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92.75Okدراســات انجلٌزٌةأنثىابرار احمد سعٌد احمد الشرعب11923678ً

86.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىاثار دمحم سعٌد دمحم عبدهللا21924857

85.5Okدراســات انجلٌزٌةأنثىاخالص عبدهللا احمد حسان31923951

80Okدراســات انجلٌزٌةأنثىازهار ٌاسٌن دمحم احمد الملٌك41926536

85.5Okدراســات انجلٌزٌةذكراسامه رشاد حمود دمحم البخٌت51926127ً

85.13Okدراســات انجلٌزٌةأنثىاسماء سعٌد ناجً عل61926252ً

85.13Okدراســات انجلٌزٌةأنثىاسماء عبده خالد قائد71926079

80.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىاسمهان مطٌع سعٌد دمحم81926246

87.75Okدراســات انجلٌزٌةأنثىاالء احمد عبدهللا سالم91926563

86.38Okدراســات انجلٌزٌةأنثىالهام امٌن سٌف علً الشرعب101925858ً

80Okدراســات انجلٌزٌةأنثىامل عبدهللا عبدالحمٌد القاض111924504ً

88.88Okدراســات انجلٌزٌةأنثىامل عبده سعٌد عامر121925381

83.75Okدراســات انجلٌزٌةأنثىامل قائد دمحم قائد السامع131923791ً

91.75Okدراســات انجلٌزٌةأنثىامٌره بشٌر عبده دمحم حسن141924689

81.88Okدراســات انجلٌزٌةأنثىامٌمة عبدالوهاب دمحم عبده لطف151926209

84Okدراســات انجلٌزٌةذكرانس دمحم عوض عبدهللا161923863

94.53Okدراســات انجلٌزٌةأنثىاٌمان عبده حمادي غالب171925508

80.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىاٌمان قاسم حسن علً السماوي181925014

86.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىاٌه جمال عبده قائد الٌوسف191924998ً

89.5Okدراســات انجلٌزٌةأنثىأوسان خالد عبده ابراهٌم الهالل201925439ً

91.41Okدراســات انجلٌزٌةأنثىثرٌا علً عبدالرب سالم عساج211923854

76.75Okدراســات انجلٌزٌةأنثىحماس عبده غالب عبده221926289

86.38Okدراســات انجلٌزٌةأنثىحنان احمد حسٌن ناصر الرض231924270ً

76.88Okدراســات انجلٌزٌةأنثىحنان خالد دمحم دمحم صالح241925248

90Okدراســات انجلٌزٌةأنثىحنان محمود علً غالب251926347

85.63Okدراســات انجلٌزٌةأنثىحنٌن شكري حسن مقبل الوجٌه261924336

91.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىخوزران ماجد دمحم عبدهللا271923874

90.13Okدراســات انجلٌزٌةأنثىخوله مطهر عبدهللا حسام281924445

91.75Okدراســات انجلٌزٌةأنثىدالل دمحم درهم دمحم291923470

79.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىذكرى حسن علً دمحم سعٌد301925951

83.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىراوٌة عادل عبده عبدهللا311923838
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91.38Okدراســات انجلٌزٌةأنثىرحاب هائل دمحم حسن321923485

87.63Okدراســات انجلٌزٌةأنثىرحمة نبٌل دمحم عبدهللا الحمٌري331926160

88.13Okدراســات انجلٌزٌةذكررهام فؤاد درهم عبده341925292

88.88Okدراســات انجلٌزٌةأنثىروان دمحم سعٌد حسن351926385

90.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىرٌنا عبدهللا عبده العماد361924303

90.75Okدراســات انجلٌزٌةأنثىسمٌة عبدالرحمن احمد عبدالخالق371924663

87.5Okدراســات انجلٌزٌةأنثىسورٌا احمد دمحم حاجب381924495

82.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىشذى سعٌد صالح عبدهللا391926492

79.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىعائشة دمحم عبدالرحمن عل401926339ً

82Okدراســات انجلٌزٌةذكرعبدالعزٌز عبدالغنً حمود فارع411918973

84.38Okدراســات انجلٌزٌةأنثىعبٌر انٌس حمود مقبل421924390

79.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىعصماء عبدالجلٌل علً سٌف431925767

82.5Okدراســات انجلٌزٌةأنثىفاطمة جمٌل عبدالودود قاسم العرٌق441924622ً

92.88Okدراســات انجلٌزٌةأنثىفاطمة دمحم فارع علً العرٌف451924670ً

88Okدراســات انجلٌزٌةأنثىكوثر احمد حسن عبدهللا461925737

86.63Okدراســات انجلٌزٌةأنثىلبنى عٌدروس شمسان عل471925339ً

88.25Okدراســات انجلٌزٌةأنثىمارٌا نبٌل دمحم عبدهللا الحمٌري481926171

84.5Okدراســات انجلٌزٌةذكردمحم ابراهٌم عبدهللا اسماعٌل491924984

85.5Okدراســات انجلٌزٌةأنثىمرام ماجد دمحم عبدهللا الٌوسف501923878ً

88.63Okدراســات انجلٌزٌةذكرمعاذ علً حازم عبدالوهاب511924230

81.13Okدراســات انجلٌزٌةأنثىمنال مزٌد دمحم عبدالمجٌد االغبري521924754

86.38Okدراســات انجلٌزٌةأنثىمها محمود سعٌد حسان531924948

82.13Okدراســات انجلٌزٌةأنثىمٌادة علً ناشر احمد541924070

87.88Okدراســات انجلٌزٌةأنثىنائله دمحم احمد حسان551926549

84.38Okدراســات انجلٌزٌةأنثىنجالء احمد سعٌد احمد561926528

84.75Okدراســات انجلٌزٌةأنثىهبة زٌد سلطان مهٌوب قاسم571927236

86.75Okدراســات انجلٌزٌةأنثىوداد دمحم عبده دمحم الطلٌس581927838

89.88Okدراســات انجلٌزٌةأنثىوصاٌف احمد عبدهللا قعطب591924669ً

84.25Okدراســات انجلٌزٌةذكرٌاسٌن احمد عبده عبدهللا601915956

89.38Okدراســات انجلٌزٌةأنثىٌسرى طالل عبده شرف العامري611926692
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