
مقبول7890.2527.0854.6081.68لغة انجلٌزٌةة وآدابهااوسان هاشم دمحم احمد الصبري12012084

مقبول7489.8826.9651.8078.76لغة انجلٌزٌةة وآدابهاسلمى سالم ثابت علً المباط22013693ً

مقبول6889.6326.8947.6074.49لغة انجلٌزٌةة وآدابهامرٌم مصطفً علً عائض دمحم32012820

مقبول629528.5043.4071.90لغة انجلٌزٌةة وآدابهاعبدالمجٌد علً احمد علً هالل42013836

مقبول6880.8824.2647.6071.86لغة انجلٌزٌةة وآدابهارٌهان عبدالسالم علً سٌف52015735

مقبول6289.8726.9643.4070.36لغة انجلٌزٌةة وآدابهاعماد عبده ابراهٌم عبده62020067

مقبول707121.3049.0070.30لغة انجلٌزٌةة وآدابهامعتز دمحم عبدالفتاح علً حزام72017283

مقبول589227.6040.6068.20لغة انجلٌزٌةة وآدابهاوالء جمٌل علً احمد التعكري82016031

مقبول6087.1326.1442.0068.14لغة انجلٌزٌةة وآدابهاشامل انور عبدالرب احمد92020465

مقبول628024.0043.4067.40لغة انجلٌزٌةة وآدابهاامةالعلٌم صغٌر علً االهنوم102016113ً

مقبول6082.3824.7142.0066.71لغة انجلٌزٌةة وآدابهاسعٌد عٌدالعزٌز سعٌد عبده ناج112006730ً

مقبول5689.6326.8939.2066.09لغة انجلٌزٌةة وآدابهادمحم امٌن حسن عبده سٌف االسدي122020429

مقبول5489.3826.8137.8064.61لغة انجلٌزٌةة وآدابهازٌنب عبد الملن احمد عبد الحك132012023

مقبول5684.2525.2839.2064.48لغة انجلٌزٌةة وآدابهاامٌرة علً ٌحٌى علً المضواح142012530ً

مقبول5879.37523.8140.6064.41لغة انجلٌزٌةة وآدابهاحنان دمحم نعمان مسعد152010944

مقبول548826.4037.8064.20لغة انجلٌزٌةة وآدابهاارزاق لائد عبده عثمان162009710

مقبول5485.1325.5437.8063.34لغة انجلٌزٌةة وآدابهاالحارث دمحم احمد عبدالمادر172014016

مقبول5484.525.3537.8063.15لغة انجلٌزٌةة وآدابهاداوود عبدهللا ناصر احمد182003735

مقبول5090.1327.0435.0062.04لغة انجلٌزٌةة وآدابهاصابرٌن عبدالوالً علً عبدالوهاب192017809

مقبول5086.2525.8835.0060.88لغة انجلٌزٌةة وآدابهاامانً عبده صالح لائد سالم202009728

مقبول4890.6327.1933.6060.79لغة انجلٌزٌةة وآدابهاهبة ٌاسر دمحم احمد المباط212005964ً

مقبول4889.7526.9333.6060.53لغة انجلٌزٌةة وآدابهاهاٌدي دمحم سعٌد عل222009180ً

مقبول4888.8826.6633.6060.26لغة انجلٌزٌةة وآدابهاامةالعلٌم ٌوسف صالح ٌوسف232020065

مقبول4692.8827.8632.2060.06لغة انجلٌزٌةة وآدابهازٌن العابدٌن علً دمحم حمود242018572

مقبول4687.8826.3632.2058.56لغة انجلٌزٌةة وآدابهارحمة لائد عبده لاسم جغمان252019865

مقبول4491.8827.5630.8058.36لغة انجلٌزٌةة وآدابهاسلسبٌل عبدالحكٌم دمحم مرهوب262006169

مقبول4882.524.7533.6058.35لغة انجلٌزٌةة وآدابهااسماء نعمان لائد سعٌد272011093

مقبول4491.7527.5330.8058.33لغة انجلٌزٌةة وآدابهاندى صادق لائد فرحان عل282019510ً

مقبول468726.1032.2058.30لغة انجلٌزٌةة وآدابهامحسن مختار عبده احمد292007737

مقبول4685.525.6532.2057.85لغة انجلٌزٌةة وآدابهاشٌماء جمال احمد علً صالح302013961

مقبول4489.2526.7830.8057.58لغة انجلٌزٌةة وآدابهاسمر سمٌر ممبل انعم312017425

مقبول448826.4030.8057.20لغة انجلٌزٌةة وآدابهادمحم عبده ممبل سٌف الصٌرف322009512ً

مقبول4487.1326.1430.8056.94لغة انجلٌزٌةة وآدابهانسٌبة عبدالمجٌد عبدالواحد عبدهللا332020761

مقبول4682.1324.6432.2056.84لغة انجلٌزٌةة وآدابهاانغام حسن غالب عبدهللا الشراع342014957ً

مقبول4681.7524.5332.2056.73لغة انجلٌزٌةة وآدابهاخلود علً دمحم احمد الصلوي352020183
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غير مقبول4482.524.7530.8055.55لغة انجلٌزٌةة وآدابهاتسنٌم رضوان عبدالواحد عبدالرب362020684

غير مقبول4287.1326.1429.4055.54لغة انجلٌزٌةة وآدابهاحنان فهد عثمان دحان372015557

غير مقبول448124.3030.8055.10لغة انجلٌزٌةة وآدابهااحمد هاشم لائد عوض382005209

غير مقبول4087.8826.3628.0054.36لغة انجلٌزٌةة وآدابهانسٌبه عبدالودود دمحم عبدالودود392006660

غير مقبول4282.524.7529.4054.15لغة انجلٌزٌةة وآدابهاعبدالرحمن عصام عبده لاسم402003635

غير مقبول4477.2523.1830.8053.98لغة انجلٌزٌةة وآدابهاهداٌة حمود محسن لاسم412020420

غير مقبول3888.526.5526.6053.15لغة انجلٌزٌةة وآدابهامارٌة احمد سعٌد حسن422001706

غير مقبول3887.6326.2926.6052.89لغة انجلٌزٌةة وآدابهاهناء عبدهللا دمحم عبدهللا432005670

غير مقبول3885.2525.5826.6052.18لغة انجلٌزٌةة وآدابهاسمٌة ابراهٌم دمحم غانم احمد442004880

غير مقبول4079.6323.8928.0051.89لغة انجلٌزٌةة وآدابهالٌنا فٌصل عبداللطٌف عبدهللا452008196

غير مقبول3687.8826.3625.2051.56لغة انجلٌزٌةة وآدابهاروان عبد المولى سعٌد عبدهللا462020771

غير مقبول349227.6023.8051.40لغة انجلٌزٌةة وآدابهازبٌدة عبدالرحمن علً عبده حسن472020677

غير مقبول4076.8823.0628.0051.06لغة انجلٌزٌةة وآدابهاعبدهللا لاسم دمحم لائد دمحم482020441

غير مقبول3490.7527.2323.8051.03لغة انجلٌزٌةة وآدابهابثٌنة احمد سٌف علً االحمدي492010257

غير مقبول3685.6325.6925.2050.89لغة انجلٌزٌةة وآدابهاٌالوت عبدهللا احمد ناصر االسدي502016368

غير مقبول3489.8826.9623.8050.76لغة انجلٌزٌةة وآدابهانوال دمحم ممبل سالم ناج512020681ً

غير مقبول3489.1326.7423.8050.54لغة انجلٌزٌةة وآدابهاهبة عبده احمد سعٌد المسن522018846ً

غير مقبول348826.4023.8050.20لغة انجلٌزٌةة وآدابهامارٌا عادل عبدهللا المرٌس532015631ً

غير مقبول3680.8824.2625.2049.46لغة انجلٌزٌةة وآدابهارحاب دمحم عبده حسن542009523

غير مقبول3680.3824.1125.2049.31لغة انجلٌزٌةة وآدابهادنٌا عبده دمحم احمد سٌف552008665

غير مقبول3484.7525.4323.8049.23لغة انجلٌزٌةة وآدابهاهبة عدنان دمحم علً الممطري562015739

غير مقبول3484.3825.3123.8049.11لغة انجلٌزٌةة وآدابهاعبدالجبار هائل عبدالرزاق فارع572014172

غير مقبول3288.8826.6622.4049.06لغة انجلٌزٌةة وآدابهانهاٌة علً عثمان مكرد582010241

غير مقبول3287.7526.3322.4048.73لغة انجلٌزٌةة وآدابهانسمة رشاد احمد سعٌد592014504

غير مقبول348224.6023.8048.40لغة انجلٌزٌةة وآدابهاساهر احمد دمحم عبدهللا السامع602012738ً

غير مقبول3480.6324.1923.8047.99لغة انجلٌزٌةة وآدابهاانٌسة دمحم لائد سٌف612021024

غير مقبول3479.3823.8123.8047.61لغة انجلٌزٌةة وآدابهااروى فٌصل عبدهللا صالح622016183

غير مقبول2893.3728.0119.6047.61لغة انجلٌزٌةة وآدابهابسمة دمحم ناصر خالد دبوان632014043

غير مقبول2892.3827.7119.6047.31لغة انجلٌزٌةة وآدابهاخدٌجة باسم عبده سٌف642009792

غير مقبول3087.2526.1821.0047.18لغة انجلٌزٌةة وآدابهاسٌناء سعٌد عبدهللا سعد652009773

غير مقبول3282.3824.7122.4047.11لغة انجلٌزٌةة وآدابهاٌاسمٌن فكري دمحم سعٌد662012621

غير مقبول328124.3022.4046.70لغة انجلٌزٌةة وآدابهاهاجر لائد عبده عثمان672009712

غير مقبول3084.8825.4621.0046.46لغة انجلٌزٌةة وآدابهادمحم ادرٌس ممبل نعمان االثوري682007042

غير مقبول3279.7523.9322.4046.33لغة انجلٌزٌةة وآدابهاعبٌر عبدالرحٌم دمحم ناشر حسن692011952

غير مقبول3276.6322.9922.4045.39لغة انجلٌزٌةة وآدابهااسماء فهمً دمحم فاضل المباط702005395ً
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غير مقبول2883.8825.1619.6044.76لغة انجلٌزٌةة وآدابهاامانً عادل علً غالب الشعري712002915

غير مقبول2493.1327.9416.8044.74لغة انجلٌزٌةة وآدابهاهند نبٌل سعٌد احمد سٌف المخالف722021019ً

غير مقبول2688.3826.5118.2044.71لغة انجلٌزٌةة وآدابهااحالم دمحم عبدالملن حزام732020449

غير مقبول2687.6326.2918.2044.49لغة انجلٌزٌةة وآدابهاحماس رشاد احمد سعٌد742012747

غير مقبول2881.3824.4119.6044.01لغة انجلٌزٌةة وآدابهامرام نصر احمد احمد ثابت العرٌم752020624ً

غير مقبول2880.8824.2619.6043.86لغة انجلٌزٌةة وآدابهاامل خالد سعٌد غالب762019423

غير مقبول307522.5021.0043.50لغة انجلٌزٌةة وآدابهاهنادي هاشم عبدالودود عبده772021025

غير مقبول2684.2525.2818.2043.48لغة انجلٌزٌةة وآدابهااٌمان عبدالخالك علً مرشد ناجً الجعفري782014177

غير مقبول2488.8826.6616.8043.46لغة انجلٌزٌةة وآدابهادمحم مدهش ثابت سعٌد792018330

غير مقبول2290.3827.1115.4042.51لغة انجلٌزٌةة وآدابهامنى دمحم عبدالكرٌم غالب802007702

غير مقبول2091.527.4514.0041.45لغة انجلٌزٌةة وآدابهااسامه دمحم احمد لائد الجهالن812011983ً

غير مقبول2286.7526.0315.4041.43لغة انجلٌزٌةة وآدابهابشار ممبل لائد فرحان822002220

غير مقبول228625.8015.4041.20لغة انجلٌزٌةة وآدابهاٌمٌن خالد هزاع احمد832007206

غير مقبول2089.526.8514.0040.85لغة انجلٌزٌةة وآدابهاعبٌر امٌن دمحم عماد842020664

غير مقبول2087.3826.2114.0040.21لغة انجلٌزٌةة وآدابهااٌة نبٌل عثمان عبدالحك العامري852019456

غير مقبول2085.8825.7614.0039.76لغة انجلٌزٌةة وآدابهاحنان فؤاد عبده دمحم العصار862020421

غير مقبول1687.3826.2111.2037.41لغة انجلٌزٌةة وآدابهابراءة ناجً دمحم علً ناصر872014278

غير مقبول1878.6323.5912.6036.19لغة انجلٌزٌةة وآدابهااسامه دمحم لاسم صالح882018759

غير مقبول1873.0521.9212.6034.52لغة انجلٌزٌةة وآدابهارٌم عبده سعٌد احمد سعٌد892007334
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