
الوجووعانجليزيكيوياءفيزياء

هقبول1521205690.7527.2383.23نفط وتعدٌنذكربكٌل عبدهللا سعٌد ناجً الطٌار 11924370

هقبول212016578625.8082.80نفط وتعدٌنذكرعلً عبدهللا حمٌد عل21924868ً

هقبول1818185489.7526.9380.93نفط وتعدٌنذكرابوبكر عبدالحافظ درهم هزاع 31922001

هقبول1121174996.6328.9977.99نفط وتعدٌنابراهٌم لائد سلطان دمحم41921497

هقبول1916175283.3825.0177.01نفط وتعدٌنذكراحمد منصور عبده عبدهللا51925353

هقبول1418174991.8827.5676.56نفط وتعدٌنذكر احمد عبداللطٌف احمد شمس الدٌن61925659

هقبول151618498926.7075.70نفط وتعدٌنأنثىثرٌا احمد سعٌد دمحم الٌوسف71925229ً

هقبول1119174791.527.4574.45نفط وتعدٌنذكرعبدالحافظ صدام حمٌد الحاج احمد الحداد81924655

هقبول1614164692.3827.7173.71نفط وتعدٌنذكربلٌغ احمد دمحم علً الشعب91922392ً

هقبول1314184594.1328.2473.24نفط وتعدٌنذكراحمد امٌن عبدهللا احمد الطٌب101924632

هقبول917164297.8829.3671.36نفط وتعدٌنذكرشعٌب غالب حمود المحطان111925754ً

هقبول1313174388.6326.5969.59نفط وتعدٌنذكربالل عزالدٌن عبده سعٌد121920598

هقبول209144385.6325.6968.69نفط وتعدٌنذكراحمد عبدالجلٌل سعٌد عبده131923943

هقبول1514134288.6326.5968.59نفط وتعدٌنذكرعلً عبدالولً غٌالن فاضل141921074

هقبول101914438324.9067.90نفط وتعدٌنذكرالٌاس امٌن خالد عبدالجلٌل الفهٌدي151924389

هقبول81617418926.7067.70نفط وتعدٌنأنثىعلٌاء بدر سعٌد البرٌهً 161925458

هقبول1112184187.1326.1467.14نفط وتعدٌنذكرامجد عادل عبده لاسم الحمادي171924958

هقبول1218114185.7525.7366.73نفط وتعدٌنذكرفادي عبدالسمٌع مهٌوب احمد 181921449

هقبول1012153798.7529.6366.63نفط وتعدٌنذكرمعتز احمد علً دمحم الكامل191923725

هقبول111414399227.6066.60نفط وتعدٌنذكرأسامه صادق دمحم أحمد غالب201924462

هقبول149174087.3826.2166.21نفط وتعدٌنذكرحسام فٌصل عبده سٌف مانع 211924108

هقبول71617408726.1066.10نفط وتعدٌنذكربكر احمد حمزه سعٌد221922023

هقبول1011173892.8827.8665.86نفط وتعدٌنذكرعمار ٌاسر عبده سٌف الصالح231924928ً

هقبول1611113892.3827.7165.71نفط وتعدٌنذكرعٌاش عبدالمادر سٌف احمد 241922362

هقبول121513408224.6064.60نفط وتعدٌنذكرحسٌن مطهر عبدالجلٌل الرمٌمه251923462

هقبول119173791.527.4564.45نفط وتعدٌنذكرصالح احمد عبد الكرٌم دمحم261924206

هقبول1012153790.8827.2664.26نفط وتعدٌنذكركمال هاشم علً عبدالواسع 271925064

هقبول1112174079.1323.7463.74نفط وتعدٌنذكرعمار بدر سعٌد حسن البرٌهً 281924640

هقبول1210143691.527.4563.45نفط وتعدٌنذكردمحم عبده احمد حمود291924326

هقبول1012163884.525.3563.35نفط وتعدٌنذكراحمد وهٌب احمد بن أحمد غانم301925276
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غير هقبول1011143594.3828.3163.31نفط وتعدٌنأنثىهناء عدنان دمحم شمسان الزرٌم311921225ً

غير هقبول1412133980.7524.2363.23نفط وتعدٌنذكرضٌاء الدٌن دمحم سٌف مرشد321924064

غير هقبول1410123688.2526.4862.48نفط وتعدٌنذكرعاصم سرحان ثابت احمد331925170

غير هقبول121111349428.2062.20نفط وتعدٌنذكروجٌة دمحم احمد لاسم الوجٌه341924179

غير هقبول1312103590.6327.1962.19نفط وتعدٌنذكرعمر عبدالعزٌز عبدالدائم احمد 351923294

غير هقبول137143492.7527.8361.83نفط وتعدٌنذكرابوبكر دمحم عبدالمادر شرف361925194

غير هقبول106183491.2527.3861.38نفط وتعدٌنذكرعبدالباري سٌف ابراهٌم ثابت المرٌض371925274ً

غير هقبول159133780.6324.1961.19نفط وتعدٌنذكرعبدهللا عبدالمجٌد عبدالرحمن شرف381922862

غير هقبول1111123490.527.1561.15نفط وتعدٌنذكرعزالدٌن احمد عبدالرحمن دمحم 391924580

غير هقبول148113393.2527.9860.98نفط وتعدٌنذكرٌحٌى توفٌك احمد حمود401923940

غير هقبول99163489.8826.9660.96نفط وتعدٌنذكرنادر عبدالوهاب عبده دمحم411924429

غير هقبول169103586.525.9560.95نفط وتعدٌنذكراٌمن عبدالملن علً لاٌد421925143

غير هقبول911163682.524.7560.75نفط وتعدٌنذكرامجد محمود دمحم عثمان 431925449

غير هقبول1010133391.527.4560.45نفط وتعدٌنذكرانس محبوب عبدالواسع عبداللطٌف441925063

غير هقبول911163679.2523.7859.78نفط وتعدٌنذكرعماد اشرف دمحم احمد الجوبانً 451921400

غير هقبول157133580.8824.2659.26نفط وتعدٌنذكردمحم احمد عبدهللا منصور461925075

غير هقبول81112319428.2059.20نفط وتعدٌنذكربكٌل عبدالرلٌب عبدالمعطً األبٌض471925206

غير هقبول1012133580.1324.0459.04نفط وتعدٌنذكرحسام شكري عبدالحبٌب عبدهللا481923846

غير هقبول139113386.6325.9958.99نفط وتعدٌنذكرنسٌم سٌف علً راشد491922836

غير هقبول87173289.6326.8958.89نفط وتعدٌنذكرعبدهللا سالل احمد صالح501921651

غير هقبول137143482.524.7558.75نفط وتعدٌنذكردمحم غالب حسن سعٌد511923451

غير هقبول710143191.6327.4958.49نفط وتعدٌنذكرابوبكر عبدالباسط دمحم البحر 521923203

غير هقبول1210113384.525.3558.35نفط وتعدٌنذكرامجد منصور دائل عبده دمحم العرٌم531921692ً

غير هقبول121011338124.3057.30نفط وتعدٌنذكرمجد عادل احمد عبده الممطري 541924123

غير هقبول1110113281.6324.4956.49نفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن احمد عبدهللا احمد 551922363

غير هقبول78142991.2527.3856.38نفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن احمد حمود احمد 561924862

غير هقبول59173184.525.3556.35نفط وتعدٌنذكرماهرعبدالواسع احمد لائد المخالف571923363ً

غير هقبول11129328124.3056.30نفط وتعدٌنذكرمصطفى عبدالباسط احمد دمحم الملٌك581924765ً

غير هقبول77163086.2525.8855.88نفط وتعدٌنذكرعٌسى عبدالمادر دمحم عبده الحكٌم591924570ً

غير هقبول11711298926.7055.70نفط وتعدٌنذكرعبدهللا حمٌد احمد دمحم غالب601907955

غير هقبول11514308525.5055.50نفط وتعدٌنذكرٌعموب نصر لائد عبدالمادر611916895

غير هقبول86142889.8826.9654.96نفط وتعدٌنذكرطه عبدالحافظ نصر عبدالرحمن621925124

غير هقبول107122985.6325.6954.69نفط وتعدٌنذكرانس عبدالجلٌل مدهش غانم631924879
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غير هقبول8911288826.4054.40نفط وتعدٌنذكرلتٌبة ابوبكر سٌف غانم641925230

غير هقبول96112694.528.3554.35نفط وتعدٌنذكرادرٌس عبدالباسط سعٌد اسماعٌل651922812

غير هقبول611122984.2525.2854.28نفط وتعدٌنذكرعبدالعزٌز دبوان سعٌد دمحم ذٌاب661922606

غير هقبول108112983.7525.1354.13نفط وتعدٌنذكرخالد فٌصل مسعد حسن الملٌك671925371ً

غير هقبول108112982.7524.8353.83نفط وتعدٌنذكرخلٌل أمٌن عبدالواحد عبدالعزٌز 681906225

غير هقبول91092885.8825.7653.76نفط وتعدٌنذكرحمزة فهمً عبدالحبٌب عبدهللا691924187

غير هقبول49132692.2527.6853.68نفط وتعدٌنذكرامجد هشام عبده سعٌد احمد701922083

غير هقبول810102885.3825.6153.61نفط وتعدٌنذكردمحم هائل عبدهللا دمحم 711923460

غير هقبول810112980.7524.2353.23نفط وتعدٌنذكرباسم عبدالرحمن احمد حسن721925039

غير هقبول61111288425.2053.20نفط وتعدٌنذكرجمٌل سلطان عبدهللا عبدالغن731921693ً

غير هقبول6615278726.1053.10نفط وتعدٌنذكرعمار ٌاسر عبده احمد التمٌم741924526ً

غير هقبول107112883.525.0553.05نفط وتعدٌنذكردمحم خالد عبدهللا هزاع العامري 751923930

غير هقبول75152783.525.0552.05نفط وتعدٌنذكراحمد دمحم دمحم صالح761925065

غير هقبول81092783.2524.9851.98نفط وتعدٌنأنثىبسام ولٌد احمد لاسم البعدان771922767ً

غير هقبول58132685.1325.5451.54نفط وتعدٌنذكربدٌع دمحم مدهش عباس الجمال781924944ً

غير هقبول57132586.8826.0651.06نفط وتعدٌنذكردمحم عبدالجلٌل مدهش غانم791924877

غير هقبول8811278024.0051.00نفط وتعدٌنذكرادرٌس ادٌب عبدالموي نعمان801924581

غير هقبول96112681.2524.3850.38نفط وتعدٌنذكرمالن عبدالملن عبدهللا سعٌد811925019

غير هقبول68112583.525.0550.05نفط وتعدٌنذكرهالل دمحم ناصر عجمان العمرانً 821925378

غير هقبول77112582.6324.7949.79نفط وتعدٌنذكرعبدالنور دمحم دمحم صالح 831923841

غير هقبول84132580.2524.0849.08نفط وتعدٌنذكرزكرٌا دمحم سعٌد لاسم841924593

غير هقبول1076238525.5048.50نفط وتعدٌنذكرمهٌب  عبدالوهاب عبده دمحم الشٌعان851925290ً

غير هقبول7792382.8824.8647.86نفط وتعدٌنذكرأسامة دمحم غالب سعٌد السروري861922344

غير هقبول21182189.1326.7447.74نفط وتعدٌنذكرحمزة عبدالموي دمحم احمد871924117

غير هقبول51082382.3824.7147.71نفط وتعدٌنذكرمعاذ بكٌل علً هائل الشمٌري881924903

غير هقبول6882283.7525.1347.13نفط وتعدٌنذكردمحم  عادل مهٌوب دمحم 891924688

غير هقبول8692379.1323.7446.74نفط وتعدٌنذكرعمران عبدالحمٌد عمالن علً 901925153

غير هقبول8772281.2524.3846.38نفط وتعدٌنذكربالل ولٌد احمد لاسم البعدان911922586ً

غير هقبول957218425.2046.20نفط وتعدٌنذكرنزار منصور احمد عبده سٌف921924884

غير هقبول6682087.2526.1846.18نفط وتعدٌنذكرشكري دمحم غالب سعٌد931922659

غير هقبول6481888.8826.6644.66نفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن صادق عبدالرحمن دمحم 941924965

غير هقبول5761884.8825.4643.46نفط وتعدٌنذكراحمد حاشد عبده امٌن951925023

غير هقبول4771883.525.0543.05نفط وتعدٌنذكروجٌه احمد خالد صالح961925502
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