
الوجووعانجليزيرياضياتكوياء

هقبول2113144888.6326.5974.59كٌمٌاء صناعٌةذكرعلً عبدالولً غٌالن فاضل11921074

هقبول2111144691.527.4573.45كٌمٌاء صناعٌةذكرنادر دمحم عبدالصمد عماد21920444

هقبول221684690.2527.0873.08كٌمٌاء صناعٌةذكرعقٌد سعٌد دمحم حسن31918983

هقبول236164587.526.2571.25كٌمٌاء صناعٌةذكرفتحً عبدهللا ابراهٌم ٌوسف41919534

هقبول2410104490.527.1571.15كٌمٌاء صناعٌةذكردمحم علً احمد فارع51913395

هقبول19616419327.9068.90كٌمٌاء صناعٌةذكروسٌم دمحم عبدالقادر قائد61915363

هقبول23811428926.7068.70كٌمٌاء صناعٌةذكرابراهٌم عدنان قاسم احمد71919926

هقبول2012104286.525.9567.95كٌمٌاء صناعٌةذكردمحم عبده منصور حسن البٌضان81917789ً

هقبول198123995.6328.6967.69كٌمٌاء صناعٌةأنثىشذى جالل علً الزغٌر حسن المعمري91919635

هقبول2011104188.3826.5167.51كٌمٌاء صناعٌةذكراسامه عبدالجلٌل ناجً دمحم101916014

هقبول191774381.1324.3467.34كٌمٌاء صناعٌةذكردمحم سٌف عبدهللا عثمان الفودع111907022ً

هقبول181011399327.9066.90كٌمٌاء صناعٌةذكراحمد دمحم علً سعد سعٌد121915990

هقبول1911104084.8825.4665.46كٌمٌاء صناعٌةذكرسعٌد عبده علً احمد131915893

هقبول201083890.1327.0465.04كٌمٌاء صناعٌةأنثىعائشة نجٌب احمد دمحم صالح141914355

هقبول139143695.1328.5464.54كٌمٌاء صناعٌةأنثىسمٌة جمٌل عبده شرف معوضة151913344

هقبول18713388826.4064.40كٌمٌاء صناعٌةذكرزاهً شكري سرحان مدهش161914714

هقبول151473693.9528.1964.19كٌمٌاء صناعٌةأنثىمرٌم احمد عبدالجبار صالح171906318

هقبول1710123983.6325.0964.09كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدالحكٌم دمحم راوح حسان181921833

هقبول19610359327.9062.90كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدالرحمن سعٌد دمحم دمحم الرباط191919326ً

هقبول129153687.3826.2162.21كٌمٌاء صناعٌةذكرفادي فؤاد عبدالواحد عبدالحمٌد201921328

هقبول1312103589.8826.9661.96كٌمٌاء صناعٌةذكرطه عبده دمحم دمحم211915069

هقبول121493584.1325.2460.24كٌمٌاء صناعٌةذكرسامً دمحم صالح ابراهٌم221919574

هقبول1310113486.6325.9959.99كٌمٌاء صناعٌةذكردمحم عبدالعزٌز فاضل دمحم231920603

هقبول195103485.1325.5459.54كٌمٌاء صناعٌةذكردمحم عبدالكرٌم علً قمحان241920354

هقبول16773098.2529.4859.48كٌمٌاء صناعٌةأنثىعصماء هشام احمد فرحان المخالف251919933ً

هقبول1312103581.2524.3859.38كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدالسالم عبدالوهاب فارع مقبل261919791

هقبول151173387.1326.1459.14كٌمٌاء صناعٌةذكرعمرو فائد عبدالقادر خالد271910982

هقبول17963289.2526.7858.78كٌمٌاء صناعٌةذكرساجد عبدهللا علً نعمان281912501

هقبول1010123287.3826.2158.21كٌمٌاء صناعٌةأنثىوالء جالل عبدهللا العبس291909501ً

هقبول137123287.2526.1858.18كٌمٌاء صناعٌةذكركمال رشٌد سعٌد الزكري301916245
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هقبول16983383.525.0558.05كٌمٌاء صناعٌةذكردمحم عبدهللا غالب عبده311912588

هقبول19843185.2525.5856.58كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدالرحمن صادق ناجً سٌف الذماري321905560

هقبول101193087.3826.2156.21كٌمٌاء صناعٌةذكرممدوح فواز احمد عل331921505ً

هقبول15672893.8828.1656.16كٌمٌاء صناعٌةأنثىلٌلى ردمان علً بن عل341910673ً

هقبول710133086.3825.9155.91كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدهللا دمحم عبدهللا قاسم351917714

هقبول131062989.2526.7855.78كٌمٌاء صناعٌةذكراٌاد فٌصل قاسم قاسم361912150

هقبول13983085.7525.7355.73كٌمٌاء صناعٌةذكرفادي عبدالسمٌع مهٌوب احمد371915104

هقبول12993085.3825.6155.61كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدالرحمن هٌال عبدهللا ناجً الذماري381913858

هقبول12982987.3826.2155.21كٌمٌاء صناعٌةذكرعاصم عبدهللا دمحم داحش391904056

هقبول101442890.6327.1955.19كٌمٌاء صناعٌةذكردمحم نبٌل عبدالجلٌل فائد401919904

هقبول14692986.1325.8454.84كٌمٌاء صناعٌةذكركمال دمحم صالح ابراهٌم411904024

هقبول11810298525.5054.50كٌمٌاء صناعٌةذكرعباس دمحم عبده احمد421920431

هقبول10972692.6327.7953.79كٌمٌاء صناعٌةأنثىامٌمة مروان مصطفى ٌاسٌن431916812

هقبول1098278926.7053.70كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدالغنً انور عبدالغنً حسان441921690

هقبول11892885.6325.6953.69كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدالرحمن دمحم عبدالمجٌد طالب451913216

هقبول81082690.3827.1153.11كٌمٌاء صناعٌةذكرزائد علً عبدالرحٌم قاسم461904085

هقبول101072786.2525.8852.88كٌمٌاء صناعٌةذكرعزام رضوان علً سرحان الهٌجم471913276ً

هقبول14942785.8825.7652.76كٌمٌاء صناعٌةذكرموسى دمحم عبدهللا حسن الشدادي481917711

هقبول144102881.3824.4152.41كٌمٌاء صناعٌةذكراسامه فهد دمحم دمحم عبدة الشرعب491917183ً

هقبول12792881.3124.3952.39كٌمٌاء صناعٌةذكردمحم عبده قائد فرحان المجٌدي501912241
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غير هقبول11892880.2524.0852.08كٌمٌاء صناعٌةذكرعدٌل عادل عبدهللا دمحم حسن511915612

غير هقبول85112490.8827.2651.26كٌمٌاء صناعٌةذكركمال هاشم علً عبدالواسع521919879

غير هقبول13762683.6325.0951.09كٌمٌاء صناعٌةذكردمحم عبداللطٌف عبده عبدهللا531912876

غير هقبول17352586.6325.9950.99كٌمٌاء صناعٌةذكراحمد حزام احمد دمحم541916866

غير هقبول13862779.2523.7850.78كٌمٌاء صناعٌةذكربشار عبدالجبار عبدهللا عبده الصوف551908794ً

غير هقبول11682584.6825.4050.40كٌمٌاء صناعٌةذكراٌوب عبد الرقٌب لطف هزاع561905770

غير هقبول8882487.526.2550.25كٌمٌاء صناعٌةذكرجالل عبدالقاهر دمحم قاسم القاض571917357ً

غير هقبول61152292.8827.8649.86كٌمٌاء صناعٌةذكرادٌب حزام علً بن عل581904337ً

غير هقبول10692582.6324.7949.79كٌمٌاء صناعٌةذكراحمد محمود احمد عامر الحمٌري591909760

غير هقبول103102388.1326.4449.44كٌمٌاء صناعٌةذكردمحم عبده دمحم ٌحٌى601919570

غير هقبول9962483.8825.1649.16كٌمٌاء صناعٌةذكرعٌسى علً دمحم عبدالجبار البرٌه611906329ً

غير هقبول8962385.1325.5448.54كٌمٌاء صناعٌةذكرزكرٌا عبدهللا قائد عبده احمد621921367

غير هقبول1166238525.5048.50كٌمٌاء صناعٌةذكرصهٌب علً عبده حسان631911037

غير هقبول9872481.6324.4948.49كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدالرحمن رضوان دمحم عل641917459ً

غير هقبول13442190.7527.2348.23كٌمٌاء صناعٌةذكراسامه احمد سعٌد فرحان651915165

غير هقبول58102382.7524.8347.83كٌمٌاء صناعٌةذكراحمد مختار احمد نعمان661903886

غير هقبول687218926.7047.70كٌمٌاء صناعٌةذكرعمر احمد دمحم غالب النظاري671918190

غير هقبول6592091.7527.5347.53كٌمٌاء صناعٌةذكرانس عبدالباسط عبدالقادر مهٌوب681916124

غير هقبول8672187.526.2547.25كٌمٌاء صناعٌةذكردمحم عصام عبدهللا عبدالرحٌم691915386

غير هقبول11452089.8826.9646.96كٌمٌاء صناعٌةأنثىزبٌدة منصور احمد عل701914963ً

غير هقبول1145208926.7046.70كٌمٌاء صناعٌةأنثىمٌمونة دمحم خالد حسن711905246

غير هقبول10642088.526.5546.55كٌمٌاء صناعٌةأنثىبسملة علً سلطان عبدهللا721912505

غير هقبول966218525.5046.50كٌمٌاء صناعٌةأنثىخوله امٌن دمحم حسن التبع731920585ً

غير هقبول11652281.6324.4946.49كٌمٌاء صناعٌةذكروجدي هائل عبده سعٌد العكادي741915972

غير هقبول9752184.3825.3146.31كٌمٌاء صناعٌةذكرعلً عبدالجلٌل دمحم احمد751916621

غير هقبول10912086.2525.8845.88كٌمٌاء صناعٌةذكرجالل فٌصل حامد مبخوت761919928

غير هقبول4892182.524.7545.75كٌمٌاء صناعٌةذكرحسن علً عبده سٌف حسان771909029

غير هقبول11462180.6324.1945.19كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدهللا عبدالباسط عبدالحمٌد فارع781910512

غير هقبول10552083.3825.0145.01كٌمٌاء صناعٌةذكرفراس عبدالكرٌم اسماعٌل عبدهللا الشحم791909541ً

غير هقبول11182082.1324.6444.64كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدالملك عبدهللا عبدالرب الدخٌن801919070

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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غير هقبول11441982.8824.8643.86كٌمٌاء صناعٌةأنثىصفاء غازي علً احمد811909578

غير هقبول7921883.8825.1643.16كٌمٌاء صناعٌةذكراحمد عبدهللا سعٌد البحر821917128

غير هقبول6851980.2524.0843.08كٌمٌاء صناعٌةذكرعمار مهٌوب مهٌوب عبدهللا831909794

غير هقبول8521591.6327.4942.49كٌمٌاء صناعٌةذكرجمال عبده سٌف احمد841905562

غير هقبول6551686.3825.9141.91كٌمٌاء صناعٌةذكرانس عارف دمحم اسعد851920044

غير هقبول8631782.524.7541.75كٌمٌاء صناعٌةذكرانور فائز مكرد شمسان861917582

غير هقبول8541781.1324.3441.34كٌمٌاء صناعٌةأنثىغدٌر عبدالملك سعٌد دمحم صالح871911043

غير هقبول6741780.3824.1141.11كٌمٌاء صناعٌةذكرنبٌل علً سلطان عثمان881909469

غير هقبول8421483.2524.9838.98كٌمٌاء صناعٌةذكرحمزه علً سٌف دمحم891913334

غير هقبول8511482.524.7538.75كٌمٌاء صناعٌةذكرانور امٌن دمحم سالم901909906

غير هقبول8321381.6324.4937.49كٌمٌاء صناعٌةذكراصٌل عبدالصمد قائد عل911904624ً

غير هقبول333988.526.5535.55كٌمٌاء صناعٌةذكرعبدالقوي احمد جمالً كاشح921907479

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


