
مقبول8494.587.15(تشكٌلً  )فنون أنثىنشوى اسامة احمد عبده حنبله11919173

مقبول8879.7585.53(تشكٌلً  )فنون أنثىحلٌمة احمد سعٌد مثنى الٌافع21912981ً

مقبول8391.2585.48(تشكٌلً  )فنون أنثىوفاء دمحم احمد عبده الرباط31910168ً

مقبول7990.6382.49(تشكٌلً  )فنون أنثىحنٌن عبد الرلٌب احمد دمحم الشٌبان41911222ً

مقبول8283.3882.41(تشكٌلً  )فنون أنثىعهود عبدالسالم دمحم هزاع الصامت51911097

مقبول8087.7482.32(تشكٌلً  )فنون أنثىتغرٌد ناجً سعٌد لائد الحمٌري61923080

مقبول8280.2581.48(تشكٌلً  )فنون أنثىلٌساء محمود عبدالوارث مغلس71908898

مقبول7786.7579.93(تشكٌلً  )فنون أنثىندى موسى سعٌد هزاع الطٌار81921670

مقبول7393.7579.23(تشكٌلً  )فنون أنثىدعاء ابراهٌم احمد دمحم الحسن91915235ً

مقبول7386.7577.13(تشكٌلً  )فنون أنثىتسبٌح توفٌك عبدالحمٌد منصر سٌف مغلس101906305

مقبول7673.3875.21(تشكٌلً  )فنون أنثىتهانً اٌهاب صالح لائد النهاري111903061

مقبول6590.1372.54(تشكٌلً  )فنون أنثىدالل لائد عبدهللا دمحم الزاهري121919797

مقبول6586.8871.56(تشكٌلً  )فنون ذكرفتح دمحم عبده سالم االصاب131920191ً

مقبول6684.3871.51(تشكٌلً  )فنون أنثىسلوى عبدالموي عبده اسماعٌل الهاشم141902576ً

مقبول6093.570.05(تشكٌلً  )فنون أنثىروان جمٌل دمحم الزغٌر الممطري151914183
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غير مقبول6178.8866.36(تشكٌلً  )فنون أنثىمروه نبٌل دمحم علً الٌوسف161909921ً

غير مقبول5976.2564.18(تشكٌلً  )فنون أنثىبثٌنه خالد دمحم هادي حمران171905022

غير مقبول5585.1364.04(تشكٌلً  )فنون أنثىنشوى اٌوب طارش دمحم181911234

غير مقبول4890.5060.75(تشكٌلً  )فنون أنثىلٌنا عدنان دمحم بن دمحم غالب الشواف191922967ً

غير مقبول5085.560.65(تشكٌلً  )فنون أنثىرهام عبدالودود احمد ثابت الحمادي201920052

غير مقبول5077.2558.18(تشكٌلً  )فنون أنثىتٌنا سلطان حمود دمحم الحمادي211917817

غير مقبول4978.2557.78(تشكٌلً  )فنون أنثىنورٌه فهمً رزاز سٌف221904092

غير مقبول4585.6357.19(تشكٌلً  )فنون أنثىالفت اسكندر احمد دمحم231906476

غير مقبول4189.7555.63(تشكٌلً  )فنون ذكرنجٌب عبدالسالم سعٌد فرحان241922929

غير مقبول4091.2555.38(تشكٌلً  )فنون أنثىغدٌر حسن خالد لاسم الشرعب251915272ً

غير مقبول438455.30(تشكٌلً  )فنون أنثىغٌداء عدنان محمود عبدالولً المجاهد261919390

غير مقبول3973.0549.22(تشكٌلً  )فنون ذكررهٌب دمحم راشد جهالن271908379

غير مقبول2688.1344.64(تشكٌلً  )فنون أنثىٌاسمٌن فٌصل صالح فرحان الحمٌري281905485

غير مقبول2877.1342.74(تشكٌلً  )فنون أنثىجواهر احمد عبدهللا احمد عبده291921562
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مقبول6387.3889.21(جرافكس  )فنون أنثىابرار عصام عبدالواحد عبدهللا الصبري11918767

مقبول6193.5089.05(جرافكس  )فنون أنثىسبا عبدالمادر دمحم عبده الحكٌم21904654ً

مقبول6190.6388.19(جرافكس  )فنون ذكرمعتز علً علً حٌدر31917657

مقبول6187.5087.25(جرافكس  )فنون ذكرصادق علً علً حٌدر41917654

مقبول6080.0084.00(جرافكس  )فنون ذكرعبدالملن حسن عبده دمحم الطلٌس51920078

مقبول5788.8883.66(جرافكس  )فنون ذكربكر عبدالسالم حمود عل61921867ً

مقبول5690.5083.15(جرافكس  )فنون ذكرحذٌفه عبدالواسع عبدهللا حسن71908946

مقبول5690.0083.00(جرافكس  )فنون ذكرعبدالعلٌم دمحم عبدالواحد لاسم81921865

مقبول5491.8881.56(جرافكس  )فنون أنثىرحاب مؤنس دمحم عبدالواحد الحمٌري91913806

مقبول5588.0081.40(جرافكس  )فنون ذكرهشام دمحم لائد المسعودي101922484

مقبول5679.7579.93(جرافكس  )فنون ذكرعبدهللا احمد ناجً لاسم111921253

مقبول5386.2578.88(جرافكس  )فنون ذكرمروان مشعل حمود ثابت121922077

مقبول4988.8875.66(جرافكس  )فنون أنثىامل جمٌل عبده علً ناج131917836ً

مقبول4791.8874.56(جرافكس  )فنون ذكرٌاسٌن عبدالعزٌز علً دمحم العسال141907663ً

مقبول4790.5074.15(جرافكس  )فنون أنثىشٌماء عزٌز دمحم مرشد151906823
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غير مقبول4883.5073.05(جرافكس  )فنون أنثىاالء لائد سعٌد لائد سنان161922370

غير مقبول4390.1370.04(جرافكس  )فنون أنثىهاٌمٌن عادل طاهر الرهٌدي171917467

غير مقبول4773.1368.94(جرافكس  )فنون ذكراشرف سلٌمان داوود دمحم181917554

غير مقبول4481.8868.56(جرافكس  )فنون أنثىصفاء عبدهللا احمد دمحم191922629

غير مقبول4674.2568.28(جرافكس  )فنون أنثىروان عبدهللا احمد لاسم البصٌر201922715

غير مقبول4383.6368.09(جرافكس  )فنون أنثىجهاد عزٌز دمحم مرشد211906821

غير مقبول4285.7567.73(جرافكس  )فنون أنثىرنا عبدالملن دمحم ممبل الحروي221918443

غير مقبول4478.8867.66(جرافكس  )فنون ذكركمال سعٌد دمحم سعٌد231905224

غير مقبول4670.2567.08(جرافكس  )فنون ذكرٌحٌى دمحم طاهر غالب241922439

غير مقبول3989.3865.81(جرافكس  )فنون أنثىهدى ممبل حٌدر احمد البرق251919138

غير مقبول4375.7565.73(جرافكس  )فنون أنثىمٌادة جمٌل الصغٌر علً الفهنون261905736

غير مقبول4085.0065.50(جرافكس  )فنون أنثىدٌنا خالد دمحم سعٌد271917105

غير مقبول4181.3865.41(جرافكس  )فنون ذكراسامه سامً سعٌد دمحم االدٌم281922049ً

غير مقبول4181.1365.34(جرافكس  )فنون ذكردمحم عبدالفتاح احمد صالح291912363

غير مقبول3882.0062.60(جرافكس  )فنون ذكرشرف الدٌن محفوظ عبده سٌف301915057

غير مقبول3490.1361.04(جرافكس  )فنون أنثىعبٌر عبدالمادر دمحم عبده الحكٌم311905735ً

غير مقبول3683.3861.01(جرافكس  )فنون أنثىساره نشوان سعٌد سٌف321919550

غير مقبول3585.5060.65(جرافكس  )فنون أنثىوفاء دمحم احمد عبدهللا طاهر331920037

غير مقبول3681.8860.56(جرافكس  )فنون أنثىصفاء سهل عبدهللا حسن341912445

غير مقبول3293.8860.16(جرافكس  )فنون أنثىرحمه منصور لائد دمحم شرف351903098

غير مقبول3580.1359.04(جرافكس  )فنون أنثىرحاب عبدهللا ناجً دمحم الصٌرف361916426ً

غير مقبول3095.1358.54(جرافكس  )فنون أنثىغٌداء عبدالملن عبده علً االغوان371919200ً

غير مقبول3380.5057.15(جرافكس  )فنون أنثىسمٌه سمٌر هاشم احمد الشمٌري381920041

غير مقبول3184.5056.35(جرافكس  )فنون أنثىوفاء عبدالرحمن عباس عبدالرحمن391914537

غير مقبول2894.0056.20(جرافكس  )فنون أنثىغدٌر سٌف محمود فرج401918809

غير مقبول2983.1353.94(جرافكس  )فنون أنثىسمٌه عبدالواسع احمد حسن411919370

غير مقبول3078.6353.59(جرافكس  )فنون أنثىعائدة شكري عبدالحبٌب عبدهللا421918630

غير مقبول2782.7551.83(جرافكس  )فنون أنثىمٌسونه عبدهللا حمود خالد431913402

غير مقبول2780.6351.19(جرافكس  )فنون ذكراٌمن ٌحٌى سعٌد محسن441922940

غير مقبول2383.7548.13(جرافكس  )فنون ذكررٌم امٌن علً حسٌن المرٌس451908801ً

غير مقبول2187.6347.29(جرافكس  )فنون ذكرامجد فؤاد دمحم لاسم الزغروري461911768

غير مقبول2281.7546.53(جرافكس  )فنون أنثىربا عبدالرحمن عبده غالب العبس471902546ً

غير مقبول2376.3845.91(جرافكس  )فنون ذكربشار احمد عبدهللا لائد481922944

غير مقبول1887.6344.29(جرافكس  )فنون ذكرعمرو حسن لاسم الرٌم491917889ً

غير مقبول1789.3843.81(جرافكس  )فنون أنثىرٌم ٌوسف حزام غالب501913424

غير مقبول1588.5041.55(جرافكس  )فنون ذكراسامه دمحم ٌوسف لائد العدٌن511919205ً

غير مقبول1971.6040.48(جرافكس  )فنون ذكرسلٌم عبدالكرٌم عبدهللا دمحم521905715

غير مقبول1075.1332.54(جرافكس  )فنون أنثىاٌمان عبدهللا علً دمحم الحبٌب531902517

غير مقبول277.7525.33(جرافكس  )فنون أنثىتٌسٌر خالد دمحم حٌدر541912310
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