
الوجووعانجليزيرياضيات

هقبول28164490.1327.0471.04علوم الحاسوبأنثىندى احمد فرحان دبوان11921472

هقبول30154584.8825.4670.46علوم الحاسوبذكرهاشم طارق دمحم احمد21915024

هقبول3494386.525.9568.95علوم الحاسوبذكرهاشم رٌاض سعٌد سٌف31917920

هقبول3011419127.3068.30علوم الحاسوبذكررٌاض عبدالمادر غالب همام41920169

هقبول3012428625.8067.80علوم الحاسوبأنثىعهد احمد دمحم سعٌد الطبوزي51914153

هقبول26154186.8826.0667.06علوم الحاسوبذكروسٌم سعٌد حسن حزام61912722

هقبول30104087.526.2566.25علوم الحاسوبأنثىرنا عبدالرلٌب دمحم حسن71902745

هقبول28103891.6327.4965.49علوم الحاسوبذكراسامة دمحم عبدهللا عبدهللا81920240

هقبول26123890.1327.0465.04علوم الحاسوبذكرامجد منٌر عبده دمحم91915333

هقبول20143495.1328.5462.54علوم الحاسوبأنثىسمٌة جمٌل عبده شرف معوضة101913344

هقبول2683491.6327.4961.49علوم الحاسوبذكرحسام طالل ذٌاب عبدهللا احمد111920835

هقبول2883681.7524.5360.53علوم الحاسوبذكراسامه عادل عبدالروؤف احمد121919768

هقبول18173584.8825.4660.46علوم الحاسوبذكراحمد عبدالودود دمحم عبدالحمٌد131903021

هقبول2012329428.2060.20علوم الحاسوبأنثىزهره عبدالنور دمحم اسماعٌل المدس141910526ً

هقبول16153196.528.9559.95علوم الحاسوبأنثىاجتهاد نبٌل سعٌد عثمان االثوري151903654

هقبول24113583.1324.9459.94علوم الحاسوبذكرعمر عبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز161911666

هقبول2683486.2525.8859.88علوم الحاسوبذكرٌاسٌن غالب لاسم لطف171905396

هقبول20143486.1325.8459.84علوم الحاسوبذكرعز الدٌن عبده غالب سعٌد181909897

هقبول2663290.527.1559.15علوم الحاسوبأنثىبدرٌة عبدالباسط دمحم ابراهٌم191917089

هقبول248328926.7058.70علوم الحاسوبذكرجعفر عبدالوهاب احمد عبدالكرٌم201913328

هقبول2483288.3826.5158.51علوم الحاسوبذكرانس هائل علً دمحم محسن211919683

هقبول2473189.7526.9357.93علوم الحاسوبذكرزٌاد دمحم دمحم عبده221921829

هقبول3013189.3826.8157.81علوم الحاسوبأنثىتمنً حسٌن دمحم احمد231906236

هقبول2283091.7527.5357.53علوم الحاسوبذكرزكرٌا حمود غالب لاسم لطف241915694

هقبول2283091.2527.3857.38علوم الحاسوبذكردمحم علً ثابت احمد251916121

هقبول22103283.8825.1657.16علوم الحاسوبذكرحمدي دمحم احمد عمالن261919469

هقبول228309027.0057.00علوم الحاسوبذكرشكٌب نائف عبدالرحمن سٌف271910068

هقبول20113185.8825.7656.76علوم الحاسوبذكروهٌب دمحم عبدالرب ثابت281920271

هقبول2463086.8826.0656.06علوم الحاسوبأنثىشٌماء حسن علً سٌف291905366

هقبول18112989.3826.8155.81علوم الحاسوبذكرخلٌل جبران عبدهللا سٌف301921120

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل
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هقبول2283085.8825.7655.76علوم الحاسوبذكرعبدالكرٌم مصطفى هزاع احمد311921551

هقبول2082892.3827.7155.71علوم الحاسوبأنثىغناء فرٌد بكٌل احمد321916319

هقبول18112988.526.5555.55علوم الحاسوبذكرعبدالرحمن حمدي دمحم سٌف331909765

هقبول2272987.8826.3655.36علوم الحاسوبأنثىابرار عادل عبدالواحد عبدهللا غالب341905835

هقبول20103084.525.3555.35علوم الحاسوبذكرسلٌم ٌوسف عبدالرزاق احمد351903778

هقبول20113180.3824.1155.11علوم الحاسوبذكروهٌب عبدالعلٌم سلطان عبدالجلٌل361904042

هقبول228308324.9054.90علوم الحاسوبذكردمحم بن دمحم عبدالعظٌم عبدالفتاح371905731

هقبول2262889.6326.8954.89علوم الحاسوبذكرعماد نعمان محمود صالح381911629

هقبول12152792.7527.8354.83علوم الحاسوبذكرحسام نصر عبده عل391921044ً

هقبول2082888.526.5554.55علوم الحاسوبأنثىمنار احمد دبوان دمحم401905032

هقبول2092984.7525.4354.43علوم الحاسوبذكرنشوان دمحم شرف عبده الحمادي411918202

هقبول2432790.7527.2354.23علوم الحاسوبأنثىمنٌه دمحم عبده علً عثمان421910805

هقبول2072790.527.1554.15علوم الحاسوبذكرحسام دمحم ممبل احمد431914449

هقبول2632983.3825.0154.01علوم الحاسوبذكراسامة مالن لاسم عبدهللا441920685

هقبول2622886.1325.8453.84علوم الحاسوبذكرسام عارف احمد عبده سٌف451906899

هقبول1810288525.5053.50علوم الحاسوبذكرٌعموب نصر لائد عبدالمادر461916895

هقبول2262882.7524.8352.83علوم الحاسوبذكرعبدهللا هزاع احمد ناج471921217ً

هقبول16102689.3826.8152.81علوم الحاسوبذكرحذٌفة سعٌد احمد عبده481909055

هقبول2062689.2526.7852.78علوم الحاسوبذكردمحم ردمان سعد صالح الشمٌري491915246

هقبول14102495.528.6552.65علوم الحاسوبأنثىحنٌن فضل علً عبدهللا الغٌل501911673ً

هقبول1692592.1327.6452.64علوم الحاسوبأنثىاعتصام علً عبدالحمٌد دمحم فائد511903920

هقبول16112784.3825.3152.31علوم الحاسوبذكرصادق انور احمد علً السباع521920706ً

هقبول207278425.2052.20علوم الحاسوبذكرعمار دمحم فائد مرشد531919077

هقبول1682493.8828.1652.16علوم الحاسوبأنثىرندة عبدالباري طه غالب عل541906492ً

هقبول1682493.8828.1652.16علوم الحاسوبذكرعٌاش زائد سلطان سٌف551921645

هقبول2242686.2525.8851.88علوم الحاسوبذكرانس علً دمحم سٌف561921552

هقبول1862492.7527.8351.83علوم الحاسوبأنثىنوره ولٌد عبدالعزٌز دمحم الممطري571920937

هقبول16112782.524.7551.75علوم الحاسوبذكراحمد علً مهٌوب سعد581908035

هقبول14102491.7527.5351.53علوم الحاسوبأنثىسامٌه نصر عبده صالح الشرعب591910517ً

هقبول1492394.8828.4651.46علوم الحاسوبأنثىاٌمان دمحم عبدالجلٌل منصور سعٌد601919921
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غير هقبول14102491.527.4551.45علوم الحاسوبذكردمحم عبده احمد حمود611920179

غير هقبول169258826.4051.40علوم الحاسوبأنثىاسراء حمود خالد عبدالعلٌم621919073

غير هقبول1882684.525.3551.35علوم الحاسوبذكراحمد وهٌب احمد بن احمد غانم631910270

غير هقبول207278124.3051.30علوم الحاسوبذكرحسان جمٌل حسن عبدهللا641921873

غير هقبول14122684.2525.2851.28علوم الحاسوبذكرمصطفى هزاع احمد عمالن العامري651918352

غير هقبول2052586.7526.0351.03علوم الحاسوبذكرشكٌب دمحم علً دمحم نعمان661917491

غير هقبول12132585.7525.7350.73علوم الحاسوبذكرحمدي احمد عبدالكرٌم سٌف671909170

غير هقبول204248926.7050.70علوم الحاسوبأنثىرٌم دمحم احمد ابراهٌم المغرب681913435ً

غير هقبول1872585.525.6550.65علوم الحاسوبذكرعبدالكرٌم ثابت ابراهٌم غالب691913298

غير هقبول1682488.6326.5950.59علوم الحاسوبذكرخاطر عبدالباسط دمحم فارع701914015

غير هقبول1210229327.9049.90علوم الحاسوبأنثىدعاء عبدالناصر عبدالجلٌل لائد711916411

غير هقبول10122292.527.7549.75علوم الحاسوبأنثىنهى منصور عبدالمادر صالح الخلٌدي721908016

غير هقبول1872582.3824.7149.71علوم الحاسوبأنثىلٌندا دمحم عبدهللا علً الرعوي731912350

غير هقبول1492388.8826.6649.66علوم الحاسوبذكرابوبكر عبدهللا فائد عبدالوهاب741921835

غير هقبول1472194.8928.4749.47علوم الحاسوبأنثىخلود امٌن دمحم حسان751907661

غير هقبول1862484.3825.3149.31علوم الحاسوبأنثىوالء منصور سعٌد لاسم761903246

غير هقبول12102290.7527.2349.23علوم الحاسوبذكرعمر شرف مهٌوب مرشد الٌوسف771912483ً

غير هقبول1210229027.0049.00علوم الحاسوبذكرعلً عبدهللا لاسم مهٌوب781911359

غير هقبول187258024.0049.00علوم الحاسوبذكرمصعب جمٌل دمحم سٌف791906956

غير هقبول1872579.8823.9648.96علوم الحاسوبذكرهانً عبدالواحد عبدالفتاح عثمان801908244

غير هقبول1692579.7523.9348.93علوم الحاسوبذكرانس عبدالجلٌل منصور دمحم811920326

غير هقبول2012191.7527.5348.53علوم الحاسوبذكرعبدالرحمن عبدالسالم نصر حسن821913006

غير هقبول2042481.3824.4148.41علوم الحاسوبذكرٌعموب عبدالعلٌم غالب لطف831905235

غير هقبول10102093.6328.0948.09علوم الحاسوبذكردمحم عبدالسالم سعٌد عل841921261ً

غير هقبول128209327.9047.90علوم الحاسوبذكرحسام علً اسماعٌل ٌوسف العمري851919558

غير هقبول167238324.9047.90علوم الحاسوبأنثىسحر احمد دمحم اسماعٌل861921084

غير هقبول10132382.8824.8647.86علوم الحاسوبأنثىندوى فؤاد دمحم عبدهللا الجالل871912960

غير هقبول2042479.523.8547.85علوم الحاسوبذكراٌمن حسن دمحم نصر دبوان881914115

غير هقبول1652189.3826.8147.81علوم الحاسوبذكرولٌد احمد خالد حسن891913642

غير هقبول1492382.3824.7147.71علوم الحاسوبذكرامٌر دمحم عبد عمالن901916800
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غير هقبول1472188.8826.6647.66علوم الحاسوبذكرابراهٌم احمد غالب سعد911910885

غير هقبول1652188.7526.6347.63علوم الحاسوبأنثىعصماء عادل عبده دمحم حسن921916436

غير هقبول1472187.1326.1447.14علوم الحاسوبذكرسلٌمان علً سعٌد غالب الشواف931919746ً

غير هقبول1842283.7525.1347.13علوم الحاسوبذكرعبدالعزٌز احمد عبدالحك عبدالرحمن941912730

غير هقبول2022283.7525.1347.13علوم الحاسوبذكرٌحٌى دمحم طه احمد951913568

غير هقبول167238024.0047.00علوم الحاسوبذكرلؤي دمحم محسن الحمٌضة961909166

غير هقبول1462089.526.8546.85علوم الحاسوبذكردمحم شهاب عبدالرحمن طه971914045

غير هقبول1482282.524.7546.75علوم الحاسوبذكرفؤاد بلٌغ دمحم دمحم981915248

غير هقبول1292185.6325.6946.69علوم الحاسوبأنثىصفاء نبٌل دمحم سعٌد الممطري991903137

غير هقبول12102282.2524.6846.68علوم الحاسوبذكرعٌسى فوزي عبدالوالً دمحم عبدالرحٌم1001922208

غير هقبول166228224.6046.60علوم الحاسوبذكرمهند همام علً ممبل1011921936

غير هقبول1652185.1325.5446.54علوم الحاسوبذكرشاكر حسن ناجً فرحان1021908626

غير هقبول1462088.2526.4846.48علوم الحاسوبأنثىاٌه سمٌر حزام عبدهللا فاضل1031921506

غير هقبول1662281.2524.3846.38علوم الحاسوبأنثىفاتن سلطان سعٌد عثمان1041911155

غير هقبول1472184.3825.3146.31علوم الحاسوبأنثىنجالء احمد سعٌد احمد1051921042

غير هقبول166228124.3046.30علوم الحاسوبأنثىعبٌر سفٌان دمحم لائد1061909899

غير هقبول128208726.1046.10علوم الحاسوبذكرمازن جالل فرحان عبداللطٌف1071912580

غير هقبول10122280.2524.0846.08علوم الحاسوبأنثىاسمهان مطٌع سعٌد دمحم1081910374

غير هقبول1652182.6324.7945.79علوم الحاسوبذكردمحم عبدالواحد دمحم لائد1091921926

غير هقبول1631989.2526.7845.78علوم الحاسوبأنثىغدٌر سعٌد نعمان دمحم غالب1101918483

غير هقبول1662279.1323.7445.74علوم الحاسوبذكرابراهٌم امٌن ردمان خالد1111918102

غير هقبول1472182.3824.7145.71علوم الحاسوبأنثىمنتهى خلٌل علً احمد1121909567

غير هقبول1451988.8826.6645.66علوم الحاسوبذكرهالل احمد امٌن حسن1131916322

غير هقبول1462085.3825.6145.61علوم الحاسوبذكررائد عبد الخالك عبد هللا سٌف1141920349

غير هقبول6111795.3828.6145.61علوم الحاسوبذكرحمدي انور شرف دمحم1151906669

غير هقبول1472181.2524.3845.38علوم الحاسوبأنثىمرام منصور احمد مثنى1161906720

غير هقبول1451987.8826.3645.36علوم الحاسوبأنثىاسماء عبدالسالم عبدهللا محمود1171910215

غير هقبول1462084.2525.2845.28علوم الحاسوبأنثىشٌماء دمحم سعٌد مرشد1181905374

غير هقبول8101889.6326.8944.89علوم الحاسوبذكرعبدهللا سالل احمد صالح1191903597

غير هقبول1081889.2526.7844.78علوم الحاسوبذكردمحم عبدالمادر سعٌد مكرد الحرٌب1201921307ً
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غير هقبول1282081.8824.5644.56علوم الحاسوبذكرعبدهللا احمد عبدهللا سلطان1211916765

غير هقبول1462081.3824.4144.41علوم الحاسوبذكرربٌع عبدالرحمن عبده طاهر الشرعب1221909601ً

غير هقبول128208124.3044.30علوم الحاسوبذكردمحم عبدالغنً لطف عبدهللا1231919968

غير هقبول1451984.2525.2844.28علوم الحاسوبذكراسامه فٌصل عبدالرزاق دمحم1241912386

غير هقبول1451984.2525.2844.28علوم الحاسوبذكرشاهٌن دمحم عبده عل1251918498ً

غير هقبول1261887.526.2544.25علوم الحاسوبأنثىمسار شاكر احمد عبده الحاج1261916521

غير هقبول1282079.2523.7843.78علوم الحاسوبذكرعماد اشرف دمحم احمد الجوبان1271921400ً

غير هقبول1061691.6327.4943.49علوم الحاسوبأنثىحماس سمٌر راشد سعٌد العبس1281909481ً

غير هقبول1441884.8825.4643.46علوم الحاسوبذكرمجدالدٌن عبده مهٌوب عل1291915281ً

غير هقبول1631980.7524.2343.23علوم الحاسوبذكردمحم جالل عبدالرحٌم طارش االدٌم1301910620ً

غير هقبول1271980.524.1543.15علوم الحاسوبذكرعبد الحكٌم دمحم اسماعٌل1311912470

غير هقبول1081882.7524.8342.83علوم الحاسوبذكردمحم امٌن علً دمحم الفمٌة1321912268

غير هقبول1061689.2526.7842.78علوم الحاسوبأنثىهٌام هشام ٌاسٌن احمد شمسان1331902595

غير هقبول1251785.3825.6142.61علوم الحاسوبأنثىزبٌدة لاسم دمحم دمحم منصور1341917220

غير هقبول671398.6329.5942.59علوم الحاسوبأنثىبثٌنة نبٌل نعمان احمد سٌف1351916049

غير هقبول1261881.2524.3842.38علوم الحاسوبذكرعبدهللا نبٌل عبدهللا دمحم1361915873

غير هقبول1421687.1326.1442.14علوم الحاسوبذكرعماد عبدالوهاب عماد دمحم1371919785

غير هقبول1071783.6325.0942.09علوم الحاسوبأنثىرنا صادق حسن عبدهللا1381902564

غير هقبول1071783.3825.0142.01علوم الحاسوبأنثىعهود عبدالسالم دمحم هزاع الصامت1391909097

غير هقبول144188024.0042.00علوم الحاسوبأنثىامه الرحمن فٌصل احمد احمد عبدهللا1401903647

غير هقبول1061686.6325.9941.99علوم الحاسوبأنثىامٌمه جمٌل علً ناصر1411914407

غير هقبول1261879.3823.8141.81علوم الحاسوبأنثىروان عارف احمد عبده لاسم1421917175

غير هقبول411158926.7041.70علوم الحاسوبذكرمعتز احمد الصغٌر سٌف1431921839

غير هقبول1241684.8825.4641.46علوم الحاسوبذكرانس محمود لائد محسن1441911644

غير هقبول123158826.4041.40علوم الحاسوبذكررٌاض عبدالملن سٌف عبدالغن1451917217ً

غير هقبول1051586.7526.0341.03علوم الحاسوبذكرجمال عبدهللا مدهش لاسم1461920581

غير هقبول88168324.9040.90علوم الحاسوبذكراحمد ناصر سعٌد احمد1471918548

غير هقبول1051585.525.6540.65علوم الحاسوبذكرمنٌر عبدالباسط حمٌد دمحم1481905218

غير هقبول123158525.5040.50علوم الحاسوبذكردمحم عبدالوهاب فرحان سٌف1491919919

غير هقبول123158425.2040.20علوم الحاسوبذكرفراس خالد احمد سعٌد1501919491
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غير هقبول1241680.524.1540.15علوم الحاسوبذكرجوهر عبدالجامع سٌف حسن1511905961

غير هقبول1041486.525.9539.95علوم الحاسوبذكراحمد انٌس عبدالرحمن عثمان1521920348

غير هقبول851389.526.8539.85علوم الحاسوبذكراٌمن شولً دمحم بن دمحم1531920081

غير هقبول1041483.8825.1639.16علوم الحاسوبأنثىروٌدا دمحم احمد عبدالجلٌل1541903091

غير هقبول4111580.2524.0839.08علوم الحاسوبذكرزكرٌا دمحم سعٌد لاسم1551915330

غير هقبول681482.1324.6438.64علوم الحاسوبذكردمحم فائد سلطان لائد1561910587

غير هقبول671383.3825.0138.01علوم الحاسوبذكرزٌد حمود غالب عبده1571906540

غير هقبول1031383.2524.9837.98علوم الحاسوبذكرابراهٌم عبدالواسع سعٌد دمحم1581921544

غير هقبول1021286.525.9537.95علوم الحاسوبذكراٌمن عبدالملن علً لائد1591920996

غير هقبول461092.3827.7137.71علوم الحاسوبذكرعبدالرحمن سعٌد دمحم حسان الحسن1601919905ً

غير هقبول661285.3825.6137.61علوم الحاسوبأنثىاسماء عادل احمد سعد1611903311

غير هقبول09994.1328.2437.24علوم الحاسوبذكربدر علً دمحم عبدهللا الوجٌه1621906964

غير هقبول651185.7525.7336.73علوم الحاسوبذكررهٌب مهٌوب عبدهللا لائد1631918324

غير هقبول661281.8824.5636.56علوم الحاسوبأنثىمرام عبدالحكٌم عبدهللا حسٌن الكحالن1641913458ً

غير هقبول821086.2525.8835.88علوم الحاسوبذكردمحم علً عبدهللا لاسم الحاجب1651921196ً

غير هقبول831181.8824.5635.56علوم الحاسوبأنثىشذى ٌونس عبدالبالً مجاهد1661907171

غير هقبول4598826.4035.40علوم الحاسوبأنثىبهجة ردمان علً بن علً الشٌبان1671904062ً

غير هقبول06690.8827.2633.26علوم الحاسوبذكردمحم سمٌر سٌف عثمان1681921628

غير هقبول42688.526.5532.55علوم الحاسوبذكرعبدالموي احمد جمالً كاشح1691908293
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