
اجواليانجليزيرياضيات

هقبول2030508625.8075.80اقتصادأنثىهال دمحم دمحم مرشد1

هقبول30144476.1222.8466.84اقتصادذكررضوان سلطان عبدهللا احمد2

هقبول22184080.8824.2664.26اقتصادأنثىخدٌجة طه عبدهللا عل3ً

هقبول26144078.3823.5163.51اقتصادذكرٌونس احمد صالح ناج4ً

هقبول26123876.7523.0361.03اقتصادذكردمحم نعمان ناجً سٌف5

هقبول18163489.526.8560.85اقتصادأنثىسبا دمحم عبدهللا دمحم مره6

هقبول26103674.8822.4658.46اقتصادأنثىهدٌل خالد سٌف دمحم7

هقبول18163476.522.9556.95اقتصادذكراسعد مجدي دمحم سعٌد8

هقبول2483282.1324.6456.64اقتصادذكردمحم عبدهللا راوح احمد9

هقبول14163085.7525.7355.73اقتصادذكرعٌسى خالد قاسم مقبل ناج10ً

هقبول18123082.2524.6854.68اقتصادذكردمحم سٌف علٌحسن11

هقبول14122693.528.0554.05اقتصادذكرشوقً دمحم علً احمد الحداد12

هقبول228307923.7053.70اقتصادذكررهٌب عبدهللا دمحم عون13

هقبول16122885.525.6553.65اقتصادذكراحمد علً عبدهللا عثمان14

هقبول14142884.8825.4653.46اقتصادذكرمهند فاروق عبدهللا احمد الصوف15ً

هقبول10162691.2527.3853.38اقتصادذكرناظم عبدالغنً دمحم احمد16

هقبول10203075.2522.5852.58اقتصادذكرمازن عصام دمحم عل17ً

هقبول2082881.7524.5352.53اقتصادذكرفاروق ٌاسٌن احمد حزام18

هقبول1682493.1327.9451.94اقتصادذكرراشد دمحم علً دمحم سعٌد19

هقبول1412268525.5051.50اقتصادذكرقاسم دمحم قاسم مرشد20

هقبول2062684.6325.3951.39اقتصادذكرالٌاس دمحم غالب عل21ً

هقبول18102877.2523.1851.18اقتصادذكرٌاسر عبدهللا علً احمد22

هقبول10142490.3827.1151.11اقتصادأنثىسامٌة ناصر سعٌد عبدهللا المقطري23

هقبول14142876.8723.0651.06اقتصادذكرعمار احمد دمحم دمحم24

هقبول14142876.7523.0351.03اقتصادذكرهٌثم دمحم غالب قائد العدٌن25ً

هقبول18102876.3822.9150.91اقتصادذكرموسى احمد علً احمد26

هقبول208287622.8050.80اقتصادأنثىارزاق علً مرشد دمحم27

هقبول12122488.6326.5950.59اقتصادذكرسلطان عبدالعزٌز علً عبده المجٌدي28

هقبول14142875.1322.5450.54اقتصادذكربشار علً صالح حسن الحسن29ً

هقبول10142487.6326.2950.29اقتصادذكراحمد رافت احمد مهٌوب30
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هقبول12122484.7525.4349.43اقتصادأنثىخلود خالد علً بن علً المعمري31

هقبول16102677.7523.3349.33اقتصادذكردمحم ٌونس دمحم عبدالجلٌل32

هقبول1682484.1325.2449.24اقتصادذكررافت سعٌد احمد قائد33

هقبول12142676.2522.8848.88اقتصادذكرصهٌب عبدالباسط مقبل احمد34

هقبول16102675.3722.6148.61اقتصادذكربالل دمحم احمد دحان35

هقبول10162674.3522.3148.31اقتصادذكرقائد خالد قائد ناج36ً

هقبول8142286.7526.0348.03اقتصادأنثىسمٌة جالل قائد دمحم37

هقبول1282093.3828.0148.01اقتصادذكرحمزة فهٌم سلطان عل38ً

هقبول8142286.1325.8447.84اقتصادأنثىاشجان دمحم شمس الدٌن عبدالماجد39

هقبول8122092.2527.6847.68اقتصادذكرعادل نبٌل احمد صالح االشعري40

هقبول1682477.8823.3647.36اقتصادذكرولٌد سلطان دمحم هزاع الملٌك41ً

هقبول1482284.3825.3147.31اقتصادذكرحمزه احمد علً دمحم42

هقبول1662282.6324.7946.79اقتصادذكرماجد عفٌف عبدالرحٌم احمد43

هقبول166228224.6046.60اقتصادذكراٌمن طه علً احمد عبدالسالم المهدي44

هقبول12122475.1322.5446.54اقتصادذكررزق دمحم سلطان جعفر45

هقبول10102087.7526.3346.33اقتصادذكرعرفات عارف دبوان سعٌد46

هقبول1662280.6324.1946.19اقتصادذكرفارس دمحم فرحان دمحم47

هقبول1662278.523.5545.55اقتصادذكرعمران عبدهللا حمود احمد48

هقبول1462084.7525.4345.43اقتصادذكرعبٌد دمحم عبداالله عبٌد49

هقبول1462084.6325.3945.39اقتصادأنثىفاطمة منصور دمحم علً الفقٌه50

هقبول1482277.7523.3345.33اقتصادذكرعمار ٌاسر دمحم عل51ً

هقبول1482277.3823.2145.21اقتصادذكردمحم نجٌب عبدالحمٌد احمد52

هقبول12102277.2523.1845.18اقتصادذكرعبدالرحمن دمحم عبدالوهاب ناصر53

هقبول8142277.2523.1845.18اقتصادذكررشٌد ٌحٌى صالح دمحم النهاري54

هقبول12102276.6322.9944.99اقتصادذكررامز فٌصل دمحم عبده55

هقبول12102275.6522.7044.70اقتصادذكردمحم عبد الرقٌب علً دمحم الحدق56ً

هقبول8142275.2522.5844.58اقتصادذكرنورالدٌن مختار امٌن مهٌوب57

هقبول8122081.1324.3444.34اقتصادأنثىمرام خالد علً بن علً المعمري58

هقبول1261887.2526.1844.18اقتصادأنثىمارٌا علً قائد احمد الصبري59

هقبول6121886.6325.9943.99اقتصادذكرعبدهللا صالح قاسم ناشر المقرع60ً
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هقبول1282078.6323.5943.59اقتصادأنثىبثٌنة عبداالله لطف هزاع61

هقبول10102077.523.2543.25اقتصادذكراركان عبدهللا حمود عل62ً

هقبول8122077.3823.2143.21اقتصادأنثىحنون فؤد سٌف عبده احمد63

هقبول881690.3827.1143.11اقتصادذكردمحم عبدهللا عثمان عبده64

هقبول6101689.1326.7442.74اقتصادأنثىحنٌن عبدالملك عبده علً االغوان65ً

هقبول1282075.6322.6942.69اقتصادذكراحمد سالم احمد جازم66

هقبول8122075.2522.5842.58اقتصادأنثىشٌماء دمحم امٌن علً الشرعب67ً

هقبول8101881.8824.5642.56اقتصادذكرمبارك ناجً عبده عامر68

هقبول1282074.8822.4642.46اقتصادذكرفتوان دمحم عبدالوهاب عبدهللا69

هقبول4121687.526.2542.25اقتصادذكرعرفات حامد غالب عل70ً

هقبول8101880.524.1542.15اقتصادذكرصالح دمحم دمحم علً الحكٌم71ً

هقبول1061686.3825.9141.91اقتصادأنثىغرام صادق عبدهللا سعٌد72

هقبول1261878.1323.4441.44اقتصادذكردمحم طربوش عبدهللا قاسم73

هقبول6121878.1323.4441.44اقتصادذكرعٌسى عبده احمد غالب74

هقبول1061684.7525.4341.43اقتصادأنثىاٌمان صالح احمد مسعد75

هقبول612187823.4041.40اقتصادذكرحمزة دمحم عبدهللا دمحم سعٌد76

هقبول1261877.7523.3341.33اقتصادذكرامٌن فضل احمد حسن الشرمان77ً

هقبول681490.2527.0841.08اقتصادأنثىغفران مهٌوب علً سعٌد الصمدي78

هقبول1081876.8823.0641.06اقتصادأنثىنسٌم حسن دمحم سرحان79

هقبول1261876.7523.0341.03اقتصادأنثىشذى طالل احمد سعد80

هقبول1261876.2522.8840.88اقتصادذكرعبدهللا عبدالودود علً عبده سالم81

هقبول661294.8828.4640.46اقتصادذكرضٌاء عبدالقوي عبدالجبار نعمان الحمودي82

هقبول1081874.1322.2440.24اقتصادأنثىاسماء عبدالرزاق دمحم عل83ً

هقبول1041485.7525.7339.73اقتصادذكربرهان قائد احمد دمحم84

هقبول88167923.7039.70اقتصادأنثىدٌنا عبداالله لطف هزاع85

هقبول881678.3823.5139.51اقتصادذكرعلً دمحم علً ثابت الردفان86ً

هقبول1061675.6322.6938.69اقتصادذكرمروان عبدهللا احمد صالح87

هقبول881675.3522.6138.61اقتصادذكرشمسان عبده ناصر احمد الوجٌه88

هقبول881674.7522.4338.43اقتصادذكرحسام عبده قائد عبٌد89

هقبول841287.8826.3638.36اقتصادذكروجدي عبده احمد عل90ً
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هقبول1061674.522.3538.35اقتصادذكرشامخ دمحم حمود اسماعٌل91

هقبول2121481.1324.3438.34اقتصادذكردمحماحمد دمحم حسان الصغٌر92

هقبول6101674.3822.3138.31اقتصادذكرٌحٌى قاسم احمد حسن93

هقبول681479.2523.7837.78اقتصادذكررٌان عادل عبدالجلٌل عبدالملك94

هقبول681477.523.2537.25اقتصادذكرهشام احمد لطف عبدهللا95

هقبول681477.3823.2137.21اقتصادذكرامجد منصور علً عبدهللا صالح96

هقبول1041476.8823.0637.06اقتصادأنثىزٌنب عبدهللا دمحم قائد97

هقبول1221476.1322.8436.84اقتصادذكردمحم سعٌد صالح عبدهللا98

هقبول86147622.8036.80اقتصادذكرعبدالرحمن احمد علً القٌاض99ً

هقبول841282.2524.6836.68اقتصادذكراسامة صادق دمحم عبده الغالب100ً

هقبول861475.522.6536.65اقتصادذكراسامه عبده دمحم اسماعٌل101

هقبول1041474.8822.4636.46اقتصادذكردمحم ٌاسٌن عبدهللا عبده ثابت102

هقبول661281.1324.3436.34اقتصادذكراالشرف عبدالرحمن عبدالقادر حسن103

هقبول461083.6325.0935.09اقتصادذكردمحم نجمً دمحم هزاع الدعٌس ا104

هقبول281083.525.0535.05اقتصادذكرعبدهللا احمد فرحان خالد105

هقبول661275.522.6534.65اقتصادذكربسام عبدالرب حمٌد دمحم الشمٌري106

هقبول841275.3822.6134.61اقتصادأنثىعفاف احمد عبده حزام الخلٌدي107

هقبول641078.3823.5133.51اقتصادذكرحسن صادق عبدالعزٌز عبدالرقٌب108

هقبول641078.1323.4433.44اقتصادذكرٌاسر دمحم امٌن ناجً عل109ً

هقبول62884.2525.2833.28اقتصادذكرهشام طالل قائد دمحم110

هقبول461077.1323.1433.14اقتصادذكرحمزة عبدالجبار عبدهللا احمد فارع111

هقبول641076.6322.9932.99اقتصادذكرسامر رزاز عبدالرحمن عبدالعزٌز112

هقبول641076.1322.8432.84اقتصادذكرمروان دمحم علً احمد االحمدي113

هقبول641074.522.3532.35اقتصادذكرهاشم احمد حزام سعد114
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