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ممبولجٌد جدا85.252428اعالم وعلوم االتصالذكرالخلٌل احمد دمحم سعٌد الحمٌدي11925841

ممبولجٌد جدا78.882428اعالم وعلوم االتصالذكرامجد احمد غالب عبد ه21926225

ممبولجٌد جدا74.002428اعالم وعلوم االتصالأنثىثوٌبا نبٌل احمد دمحم علً العبد31923983

ممبولجٌد جدا73.132428اعالم وعلوم االتصالذكرعزالدٌن ثابت حسان سٌف41924690

ممبولجٌد جدا85.942428اعالم وعلوم االتصالأنثىلمٌا حمٌد دمحم حسن51924316

ممبولجٌد83.882417اعالم وعلوم االتصالذكرجمال اسماعٌل صالح نعمان61924790

ممبولجٌد73.942417اعالم وعلوم االتصالذكررائد علً حسٌن ممبل71919976

ممبولجٌد81.752327اعالم وعلوم االتصالأنثىرشاء محفوظ عبده سٌف احمد البورج81925796ً

ممبولجٌد87.381427اعالم وعلوم االتصالذكرضٌاءالدٌن غالب احمد عبدهللا91926417

ممبولجٌد87.502327اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالناصر عبدالجلٌل عبده اسماعٌل101912418

ممبولجٌد78.132327اعالم وعلوم االتصالأنثىعال احمد عبدالواسع حمٌد العرٌم111924935ً

ممبولجٌد88.382327اعالم وعلوم االتصالذكرعلً بن علً دمحم سرحان ناج121925358ً

ممبولجٌد81.001427اعالم وعلوم االتصالأنثىمارٌا عبدهللا حسن دمحم نصر131924746

ممبولجٌد86.752417اعالم وعلوم االتصالذكرمحً الدٌن عبد السالم دمحم عبدهللا141924013

ممبولجٌد95.002417اعالم وعلوم االتصالذكرمنتصر دمحم عبدالمادر صالح الخلٌدي151926178

ممبولممبول80.502316اعالم وعلوم االتصالذكرجوهر عبدالجامع سٌف حسن161924337

ممبولممبول73.382226اعالم وعلوم االتصالذكرخالد سعٌد عبدهللا دمحم سالم الٌوسف171924466ً

ممبولممبول81.182316اعالم وعلوم االتصالأنثىرحاب صادق عبدالرحمن عبدالولً البركان181924418ً

ممبولممبول89.631326اعالم وعلوم االتصالأنثىسماح علً دمحم شمسان191924156

ممبولممبول74.881326اعالم وعلوم االتصالذكرعدٌل عبده عمالن سلمان المزبري201925335

ممبولممبول75.502316اعالم وعلوم االتصالذكرعلً عمر علً احمد سعٌد الشٌبان211925236ً

ممبولممبول73.631416اعالم وعلوم االتصالأنثىفاطمة حمود عبده غالب221924120

ممبولممبول87.002316اعالم وعلوم االتصالأنثىمارٌه عبده مهٌوب علً دمحم الحٌدري231925639

ممبولممبول77.001326اعالم وعلوم االتصالذكرمهٌب عبدالرحمن سٌف علً الشرغب241927510ً

ممبولممبول76.751416اعالم وعلوم االتصالأنثىهنادي عبدالرحمن عبدهللا عل251924431ً

ممبولممبول70.502215اعالم وعلوم االتصالذكراحمد علً دمحم شجح261901315

ممبولممبول90.752215اعالم وعلوم االتصالذكرادرٌس دمحم غالب دمحم البركان271926165ً

ممبولممبول90.251315اعالم وعلوم االتصالأنثىالهام حمود لائد عبادي الطٌار281926855

ممبولممبول70.251315اعالم وعلوم االتصالانس عبدالفتاح291927199

ممبولممبول80.501225لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌناس عارف سٌف علً الحاج301926991

ممبولممبول82.501315اعالم وعلوم االتصالذكرربٌع عبدالخالك سعٌد فارع311926630

ممبولممبول90.001225اعالم وعلوم االتصالذكررضوان عبدالكرٌم عبدهللا سعٌد321925685

ممبولممبول80.752215اعالم وعلوم االتصالذكرسام نجٌب دمحم عبدهللا331926857

ممبولممبول79.751225اعالم وعلوم االتصالذكرعصام سعٌد غانم عبدهللا341924859

ممبولممبول78.132215اعالم وعلوم االتصالذكردمحم صادق عبده دمحم الشٌعان351924789ً

ممبولممبول73.631225اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالداٌم عمالن سٌف الفضل361925338ً

ممبولممبول73.881315اعالم وعلوم االتصالذكرمروان توفٌك حسن حسن اغا371924385

ممبولممبول78.251315اعالم وعلوم االتصالأنثىٌاسمٌن عبده سعٌد ممبل381923885

ممبولضعٌف87.251214اعالم وعلوم االتصالذكراٌمن ولٌد صالح عائض391925908

ممبولضعٌف80.001214اعالم وعلوم االتصالذكرعالء عبدالرحمن دمحم عل401926114ً

ممبولضعٌف75.131214اعالم وعلوم االتصالذكرمبارن عبدالجلٌل عبدهللا حسن الشدادي411925593

ممبولضعٌف77.381214اعالم وعلوم االتصالذكرمصطفى عبدالخالك دمحم لائد421926262

ممبولضعٌف77.381214اعالم وعلوم االتصالذكرمعاذ عبدالحفٌظ احمد شمسان431926090

ممبولضعٌف75.631214اعالم وعلوم االتصالذكرهانً نجٌب سعٌد ناجً سٌف441924257

ممبولضعٌف71.501214اعالم وعلوم االتصال وائل دمحم حسن دمحم الساري451927743
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