.7526.9350.73دراســات انجلٌزٌةأنثىندى دمحم سعٌد غالب1782017118

غٌر ممبول3826.6080.1324.0450.64دراســات انجلٌزٌةأنثىمارٌا احمد عبدهللا دمحم الصغٌر1792020223

غٌر ممبول3625.2083.525.0550.25دراســات انجلٌزٌةأنثىنسٌبة عبدالرلٌب سعٌد لائد االسدي1802015511

غٌر ممبول3625.2083.3825.0150.21دراســات انجلٌزٌةأنثىاصاله احمد سٌف غالب سعٌد الخلٌدي1812006203

غٌر ممبول3423.8086.6325.9949.79دراســات انجلٌزٌةأنثىتسنٌم رمزي علً عبدهللا1822020225

غٌر ممبول3222.409127.3049.70دراســات انجلٌزٌةأنثىحماس عبده احمد غالب الجعفري1832019474

غٌر ممبول3423.8085.8825.7649.56دراســات انجلٌزٌةأنثىعصماء دمحم حمٌد سلطان1842014035

غٌر ممبول3222.4089.7526.9349.33دراســات انجلٌزٌةأنثىاٌات علً دمحم مهٌوب1852017258

غٌر ممبول3222.4089.526.8549.25دراســات انجلٌزٌةأنثىعبٌر امٌن دمحم عماد1862008738

غٌر ممبول3625.2079.7523.9349.13دراســات انجلٌزٌةأنثىروسان عبدالحفٌظ حمٌد عبدهللا1872019735

غٌر ممبول3423.8084.3825.3149.11دراســات انجلٌزٌةأنثىروٌدا انٌس علً دمحم الشرعب1882014868ً

غٌر ممبول3423.8084.3825.3149.11دراســات انجلٌزٌةأنثىسماح مختار احمد عبده الحمادي1892012489

غٌر ممبول3222.4087.526.2548.65دراســات انجلٌزٌةأنثىمسار شاكر احمد عبده الحاج1902012760
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غٌر ممبول3222.4086.7526.0348.43دراســات انجلٌزٌةأنثىمرٌم سامً ناصر صالح الهداش1912006391

غٌر ممبول3021.0089.3826.8147.81دراســات انجلٌزٌةأنثىهند عبدالهادي صالح سعٌد1922002804

غٌر ممبول3423.8079.7523.9347.73دراســات انجلٌزٌةأنثىمارٌة عبدهللا سٌف عبده1932015715

غٌر ممبول3021.008926.7047.70دراســات انجلٌزٌةأنثىخلود عبده طه مدهش1942006477

غٌر ممبول3423.8079.6323.8947.69دراســات انجلٌزٌةأنثىاحالم سٌف خالد لحطان1952016248

غٌر ممبول3222.408224.6047.00دراســات انجلٌزٌةأنثىتمى صادق احمد عل1962011584ً

غٌر ممبول3222.4080.8824.2646.66دراســات انجلٌزٌةأنثىامل خالد سعٌد غالب1972011534

غٌر ممبول3021.0080.6324.1945.19دراســات انجلٌزٌةذكراسعد عبدهللا عبدالرحمن عبدالحمٌد1982018226

غٌر ممبول2618.2086.6325.9944.19دراســات انجلٌزٌةأنثىعفاف فرٌد بكٌل احمد1992004511

غٌر ممبول2819.6081.524.4544.05دراســات انجلٌزٌةأنثىروان عبدالحبٌب احمد دمحم2002006818

غٌر ممبول2618.2085.1325.5443.74دراســات انجلٌزٌةأنثىذكرٌات عبد المادر علً ناج2012019862ً

غٌر ممبول2618.208425.2043.40دراســات انجلٌزٌةأنثىمها حافظ احمد دمحم سالم2022012834

غٌر ممبول2416.8087.3826.2143.01دراســات انجلٌزٌةأنثىبراءة ناجً دمحم علً ناصر2032014270

غٌر ممبول2618.2081.6324.4942.69دراســات انجلٌزٌةأنثىسوزان عبده حسن ناج2042020301ً

غٌر ممبول2215.4088.526.5541.95دراســات انجلٌزٌةأنثىرحاب ماجد نصر عل2052011402ً

غٌر ممبول2014.0089.1326.7440.74دراســات انجلٌزٌةأنثىاسماء محمود حمود ناجً الشجاع2062008863

غٌر ممبول21.4089.1326.7428.14دراســات انجلٌزٌةذكرمعاذ عبدهللا احمد لاسم التبع2072005103ً

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


