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هقبول2520145997.7529.3388.33مٌكروبٌولوجًأنثىعصماء منٌر احمد دمحم12016657

هقبول2323135989.2526.7885.78مٌكروبٌولوجًأنثىنادٌة احمد سعٌد احمد22015276

هقبول2423115892.2527.6885.68مٌكروبٌولوجًذكرنجم الدٌن فائد دمحم سٌف32018389

هقبول2120145594.6328.3983.39مٌكروبٌولوجًأنثىامة العلٌم دمحم سٌف سعٌد42004696

هقبول2323105691.2527.3883.38مٌكروبٌولوجًأنثىنسمة علً عبدالرحمن سعٌد52009285

هقبول221715549127.3081.30مٌكروبٌولوجًأنثىشهد كامل دمحم ٌحٌى62016774

هقبول2220115391.3827.4180.41مٌكروبٌولوجًأنثىرحاب هائل دمحم حسان72016050

هقبول2020135389.3826.8179.81مٌكروبٌولوجًأنثىمروة مختار دمحم احمد علً الصلوي82007908

هقبول2119125290.2527.0879.08مٌكروبٌولوجًأنثىسلسبٌل علً ٌحٌى سعٌد ردمان92016264

هقبول2218105093.3828.0178.01مٌكروبٌولوجًأنثىمملكة دمحم صالح ناج102011817ً

هقبول1916144993.327.9976.99مٌكروبٌولوجًأنثىرحاب عمر حسٌن صالح العرٌم112014202ً

هقبول1915154989.8826.9675.96مٌكروبٌولوجًأنثىفاطمه عبدالمجٌد عبده عل122014009ً

هقبول1717144893.1327.9475.94مٌكروبٌولوجًأنثىاٌمان عبدهللا حسن علً الفمٌه132016894

هقبول1711174597.3829.2174.21مٌكروبٌولوجًأنثىوردة فؤاد عبده سلطان142009938

هقبول1815124597.2529.1874.18مٌكروبٌولوجًأنثىابرار احمد دمحم ممبل الصالح152016576ً

هقبول192084787.7526.3373.33مٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل منصور عبدهللا ثابت لاسم الباشا162015731

هقبول2011134494.3828.3172.31مٌكروبٌولوجًأنثىهبة عبدالمادر عبدالرحمن احمد السروري172016227

هقبول20177449127.3071.30مٌكروبٌولوجًذكربشار مرتضى ردمان عبده182016995

هقبول191694487.526.2570.25مٌكروبٌولوجًذكرامجد دمحم هائل دمحم192014257

هقبول211774581.8824.5669.56مٌكروبٌولوجًذكرالٌاس دمحم عبدهللا سعٌد202016130

هقبول191294092.7527.8367.83مٌكروبٌولوجًذكرخبٌب عارف غالب دمحم212016959

هقبول171594189.2526.7867.78مٌكروبٌولوجًذكرموفك عبده مدهش علً العبٌدي222012867

هقبول171494092.3827.7167.71مٌكروبٌولوجًأنثىنور منٌر دمحم شمسان232015297

هقبول1612144280.3824.1166.11مٌكروبٌولوجًأنثىالدار دمحم لاٌد ابراهٌم242020370

هقبول161843890.3827.1165.11مٌكروبٌولوجًذكرعبدالماهر دمحم لاسم سعٌد252016838

هقبول211243791.8827.5664.56مٌكروبٌولوجًذكراسامه دمحم عبدهللا علً غالب262015932

هقبول151483790.6327.1964.19مٌكروبٌولوجًأنثىنبٌلة عبدالفتاح احمد عبده غالب272016836

هقبول171573983.7525.1364.13مٌكروبٌولوجًذكردمحم احمد غالب دمحم لاسم282015440

هقبول169123789.3826.8163.81مٌكروبٌولوجًذكرمعمر عبدالموي دمحم سلطان292017375

هقبول21973788.8826.6663.66مٌكروبٌولوجًذكرعبدهللا حمود مفرح احمد302016773
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هقبول121014369227.6063.60مٌكروبٌولوجًذكردمحم عبدالرحمن عبدالغنً حسان312016241

هقبول1012143691.7527.5363.53مٌكروبٌولوجًأنثىاٌمان عبدالحكٌم لاسم هزاع322005224

هقبول131863786.6325.9962.99مٌكروبٌولوجًذكرعمرو جامل عبدالمؤمن سٌف332015244

هقبول141283495.528.6562.65مٌكروبٌولوجًأنثىدعاء سمٌر فرحان علً الشرعب342015490ً

هقبول1711103882.1324.6462.64مٌكروبٌولوجًأنثىهبة عبدهللا حسن عبدالرزاق عمالن352016408

هقبول16813378525.5062.50مٌكروبٌولوجًأنثىمالن حمود دمحم عبدهللا362021209

هقبول141193494.1328.2462.24مٌكروبٌولوجًأنثىرابعة احمد علً سعٌد فرحان372015892

هقبول129123395.1328.5461.54مٌكروبٌولوجًأنثىغدٌر جابر علً دمحم عبدهللا382005006

هقبول171073491.527.4561.45مٌكروبٌولوجًأنثىسٌناء عبدالجلٌل عبدهللا عل392016084ً

هقبول91210319628.8059.80مٌكروبٌولوجًذكررحمة احمد حسان احمد402016570

هقبول129113290.8827.2659.26مٌكروبٌولوجًأنثىاالء علً دمحم لائد الشمٌري412015457

هقبول161253387.2526.1859.18مٌكروبٌولوجًذكرعٌاش نعمان سعٌد نعمان الحاتم422017048ً

هقبول147123386.1325.8458.84مٌكروبٌولوجًذكربشار عبدهللا محمود عبدالرزاق432019842

هقبول1211113482.524.7558.75مٌكروبٌولوجًذكرتوهٌب عبداللطٌف صالح ابراهٌم442014055

هقبول12993095.2528.5858.58مٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل سعٌد بن سعٌد احمد العزعزي452016215

هقبول1589328726.1058.10مٌكروبٌولوجًأنثىاحسان احمد حمود احمد راجح462018400

هقبول181053383.2524.9857.98مٌكروبٌولوجًأنثىفاطمة دمحم احمد دمحم فارع472002946

هقبول141063085.7525.7355.73مٌكروبٌولوجًذكرواثك دمحم علً دمحم نعمان482015861

هقبول101283084.525.3555.35مٌكروبٌولوجًأنثىفاطمة نبٌل دمحم درهوش المباط492021623ً

هقبول12982987.7526.3355.33مٌكروبٌولوجًأنثىامٌمة امٌن عبده سعد المسن502022059ً
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غير هقبول135102890.6327.1955.19مٌكروبٌولوجًأنثىافنان دمحم علً احمد الحباب512020794ً

غير هقبول16752890.1327.0455.04مٌكروبٌولوجًأنثىسٌناء امٌن صالح سٌف522017057

غير هقبول101092985.525.6554.65مٌكروبٌولوجًأنثىسورٌا صادق علً حسن532021658

غير هقبول10982789.3826.8153.81مٌكروبٌولوجًأنثىاسماء دمحم شمسان احمد المعمري542020150

غير هقبول111252885.6325.6953.69مٌكروبٌولوجًذكردمحم سعٌد احمد دمحم العكادي552011515

غير هقبول12972885.2525.5853.58مٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل دمحم عبدهللا لاسم الملٌك562021145ً

غير هقبول1368278625.8052.80مٌكروبٌولوجًأنثىشٌماء دمحم عبدهللا اسماعٌل572011606

غير هقبول1256239829.4052.40مٌكروبٌولوجًأنثىامانً احمد عبدالرحمن عبدهللا السبئ582018154ً

غير هقبول13682784.6325.3952.39مٌكروبٌولوجًذكرصمر عبدهللا سٌف مرشد592010681

غير هقبول49102393.8828.1651.16مٌكروبٌولوجًأنثىٌسرا امٌن احمد سٌف602016559

غير هقبول10882683.7525.1351.13مٌكروبٌولوجًأنثىصفاء دمحم علً احمد شجاع الدٌن612016889

غير هقبول8882489.2526.7850.78مٌكروبٌولوجًأنثىنوف منٌر رزاز دمحم622017175

غير هقبول12582585.525.6550.65مٌكروبٌولوجًذكرعمرو ناظم سعٌد دمحم632016198

غير هقبول13562488.7526.6350.63مٌكروبٌولوجًأنثىافنان عدنان عوض بجاش642016748

غير هقبول12662487.3826.2150.21مٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل دمحم عبدالواسع ٌح652016970ًٌ

غير هقبول11952583.1324.9449.94مٌكروبٌولوجًأنثىخولة دمحم غالب حسن662020938

غير هقبول101062679.3823.8149.81مٌكروبٌولوجًأنثىسمٌه شكري عبدالحبٌب عبد هللا672015902

غير هقبول8672195.3828.6149.61مٌكروبٌولوجًأنثىهبه اسماعٌل عبدالرحمن سالم682021849

غير هقبول10942386.1325.8448.84مٌكروبٌولوجًأنثىروان عبدالموي مهٌوب احمد الكمال692012866ً

غير هقبول7692288.7526.6348.63مٌكروبٌولوجًأنثىتراحٌب نبٌل دمحم لاسم702021155

غير هقبول10672384.525.3548.35مٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل عبدالمنعم عبده دمحم712011418

غير هقبول91232480.7524.2348.23مٌكروبٌولوجًأنثىوئام علً حمود مانع دمحم العاطف722018511ً

غير هقبول13542286.7526.0348.03مٌكروبٌولوجًأنثىفلاير علً سلطان عثمان732014477

غير هقبول7972383.2524.9847.98مٌكروبٌولوجًأنثىامٌمة دمحم جسار عبده742016424

غير هقبول6782189.3826.8147.81مٌكروبٌولوجًأنثىاٌمان دمحملحطان صالح752013509

غير هقبول8852187.1326.1447.14مٌكروبٌولوجًأنثىحواء فؤاد علً الحاج762009242

غير هقبول1056218525.5046.50مٌكروبٌولوجًذكرهانً هائل دمحم نعمان772017104

غير هقبول947208726.1046.10مٌكروبٌولوجًأنثىسامٌة عبدهللا خالد غالب782004683

غير هقبول5972182.8824.8645.86مٌكروبٌولوجًأنثىصفاء غازي علً احمد792012950

غير هقبول10642085.3825.6145.61مٌكروبٌولوجًأنثىذكرى محمود عبدهللا عثمان السبٌع802009611ً

غير هقبول9631889.2526.7844.78مٌكروبٌولوجًأنثىامال عبدالجلٌل حامد سٌف812003109

غير هقبول8811786.1325.8442.84مٌكروبٌولوجًأنثىرهام علً حمود مانع دمحم822018519

غير هقبول7551785.7525.7342.73مٌكروبٌولوجًأنثىسارة عبدالعزٌز سٌف احمد لحطان832005581

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً


