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ممبول93.759264.4028.1392.53حموق عامأنثىبدور دمحم عبدالحمٌد نصر العمران1ً

ممبول95.59063.0028.6591.65حموق عامأنثىثرٌا دمحم عبدالحمٌد نصر العمران2ً

ممبول87.389264.4026.2190.61حموق عامذكردمحم عبدالرؤوف عبدالولً عبدالغفار البركان3ً

ممبول91.639063.0027.4990.49حموق عامأنثىاعتماد عدنان عبدالرحمن غالب4

ممبول88.759163.7026.6390.33حموق عامذكرحاشد علً الصغٌر عبده احمد5

ممبول958760.9028.5089.40حموق عامذكرابرار عبدالكرٌم لاسم ناجً المدس6ً

ممبول928861.6027.6089.20حموق عامذكرعماد مراد صالح منصور7

ممبول83.759163.7025.1388.83حموق عامذكرابراهٌم حمود لاٌد مصلح مجل8ً

ممبول92.138760.9027.6488.54حموق عامأنثىسارة عبدالسالم عبدالرحمن لاسم الشمٌري9

ممبول84.389063.0025.3188.31حموق عامذكرعبدالمجٌد دمحم امٌن عبدالمجٌد10

ممبول90.888760.9027.2688.16حموق عامذكرنذٌر دمحم علً سٌف سعٌد11

ممبول90.58760.9027.1588.05حموق عامذكرعمر عبدالكرٌم احمد سالم12

ممبول898760.9026.7087.60حموق عامذكردمحم احمد علً دمحم13

ممبول90.758660.2027.2387.43حموق عامذكرعمر عبدالملن ممبل احمد دمحم14

ممبول85.138760.9025.5486.44حموق عامذكرفراس محفوظ دمحم دمحم15

ممبول93.58358.1028.0586.15حموق عامذكردمحم ٌوسف عبدالجلٌل سعٌد16

ممبول91.138358.1027.3485.44حموق عامذكرحمدي عبدالجلٌل ناجً دمحم17

ممبول91.888257.4027.5684.96حموق عامأنثىسلسبٌل عبدالحكٌم دمحم مرهوب18

ممبول91.758257.4027.5384.93حموق عامذكراسامه عمر دمحم علً محسن19

ممبول88.258358.1026.4884.58حموق عامذكرالحارث دمحم احمد سعٌد20

ممبول86.258358.1025.8883.98حموق عامأنثىاكرام عبدالحكٌم دمحم حسن االثوري21

ممبول868257.4025.8083.20حموق عامذكرعمٌر عبدهللا سعٌد عبده الوهبان22ً

ممبول85.388257.4025.6183.01حموق عامذكراسامه عبدالواسع عبدهللا غالب23

ممبول93.57854.6028.0582.65حموق عامذكراحمد عبدالجلٌل دمحم عبده نصر الفاضل24ً

ممبول88.638056.0026.5982.59حموق عامذكرعبدالمجٌد دمحم حسٌن عٌمان25

ممبول888056.0026.4082.40حموق عامأنثىمرام دمحم عبد الوهاب دمحم المادري26

ممبول87.58056.0026.2582.25حموق عامذكردمحم عبده سعٌد ناصر27

ممبول878056.0026.1082.10حموق عامذكراحمد عمر احمد سالم النهاري28

ممبول86.888056.0026.0682.06حموق عامذكرحبٌب عبدهللا سرحان ناج29ً

ممبول897854.6026.7081.30حموق عامأنثىفاطمة دمحم هائل عبدهللا30

ممبول86.627955.3025.9981.29حموق عامأنثىمارٌا نبٌل علً ٌحٌى الشرٌف31

ممبول88.137854.6026.4481.04حموق عامذكرعزام مختار حمٌد لاسم32

ممبول89.887753.9026.9680.86حموق عامأنثىخدٌجة مطهر دمحم عبدهللا عبدهللا33

ممبول82.258056.0024.6880.68حموق عامذكرشاٌف علً امٌن عبده سعٌد34

ممبول89.257653.2026.7879.98حموق عامذكرفٌصل رشاد عبدالواحد احمد35

ممبول92.757451.8027.8379.63حموق عامذكردمحم جمٌل سعٌد ثابت36

ممبول90.387552.5027.1179.61حموق عامذكرمهٌب بالل ناجً حسن حمٌد37

ممبول91.637451.8027.4979.29حموق عامذكرعبدالعزٌز محمود غالب عل38ً

ممبول86.757653.2026.0379.23حموق عامذكرماهر عثمان صالح صالح39

ممبول90.57451.8027.1578.95حموق عامذكراسماعٌل عبدالرحمن سٌف سعٌد40
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ممبول907451.8027.0078.80حموق عامأنثىناهد امٌن دمحم داؤود احمد الرٌم41ً

ممبول86.887552.5026.0678.56حموق عامأنثىسٌناء لائد احمد احمد المحمودي42

ممبول86.57552.5025.9578.45حموق عامذكرشهاب عبدالمادر احمددمحماحمد43

ممبول86.257552.5025.8878.38حموق عامذكراسامة غانم علً نعمان44

ممبول90.757351.1027.2378.33حموق عامذكرعلً جعفر دمحم عل45ً

ممبول91.57250.4027.4577.85حموق عامأنثىاروى نجٌب محسن ممبل46

ممبول82.127653.2024.6477.84حموق عامأنثىهاجر احمد سعٌد دمحم عبداللطٌف47

ممبول847552.5025.2077.70حموق عامذكرعبدالرحمن رزاز دمحم حسن48

ممبول95.137049.0028.5477.54حموق عامذكرفٌصل دمحم ابراهٌم لائد الشمٌري49

ممبول887351.1026.4077.50حموق عامذكرسامً علً ناجً سعٌد50

ممبول91.757149.7027.5377.23حموق عامذكرامجد احمد عبده حسان51

ممبول90.887149.7027.2676.96حموق عامأنثىاشرلت علً دمحم لاسم المصعب52ً

ممبول87.887250.4026.3676.76حموق عامذكردمحم صادق علً سٌف احمد الشجاع53

ممبول837451.8024.9076.70حموق عامأنثىنورهان دمحم محمود المعمري54

ممبول84.757351.1025.4376.53حموق عامأنثىشٌماء شداد راشد علً ناصر55

ممبول84.257351.1025.2876.38حموق عامأنثىورود دمحم غالب احمد البحٌري56

ممبول88.57149.7026.5576.25حموق عامذكراحمد عبده عبدهللا سعٌد57

ممبول817451.8024.3076.10حموق عامذكرصالح صخر عبدالرلٌب احمد النبهان58ً

ممبول887149.7026.4076.10حموق عامذكربالل دمحمعلً لائد عل59ً

ممبول85.637250.4025.6976.09حموق عامذكرمروة عبدالجلٌل ناجً دمحم هزبر60

ممبول86.887149.7026.0675.76حموق عامأنثىغادة احمد عبدالوهاب المادري61

ممبول88.57049.0026.5575.55حموق عامذكرادهم امٌن دمحم احمد سٌف62

ممبول867149.7025.8075.50حموق عامذكراسامة منصور علً حزام63

ممبول81.137351.1024.3475.44حموق عامذكرعمار علً خالد حسن64

ممبول85.387149.7025.6175.31حموق عامأنثىٌسرى عبدالباري عبده احمد65

ممبول89.756948.3026.9375.23حموق عامذكرنادر جالل عبده احمد نعمان66

ممبول807351.1024.0075.10حموق عامأنثىمنى علً عبدالملن عبده السروري67

ممبول81.387250.4024.4174.81حموق عامذكرحمزه عبدالملن عبداالله محسن68

ممبول83.387149.7025.0174.71حموق عامذكراصٌل ٌوسف احمد سالم العرٌم69ً

ممبول906847.6027.0074.60حموق عامذكرحمزة عبدالحفٌظ دمحم مجاهد الحمادي70

ممبول91.136746.9027.3474.24حموق عامذكرعبد الرحمن نجٌب احمد جسار71

ممبول88.386847.6026.5174.11حموق عامذكرعبدالرحمن امٌن دمحم صالح الكمال72ً

ممبول886847.6026.4074.00حموق عامذكرمصطفى سعٌد دمحم غالب الجعدي73

ممبول92.256646.2027.6873.88حموق عامذكرٌاسٌن مهٌوب اسماعٌل حٌدر74

ممبول89.636746.9026.8973.79حموق عامذكرعادل دمحم حسن فرحان75

ممبول84.756948.3025.4373.73حموق عامذكردمحم عبدالمادر دمحم عل76ً

ممبول85.56847.6025.6573.25حموق عامذكرعمٌل دمحم عبدالرب عل77ً

ممبول80.57049.0024.1573.15حموق عامذكردمحم احمد عبدالسالم ابراهٌم الماض78ً

ممبول84.886847.6025.4673.06حموق عامذكرعمار عارف امٌن ابراهٌم79

ممبول91.56545.5027.4572.95حموق عامأنثىرحمة دمحم احمد فارع الدبع80ً
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ممبول81.386948.3024.4172.71حموق عامأنثىمرام عبدهللا نعمان حسٌن81

ممبول88.136646.2026.4472.64حموق عامذكررفعت عبدالولً احمد سلمان82

ممبول81.126948.3024.3472.64حموق عامذكرهشام دمحم سعٌد الحاج83

ممبول92.6256444.8027.7972.59حموق عامأنثىرشا خالد دمحم احمد العشاري84

ممبول87.886646.2026.3672.56حموق عامذكرحمٌر صالح درهم عل85ً

ممبول87.756646.2026.3372.53حموق عامذكرراكان فؤاد عبدالمادر لطف86

ممبول80.256948.3024.0872.38حموق عامذكرعاهد هادي عبدالجلٌل محمود87

ممبول82.386847.6024.7172.31حموق عامأنثىشٌماء عبد الحمٌد عبد المجٌد الحاج88

ممبول84.256746.9025.2872.18حموق عامذكرعبدالباسط ٌوسف سلٌمان زهٌر89

ممبول81.756847.6024.5372.13حموق عامأنثىاٌناس عبدهللا عبدالرحمن احمد الحاج90

ممبول846746.9025.2072.10حموق عامذكرعمار دمحم سعٌد احمد91

ممبول85.56646.2025.6571.85حموق عامأنثىسوسن عبدالغنً عبده علً سعٌد92

ممبول83.136746.9024.9471.84حموق عامذكرنصر مرشد ناجً السبتان93ً

ممبول87.636545.5026.2971.79حموق عامذكراٌمن عباس حسن احمد94

ممبول856646.2025.5071.70حموق عامذكرجالل حمدي سعٌد عثمان95

ممبول86.886545.5026.0671.56حموق عامذكرمهند عبدالباسط علً حسن96

ممبول81.886746.9024.5671.46حموق عامذكرناٌف عبدالجلٌل احمد حسن وجٌه الدٌن97

ممبول88.886444.8026.6671.46حموق عامأنثىنورس عبدالرحمن احمد عل98ً

ممبول88.136444.8026.4471.24حموق عامذكرحذٌفة خالد سعٌد عون الحداد99

ممبول836646.2024.9071.10حموق عامأنثىروزا عبدالمعٌن دمحم ابراهٌم100

ممبول93.886142.7028.1670.86حموق عامذكرحمدي لحطان عبده مثنى الجابري101

ممبول92.636142.7027.7970.49حموق عامأنثىبراءه حسن عبدهللا حسن102

ممبول85.386444.8025.6170.41حموق عامأنثىكفٌلة احمد دمحم ناصر103

ممبول89.756243.4026.9370.33حموق عامأنثىدعاء صادق سعٌد مدهش المرون104ً

ممبول926142.7027.6070.30حموق عامذكردمحم علً احمد عبدهللا البرٌه105ً

ممبول806646.2024.0070.20حموق عامذكرعالء دمحم احمد ابوراوٌه106

ممبول86.56344.1025.9570.05حموق عامأنثىسهى عبدالعظٌم حمود عبدالخالك107

ممبول866344.1025.8069.90حموق عامذكرمؤٌد عبدالوهاب سعٌد لائد العبٌدي108

ممبول89.56142.7026.8569.55حموق عامذكرنائف خالد دمحم عبدالفتاح دمحم109

ممبول82.386444.8024.7169.51حموق عامذكرعلً عبدالرحٌم وازع علً دمحم110

ممبول88.386142.7026.5169.21حموق عامأنثىنهلة امٌن مرشد عبد هللا111

ممبول816444.8024.3069.10حموق عامذكرمجد عبدهللا فرحان خالد الحمٌدي112

ممبول82.886344.1024.8668.96حموق عامذكرعلً دمحم علً عبدالغن113ً

ممبول89.136042.0026.7468.74حموق عامذكرمحمود عبده صالح غالب الجابري114

ممبول86.756142.7026.0368.73حموق عامأنثىروان عبدالدائم سعٌد عبده115

ممبول86.56142.7025.9568.65حموق عامذكرعرفات حمود احمد علً بشٌر116

ممبول79.256444.8023.7868.58حموق عامذكراحمد خالد سٌف عبدهللا117

ممبول88.56042.0026.5568.55حموق عامذكرربٌع محمود سلطان فاضل118

ممبول86.136142.7025.8468.54حموق عامذكردمحم امٌن ٌحٌى عبده الجنٌد119

ممبول80.886344.1024.2668.36حموق عامذكرباسم خالد دمحم دمحم120

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌد الكلٌة          المسجل العام لجنة الكنترول
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ممبول85.256142.7025.5868.28حموق عامذكرخلٌفه دمحم سٌف غالب121

ممبول80.386344.1024.1168.21حموق عامذكرجمال مهٌوب احمد دمحم الحٌدري122

ممبول87.256042.0026.1868.18حموق عامذكرعمار دمحم عبدالسالم ممبل123

ممبول84.886142.7025.4668.16حموق عامذكرصخر دمحم علً المعمري124

ممبول89.55941.3026.8568.15حموق عامذكراٌهاب دمحم رشاد عبدالوهاب125

ممبول84.256142.7025.2867.98حموق عامذكرعصام عبدالرحٌم احمد عبدالجلٌل126

ممبول86.256042.0025.8867.88حموق عامأنثىسهٌلة عبد هللا احمد جمال127

ممبول81.56243.4024.4567.85حموق عامذكراسامه محفوظ شرف ثابت128

ممبول90.135840.6027.0467.64حموق عامذكردمحم عبدالجلٌل عبدالغنً سلطان129

ممبول80.56243.4024.1567.55حموق عامذكرمنٌف عبدالسالم امٌن حمٌد130

ممبول87.385941.3026.2167.51حموق عامذكرنادر دمحم سلٌمان نصر131

ممبول84.886042.0025.4667.46حموق عامذكرهشام عبده عبدهللا حامد132

ممبول91.135739.9027.3467.24حموق عامأنثىسارة بشٌر دمحم عوض133

ممبول846042.0025.2067.20حموق عامأنثىعنود منصور حمود دمحم احمد الوراف134ً

ممبول79.256243.4023.7867.18حموق عامذكرمصطفى عبده مهٌوب لائد135

ممبول87.55840.6026.2566.85حموق عامذكراسامه خالد حسن ٌحٌى الغالب136ً

ممبول89.755739.9026.9366.83حموق عامأنثىمروى عبد البالً احمد محمود المدس137ً

ممبول80.386142.7024.1166.81حموق عامذكرحمزة عبدالجلٌل فارع احمد الوجٌه138

ممبول855941.3025.5066.80حموق عامذكردمحم محمود عبدهللا ابراهٌم139

ممبول94.255538.5028.2866.78حموق عامذكرعبدهللا دمحم حسن لاسم140

ممبول86.55840.6025.9566.55حموق عامذكرلحطان عبدهللا فارع ناج141ً

ممبول88.255739.9026.4866.38حموق عامأنثىغادة عبده دمحم علً عبده البرٌه142ً

ممبول80.886042.0024.2666.26حموق عامذكراوٌس عبدالصمد عبدالكرٌم عبده143

ممبول85.265840.6025.5866.18حموق عامأنثىسهام عبد هللا احمد جمال دمحم144

ممبول85.255840.6025.5866.18حموق عامذكرمعمر منٌر امٌن احمد الحماط145ً

ممبول86.755739.9026.0365.93حموق عامذكرحمدي احمد دمحمهزاع146

ممبول86.755739.9026.0365.93حموق عامأنثىعالء محفوظ طه دمحم ابراهٌم المعمري147

ممبول84.135840.6025.2465.84حموق عامذكرنصر انور سالم محسن ابولحوم148

ممبول83.635840.6025.0965.69حموق عامأنثىالفت حمٌد سٌف ناج149ً

ممبول83.135840.6024.9465.54حموق عامذكراسامه عبدالواحد عبدالعزٌز احمد150

ممبول83.135840.6024.9465.54حموق عامذكرعلً جمال علً لائد151

ممبول82.755840.6024.8365.43حموق عامأنثىسهى دمحم سعٌد لاسم152

ممبول82.385840.6024.7165.31حموق عامذكرصدام احمد عبدالجلٌل دمحم153

ممبول86.55639.2025.9565.15حموق عامذكرفؤاد دمحم علً دمحم154

ممبول84.135739.9025.2465.14حموق عامذكرعلً عبدالرحمن علً عبدالرلٌب155

ممبول865639.2025.8065.00حموق عامذكرربٌع احمد دمحم عبدهللا156

ممبول85.635639.2025.6964.89حموق عامذكرصالح طه احمد عبده الصالح157ً

ممبول85.135639.2025.5464.74حموق عامأنثىلول دمحم علً عبدهللا158

ممبول82.755739.9024.8364.73حموق عامذكرٌوسف عبده ناجً سعٌد159

ممبول825739.9024.6064.50حموق عامذكرعالء فؤاد امٌن عبدالرحمن160

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌد الكلٌة          المسجل العام لجنة الكنترول
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ممبول91.255337.1027.3864.48نسٌم عبدالحفٌظ منصور عل161ً

ممبول88.755437.8026.6364.43حموق عامذكرحسٌن امٌن دمحم صالح الكمال162ً

ممبول87.885437.8026.3664.16حموق عامأنثىغٌداء علً دمحم عل163ً

ممبول82.885639.2024.8664.06حموق عامأنثىسناء بشٌر مهٌوب احمد164

ممبول82.755639.2024.8364.03حموق عامذكرفهمً عبدالوهاب عبدهللا لاسم165

ممبول82.55639.2024.7563.95حموق عامذكرسلٌمان منصور عبدهللا عبداللطٌف166

ممبول82.255639.2024.6863.88حموق عامذكرمبارن سعٌد احمد راجح167

ممبول84.135538.5025.2463.74حموق عامأنثىاسماء دمحم عبده دمحم فارع المعمري168

ممبول79.135739.9023.7463.64حموق عامذكرداوود دمحم حسن احمد اسحم169

ممبول83.255538.5024.9863.48حموق عامذكرعبدالرحمن مهٌوب عبدالعزٌز منصور170

ممبول89.885236.4026.9663.36حموق عامذكردمحم لائد سلطان الحاج171

ممبول89.635236.4026.8963.29حموق عامذكردمحم سٌف مهٌوب مرع172ً

ممبول875337.1026.1063.20حموق عامذكررٌان علً دمحم صالح173

ممبول845437.8025.2063.00حموق عامذكرعبدالحكٌم ٌوسف عبدالخالك دمحم174

ممبول83.385437.8025.0162.81حموق عامأنثىنهى عبدهللا علً دمحم175

ممبول80.755538.5024.2362.73حموق عامأنثىلٌالً حسان احمد حسان شمالن176

ممبول80.375538.5024.1162.61حموق عامذكرسلٌم عبداللطٌف دمحم لاسم177

ممبول91.885035.0027.5662.56حموق عامذكرمروان ناجً احمد عبده178

ممبول84.635337.1025.3962.49حموق عامأنثىاٌمان هائل عبدهللا مفرح179

ممبول91.135035.0027.3462.34حموق عامذكرضرار دمحم عبده دمحم180

ممبول84.1255337.1025.2462.34حموق عامذكرخطاب فهد احمد دمحم181

ممبول83.55337.1025.0562.15حموق عامذكرعبدهللا زٌد ثابت عمر182

ممبول82.635337.1024.7961.89حموق عامذكرفهد مهٌوب صالح ابراهٌم183

ممبول86.755135.7026.0361.73حموق عامذكراٌمن احمد دمحم عبدالملن184

ممبول83.885236.4025.1661.56حموق عامأنثىاٌة نعمان علً ٌحٌى سالم الزبٌدي185

ممبول81.255337.1024.3861.48حموق عامأنثىروان توفٌك احمد منصور186

ممبول88.135035.0026.4461.44حموق عامذكرحسٌن عبدالرلٌب احمد دمحم187

ممبول815337.1024.3061.40حموق عامذكرابراهٌم سرحان دمحم انعم انعم188

ممبول92.134833.6027.6461.24حموق عامذكراشرف عبدالجلٌل غالب عبدهللا189

ممبول87.135035.0026.1461.14حموق عامأنثىرحمة سمٌر طه احمد االثوري190

ممبول79.135337.1023.7460.84حموق عامذكررمزي احمد عبده صالح191

ممبول83.635135.7025.0960.79حموق عامذكرسعٌد دمحم سعٌد دمحم عوض192

ممبول85.755035.0025.7360.73حموق عامذكرعرفات رسام عبدالوهاب سلطان193

ممبول85.635035.0025.6960.69حموق عامأنثىانس عبدهللا عبده نعمان194

ممبول87.884934.3026.3660.66حموق عامذكروهٌم علً نٌسان حسان195

ممبول805236.4024.0060.40حموق عامذكرابراهٌم احمد علً ٌحٌى الغفاري196

ممبول805236.4024.0060.40حموق عامأنثىاوراس عبداالله عبدهللا عمالن197

ممبول845035.0025.2060.20حموق عامأنثىحنٌن عبدهللا حسن سعٌد198

ممبول81.635135.7024.4960.19حموق عامذكراحمد منصور حسن دمحم199

ممبول79.135236.4023.7460.14حموق عامذكرمبارن نبٌل عمالن حسان الزغروري200

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌد الكلٌة          المسجل العام لجنة الكنترول
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ممبول83.385035.0025.0160.01حموق عامذكرعالء منٌر عبدالرحمن ردمان201

ممبول87.754833.6026.3359.93حموق عامذكرعبدالعزٌز دمحم احمد سعٌد202

ممبول904732.9027.0059.90حموق عامأنثىسارة شائف دمحم ابراهٌم العامري203

ممبول80.635135.7024.1959.89حموق عامذكرٌحٌى علً ممبل عبدالخالك204

ممبول80.385135.7024.1159.81حموق عامذكراسحاق ابراهٌم عبدالسالم شمسان205

ممبول82.255035.0024.6859.68حموق عامذكردمحم فؤاد حسن الحمٌري206

ممبول81.135035.0024.3459.34حموق عامذكرالبراء احمد حمٌد غالب المجٌدي207

ممبول87.384732.9026.2159.11حموق عامذكرمنذر دمحم علً سٌف208

ممبول83.254833.6024.9858.58حموق عامذكرنجم الدٌن امٌن منصور علً الهالل209ً

ممبول85.54732.9025.6558.55حموق عامذكردمحم لاسم احمد منٌف الحسن210ً

ممبول904531.5027.0058.50حموق عامذكرعمرو عبدالسالم مهٌوب عل211ً

ممبول834833.6024.9058.50حموق عامذكروسٌم دمحم صادق احمد حسن212

ممبول87.634632.2026.2958.49حموق عامذكردمحم عبدالرلٌب غالب احمد213

ممبول89.754531.5026.9358.43حموق عامأنثىاٌات علً دمحم مهٌوب214

ممبول87.254632.2026.1858.38حموق عامذكرامجد عبدالرحمن احمد نائف215

ممبول89.134531.5026.7458.24حموق عامذكرعصام احمد سٌف الحمودي216

ممبول90.884430.8027.2658.06حموق عامأنثىلطفٌة احمد عبده عبدهللا البذٌج217ً

ممبول81.384833.6024.4158.01حموق عامذكرمشتاق عبدالحكٌم عبدالجلٌل عبدالمجٌد218

ممبول83.384732.9025.0157.91حموق عامذكرحمدان فاروق دمحم عبدالرحٌم219

ممبول85.54632.2025.6557.85حموق عامذكرزاهد انور دمحم عبدهللا220

ممبول94.54229.4028.3557.75حموق عامذكرعاصم توفٌك عبده دمحم221

ممبول91.634330.1027.4957.59حموق عامأنثىهٌام احمد دمحم عبدالجلٌل222

ممبول86.134531.5025.8457.34حموق عامذكربدر مهٌوب احمد السلم223ً

ممبول79.134833.6023.7457.34حموق عامذكرعزام سلطان احمد حمٌد224

ممبول84.884531.5025.4656.96حموق عامذكرهشام عبدالرحمن لائد مسعد225

ممبول82.384632.2024.7156.91حموق عامذكرهشام فؤاد لائد حمود المدس226ً

ممبول82.254632.2024.6856.88حموق عامذكرامٌر علوان علً لائد227

ممبول89.754229.4026.9356.33حموق عامأنثىفاطمة حٌدر علً منصور228

ممبول84.884430.8025.4656.26حموق عامأنثىباسم علً احمد هائل229

ممبول89.254229.4026.7856.18حموق عامذكرعمران بالل احمد دبوان230

ممبول84.254430.8025.2856.08حموق عامذكرمروان ابراهٌم عبده ممبل231

ممبول90.634128.7027.1955.89حموق عامذكررشاد منٌر دمحم عبدالسالم232

ممبول88.134229.4026.4455.84حموق عامذكردمحم عبدالرحمن شداد نصر احمد233

ممبول83.384430.8025.0155.81حموق عامذكرشهاب فؤاد دمحم عبده سٌف234

ممبول80.594531.5024.1855.68حموق عامذكرانور عباس هاشم سعٌد235

ممبول924028.0027.6055.60حموق عامذكرصالح عبده حسان احمد الوجٌة236

ممبول80.134531.5024.0455.54حموق عامذكراحمد عبدالملن عبده سعٌد237

ممبول79.884531.5023.9655.46حموق عامذكرابراهٌم عبدالحكٌم احمد مثنى هادي الفمٌة238

ممبول84.54229.4025.3554.75حموق عامذكرخلٌل صادق سعٌد عثمان239

ممبول82.134330.1024.6454.74حموق عامذكراحمد عبدالعزٌز منصور احمد240
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ممبول894028.0026.7054.70حموق عامذكردمحم خلٌل عبدهللا عثمان241

ممبول81.884330.1024.5654.66حموق عامذكرحسن دمحم حسن عزٌز242

ممبول844229.4025.2054.60حموق عامذكرفارس احمد عبدهللا غالب لاسم243

ممبول814330.1024.3054.40حموق عامذكراسامه احمد راجح دمحم سعٌد244

ممبول85.54128.7025.6554.35حموق عامذكردمحم سعٌد عبدهللا عبده245

ممبول82.634229.4024.7954.19حموق عامذكردمحم عبدالمؤمن احمد ثابت246

ممبول82.134229.4024.6454.04حموق عامذكرلائد دمحم لائد احمد247

ممبول83.134128.7024.9453.64حموق عامذكراسامة ضٌاء علً عبدهللا مرشد248

ممبول834028.0024.9052.90حموق عامأنثىدٌنا علً غالب لاسم249

ممبول80.54128.7024.1552.85حموق عامذكرابراهٌم عبدالسالم دمحم لاسم المهاجري250

ممبول87.383826.6026.2152.81حموق عامذكردمحم عبدالسالم امٌن حمٌد251

ممبول82.254028.0024.6852.68حموق عامذكردمحم عارف احمد سالم252

ممبول82.883927.3024.8652.16حموق عامذكرعلً دمحم علً دمحم سعٌد253

ممبول82.253927.3024.6851.98حموق عامذكرصهٌب عمر حمود عبدالواسع254

ممبول893625.2026.7051.90حموق عامذكرمعاذ عبدالملن عبدالرحمن دمحم255

ممبول83.753826.6025.1351.73حموق عامذكربكٌل مختار لائد دمحم ناصر الصنوي256

ممبول81.383927.3024.4151.71حموق عامذكروهٌب علً سرحان احمد257

ممبول863725.9025.8051.70حموق عامأنثىهند دمحم عبدهللا مهٌوب258

ممبول85.753725.9025.7351.63حموق عامذكرابراهٌم دمحم عثمان عبده259

ممبول82.883826.6024.8651.46حموق عامذكرعبدالملن دمحم علً عبدالغن260ً

ممبول84.633725.9025.3951.29حموق عامذكربشار عبدالجلٌل دمحم ممبل261

ممبول823826.6024.6051.20حموق عامذكراسامة عبدالعلٌم علً عبدهللا الحمٌري262

ممبول823826.6024.6051.20حموق عامذكرعزالدٌن عبدالعزٌز عبدالمادر صالح263

ممبول81.883826.6024.5651.16حموق عامذكرمروان عبدالموي عبدالسالم دمحم264

ممبول84.53625.2025.3550.55حموق عامذكراحمد لاسم دمحم احمد الحسٌن265

ممبول79.383826.6023.8150.41حموق عامذكردمحم عبداللطٌف دمحم حسن المحٌا266

ممبول88.133423.8026.4450.24حموق عامذكردمحم احمد سعٌد احمد267

ممبول89.753323.1026.9350.03حموق عامذكرحسٌن احمد دمحم حسن الجابري268

ممبول80.383725.9024.1150.01حموق عامذكراحمد عبد االله عبد هللا ابراهٌم269

ممبول84.53524.5025.3549.85حموق عامأنثىوداد احمد علً دمحم النمر270

ممبول79.753725.9023.9349.83حموق عامذكرسعد دمحم علً احمد ٌوسف271

ممبول79.253725.9023.7849.68حموق عامذكرعبدالمجٌد علً عبدهللا عبدالمجٌد272

ممبول81.133625.2024.3449.54حموق عامذكراسامه محسن علً غالب273

ممبول85.53423.8025.6549.45حموق عامذكرغالب عبدهللا دمحم غالب274

ممبول90.133222.4027.0449.44حموق عامأنثىمفٌدة عبدالباري محممد احمد275

ممبول89.883222.4026.9649.36حموق عامذكرٌاسر عبداله عبده سفٌان276

ممبول84.633323.1025.3948.49حموق عامذكرمفٌد عبدهللا ناجً فارع277

ممبول84.133323.1025.2448.34حموق عامذكرابوالغٌث دمحم عبدهللا هزاع278

ممبول79.253524.5023.7848.28حموق عامذكررشاد احمد ممبل عبدالحمٌد279

ممبول80.883423.8024.2648.06حموق عامذكرمهند عبدالحكٌم سعٌد علً غانم280

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌد الكلٌة          المسجل العام لجنة الكنترول
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ممبول83.133323.1024.9448.04حموق عامذكرهاشم علً دمحم عبداللطٌف281

ممبول89.753021.0026.9347.93حموق عامذكردمحم عبده دمحم هزبر االغبري282

ممبول86.383121.7025.9147.61حموق عامذكرعبدهللا عبدالرحمن ٌوسف لائد283

ممبول81.383323.1024.4147.51حموق عامذكردمحم جمال دمحم ممبل284

ممبول83.53222.4025.0547.45حموق عامذكراسامه نبٌل علً فارع سعٌد285

ممبول92.632819.6027.7947.39حموق عامأنثىنجوى عبدالستار سٌف غالب الشمٌري286

ممبول82.383222.4024.7147.11حموق عامذكرحمد محمود سٌف علً المدس287ً

ممبول84.633121.7025.3947.09حموق عامأنثىنفحة دمحم حسن لاسم288

ممبول86.883021.0026.0647.06حموق عامذكرانور عفٌف عبدالرحٌم احمد289

ممبول84.133121.7025.2446.94حموق عامذكرهائل سعٌد احمد مهٌوب290

ممبول83.883121.7025.1646.86حموق عامذكرابراهٌم دمحم عبدالكرٌم عبدالرحمن291

ممبول81.253222.4024.3846.78حموق عامذكردمحم عبدهللا فارع صالح292

ممبول82.753121.7024.8346.53حموق عامذكرمراد طاهر حاتم دمحم293

ممبول84.253021.0025.2846.28حموق عامذكرولٌد نذٌر صادق احمد العواض294ً

ممبول83.753021.0025.1346.13حموق عامذكرعبدهللا جمٌل عبدهللا عل295ً

ممبول83.383021.0025.0146.01حموق عامذكراحمد دمحم احمد مرشد الكامل296

ممبول89.882718.9026.9645.86حموق عامذكرعبدالوهاب محمود دمحم صالح297

ممبول84.52819.6025.3544.95حموق عامأنثىٌاسمٌن عبدالغنً ٌحٌى دمحم298

ممبول82.382819.6024.7144.31حموق عامذكرمشٌر توفٌك احمد سعٌد299

ممبول91.382416.8027.4144.21حموق عامذكرموسى دمحم علً دمحم300

ممبول80.882819.6024.2643.86حموق عامذكرعدي صادق احمد عبدهللا301

ممبول83.132718.9024.9443.84حموق عامذكرولٌد دمحم عبدالغنً فارع الصنوم302ً

ممبول85.752517.5025.7343.23حموق عامأنثىهاجر دمحم احمد سفٌان الصبري303

ممبول85.632517.5025.6943.19حموق عامذكركمال احمد صدام لطف الدهمش304ً

ممبول80.882718.9024.2643.16حموق عامذكرعبدهللا دمحم علً سعد الحداد305

ممبول83.382517.5025.0142.51حموق عامذكرحبٌب نشوان مهٌوب احمد السلم306ً

ممبول83.752416.8025.1341.93حموق عامذكردمحم عبدالجبار عبدالعزٌز احمد سٌف307

ممبول90.382114.7027.1141.81حموق عامذكرحسٌن علً عبد السالم ممبل308

ممبول84.122316.1025.2441.34حموق عامأنثىسمٌة علً دمحم صالح309

ممبول81.632416.8024.4941.29حموق عامذكررٌان خالد عبدالمغنً عبدالرحمن310

ممبول85.252215.4025.5840.98حموق عامذكردمحم عبدهللا دمحم غالب311

ممبول89.132014.0026.7440.74حموق عامأنثىنور احمد علً صالح خالد صالح312

ممبول79.252416.8023.7840.58حموق عامذكررائد عبدالحكٌم عبدهللا حسن313

ممبول81.382316.1024.4140.51حموق عامذكراحمد دمحم عبدهللا عثمان314

ممبول85.52114.7025.6540.35حموق عامذكردمحم عبدالعزٌز درهم عل315ً

ممبول87.752014.0026.3340.33حموق عامذكرعثمان صادق دمحم احمد316

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌد الكلٌة          المسجل العام لجنة الكنترول
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غٌر ممبول84.882014.0025.4639.46حموق عامذكردمحم صادق دمحم عبده لاسم317

غٌر ممبول81.882114.7024.5639.26حموق عامذكراسامه عادل لاسم عبده مجاهد318

غٌر ممبول79.252215.4023.7839.18حموق عامذكرمجٌب غالب احمد غالب319

غٌر ممبول81.252114.7024.3839.08حموق عامذكرعبدالعلٌم عبدالسالم لائد دمحم320

غٌر ممبول85.881913.3025.7639.06حموق عامذكرهالة انٌس عبدهللا ناج321ً

غٌر ممبول81.132114.7024.3439.04حموق عامذكرجابر بدٌل عبدالدائم سالم322

غٌر ممبول901711.9027.0038.90حموق عامذكرحمدي احمد صالح دمحم الشغدري323

غٌر ممبول79.252114.7023.7838.48حموق عامأنثىوفاء دمحم ناجً عبداللطٌف324

غٌر ممبول86.131812.6025.8438.44حموق عامذكردمحم سعٌد دمحم علً المرٌض325ً

غٌر ممبول80.752014.0024.2338.23حموق عامذكراسحاق عبد العزٌز احمد طه326

غٌر ممبول82.631913.3024.7938.09حموق عامذكردمحم عبدهللا عبدالدائم احمد327

غٌر ممبول84.251812.6025.2837.88حموق عامذكرعمر مختار عبد اىىه دمحم328

غٌر ممبول831812.6024.9037.50حموق عامذكرسلٌمان عبدهللا احمد صالح329

غٌر ممبول91.75149.8027.5337.33حموق عامذكرعلً احمد بن احمد طاهر الممرع330ً

غٌر ممبول85.751611.2025.7336.93حموق عامأنثىحنان عبدالجلٌل سعٌد لائد331

غٌر ممبول85.631611.2025.6936.89حموق عامذكرزكرٌا احمد عبده دمحم عل332ً

غٌر ممبول82.881711.9024.8636.76حموق عامذكردمحم لائد دمحم غالب المخالف333ً

غٌر ممبول79.251812.6023.7836.38حموق عامذكرحمزه دمحم غالب دمحم334

غٌر ممبول85.251510.5025.5836.08حموق عامذكرحسام اسماعٌل عبده لائد335

غٌر ممبول85.131510.5025.5436.04حموق عامذكرحازم جمٌل دمحم سعٌد336

غٌر ممبول87.88128.4026.3634.76حموق عامذكرهشام عبده عبدهللا دمحم337

غٌر ممبول801510.5024.0034.50حموق عامذكرمعاذ دمحم سعٌد الحاج338

غٌر ممبول89117.7026.7034.40حموق عامذكردمحم احمد علً صالح339

غٌر ممبول83.75139.1025.1334.23حموق عامذكردمحم علً دمحم مهٌوب340

غٌر ممبول83.25139.1024.9834.08حموق عامذكرمجاهد رشاد احمد دمحم341

غٌر ممبول84.75128.4025.4333.83حموق عامذكرامٌن عبدهللا دمحم عبد الرحمن السناوي342

غٌر ممبول82.75128.4024.8333.23حموق عامذكرولٌد هشام عبدالملن صالح الشوكان343ً

غٌر ممبول82.63128.4024.7933.19حموق عامذكرجهاد عبده هزبر سعٌد344

غٌر ممبول82107.0024.6031.60حموق عامذكراحمد رمزي علوان سعٌد345

غٌر ممبول88.6374.9026.5931.49حموق عامذكرعمار احمد عبده لائد346

غٌر ممبول88.553.5026.5530.05حموق عامذكرزكرٌا احمد صدلً دمحم عبدالمادر الشام347ً

غٌر ممبول81.7564.2024.5328.73حموق عامذكرٌنوف مختار سلطان سٌف348

(بدون هوٌه)مرفوض 81.887250.4024.5674.96حموق عامذكرعبدالحكٌم عبدالماهر اسماعٌل الخرسان349ً

(بدون هوٌه)مرفوض 79.133826.6023.7450.34حموق عامذكرعمر عزمً عبدالمعٌن احمد الممطري350

(بدون هوٌه)مرفوض 83.882718.9025.1644.06حموق عامذكرعبدهللا اخمد عبدهللا احمد351

(بدون هوٌه)مرفوض 88.381510.5026.5137.01حموق عامذكردمحم عبدالغنً احمد عل352ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌد الكلٌة          المسجل العام لجنة الكنترول


