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غير مقبول85.882723156571.264علميانثىعائشة احمد هزاع قايد العلواني486

غير مقبول85.52624156571.15علميذكرحازم منير مقبل صالح4

غير مقبول92.382224166271.114علميذكرمحمد احمد قاسم عبده الحلقي22

غير مقبول89.882226156371.064علميذكرزيدون عبدهللا سيف سيف العيسائي1342

غير مقبول84.52123216570.85علميانثىمها مصلح محمد قاسم العثماني1214

غير مقبول84.52820176570.85علميذكروهيب عبدالقوي سلطان القاسمي1303

غير مقبول86.382324176470.714علميذكرحسام رشاد صادق محمد الهمداني594

غير مقبول88.632418216370.689علميذكرعمرو سمير احمد عبدهللا الغولي83



غير مقبول88.132523156370.539علميذكرابراهيم صادق احمد فازر البريهي436

غير مقبول92.38232996170.414علميذكرعبدهللا عبدالسالم لطف العمراني224

غير مقبول86.382219226370.014علميانثىاميرة ياسر سالم احمد العروقي808

غير مقبول1002421125769.9علميذكرعبدالرحمن فكري مرشد يحيى نمنم980

غير مقبول85.882216256369.864علميذكرعبدالرحمن نبيل حمود مرشد الرصاص488

غير مقبول95.131919215969.839علميانثىوالء بشير عبدالوهاب قمحان792

غير مقبول92.5252696069.75علميذكرخطاب حمود فارع محمد الوجيه1496

غير مقبول87.252619176269.575علميذكربكيل علي محمد صالح القحام1246

غير مقبول87.132514236269.539علميانثىامل سعيد علي الشامي344

غير مقبول872418206269.5علميذكرايهاب ياسين علي محمد النخالني1423

غير مقبول84.382022216369.414علميانثىحماس محمد محمد المريسي1177

غير مقبول86.382425136269.314علميذكراشرف عبدالعزيز علي سيف658

غير مقبول90.752220186069.225علميانثىمريم راجح محمد عبده البخيتي501

غير مقبول83.632525136369.189علميانثىاسماء غالب محمد محمد حيدر1185

غير مقبول85.381624226269.014علميذكرحمير نعمان ناجي قاسم العودي200

غير مقبول89.52414226068.85علميذكرصفوان عبدالسالم محمد علي الجهوري39

غير مقبول88.882519166068.664علميذكرعبدالرحمن قائد مقبل علي المليكي252

غير مقبول841528196268.6علميذكرمعاذ محمد قاسم احمد ويس1182

غير مقبول88.382224146068.514علميانثىمنال اسماعيل عبدالعزيز قايد المطري763

غير مقبول88.131915266068.439علميذكرمحمد عبدهللا احمد نعمان464

غير مقبول92.382619135868.314علميانثىابتسام احمد محمد محسن857

غير مقبول92.382612205868.314علميذكريحيى محمد هزاع عبدالوهاب972

غير مقبول902717155968.3علميانثىاية محمد علي قاسم الوائلي1100

غير مقبول93.632816135767.989علميانثىهند عبدهللا علي قحطان االدريسي1365

غير مقبول84.132621146167.939علميانثىهديل يحيى عبده عبدهللا االعرج583

غير مقبول86.25292566067.875علميانثىامةالسالم محمد عبدهللا علي القوزلي765

غير مقبول86.132423136067.839علميذكراحمد محمد عبده محمد1497

غير مقبول87.882123155967.664علميانثىسلمى وليد محمد سعيد الصداقي936

غير مقبول94.88281995667.664علميذكربرهان منصور احمد عبدهللا غالب الجعفري1021

غير مقبول91.132317175767.239علميانثىمريم عبدالرؤوف عبدالعليم الطويل342

غير مقبول842321166067.2علميانثىتسبيح عبدالمجيد عبدهللا البخيتي629

غير مقبول86.252423125967.175علميانثىايناس قاسم عبده حسن الجبرتي1399

غير مقبول86.752218185866.625علميانثىهبة محمد حسن عبدهللا768

غير مقبول86.381825155866.514علميذكرجمال محمد حسن احمد اسكندر778

غير مقبول842421145966.5علميانثىعائشة ماجد يحيى ناجي مقران1291

غير مقبول86.132222145866.439علميذكرمنيف عبدالباسط محمد سيف 1260

غير مقبول89.252715145665.975علميانثىاميمة علي عبده سنان الكينعي846

غير مقبول932218145465.7علميذكرمحمد كمال محسن المغربي1079

غير مقبول90.52014215565.65علميانثىاسماء محمد ناجي احمد العبادي400

غير مقبول90.252122125565.575علميذكرمبروك محمد عبدالسالم عبدالقيوم560

غير مقبول85.381921175765.514علميذكرهيثم خالد محمد قاسم العثماني466

غير مقبول87.132618125665.339علميانثىاسرار عبده محمد عبدالعزيز الشهاري266

غير مقبول87.752714145564.825علميانثىخولة عبده عبدهللا حسن المحمودي646

غير مقبول96.132214145063.839علميانثىبلقيس احمد عبدهللا علي احمد1089

غير مقبول85.752215175463.525علميانثىرويده علي صالح فارس احمد1075

غير مقبول86.252016175362.975علميانثىسارة احمد سلطان عبدالحميد الكحيلي1035

غير مقبول85.632316145362.789علميانثىاحسان حمود علي عبدهللا منصر1453

غير مقبول90.132312165162.739علميذكرمحمد االمين عبدالعزيز قاسم672

غير مقبول89.881713215162.664علميذكربشار فهد قاسم مدهش957

غير مقبول87.252517105262.575علميانثىعائدة علي محمد سيف الشرعبي716

غير مقبول91.88241795062.564علميانثىروان بجاش محمد سيف591

غير مقبول901618165062علميذكراحمد محمد حمود حسن سالم862

غير مقبول86.631817165161.689علميذكرصخر سالم سعيد محمد1414

غير مقبول86.382315135161.614علميانثىاريم ابراهيم ياسين عبده المقطري14

غير مقبول88.381516195061.514علميذكرسليمان عبدالقادر علي احمد الدعيس203

غير مقبول94.25172194761.175علميانثىشيماء احمد قاسم ناجي عبدهللا العوش1110

غير مقبول93.381917114760.914علميانثىربيعة منصور احمد قايد1015

غير مقبول84232165060.2علميذكرباسل عبدالقوي احمد ناجي1386

غير مقبول83.63202375060.089علميذكرمحمد عبدهللا سعيد علي الجماعي1207

غير مقبول92.751816124660.025علميانثىاليمامة عبدالناصر احمد علي الفهد1084

غير مقبول92.25276134659.875علميانثىثريا محمد حسن احمد حراب312

غير مقبول862014144859.4علميانثىالوان امين محمد علي الشجاع871

غير مقبول911513174558.8علميانثىاحسان غيالن احمد احمد الرهمي236



غير مقبول86.251918104758.775علميانثىازهار امين محمد علي282

غير مقبول89.25259114558.275علميانثىالعنود همام محمد علي النجار179

غير مقبول901514154457.8علميذكرعبدالرحمن محمد احمد قايد عبدالرحمن659

غير مقبول89.251816104457.575علميانثىايمان عبدالملك احمد قاسم الخوالني744

غير مقبول88.751614144457.425علميانثىتهاني ثابت محمد طه الجبرتي346

غير مقبول931110214257.3علميانثىعائشة عبدالرقيب محمد السميري697

غير مقبول87.881410204457.164علميذكرعماد سعيد عبدالواسع مسعد زاهر655

غير مقبول85.51617124557.15علميانثىلينا عبدهللا محمد عبده قاسم966

غير مقبول92.131413154257.039علميذكرابراهيم فيصل علي محمد1326

غير مقبول83.88221494556.664علميانثىندى ياسين محمد علي النجار1465

غير مقبول89.631911124256.289علميانثىنور عبدالناصر احمد علي الفهد1085

غير مقبول91.5201294156.15علميذكربشار حسن عبده سعيد155

غير مقبول89.25177174155.475علميذكراحمد محمد احمد المغربي770

غير مقبول91.25148184055.375علميانثىسمية سليم ثابت العثماني1029

غير مقبول91.25189134055.375علميذكرمحمد محمد يحيى العنسي1063

غير مقبول90.7525784055.225علميذكراسعد عبده عبدهللا سيف793

غير مقبول91.88916143954.864علميانثىسكينة حمود محمد عبده يوسف1122

غير مقبول84.631415134254.789علميذكرصقر عبدالسالم مارش حمود الحليسي546

غير مقبول90.13159153954.339علميانثىمروة عبدالجليل عبده عبدهللا467

غير مقبول85.38112184053.614علميانثىرحاب عبدالسالم علي محسن الخوالني406

غير مقبول91.88179113753.464علميانثىسمية صادق محمد محسن االصبحي1253

غير مقبول93156153653.1علميانثىغيداء إسماعيل احمد سفيان وجيه الدين1382

غير مقبول90.88618123652.464علميانثىسلمى علي احمد الدعيس1061

غير مقبول88.88131673651.864علميذكرعمرو عبدهللا حسن محمد البريهي1059

غير مقبول83.381512113851.614علميانثىسمية فؤاد احمد علي الشعبي294

غير مقبول92.13145143350.739علميذكرحمزه عبدالوهاب محمد عبده فارع98

غير مقبول93.13131083149.639علميذكرمحمد بن محمد احمد عبدهللا982

غير مقبول83.251010153549.475علميانثىماليين حمود عبدالمعز القاضي1126

غير مقبول86.13121093147.539علميانثىام الخير محمد احمد احمد الجحدري630

غير مقبول88.511882745.45علميذكرتميم محمد علي صالح الغباري769

غير مقبول8712682644.3علميانثىغيداء جميل علي الصغير1329

غير مقبول94.757872243.825علميذكراسامه عبدالقوي حميد دبوان1406

غير مقبول87.3861172443.014علميذكرحاشد محمد علي قاسم االدريسي 914

غير مقبول92.139572142.339علميانثىاقبال محمد احمد فارع1470

غير مقبول8619001939.1علميذكربالل صادق قايد مصلح الوهبي55

غير مقبول92.7500121236.225علميانثىجودة محمد يحيى محمد قاسم762

غير مقبول97.63000029.289علميذكربدر محمد احمد قاسم زربة 961

غير مقبول96.88000029.064علميذكرعبدالحق علي محمد عبدهللا الوجيه 1086

غير مقبول95.88000028.764علميانثىنجالء محمد احمد هايل البعداني819

غير مقبول95.5000028.65علميانثىخديجة محمد علي الدعيس1355

غير مقبول95.13000028.539علميانثىاماني امين احمد عايض427

غير مقبول93.88000028.164علميذكرعقيل احمد نعمان قاسم عقيل414

غير مقبول92.88000027.864علميذكرصالح سعيد احمد عبدالهادي874

غير مقبول92.63000027.789علميانثىوفاء عبدالسالم علي دحان898

غير مقبول91.38000027.414علميذكرحمدي امين عبده قائد 787

غير مقبول90.63000027.189علميانثىرشا ابراهيم محمد علي الهندي237

غير مقبول90.25000027.075علميذكراكرم عبده عبدهللا عباس الرونه1120

غير مقبول89000026.7علميانثىعائشه محمد علي الدعيس1354

غير مقبول87.75000026.325علميذكربشار محمد علي مقبل الكلبي598

غير مقبول87.75000026.325علميانثىالهام عبد السالم محمد خالد1094

غير مقبول87000026.1علميذكرامجد يحيى سعيد علي994


