
اجواليانجليزيرياضيات

هقبول30265690.1327.0483.04ادارة اعمالذكراسام مصطفى دمحم عبدهللا راوح1

هقبول28245297.6329.2981.29ادارة اعمالذكرامٌر ادرٌس احمد دمحم2

هقبول3024548525.5079.50ادارة اعمالذكراٌهاب عفٌف عبدالحمٌد دمحم3

هقبول28245291.6327.4979.49ادارة اعمالذكرابوبكر عبدالمادر احمد دمحم4

هقبول24265089.2526.7876.78ادارة اعمالذكرحمزة عبد الحكٌم ممبل عبدهللا5

هقبول30164696.528.9574.95ادارة اعمالذكردمحم عبدالتواب عبدالجلٌل سعٌد الحرٌب6ً

هقبول22224493.528.0572.05ادارة اعمالذكرعمر مختار علً فارع7

هقبول20224290.2527.0869.08ادارة اعمالذكرٌاسر رشاد عبده دمحم8

هقبول28144289.3826.8168.81ادارة اعمالذكردمحم جمٌل غالب شمسان المحطان9ً

هقبول28164481.7524.5368.53ادارة اعمالذكرٌوسف دمحم مهٌوب حسان10

هقبول2814428726.1068.10ادارة اعمالذكرحمزة احمد عبدالجلٌل احمد11

هقبول30124286.8826.0668.06ادارة اعمالذكرعمرو محسن دمحم فارع12

هقبول22204286.525.9567.95ادارة اعمالأنثىهوٌدا دمحم عبدالوهاب دمحم فاضل13

هقبول2022428425.2067.20ادارة اعمالذكردمحم عبدالرلٌب لائد ممبل14

هقبول14264088.1326.4466.44ادارة اعمالذكرمشٌر عبدهللا غالب ناجً عل15ً

هقبول24184280.8824.2666.26ادارة اعمالذكرٌونس دمحم مهٌوب دمحم16

هقبول20204086.7526.0366.03ادارة اعمالذكررشٌد منٌر سٌف حسن17

هقبول24143893.1327.9465.94ادارة اعمالذكراٌمن هزاع حسن سعٌد الهالل18ً

هقبول8303892.527.7565.75ادارة اعمالذكربشار احمد سلطان احمد19

هقبول16223890.3827.1165.11ادارة اعمالذكرابراهٌم دمحم احمد الحاج الشرمان20ً

هقبول22184083.3825.0165.01ادارة اعمالذكررائد عبدالباسط دمحم غالب21

هقبول30104083.2524.9864.98ادارة اعمالذكرمعتصم عبده سٌف دمحم22

هقبول24143889.1326.7464.74ادارة اعمالأنثىاٌمان دمحم ممبل سٌف23

هقبول24143887.3826.2164.21ادارة اعمالأنثىعائشة عبدالرلٌب سعٌد دمحم عبده24

هقبول22143693.6328.0964.09ادارة اعمالذكرمعاذ مهٌوب علً سنحان25

هقبول20204080.2524.0864.08ادارة اعمالذكرٌوسف فؤاد عبدهللا عبدالحمٌد الشرعب26ً

هقبول14243884.6325.3963.39ادارة اعمالذكرنواف نجٌب احمد عبده27

هقبول20163690.8827.2663.26ادارة اعمالأنثىرهام فؤاد دمحم حسان المخالف28ً

هقبول10263690.7527.2363.23ادارة اعمالأنثىضنٌن غازي ابراهٌم سلمان29

هقبول20163688.8826.6662.66ادارة اعمالأنثىنسٌبة هاشم سعٌد لاسم المهاجري30
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هقبول14223688.7526.6362.63ادارة اعمالأنثىهبه عبدالموي دمحم علً العرش31ً

هقبول22123495.1328.5462.54ادارة اعمالأنثىحنٌن خالد عوض احمد32

هقبول26123880.6324.1962.19ادارة اعمالذكررائد بكٌل عبده دمحم33

هقبول26103687.1326.1462.14ادارة اعمالذكرادرٌس حسان احمد عبدالولً الواف34ً

هقبول1420349327.9061.90ادارة اعمالأنثىهٌفاء مهٌوب عبدهللا مهٌوب35

هقبول24123683.8825.1661.16ادارة اعمالذكربندر عبدالعزٌز احمد ٌح36ًٌ

هقبول16183489.8826.9660.96ادارة اعمالأنثىرؤى خالد علً عبده الشٌبان37ً

هقبول14203488.8826.6660.66ادارة اعمالذكرٌعموب عبدالحكٌم هاشم احمد38

هقبول20143488.1326.4460.44ادارة اعمالأنثىاالء احمد سالم علً صالح الشرمان39ً

هقبول22123487.8826.3660.36ادارة اعمالأنثىانفال عبد الجلٌل علً لائد كرمان40

هقبول22123487.526.2560.25ادارة اعمالذكرٌعموب عبدالموي لائد الشمٌري41

هقبول20163679.8823.9659.96ادارة اعمالذكرعبدالرحمن عبدالموي نعمان السفٌان42ً

هقبول2410348625.8059.80ادارة اعمالذكرصالح الدٌن هزاع دمحم عبدالرحٌم الواف43ً

هقبول24103485.7525.7359.73ادارة اعمالذكراحمد عبدالعلٌم هزاع حسن الهالل44ً

هقبول14183291.8827.5659.56ادارة اعمالذكرامٌن مجٌب عبدالعزٌز عبدالمادر45

هقبول14163098.1329.4459.44ادارة اعمالأنثىروزان عبدالرحمن احمد عبدالجلٌل الشرعب46ً

هقبول12223484.6325.3959.39ادارة اعمالذكرعرفات حمود دمحم ناج47ً

هقبول16143097.8829.3659.36ادارة اعمالأنثىدعاء عبده علً صالح48

هقبول18143290.6327.1959.19ادارة اعمالأنثىانهار خالد ناشر دمحم49

هقبول20143483.6325.0959.09ادارة اعمالذكردمحم عبدهللا عبدالوهاب دمحم50

هقبول14203483.6325.0959.09ادارة اعمالأنثىاسماء عادل حسن مانع51

هقبول16183483.525.0559.05ادارة اعمالذكرعزام دماج عبده عبدهللا الشمٌري52

هقبول22103290.1327.0459.04ادارة اعمالأنثىنعمة سعٌد رسام سٌف نصر الشرعب53ً

هقبول18143290.0527.0259.02ادارة اعمالذكرعالء الدٌن انور عبده صالح54

هقبول14163095.5128.6558.65ادارة اعمالأنثىامة الرحمن عبداالله عثمان عل55ً

هقبول24103481.6324.4958.49ادارة اعمالذكردمحم عبدهللا لائد سعٌد56

هقبول16143094.8828.4658.46ادارة اعمالأنثىصفاء عصام علً بن عل57ً

هقبول8263480.8824.2658.26ادارة اعمالأنثىرحاب دمحم عبده حسن58

هقبول20123285.7525.7357.73ادارة اعمالذكرجٌاد عبد الرحمن عبده عبد الرب59

هقبول14183284.3825.3157.31ادارة اعمالذكردمحم امٌن حمود سعٌد لاسم60
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هقبول10223284.2525.2857.28ادارة اعمالذكرسهٌل علً دمحم ابراهٌم61

هقبول1812309027.0057.00ادارة اعمالذكرمنذر دمحم عبده عل62ً

هقبول18123089.7526.9356.93ادارة اعمالأنثىطموح سعٌد احمد كلٌب63

هقبول10223282.8824.8656.86ادارة اعمالذكرزكرٌا بدٌع عبدالسالم عثمان64

هقبول22103282.7524.8356.83ادارة اعمالذكرعبدهللا لائد عبدالحمٌد حسان65

هقبول20123282.524.7556.75ادارة اعمالذكرموسى دمحم عبدهللا عبدالحمٌد66

هقبول14183282.2524.6856.68ادارة اعمالذكرنسٌم عبده دمحم سعٌد النجدي67

هقبول18123088.626.5856.58ادارة اعمالذكرفاطمة دمحم حمٌد سٌف الممطري68

هقبول12162892.6327.7955.79ادارة اعمالذكردمحم عبدهللا دمحم عبدهللا فاضل69

هقبول10182891.7527.5355.53ادارة اعمالأنثىنسرٌن لائد ثابت سالم70

هقبول20103084.525.3555.35ادارة اعمالذكردمحم ابراهٌم عبدهللا اسماعٌل71

هقبول14163084.525.3555.35ادارة اعمالأنثىهٌفاء رضوان ٌحٌى حسن ابو سعد72

هقبول16122891.1327.3455.34ادارة اعمالذكرسامح عبده سعٌد دمحم البرٌه73ً

هقبول16143084.1325.2455.24ادارة اعمالذكراحمد سعٌد عبده ثابت74

هقبول14163083.525.0555.05ادارة اعمالذكراصٌل دمحم احمد عبدهللا النظٌف75

هقبول14142890.1327.0455.04ادارة اعمالأنثىافنان صادق احمد دمحم76

هقبول1612289027.0055.00ادارة اعمالذكرعمرو دمحم صالح احمد ثابت77

هقبول16122889.3826.8154.81ادارة اعمالذكردمحم دمحم احمد ٌحٌى الزمر78

هقبول20103082.2524.6854.68ادارة اعمالأنثىانوار دمحم عبدهللا اسماعٌل احمد79

هقبول20103081.7524.5354.53ادارة اعمالذكرعبدالجلٌل عبدالوهاب ممبل عباس80

هقبول10182888.3826.5154.51ادارة اعمالأنثىشذى توفٌك علً عبدالول81ً

هقبول8202887.526.2554.25ادارة اعمالذكردمحم عبدالواسع عبدالفتاح دمحم الحسام82ً

هقبول18123080.7524.2354.23ادارة اعمالأنثىمرٌم عبدالصمد ناجً فرحان83

هقبول16122887.3826.2154.21ادارة اعمالذكرفهٌم مهٌوب صالح عبده العدوف84ً

هقبول14142886.8826.0654.06ادارة اعمالذكردمحم عبدالودود دمحم عبدالحمٌد85

هقبول14142886.1325.8453.84ادارة اعمالذكرعمران نجٌب عبدهللا احمد86

هقبول12142692.2527.6853.68ادارة اعمالأنثىهدٌل احمد دمحم سعٌد87

هقبول14122691.6327.4953.49ادارة اعمالذكراٌمن سعٌد حمٌد دبوان88

هقبول14122691.2527.3853.38ادارة اعمالذكراصٌل جمٌل عبدهللا علً الكوري89

هقبول2262883.8825.1653.16ادارة اعمالذكرعمر عبدالعزٌز سٌف عبدهللا90
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هقبول10142497.1329.1453.14ادارة اعمالذكرمالن حسن عبده حسن عاطف91

هقبول18102883.3825.0153.01ادارة اعمالذكرعبدالرحمن سعٌد حاتم سعٌد92

هقبول18102882.1324.6452.64ادارة اعمالذكرمارٌا علً علً دمحم مهدي93

هقبول2242688.6326.5952.59ادارة اعمالذكردمحم سٌف سعٌد دائل94

هقبول16122881.8824.5652.56ادارة اعمالذكرمؤمن حسٌن دائل دمحم95

هقبول1882687.6326.2952.29ادارة اعمالأنثىامال خالد عبدالعزٌز لائد المباط96ً

هقبول10142494.2528.2852.28ادارة اعمالذكراٌاد احمد صالح عبدالمجٌد97

هقبول1410249327.9051.90ادارة اعمالذكراحمد دمحم صالح لاسم العشاوي98

هقبول1410249327.9051.90ادارة اعمالأنثىانهار خالد دمحم عبدالجلٌل احمد عل99ً

هقبول14102492.8827.8651.86ادارة اعمالأنثىامنه سلطان دمحم علً الخلٌدي100

هقبول18102879.523.8551.85ادارة اعمالذكرحمزه عبدهللا دمحم عبدالواحد101

هقبول12142686.1325.8451.84ادارة اعمالذكرمنٌر مهٌوب علً سنحان الشرعب102ً

هقبول1412268625.8051.80ادارة اعمالذكردمحم عباس عثمان مهٌوب ناج103ً

هقبول14102492.1327.6451.64ادارة اعمالذكردمحم عبداالحد عبده سعٌد104

هقبول12122491.527.4551.45ادارة اعمالأنثىاسماء منصور عبدهللا عبده105

هقبول8182684.6325.3951.39ادارة اعمالذكرحذٌفه منصور وازع دمحم106

هقبول1212249127.3051.30ادارة اعمالذكراحمد نبٌل عبدالحك علً سعٌد107

هقبول2062683.6325.0951.09ادارة اعمالذكردمحم شرف دمحم حزام108

هقبول12122490.1327.0451.04ادارة اعمالذكرعبدالماجد عبدالرحمن دمحم احمد109

هقبول16102683.1324.9450.94ادارة اعمالذكراٌمن دمحم منصور ٌحٌى النهم110ً

هقبول16102682.6324.7950.79ادارة اعمالذكرمالن عٌدروس دمحم علً الربٌع111ً

هقبول10162682.524.7550.75ادارة اعمالأنثىخلود سعٌد حسن حزام112

هقبول8162488.1326.4450.44ادارة اعمالذكروحٌد احمد دمحم عبدهللا ممبل الهرماش113

هقبول12102294.6328.3950.39ادارة اعمالذكروجدان عبدالباسط دمحم حسن114

هقبول1682487.8826.3650.36ادارة اعمالذكرانس باسم حسن علً عبدهللا115

هقبول1882680.8824.2650.26ادارة اعمالذكرعمرو عبده احمد دمحم116

هقبول12142680.8824.2650.26ادارة اعمالذكرعبدالرؤوف دمحم احمد غالب الهمدان117ً

هقبول14122680.3824.1150.11ادارة اعمالذكرخالد فٌصل علً ٌحٌى118

هقبول1410248726.1050.10ادارة اعمالأنثىلٌلى عبدهللا عبده سعٌد119

هقبول168248726.1050.10ادارة اعمالذكردمحم امٌن عبده احمد ناج120ً
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هقبول10142486.6325.9949.99ادارة اعمالذكررافت مراد عبده سعٌد ممبل121

هقبول16102679.7523.9349.93ادارة اعمالذكراٌاد عبدالرزاق لائد حسن122

هقبول1012229327.9049.90ادارة اعمالذكرعٌسى عبدهللا اسماعٌل ممبل123

هقبول14102486.2525.8849.88ادارة اعمالأنثىابرار سمٌر عبدالحلٌم حٌدر علً الرباص124ً

هقبول1862486.2525.8849.88ادارة اعمالأنثىاسراء عبدالباري احمد ٌوسف125

هقبول16102679.3823.8149.81ادارة اعمالأنثىهٌام هاشم عبادي احمد126

هقبول8162485.8825.7649.76ادارة اعمالذكراحمد عبدالباري عبدهللا عبده سعٌد127

هقبول16102679.1323.7449.74ادارة اعمالأنثىنهال عبدالوهاب سعٌد فرحان الحمٌري128

هقبول1862485.7525.7349.73ادارة اعمالأنثىامٌمة دمحم عبدالواحد حسن129

هقبول1682485.525.6549.65ادارة اعمالذكردمحم ٌحٌى احمد عبدالرحمن المجاهد130

هقبول1012229227.6049.60ادارة اعمالأنثىنوف جمٌل سلطان عبدهللا احمد الزرٌم131ً

هقبول10142484.3825.3149.31ادارة اعمالذكرحامد عبدهللا سعٌد دمحم غالب132

هقبول10122290.6327.1949.19ادارة اعمالأنثىعال جمعان سٌف ثابت133

هقبول1862483.3825.0149.01ادارة اعمالذكرهٌثم سمٌر عبدهللا سالم العامري134

هقبول10102096.528.9548.95ادارة اعمالأنثىنسرٌن دمحم حسان عبدالرزاق135

هقبول12122483.1324.9448.94ادارة اعمالذكرعامر علً حسن دمحم ناج136ً

هقبول816248324.9048.90ادارة اعمالذكراحمد ناصر سعٌد احمد137

هقبول166228926.7048.70ادارة اعمالأنثىفاطمة فضل عبده احمد138

هقبول10142482.1324.6448.64ادارة اعمالذكرشاكر عباس علً دمحم139

هقبول10122288.7526.6348.63ادارة اعمالأنثىنضال عبده دمحم شعنون140

هقبول10142481.8824.5648.56ادارة اعمالذكرزكرٌا دمحم حسان عبده141

هقبول1682481.8824.5648.56ادارة اعمالذكراحمد انور مدهش سٌف142

هقبول1682481.7524.5348.53ادارة اعمالذكرحذٌفة علً احمد سعد143

هقبول10122288.2526.4848.48ادارة اعمالذكرمهند دمحم ناشر مرشد144

هقبول166228826.4048.40ادارة اعمالأنثىهوٌدا هٌكل عبدهللا عبده145

هقبول12122481.2524.3848.38ادارة اعمالذكرهارون عبدالعزٌز دمحم حمود146

هقبول10122287.8826.3648.36ادارة اعمالذكرلصً عادل عبدالغفار احمد رشدي147

هقبول1482287.6326.2948.29ادارة اعمالذكردمحم عبدالغنً دمحم عبدالجلٌل148

هقبول10142480.7524.2348.23ادارة اعمالأنثىضفاف معن فاروق دمحم المرش149ً

هقبول1482287.2526.1848.18ادارة اعمالذكررامً فؤاد ابراهٌم دمحم حسن150
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غير هقبول12122480.3824.1148.11ادارة اعمالذكرانس ابراهٌم سعٌد ناصر الجعادي151

غير هقبول12122480.3824.1148.11ادارة اعمالذكرشعٌب جمال عبدالكرٌم عبده بشر152

غير هقبول8142286.7526.0348.03ادارة اعمالذكراسامه صالح عبدهللا محسن153

غير هقبول10122286.7526.0348.03ادارة اعمالذكربسام علً صالح احمد154

غير هقبول10142479.6323.8947.89ادارة اعمالأنثىارٌج عبد الرلٌب احمد سعٌد البرٌه155ً

غير هقبول8142285.7525.7347.73ادارة اعمالذكرادهم احمد دمحم راحج سعٌد156

غير هقبول10102092.3827.7147.71ادارة اعمالذكرصادق سعٌد عبده مهٌوب الواف157ً

غير هقبول1662285.525.6547.65ادارة اعمالذكرعلً دمحم عبدهللا سعٌد158

غير هقبول148228525.5047.50ادارة اعمالأنثىابرار عبدالباري عبدالسالم احمد الرمٌمة159

غير هقبول1482284.8825.4647.46ادارة اعمالأنثىنهى دمحم حمود مرشد160

غير هقبول4162091.527.4547.45ادارة اعمالذكرمدٌن نجٌب عثمان حسٌن161

غير هقبول10122284.2525.2847.28ادارة اعمالذكردمحم ٌحٌى دمحم ناجً شرف162

غير هقبول6162284.1325.2447.24ادارة اعمالذكرعبدالعظٌم طاهر علً عبدهللا163

غير هقبول12102283.8825.1647.16ادارة اعمالذكراسامه توفٌك عبدالغنً ردمان164

غير هقبول10122283.7525.1347.13ادارة اعمالذكرجالل احمد دمحم لاسم165

غير هقبول8122090.3827.1147.11ادارة اعمالذكردمحم جمال لاسم حسن المخالف166ً

غير هقبول12102283.1324.9446.94ادارة اعمالأنثىسلوى هائل عبدهللا مفرح167

غير هقبول12102282.7524.8346.83ادارة اعمالذكراحمد عبدالموي عبدالحمٌد ابراهٌم168

غير هقبول1282089.3726.8146.81ادارة اعمالذكرعارف عبدهللا عبدالجلٌل سلطان169

غير هقبول1662282.6324.7946.79ادارة اعمالذكرمنذر عبدالكرٌم حمٌد ممبل حمود170

غير هقبول8142282.6324.7946.79ادارة اعمالذكرمصطفى محفوظ عبدهللا دمحم171

غير هقبول4162089.2526.7846.78ادارة اعمالأنثىهنادي ناجً حسن عبادي172

غير هقبول1210228224.6046.60ادارة اعمالذكرفراس مصطفى سعٌد حسن الترك173ً

غير هقبول10122281.524.4546.45ادارة اعمالذكردعاء دمحم عبده دمحم174

غير هقبول1482281.3824.4146.41ادارة اعمالأنثىبسمة عبده بن عبده عل175ً

غير هقبول10122280.8824.2646.26ادارة اعمالذكرعبدالرزاق علً ناجً الصبري176

غير هقبول8122087.3826.2146.21ادارة اعمالذكراسامه دمحم خالد سعٌد177

غير هقبول810189428.2046.20ادارة اعمالذكردمحم عبدهللا صالح حسٌن178

غير هقبول12102280.2524.0846.08ادارة اعمالذكرتائب عبدالباسط على احمد179

غير هقبول8122086.7526.0346.03ادارة اعمالذكرعلً عبدهللا علً عبده180
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غير هقبول1282086.2525.8845.88ادارة اعمالأنثىمٌون عبده الزغٌر سعٌد سالم181

غير هقبول4141892.6327.7945.79ادارة اعمالأنثىسهى دمحم عبدالمغنً لائد182

غير هقبول10102085.525.6545.65ادارة اعمالأنثىنبٌلة محفوظ عبدالرزاق دمحم183

غير هقبول1621891.8827.5645.56ادارة اعمالأنثىبثٌنة اسماعٌل دبوان عبده184

غير هقبول1081891.3827.4145.41ادارة اعمالذكرحسٌن علً غالب سعد185

غير هقبول1621890.6327.1945.19ادارة اعمالأنثىمرام دمحم غالب عمر الٌافع186ً

غير هقبول1261890.527.1545.15ادارة اعمالذكرعبدالمعز محمود دمحم عل187ً

غير هقبول8122083.6325.0945.09ادارة اعمالأنثىرفاه انور جازم دمحم188

غير هقبول1462083.6325.0945.09ادارة اعمالأنثىشٌماء ادٌب احمد راوح الممطري189

غير هقبول1642083.525.0545.05ادارة اعمالذكرعبدالناصر دمحم دمحم عثمان الربٌع190ً

غير هقبول1462083.1324.9444.94ادارة اعمالذكرامجد عبده احمد غانم191

غير هقبول6121889.2526.7844.78ادارة اعمالذكرمالن احمد حمزة سعٌد192

غير هقبول1081889.2526.7844.78ادارة اعمالذكرعماد عادل علً دمحم193

غير هقبول810188926.7044.70ادارة اعمالذكربسام فاكر علً عبده اسماعٌل194

غير هقبول1081888.3826.5144.51ادارة اعمالذكرعلً عزام علً دمحم الماض195ً

غير هقبول8101888.1326.4444.44ادارة اعمالذكرعاصم عبدالموي فرحان لائد196

غير هقبول812208124.3044.30ادارة اعمالأنثىاسماء توفٌك ٌاسٌن عبده طاهر197

غير هقبول1282080.3824.1144.11ادارة اعمالذكرعلً دمحم احمد دمحم جلمود198

غير هقبول1282080.2524.0844.08ادارة اعمالذكرنجم الدٌن دمحم غالب حسن الصلٌح199ً

غير هقبول8122079.8823.9643.96ادارة اعمالذكردمحم نبٌل مهٌوب احمد سعٌد الوادع200ً

غير هقبول1081886.2525.8843.88ادارة اعمالذكرهبه جمعان سٌف ثابت201

غير هقبول1081885.8825.7643.76ادارة اعمالأنثىغٌداء نبٌل عبده احمد المهدي202

غير هقبول6121885.3825.6143.61ادارة اعمالذكرعبدالرحمن محمود احمد مرشد203

غير هقبول1261884.8825.4643.46ادارة اعمالذكرعالء ماجد عبدالرب عل204ً

غير هقبول1261884.2525.2843.28ادارة اعمالذكروهٌب فؤاد علً ممبل205

غير هقبول1081884.1325.2443.24ادارة اعمالذكرزاٌد سلطان عبدالخالك سالم العامري206

غير هقبول6121883.1324.9442.94ادارة اعمالأنثىدالٌا احمد حزام دمحم207

غير هقبول106168926.7042.70ادارة اعمالذكررامً دمحم علً دمحم سٌف208

غير هقبول1081882.2524.6842.68ادارة اعمالذكرحازم نبٌل دمحم ناج209ً

غير هقبول1261882.1324.6442.64ادارة اعمالذكرابراهٌم مجاهد صالح احمد210
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غير هقبول126188224.6042.60ادارة اعمالذكرعمرو خالد سعٌد سالم211

غير هقبول1081881.7524.5342.53ادارة اعمالذكرعبدالفتاح احمد عبدالماجد212

غير هقبول180188124.3042.30ادارة اعمالذكرعبدهللا صادق احمد راشد213

غير هقبول1081880.3824.1142.11ادارة اعمالذكرعمار علً احمد ٌاسر الحباب214ً

غير هقبول881686.8826.0642.06ادارة اعمالذكرحذٌفة عبدالعلٌم هزاع عبدالفتاح215

غير هقبول1241686.7526.0342.03ادارة اعمالأنثىاسماء عبدالسالم هائل سالم216

غير هقبول810188024.0042.00ادارة اعمالذكرابو الخٌر عبدالرحمن عبدالمادر حسن217

غير هقبول1261879.7523.9341.93ادارة اعمالأنثىهدٌل عارف دمحم عبده احمد218

غير هقبول1061685.8825.7641.76ادارة اعمالذكرعبدالمالن عبده علً صالح219

غير هقبول861491.6327.4941.49ادارة اعمالذكردمحم عبدالسالم احمد دمحم الجٌالن220ً

غير هقبول1061683.6325.0941.09ادارة اعمالذكراثمار دمحم عبدالنور عبدالجلٌل221

غير هقبول881683.525.0541.05ادارة اعمالذكروسٌم غرسان سٌف اسماعٌل222

غير هقبول1041489.3826.8140.81ادارة اعمالأنثىالفت سلطان احمد سالم223

غير هقبول881682.6324.7940.79ادارة اعمالذكراحمد لاسم غالب علً عبدالسالم224

غير هقبول1241682.3824.7140.71ادارة اعمالذكرزكرٌا عبدهللا سالم دمحم عبده225

غير هقبول881682.2524.6840.68ادارة اعمالأنثىغدٌر نبٌل عبدهللا دمحم لائد226

غير هقبول881680.3824.1140.11ادارة اعمالذكردمحم حمود احمد حمود الٌوسف227ً

غير هقبول681486.6325.9939.99ادارة اعمالأنثىصفٌة احمد دمحم عبده228

غير هقبول4101484.6325.3939.39ادارة اعمالأنثىغادة منصور سعد سعٌد229

غير هقبول1041484.3825.3139.31ادارة اعمالذكربشٌر دمحم احمد عبدهللا النظٌف230

غير هقبول2121484.2525.2839.28ادارة اعمالذكرشهاب شولً عبدالملن احمد سالم231

غير هقبول104148425.2039.20ادارة اعمالذكردمحم عبدالكرٌم مهٌوب احمد232

غير هقبول681483.525.0539.05ادارة اعمالذكردمحم صادق احمد عبده233

غير هقبول661290.1327.0439.04ادارة اعمالذكراسامة سعٌد دمحم عبده234

غير هقبول681483.2524.9838.98ادارة اعمالذكرولٌد علً عبدالغنً نصر عبدالوارث235

غير هقبول481289.2526.7838.78ادارة اعمالذكرعزام دمحم عبدهللا هزبر236

غير هقبول410148224.6038.60ادارة اعمالأنثىمنار عبدالمادر علً دمحم237

غير هقبول1041481.3824.4138.41ادارة اعمالذكردمحم سمٌر علً عبدهللا ثابت238

غير هقبول1021285.1325.5437.54ادارة اعمالأنثىخوله بشٌر دمحم حزام239

غير هقبول661282.8824.8636.86ادارة اعمالذكروسٌم دائل دمحم حسن240
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غير هقبول84128224.6036.60ادارة اعمالذكرعبٌر علً سلمان دمحم كباش241

غير هقبول661281.524.4536.45ادارة اعمالذكرنائف فهمً عثمان دمحم النجاش242ً

غير هقبول841281.3824.4136.41ادارة اعمالذكرنجم الدٌن فهد دمحم دمحم243

غير هقبول661281.1324.3436.34ادارة اعمالذكراالشرف عبدالرحمن عبدالمادر حسن244

غير هقبول1021279.6323.8935.89ادارة اعمالأنثىفردوس عبدهللا دمحم راوح245

غير هقبول80892.8827.8635.86ادارة اعمالذكرعبدالرحمن سٌف علً سعٌد246

غير هقبول46108625.8035.80ادارة اعمالذكرحمدي احمد لاسم علً الحاتم247ً

غير هقبول62884.3825.3133.31ادارة اعمالذكرعمر دمحم احمد شمسان عل248ً

غير هقبول26882.2524.6832.68ادارة اعمالأنثىاٌناس دمحم مهٌوب ممبل249

غير هقبول8088224.6032.60ادارة اعمالأنثىلٌنا نشوان لاٌد دمحم لاسم الزمر250

غير هقبول60680.8824.2630.26ادارة اعمالذكرعاصم عبدهللا دمحم عبدهللا راجح251

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


