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Okاالشرف دور أول81.5فنون جميلةأنثىابرار احمد راوح احمد قاسم12007467

Okاالشرف دور أول84فنون جميلةأنثىابرار احمد قاسم سالم22009682

Okاالشرف دور أول79.13فنون جميلةأنثىابرار محمد احمد يحيى32008631

Okاالشرف دور أول81.63فنون جميلةذكرابراهيم صادق عبداللطيف الحميدي42014963

Okاالشرف دور أول86.63فنون جميلةأنثىاحالم عبدالقوي احمد عبدالرحيم الشميري52012821

Okاالشرف دور أول75.63فنون جميلةذكراحمد خالد احمد حسن62014560

Okاالشرف دور أول84.38فنون جميلةذكراحمد شوقي عبدالباري عبدالرحمن72020260

Okاالشرف دور أول70.88فنون جميلةذكراحمد محمد احمد مقبل الصالحي82014525

Okاالشرف دور أول74.38فنون جميلةذكرادهم صادق صالح ناجي عبيد92008543

Okاالشرف دور أول92.63فنون جميلةأنثىاروى عبد المنان قائد نصر102020444

Okاالشرف دور أول75.25فنون جميلةذكراسامة مراد عبده عوض112012757

Okاالشرف دور أول76.38فنون جميلةذكراسامه مرشد محمد رزاز العديني122017995

Okاالشرف دور أول78.38فنون جميلةأنثىاسراء عبدالباسط عبدالعليم حسان132018182

Okاالشرف دور أول77.63فنون جميلةأنثىاسرار علي اسعد مرشد الجابري142004925

Okاالشرف دور أول74.63فنون جميلةأنثىاسماء عبدهللا غالب علي152010928

Okاالشرف دور أول77.5فنون جميلةأنثىاسماء عبدهللا مهدي محمد الكبودي162017458

Okاالشرف دور أول85.63فنون جميلةأنثىاسماء علي يحيى هادي العديني172009584

Okاالشرف دور أول83فنون جميلةأنثىاسماء موسى عبدهللا محمد الحكيمي182008354

Okاالشرف دور أول81.5فنون جميلةأنثىافنان سيف محمد سيف الشرعبي192006466

Okاالشرف دور أول86.25فنون جميلةأنثىاكرام احمد بن احمد زيد بكري202005988

Okاالشرف دور أول87فنون جميلةذكرالحسن احمد حميد غالب212012205

Okاالشرف دور أول84.75فنون جميلةأنثىالفت عبدالفتاح حزام هزاع222011884

Okاالشرف دور أول81.38فنون جميلةذكرالياس خالد سيف ناجي سعيد232016941

Okاالشرف دور أول93فنون جميلةأنثىامة نشوان منصور عبدهللا مكرد242020727

Okاالشرف دور أول82.25فنون جميلةأنثىامةالرحمن احمد قائد لطف الخطابي252011567

Okاالشرف دور أول85.13فنون جميلةذكرامجد توفيق هزاع فازع262012213

Okاالشرف دور أول79.63فنون جميلةذكرامجد عبدالرحمن احمد علي المرزوح272009960

Okاالشرف دور أول91.88فنون جميلةأنثىامل عبدالرحمن عبده احمد282012309

Okاالشرف دور أول82.63فنون جميلةأنثىاميمة حمادي محمد احمد عبده االمير292006006

Okاالشرف دور أول83فنون جميلةأنثىايات فؤاد محمد قائد302008747

Okاالشرف دور أول81فنون جميلةأنثىاية هاشم عمر محمد الزيلعي312008666

Okاالشرف دور أول76.38فنون جميلةأنثىايمان امين حامد قاسم322005817

Okاالشرف دور أول89.88فنون جميلةأنثىايمان سعيد عبده شمسان الحكيمي332006016

Okاالشرف دور أول93.38فنون جميلةذكرايمن احمد عبدالرحيم عبدالعزيز الجبري342007178
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Okاالشرف دور أول92فنون جميلةأنثىايناس محمود محمد قاسم352005873

Okاالشرف دور أول80.25فنون جميلةأنثىايه سمير عبداالله محمد عبدهللا362004927

Okاالشرف دور أول89فنون جميلةأنثىباسكال ياسر عبدالحميد محمد372019043

Okاالشرف دور أول76.88فنون جميلةأنثىبثينه جازم مهيوب قائد382009776

Okاالشرف دور أول92.13فنون جميلةأنثىتغريد عبدالعزيز مجيد عبدالرحمن392006001

Okاالشرف دور أول76.5فنون جميلةذكرتميم محمد عبدهللا محمد االصبحي402001865

Okاالشرف دور أول71فنون جميلةأنثىثريا احمد محمد سيف412007992

Okاالشرف دور أول82.63فنون جميلةأنثىجنات نبيل محمد علي422012192

Okاالشرف دور أول89.25فنون جميلةأنثىحبيبه محمد عبدالقادر علي منصر432018702

Okاالشرف دور أول75.25فنون جميلةذكرحمدان علي راوح مكرد442004348

Okاالشرف دور أول74.75فنون جميلةأنثىحنان احمد عبدهللا احمد الشامي452005609

Okاالشرف دور أول83.75فنون جميلةأنثىحنان عبدالحكيم عبدهللا الفقية العريقي462021026

Okاالشرف دور أول88.75فنون جميلةأنثىحنان عبود محمد عبدالغفار472007491

Okاالشرف دور أول92.63فنون جميلةأنثىحنين رمزي ثابت احمد صائل482005044

Okاالشرف دور أول90فنون جميلةأنثىحنين عبدالرقيب احمد محمد الشيباني492012215

Okاالشرف دور أول80.13فنون جميلةذكرخالد عمار هزاع محمد عثمان العريقي502009188

Okاالشرف دور أول87.75فنون جميلةذكرخالد ممدوح احمد مفلح512015288

Okاالشرف دور أول86.75فنون جميلةأنثىخلود امين سعيد مدهش522011800

Okاالشرف دور أول86.88فنون جميلةأنثىخلود عبدالمطلب علي عبده الشميري532009777

Okاالشرف دور أول79.75فنون جميلةأنثىخلود عبده علي سيف542009988

Okاالشرف دور أول75فنون جميلةأنثىخولة سلطان محمد محمد552011790

Okاالشرف دور أول84.88فنون جميلةأنثىدعاء محمد احمد هادي562010208

Okاالشرف دور أول70.63فنون جميلةأنثىدالل عبدالباسط عبدالحميد علوان البناء572002871

Okاالشرف دور أول81فنون جميلةأنثىرازان قائد سلطان حشيف البكاري582019427

Okاالشرف دور أول88.13فنون جميلةأنثىرانيا رشاد حارث نعمان592016780

Okاالشرف دور أول81.88فنون جميلةأنثىرانيا هاشم محمد احمد المغربي602009834

Okاالشرف دور أول81.75فنون جميلةأنثىرانيه سمير علي عبده المقرمي612008199

Okاالشرف دور أول88.75فنون جميلةأنثىرغد اكرم محمد علي الظرافي622020772

Okاالشرف دور أول85.13فنون جميلةأنثىرغد عادل محمد علي الصبري632019585

Okاالشرف دور أول85.88فنون جميلةأنثىرغد ماجد عبدالعالم عبدهللا642005835

Okاالشرف دور أول72.88فنون جميلةأنثىرغده طاهر سعيد محمد652004787

Okاالشرف دور أول79.63فنون جميلةذكررفعت عادل احمد عبدهللا العليمي662017934

Okاالشرف دور أول88فنون جميلةذكررمزي عبده علي علي قحطان672019338

Okاالشرف دور أول88فنون جميلةأنثىرنا طاهر صالح سيف682009600
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Okاالشرف دور أول83فنون جميلةأنثىروزا عبدالمعين محمد ابراهيم692005226

Okاالشرف دور أول77.13فنون جميلةأنثىرويدا عبدهللا علي قاسم702006470

Okاالشرف دور أول93.75فنون جميلةأنثىرؤى محمد قاسم سعيد712009525

Okاالشرف دور أول92.75فنون جميلةأنثىرؤى وائل حسن عبده المعمري722009921

Okاالشرف دور أول83فنون جميلةأنثىريحانه محمد علي عبدهللا732019577

Okاالشرف دور أول83.75فنون جميلةأنثىريم امين علي حسين المريسي742015605

Okاالشرف دور أول88.5فنون جميلةذكرزكريا احمد صدقي محمد عبدالقادر الشامي752020229

Okاالشرف دور أول91.88فنون جميلةأنثىسارة غالب صالح سيف762006398

Okاالشرف دور أول83فنون جميلةأنثىساره سمير احمد غالب العديني772011902

Okاالشرف دور أول77.63فنون جميلةأنثىسكون احمد فرحان حسان782005991

Okاالشرف دور أول88.75فنون جميلةأنثىسال محمد مهيوب غالب792009625

Okاالشرف دور أول85فنون جميلةأنثىسماء عبدالوهاب محمد عبدهللا802004587

Okاالشرف دور أول78.25فنون جميلةأنثىسميه عبدالرحمن سليمان احمد812011963

Okاالشرف دور أول84.25فنون جميلةأنثىسميه علي يحيى هادي القاسمي822009576

Okالشوكاني دور اول85.25فنون جميلةأنثىسناء عبد الوهاب محمد عبدهللا832016486

Okالشوكاني دور اول86.75فنون جميلةأنثىسونيا فؤاد هزاع طارش شمسان842009399

Okالشوكاني دور اول73فنون جميلةأنثىشادية عبدالغني مقبل عبده852011798

Okالشوكاني دور اول79.63فنون جميلةأنثىشذى طالل محمد سعيد الحكيمي862020962

Okالشوكاني دور اول88فنون جميلةأنثىشذى محمد عبدالقادر محي872004717

Okالشوكاني دور اول81.88فنون جميلةأنثىصفاء عبدهللا احمد محمد882003119

Okالشوكاني دور اول82.63فنون جميلةذكرصهيب عماد احمد عبده سعيد892009466

Okالشوكاني دور اول81.63فنون جميلةذكرعبدالعزيز فارس علي احمد902011890

Okالشوكاني دور اول89.75فنون جميلةذكرعبداللطيف محمد عبدهللا هزاع912013491

Okالشوكاني دور اول84فنون جميلةذكرعبدهللا عبدالباري محمد سيف العديني922016160

Okالشوكاني دور اول85.63فنون جميلةذكرعبدهللا عبدالرحمن غالب العليمي932007231

Okالشوكاني دور اول78فنون جميلةذكرعبدالوهاب محمد عبدالجليل عبدالوهاب القاضي942015189

Okالشوكاني دور اول71فنون جميلةأنثىعبير زيد محمد احمد الخليدي952018075

Okالشوكاني دور اول86.38فنون جميلةأنثىعبير عبدالرحمن محمد علي962006473

Okالشوكاني دور اول78.63فنون جميلةذكرعزالدين عبدالرحيم احمد فرحان972009118

Okالشوكاني دور اول80.13فنون جميلةذكرعزالدين عبده محمد عبدالرب982008265

Okالشوكاني دور اول82.88فنون جميلةأنثىعصماء عبدهللا احمد محمد992016052

Okالشوكاني دور اول82.25فنون جميلةأنثىعلياء حمود محمد محمد علي الباشا1002015402

Okالشوكاني دور اول82فنون جميلةأنثىعلياء خالد سعيد عبده1012006385

Okالشوكاني دور اول78.75فنون جميلةذكرعمار احمد مهيوب احمد1022004236
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Okالشوكاني دور اول76فنون جميلةذكرعمر عبدالعزيز احمد سعيد الحاج1032018801

Okالشوكاني دور اول83.13فنون جميلةذكرعمرو مختار عبدالعليم القباطي1042016126

Okالشوكاني دور اول91.25فنون جميلةأنثىغدير حسن خالد قاسم الشرعبي1052020763

Okالشوكاني دور اول92.25فنون جميلةأنثىغدير فضل علي عبدهللا غالب1062020787

Okالشوكاني دور اول93.38فنون جميلةأنثىغدير محمد عبده سيف محمد الصبري1072019071

Okالشوكاني دور اول84.88فنون جميلةأنثىغزال عبدالسالم عبدهللا علي1082020897

Okالشوكاني دور اول81.25فنون جميلةأنثىغيداء عبدالباسط عبدالحق ناجي الوزير1092009994

Okالشوكاني دور اول85.13فنون جميلةأنثىفاطمة عبدهللا صالح سيف1102009624

Okالشوكاني دور اول78.88فنون جميلةذكركمال سعيد محمد سعيد1112004987

Okالشوكاني دور اول87.13فنون جميلةأنثىلبنى احمد محمد سعيد المقطري1122019490

Okالشوكاني دور اول80.38فنون جميلةذكرمارية اسماعيل غالب علي عبدالسالم1132013617

Okالشوكاني دور اول92.25فنون جميلةذكرمجد فيصل علي قحطان القحطاني1142018499

Okالشوكاني دور اول91فنون جميلةذكرمجدالدين سعيد حمود انعم1152020488

Okالشوكاني دور اول84.25فنون جميلةذكرمحمد احمد عبدهللا الوتيري1162018821

Okالشوكاني دور اول83.63فنون جميلةذكرمحمد سلمان عبدالرحمن محمد1172009652

Okالشوكاني دور اول78.5فنون جميلةذكرمحمد عبدالرحمن طربوش محمد1182018856

Okالشوكاني دور اول74.25فنون جميلةذكرمحمد عبدالرؤوف محمد امين1192018857

Okالشوكاني دور اول77.75فنون جميلةذكرمحمد عبدالعزيز عبدهللا طارش1202020915

Okالشوكاني دور اول76.88فنون جميلةذكرمحمود وليد عبدهللا عبده1212013433

Okالشوكاني دور اول76.63فنون جميلةأنثىمرام احمد علي ناصر1222007489

Okالشوكاني دور اول76.25فنون جميلةأنثىمرام حسان احمد بن احمد الحاج1232020171

Okالشوكاني دور اول77.63فنون جميلةأنثىمرفت سمير عبده علي احمد1242020146

Okالشوكاني دور اول82.88فنون جميلةذكرمروان عبدالحكيم عبده علي1252016860

Okالشوكاني دور اول73.38فنون جميلةذكرمروان عبداللطيف محمد احمد1262014602

Okالشوكاني دور اول75.13فنون جميلةأنثىمروه محمد عبده احمد1272009679

Okالشوكاني دور اول85.88فنون جميلةأنثىمروى عبدالهادي علي عبدهللا الحكيمي1282008700

Okالشوكاني دور اول69.5فنون جميلةأنثىمروى عبدالواسع محمد ناجي1292016991

Okالشوكاني دور اول82.38فنون جميلةأنثىمريم عبدالقوي نعمان علي1302013739

Okالشوكاني دور اول87.38فنون جميلةأنثىمريم محمد علي عيسى صالح المليكي1312006231

Okالشوكاني دور اول84.13فنون جميلةأنثىمريم نبيل عبدالجبار انعم1322016696

Okالشوكاني دور اول83.63فنون جميلةذكرمعتصم عصام امين مامون1332005633

Okالشوكاني دور اول90.75فنون جميلةأنثىمالك عزيز صادق ردمان1342006464

Okالشوكاني دور اول76.88فنون جميلةأنثىمالك نجيب حسن علي سلطان1352011342

Okالشوكاني دور اول89.13فنون جميلةأنثىمنار ناصر محمد مقبل1362005106
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Okالشوكاني دور اول82.38فنون جميلةأنثىمنتهى خليل علي احمد1372012857

Okالشوكاني دور اول70فنون جميلةأنثىميار عبدالرقيب ابراهيم سالم العبسي1382003023

Okالشوكاني دور اول82.75فنون جميلةأنثىميسونه عبدهللا حمود خالد1392017400

Okالشوكاني دور اول88.38فنون جميلةأنثىنادية احمد نعمان عبدالواحد1402000406

Okالشوكاني دور اول86.75فنون جميلةذكرناصر محمد ردمان ثابت1412019646

Okالشوكاني دور اول81فنون جميلةأنثىنائلة عارف احمد عاصم1422012126

Okالشوكاني دور اول82.75فنون جميلةأنثىندى احمد عبدالرب قاسم الصلوي1432011205

Okالشوكاني دور اول76.38فنون جميلةأنثىندى محمود حمود سعيد1442012887

Okالشوكاني دور اول85.25فنون جميلةأنثىنسيبة خالد عبدالغفار احمد1452008201

Okالشوكاني دور اول84.13فنون جميلةأنثىنعمةالرحمن صابر قائد محمد غالب الكليبي1462011200

Okالشوكاني دور اول75.25فنون جميلةأنثىنوران عبدالوهاب عبده محمد الشيعاني1472005649

Okالشوكاني دور اول92.5فنون جميلةذكرهارون حمود عبدهللا عبدالواحد الشهابي1482017669

Okالشوكاني دور اول71فنون جميلةذكرهارون محمد احمد غالب المساح1492017930

Okالشوكاني دور اول88.13فنون جميلةأنثىهالة عبدالحكيم محمد علي رضاء1502009471

Okالشوكاني دور اول98.25فنون جميلةأنثىهبة فؤاد عبده علي الشريحي1512018902

Okالشوكاني دور اول74.5فنون جميلةأنثىهدى داؤود سعيد عبدهللا الفقيه1522003941

Okالشوكاني دور اول78.75فنون جميلةأنثىهديل صادق حمود علي الحاشدي1532009626

Okالشوكاني دور اول80.88فنون جميلةأنثىهديل هزاع احمد عبده المليكي1542009387

Okالشوكاني دور اول78.25فنون جميلةأنثىهدئ احمد سلطان سيف الذبحاني1552017272

Okالشوكاني دور اول83.13فنون جميلةأنثىهنادي علي عبده حسن العبسي1562013478

Okالشوكاني دور اول78فنون جميلةأنثىهند هاشم عبدالخالق عبدالمجيد الفتيح1572018923

Okالشوكاني دور اول72.5فنون جميلةذكرهيثم رشيد علي عبدالجبار الشيباني1582002838

Okالشوكاني دور اول82.5فنون جميلةأنثىهيفاء عدنان عبدالرزاق قائد االمير1592008254

Okالشوكاني دور اول87فنون جميلةذكروثيق محمد عباس ابراهيم1602004144

Okالشوكاني دور اول73.63فنون جميلةذكروسيم عبدالسالم احمد محمد1612004569

Okالشوكاني دور اول86.88فنون جميلةذكروضاح محمد سعيد علي حارث الحذيفي1622017389

Okالشوكاني دور اول77.13فنون جميلةذكرياسر نصر مهيوب قائد العديني1632012266

Okالشوكاني دور اول82.75فنون جميلةذكريونس علي سعيد عبادل1642018794

Okاالدريسي دور ثاني82.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىابرار عبدالكريم قاسم احمد12019039

Okاالدريسي دور ثاني89.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىابرار محمد محسن عبده علي22014820

Okاالدريسي دور ثاني89.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىاحالم عبدهللا عبده علي الحمادي32018890

Okاالدريسي دور ثاني88.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىاحالم عبده صالح سعيد محمد42016236

Okاالدريسي دور ثاني76.75لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد جميل احمد اسماعيل52003047

Okاالدريسي دور ثاني74لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد علي احمد اسماعيل62007275
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Okاالدريسي دور ثاني75.88لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد علي طه عبده الدبئي72018388

Okاالدريسي دور ثاني70.25لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد محمد قاسم محمد سعيد82003753

Okاالدريسي دور ثاني81لغة انجليزية وآدابهاذكراحمد هاشم قائد عوض92005209

Okاالدريسي دور ثاني88لغة انجليزية وآدابهاأنثىارزاق قائد عبده عثمان102009710

Okاالدريسي دور ثاني79.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىاروى فيصل عبدهللا صالح112016183

Okاالدريسي دور ثاني84.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىاريج عفيف محمد عبدالرزاق122016664

Okاالدريسي دور ثاني86.75لغة انجليزية وآدابهاذكراسامة عبدالرحمن حسن محمد132006946

Okاالدريسي دور ثاني91.5لغة انجليزية وآدابهاذكراسامه محمد احمد قائد الجهالني142011983

Okاالدريسي دور ثاني78.63لغة انجليزية وآدابهاذكراسامه محمد قاسم صالح152018759

Okاالدريسي دور ثاني84.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسراء حمود عبدهللا محمد الجماعي162003741

Okاالدريسي دور ثاني92.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسرار قائد علي سعيد172011883

Okاالدريسي دور ثاني92.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسرار مهيوب محمد قاسم182019176

Okاالدريسي دور ثاني89.18لغة انجليزية وآدابهاذكراسعد بكيل قاسم الكامل192020648

Okاالدريسي دور ثاني80.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء ابوبكر سيف غانم غالب المقطري202003059

Okاالدريسي دور ثاني81.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء سلطان محمد غالب المليكي212010821

Okاالدريسي دور ثاني76.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء فهمي محمد فاضل القباطي222005395

Okاالدريسي دور ثاني82.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىاسماء نعمان قائد سعيد232011093

Okاالدريسي دور ثاني88.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىاصيله عبدالقوي غالب دبوان242007521

Okاالدريسي دور ثاني89.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىافنان رياض محمد قائد الشميري252020754

Okاالدريسي دور ثاني86.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىافنان عبدالفتاح حسان عبدالرحيم262013039

Okاالدريسي دور ثاني85.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىافنان نظير محمد سيف272005769

Okاالدريسي دور ثاني91.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىاالء حاميم ابراهيم ناصر القباطي282017772

Okاالدريسي دور ثاني88.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىاالء فيصل محمد علي القباطي292020406

Okاالدريسي دور ثاني85.13لغة انجليزية وآدابهاذكرالحارث محمد احمد عبدالقادر302014016

Okاالدريسي دور ثاني87.38لغة انجليزية وآدابهاذكرالفت امين محمد عبدهللا الكناني312008737

Okاالدريسي دور ثاني83.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىاماني عادل علي غالب الشعري322002915

Okاالدريسي دور ثاني88.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىاماني عبدهللا صادق سنان332012087

Okاالدريسي دور ثاني86.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاماني عبده صالح قائد سالم342009728

Okاالدريسي دور ثاني96.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىاماني علي عبدهللا دائل الشميري352015634

Okاالدريسي دور ثاني77.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىامة الرحمن منصور عبده علي النعماني362005502

Okاالدريسي دور ثاني90.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىامة الرحمن يحيى عبدالحق عبدالحميد الصبري372019393

Okاالدريسي دور ثاني78.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىامة هللا يعقوب محمد عبدهللا382012835

Okاالدريسي دور ثاني80لغة انجليزية وآدابهاأنثىامةالعليم صغير علي االهنومي392016113

Okاالدريسي دور ثاني88.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىامةالعليم يوسف صالح يوسف402020065
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Okاالدريسي دور ثاني91.63لغة انجليزية وآدابهاذكرامجد عبدالقوي علي حسن الحميدي412006050

Okاالدريسي دور ثاني87.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىامل حسن بن حسن محمد422001278

Okاالدريسي دور ثاني92.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىامل محمد علي محمد المحيا432013768

Okاالدريسي دور ثاني82.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىامنه جمال محمد احمد حميد442004827

Okاالدريسي دور ثاني84.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميرة علي يحيى علي المضواحي452012530

Okاالدريسي دور ثاني90.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميره سالم علي فتيني الزبيدي462016733

Okاالدريسي دور ثاني90.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميره سمير محمد منصور الشميري472007465

Okاالدريسي دور ثاني71لغة انجليزية وآدابهاأنثىاميره طارق عبدالحافظ اسماعيل482006013

Okاالدريسي دور ثاني82.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىانغام حسن غالب عبدهللا الشراعي492014957

Okاالدريسي دور ثاني90.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىاوسان هاشم محمد احمد الصبري502012084

Okاالدريسي دور ثاني87.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىاية نبيل عثمان عبدالحق العامري512019456

Okاالدريسي دور ثاني86.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىاية هاشم عبد العزيز سعيد522005662

Okاالدريسي دور ثاني88لغة انجليزية وآدابهاأنثىايالف وائل امين احمد القرشي532016489

Okاالدريسي دور ثاني89.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىايمان سعيد عبده شمسان الحكيمي542006564

Okاالدريسي دور ثاني86.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىايمان صادق محمد محمد552004789

Okاالدريسي دور ثاني84.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىايمان عبدالخالق علي مرشد ناجي الجعفري562014177

Okاالدريسي دور ثاني80.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىايمان محمد محمد علي غالب572003470

Okاالدريسي دور ثاني86.75لغة انجليزية وآدابهاذكرايمن احمد محمد عبدالملك582006919

Okاالدريسي دور ثاني85.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىايه منصور حمود عبدالوهاب592011164

Okاالدريسي دور ثاني90.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىبثينة احمد سيف علي االحمدي602010257

Okاالدريسي دور ثاني89.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىبثينة صفوان عبدالرقيب نعمان الفضلي612014586

Okاالدريسي دور ثاني83.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىبثينه محمود محمد محمد حسن622009031

Okاالدريسي دور ثاني87.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىبراءة ناجي محمد علي ناصر632014278

Okاالدريسي دور ثاني81.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىبراءه عبدالكريم احمد عبده دبوان642005915

Okاالدريسي دور ثاني83.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىبراءه نبيل سعيد ناجي عبدهللا العامري652001033

Okاالدريسي دور ثاني93.37لغة انجليزية وآدابهاأنثىبسمة محمد ناصر خالد دبوان662014043

Okاالدريسي دور ثاني94.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىبسمه برهان نعمان سعيد النجاشي672006364

Okاالدريسي دور ثاني88.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىبسمه سلمان داؤود عمر682016732

Okاالدريسي دور ثاني77.38لغة انجليزية وآدابهاذكربشار طه فارع غالب692019444

Okاالدريسي دور ثاني86.75لغة انجليزية وآدابهاذكربشار مقبل قائد فرحان702002220

Okاالدريسي دور ثاني95.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىبشرى ادريس احمد احمد712016652

Okاالدريسي دور ثاني80.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىبلقيس احمد عبدالقادر ناصر722007146

Okاالدريسي دور ثاني72.63لغة انجليزية وآدابهاذكرتميم عبدالحكيم محمد عبده الفقيه732019042

Okاالدريسي دور ثاني91.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىثوبية حمزة سيف حميد742020423
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Okاالدريسي دور ثاني85.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىجويرية عبدهللا عبدالمغني محمد752009467

Okاالدريسي دور ثاني74.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىحكيمة احمد علي صالح الدربعي762016404

Okاالدريسي دور ثاني87.63لغة انجليزية وآدابهاذكرحماس رشاد احمد سعيد772012747

Okاالدريسي دور ثاني94.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىحماس عبدهللا محمد حمود782019745

Okاالدريسي دور ثاني94.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىحنان عبده احمد سعيد العنقبي792003871

Okاالدريسي دور ثاني87.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىحنان فهد عثمان دحان802015557

Okاالدريسي دور ثاني85.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىحنان فؤاد عبده محمد العصار812020421

Okاالدريسي دور ثاني79.375لغة انجليزية وآدابهاأنثىحنان محمد نعمان مسعد822010944

Okاالدريسي دور ثاني79.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىحواء علي غالب احمد832007161

Okاالدريسي دور ثاني81.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىحيفاء توفيق محمد عبدهللا الحداء842007689

Okاالدريسي دور ثاني92.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىخديجة باسم عبده سيف852009792

Okاالدريسي دور ثاني85.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىخلود عبده سعيد قائد862018681

Okاالدريسي دور ثاني81.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىخلود علي محمد احمد الصلوي872020183

Okاالدريسي دور ثاني89.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىخلود علي محمد فرحان882019541

Okاالدريسي دور ثاني84.25لغة انجليزية وآدابهاذكرخليل محمد علي سعيد892019611

Okاالدريسي دور ثاني94.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىخواتم عبدالقادر سيف حمود الحريبي902018537

Okاالدريسي دور ثاني87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىداليا احمد محمد سيف912012461

Okاالدريسي دور ثاني86.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىداليا محمد علي محمد سيف922018891

Okاالدريسي دور ثاني84.5لغة انجليزية وآدابهاذكرداوود عبدهللا ناصر احمد932003735

Okاالدريسي دور ثاني89.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىدعاء سعيد احمد محمد عبدهللا942019601

Okاالدريسي دور ثاني86.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىدعاء صالح سليمان محمد االصبحي952021083

Okاالدريسي دور ثاني95.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىدعاء نظمي عبدالغفور محمد العريقي962016283

Okاالدريسي دور ثاني79.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىدعاء وليد احمد علي الكدس972019617

Okاالدريسي دور ثاني80.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىدنيا عبده محمد احمد سيف982008665

Okاالدريسي دور ثاني88.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىديانا انيس عبدالقادر همام992021104

Okاالدريسي دور ثاني84.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىرازان عبدالباري محمد مقبل1002016402

Okالهمداني دور ثاني74لغة انجليزية وآدابهاذكررائد احمد شرف علي الحمادي1012012018

Okالهمداني دور ثاني85.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىربا رمزي عبدهللا عبدالجليل1022003686

Okالهمداني دور ثاني80.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىربا محمد يحيى عبدالوارث1032020928

Okالهمداني دور ثاني78.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىربا نشوان ناشر احمد االغبري1042018433

Okالهمداني دور ثاني88.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىربى عبدالستار عبدهللا صالح البصير1052007977

Okالهمداني دور ثاني80.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىرحاب جمال هزاع1062014213

Okالهمداني دور ثاني80.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىرحاب محمد عبده حسن1072009523

Okالهمداني دور ثاني87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىرحمة قائد عبده قاسم جغمان1082019865
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Okالهمداني دور ثاني87.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىردينة كامل محمد المحيا1092011000

Okالهمداني دور ثاني84لغة انجليزية وآدابهاذكررشيد احمد احمد محمد قاسم1102019981

Okالهمداني دور ثاني90لغة انجليزية وآدابهاأنثىرفيده صادق عبدالوهاب مرشد الشرعبي1112020903

Okالهمداني دور ثاني74.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىرقية احمد شاهر علي الحكيمي1122009228

Okالهمداني دور ثاني88.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىرقيه محبوب عبدالقوي عبدهللا الرميمه1132006051

Okالهمداني دور ثاني82.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىرنا سالل محمد عبدالملك1142005014

Okالهمداني دور ثاني80.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىرنا سمير محمد علي جراده1152020244

Okالهمداني دور ثاني89.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىرنا عبده علي قائد القباطي1162018343

Okالهمداني دور ثاني78.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىرنا علي قائد احمد صالح1172019130

Okالهمداني دور ثاني71.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىرنا فيصل عبدالحميد شائف1182002942

Okالهمداني دور ثاني73.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىرنا محمد احمد عبدالقادر المحمدي1192006085

Okالهمداني دور ثاني77.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىرهاب محمد قائد محمد1202005324

Okالهمداني دور ثاني72.75لغة انجليزية وآدابهاذكررهيب محمود شرف محمد1212009018

Okالهمداني دور ثاني85لغة انجليزية وآدابهاأنثىروان احمد عبده درويش1222001144

Okالهمداني دور ثاني79.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىروسان عبدالحفيظ حميد عبدهللا1232001234

Okالهمداني دور ثاني81.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىرؤى عبدالباري احمد عبدهللا1242006492

Okالهمداني دور ثاني84.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىريم سعيد محمد غالب1252007729

Okالهمداني دور ثاني73.05لغة انجليزية وآدابهاأنثىريم عبده سعيد احمد سعيد1262007334

Okالهمداني دور ثاني72.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىريما عبدالوالي حمود ثابت1272004912

Okالهمداني دور ثاني85.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىريهام عبدالواحد عبده صالح1282006595

Okالهمداني دور ثاني85.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىريهام عصام عبدهللا احمد1292009936

Okالهمداني دور ثاني80.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىريهان عبدالسالم علي سيف1302015735

Okالهمداني دور ثاني87.13لغة انجليزية وآدابهاذكرزائد امين محمد ابراهيم1312008594

Okالهمداني دور ثاني82.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىزبيده محمد بن محمد قائد المساوى1322000283

Okالهمداني دور ثاني89.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىزينب عبد الملك احمد عبد الحق1332012023

Okالهمداني دور ثاني89.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىزينب عبدالقوي فائد عبدالخالق1342005327

Okالهمداني دور ثاني89.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىسارة سعيد ناجي علي النخالني1352006314

Okالهمداني دور ثاني84.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىسارة عبداالله عبده احمد1362006352

Okالهمداني دور ثاني79.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىسارة قاسم احمد حسن المشرقي1372019151

Okالهمداني دور ثاني87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىسارة محمد ابراهيم سعيد1382009597

Okالهمداني دور ثاني88.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىساره قائد علي محمد الطويل1392019897

Okالهمداني دور ثاني69.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىسامية فهد محمد علي1402009932

Okالهمداني دور ثاني82لغة انجليزية وآدابهاذكرساهر احمد محمد عبدهللا السامعي1412012738

Okالهمداني دور ثاني74.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىسبا عبدالكريم عبدالودود محمد1422005917
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Okالهمداني دور ثاني77.38لغة انجليزية وآدابهاذكرسعيد عبده سعيد مقبل1432004988

Okالهمداني دور ثاني82.38لغة انجليزية وآدابهاذكرسعيد عيدالعزيز سعيد عبده ناجي1442006730

Okالهمداني دور ثاني91.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىسلسبيل عبدالحكيم محمد مرهوب1452006169

Okالهمداني دور ثاني89.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىسلمى سالم ثابت علي القباطي1462013693

Okالهمداني دور ثاني77.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىسلوى عبدالحكيم ثابت احمد1472015325

Okالهمداني دور ثاني89.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىسمر سمير مقبل انعم1482017425

Okالهمداني دور ثاني78.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىسمر عبدهللا احمد سيف1492005865

Okالهمداني دور ثاني85.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىسمية ابراهيم محمد غانم احمد1502004880

Okالهمداني دور ثاني96.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىسمية عبدالفتاح عبدالكريم قائد1512020034

Okالهمداني دور ثاني74.63لغة انجليزية وآدابهاذكرسميح عبده محمد غالب1522010438

Okالهمداني دور ثاني73لغة انجليزية وآدابهاأنثىسميحه عبدالرحمن عبدهللا محمد الصغير1532021089

Okالهمداني دور ثاني91.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىسميرة ناجي محمد محمد1542007485

Okالهمداني دور ثاني77.75لغة انجليزية وآدابهاذكرسنان محمد مهيوب سيف1552009193

Okالهمداني دور ثاني86.75لغة انجليزية وآدابهاذكرسند عساج عبدهللا ثابت1562007269

Okالهمداني دور ثاني87.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىسيناء سعيد عبدهللا سعد1572009773

Okالهمداني دور ثاني95.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىشذى محمود محمد عثمان1582005714

Okالهمداني دور ثاني94.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىشهد درهم عبدالرقيب ردمان1592008164

Okالهمداني دور ثاني85.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىشيماء جمال احمد علي صالح1602013961

Okالهمداني دور ثاني74.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىشيماء عبدالرحمن عبدالوهاب مرشد1612009456

Okالهمداني دور ثاني91.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىشيماء علي محمد حزام الصبري1622016152

Okالهمداني دور ثاني90.13لغة انجليزية وآدابهاذكرصابرين عبدالوالي علي عبدالوهاب1632017809

Okالهمداني دور ثاني84.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىصابرين علي محمد صالح1642008864

Okالهمداني دور ثاني87.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىصابرين محمد حاتم عبده1652018113

Okالهمداني دور ثاني86.63لغة انجليزية وآدابهاذكرصالح محمد صالح الرميم1662020822

Okالهمداني دور ثاني87.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىصفاء عبدالمؤمن شرف حمود اليوسفي1672010470

Okالهمداني دور ثاني73لغة انجليزية وآدابهاأنثىصفاء عدنان عبدهللا مقبل الشبوطي1682006751

Okالهمداني دور ثاني84.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىعائشة سعيد عثمان اسماعيل1692007613

Okالهمداني دور ثاني79.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىعائشة منير عبدهللا ذياب العريقي1702005567

Okالهمداني دور ثاني95لغة انجليزية وآدابهاذكرعبد المجيد علي احمد علي هالل1712013836

Okالهمداني دور ثاني84.38لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالجبار هائل عبدالزارق فارع1722015307

Okالهمداني دور ثاني83.13لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالحكيم عادل سعيد حيدر1732007781

Okالهمداني دور ثاني85.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىعبدالخالق عبدالرؤوف عبدالخالق حسن1742020713

Okالهمداني دور ثاني84.5لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالرحمن احمد محمد سلطان1752007650

Okالهمداني دور ثاني82.5لغة انجليزية وآدابهاذكرعبدالرحمن عصام عبده قاسم1762003635
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Okالهمداني دور ثاني79.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىعبير عبدالرحيم محمد ناشر حسن1772011952

Okالهمداني دور ثاني92.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىعبير عبدهللا قائد عبده المساري1782021045

Okالهمداني دور ثاني83.5لغة انجليزية وآدابهاذكرعزام عبدالباقي محمد سلطان1792003910

Okالهمداني دور ثاني91.13لغة انجليزية وآدابهاذكرعزيز عبداللطيف طربوش سيف1802005564

Okالهمداني دور ثاني97.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىعصماء منير احمد محمد1812016660

Okالهمداني دور ثاني90.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىعفاف احمد الصغير غانم1822009582

Okالهمداني دور ثاني93.25لغة انجليزية وآدابهاذكرعلوي ناصر احمد صالح1832007843

Okالهمداني دور ثاني89.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىعلياء رضوان قائد عبده العريقي1842004199

Okالهمداني دور ثاني89.87لغة انجليزية وآدابهاذكرعماد عبده ابراهيم عبده1852020067

Okالهمداني دور ثاني83.13لغة انجليزية وآدابهاذكرعمران حسن محمد المنصوب1862020767

Okالهمداني دور ثاني82.75لغة انجليزية وآدابهاذكرعمران سعيد عبدالجليل عبده حسان1872010309

Okالهمداني دور ثاني83.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىعهد احمد محمد احمد الجبلي1882012457

Okالهمداني دور ثاني94.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىغدير رمزي ثابت احمد صائل1892005047

Okالهمداني دور ثاني84.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىغدير عبدالسالم منصور سعيد1902004990

Okالهمداني دور ثاني92.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىغدير فضل علي عبدهللا غالب1912020787

Okالهمداني دور ثاني91.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىغدير نبيل فضل احمد1922017069

Okالهمداني دور ثاني77.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىغيداء علي حامد هائل1932004904

Okالهمداني دور ثاني80.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىفاطمة الزهراء فيصل عبدالرقيب الفضلي1942012384

Okالهمداني دور ثاني73.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىفاطمة علي قاسم احمد1952002868

Okالهمداني دور ثاني80.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىفاطمة مفضل ربيع الزرقة1962014603

Okالهمداني دور ثاني95.75لغة انجليزية وآدابهاذكرفرج عباس علي علوان1972008986

Okالهمداني دور ثاني74.63لغة انجليزية وآدابهاذكرقصي عبدهللا عبدهللا علي سعيد1982009110

Okالهمداني دور ثاني72.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىكريمة طاهر احمد سيف فارع1992006832

Okالهمداني دور ثاني88.63لغة انجليزية وآدابهاذكركمال جمال عبدهللا ناجي سعيد2002020885

Okالخليل دور ثالث84.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىلبنى عبدهللا عبدهللا الحاج2012012701

Okالخليل دور ثالث92.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىلمياء مهيوب غالب غالب المجيدي2022008668

Okالخليل دور ثالث84.5لغة انجليزية وآدابهاذكرلوين احمد عبدهللا احمد دحوه2032009849

Okالخليل دور ثالث77.13لغة انجليزية وآدابهاذكرليث طاهر احمد اسماعيل2042020902

Okالخليل دور ثالث87لغة انجليزية وآدابهاأنثىليلى حسان محي الدين عبد الولي2052010318

Okالخليل دور ثالث88.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىلينا عبدالرقيب محمد علي ناجي2062003073

Okالخليل دور ثالث79.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىلينا فيصل عبداللطيف عبدهللا2072008196

Okالخليل دور ثالث89.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىلينا محمد حمود زائد2082018805

Okالخليل دور ثالث89لغة انجليزية وآدابهاأنثىماريا امين سعيد عبدهللا2092008258

Okالخليل دور ثالث95لغة انجليزية وآدابهاأنثىماريا جمال محمود صالح الجيالني2102011300
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Okالخليل دور ثالث88لغة انجليزية وآدابهاأنثىماريا عادل عبدهللا المريسي2112015631

Okالخليل دور ثالث88.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىمارية احمد سعيد حسن2122001706

Okالخليل دور ثالث87لغة انجليزية وآدابهاذكرمحسن مختار عبده احمد2132007737

Okالخليل دور ثالث73.13لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد احمد سعيد علي عمر2142012155

Okالخليل دور ثالث84.88لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد ادريس مقبل نعمان االثوري2152007042

Okالخليل دور ثالث84.38لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد صادق عبدهللا الرفاعي2162011430

Okالخليل دور ثالث84.75لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد عادل امين شكري رضا2172019855

Okالخليل دور ثالث85.38لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد عبدالحميد علي محمد2182005800

Okالخليل دور ثالث83.38لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد عبدالرحيم محمد محمد عبدالرحمن2192006197

Okالخليل دور ثالث88لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد عبده مقبل سيف الصيرفي2202009512

Okالخليل دور ثالث82.5لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد عمر محمد عبده المداح2212009022

Okالخليل دور ثالث85.63لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد فيصل محمد عبدالغني احمد2222003561

Okالخليل دور ثالث79لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد قائد علي مقبل2232012620

Okالخليل دور ثالث82.13لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد ماجد خليل عبدهللا2242005923

Okالخليل دور ثالث78.88لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد محمد عبده محمد سعيد2252014680

Okالخليل دور ثالث88.88لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد مدهش ثابت سعيد2262018330

Okالخليل دور ثالث86.45لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد منصور عبدهللا محمد االصبحي2272009063

Okالخليل دور ثالث86.63لغة انجليزية وآدابهاذكرمحمد ياسين محمد اسماعيل2282005776

Okالخليل دور ثالث84.5لغة انجليزية وآدابهاذكرمراد صادق احمد محمد2292018867

Okالخليل دور ثالث74.25لغة انجليزية وآدابهاذكرمراد عبدالحميد قاسم علي2302016873

Okالخليل دور ثالث97.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىمرام حلمي عبدهللا علي2312018567

Okالخليل دور ثالث91.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروة رمزي راشد سالم المعمري2322013780

Okالخليل دور ثالث79لغة انجليزية وآدابهاأنثىمروى خالد عباس محمد محسن2332012057

Okالخليل دور ثالث86.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىمريم سامي ناصر صالح الهداش2342008499

Okالخليل دور ثالث90.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىمريم عبدهللا سيف احمد2352013269

Okالخليل دور ثالث89.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىمريم مصطفي علي عائض محمد2362012820

Okالخليل دور ثالث71لغة انجليزية وآدابهاذكرمعتز محمد عبدالفتاح علي حزام2372017283

Okالخليل دور ثالث82.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىمالك سمير يحيى علي جامل2382019389

Okالخليل دور ثالث76.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىمنال عارف حسين علي القحمي2392009410

Okالخليل دور ثالث90.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىمنى محمد عبدالكريم غالب2402007702

Okالخليل دور ثالث84لغة انجليزية وآدابهاأنثىمنية امين هائل سعيد2412003765

Okالخليل دور ثالث93.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىمها ايهاب صالح قائد النهاري2422019033

Okالخليل دور ثالث94.88لغة انجليزية وآدابهاذكرموسى نصير عبدالكريم غالب2432011743

Okالخليل دور ثالث84.88لغة انجليزية وآدابهاذكرناهض امين حميد محمد الحاج2442005809
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Okالخليل دور ثالث91.25لغة انجليزية وآدابهاذكرنايف عبده عبدهللا غالب2452015701

Okالخليل دور ثالث89.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىنبا عبداالله محمد سعيد2462003984

Okالخليل دور ثالث81.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىنبا نائف محمد احمد العزي2472003148

Okالخليل دور ثالث93لغة انجليزية وآدابهاأنثىنجوى محمد هزاع عبدالعزيز2482006427

Okالخليل دور ثالث86.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىندى جميل احمد علي بشر2492016672

Okالخليل دور ثالث87.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىنسمة رشاد احمد سعيد2502014504

Okالخليل دور ثالث80.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىنسمة عبدالكريم احمد ناجي الفقية2512001046

Okالخليل دور ثالث91.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىنسيبة توفيق محمد حزام الدعيس2522011419

Okالخليل دور ثالث87.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىنسيبة عبدالمجيد عبدالواحد عبدهللا2532000910

Okالخليل دور ثالث93.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىنسيبة محمد عبدهللا سعيد2542019348

Okالخليل دور ثالث87.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىنسيبه عبدالودود محمد عبدالودود2552006660

Okالخليل دور ثالث76.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىنعمة عمر حزام نعمان2562003062

Okالخليل دور ثالث88.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىنهاية علي عثمان مكرد2572010241

Okالخليل دور ثالث78.63لغة انجليزية وآدابهاذكرنواف عبدالحميد احمد سيف2582004793

Okالخليل دور ثالث91.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىنوال علي حمود محمد العريفي2592006796

Okالخليل دور ثالث75.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىنور عبده سعيد احمد عنبر2602005922

Okالخليل دور ثالث83.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىنوران محمد عبده محرز2612005914

Okالخليل دور ثالث88لغة انجليزية وآدابهاأنثىنوره ماجد احمد كامل اسماعيل اغا2622005371

Okالخليل دور ثالث92.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىنوره مصلح حمود مرشد مهدي2632001656

Okالخليل دور ثالث89.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىنورهان عبدالرب حميد محمد2642020886

Okالخليل دور ثالث96.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىنوفه عبدهللا احمد سيف2652003484

Okالخليل دور ثالث81لغة انجليزية وآدابهاأنثىهاجر قائد عبده عثمان2662009712

Okالخليل دور ثالث93.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىهاجر محمد عبدالملك عبده2672004813

Okالخليل دور ثالث89.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىهايدي محمد سعيد علي2682009180

Okالخليل دور ثالث84.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىهبة عدنان محمد علي المقطري2692015739

Okالخليل دور ثالث90.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىهبة ياسر محمد احمد القباطي2702005964

Okالخليل دور ثالث78.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىهبه احمد عبدهللا محمد سعيد الحمادي2712019127

Okالخليل دور ثالث89.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىهبه علي مكرد مسعد شمسان2722003038

Okالخليل دور ثالث77.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىهدايةحمود محسن قاسم2732020420

Okالخليل دور ثالث94.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىهدى عبدالجليل سعيد طه2742015643

Okالخليل دور ثالث94.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىهديل احمد مهيوب عبدالمغني2752004622

Okالخليل دور ثالث87لغة انجليزية وآدابهاأنثىهديل سلطان عبده مقبل اسماعيل الحمادي2762018086

Okالخليل دور ثالث71.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىهديل سميرمحمدسلطان2772019669

Okالخليل دور ثالث90.75لغة انجليزية وآدابهاأنثىهديل هاني احمد نعمان2782012287
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Okالخليل دور ثالث90.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىهديل وهيب سلطان سعيد الدبعي2792001357

Okالخليل دور ثالث87.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىهناء عبدهللا محمد عبدهللا2802005670

Okالخليل دور ثالث84.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىهنادي فيصل عبدهللا سعد2812019058

Okالخليل دور ثالث93.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىهند نبيل سعيد احمد سيف المخالفي2822021019

Okالخليل دور ثالث84.5لغة انجليزية وآدابهاأنثىهيام حميد مهجوس عبدالحميد الغوري2832003812

Okالخليل دور ثالث83.25لغة انجليزية وآدابهاأنثىهيام عبدهللا عبدالولي عوض2842020495

Okالخليل دور ثالث80لغة انجليزية وآدابهاأنثىوجدان محمد عبدالملك احمد انعم2852007001

Okالخليل دور ثالث93.13لغة انجليزية وآدابهاأنثىوردة سلطان حمود احمد2862015519

Okالخليل دور ثالث77.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىوفاء احمد حسين عبدهللا جبل2872009402

Okالخليل دور ثالث87لغة انجليزية وآدابهاأنثىوفاء احمد محمد غالب2882010032

Okالخليل دور ثالث96.88لغة انجليزية وآدابهاأنثىوفاء منصور بن منصور صالح الجعدي2892011013

Okالخليل دور ثالث92لغة انجليزية وآدابهاأنثىوالء جميل علي احمد التعكري2902016031

Okالخليل دور ثالث77.63لغة انجليزية وآدابهاأنثىوالء سمير عبدهللا محمد حزام القدسي2912010675

Okالخليل دور ثالث92لغة انجليزية وآدابهاأنثىوالء عبدالباسط علي عبده2922020251

Okالخليل دور ثالث82.38لغة انجليزية وآدابهاأنثىياسمين فكري محمد سعيد2932012621

Okالخليل دور ثالث85.63لغة انجليزية وآدابهاذكرياقوت عبدهللا احمد ناصر االسدي2942016368

Okالخليل دور ثالث86لغة انجليزية وآدابهاأنثىيقين خالد هزاع احمد2952007206

Ok(1)الملحق قاعة 79.88اعالم وعلوم االتصالذكرابراهيم علي عبدهللا احمد12007442

Ok(1)الملحق قاعة 80.13اعالم وعلوم االتصالذكرابراهيم نجيب عبده سعيد22005833

Ok(1)الملحق قاعة 78.25اعالم وعلوم االتصالذكرابو بكر عبدالباري سعيد صالح32006684

Ok(1)الملحق قاعة 78.38اعالم وعلوم االتصالذكرابوالعز محمد محمد حمادي42012694

Ok(1)الملحق قاعة 85.13اعالم وعلوم االتصالذكراحمد توفيق حسن حسن اغا52007326

Ok(1)الملحق قاعة 89اعالم وعلوم االتصالذكراحمد سعيد احمد ثابت62003154

Ok(1)الملحق قاعة 83.13اعالم وعلوم االتصالذكراحمد صادق هزاع عبده72012152

Ok(1)الملحق قاعة 88.5اعالم وعلوم االتصالذكراحمد عبده عبدهللا سعيد82008628

Ok(1)الملحق قاعة 81.88اعالم وعلوم االتصالأنثىاداب معاذ قائد احمد سعيد92019633

Ok(1)الملحق قاعة 75.25اعالم وعلوم االتصالذكراسامة مراد عبده عوض102012757

Ok(1)الملحق قاعة 89.25اعالم وعلوم االتصالذكراسامة نبيل رزاز ناجي سعيد الحيدري112014645

Ok(1)الملحق قاعة 76.38اعالم وعلوم االتصالذكراسامه مرشد محمد رزاز العديني122017995

Ok(1)الملحق قاعة 92.38اعالم وعلوم االتصالذكراصيل عارف محمد عبدالرحمن132006107

Ok(1)الملحق قاعة 79.63اعالم وعلوم االتصالذكراصيل عبده احمد محمد العريقي142007669

Ok(1)الملحق قاعة 76.75اعالم وعلوم االتصالأنثىاضواء ياسين غالب محمد152014613

Ok(1)الملحق قاعة 84.63اعالم وعلوم االتصالأنثىاقبال رزاز محمد مدهش الحميري162013268

Ok(1)الملحق قاعة 91.63اعالم وعلوم االتصالأنثىامال عبدالسالم طاهر علي172011873
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Ok(1)الملحق قاعة 84.5اعالم وعلوم االتصالأنثىاماني رمزي محمد حسين صالح182005838

Ok(1)الملحق قاعة 76.13اعالم وعلوم االتصالأنثىاماني محمد محمد ناجي شرف البعداني192005469

Ok(1)الملحق قاعة 80.13اعالم وعلوم االتصالأنثىامل محمد عبدالسالم عبدالوهاب202005497

Ok(1)الملحق قاعة 88.38اعالم وعلوم االتصالأنثىاموال فهمي عبدالرحمن همام212009299

Ok(1)الملحق قاعة 91.38اعالم وعلوم االتصالذكرامير خليل مقبل حسان222005468

Ok(1)الملحق قاعة 83.25اعالم وعلوم االتصالذكرانس خليل احمد محمد232006588

Ok(1)الملحق قاعة 83.5اعالم وعلوم االتصالذكرانس عصام عبده احمد علي242006240ِ

Ok(1)الملحق قاعة 80.5اعالم وعلوم االتصالذكرانس محمد عوض علي راشد252015059

Ok(1)الملحق قاعة 79.38اعالم وعلوم االتصالذكرانس نوري احمد علي غالب الفقيه262002832

Ok(1)الملحق قاعة 83اعالم وعلوم االتصالذكرانور شداد غالب سعد272008549

Ok(1)الملحق قاعة 85اعالم وعلوم االتصالأنثىاية عبود احمد نعمان االغبري282000332

Ok(1)الملحق قاعة 81اعالم وعلوم االتصالأنثىاية هاشم عمر محمد الزيلعي292008666

Ok(1)الملحق قاعة 77اعالم وعلوم االتصالذكرايمن عبدهللا احمد محمد302009328

Ok(2)الملحق قاعة 88.25اعالم وعلوم االتصالذكرايمن محمد غالب صالح المصعدي312015341

Ok(2)الملحق قاعة 93.38اعالم وعلوم االتصالأنثىايه مختار طه البركاني322019022

Ok(2)الملحق قاعة 86اعالم وعلوم االتصالذكربازل محمد عبدالملك حزام332014690

Ok(2)الملحق قاعة 83.25اعالم وعلوم االتصالأنثىبثينه يوسف احمد احمد342016345

Ok(2)الملحق قاعة 87.75اعالم وعلوم االتصالذكربرهان الدين عبدالباسط عبدالحق ناجي352014708

Ok(2)الملحق قاعة 79.13اعالم وعلوم االتصالذكربشار احمد محمد ناصر362011717

Ok(2)الملحق قاعة 80.75اعالم وعلوم االتصالذكربشار سمير نصر مرشد372019658

Ok(2)الملحق قاعة 81.75اعالم وعلوم االتصالذكربشار عارف محمد عبده382018523

Ok(2)الملحق قاعة 79.6اعالم وعلوم االتصالذكربكيل محمد محمد الحاج392016202

Ok(2)الملحق قاعة 90.88اعالم وعلوم االتصالذكربكيل محمد هزاع طاهر402020627

Ok(2)الملحق قاعة 94اعالم وعلوم االتصالأنثىتسنيم علي عبدالرحمن سعيد العبسي412004036

Ok(2)الملحق قاعة 97.5اعالم وعلوم االتصالذكرتوهيب محمد قاسم عبده سعيد422009574

Ok(2)الملحق قاعة 77اعالم وعلوم االتصالذكرحبيب علي عبدالعزيز عبدالولي432015197

Ok(2)الملحق قاعة 84.63اعالم وعلوم االتصالذكرحذيفة منصور وازع محمد442020710

Ok(2)الملحق قاعة 78.38اعالم وعلوم االتصالذكرحسن ناصر احمد سيف452020439

Ok(2)الملحق قاعة 84.75اعالم وعلوم االتصالذكرحسين احمد عبدهللا عبدالقادر462007209

Ok(2)الملحق قاعة 83.75اعالم وعلوم االتصالذكرحمدى عبدهللا قائد علي472005445

Ok(2)الملحق قاعة 92.63اعالم وعلوم االتصالذكرخالد عادل عبدالملك اسماعيل482012766

Ok(2)الملحق قاعة 86.63اعالم وعلوم االتصالذكرخالد وليد مهيوب حسن492006077

Ok(2)الملحق قاعة 74.75اعالم وعلوم االتصالذكررائد ياسر محمد حمادي502015562

Ok(2)الملحق قاعة 79.38اعالم وعلوم االتصالذكرربيع عبدالسالم محمد محمد ناجي التويجي512020234
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Ok(2)الملحق قاعة 78.25اعالم وعلوم االتصالأنثىرحاب عادل غيالن سعيد522007569

Ok(2)الملحق قاعة 92.75اعالم وعلوم االتصالأنثىرفيده عبده محمد حسين االصابي532003752

Ok(2)الملحق قاعة 88.5اعالم وعلوم االتصالذكررمزي علي عبدالرقيب عامر542015983

Ok(2)الملحق قاعة 87.63اعالم وعلوم االتصالذكررؤوف عبدالكريم قاسم عبدهللا عقالن552012283

Ok(2)الملحق قاعة 99.4اعالم وعلوم االتصالأنثىريام فهمي حسان فاضل562015756

Ok(2)الملحق قاعة 79.38اعالم وعلوم االتصالأنثىريان خليل سعيد غالب االثوري572020415

Ok(2)الملحق قاعة 78.63اعالم وعلوم االتصالذكرزكريا سليمان علي بن علي582009795

Ok(2)الملحق قاعة 85.25اعالم وعلوم االتصالأنثىزينب عبده احمد سالم الزهيري592003614

Ok(2)الملحق قاعة 80.88اعالم وعلوم االتصالأنثىسالي علي حسين احمد602002959

Ok(3)الملحق قاعة 87.13اعالم وعلوم االتصالذكرسبتمبر حميد احمد ثابت القادري612004443

Ok(3)الملحق قاعة 77.63اعالم وعلوم االتصالأنثىسكون احمد فرحان حسان622005991

Ok(3)الملحق قاعة 84.63اعالم وعلوم االتصالأنثىسمر قاسم محمد سعيد632008662

Ok(3)الملحق قاعة 77.75اعالم وعلوم االتصالذكرسنان محمد مهيوب سيف642009193

Ok(3)الملحق قاعة 81اعالم وعلوم االتصالأنثىسهى محمود حسن مهيوب652003580

Ok(3)الملحق قاعة 90.25اعالم وعلوم االتصالذكرشاكر عبدالرحمن عبده محمد662015135

Ok(3)الملحق قاعة 84.13اعالم وعلوم االتصالذكرشعيب محمد مهيوب نصر672020991

Ok(3)الملحق قاعة 77.38اعالم وعلوم االتصالأنثىشمس عبدهللا عبدالكريم محمد682004992

Ok(3)الملحق قاعة 82.38اعالم وعلوم االتصالأنثىشيماء عبد الحميد عبد المجيد الحاج692019975

Ok(3)الملحق قاعة 82.5اعالم وعلوم االتصالأنثىشيماء محمد عبدهللا محمد علي702008302

Ok(3)الملحق قاعة 88.25اعالم وعلوم االتصالذكرصخر عبدالملك قاسم هائل712017100

Ok(3)الملحق قاعة 90.5اعالم وعلوم االتصالذكرصفوان عبدالباسط عبدالرقيب احمد722020827

Ok(3)الملحق قاعة 78.88اعالم وعلوم االتصالأنثىعائشة محمد علي عبدهللا732002851

Ok(3)الملحق قاعة 82.13اعالم وعلوم االتصالذكرعبداالله محمد عبدالرزاق عبدالعليم742020354

Ok(3)الملحق قاعة 82.5اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالرحمن عبدالغني سعيد عبدالوهاب752007759

Ok(3)الملحق قاعة 89.75اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالعزيز منصور عبدالعزيز محمد762006321

Ok(3)الملحق قاعة 89.38اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالقادرفيصل حسن صالح772008320

Ok(3)الملحق قاعة 82.63اعالم وعلوم االتصالذكرعدنان فاروق عبدهللا قائد782003676

Ok(3)الملحق قاعة 84.88اعالم وعلوم االتصالذكرعزالدين عبدالعزيز ثابت سعيد792014629

Ok(3)الملحق قاعة 83.5اعالم وعلوم االتصالذكرعزام عبدالباقي محمد سلطان802003910

Ok(3)الملحق قاعة 80.38اعالم وعلوم االتصالذكرعلي عبده علي احمد ناجي812017496

Ok(3)الملحق قاعة 74.75اعالم وعلوم االتصالأنثىعلياء سلطان قائد خالد هزبر القدسي822009618

Ok(3)الملحق قاعة 87.38اعالم وعلوم االتصالأنثىغدير بدر احمد محمد832018662

Ok(3)الملحق قاعة 94اعالم وعلوم االتصالأنثىغدير سيف محمود فرج842015929

Ok(3)الملحق قاعة 93.63اعالم وعلوم االتصالأنثىغدير عادل حزام صالح852005387
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Ok(3)الملحق قاعة 82.75اعالم وعلوم االتصالذكرفهمي عبدالوهاب عبدهللا قاسم862007136

Ok(3)الملحق قاعة 77.75اعالم وعلوم االتصالأنثىكفاء حسن علي محمد مدهش872003739

Ok(3)الملحق قاعة 83.63اعالم وعلوم االتصالذكركمال صالح محمد مبارك882007742

Ok(3)الملحق قاعة 87.13اعالم وعلوم االتصالأنثىلبنى احمد محمد سعيد المقطري892019490

Ok(3)الملحق قاعة 80.75اعالم وعلوم االتصالأنثىلمياء علي فارع عبده902005101

Ok(4)الملحق قاعة 78.75اعالم وعلوم االتصالذكرلؤي عبدالرحمن علي هزاع912012270

Ok(4)الملحق قاعة 80اعالم وعلوم االتصالذكرلؤي محمد احمد عبدالولي الطيب922011818

Ok(4)الملحق قاعة 88.13اعالم وعلوم االتصالذكرماجد عبدهللا احمد علي932019807

Ok(4)الملحق قاعة 82.75اعالم وعلوم االتصالذكرماجد علي عبدالحميد ردمان942016040

Ok(4)الملحق قاعة 76.88اعالم وعلوم االتصالذكرماهر عبدالحميد علي هزاع952012497

Ok(4)الملحق قاعة 88.38اعالم وعلوم االتصالذكرمجيب نجيب محمد اسماعيل962020028

Ok(4)الملحق قاعة 81.75اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد توفيق محمد ناجي972012271

Ok(4)الملحق قاعة 92.88اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد جمال غالب محمد982016958

Ok(4)الملحق قاعة 76.63اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد عبدالقادر عبدالشافي سعيد الصوفي992012704

Ok(4)الملحق قاعة 75.88اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد عبداللطيف محمد سعيد1002019656

Ok(4)الملحق قاعة 83.63اعالم وعلوم االتصالذكرمحمد فؤاد عبده دحيان1012012324

Ok(4)الملحق قاعة 85.5اعالم وعلوم االتصالذكرمختار محمد يحي راجح1022016038

Ok(4)الملحق قاعة 87.5اعالم وعلوم االتصالأنثىمرام عبدالمولى راجح محمد1032005626

Ok(4)الملحق قاعة 79اعالم وعلوم االتصالأنثىمروى خالد عباس محمد محسن1042012057

Ok(4)الملحق قاعة 76.5اعالم وعلوم االتصالذكرمصطفى جالل محمد سعيد1052008869

Ok(4)الملحق قاعة 86.63اعالم وعلوم االتصالذكرمصطفى نجيب مصطفى سعيد1062011554

Ok(4)الملحق قاعة 86.13اعالم وعلوم االتصالذكرمعتصم صادق حمود قاسم الفهيدي1072011520

Ok(4)الملحق قاعة 78.25اعالم وعلوم االتصالذكرمهند احمد علي محمد1082005291

Ok(4)الملحق قاعة 91.25اعالم وعلوم االتصالذكرمهند علي حسن صالح1092008651

Ok(4)الملحق قاعة 83اعالم وعلوم االتصالأنثىنجالء عبدالملك ناجي ثابت1102008321

Ok(4)الملحق قاعة 90اعالم وعلوم االتصالأنثىنسرين حميد محمد هزاع1112005400

Ok(4)الملحق قاعة 85.75اعالم وعلوم االتصالذكرنسيم ناصر عبدهللا غانم االصابي1122020936

Ok(4)الملحق قاعة 84.75اعالم وعلوم االتصالأنثىنهاد عبدهللا عبده غالب العامري1132004207

Ok(4)الملحق قاعة 80.25اعالم وعلوم االتصالأنثىهالة عبدالجليل مارش عبده1142004859

Ok(4)الملحق قاعة 82.63اعالم وعلوم االتصالأنثىهبة عبدالفتاح محمد علي مصلح1152001556

Ok(4)الملحق قاعة 75.5اعالم وعلوم االتصالأنثىهنادي احمد محمد سعيد سعيد1162004764

Ok(4)الملحق قاعة 75اعالم وعلوم االتصالذكرهيثم عبدة محمد فارع1172009065

Ok(4)الملحق قاعة 82.63اعالم وعلوم االتصالذكروسيم مهيوب عبده قائد1182015104

Ok(4)الملحق قاعة 76.5اعالم وعلوم االتصالأنثىوالء سامي سلطان سعيد الربيعي1192010946
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Ok(4)الملحق قاعة 88.13اعالم وعلوم االتصالأنثىوئام حمادي سيف حسن1202002785

Ok(4)الملحق قاعة 85.38اعالم وعلوم االتصالأنثىيسرى عبدالباري عبده احمد1212006793

Ok(4)الملحق قاعة 77.63اعالم وعلوم االتصالذكريوسف احمد مهيوب علي1222019505

Ok(5)الملحق قاعة 76.75تاريخ وعلوم سياسيةذكراحمد سلطان سالم احمد12018563

Ok(5)الملحق قاعة 73.5تاريخ وعلوم سياسيةذكراحمد عبدالباسط عبدهللا محمد22017508

Ok(5)الملحق قاعة 76.88تاريخ وعلوم سياسيةذكراحمد علي احمد عبده الخليدي32018270

Ok(5)الملحق قاعة 88.5تاريخ وعلوم سياسيةذكراحمد مرشد عبده سعيد42020453

Ok(5)الملحق قاعة 82.88تاريخ وعلوم سياسيةأنثىاريج علي احمد قاسم محمد الحكيمي52010366

Ok(5)الملحق قاعة 80.12تاريخ وعلوم سياسيةذكرامين عارف امين ابراهيم القدسي62009300

Ok(5)الملحق قاعة 72.25تاريخ وعلوم سياسيةذكرانس احمد قاسم عبدهللا72009066

Ok(5)الملحق قاعة 81.38تاريخ وعلوم سياسيةذكرانس قاسم غانم نصر حسن الهاللي82003946

Ok(5)الملحق قاعة 73.5تاريخ وعلوم سياسيةذكرحمزة عارف احمد محمد مفلح92006097

Ok(5)الملحق قاعة 77.63تاريخ وعلوم سياسيةذكرخالد حمود علي احمد102017829

Ok(5)الملحق قاعة 76.75تاريخ وعلوم سياسيةذكرخالد علي محمد سرحان ناجي112017012

Ok(5)الملحق قاعة 87.75تاريخ وعلوم سياسيةذكررهيب عبدالرحمن سيف احمد122020538

Ok(5)الملحق قاعة 71.75تاريخ وعلوم سياسيةذكرصالح معتز محمد عبدالدائم هزبر132008799

Ok(5)الملحق قاعة 68.13تاريخ وعلوم سياسيةذكرضيف هللا احمد هزاع احمد142011086

Ok(5)الملحق قاعة 72.75تاريخ وعلوم سياسيةذكرعبدالجبار مكرد عبدالرقيب الشرجبي152009292

Ok(5)الملحق قاعة 93.25تاريخ وعلوم سياسيةذكرعبدالرحمن علي محمدسرحان162020217

Ok(5)الملحق قاعة 84.13تاريخ وعلوم سياسيةذكرعبدالرحمن نجيب عبدالقوي عبدالغني172005309

Ok(5)الملحق قاعة 83.38تاريخ وعلوم سياسيةذكرعبدهللا عبدهللا عبدالجليل عبدالرحمن182012719

Ok(5)الملحق قاعة 91.63تاريخ وعلوم سياسيةذكرعصمت عبدالمجيد حسن احمد192009367

Ok(5)الملحق قاعة 76.88تاريخ وعلوم سياسيةذكرعقيل صادق عبده منصور202014729

Ok(5)الملحق قاعة 68.88تاريخ وعلوم سياسيةذكرعلي عبدالجليل محمد مقبل212019692

Ok(5)الملحق قاعة 69.5تاريخ وعلوم سياسيةذكرفكرى علي يحيى محمد222016635

Ok(5)الملحق قاعة 78.13تاريخ وعلوم سياسيةذكرلؤي صادق حميد عبد الهادي232009814

Ok(5)الملحق قاعة 76.88تاريخ وعلوم سياسيةذكرماهر عبدالحميد علي هزاع242012497

Ok(5)الملحق قاعة 90.13تاريخ وعلوم سياسيةذكرمحمد جالل سعيد محمد252020645

Ok(5)الملحق قاعة 78.25تاريخ وعلوم سياسيةذكرمحمد ناصر حمود علي262010562

Ok(5)الملحق قاعة 87.88تاريخ وعلوم سياسيةذكرمروان طاهر هاشم عبدهللا272016488

Ok(5)الملحق قاعة 82.25تاريخ وعلوم سياسيةأنثىمروة عادل علي صالح282007589

Ok(5)الملحق قاعة 87.63تاريخ وعلوم سياسيةذكرمنيف عبدالكريم قائد هزاع292005065

Ok(5)الملحق قاعة 75.5تاريخ وعلوم سياسيةذكرمنيف عبده اسماعيل محمد الصوفي302019494

Ok(5)الملحق قاعة 83تاريخ وعلوم سياسيةأنثىمها علي احمد غالب عون312020371
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Vice President For Student Affairs                               

Taiz University                                   

    Republic of Yemen                                         

م 2021/2020توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية اآلدابـــــــ على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

        جامعـــــة تعـــــز

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Ok(5)الملحق قاعة 88.75تاريخ وعلوم سياسيةذكرمهند هاني عبدالواحد عبده322008542

Ok(5)الملحق قاعة 78.13تاريخ وعلوم سياسيةذكروائل عبدالرحمن سعيد قاسم الطيب332015926

Ok(5)الملحق قاعة 89.38تاريخ وعلوم سياسيةأنثىيسرى طالل عبده شرف العامري342018413

88.38Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىاحالم محمد عبدالملك حزام12020449

80.88Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىامل خالد سعيد غالب22019423

82.5Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىتسنيم رضوان عبدالواحد عبدالرب32020684

87.88Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىروان عبد المولى سعيد عبدهللا42020771

92Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىزبيدة عبدالرحمن علي عبده حسن52020677

92.88Okمركز الحوبان- لغة انجليزية ذكرزين العابدين علي محمد حمود62018572

87.13Okمركز الحوبان- لغة انجليزية ذكرشامل انور عبدالرب احمد72020465

76.88Okمركز الحوبان- لغة انجليزية ذكرعبدهللا قاسم محمد قائد محمد82020441

89.5Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىعبير امين محمد عماد92020664

89.63Okمركز الحوبان- لغة انجليزية ذكرمحمد امين حسن عبده سيف االسدي102020429

80.25Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىمواهب وهيب احمد علي الصلوي112020480

91.75Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىندى صادق قائد فرحان علي122019510

87.13Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىنسيبة عبدالمجيد عبدالواحد عبدهللا132020761

89.88Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىنوال محمد مقبل سالم ناجي142020681

89.13Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىهبة عبده احمد سعيد المسني152018846

75Okمركز الحوبان- لغة انجليزية أنثىهنادي هاشم عبدالودود عبده162021025


