
اجواليانجليزيرياضيات

هقبول18203892.6327.7965.79تسوٌكذكرامجد لائد دمحم عبده1

هقبول22163884.8825.4663.46تسوٌكذكرحسٌن شكري حسن عبده الصبري2

هقبول14223688.3826.5162.51تسوٌكذكراحمد عبدالسالم حمٌد عثمان3

هقبول22123494.6328.3962.39تسوٌكذكرٌعموب دمحم عبدهللا غالب4

هقبول22143683.1324.9460.94تسوٌكذكردمحم عٌدروس دمحم علً الربٌع5ً

هقبول20163682.8824.8660.86تسوٌكذكرمصطفى دمحم سٌف دمحم6

هقبول1418329528.5060.50تسوٌكذكرصالح جمٌل سلطان حسان7

هقبول10223292.1327.6459.64تسوٌكذكردمحم علً ناجً غالب8

هقبول2483289.2526.7858.78تسوٌكذكرسٌف عبدالعلٌم سٌف عبده9

هقبول12203287.3826.2158.21تسوٌكذكردمحم عبدالرحمن احمد عبده الصالح10ً

هقبول2683479.3823.8157.81تسوٌكذكراسامه سامً خلٌل دمحم المباط11ً

هقبول16163284.7525.4357.43تسوٌكذكرعبدالرحمن شاكر عبدهللا صالح12

هقبول14183284.6325.3957.39تسوٌكذكرحذٌفه عبدهللا حسن احمد13

هقبول20103089.2526.7856.78تسوٌكذكراواب عبدالحكٌم فرحان ناصر نصر14

هقبول1812308826.4056.40تسوٌكذكرحمزه منصور عمر ٌوسف جنٌد15

هقبول14142894.6328.3956.39تسوٌكذكرعمرو خالد حسن هزاع16

هقبول20103086.8826.0656.06تسوٌكذكردمحم احمد بن احمد اسماعٌل17

هقبول1812308425.2055.20تسوٌكذكرانس عبدالحكٌم عبدالجلٌل عل18ً

هقبول12162890.527.1555.15تسوٌكذكرزكرٌا سرحان عبده احمد19

هقبول16143082.6324.7954.79تسوٌكذكراحمد دمحم دمحم عثمان الربٌع20ً

هقبول18102888.1326.4454.44تسوٌكذكرعامر ابراهٌم علً عبدالعزٌز21

هقبول16122886.6325.9953.99تسوٌكذكراحمد حسن غالب دمحم22

هقبول18123079.8823.9653.96تسوٌكذكرموسى دمحم غالب عبدالسالم23

هقبول16102691.7527.5353.53تسوٌكذكرباسل دمحم عبدالرحمن دمحم24

هقبول10182884.525.3553.35تسوٌكذكراحمد دمحم عبدهللا سعٌد25

هقبول16102690.6327.1953.19تسوٌكذكرعبدالرحمن عبدالملن ردمان عمالن26

هقبول14142883.6325.0953.09تسوٌكذكرهشام احمد عبدهللا الفمٌه27

هقبول14122690.1327.0453.04تسوٌكذكرمالن علً عبده سعٌد28

هقبول14142882.8824.8652.86تسوٌكذكرنجم الدٌن خلٌل دمحم عبده29

هقبول12142689.2526.7852.78تسوٌكذكرعلً عنتر عبد هللا دمحم30
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هقبول16102688.8826.6652.66تسوٌكذكرعبدالمادر دمحم عبدالمادر صالح الخلٌدي31

هقبول12162880.6324.1952.19تسوٌكذكراسماعٌل دمحم سٌف دمحم32

هقبول14102493.1327.9451.94تسوٌكذكراحمد داوود احمد سٌف33

هقبول16102683.6325.0951.09تسوٌكذكرعمرو جمال دمحم عبده الوحٌش34

هقبول10142489.3826.8150.81تسوٌكأنثىاٌمان دمحم لحطان صالح35

هقبول16102682.524.7550.75تسوٌكذكردمحم احمد علً دمحم36

هقبول10142488.3826.5150.51تسوٌكذكرنواف بندر سٌف عبدالعزٌز الحمٌري37

هقبول16102680.8824.2650.26تسوٌكذكردمحم سعٌد دمحم عثمان الربٌع38ً

هقبول12102294.1328.2450.24تسوٌكذكرعبدهللا دمحم عبدهللا علً الفمٌه39

هقبول16102680.524.1550.15تسوٌكذكرعائد عبدهللا ٌحً دمحم40

هقبول12142680.1324.0450.04تسوٌكذكردمحم عبدالكرٌم عبدهللا علً دمحم لاسم41

هقبول12122486.525.9549.95تسوٌكذكرعمر عبدالرحٌم دمحم سعٌد النفس42

هقبول1862486.2525.8849.88تسوٌكذكردمحم عبده دمحم سعٌد43

هقبول16102679.2523.7849.78تسوٌكذكرموسى دمحم علً عبدالجلٌل الركان44ً

هقبول10122292.527.7549.75تسوٌكذكردمحم عبدالكرٌم لاسم الشمٌري45

هقبول1682485.6325.6949.69تسوٌكذكرانس دمحم صالح الحماط46ً

هقبول2042485.3825.6149.61تسوٌكذكركمال محمود دمحم سعٌد47

هقبول1212248525.5049.50تسوٌكذكردمحم عبدالعزٌز دمحم ناج48ً

هقبول168248525.5049.50تسوٌكذكررامز منٌر عبدالغفار عل49ً

هقبول168248525.5049.50تسوٌكذكرمحمود عبدالغنً سعٌد لائد حٌدره50

هقبول14102484.7525.4349.43تسوٌكأنثىرفٌده مبارن دمحم عبده االدرٌس51ً

هقبول1212248425.2049.20تسوٌكذكراسامه عبدالرحمن احمد عبدهللا الرفاع52ً

هقبول8162483.525.0549.05تسوٌكذكرحاشد لاسم احمد لاسم53

هقبول1682482.7524.8348.83تسوٌكذكرشعٌب عبدالوهاب دمحم سعد54

هقبول1482289.3826.8148.81تسوٌكذكرعبدالوهاب ولٌد عبدالموي احمد55

هقبول1682482.6324.7948.79تسوٌكأنثىرفٌده عبدهللا عبده حسن56

هقبول12122482.524.7548.75تسوٌكذكراحمد ودٌع عبدالنور عبدالجلٌل57

هقبول14102482.3824.7148.71تسوٌكذكراحمد عبدالواحد احمد دمحم58

هقبول1662288.526.5548.55تسوٌكذكرعٌسى انور عبدالغنً حسان59

هقبول12102288.3826.5148.51تسوٌكذكرشهاب احمد لائد صدام60
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هقبول8162481.6324.4948.49تسوٌكذكراحمد عبدالجلٌل عبده احمد61

هقبول8122094.8828.4648.46تسوٌكذكراٌهاب عزالدٌن دمحم احمد62

هقبول12102287.7526.3348.33تسوٌكذكردمحم عبدالعزٌز فرحان غالب63

هقبول12102287.7526.3348.33تسوٌكذكرعرفات ادٌب عبدهللا دمحم64

هقبول12122480.7524.2348.23تسوٌكذكرعمرو خالد سعٌد عبدالوحد غالب65

هقبول12122480.524.1548.15تسوٌكذكردمحم رٌاض علً دمحم احمد صالح66

هقبول12122480.3824.1148.11تسوٌكذكرانس ابراهٌم سعٌد ناصر الجعادي67

هقبول14102480.3824.1148.11تسوٌكذكرمهران دمحم عبدهللا احمد68

هقبول1012228726.1048.10تسوٌكذكرعبدالعزٌز شاٌف عبدالرحمن احمد69

هقبول14102480.2524.0848.08تسوٌكذكرادٌب رائد عبده سٌف70

هقبول1482286.525.9547.95تسوٌكذكرسلٌمان دمحم علً دمحم حسن71

هقبول1862479.6323.8947.89تسوٌكذكرباسم عبدالكرٌم لائد احمد72

هقبول1482286.1325.8447.84تسوٌكذكردمحم جمال احمد هزاع73

هقبول1482285.6325.6947.69تسوٌكذكرالٌاس علً دمحم سٌف74

هقبول12102285.2525.5847.58تسوٌكذكرعبدالكرٌم علً عبدالكرٌم دمحم75

هقبول12102285.2525.5847.58تسوٌكذكرضٌاء عبدهللا دمحم لائد76

هقبول10122285.1325.5447.54تسوٌكذكرعماد عبدهللا اسماعٌل الحسام77ً

هقبول1482284.8825.4647.46تسوٌكأنثىنهى دمحم حمود مرشد78

هقبول10122284.7525.4347.43تسوٌكذكرعالء دمحم لائد دبوان79

هقبول1662284.7525.4347.43تسوٌكذكرالٌاس غالب احمد احمد الحاج80

هقبول8122091.3827.4147.41تسوٌكذكرشاكر صالح سالم صالح81

هقبول1482284.6325.3947.39تسوٌكذكرٌوسف عبدالجلٌل عبده احمد82

هقبول1462091.2527.3847.38تسوٌكذكرعبدالعزٌز امٌن احمد دمحم83

هقبول1482284.37525.3147.31تسوٌكأنثىذكرى عٌسى سلطان دمحم84

هقبول10122284.2525.2847.28تسوٌكذكردمحم ٌحٌى دمحم ناجً شرف85

هقبول1012228425.2047.20تسوٌكذكرهشام حمٌد لائد حاتم النهم86ً

هقبول12102283.8825.1647.16تسوٌكذكراسامه توفٌك عبدالغنً ردمان87

هقبول1482283.7525.1347.13تسوٌكذكرزكرٌا عبدالرحمن عبده احمد88

هقبول1282090.3827.1147.11تسوٌكذكرانس عبدالوهاب نصر عبدالحمٌد89

هقبول12102283.6325.0947.09تسوٌكأنثىعصماء عبده غانم حسن90
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هقبول1662283.525.0547.05تسوٌكذكرعبدهللا حسان عبده سعٌد المحطان91ً

هقبول1261896.528.9546.95تسوٌكذكرمهند علً حسٌن صالح الثالٌا92

هقبول1662282.6324.7946.79تسوٌكذكرمنذر عبدالكرٌم حمٌد ممبل حمود93

هقبول1282089.2526.7846.78تسوٌكذكرامجد مهٌـوب حسان لاسم94

هقبول1482282.3824.7146.71تسوٌكذكرعارف دمحم دمحم عبده المغرب95ً

هقبول8142282.2524.6846.68تسوٌكذكرعزام عزالدٌن سٌف احمد صالح96

هقبول10102088.7526.6346.63تسوٌكذكرفوزي منصور سعٌد حسن97

هقبول1010208826.4046.40تسوٌكذكرانس حمٌدمرشد عبدهللا الكامل98

هقبول1462087.7526.3346.33تسوٌكذكرحمدي حامد غالب عل99ً

هقبول10102087.6326.2946.29تسوٌكذكرلؤي امٌن فائد ردمان100

هقبول1662280.8824.2646.26تسوٌكذكرالمتوكل عصام دمحم رسام101

هقبول10122280.8824.2646.26تسوٌكذكرعبدالرزاق علً ناجً الصبري102

هقبول1482280.8824.2646.26تسوٌكذكرادهم هائل سعٌد علً احمد103

هقبول12102280.7524.2346.23تسوٌكذكراكرم عبدالرحمن علً خالد حسن104

هقبول8122087.3826.2146.21تسوٌكذكراسامه دمحم خالد سعٌد105

هقبول1482280.6324.1946.19تسوٌكذكرفتحً خالد دمحم سعٌد106

هقبول414189327.9045.90تسوٌكذكراشرف عبدالرحمن حسن عل107ً

هقبول1642084.6325.3945.39تسوٌكذكرعمادالدٌن عبده احمد دمحم سعٌد الشواف108ً

هقبول128208425.2045.20تسوٌكأنثىازال دمحم عبده عثمان109

هقبول812208224.6044.60تسوٌكذكرعٌسى لائد دمحم احمد110

هقبول6142081.1324.3444.34تسوٌكذكراصٌل علً دمحم احمد111

هقبول1462080.3824.1144.11تسوٌكذكرصفوان احمد عبده دمحم الممهدي112

هقبول1421692.3827.7143.71تسوٌكذكردمحم انور عبده سٌف113

هقبول1081884.3825.3143.31تسوٌكذكراحمد فٌصل عبدالموي لائد الشمٌري114

هقبول8101884.3825.3143.31تسوٌكذكررافت فٌصل عبداللطٌف عبدهللا115

هقبول1081883.2524.9842.98تسوٌكذكرعبدالرحمن مهٌوب عبدالعزٌز منصور116

هقبول1081882.524.7542.75تسوٌكذكرعبدالحمٌد صالح عبدالحمٌد سالم117

هقبول8101881.8824.5642.56تسوٌكذكرعبدالرحمن عبدالحك عبدالغنً سالم118

هقبول1081881.6324.4942.49تسوٌكذكرعبدهللا هزاع عبده سعٌد حسن119

هقبول1261879.523.8541.85تسوٌكذكرعبدهللا عبده احمد حسٌن120
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هقبول1081879.3823.8141.81تسوٌكذكرعبدالسالم ابراهٌم غالب سعٌد الحسن121ً

هقبول1081879.3823.8141.81تسوٌكذكرعالء علً دمحم ناجً عبٌد122

هقبول881684.1325.2441.24تسوٌكذكرلٌث عبدالسالم ٌوسف عبدالرحمن123

هقبول1061683.8825.1641.16تسوٌكذكرزكرٌا عبده دمحم حسن الكٌنع124ً

هقبول881682.6324.7940.79تسوٌكذكرندٌم ولٌد جمٌل هزاع125

هقبول681487.7526.3340.33تسوٌكذكردمحم احمد ناجً دمحم العوبل126ً

هقبول861486.3825.9139.91تسوٌكذكرعبدهللا عبدالرحمن ٌوسف لائد نصر127

هقبول661292.1327.6439.64تسوٌكذكررٌان عبدالمادر دمحم غالب128

هقبول681485.3825.6139.61تسوٌكذكركرٌم عادل لاسم فارع الذبحان129ً

هقبول1221484.3825.3139.31تسوٌكذكرزٌاد ممبل سعد دمحم السروري130

هقبول1021290.6327.1939.19تسوٌكذكركرٌم نجٌب غٌالن محسن131

هقبول2101290.3827.1139.11تسوٌكذكرامجد انور احمد علً دمحم السباع132ً

هقبول861483.525.0539.05تسوٌكذكرربٌع عدنان دمحم عبدالغن133ً

هقبول861483.525.0539.05تسوٌكذكرادرٌس احمد سلطان سعٌد134

هقبول861482.8824.8638.86تسوٌكذكراسامة دمحم غالب سعٌد السروري135

هقبول861482.3824.7138.71تسوٌكذكرعدنان طارق عبدالرلٌب عبدالواحد136

هقبول681482.3824.7138.71تسوٌكذكرطه علً حسن عل137ً

هقبول4101481.3824.4138.41تسوٌكذكراسامة سعد دمحم عبدهللا138

هقبول1041480.6324.1938.19تسوٌكذكراسامة عبده حسن لائد ناشر139

هقبول66128726.1038.10تسوٌكذكراحمد دمحم عبد النور علً الشمٌري140

هقبول641091.7527.5337.53تسوٌكذكرعبدالموي عبدالحمٌد عبدالموي احمد141

هقبول1021284.3825.3137.31تسوٌكذكراسامه دمحم احمد لائد العدٌن142ً

هقبول841282.3824.7136.71تسوٌكذكرعمر دمحم احمد طاهر143

هقبول841282.3824.7136.71تسوٌكذكرربٌع دمحم دمحم غالب144

هقبول841281.6324.4936.49تسوٌكذكردائل عبدهللا مهٌوب حسن145

هقبول80890.6327.1935.19تسوٌكذكراحمد عبدالرحمن علً عبدهللا نصر146

هقبول641081.524.4534.45تسوٌكذكرشجاع عبدالجبارعبدالواسع سعٌد147

هقبول80885.8825.7633.76تسوٌكذكرنائل عبدهللا مهٌوب حسن148

هقبول62880.7524.2332.23تسوٌكذكرعزام عبدالفتاح دمحم عبده149

هقبول24684.525.3531.35تسوٌكذكرسٌف توفٌك دمحم سٌف الصنٌف150

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


