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هقبول202018589327.9085.90مختبرات طبٌةأنثىحواهر عبدالوهاب احمد احمد1

هقبول2018185686.1325.8481.84مختبرات طبٌةذكرعزالدٌن عبده لائد عثمان2

هقبول1621145192.3827.7178.71مختبرات طبٌةأنثىوهٌبة عثمان عبده احمد حمود3

هقبول2020135385.1325.5478.54مختبرات طبٌةأنثىاسرار غالب علً عبدهللا لاسم4

هقبول2115185476.8823.0677.06مختبرات طبٌةأنثىحنٌن توفٌك علً احمد5

هقبول1820125089.3826.8176.81مختبرات طبٌةأنثىمارٌا فوزي دمحم حسن الظافري6

هقبول191814518625.8076.80مختبرات طبٌةأنثىبسمه صادق دبوان عل7ً

هقبول1916144980.8824.2673.26مختبرات طبٌةأنثىجمٌلة هاشم عبده حسن8

هقبول2117114980.8824.2673.26مختبرات طبٌةأنثىحماس مطهر عبده لائد انعم9

هقبول171812478324.9071.90مختبرات طبٌةأنثىدٌنا حمٌد منصور احمد سٌف10

هقبول1619124782.3824.7171.71مختبرات طبٌةأنثىاٌة عبدالرحمن دمحم سعٌد الشجاع11

هقبول1518144780.8824.2671.26مختبرات طبٌةأنثىشذى عبد هللا ٌوسف عبد هللا12

هقبول1815104388.526.5569.55مختبرات طبٌةأنثىٌمن علً ثابت حسن13

هقبول1916124772.7521.8368.83مختبرات طبٌةأنثىندى طه احمد عبدهللا14

هقبول18149418625.8066.80مختبرات طبٌةأنثىامانً عبدالعلٌم علً عبدالموي15

هقبول1314134089.1326.7466.74مختبرات طبٌةذكراحمد منصور احمد عبدالغن16ً

هقبول1917114764.3819.3166.31مختبرات طبٌةأنثىاسماء عوض عبده غالب17

هقبول1512123989.2526.7865.78مختبرات طبٌةأنثىمارٌا معاذ عبدهللا ممبل الجدري18

هقبول1414103887.7526.3364.33مختبرات طبٌةذكرزٌاد دمحم احمد حمود المروس19ً

هقبول91414379027.0064.00مختبرات طبٌةأنثىهند جمٌل علً دمحم الشعران20ً

هقبول131410378826.4063.40مختبرات طبٌةأنثىزبٌده صادق علً عل21ً

هقبول912153687.3826.2162.21مختبرات طبٌةأنثىافنان مجٌب غالب دمحم عمرو الحرٌب22ً

هقبول132043783.1324.9461.94مختبرات طبٌةأنثىخلود دمحم لائد حسن23

هقبول179113782.8824.8661.86مختبرات طبٌةأنثىبسمة عبدالرحمن سعٌد شعالن العرٌم24ً

هقبول151083389.7526.9359.93مختبرات طبٌةأنثىشروق حسن غالب سعٌد الهارب25

هقبول151393775.7522.7359.73مختبرات طبٌةأنثىمروة عبدهللا عبده عبدهللا26

هقبول910143386.6325.9958.99مختبرات طبٌةأنثىحنان طه مهٌوب احمد27

هقبول1111103288.1326.4458.44مختبرات طبٌةأنثىاسماء منصور علً لائد ذعوان28

هقبول121283287.8826.3658.36مختبرات طبٌةأنثىغادة عبدالسالم مهٌوب احمد29

هقبول141083284.3825.3157.31مختبرات طبٌةأنثىخوله علً ممبل عل30ً

هقبول11715337923.7056.70مختبرات طبٌةذكرنسٌبه فؤاد منصورالماض31ً

هقبول13983087.8826.3656.36مختبرات طبٌةأنثىرؤى احمد منصور دمحم حسن32

هقبول131193377.523.2556.25مختبرات طبٌةأنثىاشجان فٌصل عبدهللا عل33ً

هقبول79132990.6327.1956.19مختبرات طبٌةأنثىبشائر فكري دمحم دمحم34

هقبول1010113183.8825.1656.16مختبرات طبٌةأنثىنور احمد ناصر سعد35
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هقبول14710318024.0055.00مختبرات طبٌةأنثىدعاءعبدالسالم لائددمحمذٌاب36

هقبول117102889.6326.8954.89مختبرات طبٌةأنثىعهد مختار عبدالنور دمحم الحاج37

هقبول1298298525.5054.50مختبرات طبٌةذكرعمران دمحم حمود سعٌد38

هقبول14752690.7527.2353.23مختبرات طبٌةأنثىخولة دمحم لطف احمد العسكري39

هقبول105132882.1324.6452.64مختبرات طبٌةأنثىمها ولٌد عبدهللا حزام السمٌع40ً

هقبول91272882.1324.6452.64مختبرات طبٌةذكردمحم وهٌب احمد صالح41

هقبول71192784.8825.4652.46مختبرات طبٌةأنثىسمٌة دمحم دمحم احمد الصالح42ً

هقبول59122686.8826.0652.06مختبرات طبٌةأنثىمٌمونة ناجً سعٌد عل43ً

هقبول161043073.1321.9451.94مختبرات طبٌةأنثىسارة سمٌر درهم سٌف محسن العرٌم44ً

هقبول107133072.3821.7151.71مختبرات طبٌةأنثىهبة عبد الرحمن علً دمحم45

هقبول510153072.2521.6851.68مختبرات طبٌةأنثىامانً دمحم عبدهللا سعٌد46

هقبول8119287522.5050.50مختبرات طبٌةعائشة صادق علً مشعل47

هقبول51282584.6325.3950.39مختبرات طبٌةأنثىاسماء صادق احمد دمحم مرشد48

هقبول88102680.7524.2350.23مختبرات طبٌةأنثىسماح دمحم عبده عوض االب49ً

هقبول69102583.1324.9449.94مختبرات طبٌةأنثىدٌنا دمحم عبده صالح50

هقبول788238926.7049.70مختبرات طبٌةأنثىالطاف عبدالبالً حمٌد احمد الخطٌب51

هقبول61092581.5224.4649.46مختبرات طبٌةأنثىلطٌفة لاسم دمحم لائد52

هقبول12972870.6321.1949.19مختبرات طبٌةذكراحمد علً لائد صالح53

هقبول8962386.7526.0349.03مختبرات طبٌةذكردمحم عبد الرحٌم هزاع سٌف54

هقبول988258024.0049.00مختبرات طبٌةأنثىفاطمة احمد حسن عبد االسدي55

هقبول61092578.1323.4448.44مختبرات طبٌةأنثىدالل مجدي عبدالعزٌز دمحم المباط56ً

هقبول9572191.3727.4148.41مختبرات طبٌةأنثىاصالح صادق لائد احمد57

هقبول76102384.6325.3948.39مختبرات طبٌةأنثىمرٌم امٌن علً مانع الشرجب58ً

هقبول8992674.2522.2848.28مختبرات طبٌةأنثىاٌة المادري عثمان سالم59

هقبول10410247923.7047.70مختبرات طبٌةأنثىدنٌا بشٌر دمحم عل60ً

هقبول969247823.4047.40مختبرات طبٌةأنثىرفٌدة عبدالرلٌب سعٌد لائد61

هقبول9952380.8824.2647.26مختبرات طبٌةأنثىاٌمان سعٌدعبدالعلٌم دمحم62

هقبول4982186.525.9546.95مختبرات طبٌةأنثىزهٌره دمحم شمسان مرشداحمد63

هقبول7792379.2523.7846.78مختبرات طبٌةفاطمة دمحم علً هاٌل64

هقبول55132378.1323.4446.44مختبرات طبٌةأنثىمالن سلطان عبدهللا لاسم65

هقبول47112280.3824.1146.11مختبرات طبٌةأنثىرٌنا عبد الرحٌم هزاع سٌف66

هقبول35111988.1326.4445.44مختبرات طبٌةأنثىسالً فٌصل احمد صالح67

هقبول7942083.525.0545.05مختبرات طبٌةأنثىهٌام عبدالسالم مهٌوب احمد68

هقبول41072179.8823.9644.96مختبرات طبٌةأنثىمرٌم حسن ناجً ناج69ً

هقبول58112469.6320.8944.89مختبرات طبٌةذكرفاتن شرف دمحم المدس70ً
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هقبول17122082.6324.7944.79مختبرات طبٌةأنثىمروى عتٌك نعمان حسان71

هقبول61062273.3822.0144.01مختبرات طبٌةأنثىمالن عبدالجلٌل دمحم ناجً سعٌد72

هقبول756188625.8043.80مختبرات طبٌةامتٌاز عبده سٌف احمد73

هقبول5561691.8827.5643.56مختبرات طبٌةأنثىشٌماءعلً احمدسالم74

هقبول9862368.3820.5143.51مختبرات طبٌةأنثىاحالم صادق احمدحسن75

هقبول6851981.524.4543.45مختبرات طبٌةأنثىتملٌن احمد عبد الجلٌل احمد عل76ً

هقبول4892174.1322.2443.24مختبرات طبٌةأنثى.دنٌا سلطان سعٌد ناج77ً

هقبول876217422.2043.20مختبرات طبٌةأنثىشٌماء محسن صادق احمد78

هقبول7451690.527.1543.15مختبرات طبٌةأنثىنسٌبة فٌصل صالح ناج79ً

هقبول5771980.1324.0443.04مختبرات طبٌةأنثىوفاء ممبل عبد هللا لائد الحمٌدي80

هقبول81011979.523.8542.85مختبرات طبٌةذكرسلٌمان سعٌد احمد لائد81

هقبول5491881.3824.4142.41مختبرات طبٌةأنثىعائشة لبٌب عبدالسالم سعٌد82

هقبول576188024.0042.00مختبرات طبٌةذكرلبٌب دمحم علً احمد83

هقبول495187923.7041.70مختبرات طبٌةأنثىامٌمة علً دمحم لاسم84

هقبول6671972.7521.8340.83مختبرات طبٌةأنثىوصال محفوظ عبدالرحمن عبدهللا85

هقبول387187622.8040.80مختبرات طبٌةذكرعلً فائد لائد حزام حمٌضه86

هقبول5661778.523.5540.55مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمان احمد مرشدٌحى87

هقبول7762067.3820.2140.21مختبرات طبٌةذكردمحم احمد غالب عبده88

هقبول31162065.2519.5839.58مختبرات طبٌةأنثىنداء سعٌد علً حمادي89

هقبول7651871.7521.5339.53مختبرات طبٌةذكرعبد الرحمن فكري لائد لاسم90

هقبول5761870.6321.1939.19مختبرات طبٌةأنثىرفٌده محبوب مهٌوب علً المعمري91

هقبول5341279.3823.8135.81مختبرات طبٌةذكرعمار طاهر حاتم دمحم احمد92

هقبول5241182.2524.6835.68مختبرات طبٌةأنثىسوسن عبدهللا عبده علً الخطٌب93

هقبول4341181.6324.4935.49مختبرات طبٌةأنثىنجالء علً ردمان فارع94

هقبول3451277.523.2535.25مختبرات طبٌةأنثىمنال نبٌل دمحم احمد الدٌلم95ً
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