
انجلٌزياحٌاءكٌمٌاء

مقبول202096.929.12939289667.296.3علمًذكر1186رضوان محمد قاسم عبده1336

مقبول202096.328.92837309566.595.4علمًأنثى1235ٌسرى ٌاسر ٌحٌى عبده2414

مقبول202095.828.73037289566.595.2علمًذكر1465محمد عبدالكافً عبدالواسع محمد احمد3802

مقبول201995.328.63039269566.595.1علمًانثى1169حنان احمد محمد علً شرٌف4310

مقبول201997.429.22838279365.194.3علمًانثى1015الطاف عبدالرب لطف الشعوري524

مقبول201996.328.93039249365.194.0علمًذكر1022محمد اسماعٌل قاسم محمد الجرموزي633

مقبول201990.927.32939269465.893.1علمًأنثى1537امانً عبدهللا احمد شمسان7953

مقبول201992.027.62938269365.192.7علمًانثى1173شٌماء محمد علً قاسم سلٌم8317

مقبول202096.629.02736289163.792.7علمًأنثى1200جهاد صادق طاهر عبده الحداد9353

مقبول202096.428.93037249163.792.6علمًذكر1196ٌوسف محمد حسان علً صالح10348

مقبول201793.027.92937269264.492.3علمًذكر1187بشار محمد سعٌد نعمان11338

مقبول201692.927.92835299264.492.3علمًذكر1090محمد عبده مسعد محمد الماطري12143

مقبول201995.128.52636299163.792.2علمًأنثى1236سارة سمٌر احمد المبٌض13415

مقبول202094.828.42837269163.792.1علمًأنثى1199روال عبده حسن البناء14352

مقبول201992.427.72937269264.492.1علمًانثى1053امةهللا احمد عبدهللا نعمان الطٌار1577

مقبول201992.427.72936279264.492.1علمًذكر1077احمد محمد عبدالحمٌد محمد16120

مقبول201995.628.7293328906391.7علمًذكر1043الخطاب علً احمد علً القعره1761

مقبول201993.127.92935279163.791.6علمًذكر1370عبدالمجٌد عادل محمد حسن البعدان18645ً

مقبول201992.827.82936269163.791.5علمًانثى1097كملٌاء محمد ناجً عل19162ً

مقبول201994.328.3283626906391.3علمًانثى1089هال معمر محمد مرشد صوٌلح20142

مقبول201593.528.1283527906391.1علمًذكر1383عبدالرحمن طه سعٌد حمزه21666

مقبول201993.127.9303525906390.9علمًانثى1175رحٌق مبروك صالح العامري22320

مقبول201892.327.7303129906390.7علمًانثى1073مرٌم محمد غالب البعن23115ً

مقبول202092.127.6293922906390.6علمًأنثى1338وئام احمد محمد عبده الدمٌن24585ً

مقبول201994.028.22838238962.390.5علمًذكر1042عزت ابراهٌم شرف محمد حسٌن2559

غٌر مقبول202094.028.22540248962.390.5علمًذكر1225معاذ عبدالسالم محمد علً علوان26397

غٌر مقبول202093.928.22838238962.390.5علمًذكر1354محمد عبدالرحمن عبدالعزٌز سعٌد الطٌار27616

غٌر مقبول201995.928.82539248861.690.4علمًذكر1374عبدالرحمن ٌحٌى عمر احمد الظهب28649ً

غٌر مقبول201893.127.92935258962.390.2علمًانثى1437علٌاء احمد منصور محسن هادي29765

غٌر مقبول201995.428.62936238861.690.2علمًأنثى1613صفاء محمد عبده الحاج301108

غٌر مقبول201993.027.92736268962.390.2علمًذكر1623الٌاس امٌن احمد احمد311131

غٌر مقبول202095.328.63037218861.690.2علمًذكر1323عبدالرحمن صفً فارع محمد الشرعب32562ً

غٌر مقبول201992.827.82738248962.390.1علمًانثى1276ابتهال عبده هاٌل شاٌف33473

غٌر مقبول202092.827.82837248962.390.1علمًذكر1388امجد امٌن حسن محمد الرٌم34678ً

غٌر مقبول201989.826.9303426906389.9علمًانثى1061دالل محمد احمد مهدي3595

غٌر مقبول201989.826.9303624906389.9علمًذكر1469اشرف علً عبده محمد الجهران36809ً

غٌر مقبول201994.428.32834268861.689.9علمًانثى1019عبٌر غٌالن عبدهللا ضاوي3730

غٌر مقبول201792.027.62838238962.389.9علمًذكر1177عبدالباسط محمد صغٌر عقه38322

غٌر مقبول201892.027.62838238962.389.9علمًذكر1496اسامه محمد محمد عبده39866

غٌر مقبول201791.827.52937238962.389.8علمًذكر1165علً صالح محمد صالح الوادع40306ً

غٌر مقبول201991.327.42737258962.389.7علمًذكر1505عبدالولً علً سعٌد خالد السروري41896

غٌر مقبول201990.927.32933278962.389.6علمًذكر1189بشار صادق عبدهللا منصور42340

غٌر مقبول201992.927.92935248861.689.5علمًذكر1548عبداالله ناجً محمد عبده الكٌنع43969ً

غٌر مقبول201992.627.82933268861.689.4علمًانثى1174شٌماء خالد عبده ثابت البعدان44318ً

غٌر مقبول201992.627.82933268861.689.4علمًذكر1188اٌمن عبده سعٌد نعمان45339

غٌر مقبول201892.627.82837238861.689.4علمًانثى1549مروة ناجً محمد عبده الكٌنع46970ً

غٌر مقبول201997.329.22634268660.289.4علمًذكر1280احمد محمد صغٌر محمد حمادي47480

غٌر مقبول201994.628.42834258760.989.3علمًذكر1113حسٌن بشٌر علً عبدالرحٌم الصادر48202

غٌر مقبول201987.626.3293724906389.3علمًذكر1026محمد طه حمود محمد سالم4937

غٌر مقبول202092.127.62934258861.689.2علمًأنثى1445ندى عبدالملك محمد السماوي50775

غٌر مقبول201989.326.82936248962.389.1علمًذكر1630محمد احمد عبدهللا احمد511142

غٌر مقبول201991.427.42838228861.689.0علمًذكر1441عمرو سفٌان صالح عل52771ً

غٌر مقبول201993.628.12734268760.989.0علمًانثى1277تسنٌم عبده احمد فرحان53476

غٌر مقبول201892.827.82634278760.988.7علمًذكر1037صادق امٌن احمد ٌحٌى المنصوب5452

غٌر مقبول201992.127.62838218760.988.5علمًذكر1345محمد عبدالقوي احمد عل55601ً

غٌر مقبول201994.428.32738218660.288.5علمًذكر1254عبدالرحمن محمد علً محمد القاض56445ً

غٌر مقبول201889.326.82835258861.688.4علمًانثى1569حنان عبدهللا علً محمد سٌف571009

غٌر مقبول201886.926.13035248962.388.4علمًذكر1176نجم الدٌن محمد سعٌد الكٌنع58321ً

غٌر مقبول202086.425.93033268962.388.2علمًذكر1390شاهٌن ٌحٌى احمد ثابت الشفق59680

غٌر مقبول202090.927.32836238760.988.2علمًأنثى1204امانً عبده عبده حزام البعس60360ً

غٌر مقبول201994.928.52938218861.688.0علمًذكر1529كمال صادق علً عبده احمد 61938

غٌر مقبول202092.327.72935228660.287.9علمًذكر1627مفضل شاٌف قاٌد غالب الشغدري621135

غٌر مقبول202092.127.62637238660.287.8علمًأنثى1209اسماء ٌحٌى علً عباس63373
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غٌر مقبول201892.127.62737228660.287.8علمًذكر1434رهٌب صادق عبده صالح االخضري64755

غٌر مقبول201787.126.12836248861.687.7علمًذكر1462محمد محمد عبدهللا ٌاسٌن65797

غٌر مقبول202094.128.22735238559.587.7علمًذكر1628هالل عبدالرحٌم عبدالغنً قائد661136

غٌر مقبول201889.026.73034238760.987.6علمًانثى1190ابرار محمد ناجً فارع البعدان67342ً

غٌر مقبول202093.428.02837208559.587.5علمًأنثى1274وئام احمد نعمان محمد الحكٌم68471ً

غٌر مقبول201886.325.92935248861.687.5علمًذكر1021ابراهٌم عبدالقوي احمد جمٌل6932

غٌر مقبول202093.127.92732268559.587.4علمًذكر1227احمد نادر احمد مجاهد70404

غٌر مقبول202095.428.62734238458.887.4علمًذكر1206سلمان صالح عبده سعٌد71364

غٌر مقبول201992.927.92735238559.587.4علمًانثى1005وجود عبده راشد القطام728ً

غٌر مقبول202090.327.12836228660.287.3علمًأنثى1192الزهراء احمد ٌحٌى علً مسعود73344

غٌر مقبول202094.828.42532278458.887.2علمًذكر1221محمد عبدالحمٌد علً قاٌد المصباح74389ً

غٌر مقبول201892.427.72835228559.587.2علمًذكر1020داوود بشٌر محمد اسماعٌل علوه7531

غٌر مقبول201990.027.02939188660.287.2علمًذكر1312بشٌر انور سلطان عبدهللا شمسان76542

غٌر مقبول202085.125.52838228861.687.1علمًأنثى1250امةالعلٌم سعٌد مرشد سفٌان77440

غٌر مقبول202094.428.33032228458.887.1علمًذكر1562اسامه جمٌل مهٌوب سٌف78996

غٌر مقبول201992.027.62735238559.587.1علمًانثى1008سهام محمد محمد عبده الدعاس7912

غٌر مقبول201996.529.02833228358.187.1علمًانثى1350افنان ابوبكر احمد محمد محلوي80612

غٌر مقبول201994.028.22732258458.887.0علمًذكر1112وسام عبدالملك قاٌد علً غالب عقٌل81200

غٌر مقبول201996.328.92835208358.187.0علمًأنثى1654االء عبدالفتاح احمد ناجً لطف821198

غٌر مقبول201993.628.12737208458.886.9علمًذكر1279وسام علً محمد سعٌد الزبٌدي83479

غٌر مقبول201991.127.32936208559.586.8علمًذكر1373اصٌل عبدالمعز سلطان كامل84648

غٌر مقبول201788.826.62936218660.286.8علمًذكر1652انور علً عبدهللا احمد الذرار851193

غٌر مقبول201993.428.02835218458.886.8علمًذكر1004صالح حسن محسن دومه866

غٌر مقبول202093.428.02736218458.886.8علمًأنثى1325سمٌة عدنان عثمان قاسم87565

غٌر مقبول202093.328.03038168458.886.8علمًأنثى1261اٌناس امٌن عبدهللا الجبري88456

غٌر مقبول201995.528.72436238358.186.8علمًذكر1158اسامه ناجً صالح احمد عل89294ً

غٌر مقبول202090.627.22836218559.586.7علمًذكر1502اسامه عبدالكرٌم عبده مسعد الحبٌش90888ً

غٌر مقبول202088.126.42934238660.286.6علمًذكر1348عالء عبدالسالم عبدالقوي احمد91610

غٌر مقبول201985.525.72540228760.986.6علمًذكر1634معمر امٌن عبدهللا عبدالوهاب قاسم921152

غٌر مقبول201992.127.63033218458.886.4علمًذكر1317امجد جمال علً احمد الٌوسف93553ً

غٌر مقبول201891.927.62635238458.886.4علمًذكر1480رٌان محمد احمد علً حسٌن94827

غٌر مقبول201996.428.92831238257.486.3علمًأنثى1510هٌام حسن محمد عبده الرباع95906ً

غٌر مقبول202093.928.22835208358.186.3علمًذكر1344هائل سعٌد قاسم حمود  الحذٌف96599ً

غٌر مقبول202091.527.52831258458.886.3علمًذكر1625جبران خلٌل عبدالجلٌل القدس971133ً

غٌر مقبول202093.628.12635228358.186.2علمًذكر1508عبدهللا عبدالواحد عبدهللا الصباح98904ً

غٌر مقبول202093.027.92837188358.186.0علمًذكر1271احمد محمد ٌحٌى احمد الهٌثم99468ً

غٌر مقبول201885.925.82732278660.286.0علمًذكر1016صالح احمد احمد محمد غانم10025

غٌر مقبول201992.827.82633248358.185.9علمًذكر1300الٌاس احمد علً محمد حٌدر101524

غٌر مقبول201995.028.52838168257.485.9علمًذكر1484عبدالقادر ناجً مسعد مثنى المرٌس102839ً

غٌر مقبول201994.928.52734218257.485.9علمًذكر1645راشد عبده احمد راشد المغبش1031181

غٌر مقبول201994.828.42836188257.485.8علمًذكر1275وسام عادل احمد محمد الضبٌان104472ً

غٌر مقبول201987.826.32735238559.585.8علمًذكر1127لقمان نجٌب عبده احمد الحاج105235

غٌر مقبول201989.626.92931248458.885.7علمًأنثى1463نور عبدالناصر احمد علً الفهد106800

غٌر مقبول201991.827.52736208358.185.6علمًانثى1135نسٌبة عبدهللا قاسم حسٌن المجمر107248

غٌر مقبول201889.326.82935208458.885.6علمًذكر1632نصر محمد ناصر علً قرموش1081147

غٌر مقبول201993.828.12732238257.485.5علمًذكر1208عمر مصلح ناجً علً الحمري109370

غٌر مقبول202093.628.12834208257.485.5علمًأنثى1288ابرار قاسم عبدالحمٌد ناجً كرش الخٌاط110499

غٌر مقبول201888.926.72536238458.885.5علمًانثى1036مرٌم عبدهللا ٌحٌى عبدهللا الهتار11151

غٌر مقبول201991.027.32832238358.185.4علمًانثى1056اسراء رشاد عبدالحمٌد مسرع11284

غٌر مقبول201995.128.52735198156.785.2علمًأنثى1475اٌناس محمد الحاج المهدي113818

غٌر مقبول201996.028.82734248559.585.0علمًذكر1540مكٌن عبده عبده علً وجٌه الدٌن114960

غٌر مقبول201991.627.53035178257.484.9علمًذكر1497عبده علً قاٌد حسٌن الشغدري115871

غٌر مقبول202086.926.12234288458.884.9علمًذكر1319مهند عبدالقوي علً الفقٌه116557

غٌر مقبول201991.527.52636208257.484.9علمًذكر1670محمد احمد احمد علً سدهان1171224

غٌر مقبول201889.026.72437228358.184.8علمًذكر1514اسامه عبده محمد علً الحالم118910ً

غٌر مقبول201790.927.32736198257.484.7علمًذكر1468عالء عبدالمجٌد عبدالجلٌل محمد119806

غٌر مقبول201895.528.7273419805684.7علمًذكر1032لؤي عبدهللا قاسم عبدالرحمن12044

غٌر مقبول201995.428.6253520805684.6علمًذكر1637اسعد نبٌل محمد ناج1211162ً

غٌر مقبول201990.327.12534238257.484.5علمًذكر1458عمران نبٌل عبدهللا مثنى المخالف122790ً

غٌر مقبول202090.027.02732238257.484.4علمًذكر1517اسامه انور امٌن محمد123913

غٌر مقبول202094.528.4273419805684.4علمًذكر1428بشار احمد علً منصور124744

غٌر مقبول201992.127.62736188156.784.3علمًانثى1343دعاء حسن محسن علً الزبٌر125597

غٌر مقبول202092.027.62431268156.784.3علمًذكر1293اٌوب طه صالح محمد صالح126507

غٌر مقبول201994.328.3263420805684.3علمًذكر1298محمد عبدالحفٌظ احمد النزٌل127522ً
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غٌر مقبول202089.426.82437218257.484.2علمًذكر1030عبدالملك رضوان حمود الحمودي12841

غٌر مقبول201791.627.52834198156.784.2علمًذكر1585محمد زٌد محمد حمود الغزوه1291046

غٌر مقبول201993.828.1293318805684.1علمًأنثى1386خلود علً عبده حمود المقطري130673

غٌر مقبول202089.026.72435238257.484.1علمًأنثى1360علٌاء صالح علً ثابت الجعدي131628

غٌر مقبول201886.626.02535238358.184.1علمًانثى1622سارة محمد امٌن عبده الشعٌب1321129ً

غٌر مقبول201986.526.02633248358.184.1علمًأنثى1668خولة احمد عبدهللا صالح الدعٌس1331222

غٌر مقبول202086.325.92835208358.184.0علمًأنثى1447علٌاء علً قاٌد مسعد العودي134778

غٌر مقبول201995.128.52431247955.383.8علمًانثى1106رغد محمد حسٌن عبدهللا عبدالباري135184

غٌر مقبول201892.627.8243323805683.8علمًانثى1074غزة عوض عبدهللا قاسم العواض136116ً

غٌر مقبول201994.928.52832197955.383.8علمًانثى1104شمس محمد سعد عمر القحطان137180ً

غٌر مقبول201999.329.82736147753.983.7علمًذكر1115محمد محمود ناجً الغراب138205

غٌر مقبول202092.327.7253223805683.7علمًأنثى1353نور عبدالباسط عبدالصمد العزي139615

غٌر مقبول202092.327.7273023805683.7علمًأنثى1526دالل فٌصل محسن سنان العواض140931ً

غٌر مقبول201987.526.32832228257.483.7علمًأنثى1418مارٌا عبدالمجٌد قاسم النهاري141730

غٌر مقبول201992.027.6293120805683.6علمًذكر1626اسامه عبدهللا خالد قائد1421134

غٌر مقبول202089.626.92732228156.783.6علمًذكر1349خطاب عبده احمد علً المفت143611ً

غٌر مقبول202087.326.22431278257.483.6علمًذكر1371ضٌاء صالح محمد سفٌان السٌد144646

غٌر مقبول201989.526.92931218156.783.6علمًذكر1047اسامه احمد مثنى سعٌد ناج14565ً

غٌر مقبول201987.126.12836188257.483.5علمًذكر1178نجم محمد محمد قاسم نورالدٌن146323

غٌر مقبول202091.827.5273518805683.5علمًأنثى1308عصماء عبدالحكٌم عبده سعٌد الخزٌجه147537

غٌر مقبول201993.828.12432237955.383.4علمًانثى1003هدٌل امٌن علً قاسم العفٌف1485

غٌر مقبول202089.026.72629268156.783.4علمًأنثى1193منال كمال ناجً فاضل الحارث149345ً

غٌر مقبول201989.026.72935178156.783.4علمًذكر1329عبدالرحمن هزاع عبده فرحان150569

غٌر مقبول201993.628.12633207955.383.4علمًانثى1048رشا رشٌد قاٌد محمد المحن15168ً

غٌر مقبول201688.926.72636198156.783.4علمًذكر1226محمد عبده احمد قاسم152403

غٌر مقبول202088.926.72832218156.783.4علمًأنثى1255اٌناس طاهر محمد محسن153449

غٌر مقبول201890.927.3243323805683.3علمًذكر1141انس عبدهللا محمد احمد غندل154257

غٌر مقبول202090.927.3273023805683.3علمًأنثى1201نسٌبة بشٌر نعمان عبدالكرٌم الروٌع155354ً

غٌر مقبول201995.528.72731207854.683.3علمًذكر1091رٌدان توفٌق علً مصلح حٌدره156144

غٌر مقبول202093.127.92535197955.383.2علمًذكر1455ضٌف هللا ناصر علً جعفر157786

غٌر مقبول202088.126.42832218156.783.1علمًأنثى1245دعاء علً احمد سكران158435

غٌر مقبول202092.827.82932187955.383.1علمًأنثى1252اسماء فٌصل سعٌد عبدهللا ٌحٌى159442

غٌر مقبول201992.827.82929217955.383.1علمًأنثى1464الٌمامة عبدالناصر احمد علً الفهد160801

غٌر مقبول201990.427.1293219805683.1علمًذكر1079خطاب عادل عبده محمد الجهران161124ً

غٌر مقبول201990.427.1273122805683.1علمًذكر1411ناجً عبده ناجً محمد عالٌه162709

غٌر مقبول201687.926.42634218156.783.1علمًذكر1081هارون عبدالغنً مبخوت ناصر الدرعب163128ً

غٌر مقبول201994.828.42532217854.683.0علمًأنثى1556ندى عبدالرحٌم احمد عبدالوهاب الشلف164987ً

غٌر مقبول201892.327.72930207955.383.0علمًانثى1055نهلة محمد نعمان قاٌد الوجٌه16580

غٌر مقبول202092.327.72335217955.383.0علمًأنثى1207هدٌل علً عبدالرقٌب احمد القاض166368ً

غٌر مقبول202089.927.0273122805683.0علمًأنثى1331حور عبدالكرٌم حسن غالب167572

غٌر مقبول201892.127.62533217955.382.9علمًذكر1425مجد علً محمد احمد المحمودي168741

غٌر مقبول201892.027.62431247955.382.9علمًذكر1304بلٌغ عبدالسالم سعٌد عبده169529

غٌر مقبول201792.027.62731217955.382.9علمًانثى1381براءة احمد عبدالمجٌد محمد النشم170663ً

غٌر مقبول201994.328.32730217854.682.9علمًذكر1483رٌاض علً محمد مثنى عٌاش171838

غٌر مقبول201987.126.12636198156.782.8علمًانثى1119بثٌنة احمد ناجً عل172218ً

غٌر مقبول202091.827.52331257955.382.8علمًأنثى1321ندى امٌن علً ناصر الشجاع173559

غٌر مقبول202094.028.22730217854.682.8علمًذكر1249محمد قاسم احمد علً الشام174439ً

غٌر مقبول201991.627.52637167955.382.8علمًذكر1379اٌهاب توفٌق غالب قائد175661

غٌر مقبول201989.326.8263420805682.8علمًذكر1372عبدالملك نشوان ٌحٌى مهٌوب السعدي176647

غٌر مقبول202089.126.7263321805682.7علمًأنثى1593افنان جمٌل ناجً ٌحٌى الظهاب1771058ً

غٌر مقبول201988.926.7283319805682.7علمًذكر1094حكٌم امٌن عبده احمد دبوان178150

غٌر مقبول202093.528.12633197854.682.7علمًأنثى1398بثٌنة نجٌب علً محسن مداغش179690

غٌر مقبول202088.626.6253421805682.6علمًذكر1367محمد عبدالقوي عبده سٌف180639

غٌر مقبول201890.427.12632217955.382.4علمًذكر1152محمد احمد حسن عبدهللا عون181284

غٌر مقبول202092.527.82733187854.682.4علمًذكر1561فراس حسن عبدالجبار احمد الحبٌش182995ً

غٌر مقبول201994.628.42527257753.982.3علمًذكر1422رضا رضوان علً محمد مسعد الحبٌش183737ً

غٌر مقبول201892.127.62734177854.682.2علمًذكر1404ابراهٌم منصور عبدهللا عل184697ً

غٌر مقبول202089.826.92132267955.382.2علمًذكر1269انس عبدالوهاب مرشد ثابت الٌوسف185465ً

غٌر مقبول202087.426.2283319805682.2علمًذكر1327احمد صالح صالح علً المولد186567

غٌر مقبول201994.428.32631207753.982.2علمًأنثى1378دعاء عبدالجبار ناجً حسن ناج187660ً

غٌر مقبول202094.028.22535177753.982.1علمًأنثى1001رغد عادل احمد محمد العدٌن1882ً

غٌر مقبول201989.326.82833187955.382.1علمًذكر1414طارق محمد حمود مبخوت البخٌت189712ً

غٌر مقبول201895.128.52835198257.482.0علمًذكر1676حازم نجٌب محمد علً الحذٌف1901235ً

غٌر مقبول201893.528.12531217753.982.0علمًذكر1320احمد علً احمد سعٌد الجبري191558
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غٌر مقبول201995.528.72630207653.281.9علمًانثى1137بثٌنة علً محمد علً مقبل192251

غٌر مقبول202093.027.92231247753.981.8علمًذكر1212فائز عبده عبدهللا غالب193378

غٌر مقبول202093.027.92633187753.981.8علمًأنثى1448ابرار ادرٌس احمد علً البعدان194779ً

غٌر مقبول201888.326.52930207955.381.8علمًانثى1069اسماء احمد محمد احمد العداه195110ً

غٌر مقبول201992.927.92732187753.981.8علمًذكر1179شرٌف واثق محمد احمد الساوري196324

غٌر مقبول202088.026.42536187955.381.7علمًأنثى1228مروى عصام عبدهللا عٌدروس197405

غٌر مقبول201892.627.82630217753.981.7علمًذكر1203جوال محمد احمد مثنى الخضري198358

غٌر مقبول202094.828.42636147653.281.6علمًأنثى1256دٌنا عبدالحكٌم محمد عبدهللا الجراف199450ً

غٌر مقبول202094.828.42630207653.281.6علمًذكر1595المعتصم محمد قاسم احمد الصنعان2001073ً

غٌر مقبول202085.425.6253619805681.6علمًذكر1395محمد حسٌن عبدهللا عبده201685

غٌر مقبول201989.927.02829217854.681.6علمًذكر1041انور سعٌد احمد علً سعٌد20258

غٌر مقبول201989.826.92434207854.681.5علمًذكر1629نجم الدٌن محمد محسن محمد الصوف2031139ً

غٌر مقبول202085.025.5282923805681.5علمًذكر1520فؤاد ناجً مسعد عباس204918

غٌر مقبول202091.927.62531217753.981.5علمًذكر1506مجدي محمد محسن عبدالرب القادري205898

غٌر مقبول202089.326.82735167854.681.4علمًذكر1330حبٌب عبدالسالم محمد علً الحزم206571ً

غٌر مقبول201993.928.22834147653.281.4علمًذكر1314خالد محمد قاسم صالح السروري207548

غٌر مقبول202093.928.22733167653.281.4علمًذكر1334عالء انور حامد عبدالوهاب208578

غٌر مقبول202091.427.42736147753.981.3علمًذكر1552محمد عبده احمد زٌد المقرع209976ً

غٌر مقبول201991.327.42731197753.981.3علمًانثى1087مرٌم عبدالحكٌم محمد حسن210136

غٌر مقبول201995.928.82631187552.581.3علمًأنثى1624نجالء محمد احمد هاٌل البعدان2111132ً

غٌر مقبول202088.826.62731207854.681.2علمًأنثى1259سلمى محمد مسعد عبده حسن الصرٌم212454ً

غٌر مقبول202090.927.32731197753.981.2علمًأنثى1535رٌم احمد محمد ناجً ظافر213950

غٌر مقبول201793.027.91932257653.281.1علمًانثى1504سبا حمود احمد محسن ابواصبع214894

غٌر مقبول201790.527.22629227753.981.1علمًذكر1581ضٌاءالدٌن عبدالرحٌم احمد ناجً محمد2151042

غٌر مقبول201992.627.82736137653.281.0علمًانثى1282رؤى سمٌر ناجً سعٌد محمد216484

غٌر مقبول201890.327.12536167753.981.0علمًذكر1361باسم عبدالغنً سٌف محمد217630

غٌر مقبول201590.327.12532207753.981.0علمًذكر1492محمد فضل علً محمد عبده218852

غٌر مقبول202092.427.72531207653.280.9علمًذكر1303مهند امٌن سعٌد االرحب219527ً

غٌر مقبول202094.628.42829187552.580.9علمًأنثى1309سهٌلة ناجً علً محمد ابوعروق220539

غٌر مقبول201992.127.62831177653.280.8علمًأنثى1355سارة عبدالحكٌم سعٌد عبده قاسم221617

غٌر مقبول201987.326.22633197854.680.8علمًذكر1011ابراهٌم عادل علً مهٌوب زٌد22220

غٌر مقبول202087.126.12937127854.680.7علمًذكر1362وهٌب صادق احمد ناج223631ً

غٌر مقبول202089.126.72835147753.980.6علمًذكر1248سٌاف سعٌد علً حسن الكاتب224438

غٌر مقبول201888.926.72833167753.980.6علمًانثى1577فلاير محمد احمد محمد الوهب2251027ً

غٌر مقبول202088.626.62632197753.980.5علمًذكر1399خطاب عبده قاٌد محمد الجماع226692ً

غٌر مقبول201993.127.92529217552.580.4علمًأنثى1554هاللة احمد حسن الغولة227984

غٌر مقبول202092.927.92331217552.580.4علمًأنثى1402امجاد جمال عبده عبده حزام البعس228695ً

غٌر مقبول201788.126.42436177753.980.3علمًأنثى1253ملكة حمٌد ناجً احمد229443

غٌر مقبول201992.827.82733157552.580.3علمًذكر1052طارق ابراهٌم محمد محمود ٌاسٌن23076

غٌر مقبول202092.527.82529217552.580.3علمًذكر1242وجدي ولٌد سعٌد احمد عثمان231430

غٌر مقبول202087.826.32232237753.980.2علمًأنثى1270علٌاء محمد عبدالفتاح االشول232467

غٌر مقبول201992.427.72535157552.580.2علمًانثى1134شٌماء عبدهللا قاسم حسٌن المجمر233247

غٌر مقبول202085.325.62536177854.680.2علمًأنثى1432امةاللطٌف صالح علً عبدهللا خرصان234749

غٌر مقبول201992.027.62632177552.580.1علمًذكر1064جواد نبٌل سعٌد سعٌد235102

غٌر مقبول201892.027.62531197552.580.1علمًذكر1340ٌعقوب عبده احمد مله236588ً

غٌر مقبول202092.027.62530207552.580.1علمًذكر1546حمزه عبدالملك محمد الحداد237967

غٌر مقبول202089.626.92232227653.280.1علمًأنثى1002روان هشام محمد قاٌد الهادي2383

غٌر مقبول201889.526.92329247653.280.1علمًانثى1156لطٌفة احمد قاسم سٌف الجهالن239292ً

غٌر مقبول202089.526.92631197653.280.1علمًذكر1631احمد امٌن احمد عبده الكامل2401143

غٌر مقبول201995.628.7253124805680.0علمًذكر1481بالل عبدهللا قاسم محمد241829

غٌر مقبول201995.828.7293417805680.0علمًذكر1679علً عبدالعزٌز علً مرشد الشرج2421241ً

غٌر مقبول202091.527.52831167552.580.0علمًأنثى1028اسماء حسن محمد عبدالوهاب الرحب24339ً

غٌر مقبول201991.527.52431207552.580.0علمًانثى1071اسراء فهد احمد محمد الهبوب244112

غٌر مقبول202091.527.52933137552.580.0علمًأنثى1237رفٌدة ٌوسف حمود ملهً الرفاع245416ً

غٌر مقبول201793.628.12533167451.879.9علمًانثى1290رٌهام صالح شاٌف غالب246501

غٌر مقبول201986.526.03034137753.979.9علمًذكر1054عبدالرحمن ابراهٌم محمد ابواصبع24779

غٌر مقبول202091.027.32728207552.579.8علمًذكر1412عبدالناصر محمد عبدهللا صالح عالٌه248710

غٌر مقبول201990.927.32432197552.579.8علمًذكر1014اسامه ٌاسر غالب سدهان24923

غٌر مقبول201988.526.62629217653.279.8علمًذكر1521عبدالرحمن عبدربه علً عباد250919

غٌر مقبول201990.827.22526247552.579.7علمًذكر1528سام محمد سعٌد عل251937ً

غٌر مقبول201788.126.42430227653.279.6علمًذكر1376محمد علً محمد علً االسد252657

غٌر مقبول201995.028.52229227351.179.6علمًذكر1082احمد سلٌمان احمد عبدالغن253130ً

غٌر مقبول202089.927.02733157552.579.5علمًذكر1365اٌمن محمد محمد عبدهللا الساده254635

غٌر مقبول201992.027.62429217451.879.4علمًذكر1394جابر نجٌب علً عبدهللا الهبوب255684
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غٌر مقبول202087.026.12933147653.279.3علمًذكر1489خلٌفه عبداالله قائد سعٌد256846

غٌر مقبول202089.326.82433187552.579.3علمًذكر1213عبدالرحمن علً حمٌد سٌف257379

غٌر مقبول201891.427.42533167451.879.2علمًذكر1571مجدي علً عبدالمجٌد احمد الهندي2581014

غٌر مقبول201988.826.62632177552.579.1علمًذكر1375امٌر امٌن صادق علً احمد259656

غٌر مقبول201893.428.02128247351.179.1علمًذكر1311وجٌه محمد احمد الوصٌه260541

غٌر مقبول202093.428.02727197351.179.1علمًذكر1313عزالدٌن الجنٌد محمد احمد الجنٌد261544

غٌر مقبول202093.328.02625227351.179.1علمًذكر1491اٌمن فضل علً محمد عبده ودف262851

غٌر مقبول201985.925.82729207653.279.0علمًذكر1167احمد عبدالواحد احمد مرشد الشهاري263308

غٌر مقبول201988.126.42531197552.578.9علمًذكر1268حمزه عادل فارع مصلح العودي264463

غٌر مقبول202092.827.82332187351.178.9علمًذكر1582اٌهم نبٌل حمود الرصاص2651043

غٌر مقبول201892.427.72629187351.178.8علمًذكر1467هارون عبده حسان سعٌد الرشٌدي266805

غٌر مقبول202090.027.02834127451.878.8علمًذكر1029رافد محمد علً عبده حزام26740

غٌر مقبول202089.927.02530197451.878.8علمًذكر1586وسٌم معمر عبدهللا سعٌد قحطان2681047

غٌر مقبول202089.826.92731167451.878.7علمًأنثى1476عائشة احمد عبده عل269821ً

غٌر مقبول201992.027.62825207351.178.7علمًذكر1392عزت ابراهٌم عبده احمد غانم270682

غٌر مقبول201991.927.62336147351.178.7علمًأنثى1538مرام قاسم عبده صالح القادري271955

غٌر مقبول202089.426.82230227451.878.6علمًأنثى1295هدٌل احمد سٌف محمد الخزرج272511ً

غٌر مقبول201691.627.52432177351.178.6علمًانثى1093امٌمة عبدالوهاب مرشد ثابت273147

غٌر مقبول202089.326.82629197451.878.6علمًذكر1507ابراهٌم محمد عبده محمد الشهاري274899

غٌر مقبول202089.026.72431197451.878.5علمًذكر1438عبدهللا محمد عبدهللا مرشد تاج الدٌن275766

غٌر مقبول202091.127.32731157351.178.4علمًأنثى1557هناء احمد لطف راجح الشجاع276988

غٌر مقبول202088.826.62832147451.878.4علمًذكر1302اسامه ناصر احمد عبده علوان277526

غٌر مقبول201990.627.22433167351.178.3علمًذكر1380عبدالحمٌد سٌف محمد داحش278662

غٌر مقبول201590.527.22727197351.178.3علمًذكر1181نصر سعٌد ناجً قاٌد العودي279327

غٌر مقبول202085.825.72231227552.578.2علمًذكر1407اسامه فؤاد ناجً غالب القادري280702

غٌر مقبول202090.327.12733137351.178.2علمًأنثى1421رواسً علً عبده محمد الحمٌدي281734

غٌر مقبول202090.127.02331197351.178.1علمًذكر1427ناصر حزام صالح عبدهللا ادرٌس282743

غٌر مقبول202087.626.32433177451.878.1علمًأنثى1363هدٌل جمال عبدهللا الفالح283632ً

غٌر مقبول201989.927.02231207351.178.1علمًانثى1140خدٌجة حسٌن احمد اسماعٌل284256

غٌر مقبول201589.927.02431187351.178.1علمًذكر1641مجد جمٌل مسعد احمد2851172

غٌر مقبول202087.026.12531187451.877.9علمًذكر1485صفوان محمد عبدهللا رسام البعدان286841ً

غٌر مقبول201591.627.52324257250.477.9علمًانثى1377نسٌبة عبدالملك احمد علً الدبٌل287658ً

غٌر مقبول201791.427.42529187250.477.8علمًانثى1621نادٌة عبده علً صالح الرحٌم2881128

غٌر مقبول201889.026.72130227351.177.8علمًذكر1128زاهد محمد عبدالهادي طاهر الحمٌدي289236

غٌر مقبول202091.327.42633137250.477.8علمًأنثى1217دعاء ولٌد محمد سعٌد الصالح290383ً

غٌر مقبول201986.526.02930157451.877.8علمًذكر1589مصطفى احمد عبدهللا هزاع2911052

غٌر مقبول201888.826.62736107351.177.7علمًانثى1023روٌدة عبده صالح عثمان المرٌس29234ً

غٌر مقبول201988.826.62729177351.177.7علمًذكر1560علً احمد علً السنحان293992ً

غٌر مقبول201993.428.02731137149.777.7علمًانثى1102عصماء عبدهللا احمد علً البعدان294178ً

غٌر مقبول201993.328.02629167149.777.7علمًانثى1067سمٌة عبده محمد احمد العودي295107

غٌر مقبول202086.125.82631177451.877.6علمًذكر1243احمد فهد علً عبدهللا صالح الغراس296431ً

غٌر مقبول201786.025.82234187451.877.6علمًذكر1051بالل صادق قاٌد مصلح الوهب29775ً

غٌر مقبول202088.326.52733137351.177.6علمًأنثى1563ندى حسن احمد محمد المٌتم298998ً

غٌر مقبول201792.527.82525217149.777.5علمًذكر1328عبدالجلٌل سٌف محمد صالح الحداد299568

غٌر مقبول202090.127.02433157250.477.4علمًأنثى1197علٌاء محمد عبدهللا الدعٌس300350

غٌر مقبول201985.125.52535147451.877.3علمًانثى1289هدى مراد علً حسٌن المزلم301500

غٌر مقبول201989.826.92633137250.477.3علمًأنثى1461امةالرحمن فٌصل قاسم عبدالجبار302796

غٌر مقبول201891.927.62229207149.777.3علمًذكر1218نبٌل صادق علً كداف303384

غٌر مقبول201987.026.12329217351.177.2علمًذكر1126حسن نصر حسن سٌف الحاج304234

غٌر مقبول201891.627.52331177149.777.2علمًذكر1084عبدالقادر شاٌف احمد محمد النامس305132

غٌر مقبول201989.326.82529187250.477.2علمًذكر1648بشار عبده ٌحٌى حسٌن الشعٌب3061184ً

غٌر مقبول201891.327.42430177149.777.1علمًذكر1146عبدهللا علً محمد عالٌه307275

غٌر مقبول201886.425.92230217351.177.0علمًانثى1472حكمة عبدالكرٌم قاسم محمد308815

غٌر مقبول201997.329.22631207753.977.0علمًذكر1541خالد عبدالحمٌد صادق عبدالحمٌد 309961

غٌر مقبول201987.526.32533197753.977.0علمًذكر1677احمد علً صالح محمد االدرٌس3101236ً

غٌر مقبول202097.429.22631207753.977.0علمًذكر1686خلٌل علً محمد علً النجار3111261

غٌر مقبول202090.827.22731137149.776.9علمًذكر1667زٌدان محمد عبدهللا علً العطاب3121221

غٌر مقبول201990.627.22327217149.776.9علمًانثى1116انغام نهاري احمد الراجع313211ً

غٌر مقبول202085.825.72432177351.176.8علمًذكر1215حذٌفه محمد عبدالجلٌل مهٌوب العامري314381

غٌر مقبول201990.427.12529177149.776.8علمًذكر1384ٌعقوب محمد علً محمد حجر315668

غٌر مقبول202087.526.3283597250.476.7علمًذكر1216اسامه امٌن سعٌد هزاع فرحان316382

غٌر مقبول202092.127.6242620704976.6علمًأنثى1027رٌتاج عبدالغنً ٌحٌى عبدهللا الشٌخ31738

غٌر مقبول201892.027.6252520704976.6علمًأنثى1240امل عبدالمجٌد محمد علً احمد318425

غٌر مقبول202092.027.6243610704976.6علمًأنثى1610دٌنا عبدهللا صالح سعٌد عبده3191103
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غٌر مقبول202089.326.82530167149.776.5علمًذكر1358صالح عبدالحكٌم عبدهللا عمر مكارم320624

غٌر مقبول201889.026.72532147149.776.4علمًذكر1229رضوان علً قاٌد الجهم321406ً

غٌر مقبول202089.026.72632137149.776.4علمًذكر1286عباس محمد علً احمد322493

غٌر مقبول201993.628.11925256948.376.4علمًذكر1088انس احمد محمد ناجً ظافر323137

غٌر مقبول201891.127.327349704976.3علمًانثى1536حنان عبدالسالم غالب فاضل مرع324952ً

غٌر مقبول201993.428.02630136948.376.3علمًانثى1096تٌسٌر توفٌق ٌحٌى اسماعٌل العفٌف325159

غٌر مقبول201986.425.92231197250.476.3علمًأنثى1409امارات علً قاٌد حسن326704

غٌر مقبول201990.827.2252718704976.2علمًانثى1315منٌا خالد محمد سعٌد العفٌف327549

غٌر مقبول201988.426.52529177149.776.2علمًانثى1072اٌمان حمود محمد حمود دماج328113

غٌر مقبول201992.927.92331156948.376.2علمًأنثى1511امل ٌاسر عبده محسن ابواصبع329907

غٌر مقبول202090.427.1223117704976.1علمًأنثى1267رواء فؤاد قاسم غالب330462

غٌر مقبول202090.427.1282121704976.1علمًذكر1387سٌف الدٌن دماج سلطان عبدالرب331676

غٌر مقبول202087.626.32628177149.776.0علمًذكر1420عبدهللا همدان عبدهللا الجحٌف332732ً

غٌر مقبول201987.626.3283497149.776.0علمًذكر1570محمد بجاش عبدهللا محمد3331012

غٌر مقبول201889.426.8263113704975.8علمًذكر1234اسامه سعٌد سعٌد قائد334413

غٌر مقبول202091.627.52622216948.375.8علمًذكر1397زكً محمد علً احمد335687

غٌر مقبول202089.026.7272815704975.7علمًذكر1356سعٌد صادق سعٌد عبدهللا التبع336618ً

غٌر مقبول201893.628.12429156847.675.7علمًانثى1133الطاف قاسم عبده حسن الجماع337246ً

غٌر مقبول201993.428.02327186847.675.6علمًذكر1382خلٌل محمد احمد عبد راجح338664

غٌر مقبول201591.027.32330166948.375.6علمًانثى1294ابتسام ٌحٌى محمد صالح الظاهري339509

غٌر مقبول201988.626.6223018704975.6علمًذكر1009عبدالرحمن قائد غالب ناج34013ً

غٌر مقبول201986.325.92629167149.775.6علمًأنثى1385رام هللا فهد عبده ناج341672ً

غٌر مقبول201988.526.6273112704975.6علمًانثى1007صابرٌن احمد محمد احمد الحشاش34210

غٌر مقبول201990.827.22729136948.375.5علمًذكر1494ولٌد قائد محمد قائد الجرادي343857

غٌر مقبول201888.426.5233116704975.5علمًذكر1035رٌان قاسم عبده عبدهللا الهادي34448

غٌر مقبول201993.027.92234126847.675.5علمًذكر1100عبدالرحمن محمد سٌف محمد العطار345168

غٌر مقبول201790.627.22321256948.375.5علمًذكر1095محمد حزام احمد صالح العماري346156

غٌر مقبول201992.827.82229176847.675.4علمًذكر1068حمود محمد حمود الصبري347108

غٌر مقبول201992.827.82625176847.675.4علمًأنثى1396رهف امٌن سعٌد االرحب348686ً

غٌر مقبول202092.427.72331146847.675.3علمًأنثى1219حفصة عدنان سعٌد احمد349386

غٌر مقبول201989.927.02231166948.375.3علمًذكر1191حاشد احمد احمد مهٌوب هزاع350343

غٌر مقبول201987.526.3193516704975.3علمًانثى1049مارٌا جمٌل عبدهللا احمد المفت35170ً

غٌر مقبول202087.526.3243214704975.3علمًأنثى1335رهام انور محمد عبدهللا االثوري352580

غٌر مقبول202089.426.82324226948.375.1علمًأنثى1426ابتهال علً محمد القادري353742

غٌر مقبول202093.928.22024236746.975.1علمًذكر1366رامً مصلح علً محمد الصنعان354637ً

غٌر مقبول201789.126.72824176948.375.0علمًذكر1065علً محمد منصور علً القاض355103ً

غٌر مقبول202089.126.72822196948.375.0علمًأنثى1195افنان علً حسن جابر شبٌل356347

غٌر مقبول202086.125.8272221704974.8علمًأنثى1265غٌداء اسماعٌل محمد عبده البخٌت357460ً

غٌر مقبول201788.426.52528166948.374.8علمًذكر1184حٌدر محمد عبدهللا محمد المهلل358331

غٌر مقبول201893.027.92527156746.974.8علمًأنثى1675روزان حفظ هللا عبده صالح البرمك3591232ً

غٌر مقبول201892.927.92132146746.974.8علمًذكر1085الخضر علً مسعد عبدهللا التوٌت360134ً

غٌر مقبول202090.527.22729126847.674.8علمًذكر1573محمد حمود مقبل احمد العرب3611017ً

غٌر مقبول202088.126.42330166948.374.7علمًأنثى1306هدٌل علً قائد مسعد الشغدري362532

غٌر مقبول201892.827.82130166746.974.7علمًأنثى1246هدٌل خلٌل علً سٌف الصالح363436ً

غٌر مقبول201792.827.82128186746.974.7علمًذكر1416محمد عبدهللا شمٌس علً سعٌد364718

غٌر مقبول202090.427.12724176847.674.7علمًذكر1364حسام فٌصل عبده ناج365634ً

غٌر مقبول201892.427.72628136746.974.6علمًانثى1477مرام صالح محمد محمد النم366822ً

غٌر مقبول202090.027.02829116847.674.6علمًذكر1605عبدالباسط عبدالصمد عبدالملك العزي3671088

غٌر مقبول202087.526.32328186948.374.6علمًأنثى1285الزهراء محمد منصور العامري368490

غٌر مقبول201987.426.22428176948.374.5علمًأنثى1470ردٌنة نبٌل محمد الزبٌدي369810

غٌر مقبول202093.528.12431116646.274.3علمًأنثى1599العنود رشاد صالح الزهٌري3701080

غٌر مقبول201988.526.62726156847.674.2علمًانثى1050نادٌن محمد احمد عبده37172

غٌر مقبول201888.426.52527166847.674.1علمًانثى1063بثٌنة علً قاسم مصلح الٌافع372101ً

غٌر مقبول201785.925.82623206948.374.1علمًانثى1033عهود محً الدٌن منصور ناجً صالح37345

غٌر مقبول201892.827.82527146646.274.0علمًذكر1080رٌان رضوان محمد قاسم374125

غٌر مقبول201985.825.72430156948.374.0علمًأنثى1553عائشة عبدهللا نصر مرشد375977

غٌر مقبول202092.327.72029176646.273.9علمًذكر1291علً صالح شاٌف غالب376502

غٌر مقبول202087.526.32326196847.673.9علمًذكر1202رائد حمٌد مرشد محمد البرٌه377356ً

غٌر مقبول201988.826.62424196746.973.5علمًذكر1660اسامه مقبل عبدهللا مرشد شمسان3781213

غٌر مقبول202086.325.92229176847.673.5علمًأنثى1232بهجة قاسم علً ناجً القحطان379409ً

غٌر مقبول201993.127.92528126545.573.4علمًأنثى1466رٌما عبدالحافظ عبدالكرٌم الموفق380803

غٌر مقبول201993.127.92229146545.573.4علمًذكر1602اسامه طالل محمد الشٌبه3811084

غٌر مقبول201890.827.22330136646.273.4علمًذكر1594اسعد محمد سٌف المفت3821071ً

غٌر مقبول201992.927.92230136545.573.4علمًانثى1138بثٌنة عبدالحمٌد غالب محسن الربادي383253
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غٌر مقبول202089.626.92522196646.273.1علمًأنثى1301وئام عبدالسالم علً غالب384525

غٌر مقبول201987.326.22426176746.973.1علمًذكر1591عالء ٌحٌى احمد عبدالرزاق سعٌد3851055

غٌر مقبول201889.326.81831176646.273.0علمًذكر1142بشار علً خالد قائد386259

غٌر مقبول201889.126.72325186646.272.9علمًذكر1519الخطاب صادق احمد عبدهللا حٌدر387917

غٌر مقبول202086.626.0263296746.972.9علمًأنثى1010سلوى امٌن علً عبدالملك38818

غٌر مقبول201993.628.12427136444.872.9علمًذكر1486محمد احمد عاٌض الصوف389843ً

غٌر مقبول202086.626.0253396746.972.9علمًذكر1532خلٌل سلطان علً قاسم390947

غٌر مقبول201991.327.42625146545.572.9علمًذكر1210احمد عبدالوهاب احمد انعم391375

غٌر مقبول202086.425.92523196746.972.8علمًأنثى1198صابرٌن علً محمد عبدالوهاب الرحب392351ً

غٌر مقبول201990.827.22229146545.572.7علمًذكر1592نصر فٌصل قاسم ناصر عوضه3931057

غٌر مقبول201988.326.52326176646.272.7علمًأنثى1419نسٌبة احمد طاهر فازع394731

غٌر مقبول201985.925.82527156746.972.7علمًانثى1292عصماء لطف زٌد صالح فلٌم395504

غٌر مقبول201988.126.42726136646.272.6علمًذكر1281مهٌب محمد ٌحٌى محمد الضراب396483

غٌر مقبول202085.525.72426176746.972.6علمًأنثى1547نسٌبة عبدالملك محمد احمد الحداد397968

غٌر مقبول201990.127.02520206545.572.5علمًأنثى1555اكنان اسماعٌل عبدالغنً البوص398985ً

غٌر مقبول202085.325.62330146746.972.5علمًأنثى1436سمٌة احمد محمد عبدالوهاب399764

غٌر مقبول201889.526.92328146545.572.4علمًانثى1499ندى شفٌق غالب عبدهللا الحمٌدي400873

غٌر مقبول202089.026.72122226545.572.2علمًذكر1559اسامه احمد صالح محمد الدالل401991ً

غٌر مقبول201688.426.51621286545.572.0علمًانثى1120مالك عٌسى محمد عبدهللا تاج الدٌن402221

غٌر مقبول201895.928.82530177250.472.0علمًذكر1460عبدالرحمن احمد مثنى علً المهتدي403794

غٌر مقبول201990.527.22627116444.872.0علمًذكر1018فٌصل عبدالواحد نعمان مهٌوب40429

غٌر مقبول201992.827.82527116344.171.9علمًانثى1086جودة محمد ٌحٌى محمد قاسم405135

غٌر مقبول202090.127.02129146444.871.8علمًأنثى1614شفاء محمد احمد الحاج ناج4061110ً

غٌر مقبول201787.826.32431106545.571.8علمًانثى1171نها حمود علً محمد الفقٌه407314

غٌر مقبول202087.626.32325176545.571.8علمًأنثى1305منٌة ولٌد محمد عبدالرحٌم السقاف408530

غٌر مقبول202092.327.72126166344.171.8علمًذكر1260عبدالحمٌد محمد ٌحٌى الجبري409455

غٌر مقبول202089.927.02428126444.871.8علمًذكر1266حسام ماجد احمد عبدهللا410461

غٌر مقبول202087.326.22523176545.571.7علمًذكر1299محمد صالح احمد قاسم المجمر411523

غٌر مقبول201891.927.62426136344.171.7علمًذكر1025رهٌب طه عبده عبدهللا السمان41236

غٌر مقبول202087.126.12427146545.571.6علمًذكر1251اسامه ابراهٌم سعٌد عبده الفقٌه413441

غٌر مقبول201689.426.82028166444.871.6علمًانثى1656شٌماء عبدالملك علً ٌحٌى النشم4141207ً

غٌر مقبول202087.026.12724146545.571.6علمًذكر1523محمد امٌن مسعد احمد قاسم الدالل415922ً

غٌر مقبول201991.527.51727196344.171.6علمًانثى1105معالً علً محمد قاسم الجماع416183ً

غٌر مقبول201989.126.71825216444.871.5علمًانثى1166هالة امٌن علً حسٌن الحسٌن417307ً

غٌر مقبول202090.627.22330106344.171.3علمًأنثى1339رشا ابراهٌم محمد علً الهندي418586

غٌر مقبول201987.926.42628106444.871.2علمًانثى1157خولة راجح حمود محمد سالم419293

غٌر مقبول201987.926.4263086444.871.2علمًأنثى1357امانً محمد صالح جبران420623

غٌر مقبول202087.826.32026186444.871.1علمًأنثى1214خولة عبده عبدهللا حسن المحمودي421380

غٌر مقبول202090.027.02425146344.171.1علمًأنثى1493مالك خالد عبده حسن سالم الشراع422856ً

غٌر مقبول201994.528.42224156142.771.1علمًانثى1307نهى عبده حسن عبده ناٌف423533

غٌر مقبول201996.929.12335137149.771.0علمًذكر1534عبدالمجٌد محمد سعد ناجً القحٌف424949

غٌر مقبول201889.526.92026176344.171.0علمًانثى1389مودة خالد سلٌم الشام425679ً

غٌر مقبول202089.326.81928166344.170.9علمًأنثى1617اشجان محمد عبدالمعز محمد سٌف4261116

غٌر مقبول201996.128.8172122604270.8علمًأنثى1452منال محمد حفظ هللا علً محمد427783

غٌر مقبول201991.327.42028146243.470.8علمًأنثى1672سارة سٌف قاٌد الوائل4281228ً

غٌر مقبول202090.627.22025176243.470.6علمًذكر1224احمد علً محمد علً محسن البخٌت429394ً

غٌر مقبول201995.128.5212019604270.5علمًانثى1332امانً امٌن احمد عاٌض430573

غٌر مقبول201988.026.42126166344.170.5علمًذكر1040خالد ولٌد طه رزاز مله43157ً

غٌر مقبول201990.127.02032106243.470.4علمًانثى1150عهود احمد حمود احمد النمنم432280

غٌر مقبول202087.426.22527116344.170.3علمًذكر1278علً طه محمد علً معوض433478

غٌر مقبول201994.028.2222513604270.2علمًانثى1283رحمة طاهر احمد علً عثمان مجل434485ً

غٌر مقبول201887.026.12325156344.170.2علمًذكر1618مبارك عبده محمد سالم االسدي4351122

غٌر مقبول202091.627.51924186142.770.2علمًأنثى1194فاطمة حمٌد علً مرشد الشمج436346

غٌر مقبول201989.326.8252986243.470.2علمًانثى1098امل احمد محمد عبٌد437165

غٌر مقبول201986.926.12228136344.170.2علمًأنثى1443دعاء عبدالسالم حسن فارع المزجاج438773ً

غٌر مقبول201991.527.52127136142.770.2علمًانثى1062عالٌة فهمً علً الحاج الٌافع439100ً

غٌر مقبول201786.626.02224176344.170.1علمًانثى1161ذكرى ٌحٌى محمد مسعد440297

غٌر مقبول202086.626.02028156344.170.1علمًذكر1297امجد عادل احمد الشرعب441518ً

غٌر مقبول201997.629.3253114704970.0علمًذكر1530عارف أحمد ناجً مثنى النجار442940

غٌر مقبول202085.025.5233215704970.0علمًذكر1685عبدالوهاب عبده قائد محمد الصمدي4431256

غٌر مقبول202088.626.62226146243.470.0علمًذكر1583اسامه صادق لطف الحبٌش4441044ً

غٌر مقبول201988.526.62324156243.470.0علمًأنثى1408اروى علً قائد حسن عرٌج445703

غٌر مقبول201988.426.52030126243.469.9علمًأنثى1400منال اسماعٌل عبدالعزٌز قاٌد المطري446693

غٌر مقبول201592.627.8212613604269.8علمًذكر1103بشٌر صادق محمد علً مهدي447179
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غٌر مقبول202087.926.42426126243.469.8علمًأنثى1512االء صادق محمد علً الدعٌس448908

غٌر مقبول202089.927.02118226142.769.7علمًأنثى1333مارٌا داؤد محمد غالب عبدهللا الصلوي449577

غٌر مقبول201987.526.32423156243.469.7علمًأنثى1597امل عبدالفتاح محمد التوٌت4501078ً

غٌر مقبول201985.125.52527116344.169.6علمًأنثى1473اسرار غالب علً عبدهللا قاسم451816

غٌر مقبول201989.826.91523236142.769.6علمًانثى1341رٌم محمد امٌن محمد احمد دماج452590

غٌر مقبول201989.526.92124166142.769.6علمًانثى1316رٌم احمد عبدالكرٌم بركات453551

غٌر مقبول202089.426.81927156142.769.5علمًذكر1346زٌاد رشاد علً محسن مهدي454608

غٌر مقبول201989.426.82520166142.769.5علمًذكر1580هالل نبٌل محمد سعٌد الوراف4551041ً

غٌر مقبول201887.026.1223286243.469.5علمًذكر1162رٌاض محمد احمد عبده456302

غٌر مقبول201989.126.72422156142.769.4علمًذكر1433احمد عبدهللا احمد قاٌد العٌبره457754

غٌر مقبول202091.327.4252213604269.4علمًذكر1013عبدهللا عبدالعزٌز فهاد احمد العواض45822ً

غٌر مقبول201891.327.4292011604269.4علمًانثى1164روعة منصور حمٌد احمد العدٌن459305ً

غٌر مقبول202088.926.72325136142.769.4علمًذكر1671نجٌب محفوظ ٌحٌى محمد النهم4601226ً

غٌر مقبول202086.425.9263156243.469.3علمًذكر1440جمال محمد حسن احمد اسكندر461769

غٌر مقبول201986.325.92325146243.469.3علمًأنثى1429ازهار امٌن محمد عل462745ً

غٌر مقبول201886.125.82328116243.469.2علمًانثى1172حكمة محمد محسن ٌحٌى البخاري463315

غٌر مقبول201993.127.92026135941.369.2علمًذكر1124عاصم عبدالجبار محمد منصور الزعٌم464228

غٌر مقبول201990.527.2182121604269.2علمًذكر1060اسامه صادق محمد مرشد46594

غٌر مقبول201988.126.42225146142.769.1علمًذكر1017محمد عبدالجبار احمد علً الصٌري46626

غٌر مقبول202085.825.7233186243.469.1علمًأنثى1498سباء رشاد احمد عاٌض الحجري467872

غٌر مقبول201892.827.82226115941.369.1علمًانثى1600زهراء ٌحٌى محمد غانم حاشد4681082

غٌر مقبول202090.127.0241719604269.0علمًذكر1430محمد االمٌن عبدالعزٌز قاسم469746

غٌر مقبول201987.826.3242986142.769.0علمًانثى1151الٌمامة مقبل احمد عبدهللا عالو470282

غٌر مقبول201889.426.822317604268.8علمًانثى1640كفاٌة ملهً احمد عبدهللا المقرع4711168ً

غٌر مقبول201989.326.8261915604268.8علمًذكر1109ضٌاء فاٌز هزاع حسن الشجاع472195

غٌر مقبول202091.327.41924165941.368.7علمًذكر1608اٌمن فٌصل محمد الجماع4731093ً

غٌر مقبول201991.027.32323135941.368.6علمًأنثى1359االء نبٌل هزاع احمد شرف الدٌن474625

غٌر مقبول202086.325.92129116142.768.6علمًأنثى1231رؤى عبدالقوي طاهر دبوان475408

غٌر مقبول201990.827.22325115941.368.5علمًأنثى1500سلمى عبده محسن محمد عبسٌن476881

غٌر مقبول201890.627.21926145941.368.5علمًانثى1139غٌداء احمد عبدهللا حزام فرحان477255

غٌر مقبول201888.326.5242313604268.5علمًذكر1439مستشار فٌصل احمد قاٌد العودي478767

غٌر مقبول201995.128.52320145739.968.4علمًانثى1101والء بشٌر عبدالوهاب قمحان479173

غٌر مقبول201694.828.41926125739.968.3علمًأنثى1518وفاء عبدالكر ٌم عبدهللا عل480914ً

غٌر مقبول202099.429.81123215538.568.3علمًذكر1459عبدالرحمن احمد محمد قاٌد481791

غٌر مقبول202090.027.02326105941.368.3علمًذكر1222احمد عبدالرحمن محمد قاسم الفالح482390ً

غٌر مقبول202087.626.3162123604268.3علمًأنثى1352خلود خالد عبدهللا محمد العماد483614

غٌر مقبول201992.027.62620125840.668.2علمًأنثى1539تسبٌح عارف علً غالب الشمٌري484956

غٌر مقبول201991.827.51824165840.668.1علمًانثى1066علٌاء محمد عبدالواحد قاسم زاهر485106

غٌر مقبول201889.326.82029105941.368.1علمًانثى1550امٌمة علً عبده سنان الكٌنع486971ً

غٌر مقبول201994.328.32530136847.668.0علمًذكر1495عبدالحكٌم محمود صالح علً الفتاح487860ً

غٌر مقبول201796.128.82327186847.668.0علمًأنثى1551اٌة محمد علً ناجً السحاري 488974

غٌر مقبول201998.329.52532116847.668.0علمًذكر1680عبدهللا عمر علً منصر الشرجً 4891244

غٌر مقبول201988.926.72218195941.368.0علمًذكر1415عبدالرحمن لطف حسن المنحم490714ً

غٌر مقبول201986.526.0183012604268.0علمًأنثى1450اثار احمد عبده محمد الصانع491781

غٌر مقبول201993.428.0192995739.967.9علمًانثى1273ربٌعة منصور احمد قاٌد492470

غٌر مقبول201886.425.9232512604267.9علمًذكر1454اشرف عبدالعزٌز علً سٌف493785

غٌر مقبول202086.025.8201822604267.8علمًأنثى1601مالك محمد احمد المعالمه4941083

غٌر مقبول201790.527.21819215840.667.8علمًانثى1369نعمة محمد غالب عبدهللا495641

غٌر مقبول201992.627.82321135739.967.7علمًذكر1241زٌن العابدٌن محمد طه الوائل496429ً

غٌر مقبول202092.527.8232595739.967.7علمًذكر1417صدٌق محمد عبدالعزٌز ٌحٌى الرفاع497728ً

غٌر مقبول201992.127.6203075739.967.5علمًذكر1239حمزه حمود ناجً محمد السمٌع498424ً

غٌر مقبول202094.128.21725145639.267.4علمًذكر1244ٌحٌى نبٌل ٌحٌى الرض499432ً

غٌر مقبول201891.827.52420135739.967.4علمًانثى1639حاكمة ملهً احمد عبدهللا المقرع5001167ً

غٌر مقبول201887.026.12126125941.367.4علمًانثى1615فردوس احمد صالح سٌف الشعب5011111ً

غٌر مقبول202091.627.52025125739.967.4علمًأنثى1322هبة عبدالباسط قاسم مقبل القدس502561ً

غٌر مقبول201991.627.52126105739.967.4علمًذكر1669محمد صادق احمد غالب السعٌدي5031223

غٌر مقبول201991.527.51626155739.967.4علمًذكر1123بشار حسن عبده سعٌد504225

غٌر مقبول201891.527.52123135739.967.4علمًانثى1272روٌدة محمد عبدالكرٌم الشرعب505469ً

غٌر مقبول202086.626.02119195941.367.3علمًأنثى1211هٌفاء دماج اسماعٌل احمد غانم506377

غٌر مقبول201986.025.81323235941.367.1علمًذكر1391احمد عبدالغنً احمد محمد البخٌت507681ً

غٌر مقبول201894.428.32727136746.967.0علمًذكر1683صدقً احمد بن احمد ٌحٌى الشرج5081251ً

غٌر مقبول202089.826.9212795739.966.8علمًأنثى1646امل عبدالكرٌم حسن الزوقري5091182

غٌر مقبول202085.025.52027125941.366.8علمًأنثى1659مالك عبدالرقٌب علً هزاع العدٌن5101211ً

غٌر مقبول202087.326.22022165840.666.8علمًذكر1324اٌمن منصور محمد عبده الجبل511563ً
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غٌر مقبول201989.526.92024135739.966.8علمًأنثى1647منار ٌوسف علً ناجً الزوم5121183

غٌر مقبول202087.126.12325105840.666.7علمًأنثى1451حكمت عبدالحكٌم عبدالعزٌز الحبٌش513782ً

غٌر مقبول202089.326.81921175739.966.7علمًذكر1522علً محمد علً محسن عقٌل514920

غٌر مقبول201992.327.72022135538.566.2علمًذكر1442طه حمود صالح السعٌدي515772

غٌر مقبول201989.626.91824145639.266.1علمًانثى1070رهام غالب اسماعٌل محمد فارع516111

غٌر مقبول201990.527.22327166646.266.0علمًأنثى1403رهام احمد عبده ناجً الشعب517696ً

غٌر مقبول201892.927.92630106646.266.0علمًذكر1543عدي احمد محمد عبدهللا الوجٌه518963

غٌر مقبول201996.529.02330136646.266.0علمًأنثى1673إبتسام صادق علً عبدالقوي الملصً 5191230

غٌر مقبول201993.828.12220125437.865.9علمًانثى1083اشجان امٌن محمد عبدالقوي الطاهري520131

غٌر مقبول201788.826.62121145639.265.8علمًانثى1160بشرى ٌحٌى محمد مسعد521296

غٌر مقبول201993.127.92320115437.865.7علمًذكر1034شهاب عبدالقوي محمد مهٌوب52246

غٌر مقبول202088.126.42116195639.265.6علمًذكر1263سلٌم كمال علً احمد ناصر523458

غٌر مقبول202088.126.41917205639.265.6علمًذكر1515خلٌل ابراهٌم محمد الحلٌان524911ً

غٌر مقبول202085.325.61828115739.965.5علمًأنثى1258سلسبٌل حمود محمد عبده النصٌري525452

غٌر مقبول201985.325.62025125739.965.5علمًذكر1501هارون عبده محسن محمد عبسٌن526883

غٌر مقبول202087.326.21924135639.265.4علمًذكر1347اٌمن محمد ٌحٌى حمٌد الشجاع527609

غٌر مقبول201991.927.61921145437.865.4علمًأنثى1524جمٌلة عبدالحمٌد احمد ناج528924ً

غٌر مقبول201989.526.92020155538.565.4علمًانثى1059رحاب غالب اسماعٌل محمد فارع52993

غٌر مقبول201891.827.52220125437.865.3علمًانثى1565بشائر محمد عبدهللا محمد المتوكل5301003

غٌر مقبول201989.326.8262095538.565.3علمًذكر1642عبدهللا فٌصل قائد عبده قائد5311174

غٌر مقبول202091.527.5232295437.865.3علمًأنثى1257ثرٌا عبدالكرٌم عبدهللا علً المس532451ً

غٌر مقبول201988.926.71820175538.565.2علمًذكر1296اصٌل مهٌوب عبدهللا ناصر الحمٌدي533512

غٌر مقبول201891.127.3212675437.865.1علمًذكر1143علً محمد علً الزوقري534262

غٌر مقبول201893.127.9172975337.165.0علمًانثى1482نجالء عادل احمد محمد باشا535836

غٌر مقبول201889.826.92232116545.565.0علمًذكر1542نعمان محمد علً احمد الحداد 536962

غٌر مقبول201988.126.42121135538.564.9علمًانثى1318زٌنب محمد علً احمد سعٌد537554

غٌر مقبول201892.827.82120125337.164.9علمًذكر1132احمد فاٌز قاٌد الشرٌف538241ً

غٌر مقبول201988.026.41718205538.564.9علمًذكر1664محمد عبدالسالم علً عبدهللا الهبوب5391218

غٌر مقبول201985.625.7192985639.264.9علمًذكر1310محمد صادق علً سعٌد الثواب540540ً

غٌر مقبول201985.125.5193075639.264.7علمًانثى1076امٌمة بدٌع احمد عبدالفتاح الساده541119

غٌر مقبول202089.526.92121125437.864.7علمًأنثى1576امةالرحمن فٌصل محمد الدمٌن5421024ً

غٌر مقبول202091.527.51218235337.164.6علمًذكر1633صالح حمدي احمد محمد الشغدري5431148

غٌر مقبول201986.526.01724145538.564.5علمًذكر1488قابوس طاهر ناجً حمٌد544845

غٌر مقبول201591.027.31921135337.164.4علمًانثى1006نوى امٌن عبدهللا احمد الوجٌة5459

غٌر مقبول202086.325.92024115538.564.4علمًذكر1431عمر ٌحٌى علً الشطب546747ً

غٌر مقبول201988.126.41820165437.864.2علمًذكر1122سلٌمان عبدالسالم احمد الصوف547224ً

غٌر مقبول201785.025.52023125538.564.0علمًانثى1154زهور رشاد امٌن غالب سالم548288

غٌر مقبول201991.927.6212565236.464.0علمًذكر1130لبٌب محمود عبدهللا حزام549239

غٌر مقبول202089.426.82319115337.163.9علمًذكر1612جارهللا عبدالرقٌب عبدهللا عباس5501107

غٌر مقبول201987.026.12017175437.863.9علمًذكر1665الحمزه احمد محمد حسٌن المطري5511219

غٌر مقبول201896.128.820219503563.8علمًانثى1564بلقٌس احمد عبدهللا علً احمد5521000

غٌر مقبول202086.526.02118155437.863.8علمًأنثى1337غدٌر احمد حسن عقالن553582

غٌر مقبول201991.127.3202845236.463.7علمًذكر1149بسام قاٌد علً احمد رحام554279ً

غٌر مقبول201786.425.92316155437.863.7علمًانثى1326فنون فٌصل نعمان مقبل احمد555566

غٌر مقبول201995.328.6171815503563.6علمًذكر1616عمرو خالد عبده علوان الكمال5561115ً

غٌر مقبول202085.925.81822145437.863.6علمًذكر1449وسام حسن محمد محسن المزجاج557780ً

غٌر مقبول202088.026.41919155337.163.5علمًأنثى1578هدى عبدهللا حمود الموقر5581038

غٌر مقبول201887.426.21625125337.163.3علمًذكر1159رفٌق احمد محمد قاٌد العمري559295

غٌر مقبول201887.026.1192685337.163.2علمًذكر1125جبران عدنان احمد عبده قاٌد العفٌري560233

غٌر مقبول201888.926.71521165236.463.1علمًانثى1596رحاب عبدالرؤوف عبدالعلٌم الطوٌل5611075

غٌر مقبول202088.426.51328115236.462.9علمًأنثى1264عاٌدة عبده محسن الحاشدي562459

غٌر مقبول201988.026.42118135236.462.8علمًأنثى1410بشائرالخٌر نعمان قاٌد علً الجماع563705ً

غٌر مقبول201988.026.41917165236.462.8علمًذكر1650زٌاد صادق علً ناجً البدوي5641187

غٌر مقبول201987.626.31621155236.462.7علمًذكر1153همام احمد عبدهللا ٌحٌى العماري565285

غٌر مقبول201996.428.91619134833.662.5علمًأنثى1651علٌاء صالح محمد ناجً الدمٌن5661192ً

غٌر مقبول202087.026.11720155236.462.5علمًأنثى1609مالك بالل عبدالرحمن العوج5671100

غٌر مقبول202091.527.5172211503562.5علمًأنثى1233شهد علً قاسم حمود حٌدر568411

غٌر مقبول201991.027.3211811503562.3علمًأنثى1568احسان غٌالن احمد احمد الرهم5691007ً

غٌر مقبول201990.627.2152510503562.2علمًذكر1148عبدالرحمن فٌصل محمد علً الدحان570278

غٌر مقبول201990.427.1171815503562.1علمًانثى1111احالم ولٌد محمد االمٌر571198

غٌر مقبول202087.626.31821125135.762.0علمًذكر1649وائل ولٌد حمود قاسم النخالن5721186ً

غٌر مقبول201889.526.9162113503561.9علمًانثى1474سمٌة امٌن سنان احمد نصر573817

غٌر مقبول201994.028.21523104833.661.8علمًأنثى1446مروة عبدالملك احمد محمد الجهران574777ً

غٌر مقبول201891.627.52217104934.361.8علمًانثى1424سلوى درهم فارع الحبٌش575739ً
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غٌر مقبول202086.526.01318205135.761.7علمًذكر1351وسٌم خالد عبدهللا محمد العماد576613

غٌر مقبول201886.425.91724105135.761.6علمًذكر1155بالل محمد علً صالح الزٌادي577290

غٌر مقبول202086.425.91721135135.761.6علمًأنثى1262جواهر جمٌل محمد علً الصانع578457

غٌر مقبول201986.025.8182585135.761.5علمًذكر1145احمد علً غالب احمد الشدوف579272ً

غٌر مقبول201790.127.01615184934.361.3علمًذكر1045عبدالواسع احمد احمد عبده حسن58063

غٌر مقبول201990.027.01718144934.361.3علمًأنثى1635بنٌان اكرم محمد قاٌد البٌضان5811157ً

غٌر مقبول201989.927.0132794934.361.3علمًانثى1121خولة محمد عبدهللا علً علوان582222

غٌر مقبول201987.426.2161717503561.2علمًأنثى1368احسان خالد احمد الرخم583640ً

غٌر مقبول201889.526.91919114934.361.2علمًانثى1588هاجر عبده محمد ناجً مقران5841049

غٌر مقبول201994.028.2250224732.961.1علمًأنثى1572فاطمة علً اسماعٌل محمد محرم5851016

غٌر مقبول201889.126.71620134934.361.0علمًذكر1453ادم احمد محمد عبدالقوي586784

غٌر مقبول201993.628.1172464732.961.0علمًذكر1238فهد عبدالعزٌز ناجً محمد السمٌع587423ً

غٌر مقبول201791.127.3192364833.660.9علمًانثى1131حفصة مصلح صالح سعٌد المقارب588240

غٌر مقبول202085.825.7181814503560.7علمًذكر1230قٌس عبدالقوي طاهر دبوان589407

غٌر مقبول202090.327.11516174833.660.7علمًأنثى1423رٌما رضوان علً محمد الحبٌش590738ً

غٌر مقبول202087.426.2182474934.360.5علمًذكر1031عبداالله محمد علً ٌحٌى شمسان59142

غٌر مقبول201989.326.81721104833.660.4علمًانثى1058فاطمة عبده محمد عبده قاسم59290

غٌر مقبول201989.126.7212074833.660.3علمًأنثى1525عائشة رشاد علً قاسم الشراع593926ً

غٌر مقبول201993.127.9172364632.260.1علمًذكر1545ٌونس محمد عبده مثنى الرشٌدي594966

غٌر مقبول201994.528.41817104531.559.9علمًذكر1057خلٌل محمد عبده حمود59589

غٌر مقبول201989.326.81816134732.959.7علمًأنثى1456اٌمان عبدالملك احمد قاسم الخوالن596787ً

غٌر مقبول201890.927.31718114632.259.5علمًانثى1284نهى اسماعٌل علً حزام597488

غٌر مقبول201590.327.11519124632.259.3علمًانثى1598رشا عبدالسالم عبدهللا القاسم5981079ً

غٌر مقبول201994.428.32210124430.859.1علمًذكر1643عمرو عبده مسعد عٌاش5991175

غٌر مقبول201993.928.21924165941.359.0علمًذكر1682محمد عبدالواحد احمد السامع6001248ً

غٌر مقبول202086.526.01418154732.958.9علمًذكر1336عبدالغنً احمد حسن  عقالن601581

غٌر مقبول201988.826.61519124632.258.8علمًأنثى1658شٌماء محمد عبدالرحمن عبدالكرٌم الجراف6021209ً

غٌر مقبول202085.525.7172194732.958.6علمًذكر1619قصً نبٌل احمد العفٌري6031124

غٌر مقبول201887.626.3132764632.258.5علمًذكر1147عارف محمد عبده علً الحداد604277

غٌر مقبول202086.926.11217174632.258.3علمًذكر1567حمٌر عبده مسعد القادري6051006

غٌر مقبول201689.126.71417144531.558.2علمًذكر1168عدنان علً قاٌد سالم606309

غٌر مقبول201986.826.0201884632.258.2علمًذكر1663عفٌف حمود عبده علً محمد العفٌف6071216

غٌر مقبول201786.025.81121144632.258.0علمًذكر1024ٌوسف عبدالواحد عبدالعزٌز الشجاع60835

غٌر مقبول201987.926.41816114531.557.9علمًذكر1636حذٌفه عبده علً ناجً الخضر6091160

غٌر مقبول201990.127.01714134430.857.8علمًذكر1110محمد امٌن عبده محمد عبده610197

غٌر مقبول201887.126.11114204531.557.6علمًذكر1107اسامه سمٌر قاسم حسن611190

غٌر مقبول201987.126.11321114531.557.6علمًانثى1170دعاء عوض محمد ناجً االصبح612312ً

غٌر مقبول201987.026.12113114531.557.6علمًذكر1099سامً عبدالواحد عبدالقوي عبدالرحمن613166

غٌر مقبول201686.626.0142294531.557.5علمًانثى1401هالة رشاد حمود مقبل عطاء614694

غٌر مقبول201990.127.0152264330.157.1علمًذكر1479اسامه عبدالكرٌم احمد علً الجبئ615826ً

غٌر مقبول201987.826.31815114430.857.1علمًانثى1180اٌمان فؤاد ناصر علً المخالف616325ً

غٌر مقبول201990.027.0161984330.157.1علمًذكر1606عبدالرحمن محمد احمد قاٌد عبدالرحمن6171090

غٌر مقبول201987.526.3181794430.857.1علمًأنثى1490زهور عبده احمد فرحان سٌف618847

غٌر مقبول201889.426.8181874330.156.9علمًانثى1509ابتهال احمد عبده الشبٌب619905ً

غٌر مقبول202091.327.41220104229.456.8علمًذكر1457محبوب جمال محمد حزام الشغدري620789

غٌر مقبول202086.526.01319124430.856.8علمًذكر1223الحمزه علً محمد احمد الجرادي621392

غٌر مقبول201995.828.7131710402856.7علمًأنثى1444امةالرحمن صادق محمد الشراع622774ً

غٌر مقبول201885.625.71517124430.856.5علمًذكر1247عبدالعزٌز عبدالحمٌد عبدالعزٌز الصالح623437ً

غٌر مقبول202085.425.61417134430.856.4علمًذكر1587حمٌر نعمان ناجً قاسم العودي6241048

غٌر مقبول201990.027.02011114229.456.4علمًذكر1182احمد محمد حمود حسن سالم625328

غٌر مقبول201887.626.3132464330.156.4علمًانثى1117االء صالح عبده سعٌد الرعوي626215

غٌر مقبول201987.526.31716104330.156.4علمًذكر1655اسامه عادل عبده عثمان السامع6271203ً

غٌر مقبول201987.126.11318124330.156.2علمًذكر1039محمد محمد نعمان محمد قاسم62856

غٌر مقبول201891.827.51317114128.756.2علمًانثى1406منال نجٌب حسن حترش629700

غٌر مقبول201589.426.8112474229.456.2علمًذكر1038مصطفى عبدهللا علً محمد المزجاج63055ً

غٌر مقبول201989.126.71714114229.456.1علمًذكر1129حاتم علً حمود عبدهللا الوتٌح631238ً

غٌر مقبول201988.826.61613134229.456.0علمًانثى1118اشراق عبدالقوي سلطان القاسم632217ً

غٌر مقبول201890.627.2212785639.256.0علمًذكر1544عرفات محمدعلً حسن الدغار633964

غٌر مقبول201996.328.91923145639.256.0علمًأنثى1688لبابة علً عبد الرزاق الصٌادي 6341264

غٌر مقبول201885.625.71716104330.155.8علمًانثى1513عائشة طه محمد عبدهللا ناصر635909

غٌر مقبول201887.326.2231274229.455.6علمًانثى1603عال ٌحٌى علً مسعد سنان6361086

غٌر مقبول201986.325.9191494229.455.3علمًانثى1075اٌة كمال احمد محمد صبره637118

غٌر مقبول201989.526.914179402854.9علمًذكر1533محمد محسن حمود ٌحٌى الصبري638948

غٌر مقبول202087.826.3151411402854.3علمًذكر1393عبدهللا محمد احمد احمد عبدهللا639683
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غٌر مقبول201990.627.2141683826.653.8علمًأنثى1478خولة هٌكل عبده محمد الشواف640823ً

غٌر مقبول201889.426.8121793826.653.4علمًانثى1487سلمى عبداللطٌف قاٌد حسن البخٌت641844ً

غٌر مقبول201986.626.0820113927.353.3علمًأنثى1662انفال علً قحطان خالد6421215

غٌر مقبول201988.826.61412123826.653.2علمًذكر1092احمد صادق احمد هادي الهمدان643146ً

غٌر مقبول201797.929.41923115337.153.0علمًأنثى1678عصماء احمد مسعد محمد النجار6441238

غٌر مقبول202090.527.2141393625.252.4علمًأنثى1531فاطمه فٌصل محمد عبدالمجٌد محمود645946

غٌر مقبول201985.425.61413113826.652.2علمًانثى1108االء ابراهٌم عبدهللا احمد646193

غٌر مقبول201989.927.0121863625.252.2علمًذكر1144نواف صادق احمد محمد المخالف647264ً

غٌر مقبول201986.325.9151393725.951.8علمًانثى1163ارزاق محمد ناجً ناصر شمالن648303

غٌر مقبول201989.927.01211123524.551.5علمًأنثى1220شذى رمزي عبدالسالم عبده ثابت االغبري649388

غٌر مقبول201989.826.9141473524.551.4علمًانثى1078سلمى صالح عبده الٌافع650122ً

غٌر مقبول201587.326.2916113625.251.4علمًانثى1114هبة خالد علً محسن العفٌف651204

غٌر مقبول202086.826.0131853625.251.2علمًذكر1620عبدالعزٌز صادق احمد محمد فارع الكامل6521125

غٌر مقبول201990.327.11311103423.850.9علمًانثى1046شٌماء صالح محمد عبدالقوي الجبرت65364ً

غٌر مقبول201988.126.41311103423.850.2علمًأنثى1435تٌسٌر محمد حزام صالح ادرٌس654757

غٌر مقبول201985.425.6111593524.550.1علمًأنثى1584اكرام عبدالواحد محمد قاسم ناصر6551045

غٌر مقبول201987.526.3141193423.850.1علمًذكر1574همام علً علً مصلح الربادي6561018

غٌر مقبول201889.526.9148113323.150.0علمًانثى1503جٌهان عبده محمد ٌحٌى شمٌس657889

غٌر مقبول201988.826.6121293323.149.7علمًذكر1653عبدالسالم هادي احمد سعد6581194

غٌر مقبول201991.027.371693222.449.7علمًذكر1185رفٌع رضوان احمد حمود العقاب659334

غٌر مقبول201991.027.3111653222.449.7علمًذكر1342صدٌق محمد مسعد ناصر الهبه660591

غٌر مقبول201894.428.313125302149.3علمًأنثى1657شام ادٌب عبدهللا الحود6611208

غٌر مقبول201985.425.6121383323.148.7علمًأنثى1590منار عبده صالح عٌاش6621054

غٌر مقبول202093.027.911982819.647.5علمًذكر1579عبدالرحمن نجٌب علً الٌوسف6631040ً

غٌر مقبول2020100.030.01521114732.947.0علمًأنثى1684خولة ولٌد عبدالكرٌم محمد العواضً 6641253

غٌر مقبول201986.425.9111072819.645.5علمًذكر1516اسامه نبٌل احمد علً عبده الشلح665912

غٌر مقبول201987.426.211682517.543.7علمًذكر1575ماجالن محمد فارع محمد المحمودي6661022

غٌر مقبول201889.026.716082416.843.5علمًانثى1136ناهد محمود احمد علً الجماع667249ً

غٌر مقبول201994.128.2142184330.143.0علمًذكر1687فواز محمد محمد مقبل الٌوب6681262ً

غٌر مقبول201992.527.81517104229.442.0علمًذكر1681هالل ناجً هادي علً المنصوب 6691247

غٌر مقبول201993.628.1121963725.937.0علمًذكر1674بكٌل نبٌل محمد مسعد الشوٌع 6701231

غٌر مقبول202094.328.30000028.3علمًأنثى1012والء قٌس عبدالكرٌم علً بدر67121

غٌر مقبول201994.028.20000028.2علمًأنثى1566مرٌم صادق علً امٌن الشراع6721004ً

غٌر مقبول201993.328.00000028.0علمًانثى1183االء عدنان علً محمد صالح الزهٌري673330

غٌر مقبول201992.927.90000027.9علمًأنثى1666الرا محمد عبدهللا عباس رونه6741220

غٌر مقبول201992.327.70000027.7علمًذكر1607اسامه عبده صالح احمد الوجٌه6751091

غٌر مقبول201991.927.60000027.6علمًأنثى1413ُحسن علً عبدهللا علً الربٌه676711

غٌر مقبول201891.827.50000027.5علمًذكر1638عبدالرحمن علً قاٌد قاسم الداعري6771166

غٌر مقبول201891.627.50000027.5علمًذكر1044اصٌل عبدالمغنً علً غالب67862

غٌر مقبول202091.427.40000027.4علمًذكر1644ٌونس عبدالكرٌم عبدهللا سعٌد الزبٌدي6791178

غٌر مقبول201990.427.10000027.1علمًذكر1604نجم الدٌن منصور عبدهللا ناصر الوجٌه6801087

غٌر مقبول201989.326.80000026.8علمًذكر1205رشاد محمد عبدهللا درابٌش681363

غٌر مقبول201988.926.70000026.7علمًأنثى1527عائشة علً احمد ناجً العلٌم682932ً

غٌر مقبول201688.526.60000026.6علمًانثى1661جنةالفردوس عبدهللا محمد علً الدعٌس6831214

غٌر مقبول201888.426.50000026.5علمًذكر1287اسامه اكرم عبده صالح العودي684495

غٌر مقبول202087.126.10000026.1علمًذكر1471عزام ٌحٌى عبدهللا ٌحٌى ماهوب685812

غٌر مقبول201685.525.70000025.7علمًانثى1611نائلة عبدالرقٌب علً محمد6861104

غٌر مقبول201785.325.60000025.6علمًانثى1405اصالة خالد حمود عبدهللا سٌف687698

غٌر مقبول201985.025.50000025.5علمًذكر1558اسماعٌل قائد حمٌد مصلح688989
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