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80.13201okعلوم الحاسوبأنثىابتهال عبدالفتاح دمحم ناجً الشرعب12016731ً

86.75201okعلوم الحاسوبذكرابوبكر امٌن لاسم سالم22020338

88.88201okعلوم الحاسوبذكرابوبكر عبدهللا فائد عبدالوهاب32016791

86.5201okعلوم الحاسوبذكراحمد امٌن احمد لاسم42016055

83.88201okعلوم الحاسوبذكراحمد امٌن عبده دمحم52020099

91.5201okعلوم الحاسوبذكراحمد توفٌك لائد صالح62017264

88.88201okعلوم الحاسوبذكراحمد عبدالموي رزاز عبدالجلٌل72012033

88.13201okعلوم الحاسوبذكراحمد عبدهللا سٌف دمحم العلٌم82006106ً

96.64201okعلوم الحاسوبذكراحمد عبدهللا عبدالرحٌم الزرٌم92015389ً

82201okعلوم الحاسوبذكراحمد عبدالناصر عمالن دمحم المدس102006618ً

88.25201okعلوم الحاسوبذكراحمد علً احمد سالم االثوري112020084

81.75201okعلوم الحاسوبذكراحمد دمحم حمٌد لاسم الخلٌدي122003042

83.13201okعلوم الحاسوبذكراحمد محمود عبدالحك عثمان132020949

82.13201okعلوم الحاسوبذكرادٌب سعٌد عبد الوهاب لحطان142016068

81.25201okعلوم الحاسوبأنثىارٌج عبدالجبار عبدالباري عبدهللا152016305

86.13201okعلوم الحاسوبذكراسامة سلطان عبده حسان سٌف162019863

82.5201okعلوم الحاسوبذكراسامة عبدالحمٌد اسماعٌل علً ممبل172010707

81.75201okعلوم الحاسوبذكراسامة عبدالرحمن علً عبدالحمٌد182019732

92.5201okعلوم الحاسوبذكراسامة عبدهللا حمٌد عبده العبٌدي192009368

83.13201okعلوم الحاسوبذكراسامة علً عبده احمد لاسم202016968

86.13201okعلوم الحاسوبذكراسامه خلٌل عبدالتواب عبدالكاف212018377ً

85.75201okعلوم الحاسوبذكراسامه عبدهللا احمد احمد دبٌز222006248

91.63201okعلوم الحاسوبذكراسامه عبدالواحد علً احمد مصلح232012889

84.25201okعلوم الحاسوبذكراسامه محفوظ لاسم دمحم242017066

84.75201okعلوم الحاسوبذكراسامه دمحم احمد لائد252005168

79.75201okعلوم الحاسوبذكراسامه منصور سٌف ناصر262009416

91.13201okعلوم الحاسوبأنثىاسماء عبدالوهاب دمحم احمد ٌوسف272003282

95.38201okعلوم الحاسوبأنثىاسماء وهٌب طربوش مجاهد عل282021054ً

83.38201okعلوم الحاسوبأنثىاصاله احمد سٌف غالب سعٌد الخلٌدي292004541

87201okعلوم الحاسوبذكراصٌل احمد عبدالرحمن عل302021243ً

87.63201okعلوم الحاسوبذكراصٌل فؤاد حسن دمحم312013867

90.75201okعلوم الحاسوبأنثىاالء ضٌف هللا علوان عل322017972ً

92201okعلوم الحاسوبأنثىاالءنائف احمد عبد الوهاب332003421

94.38201okعلوم الحاسوبأنثىالحان عبد الحمٌد بجاش لاسم342003368

87.63201okعلوم الحاسوبذكرالفاتح علً صالح حسٌن البعدان352007961ً

91.25201okعلوم الحاسوبأنثىالفت عبدالواسع عبدالرحمن احمد362004876

90.25201okعلوم الحاسوبأنثىامةالعلٌم علً سعٌد حسن372016280

80201okعلوم الحاسوبذكرامجد سلطان عبدالجلٌل عبدالنور382004924

87.63201okعلوم الحاسوبذكرامجد عبدالغنً دمحم عبدهللا392004251

84.25201okعلوم الحاسوبذكرامجد عبدهللا عبدالرب سٌف402004774

80.13201okعلوم الحاسوبذكرانس شهاب حسن سٌف412004084

88.25201okعلوم الحاسوبذكرانس عبدالمادر احمد الحاج422008050

85.63201okعلوم الحاسوبذكرانس دمحم دبوان لاٌد432014486

84.63201okعلوم الحاسوبذكرانس دمحم عمالن فارع الصهٌب442006094ً

82.25201okعلوم الحاسوبأنثىانوار دمحم عبدهللا اسماعٌل احمد452011620

82201okعلوم الحاسوبذكراٌاد ودٌع عبدالنور عبدالجلٌل462021237

89.38201okعلوم الحاسوبأنثىاٌمان دمحملحطان صالح472013509

91.75201okعلوم الحاسوبذكراٌمن عبدهللا عبدهللا حسان التمٌم482003998ً

92.88201okعلوم الحاسوبذكراٌمن علً ردمان فرحان الحمٌدي492020396

86.38201okعلوم الحاسوبذكرباسم علً حامد هائل سٌف502007482

90201okعلوم الحاسوبذكربسام صادق علً دمحم لطان512017652

93.13201okعلوم الحاسوبذكربكرلائدعلً غالب الوجٌه522012919

90.63201okعلوم الحاسوبذكربالل امٌن احمد لاسم532017316

2020/2021الدلٌل االرشادي للمنسمٌن كلٌة العلوم للعام الجامعً 
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88201okعلوم الحاسوبأنثىبهجه ردمان علً بن علً الشٌبان542007075ً

90201okعلوم الحاسوبأنثىتهٌمة عبده دمحم عبده552008245

87.88202okعلوم الحاسوبأنثىجوري دمحم سعدي فرج562011363

90.25202okعلوم الحاسوبأنثىحالٌة دمحم احمد دمحم الفمٌه572012636

85.13202okعلوم الحاسوبذكرحسام رٌاض سعٌد سٌف582015355

83.75202okعلوم الحاسوبذكرحسام سعٌد حسٌن جمٌل592007106

87.25202okعلوم الحاسوبذكرحسام دمحم عبدالموي دمحم الشواف602005878ً

93202okعلوم الحاسوبذكرحسٌن عبدالجلٌل منصور دمحم الٌوسف612018109ً

79.13202okعلوم الحاسوبذكرحلمً عبدهللا ملهً غالب622016475

92.63202okعلوم الحاسوبذكرخالد عادل عبدالملن اسماعٌل632017227

93.5202okعلوم الحاسوبأنثىخدٌجة دماج عبدهللا عبده الشرعب642020466ً

89.75202okعلوم الحاسوبأنثىخولة عبدهللا حسن غالب652011670

80.38202okعلوم الحاسوبذكردعاء سعٌد سٌف منصر662006954

94.25202okعلوم الحاسوبأنثىدعاء عادل طاهر صالح احمد672002860

83.75202okعلوم الحاسوبذكرذوالكفل لائد عبدالجلٌل لائد682016537

86.75202okعلوم الحاسوبذكرذي النون فٌصل عبدالولً عبدالمعط692006201ً

80.63202okعلوم الحاسوبأنثىرانٌة عوض عبدهللا حمود702003146

87.38202okعلوم الحاسوبذكرربٌع عبدالجلٌل دمحم عبده712002920

95.88202okعلوم الحاسوبذكرربٌع عبدهللا سٌف ناشر722015695

84.13202okعلوم الحاسوبأنثىرحاب شولً غانم ناجً عثمان732015552

88.63202okعلوم الحاسوبأنثىردٌنا عبدالغنً دمحم محمود الحٌدري742011397

81.38202okعلوم الحاسوبذكررشاد عبدالموي عائض دمحم752014551

86.88202okعلوم الحاسوبأنثىرهام دمحم محمود صالح762013122

93.88202okعلوم الحاسوبأنثىروان ٌاسر عبداللطٌف عبده772010859

94.63202okعلوم الحاسوبأنثىروى احمد ناجً احمد782002423

83.88202okعلوم الحاسوبأنثىروٌدا دمحم احمد عبدالجلٌل792008664

82.63202okعلوم الحاسوبذكررٌان توفٌك علً عبده802017068

83.88202okعلوم الحاسوبذكررٌان عبدالحكٌم عبده لائد812021108

92.13202okعلوم الحاسوبأنثىرٌم نبٌل عبدالرحمن الشمٌري822009770

87202okعلوم الحاسوبذكرزاهد فٌصل علً فارع832007132

79.5202okعلوم الحاسوبذكرزٌد وجدي ثابت حسن842015603

93.75202okعلوم الحاسوبأنثىزٌنب سلطان علً عبٌد852008033

86202okعلوم الحاسوبأنثىسارة لائد دبوان لائد862015956

85.38202okعلوم الحاسوبذكرسلمان دمحم عبدهللا الزبٌري872017745

80.75202okعلوم الحاسوبذكرسلمان دمحم ناجً لائد المجٌدي882018260

90.5202okعلوم الحاسوبأنثىسمٌة سعٌد غالب احمد892004104

86.63202okعلوم الحاسوبأنثىسمٌة سعٌد دمحم عبدهللا902011628

87.38202okعلوم الحاسوبذكرسهل سعٌد دمحم شمسان912017277

86.75202okعلوم الحاسوبأنثىسونا صالح دمحم بن دمحم922008944

84.25202okعلوم الحاسوبذكرسٌف عبدالعلٌم مهٌوب سٌف932016595

86202okعلوم الحاسوبذكرشاكر عبدالجلٌل لائد احمد942004453

89.25202okعلوم الحاسوبأنثىشذى دمحم عبدالحمٌد دمحم952005421

79.88202okعلوم الحاسوبأنثىشٌماء امٌن احمد دمحم المحطان962018807ً

81.88202okعلوم الحاسوبأنثىشٌماء سٌف علً دمحم احمد972015278

86202okعلوم الحاسوبأنثىشٌماء عبده احمد صالح982016013

80.5202okعلوم الحاسوبأنثىشٌماء عمار لائد دمحم حسن992006827

84.25202okعلوم الحاسوبأنثىشٌماء دمحم سعٌد مرشد1002006680

85.25202okعلوم الحاسوبأنثىصالحة حسن سعٌد صالح1012017263

89.75202okعلوم الحاسوبذكرصخر ابراهٌم عبدالحفٌظ عبدالجلٌل1022003669

88.25202okعلوم الحاسوبذكرصخر عبدالملن لاسم هائل1032017099

81.88202okعلوم الحاسوبذكرصمر محمود علً مرشد1042003951

88202okعلوم الحاسوبذكرصالح دمحم سعٌد دمحم عل1052004157ً

89.38202okعلوم الحاسوبذكرضٌاء دمحم احمد عل1062017631ً
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91.38202okعلوم الحاسوبذكرعاطف دمحم دمحم احمد1072017058

80.75202okعلوم الحاسوبذكرعبدالرحمن خالد هائل شائف1082007694

93.5202okعلوم الحاسوبذكرعبدالرحمن عارف احمد احمد1092006719

89202okعلوم الحاسوبذكرعبدالرحمن دمحم نصر لائد1102006055

87.75203okعلوم الحاسوبذكرعبدالسالم عارف علً دمحم الكمال1112011601ً

84.25203okعلوم الحاسوبذكرعبدهللا احمد عبده فرحان1122020131

80.63203okعلوم الحاسوبذكرعبدهللا عبدالماهر عبدهللا دمحم1132008463

86.63203okعلوم الحاسوبذكرعبدهللا دمحم سٌف احمد1142007777

93.88203okعلوم الحاسوبذكرعبدالمجٌد فٌصل ممبل عبده1152005647

92.75203okعلوم الحاسوبذكرعبدالملن سٌف دمحم احمد1162017022

93.13203okعلوم الحاسوبذكرعدي صدام دمحم احمد1172014374

91.63203okعلوم الحاسوبذكرعزالدٌن عبدالمجٌد علً لائد1182004112

93.75203okعلوم الحاسوبذكرعزالدٌن دمحم احمد دبوان المخالف1192018392ً

89.63203okعلوم الحاسوبذكرعزام نجٌب عبدالجلٌل دمحم1202004450

96.38203okعلوم الحاسوبأنثىعصماء حمود دمحم لائد1212015051

89.25203okعلوم الحاسوبأنثىعلٌاء رضوان لائد عبده العرٌم1222004524ً

96203okعلوم الحاسوبأنثىعلٌاء عبدالرحمن عبد الواسع دمحم1232007036

89.63203okعلوم الحاسوبذكرعماد احمد هائل عبدالوارث1242017138

84.83203okعلوم الحاسوبذكرعماد رزاز لائد سٌف1252015626

86.63203okعلوم الحاسوبذكرعماد دمحم عبده عل1262017716ً

83.75203okعلوم الحاسوبذكرعمر عبدالعزٌز دمحم عبد الوهاب الماض1272012294ً

81.5203okعلوم الحاسوبذكرعمر عبدالمؤمن عماد حسن1282011714

88203okعلوم الحاسوبذكرعمر مختار عبده غانم الجابري1292019684

79.88203okعلوم الحاسوبذكرعمرو عبدالباري علً لائد1302004478

90203okعلوم الحاسوبذكرعمرو عبدالحفٌظ عبده احمد1312012156

87.88203okعلوم الحاسوبأنثىعنود حسن خالد لاسم1322014044

93.88203okعلوم الحاسوبأنثىعهود حمٌد احمد فازع سالم1332016234

92.5203okعلوم الحاسوبأنثىعهود عارف سعٌد دمحم لائد1342016861

91.63203okعلوم الحاسوبذكرعواد عبدالغنً سٌف عثمان1352017604

93.38203okعلوم الحاسوبأنثىغدٌر دمحم عبده سٌف دمحم الصبري1362015954

87.38203okعلوم الحاسوبذكرغٌث خالد عبدالوهاب مارش المشائ1372008496ً

82.5203okعلوم الحاسوبذكرفؤاد بلٌغ دمحم دمحم1382022115

89203okعلوم الحاسوبذكرفٌصل عبد الواحد دمحم محمود1392017005

89203okعلوم الحاسوبذكرلابوس فؤاد احمد حمٌد نصر1402022056

89.25203okعلوم الحاسوبأنثىكفا ٌحٌى دمحم غالب السامع1412009663ً

94.5203okعلوم الحاسوبأنثىكوثر حسان علً جابر1422016015

94.75203okعلوم الحاسوبأنثىلمٌاء احمد عبده الحاج عل1432015435ً

84.13203okعلوم الحاسوبأنثىلمٌس علً بن علً ٌحٌى علوان1442006468

82.5203okعلوم الحاسوبأنثىمالٌة دمحم سلطان عل1452013788ً

88.38203okعلوم الحاسوبذكرمثٌل طه عبد الرؤوف عل1462012124ً

88.38203okعلوم الحاسوبذكرمجٌب نجٌب دمحم اسماعٌل1472014886

86204okعلوم الحاسوبذكردمحم اٌوب محمود عبدالوهاب1482004248

85.63204okعلوم الحاسوبذكردمحم بدر احمد سلطان1492017063

83204okعلوم الحاسوبذكردمحم بن دمحم عبدالعظٌم عبدالفتاح1502018118

79.88204okعلوم الحاسوبذكردمحم صالح سعٌد ناج1512018141ً

90.13204okعلوم الحاسوبذكردمحم عارف بجاش لاسم1522007031

90204okعلوم الحاسوبذكردمحم عبدهللا سلطان هزاع1532004482

86.5204okعلوم الحاسوبذكردمحم عبدهللا فرحان عبده1542014986

87.25204okعلوم الحاسوبذكردمحم عبدهللا دمحم عل1552005680ً

85204okعلوم الحاسوبذكردمحم عبدالوهاب فرحان سٌف1562020014

80.13204okعلوم الحاسوبذكردمحم علً عبده عبدهللا1572019922

86204okعلوم الحاسوبذكردمحم علً دمحم احمد حسان1582017250

86.25204okعلوم الحاسوبذكردمحم علً دمحم عبدهللا العبٌد1592011157
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82.5204okعلوم الحاسوبذكردمحم فؤاد عبدالعزٌز دمحم1602022101

89.5204okعلوم الحاسوبذكردمحم لاٌد عبدالمغنً عبدالعظٌم1612016886

81.75204okعلوم الحاسوبذكردمحم مراد احمد عبده عل1622015906ً

94.63204okعلوم الحاسوبذكردمحم منٌر سعٌد عل1632010463ً

89.25204okعلوم الحاسوبذكردمحم هاشم عبدهللا دمحم1642016189

91.13204okعلوم الحاسوبذكردمحم همدان مفضل حسن الشمٌري1652005016

86.88204okعلوم الحاسوبذكرمحٌى الدٌن غالب دمحم سعد1662008502

95.88204okعلوم الحاسوبأنثىمروى حمٌد محمود صالح1672017249

79.63204okعلوم الحاسوبأنثىمرٌم عبده هائل سالم العرٌم1682011844ً

83.25204okعلوم الحاسوبذكرمصطفى رشاد احمد دمحم1692006858

80204okعلوم الحاسوبذكرمصعب جمٌل دمحم سٌف1702012630

83.38204okعلوم الحاسوبذكرمعتصم عبدالحمٌد احمد دمحم1712005896

92.88204okعلوم الحاسوبأنثىمالن منصور احمد فازع1722016273

88.5204okعلوم الحاسوبأنثىمنار احمد دبوان دمحم1732021733

93.88204okعلوم الحاسوبأنثىمنى عبدالكرٌم دمحم شرف الشٌبان1742004494ً

86.38204okعلوم الحاسوبذكرنادر امٌن احمد علً سعد1752005356

88.75204okعلوم الحاسوبذكرنبراس دمحم الزغٌر سعٌد1762018910

80.25204okعلوم الحاسوبذكرنجم الدٌن دمحم غالب حسن الصلٌح1772020898ً

83.5204okعلوم الحاسوبذكرنجم الدٌن نبٌل نعمان صالح1782016698

84.88204okعلوم الحاسوبأنثىندى دمحم احمد عبدالمولى1792006756

98.38204okعلوم الحاسوبأنثىنسٌبه عبدالرحمن سعٌد عل1802008825ً

92.5204okعلوم الحاسوبأنثىنهى منصور عبدالمادر صالح الخلٌدي1812008331

88.38204okعلوم الحاسوبذكرنواف بندر سٌف عبدالعزٌز1822017351

81.13204okعلوم الحاسوبذكرنواف عصام عبدالواسع دمحم احمد1832017279

87.5204okعلوم الحاسوبأنثىنوال طاهر عبدالرلٌب عبدالرسول الشمٌري1842017286

86.75204okعلوم الحاسوبذكرهارون احمد عبدالجبار عبدهللا1852011609

79.88204okعلوم الحاسوبذكرهانً عبدالواحد عبدالفتاح عثمان1862009612

84.5204okعلوم الحاسوبأنثىهنادي فٌصل عبدهللا سعد1872005837

83.63204okعلوم الحاسوبأنثىهٌام عبدالرحمن احمد دمحم1882012054

97.75204okعلوم الحاسوبذكرهٌثم احمد حسان خالد عثمان1892003100

83204okعلوم الحاسوبذكرهٌثم دمحم دمحم احمد1902006010

85.75204okعلوم الحاسوبذكرهٌثم وهٌب عبده ابراهٌم1912005334

86.88204okعلوم الحاسوبذكروسٌم سعٌد حسن حزام1922017549

84.38204okعلوم الحاسوبأنثىوالء منصور سعٌد لاسم1932005578

86.63204okعلوم الحاسوبذكرولٌد دمحم عبدالسالم حسن1942007783

88.13204okعلوم الحاسوبأنثىوئام حمادي سٌف حسن1952002782

87.88204okعلوم الحاسوبذكرٌاسر عدنان احمد عبدالملن1962012567

88.38204okعلوم الحاسوبأنثىٌاسمٌن طه دمحم علً الزغروري1972014450

85.25204okعلوم الحاسوبأنثىٌاسمٌن عبدهللا علً عثمان العرٌم1982010874ً

87.5204okعلوم الحاسوبذكرٌعموب عبدالموي لائد الشمٌري1992020161

97204okعلوم الحاسوبذكرٌوسف عبدالرلٌب عبدهللا عبدالرزاق الشمٌري2002017189

82204okعلوم الحاسوبذكرٌوسف دمحم احمد غالب2012008097

90.25205okفٌزٌاء طبٌةذكرابراهٌم سعٌد علً احمد12018931

82.13205okفٌزٌاء طبٌةذكراحمد عبدهللا ممبل احمد مانع22010267

85.38205okفٌزٌاء طبٌةذكراحمد محفوظ احمد عبدهللا32016121

85.5205okفٌزٌاء طبٌةأنثىاخالص عبدهللا احمد حسان42006488

86.88205okفٌزٌاء طبٌةذكراسامة علً عبدالوهاب ممبل52016122

79.38205okفٌزٌاء طبٌةذكراسامة دمحم عبده دمحم امٌر62015699

80.5205okفٌزٌاء طبٌةأنثىاسماء ابوبكر سٌف غانم غالب الممطري72003058

81.5205okفٌزٌاء طبٌةأنثىاعتصام خلٌل عبدالواسع سعٌد المرش82003032ً

80.5205okفٌزٌاء طبٌةذكرامجد عبدالرحمن اسماعٌل دمحم92020293

88.63205okفٌزٌاء طبٌةأنثىامل ٌاسٌن احمد علً عبدهللا102004109

91205okفٌزٌاء طبٌةذكرانس علوي سٌف ناج112006414ً
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84.5205okفٌزٌاء طبٌةذكراٌاد دمحم عبدالرحمن حزام122021881

94205okفٌزٌاء طبٌةأنثىاٌة سعٌد علً دمحم نعمان الشرعب132021097ً

84.75205okفٌزٌاء طبٌةذكراٌمن عبده دمحم عل142017146ً

88.38205okفٌزٌاء طبٌةأنثىبثٌنه ماجد احمد عبدهللا صالح المدس152016342ً

88.5205okفٌزٌاء طبٌةأنثىبسملة علً سلطان عبدهللا162008114

93.13205okفٌزٌاء طبٌةذكربكرلائدعلً غالب الوجٌه172012919

89.25205okفٌزٌاء طبٌةأنثىتسنٌم بشٌر احمد حمود182006670

87.88205okفٌزٌاء طبٌةأنثىجوري دمحم سعدي فرج192011363

87.5205okفٌزٌاء طبٌةأنثىجٌهان هالل احمد عبدالحمٌد202006148

86.75205okفٌزٌاء طبٌةذكرحارث دمحم ممبل احمد مانع212008355

82205okفٌزٌاء طبٌةذكرخالد عبدالرحمن هزاع اسماعٌل العلٌم222007627ً

86.88205okفٌزٌاء طبٌةأنثىخلود خالد جمال عبده احمد العامري232002935

91.63205okفٌزٌاء طبٌةأنثىخلود عبدالجلٌل دمحم عل242015832ً

79.63205okفٌزٌاء طبٌةأنثىدعاء دمحم عبدالوهاب لاسم252002989

85.38205okفٌزٌاء طبٌةأنثىذكرى محمود عبدهللا عثمان السبٌع262016897ً

81.38205okفٌزٌاء طبٌةذكررشاد عبدالموي عائض دمحم272017256

83.63205okفٌزٌاء طبٌةأنثىرفاة انور جازم دمحم282008655

87.88205okفٌزٌاء طبٌةذكرسامً عبدالغنً احمد عبدالمجٌد292008036

81.25205okفٌزٌاء طبٌةأنثىسما خالد لاسم عبدهللا الدبع302007085ً

84.5205okفٌزٌاء طبٌةذكرسند عبدالباسط دمحم راوح312017067

87.38205okفٌزٌاء طبٌةذكرسهل سعٌد دمحم شمسان322017277

91205okفٌزٌاء طبٌةذكرشاذي مجٌب دمحم فارع332017079

89205okفٌزٌاء طبٌةأنثىشذا عبدهللا ابراهٌم دمحم حمود342003343

93205okفٌزٌاء طبٌةأنثىشٌرٌن دمحم ناجً مجاهد352014334

88205okفٌزٌاء طبٌةذكرصالح طارق دمحم احمد عبدالغن362021705ً

91206okفٌزٌاء طبٌةذكرعابد دمحم لاسم عثمان372017128

80.25206okفٌزٌاء طبٌةذكرعاصم توفٌك دمحم لاسم382020600

83206okفٌزٌاء طبٌةذكرعبدالحبٌب محفوظ عبدالمجٌد عبده392016844

80.88206okفٌزٌاء طبٌةذكرعبدالرزاق علً ناجً الصبري402004986

82206okفٌزٌاء طبٌةذكرعرفات عارف دمحم عساج دمحم412008041

93.75206okفٌزٌاء طبٌةذكرعزالدٌن دمحم احمد دبوان المخالف422019838ً

80.25206okفٌزٌاء طبٌةذكرعمد دمحم لاسم علً دمحم432005911

85.63206okفٌزٌاء طبٌةذكرعٌسى عبدالحكٌم عبده احمد442009851

87.88206okفٌزٌاء طبٌةأنثىغناء عبدالسالم مدهش هزاع452016641

85.75206okفٌزٌاء طبٌةأنثىكفاح عبدالعزٌز عبدالدائم احمد462010314

84.63206okفٌزٌاء طبٌةأنثىلبنه فائز احمد عبدهللا مهٌوب العسل472011630ً

81.25206okفٌزٌاء طبٌةذكردمحم احمد سٌف سعٌد482011647

79.5206okفٌزٌاء طبٌةذكردمحم احمد غالب اسماعٌل492021880

87.63206okفٌزٌاء طبٌةذكردمحم امٌن دمحم حسن502006134

89.5206okفٌزٌاء طبٌةذكردمحم لاٌد عبدالمغنً عبدالعظٌم512016886

92206okفٌزٌاء طبٌةأنثىمدٌحة دمحم محمود عبدهللا522013344

86206okفٌزٌاء طبٌةأنثىمفٌدة سعٌد سٌف عل532005345ً

85.88206okفٌزٌاء طبٌةأنثىنعمة منصور حزام عل542017153ً

90.88206okفٌزٌاء طبٌةأنثىنهاد صالح دمحم بن دمحم552018341

96206okفٌزٌاء طبٌةأنثىنوره عبدالنور دمحم اسماعٌل المدس562011377ً

93.75206okفٌزٌاء طبٌةأنثىهنادي عبدالكرٌم سعٌد دمحم بشر572017407

92.88206okفٌزٌاء طبٌةأنثىٌسرى محفوظ حزام عل582015343ً

82.25206okفٌزٌاء طبٌةأنثىٌسرى محفوظ عبدالجلٌل عل592012356ً

83.25301okكٌمٌاء صناعٌةذكرابوبكر عبده مهٌوب عمالن المخمري12015896

94301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىاحالم عبدهللا فرحان لاسم22013408

88.38301okكٌمٌاء صناعٌةذكراحمد عبدالسالم حمٌد عثمان32020856

82.13301okكٌمٌاء صناعٌةذكراحمد عبدهللا ممبل احمد مانع42010267

97301okكٌمٌاء صناعٌةذكراحمد محفوظ عبدهللا سٌف الدبع52016667ً
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2020/2021الدلٌل االرشادي للمنسمٌن كلٌة العلوم للعام الجامعً 

89.13301okكٌمٌاء صناعٌةذكراسامه عبدالحمٌد عبدهللا حزام62009224

89.25301okكٌمٌاء صناعٌةذكراسامه دمحم عبدالجلٌل دمحم72009241

91.88301okكٌمٌاء صناعٌةذكراسامه دمحم عبدهللا علً غالب82021406

89301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىاشجان لائد مهدي احمد محسن92006843

83.38301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىاصاله احمد سٌف غالب سعٌد الخلٌدي102004541

87301okكٌمٌاء صناعٌةذكراصٌل احمد عبدالرحمن عل112019832ً

87.63301okكٌمٌاء صناعٌةذكراصٌل فؤاد حسن دمحم122013867

94.63301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىامة العلٌم دمحم سٌف سعٌد132004696

80.5301okكٌمٌاء صناعٌةذكرامجد عبدالرحمن اسماعٌل دمحم142020293

89.75301okكٌمٌاء صناعٌةذكرامجد لاسم دمحم احمد152018340

86.38301okكٌمٌاء صناعٌةذكرانس عارف دمحم اسعد162010722

84.5301okكٌمٌاء صناعٌةذكراٌاد دمحم عبدالرحمن حزام172021881

85.75301okكٌمٌاء صناعٌةذكربدر عبدالصمد احمد سعٌد182012131

88.5301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىبسملة علً سلطان عبدهللا192008114

84.25301okكٌمٌاء صناعٌةذكربشار علً لاسم عبدالمجٌد202019859

91301okكٌمٌاء صناعٌةذكربشار مرتضى ردمان عبده212016995

81.13301okكٌمٌاء صناعٌةذكربشٌر سرحان غالب لائد222020876

90.38301okكٌمٌاء صناعٌةذكربكٌل عبدالجبار عبدالواحد عبدالرب الفمٌه232020227

84.13301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىردٌنا اسماعٌل حسن ثابت الممطري242004043

83.63301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىرفاة انور جازم دمحم252008655

89.63301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىرٌم دمحم غالب عبدهللا262008008

86.88301okكٌمٌاء صناعٌةذكرسعد عادل عبدالرلٌب ممبل272006218

90.63301okكٌمٌاء صناعٌةذكرشداد جمٌل عبدهللا عبدالجلٌل282012982

80.25301okكٌمٌاء صناعٌةذكرعاصم توفٌك دمحم لاسم292020600

89.88301okكٌمٌاء صناعٌةذكرعاصم عبدالوهاب اسماعٌل عبدالدائم302011901

83301okكٌمٌاء صناعٌةذكرعبدالحبٌب محفوظ عبدالمجٌد عبده312016844

85.63301okكٌمٌاء صناعٌةذكرعبدهللا صادق عبدالرحمن عبدالول322021649ً

88.25301okكٌمٌاء صناعٌةذكرعبدهللا دمحم حمود علً نصر332009225

93.13301okكٌمٌاء صناعٌةذكرعدي صدام دمحم احمد342014374

92.63301okكٌمٌاء صناعٌةذكرعلوي حسن خالد لاسم352012083

79.88301okكٌمٌاء صناعٌةذكرفرٌد عبداالله نعمان احمد الشدادي362021109

92.75301okكٌمٌاء صناعٌةذكرفؤاد احمد دمحم احمد372016378

95.25301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىمارٌا عبدهللا دمحم مهٌوب382017239

88.38301okكٌمٌاء صناعٌةذكرمثٌل طه عبد الرؤوف عل392012124ً

90.5301okكٌمٌاء صناعٌةذكرمجٌب عبدالغنً عبدالجلٌل الماض402009940ً

91301okكٌمٌاء صناعٌةذكردمحم احمد عبده علً الكامل412009838

89.88301okكٌمٌاء صناعٌةذكردمحم حسان هزاع عبده422016688

87.5301okكٌمٌاء صناعٌةذكردمحم عبدالجلٌل احمد عل432008619ً

89.88301okكٌمٌاء صناعٌةذكردمحم عبدالرؤوف حزام سعٌد442011681

87.5301okكٌمٌاء صناعٌةذكردمحم عصام عبدهللا عبدالرحٌم452007006

89.25301okكٌمٌاء صناعٌةذكردمحم منٌر عبدالجلٌل دمحم462016375

87.5301okكٌمٌاء صناعٌةذكردمحم منٌف طاهر سعٌد انعم472008580

82.88301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىمرام خالد دمحم عبدالوهاب482018230

91.38301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىمنار عارف عبدالمجٌد سالم492017087

87.63301okكٌمٌاء صناعٌةذكرمنتصر دمحم عبدهللا مهٌوب502014679

91.63301okكٌمٌاء صناعٌةذكرمنٌف عبدالرحٌم عبده عثمان512017252

91.25301okكٌمٌاء صناعٌةذكرمؤٌد عبدالخبٌر سٌف عبدالواحد522016349

90.5301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىمٌثاق عبدهللا عبدالغفار سٌف532005296

94.38301okكٌمٌاء صناعٌةذكرنادر امٌن عبدالموي دمحم542019770

89.5301okكٌمٌاء صناعٌةذكرنائف ٌوسف علً دمحم552017753

80.38301okكٌمٌاء صناعٌةذكرنبٌل علً سلطان عثمان562014479

86.75301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىنجالء علً غالب اسماعٌل الصنوي572005805

84.63301okكٌمٌاء صناعٌةذكرنجم الدٌن علً سٌف سعٌد582018918
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87.63301okكٌمٌاء صناعٌةذكرهانً سلطان احمد حزام592015455

93.13301okكٌمٌاء صناعٌةذكروجدي فتحً سعٌد حسن602022105

82.25301okكٌمٌاء صناعٌةأنثىٌسرى محفوظ عبدالجلٌل عل612011730ً

97301okكٌمٌاء صناعٌةذكرٌوسف عبدالرلٌب عبدهللا عبدالرزاق الشمٌري622017189

97.25302okمٌكروبٌولوجًأنثىابرار احمد دمحم ممبل الصالح12016576ً

91.25302okمٌكروبٌولوجًذكرابراهٌم طاهر عبده عل22017368ً

87302okمٌكروبٌولوجًأنثىاحسان احمد حمود احمد راجح32018400

91.88302okمٌكروبٌولوجًذكراسامه دمحم عبدهللا علً غالب42015932

89.38302okمٌكروبٌولوجًأنثىاسماء دمحم شمسان احمد المعمري52020150

88.75302okمٌكروبٌولوجًأنثىافنان عدنان عوض بجاش62016748

90.63302okمٌكروبٌولوجًأنثىافنان دمحم علً احمد الحباب72020794ً

80.38302okمٌكروبٌولوجًأنثىالدار دمحم لاٌد ابراهٌم82020370

90.88302okمٌكروبٌولوجًأنثىاالء علً دمحم لائد الشمٌري92015457

81.88302okمٌكروبٌولوجًذكرالٌاس دمحم عبدهللا سعٌد102016130

89.25302okمٌكروبٌولوجًأنثىامال عبدالجلٌل حامد سٌف112003109

98302okمٌكروبٌولوجًأنثىامانً احمد عبدالرحمن عبدهللا السبئ122018154ً

94.63302okمٌكروبٌولوجًأنثىامة العلٌم دمحم سٌف سعٌد132004696

87.5302okمٌكروبٌولوجًذكرامجد دمحم هائل دمحم142014257

87.75302okمٌكروبٌولوجًأنثىامٌمة امٌن عبده سعد المسن152022059ً

83.25302okمٌكروبٌولوجًأنثىامٌمة دمحم جسار عبده162016424

88.38302okمٌكروبٌولوجًأنثىانهار سٌف علً دمحم172015943

91.75302okمٌكروبٌولوجًأنثىاٌمان عبدالحكٌم لاسم هزاع182005224

93.13302okمٌكروبٌولوجًأنثىاٌمان عبدهللا حسن علً الفمٌه192016894

89.38302okمٌكروبٌولوجًأنثىاٌمان دمحملحطان صالح202013509

86.13302okمٌكروبٌولوجًذكربشار عبدهللا محمود عبدالرزاق212019842

91302okمٌكروبٌولوجًذكربشار مرتضى ردمان عبده222016995

88.75302okمٌكروبٌولوجًأنثىتراحٌب نبٌل دمحم لاسم232021155

82.5302okمٌكروبٌولوجًذكرتوهٌب عبداللطٌف صالح ابراهٌم242014055

92.88302okمٌكروبٌولوجًذكرحمود احمد نصر عبدهللا252016397

87.13302okمٌكروبٌولوجًأنثىحواء فؤاد علً الحاج262009242

82.88302okمٌكروبٌولوجًأنثىحٌاه عبدالغنً حسن احمد272016782

92.75302okمٌكروبٌولوجًذكرخبٌب عارف غالب دمحم282016959

82.63302okمٌكروبٌولوجًذكرخلٌل احمد عبٌد عل292011498ً

83.13302okمٌكروبٌولوجًأنثىخولة دمحم غالب حسن302020938

95.5302okمٌكروبٌولوجًأنثىدعاء سمٌر فرحان علً الشرعب312015490ً

85.38302okمٌكروبٌولوجًأنثىذكرى محمود عبدهللا عثمان السبٌع322009611ً

94.13302okمٌكروبٌولوجًأنثىرابعة احمد علً سعٌد فرحان332015892

93.3302okمٌكروبٌولوجًأنثىرحاب عمر حسٌن صالح العرٌم342014202ً

91.38302okمٌكروبٌولوجًأنثىرحاب هائل دمحم حسان352016050

96302okمٌكروبٌولوجًذكررحمة احمد حسان احمد362016570

86.13302okمٌكروبٌولوجًأنثىرهام علً حمود مانع دمحم372018519

86.13302okمٌكروبٌولوجًأنثىروان عبدالموي مهٌوب احمد الكمال382012866ً

85.75302okمٌكروبٌولوجًأنثىسارة عبدالعزٌز سٌف احمد لحطان392005581

87302okمٌكروبٌولوجًأنثىسامٌة عبدهللا خالد غالب402004683

90.25302okمٌكروبٌولوجًأنثىسلسبٌل علً ٌحٌى سعٌد ردمان412016264

79.38302okمٌكروبٌولوجًأنثىسمٌه شكري عبدالحبٌب عبد هللا422015902

85.5302okمٌكروبٌولوجًأنثىسورٌا صادق علً حسن432021658

90.13302okمٌكروبٌولوجًأنثىسٌناء امٌن صالح سٌف442017057

91.5302okمٌكروبٌولوجًأنثىسٌناء عبدالجلٌل عبدهللا عل452016084ً

91302okمٌكروبٌولوجًأنثىشهد كامل دمحم ٌحٌى462016774

87.13302okمٌكروبٌولوجًأنثىشٌماء فهد مهٌوب احمد472006829

86302okمٌكروبٌولوجًأنثىشٌماء دمحم عبدهللا اسماعٌل482011606

82.88302okمٌكروبٌولوجًأنثىصفاء غازي علً احمد492012950
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83.75302okمٌكروبٌولوجًأنثىصفاء دمحم علً احمد شجاع الدٌن502016889

84.63303okمٌكروبٌولوجًذكرصمر عبدهللا سٌف مرشد512010681

91.88303okمٌكروبٌولوجًذكرعبدالرحمن احمد عبده عبدهللا522004206

87.38303okمٌكروبٌولوجًذكرعبدالغفار احمد مدهش علً العبٌدي532012906

90.38303okمٌكروبٌولوجًذكرعبدالماهر دمحم لاسم سعٌد542016838

88.88303okمٌكروبٌولوجًذكرعبدهللا حمود مفرح احمد552016773

97.75303okمٌكروبٌولوجًأنثىعصماء منٌر احمد دمحم562016657

86.63303okمٌكروبٌولوجًذكرعمرو جامل عبدالمؤمن سٌف572015244

85.5303okمٌكروبٌولوجًذكرعمرو ناظم سعٌد دمحم582016198

95.13303okمٌكروبٌولوجًأنثىغدٌر جابر علً دمحم عبدهللا592005006

83.25303okمٌكروبٌولوجًأنثىفاطمة دمحم احمد دمحم فارع602002946

84.5303okمٌكروبٌولوجًأنثىفاطمة نبٌل دمحم درهوش المباط612021623ً

89.88303okمٌكروبٌولوجًأنثىفاطمه عبدالمجٌد عبده عل622014009ً

86.75303okمٌكروبٌولوجًأنثىفلاير علً سلطان عثمان632014477

83.75303okمٌكروبٌولوجًذكردمحم احمد غالب دمحم لاسم642015440

85.63303okمٌكروبٌولوجًذكردمحم سعٌد احمد دمحم العكادي652011515

92303okمٌكروبٌولوجًذكردمحم عبدالرحمن عبدالغنً حسان662016241

89.38303okمٌكروبٌولوجًأنثىمروة مختار دمحم احمد علً الصلوي672007908

85303okمٌكروبٌولوجًأنثىمالن حمود دمحم عبدهللا682021209

93.38303okمٌكروبٌولوجًأنثىمملكة دمحم صالح ناج692011817ً

89.25303okمٌكروبٌولوجًذكرموفك عبده مدهش علً العبٌدي702012867

89.25303okمٌكروبٌولوجًأنثىنادٌة احمد سعٌد احمد712015276

90.63303okمٌكروبٌولوجًأنثىنبٌلة عبدالفتاح احمد عبده غالب722016836

92.25303okمٌكروبٌولوجًذكرنجم الدٌن فائد دمحم سٌف732018389

91.25303okمٌكروبٌولوجًأنثىنسمة علً عبدالرحمن سعٌد742009285

92.38303okمٌكروبٌولوجًأنثىنور منٌر دمحم شمسان752015297

89.25303okمٌكروبٌولوجًأنثىنوف منٌر رزاز دمحم762017175

85303okمٌكروبٌولوجًذكرهانً هائل دمحم نعمان772017104

94.38303okمٌكروبٌولوجًأنثىهبة عبدالمادر عبدالرحمن احمد السروري782016227

82.13303okمٌكروبٌولوجًأنثىهبة عبدهللا حسن عبدالرزاق عمالن792016408

95.38303okمٌكروبٌولوجًأنثىهبه اسماعٌل عبدالرحمن سالم802021849

95.25303okمٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل سعٌد بن سعٌد احمد العزعزي812016215

83.5303okمٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل عبدالعزٌز دمحم عبدهللا822016754

84.5303okمٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل عبدالمنعم عبده دمحم832011418

85.25303okمٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل دمحم عبدهللا لاسم الملٌك842021145ً

87.38303okمٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل دمحم عبدالواسع ٌح852016970ًٌ

87.75303okمٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل منصور عبدهللا ثابت لاسم الباشا862015731

81.75303okمٌكروبٌولوجًأنثىهنادي عبدهللا علً عبده بشٌر872007163

93.13303okمٌكروبٌولوجًأنثىوردة سلطان حمود احمد882016602

97.38303okمٌكروبٌولوجًأنثىوردة فؤاد عبده سلطان892009938

80.75303okمٌكروبٌولوجًأنثىوئام علً حمود مانع دمحم العاطف902018511ً

93.88303okمٌكروبٌولوجًأنثىٌسرا امٌن احمد سٌف912016559

81.63305okنفط وتعدٌنذكراحمد توفٌك احمد سعٌد12011092

97.13305okنفط وتعدٌنذكراحمد عبد الواسع احمد حمود22015606

84305okنفط وتعدٌنذكراحمد عبدالجلٌل احمد عل32009470ً

82.13305okنفط وتعدٌنذكراحمد عبدهللا ممبل احمد مانع42010267

82.38305okنفط وتعدٌنذكراحمد ماجد عبدالعزٌز مجاهد52019242

81305okنفط وتعدٌنذكراحمد دمحم سلطان علً دمحم62007395

81.5305okنفط وتعدٌنذكراحمد دمحم عوض احمد عبدهللا72007147

85.5305okنفط وتعدٌنذكراحمد مختار حاتم ناج82016977ً

94.13305okنفط وتعدٌنذكراحمد منٌر عبدهللا عبده سعٌد92008085

89.5305okنفط وتعدٌنذكراحمد ٌوسف عبدالوهاب لاسم المدس102007596ً

84.63305okنفط وتعدٌنذكرادهم فهد دمحم هاشم112012522
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87.5305okنفط وتعدٌنذكراسامة عادل ناجً عبده الغالب122005985ً

85.25305okنفط وتعدٌنذكراسامة عبدالكرٌم لاسم احمد132008855

85305okنفط وتعدٌنذكراسامة دمحم صالح سٌف السوٌدي142019486

89.88305okنفط وتعدٌنأنثىاسماء علً عبدالرب عبده العرٌم152007652ً

80.75305okنفط وتعدٌنذكراصف عبدالباري علً ناجً البرٌه162012726ً

89305okنفط وتعدٌنذكراكرم جمٌل احمد ناج172019468ً

91.13305okنفط وتعدٌنذكرالمنتصر باهلل احمد فمٌر حلب182006152ً

81.88305okنفط وتعدٌنذكرالٌاس دمحم عبدهللا سعٌد192010119

85.63305okنفط وتعدٌنذكرانس دمحم دبوان لاٌد202020695

81.88305okنفط وتعدٌنذكرانور علً عبدهللا مهٌوب212016843

89.75305okنفط وتعدٌنأنثىاٌة امٌن مصطفى عبدالمادر222003137

93.13305okنفط وتعدٌنذكراٌمن امٌن غالب عبده232008038

84.25305okنفط وتعدٌنذكراٌمن هانً غالب سلمان عل242016954ً

91.63305okنفط وتعدٌنذكراٌوب عبدالجلٌل دمحم عل252009143ً

83.63305okنفط وتعدٌنأنثىبراءه نبٌل سعٌد ناجً عبدهللا العامري262006101

90.75305okنفط وتعدٌنذكربشار صادق دمحم عبدالعلٌم حسن272004584

93305okنفط وتعدٌنذكربشار عادل احمد مهٌوب282004755

86.13305okنفط وتعدٌنذكربشار عبدهللا محمود عبدالرزاق292019842

92.13305okنفط وتعدٌنذكربشار دمحم علً دمحم302016907

91305okنفط وتعدٌنذكربشار مرتضى ردمان عبده312016995

95.38305okنفط وتعدٌنذكربشار هشام هزاع دمحم322013822

86305okنفط وتعدٌنذكربالل منٌر اسماعٌل علً فارع332015283

80.13305okنفط وتعدٌنذكرتامر عبدالواسع سعٌد ممبل السروري342003027

81.88305okنفط وتعدٌنذكرجالل صالح علً احمد352004906

86.125305okنفط وتعدٌنذكرجمٌل عبدالجلٌل سعٌد لائد362012613

92.38305okنفط وتعدٌنذكرجٌاد انور سعٌد حسن البرٌه372015310ً

88.38305okنفط وتعدٌنذكرحبٌب محبوب مصطفى عبدالرحمن382008872

82.38305okنفط وتعدٌنذكرحسٌن عبدالهادي هاٌس زامل392021790

82.38305okنفط وتعدٌنذكرحمدي عبدالباري عبده دمحم402015507

83.75305okنفط وتعدٌنذكرذوالكفل لائد عبدالجلٌل لائد412016537

87.38305okنفط وتعدٌنذكرربٌع عبدالجلٌل دمحم عبده422003705

79.38305okنفط وتعدٌنأنثىروان عارف احمدعبده لاسم432005551

86.25305okنفط وتعدٌنذكررؤوف طه علً عبدهللا442020002

84.88305okنفط وتعدٌنأنثىرٌم فٌصل دمحم احمد سالم452005821

93.25305okنفط وتعدٌنذكرزكرٌا مرتضى عبده احمد462007477

86.88305okنفط وتعدٌنذكرسعد عادل عبدالرلٌب ممبل472006218

82305okنفط وتعدٌنذكرسلطان عبده حمود احمد482009409

81.63305okنفط وتعدٌنذكرسلمان علً دمحم عبدهللا العامري492004893

81305okنفط وتعدٌنأنثىسهى محمود حسن مهٌوب502003579

89.25305okنفط وتعدٌنذكرصبري عبد الموي مهٌوب دمحم512015887

89.75305okنفط وتعدٌنذكرصخر ابراهٌم عبدالحفٌظ عبدالجلٌل522003669

92.75305okنفط وتعدٌنذكرصخر فؤاد عبدالجلٌل دمحم532015186

83.13305okنفط وتعدٌنذكرصفوان سمٌر علً عبده542015636

85309okنفط وتعدٌنذكرعاصم عبدهللا عبده نعمان552009130

95.13309okنفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن احمد عبدالجلٌل العبادي562010671

85.38309okنفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن شعٌب دمحم محمود572003029

79.25309okنفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن صادق علً سلطان582007168

93.5309okنفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن عارف احمد احمد592014867

92.75309okنفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن نصٌب ردمان سعٌد602008982

88309okنفط وتعدٌنذكرعبدالسالم دمحم غالب احمد الجبل612006380ً

85.63309okنفط وتعدٌنذكرعبدالعزٌز عصام عبدالعزٌز مجاهد622019612

90.38309okنفط وتعدٌنذكرعبدالماهر دمحم لاسم سعٌد632016838

81.88309okنفط وتعدٌنذكرعبدهللا رضوان عبدهللا احمد المهدي642005870
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83.5309okنفط وتعدٌنذكرعبدهللا فارس عبدهللا فارع652014858

88.25309okنفط وتعدٌنذكرعبدهللا دمحمحمود علً نصر662011919

83.75309okنفط وتعدٌنذكرعدي دمحم لائد هزاع العٌسائ672020580ً

82.25309okنفط وتعدٌنذكر،:عزالدٌن محرم دمحم احمد 682002998

88.38309okنفط وتعدٌنذكرعلً عزام علً دمحم الماض692004740ً

87.13309okنفط وتعدٌنذكرعمار طالل شرف طربوش الحكٌم702011662ً

96.38309okنفط وتعدٌنذكرعمار عبده ممبل عبده712005678

92309okنفط وتعدٌنذكرعمر دمحم سعٌد مهٌوب722003198

85.5309okنفط وتعدٌنذكرفضل سعٌد دمحم علً الحبش732012210ً

80.75309okنفط وتعدٌنأنثىفٌروز فكري لائد احمد محسن742006909

91.75309okنفط وتعدٌنذكركمال جمٌل عبد الولً الحاج دمحم752015219

82.25309okنفط وتعدٌنذكرمبارن سعٌد احمد راجح762016205

82.25309okنفط وتعدٌنذكرمجد عبده عبدهللا ٌحٌى الناصر772008782

90.5309okنفط وتعدٌنذكرمجٌب عبدالغنً عبدالجلٌل الماض782009940ً

88.38309okنفط وتعدٌنذكرمجٌب نجٌب دمحم اسماعٌل792020029

81.25309okنفط وتعدٌنذكردمحم احمد سٌف سعٌد802011647

89.25309okنفط وتعدٌنذكردمحم انٌس منصور سعٌد812010960

88.13309okنفط وتعدٌنذكردمحم جعفر دمحم عبدهللا نصر822022054

89.88309okنفط وتعدٌنذكردمحم حسان هزاع عبده832016688

94.5309okنفط وتعدٌنذكردمحم سعٌد عبده سٌف842015920

87.38309okنفط وتعدٌنذكردمحم عبدالواحد حٌدر حزام الحٌدري852021454

90.63309okنفط وتعدٌنذكردمحم عبده حزام لطف862021492

83.88309okنفط وتعدٌنذكردمحم عبده عبدهللا مهٌوب872009281

85.75309okنفط وتعدٌنذكردمحم فارس دمحم حمود مغلس882010120

82.5309okنفط وتعدٌنذكردمحم فؤاد عبدالعزٌز دمحم892014544

82.88309okنفط وتعدٌنذكردمحم لائد دمحم غالب المخالف902021489ً

88.38309okنفط وتعدٌنذكردمحم هائل سعٌد عل912019823ً

87.88309okنفط وتعدٌنذكردمحم هزاع سعٌد احمد922004960

90.13309okنفط وتعدٌنذكرمحمود عبدالرؤوف محمود احمد932003497

85.25309okنفط وتعدٌنذكرمختار توفٌك دمحم عبدهللا العامري942004895

88.25309okنفط وتعدٌنذكرمناف عوض عبدهللا حزام952010236

87.63309okنفط وتعدٌنذكرمنتصر دمحم عبدهللا مهٌوب962014679

95.25309okنفط وتعدٌنذكرمنٌر عبدالرزاق صالح سعٌد972011624

93.75309okنفط وتعدٌنذكرمهند عبداالله عبدالعزٌز احمد982006813

82.75309okنفط وتعدٌنذكرمهند عبدالماهر احمد دمحم عبدالوهاب992014944

88.25309okنفط وتعدٌنذكرمهند دمحم ناشر مرشد1002010065

87.38309okنفط وتعدٌنذكرنجم الدٌن مختار عبده احمد1012006459

93.63309okنفط وتعدٌنذكرهارون نعمان علً دمحم1022017744

83.38309okنفط وتعدٌنذكرهٌثم سمٌر عبدهللا سالم العامري1032014118

80.88309okنفط وتعدٌنذكروثٌك دمحم غالب لائد1042020269

91309okنفط وتعدٌنذكروضاح رشاد حمود احمد1052006689

83.88309okنفط وتعدٌنذكروضاح عبد الرحمن علً ناج1062008881ً

82.63309okنفط وتعدٌنذكرولٌد عبدهللا عبده لائد1072019914

79.63309okنفط وتعدٌنذكرٌحٌى جمٌل دمحم احمد الحصٌن1082007321ً


