
اجواليانجليزيرياضيات

هقبول32286093.2527.9887.98ادارة اعمالذكررائد محمود مهٌوب دمحم الجبزي12207845

هقبول36246091.1327.3487.34ادارة اعمالذكرعمٌد عبدالمولى عبدهللا ناج22212869ً

هقبول30285892.527.7585.75ادارة اعمالذكراشرف عدنان علً احمد مغرم32207779

هقبول34245891.8827.5685.56ادارة اعمالذكرعبده علً احمد سعٌد االغبري42211682

هقبول32265883.3825.0183.01ادارة اعمالذكرسامر احمد نعمان حٌدره52213314

هقبول30245491.527.4581.45ادارة اعمالذكربالل منصور دمحم سعٌد62212327

هقبول30225289.3826.8178.81ادارة اعمالذكرالٌاس عبدالحافظ نصر عبدالرحمن72212226

هقبول28225095.528.6578.65ادارة اعمالذكرعبدهللا عبدالسالم عبدهللا عل82212376ً

هقبول26245093.7528.1378.13ادارة اعمالأنثىسال علً سالم طهوش92204268

هقبول26265284.2525.2877.28ادارة اعمالذكراوٌس دمحم سعٌد عبدالعلٌم102203436

هقبول34185283.8825.1677.16ادارة اعمالذكرخالد عبدالرلٌب حسن عبده112204047

هقبول26265283.3825.0177.01ادارة اعمالذكردمحم محمود ملهً ناج122203329ً

هقبول22285086.8826.0676.06ادارة اعمالأنثىنشوة طالب لاسم سعٌد132204380

هقبول2424489127.3075.30ادارة اعمالذكرنجم الدٌن رشاد عبدالرحمن لاسم142212276

هقبول24224697.3829.2175.21ادارة اعمالأنثىفاطمة داوود علً حسٌن الحرازي152206368

هقبول24265083.7525.1375.13ادارة اعمالذكرزٌد علً ناشر عبده الممرع162211683ً

هقبول26224890.2527.0875.08ادارة اعمالذكرعمار دمحم عبده احمد172213248

هقبول26245082.2524.6874.68ادارة اعمالذكرعمٌد دمحم غالب لائد حٌدره182212387

هقبول28204887.6326.2974.29ادارة اعمالذكردمحم دمحم ممبل عبده الشواف192212312ً

هقبول24204497.529.2573.25ادارة اعمالأنثىخلود مبارن شرف دمحم النجاش202210864ً

هقبول2620468726.1072.10ادارة اعمالذكرخلٌفة احمد احمد لاسم212212156

هقبول18284686.7526.0372.03ادارة اعمالذكرتوهٌب دمحم لائد عبدهللا222207697

هقبول26184492.8827.8671.86ادارة اعمالذكردمحم زكرٌا احمد صالح232213388

هقبول24224685.7525.7371.73ادارة اعمالأنثىنور عبدالرحمن احمد حسن مهدي242211073

هقبول22244685.1325.5471.54ادارة اعمالذكرعبدالرحمن مطهر احمد عبده252211662

هقبول16304684.1225.2471.24ادارة اعمالذكرمستشار دمحم غالب حسان262213215

هقبول18244296.6328.9970.99ادارة اعمالذكراسامة دمحم عبدالمادر شرف272207299

هقبول22204294.1328.2470.24ادارة اعمالذكرعبدهللا عبدالمنان حامد عثمان282213454

هقبول26204680.3824.1170.11ادارة اعمالذكرفارس عارف علً فارع292206506

هقبول2026468024.0070.00ادارة اعمالذكرمهند هانً طربوش الممطري302211691

هقبول18244292.2527.6869.68ادارة اعمالأنثىاٌناس الٌاس دمحم هائل312203269

هقبول22204291.6327.4969.49ادارة اعمالأنثىشٌماء امٌن عبدالواسع االجدل322203902
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هقبول12304291.1327.3469.34ادارة اعمالذكراسامه عبدالرحمن احمد ٌحٌى332213316

هقبول18224097.3829.2169.21ادارة اعمالذكراحمد دمحم احمد النصٌري342212306

هقبول16244097.3829.2169.21ادارة اعمالذكررضا عبدالواحد عبدالصمد سٌف االصنج352211891

هقبول24204483.525.0569.05ادارة اعمالذكرراغب دمحم عبده عثمان362213325

هقبول24164096.7529.0369.03ادارة اعمالذكرساهر عبدالصمد سٌف عل372209569ً

هقبول24184289.3826.8168.81ادارة اعمالذكرعذبان عبدالحمٌد عبدهللا حسن382209481

هقبول22184094.8828.4668.46ادارة اعمالأنثىرغد ابوبكر عبدالماجد عبدالرحمن سعد لائد392203596

هقبول20204093.7528.1368.13ادارة اعمالأنثىخدٌجة عبدهللا دمحم عبدالخالك402210989

هقبول20204093.1327.9467.94ادارة اعمالذكرٌوسف دمحم لائد عبدالمادر الصبري412207468

هقبول20204091.2527.3867.38ادارة اعمالذكراحمد صادق دمحم احمد422213447

هقبول14264090.7527.2367.23ادارة اعمالأنثىالهام طاهر محسن علً النمر432207172

هقبول16223896.8829.0667.06ادارة اعمالأنثىنسٌبة سمٌر علً ناج442210038ً

هقبول16223896.7529.0367.03ادارة اعمالذكرمؤٌد فاروق علً احمد العمادي452207477

هقبول1624409027.0067.00ادارة اعمالأنثىدٌنا بسام نعمان علً المدس462210061ً

هقبول18224089.7526.9366.93ادارة اعمالذكرخلٌل عبده هزاع علً الكده472208206ً

هقبول20224282.3824.7166.71ادارة اعمالأنثىامنه جمال دمحم احمد حمٌد482207411

هقبول12284088.8826.6666.66ادارة اعمالذكرهٌمان احمد دمحم سعٌد492213213

هقبول22184088.2526.4866.48ادارة اعمالأنثىصفاء دمحم سعٌد مسعود الحمادي502213234

هقبول20204087.8826.3666.36ادارة اعمالأنثىنهى عبدالرلٌب لطف هزاع512207763

هقبول22184087.8826.3666.36ادارة اعمالذكربشار عبدالموي عبدالرحمن دمحم522207434

هقبول20224280.7524.2366.23ادارة اعمالأنثىمارٌا سالم غانم علً النجار532204289

هقبول22204279.6323.8965.89ادارة اعمالذكرسعٌد جمٌل دمحم سٌف542205560

هقبول20224279.1323.7465.74ادارة اعمالذكراحمد دمحم حزام عل552213457ً

هقبول22184084.6325.3965.39ادارة اعمالأنثىرغد نبٌل دمحم احمد عبده الصٌرف562213276ً

هقبول24164084.525.3565.35ادارة اعمالأنثىروى عبدالحكٌم حسن دمحم سرحان572208203

هقبول18203890.7527.2365.23ادارة اعمالذكردمحم عبد الرحمن عبده احمد التاج582208625

هقبول12263890.7527.2365.23ادارة اعمالذكروسٌم سلطان فرحان الحمٌري592213446

هقبول18203890.6327.1965.19ادارة اعمالذكردمحم منٌر دمحم علً الفتة602206848

هقبول16223890.2527.0865.08ادارة اعمالذكرسهٌم عبدهللا لائد علً االغبري612211714

هقبول14243890.2527.0865.08ادارة اعمالأنثىرشا عبدالسالم احمد عبدهللا الممطري622205642

هقبول16223889.8826.9664.96ادارة اعمالأنثىغٌداء ٌاسر حمٌد علً الشباط632212836ً

هقبول16223889.8826.9664.96ادارة اعمالذكراوٌس احمد عبده ٌاسر642211369
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هقبول22163889.6326.8964.89ادارة اعمالذكرعبدالرحمن عمر احمد سعٌد652211895

هقبول24164082.7524.8364.83ادارة اعمالأنثىبرٌه عبدالواحد حزام مجاهد662212640

هقبول18183694.2528.2864.28ادارة اعمالذكرسلٌمان حمود فرحان عمالن672211870

هقبول20183887.3826.2164.21ادارة اعمالذكراحمد شاكر احمد دمحم682211837

هقبول1026369428.2064.20ادارة اعمالذكرعلً دمحم راجح عل692206574ً

هقبول16203693.1327.9463.94ادارة اعمالأنثىاسماء مختار دمحم نور الدٌن702211756

هقبول18183692.6327.7963.79ادارة اعمالأنثىفردوس سعٌد لائد ناصر712208189

هقبول18203884.8825.4663.46ادارة اعمالذكرمعتز احمد سعٌد عبدهللا722208628

هقبول10263691.527.4563.45ادارة اعمالذكرشهاب عبدالواحد حمود علً العدٌن732208936ً

هقبول16223884.6325.3963.39ادارة اعمالذكرتوهٌب درهم عبد هللا شرف742212916

هقبول14243883.7525.1363.13ادارة اعمالذكرعالء علوي احمد ممبل752213288

هقبول10243496.8829.0663.06ادارة اعمالذكرشكٌب دمحم علً دمحم762213338

هقبول26123882.3824.7162.71ادارة اعمالذكرحمزه احمد حمٌد دمحم772203331

هقبول10263688.1326.4462.44ادارة اعمالذكردمحم طارق عبدهللا حمود العرٌم782212399ً

هقبول18183687.8826.3662.36ادارة اعمالأنثىزهراء سعٌد منصور دمحم سعٌد792202974

هقبول18183687.6326.2962.29ادارة اعمالأنثىدعاء صادق ٌوسف الحاج802207829

هقبول18203880.6324.1962.19ادارة اعمالأنثىاٌمان هاشم حمود احمد812205274

هقبول10263687.2526.1862.18ادارة اعمالذكرشرف ناصر هائل عبدهللا احمد الٌوسف822211939ً

هقبول14223687.1326.1462.14ادارة اعمالذكرهشام سلطان عبدالجلٌل عبدالنور832203774

هقبول2214368726.1062.10ادارة اعمالأنثىاٌمان دمحم عبدهللا الملٌك842203909ً

هقبول18183686.8826.0662.06ادارة اعمالذكردمحم محمود حمٌد شرف الحمادي852206056

هقبول14223686.7526.0362.03ادارة اعمالذكروائل مشهور عبده احمد علوان862205256

هقبول12243686.3825.9161.91ادارة اعمالذكردمحم كارم محمود احمد االسودي872210981

هقبول18143298.8829.6661.66ادارة اعمالذكرعمر مختار دمحم ابراهٌم عبدهللا882206604

هقبول18183684.6325.3961.39ادارة اعمالذكرعز االسالم دمحم دمحم عبدهللا892208052

هقبول18183684.525.3561.35ادارة اعمالذكرعبدالرحمن احمد دمحم سلطان902202797

هقبول20163684.525.3561.35ادارة اعمالذكردمحم خالد دمحم دمحم الكبٌر912205159

هقبول12243683.525.0561.05ادارة اعمالذكرحبٌب سلطان علً سٌف الجهام922208939

هقبول12223489.6326.8960.89ادارة اعمالأنثىاٌة ولٌد علً ممبل السوٌدي932207112

هقبول16203682.8824.8660.86ادارة اعمالذكرمالن حسٌن عبده سٌف942204149

هقبول10243489.3726.8160.81ادارة اعمالذكرعارف عبدهللا عبدالجلٌل سلطان952210815

هقبول18163488.8826.6660.66ادارة اعمالذكرعبـدهللا دمحم علـً لـرٌش962212435
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هقبول14203488.8826.6660.66ادارة اعمالذكررٌان عبدالواحد عبدالصمد سٌف االصنج972212865

هقبول18163488.7526.6360.63ادارة اعمالأنثىرغد اكرم دمحم علً الظراف982204993ً

هقبول14203488.3826.5160.51ادارة اعمالأنثىهدٌل عبدهللا عبده ناجً الشمٌري992208626

هقبول1420348826.4060.40ادارة اعمالذكردمحم احمد غالب عبدهللا1002213214

هقبول16203679.7523.9359.93ادارة اعمالذكردمحم حسن محسن ناج1012203144ً

هقبول16203679.523.8559.85ادارة اعمالذكرعبدهللا مجٌب عبدهللا سعٌد غالب1022203936

هقبول18143292.2527.6859.68ادارة اعمالأنثىاٌالف ٌاسٌن ثابت سٌعد الحمادي1032209814

هقبول10243485.1325.5459.54ادارة اعمالذكردمحم عبداالله غالب حسن1042211935

هقبول14183291.527.4559.45ادارة اعمالذكراركان صادق احمد عباس الشرٌح1052205739ً

هقبول14183291.1327.3459.34ادارة اعمالذكرمؤٌد عبدالرحمن احمد دمحم صالح1062211941

هقبول18163484.3825.3159.31ادارة اعمالذكربشار حمٌد دمحم عبده فارع10788181

هقبول1616329027.0059.00ادارة اعمالذكردمحم مهٌوب غالب عساج1082212366

هقبول1220328926.7058.70ادارة اعمالأنثىصفاء عبدالخالك دمحم عبداالله1092207028

هقبول10223288.3826.5158.51ادارة اعمالذكراسامة عبدهللا احمد عبده فضل االسٌدي1102211824

هقبول8243288.2526.4858.48ادارة اعمالذكردمحم جمال احمد غالب السماء1112206579

هقبول16163287.3826.2158.21ادارة اعمالذكرعبدالباسط دمحم سلطان دمحم الصوف1122209220ً

هقبول10203093.7528.1358.13ادارة اعمالذكرمازن احمد دمحم سعٌد1132210094

هقبول14183286.525.9557.95ادارة اعمالذكرخباب احمد سنان احمد1142210834

هقبول10223286.2525.8857.88ادارة اعمالأنثىاعتماد دمحم علً احمد عمران1152207176

هقبول10223285.8825.7657.76ادارة اعمالأنثىامٌرة فٌصل عبدالوهاب احمد السماوي1162206466

هقبول22103285.8825.7657.76ادارة اعمالذكرشهد جمال اسماعٌل صالح1172211680

هقبول16143092.2527.6857.68ادارة اعمالأنثىتهانً دمحم سلطان سٌف1182207217

هقبول14183285.1325.5457.54ادارة اعمالذكردمحم غازي دمحم احمد1192204147

هقبول8202898.3829.5157.51ادارة اعمالذكربسمة عبدهللا لائد دمحم1202212685

هقبول8223091.6327.4957.49ادارة اعمالأنثىغالٌة جمال احمد دمحم سالم1212205521

هقبول1416309127.3057.30ادارة اعمالأنثىهداٌة مهٌوب سعٌد سعٌد12288176

هقبول10203090.527.1557.15ادارة اعمالذكرعبدهللا علً احمد علً صالح1232212211

هقبول14183283.525.0557.05ادارة اعمالأنثىسونٌا منصور دمحم لائد علً الزغرورى1242207555

هقبول1218309027.0057.00ادارة اعمالذكرراشد حمود غالب عبده سعٌد1252204930

هقبول12203282.7524.8356.83ادارة اعمالذكرزكرٌا دمحم عبدهللا عل1262211514ً

هقبول14183282.6324.7956.79ادارة اعمالذكراحمد جمٌل علً دمحم لائد الشٌبان1272205824ً

هقبول16143089.2526.7856.78ادارة اعمالأنثىنعمة عبدالكرٌم لائد دمحم احمد1282210180
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هقبول10182895.8828.7656.76ادارة اعمالأنثىمنال عبدهللا سعد حسن1292206851

هقبول1218308926.7056.70ادارة اعمالذكرحسٌن علً دمحم عبدهللا الرمٌمه1302207276

هقبول14142895.1328.5456.54ادارة اعمالأنثىوالء ودٌع محفوظ مالن1312205709

هقبول12183088.3826.5156.51ادارة اعمالذكردمحم حسن حمٌد مهٌوب1322213017

هقبول8243281.1324.3456.34ادارة اعمالذكرحبٌب ذي ٌزن دمحم ممبل الطل1332203563

هقبول16143087.3826.2156.21ادارة اعمالذكروسٌم سلٌمان لائد شرف المدس1342200522ً

هقبول10203087.3826.2156.21ادارة اعمالذكرعبد الرحٌم وازع نعمان لائد1352211293

هقبول1218308726.1056.10ادارة اعمالذكراسامة دمحم عبدهللا عبدالواحد1362209104

هقبول10182893.3828.0156.01ادارة اعمالأنثىامل عبدالواسع دمحم دمحم الرباط1372212190ً

هقبول14163085.7525.7355.73ادارة اعمالأنثىعائشة علً فائد عبدالوهاب الشمٌري1382203308

هقبول18123085.3825.6155.61ادارة اعمالأنثىبشرى صادق ٌوسف لاسم1392207081

هقبول14163084.2525.2855.28ادارة اعمالذكرمحمود مروان علوان عبدهللا سعد1402204526

هقبول20103082.8824.8654.86ادارة اعمالذكرنبٌل احمد عبده عبدالحمٌد1412209543

هقبول1018288926.7054.70ادارة اعمالأنثىعائشة عبدالجبار دمحم احمد1422213166

هقبول10162695.6328.6954.69ادارة اعمالذكردمحم توفٌك لائد صالح سلطان1432207629

هقبول10162694.7528.4354.43ادارة اعمالذكراسماعٌل خالد عبدالواسع دمحم1442206018

هقبول6202693.6328.0954.09ادارة اعمالذكرالمسام دمحم لاسم غالب1452208323

هقبول14142886.3825.9153.91ادارة اعمالذكراسامة عبدالرحمن مكرد حمادي الخطٌب1462206063

هقبول12142692.7527.8353.83ادارة اعمالذكرعبدالرحمن ٌاسٌن لاسم عبده1472205034

هقبول10162692.7527.8353.83ادارة اعمالأنثىاٌة عبده سعٌد مهٌوب احمد االبٌض1482207076

هقبول12162885.8825.7653.76ادارة اعمالأنثىسبا عادل ناصر دمحم1492204828

هقبول8202885.2525.5853.58ادارة اعمالذكردمحم منصور احمد سعٌد1502211589
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غير هقبول10182884.7525.4353.43ادارة اعمالذكردمحم فؤاد عبدهللا احمد1512203225

غير هقبول14122690.8827.2653.26ادارة اعمالأنثىفاطمة عبدالباسط دمحم سعٌد1522211047

غير هقبول1810288425.2053.20ادارة اعمالذكرعوض دمحم عبدالواحد لاسم1532213425

غير هقبول1810288425.2053.20ادارة اعمالذكرعالء عبدالفتاح احمد عبده ثابت1542213010

غير هقبول16122883.7525.1353.13ادارة اعمالذكربشار مجاهد سعٌد عبداللطٌف1552206876

غير هقبول10182883.1324.9452.94ادارة اعمالذكرعمران حسن دمحم المنصوب1562211258

غير هقبول18102882.8324.8552.85ادارة اعمالذكرهانً احمد ناجً فارع1572201723

غير هقبول8162495.528.6552.65ادارة اعمالذكراصٌل دمحم علً دمحم15888183

غير هقبول14142881.6324.4952.49ادارة اعمالأنثىانسام عبد المجٌد عبد الواحد عبدهللا نصر1592206808

غير هقبول4202493.2527.9851.98ادارة اعمالأنثىاٌمان منٌر عثمان عبده لاسم1602205398

غير هقبول12162879.3623.8151.81ادارة اعمالذكرصفوان عمر عبٌد عمر لرض1612209719ً

غير هقبول12162879.2523.7851.78ادارة اعمالأنثىشٌما سهٌل دمحم منصور الشمٌري1622213012

غير هقبول10162685.2525.5851.58ادارة اعمالذكراحمد راوح هزاع مهٌوب الحمدي1632212672

غير هقبول12142685.1325.5451.54ادارة اعمالذكرعبدالرحمن خالد عبد الغنً حسان1642211072

غير هقبول12142685.1325.5451.54ادارة اعمالذكردمحم احمد عبدالرحٌم عبدالعزٌز الجبري1652200282

غير هقبول14122685.1325.5451.54ادارة اعمالذكرعمر احمد فائد طاهر1662211391

غير هقبول14122684.6325.3951.39ادارة اعمالذكرافنان هائل عبدالوهاب نعمان1672205456

غير هقبول8182684.1325.2451.24ادارة اعمالذكردمحم عبدالكافً عبدهللا عبدالرحمن1682211863

غير هقبول16102683.3825.0151.01ادارة اعمالأنثىمرام دمحم علً مسعد الفراص1692205946ً

غير هقبول12122489.2526.7850.78ادارة اعمالذكراسامة لطف عبدالعزٌز سٌف1702205556

غير هقبول16102682.524.7550.75ادارة اعمالأنثىوردة عبدالسالم هائل سالم17188175

غير هقبول1662294.9428.4850.48ادارة اعمالذكرمهند هاشم دمحم االشمٌري1722207345

غير هقبول618248826.4050.40ادارة اعمالذكرمحمود رٌاض دمحم احمد العماب1732213335

غير هقبول10162680.8824.2650.26ادارة اعمالذكرصالح الدٌن شمسان عوض العماد1742207854

غير هقبول8182680.6324.1950.19ادارة اعمالذكراركان فائد دمحم صالح1752210750

غير هقبول8162487.1326.1450.14ادارة اعمالأنثىاسماء فهمً ثابت احمد1762209982

غير هقبول8162486.525.9549.95ادارة اعمالذكراسامة مراد غالب لائد الحشٌبري1772211378

غير هقبول12142679.6323.8949.89ادارة اعمالأنثىاحالم سٌف خالد لحطان1782210182

غير هقبول1682486.2525.8849.88ادارة اعمالذكرابراهٌم مجٌب علً لاسم1792209094

غير هقبول10142485.2525.5849.58ادارة اعمالذكراسامه دمحم سٌف عبدالسالم1802210085

غير هقبول4202485.1325.5449.54ادارة اعمالأنثىسارة عبدالجلٌل عبدالوالً عبدالجبار1812211622

غير هقبول618248525.5049.50ادارة اعمالأنثىاسماء عبدالكرٌم احمد بشر1822205199

غير هقبول12122484.8825.4649.46ادارة اعمالأنثىردٌنه حسٌن دمحم حسن الوصاب1832203787ً

غير هقبول12102291.1327.3449.34ادارة اعمالذكراحمد مروان احمد لاسم العدٌن1842203487ً

غير هقبول1682483.6325.0949.09ادارة اعمالذكرعبدالرحمن شولً عبدالباري عبدالرحمن1852213174

غير هقبول8142289.6326.8948.89ادارة اعمالذكرعبدالواحد علً احمد دمحم الحمٌري1862210794
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غير هقبول6182482.7524.8348.83ادارة اعمالذكرطارق اٌوب سعٌد علً العٌزري1872203116

غير هقبول12102289.2526.7848.78ادارة اعمالذكرعمر دمحم عبده علً الشٌبان1882212031ً

غير هقبول12122482.524.7548.75ادارة اعمالذكراحمد ودٌع عبدالنور عبدالجلٌل1892210575

غير هقبول10142482.3824.7148.71ادارة اعمالذكرموسى هاشم دمحم ناجً ٌاسٌن1902205117

غير هقبول166228926.7048.70ادارة اعمالأنثىرٌم دمحم احمد ابراهٌم المغرب1912207959ً

غير هقبول4162095.528.6548.65ادارة اعمالذكردائل عصام ٌوسف دمحم عثمان العرٌم1922212936ً

غير هقبول168248024.0048.00ادارة اعمالذكرمٌثاق عبدالمادر سٌف سعٌد1932206748

غير هقبول184228525.5047.50ادارة اعمالأنثىهال حمود علً عبده1942212830

غير هقبول10122284.3825.3147.31ادارة اعمالأنثىسكٌنه حمٌد دمحم مصلح1952211858

غير هقبول12102283.525.0547.05ادارة اعمالأنثىرنا مصطفى كامل لاسم1962204193

غير هقبول146209027.0047.00ادارة اعمالأنثىرشا دمحم عبدالحمٌد عبده ردمان1972200850

غير هقبول12102283.2524.9846.98ادارة اعمالذكرعبد الملن دمحم عبد الرحمن محسن العلوان1982205424ً

غير هقبول1210228324.9046.90ادارة اعمالذكرمدٌن حزام دمحم علً مجل1992209899ً

غير هقبول8142282.7524.8346.83ادارة اعمالأنثىهاله مراد احمد لاسم2002203476

غير هقبول6162282.6324.7946.79ادارة اعمالأنثىلٌزا علً عبدالجبار عبدهللا2012211681

غير هقبول1282089.1326.7446.74ادارة اعمالذكردمحم عبدالولً مهٌوب بجاش مغلس2022212719

غير هقبول10122282.3824.7146.71ادارة اعمالأنثىربى عبدهللا احمد لاسم2032213374

غير هقبول10122282.1324.6446.64ادارة اعمالذكرالبراء دمحم حمود حزام2042203904

غير هقبول12102281.8824.5646.56ادارة اعمالأنثىبثٌنة عبدهللا دمحم عبده حسن2052207364

غير هقبول6162281.6324.4946.49ادارة اعمالذكردمحم عبدالرحمن صالح عبدهللا2062204298

غير هقبول10122281.2524.3846.38ادارة اعمالأنثىخلود عبدالعزٌز عمالن عل2072208722ً

غير هقبول6162280.524.1546.15ادارة اعمالأنثىاٌات امٌن احمد ٌحٌى2082207880

غير هقبول10122280.524.1546.15ادارة اعمالأنثىالطاف عبدالولى صالح ثابت2092212981

غير هقبول1282086.8826.0646.06ادارة اعمالأنثىاجالل عبدهللا منصور عبده2102211701

غير هقبول1282086.2525.8845.88ادارة اعمالذكرحسام احمد دمحم سعٌد2112210098

غير هقبول1642086.1325.8445.84ادارة اعمالذكراحمد ادرٌس عبدالعزٌز عبدالجلٌل2122204084

غير هقبول6162279.2523.7845.78ادارة اعمالذكرجمال جمٌل عبدالسالم عل2132205275ً

غير هقبول1282085.6325.6945.69ادارة اعمالذكراحمد حمود علً عبده2142212034

غير هقبول10102085.3825.6145.61ادارة اعمالذكرعفٌف اٌهاب عبدالخالف غالب الحٌم2152207626ً

غير هقبول10102085.3825.6145.61ادارة اعمالذكراسامة انٌس سعٌد مهٌوب2162203964

غير هقبول1261891.2527.3845.38ادارة اعمالذكرناظم عبدالغنً دمحم احمد2172205502

غير هقبول1642084.525.3545.35ادارة اعمالذكرشعٌب سمٌر صالح االشبط2182212416

غير هقبول8122084.525.3545.35ادارة اعمالذكرعادل اسعد عبدالملن عبده السروري2192209426

غير هقبول812208425.2045.20ادارة اعمالذكرجوهر فاهم دمحم سعٌد2202211772

غير هقبول10102082.2524.6844.68ادارة اعمالذكرنجم الدٌن علً احمد عثمان الحداد2212205574

غير هقبول1081888.8826.6644.66ادارة اعمالذكرعبدالرحمن صادق دمحم احمد2222213451
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غير هقبول1282081.7524.5344.53ادارة اعمالذكرعبدالفتاح احمد عبدالماجد2232203971

غير هقبول1261888.2526.4844.48ادارة اعمالذكرنجٌب محسن علً صالح شمان2242205464

غير هقبول8122080.7524.2344.23ادارة اعمالأنثىهٌام دمحم شمسان احمد2252204237

غير هقبول4141887.2526.1844.18ادارة اعمالذكرحمزة عبدالملن حمٌد احمد2262207454

غير هقبول6142080.2524.0844.08ادارة اعمالذكرالمسام ودٌع بجاش حسان2272211509

غير هقبول1282079.8823.9643.96ادارة اعمالذكردمحم عبدالحكٌم سعٌد غالب هٌال2282204286

غير هقبول8122079.7823.9343.93ادارة اعمالأنثىامٌمة عمر حمود المرون22988180ً

غير هقبول1282079.1323.7443.74ادارة اعمالذكراصٌل فائد احمد سعٌد2302204927

غير هقبول1261885.7525.7343.73ادارة اعمالذكرعاهد عبدهللا لاسم سعٌد2312211003

غير هقبول1441885.3825.6143.61ادارة اعمالأنثىذكرى محمود عبدهللا عثمان السبٌع2322207887ً

غير هقبول8101884.8825.4643.46ادارة اعمالذكرابراهٌم سعٌد دمحم حسان الحسن2332211328ً

غير هقبول126188425.2043.20ادارة اعمالأنثىثرٌا شولً عبده احمد2342204916

غير هقبول1261883.7525.1343.13ادارة اعمالذكرٌحٌى عبدهللا عبدالكرٌم هزاع2352212893

غير هقبول8101883.2524.9842.98ادارة اعمالذكرهٌثم مصطفى علً سلطان2362204417

غير هقبول8101883.1324.9442.94ادارة اعمالذكردمحم مشٌل عبده ناشر2372206043

غير هقبول6121882.7524.8342.83ادارة اعمالذكراسامه نبٌل عبده حمود سالم2382206200

غير هقبول1261882.2524.6842.68ادارة اعمالذكرحازم نبٌل دمحم ناج2392211879ً

غير هقبول881688.5726.5742.57ادارة اعمالأنثىدعاء احمد سٌف غانم2402205952

غير هقبول6121881.1324.3442.34ادارة اعمالأنثىشٌماء عبدالحكٌم احمد عبدالجلٌل الشمٌري2412203863

غير هقبول8101881.1324.3442.34ادارة اعمالذكرسلٌمان عبدالباري دمحم عبدالواحد2422213202

غير هقبول6121880.1324.0442.04ادارة اعمالأنثىهنادي هٌكل عبدهللا عبده الشواف2432209504ً

غير هقبول1081879.8823.9641.96ادارة اعمالذكرحبٌب منصور مصلح مرشد احمد2442206375

غير هقبول8101879.523.8541.85ادارة اعمالذكرالٌاس طارق عبدالواسع دمحم2452209353

غير هقبول6101685.7525.7341.73ادارة اعمالذكراسامه عبدهللا عبده حمود2462212886

غير هقبول1061685.2525.5841.58ادارة اعمالذكرفراس حسٌن ردمان سٌف2472208179

غير هقبول4121685.2525.5841.58ادارة اعمالأنثىخدٌجة احمد حسن دمحم2482207080

غير هقبول881684.525.3541.35ادارة اعمالذكرحسام فضل سٌف عبدالرلٌب غٌالن2492207207

غير هقبول1061683.525.0541.05ادارة اعمالذكرمصطفى صفوان زٌد عبدالعالم2502207515

غير هقبول6101683.2524.9840.98ادارة اعمالذكراحمد صادق دمحم عبدهللا النهاري2512211878

غير هقبول881682.524.7540.75ادارة اعمالذكردمحم كامل عبدهللا احمد2522203810

غير هقبول1061682.2524.6840.68ادارة اعمالذكردمحم ٌحٌى عمر علً باخلم2532208197ً

غير هقبول881680.7524.2340.23ادارة اعمالذكرشمس الدٌن عبدهللا عبده غالب2542206731

غير هقبول861486.6325.9939.99ادارة اعمالأنثىالدار نجٌب دمحم ناجً المباط2552204183ً

غير هقبول881679.8823.9639.96ادارة اعمالأنثىفاطمة دمحم عبدالكرٌم النمٌب2562211827

غير هقبول881679.7523.9339.93ادارة اعمالذكرحسام ولٌد احمد دمحم سري2572211235

غير هقبول0141486.3825.9139.91ادارة اعمالأنثىازال عبدالحك عبدالسالم هزاع2582205503
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غير هقبول681485.8825.7639.76ادارة اعمالذكردمحم احمد دمحم فرحان2592211955

غير هقبول1041483.525.0539.05ادارة اعمالذكرعلً عمر علً دمحم العزٌب2602211789ً

غير هقبول1041483.3825.0139.01ادارة اعمالذكرعبدالرحمن فائد عبدالفتاح فائد2612204338

غير هقبول104148324.9038.90ادارة اعمالذكراٌمن عبداالله عبدالرحمن سعٌد2622204739

غير هقبول841285.6325.6937.69ادارة اعمالأنثىراوٌة سعٌد دمحم بن دمحم الممطري2632207539

غير هقبول661285.525.6537.65ادارة اعمالأنثىعبدالرحمن مطهر علً عبده2642205404

غير هقبول841280.524.1536.15ادارة اعمالذكراحمد دمحم عبدهللا علً الشٌبان2652210076ً

غير هقبول1021280.3824.1136.11ادارة اعمالذكرمجٌد علً لائد عبدهللا2662209939

غير هقبول641083.3825.0135.01ادارة اعمالذكرحازم عبدالكرٌم عبدهللا لائد2672202940

غير هقبول26887.2526.1834.18ادارة اعمالذكراسامه خلٌل مهٌوب دمحم الحبش2682207047ً

غير هقبول26880.6324.1932.19ادارة اعمالذكراٌمن احمد دمحم علً عبدالسالم2692209638

غير هقبول06683.6325.0931.09ادارة اعمالذكرمحبوب هزاع دمحم عل2702213016ً
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