
ممبول9893.8828.1668.6096.76ذكرعبدالمجٌد عبدهللا عبده غالب11913181

ممبول8887.6326.2961.6087.89أنثىخلود علً نعمان عبدهللا21921758

ممبول8288.8826.6657.4084.06أنثىنوف عبدالرزاق لاسم سالم31904405

ممبول8288.3826.5157.4083.91أنثىمً توفٌك عبدهللا عبدالودود41914900

ممبول7895.1328.5454.6083.14أنثىتغرٌد عدنان عبده دمحم51920770

ممبول8088.2526.4856.0082.48أنثىالخنساء عبدهللا احمد علً ٌحٌى61903101

ممبول7697.4729.2453.2082.44أنثىرجاء رزاز علً طاهر71916799

ممبول7890.7527.2354.6081.83أنثىاٌمان منٌر لائد دمحم81907579

ممبول7890.2527.0854.6081.68أنثىبشائر دمحم عبده سالم91903221

ممبول7887.2526.1854.6080.78أنثىهنادي توفٌك دمحم سٌف العرٌم101918699ً

ممبول7689.3826.8153.2080.01أنثىوالء ٌحٌى عباس احمد النهاري111919112

ممبول7687.6326.2953.2079.49أنثىاٌمان عبدهللا مهٌوب احمد121919006

ممبول7687.2526.1853.2079.38أنثىامٌمة نبٌل محسن نعمان الصالح131921976ً

ممبول768726.1053.2079.30أنثىرنا علً ٌحٌى ناصر البحري141907926

ممبول749027.0051.8078.80أنثىسوسن عادل سٌف علً الحلك151917430ً

ممبول7293.2527.9850.4078.38أنثىخولة مجٌب غالب دمحم عمرو الحرٌب161905141ً

ممبول7095.2528.5849.0077.58أنثىهبةالرحمن احمد حمٌد المجاهد171922115

ممبول7091.2527.3849.0076.38أنثىسهى دمحم سفٌان مدهش181903817

ممبول7677.1323.1453.2076.34أنثىحنٌن دمحم دمحم احمد الحصٌن191909098ً

ممبول6894.528.3547.6075.95أنثىعصماء دمحم علً دمحم البركان201911059ً

ممبول6695.528.6546.2074.85أنثىافراح عباس نائف عل211922717ً

ممبول7082.8824.8649.0073.86أنثىرؤى شولً لائد ناجً مسعد221912953

ممبول6887.526.2547.6073.85أنثىسناء دمحم عبده احمد غالب231921215

ممبول7082.6324.7949.0073.79أنثىكفاء حمٌد عثمان عبده االثوري241922651

ممبول688726.1047.6073.70أنثىمرام عبدالمجٌد دمحم ٌحٌى الغالب251908895ً

ممبول708024.0049.0073.00ذكرابراهٌم احمد مهٌوب دمحم261921291

ممبول6493.528.0544.8072.85أنثىامةالرحمن احمد عبده عبدهللا271923123

ممبول6880.7524.2347.6071.83ذكرمراد غوث الدٌن ابوالسعود احمد البازل281915844ً

ممبول6487.6326.2944.8071.09أنثىعائدة احمد علً عبدالوهاب291910137

ممبول6292.2527.6843.4071.08أنثىارٌج بشٌر لائد دمحم علً الصبري301916653

ممبول6291.8827.5643.4070.96أنثىرحاب حسن دمحم احمد الغالب311911961ً

ممبول6290.2527.0843.4070.48أنثىانتصار عبدالحافظ دمحم سعٌد المباط321903954ً

ممبول5895.8828.7640.6069.36أنثىفاتن احمد عبدالحمٌد عبدالودود331922390

ممبول6480.2524.0844.8068.88أنثىشٌماء عمر عبدهللا عبدالرحمن341903184

ممبول5893.6328.0940.6068.69ذكرمعتز صبحً مجاهد عل351912494ً
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غٌر ممبول6284.1325.2443.4068.64ذكرعبدالحكٌم احمد عبدالرحمن ناج361918422ً

غٌر ممبول6088.7526.6342.0068.63أنثىعصماء عبده نعمان لائد371918766

غٌر ممبول5891.6327.4940.6068.09ذكراحمد دمحم غالب احمد381912031

غٌر ممبول6476.8823.0644.8067.86ذكرعبدهللا لاسم دمحم لائد دمحم391902578

غٌر ممبول6085.6325.6942.0067.69أنثىغالٌة عبده سالم مثن401904604ً

غٌر ممبول5691.8827.5639.2066.76ذكرعبدالرحمن احمد عبده عبدهللا411923129

غٌر ممبول6277.523.2543.4066.65أنثىمرٌم طة دمحم احمد االغبري421918704

غٌر ممبول5690.527.1539.2066.35أنثىصفاء احمد علً غالب الوهبان431914538ً

غٌر ممبول5885.1325.5440.6066.14أنثىلطٌفة عبدالباري دمحم الحاج441922951

غٌر ممبول5884.6325.3940.6065.99أنثىوردة احمد عبده غالب451920076

غٌر ممبول5883.6325.0940.6065.69أنثىمارٌا حمود دمحم صالح الصوف461908781ً

غٌر ممبول5489.8826.9637.8064.76أنثىنوال دمحم ممبل سالم ناج471916539ً

غٌر ممبول5489.7526.9337.8064.73ذكردمحم عبدالملن احمد علً سعٌد481922043

غٌر ممبول5292.8827.8636.4064.26عصماء علً دمحم صالح4920002

غٌر ممبول5682.3824.7139.2063.91أنثىندى دمحم سالم الوصاب501917954ً

غٌر ممبول5682.3824.7139.2063.91أنثىرحاب احمد حزام علً عبدهللا المجٌدي511910674

غٌر ممبول5095.7528.7335.0063.73أنثىندى احمد دمحم راجح المادري521911442

غٌر ممبول5284.6325.3936.4061.79أنثىسارة ابراهٌم سعٌد عبده531910670

غٌر ممبول508826.4035.0061.40أنثىمارٌا عادل عبدهللا المرٌس541915067ً

غٌر ممبول5478.6323.5937.8061.39أنثىرغدة طه ٌحٌى عثمان551918750

غٌر ممبول5477.7523.3337.8061.13أنثىسالً رمزي دمحم احمد561919152

غٌر ممبول5083.8825.1635.0060.16أنثىحسناء دمحم سعٌد ناج571902503ً

غٌر ممبول4887.526.2533.6059.85أنثىشذى عدنان عبده دمحم581920291

غٌر ممبول469227.6032.2059.80أنثىزبٌدة عبدالرحمن علً عبده حسن591923136

غٌر ممبول4687.8826.3632.2058.56أنثىامة الرحمن حمود علً مهٌوب601921423

غٌر ممبول4882.7524.8333.6058.43أنثىمارٌا احمد علً سعٌد611911726

غٌر ممبول4687.1326.1432.2058.34أنثىحنان فهد عثمان دحان621913532

غٌر ممبول4488.2526.4830.8057.28أنثىرٌتا منصور احمد عبدالرحمن631919260

غٌر ممبول4487.8826.3630.8057.16أنثىشٌماء دمحم عبدهللا حسن641905850

غٌر ممبول4487.6326.2930.8057.09أنثىنجال عبده حسن عبدهللا الشابره651909462

غٌر ممبول4877.3823.2133.6056.81أنثىاسماء عبدالكرٌم لاسم احمد السٌان661910164ً

غٌر ممبول4289.526.8529.4056.25أنثىاسماء طارق مجاهد غٌالن الشرجب671908852ً

غٌر ممبول4287.8826.3629.4055.76أنثىنسٌبه عبدالودود دمحم عبدالودود681922771

غٌر ممبول4678.523.5532.2055.75أنثىسكٌنة ٌاسٌن عبدهللا صالح الباهل691922082ً

غٌر ممبول4482.8524.8630.8055.66ذكرسهٌل عبده عاٌش عبدالرزاق701912578
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غٌر ممبول428726.1029.4055.50ذكرهادي علً لائد دمحم المباط711908490ً

غٌر ممبول428625.8029.4055.20أنثىنبٌهة عبده بن عبده عل721918461ً

غٌر ممبول4285.525.6529.4055.05أنثىابتسام احمد عبده حسٌن الوصاب731918523ً

غٌر ممبول4284.6325.3929.4054.79أنثىابتهال احمد حسن الحسن741904859ً

غٌر ممبول4087.6326.2928.0054.29هناء عبدهللا دمحم عبدهللا7520001

غٌر ممبول4282.524.7529.4054.15أنثىمنى مهٌوب دمحم عل761902984ً

غٌر ممبول428224.6029.4054.00أنثىسالً احمد حمٌد دمحم771912122

غٌر ممبول4279.7523.9329.4053.33ذكرنورالدٌن عبدهللا سعٌد صالح781910884

غٌر ممبول3691.6327.4925.2052.69أنثىوهٌبة عبدالمؤمن عبدالولً عبدالحك الحداب791919486ً

غٌر ممبول3886.525.9526.6052.55أنثىلمٌاء عبدهللا سعٌد دحان801908622

غٌر ممبول3885.8825.7626.6052.36أنثىلٌال مختار احمد عبده العزي811902684

غٌر ممبول3883.8825.1626.6051.76أنثىامانً عادل علً غالب الشعري821903924

غٌر ممبول388224.6026.6051.20أنثىكوثر حسن لاسم عبده البعدان831905227ً

غٌر ممبول3290.2527.0822.4049.48أنثىهبة احمد عبده عل841910463ً

غٌر ممبول328826.4022.4048.80أنثىاسماء لائد صالح احمد مانع851915192

غٌر ممبول367723.1025.2048.30ذكرمازن عبدالبالً احمد محمود المدس861922664ً

غٌر ممبول3675.8822.7625.2047.96أنثىهاجر احمد عبدهللا دمحم السروري871922080

غٌر ممبول308826.4021.0047.40أنثىارم عادل علً مكرد العبس881908770ً

غٌر ممبول3086.3825.9121.0046.91ذكرعباس عبدالحكٌم دمحم فارع الخطٌب891917511

غٌر ممبول2888.6326.5919.6046.19أنثىهدٌل عبدالرحمن علً سٌف سعٌد جامل901907538

غٌر ممبول249127.3016.8044.10أنثىابتهال عبد هللا علً مسعود911922497

غٌر ممبول2685.8825.7618.2043.96أنثىسبا لائد عبده ٌحٌى921919713

غٌر ممبول2880.8824.2619.6043.86أنثىفاطمة مفضل ربٌع الزرلة931918697

غٌر ممبول2877.6323.2919.6042.89أنثىاسماء سمٌر عبدهللا احمد االنس941906778ً

غٌر ممبول2090.1327.0414.0041.04ذكرنائف سمٌر مشهور عبداللطٌف951921360

غٌر ممبول2480.1324.0416.8040.84أنثىمنال احمد لاسم مهٌوب961920933

غٌر ممبول208726.1014.0040.10ذكرامنٌات سعٌد لائد حسن971920118

غٌر ممبول2084.525.3514.0039.35ذكركرٌم علً عبدهللا احمد الشجاع981919155

غٌر ممبول2074.7522.4314.0036.43ذكرعالء عبدالبالً احمد محمود المدس991922666ً

غٌر ممبول1682.8824.8611.2036.06أنثىسهٌا درهم امٌن صالح الفمٌة1001923110

ممبول668625.8046.2072.00أنثىاحالم ابراهٌم لاسم احمد281922523
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