
الحالةالدرجة النهائيةدرجة اختبار القبولدرجة الثانويةنوع الثانويةاسم المتقدمرقم التنسيقم
مقبول93.889292.564علميسيف علي محمد علي الشامي1156
مقبول95.259091.575علميثريا عبدالمؤمن سعيد مرشد2279
مقبول94.259091.275علميبشارة محمد سيف احمد الحسامي3692
مقبول899291.1علميخديجة ابراهيم عبدهللا البخيتي460
مقبول92.258989.975علميريما طارق علي محمد شجاع الدين5351
مقبول92.758889.425علميايهم نبيل حمود الرصاص6421
مقبول94.758789.325علميوسام عادل احمد محمد الضبياني7934
مقبول86.889089.064علميمكرم جمال صادق محمد االديب81145
مقبول92.758788.725علميالياس احمد علي محمد حيدر9726
مقبول92.638788.689علميماريا مراد سعيد قحطان الحيدري10182
مقبول94.58688.55علميبشار احمد علي منصور11129
مقبول92.888688.064علمياسامه نجيب محمد قايد12870
مقبول92.638687.989علميمحمد عبدالملك عبدالرحمن النجار13430
مقبول998387.8علميفاروق علي احمد عبده الجوحي14875
مقبول89.258787.675علميسندس قايد غالب المليكي15120
مقبول88.258787.375علميحسام احمد محمد قاسم الهمداني16883
مقبول94.758487.225علميدينا عبدالحكيم محمد عبدهللا الجرافي17791
مقبول908687.2علمياسامه انور امين محمد18360
مقبول938486.7علميسبا حمود احمد محسن ابواصبع191460
مقبول85.758786.625علميسباء رشاد احمد عايض الحجري20864
مقبول888686.6علميحنان سلطان علي قاسم21274
مقبول92.58486.55علميرازان قاسم عبده عبدهللا الهادي221
مقبول94.638386.489علميسهيلة ناجي علي محمد ابوعروق23204
مقبول87.58686.45علمياسامه امين سعيد هزاع فرحان24148
مقبول94.258386.375علمياحمد شوقي قائد ناجي مسعد251025
غير مقبول94.258386.375علميمحمد عبدالحفيظ احمد النزيلي2644
غير مقبول91.638486.289علمياميمة عبدالوهاب مرشد ثابت27345
غير مقبول95.888286.164علميايمن عصام يحيى فرحان28433
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غير مقبول938386علمياسامه محمد عبده علي المخالفي29441
غير مقبول888585.9علميوهيب عبدالرقيب محمد عبدالدائم الحسني30548
غير مقبول91.58385.55علميصالح حمدي احمد محمد الشغدري31268
غير مقبول95.58185.35علميهمام صادق علي خالد32718
غير مقبول90.638385.289علميعبدالرحمن مهيوب علي قاسم الحبيشي33702
غير مقبول90.58385.25علميميرفت عبده علي احمد القادري34641
غير مقبول97.58085.25علميمها عبده غالب محمد العتابي351026
غير مقبول90.258385.175علميفوزي محمد عبدهللا الماعطي361362
غير مقبول85.388585.114علميمحمد حسين عبدهللا عبده37103
غير مقبول92.388285.114علميالمقداد عمر عبده محمد الحبيشي38500
غير مقبول91.388284.814علمييونس عبدالكريم عبدهللا سعيد الزبيدي39858
غير مقبول91.258284.775علميدعاء وليد محمد سعيد الصالحي40163
غير مقبول93.58184.75علميبثينة نجيب علي محسن مداغش41816
غير مقبول86.258484.675علميعلياء علي قايد مسعد العودي421082
غير مقبول938184.6علميفائز عبده عبدهللا غالب43316
غير مقبول888384.5علميمروى عصام عبدهللا عيدروس44216
غير مقبول87.58384.35علميعدنان سمير صالح عبدهللا البعداني45811
غير مقبول85.138484.339علميامةالعليم سعيد مرشد سفيان46220
غير مقبول91.758184.225علميندى امين علي ناصر الشجاع4742
غير مقبول93.758084.125علميروينا عبدالحكيم عبدالسالم الهندي48626
غير مقبول93.638084.089علميعبدهللا عبدالواحد عبدهللا الصباحي49101
غير مقبول95.887984.064علميفضل عبده محمد محمد الحالمي50682
غير مقبول938083.9علميعزيز عبده محمد الحروبي5196
غير مقبول90.58183.85علميبشير عبده علي سيف الكمالي52656
غير مقبول87.58283.65علميالزهراء محمد منصور العامري53474
غير مقبول96.757883.625علميمتوليه عبدهللا محمد محسن الكربي54559
غير مقبول98.257783.375علمياسامة عبدالرزاق علي قاسم جعفر551473
غير مقبول91.138083.339علميلؤي احمد قايد محمد العبري56868
غير مقبول85.888283.164علمينوح علي محمد احمد حسن57983
غير مقبول88.138183.139علميحمزه عادل فارع مصلح العودي58242
غير مقبول888183.1علميرشيدة رشاد عبده قاسم اسعد59530



غير مقبول92.637983.089علمياميمة عبدالرقيب مهيوب سعيد فازع المزاحم60122
غير مقبول87.138182.839علميبثينة احمد ناجي علي61565
غير مقبول87.138182.839علميمحمد نجيب حمود احمد الصالحي62419
غير مقبول878182.8علميعدي عبدالرحمن عبده قاسم63372
غير مقبول93.387882.614علميوجيه محمد احمد الوصيه641067
غير مقبول93.137882.539علميتنوير عبدالقوي احمد ناجي65667
غير مقبول94.757782.325علميابراهيم فهد عبدالجليل سيف66288
غير مقبول907982.3علميهديل محمد سيف هزاع الكامل67901
غير مقبول87.388082.214علمياحمد صالح صالح علي المولد68286
غير مقبول89.57982.15علميرشيد علي اسماعيل الجمال69393
غير مقبول878082.1علميمالك بالل عبدالرحمن العوج70177
غير مقبول897982علميعاهد علي علي غانم711047
غير مقبول92.57781.65علميصديق محمد عبدالعزيز يحيى الرفاعي72277
غير مقبول87.57981.55علميرهام انور محمد عبدهللا االثوري73437
غير مقبول89.57881.45علميامةالرحمن فيصل محمد الدميني74213
غير مقبول91.637781.389علميعبدالرحمن فؤاد صالح محمد الحداء751080
غير مقبول89.137881.339علميسياف سعيد علي حسن الكاتب76201
غير مقبول88.387881.114علميعبدالرحمن حربي حمود قاسم77554
غير مقبول937681.1علميروزان حفظ هللا عبده صالح البرمكي78363
غير مقبول90.137780.939علميمحمد عبد الرقيب حسن محمد79367
غير مقبول85.257980.875علميبثينة ياسر امين محمد ناجي المحمدي80495
غير مقبول89.757780.825علميعائشة احمد عبده علي811058
غير مقبول947580.7علميعبدهللا صالح احمد علي الضبياني82362
غير مقبول93.757580.625علميمحمد عبدالملك محمد منصور لطف83124
غير مقبول88.757780.525علميرويدة عبده صالح عثمان المريسي8473
غير مقبول88.757780.525علميعلي احمد علي السنحاني851461
غير مقبول88.577780.471علميأسماء عامر محمد علي861014
غير مقبول937580.4علميعائشة محمد قاسم عبدهللا الحبيشي87422
غير مقبول88.257780.375علميهدى محمد احمد عبده88285
غير مقبول88.137780.339علميحمزه محمد احمد ناشر الهويدي89743
غير مقبول90.387680.314علميعال عبدالقوي محمد عبده اسعد901474



غير مقبول87.57780.15علميعبدالوهاب عبدهللا محمد زين العفور9135
غير مقبول89.137679.939علميبشار صادق حسن احمد شمس الدين9299
غير مقبول90.257579.575علميسليمان سرحان صالح سيف93166
غير مقبول947379.3علميتسنيم توفيق علي احمد هالل94162
غير مقبول90.887479.064علميرائف منير عبدالغفار علي95397
غير مقبول85.57678.85علميمجاهد صادق علي قايد الحمري96558
غير مقبول92.57378.85علميحمزه امين نعمان محمد المساح971108
غير مقبول90.137478.839علميموهوب محمد محمد عبده98717
غير مقبول87.757578.825علميزكريا لطف علي محمد منصر99574
غير مقبول91.637378.589علميعبدالقادر شايف احمد محمد النامس10010
غير مقبول89.257478.575علميبشار عبده يحيى حسين الشعيبي1011019
غير مقبول86.57578.45علميمصطفى احمد عبدهللا هزاع102949
غير مقبول86.257578.375علميمحمد عبدالواحد درهم راجح103489
غير مقبول91.637277.889علميميسون قائد عبدالرحمن سفيان الحميدي104624
غير مقبول91.57277.85علمييعقوب صالح احمد صالح الشكري10513
غير مقبول89.137377.839علميامين عادل قاسم امين1061320
غير مقبول86.757477.825علميجميل محمد احمد حسن الوجيه107253
غير مقبول93.757177.825علميسهير فيصل قايد حمود العبدلي108878
غير مقبول86.57477.75علميعبدالرحمن ابراهيم محمد ابواصبع109245
غير مقبول88.387377.614علميبثينة علي قاسم مصلح اليافعي110635
غير مقبول957077.5علميحمزه فارع حسن سعيد المهتدي111676
غير مقبول92.57177.45علمينجالء محمود محمد غالب عبدهللا الفقي112761
غير مقبول94.137077.239علمياصالة نجيب احمد علي الضراب113457
غير مقبول91.757177.225علميمكرم احمد محمد حمود االصبحي114254
غير مقبول89.257277.175علميعبدهللا فيصل قائد عبده قائد115168
غير مقبول88.757277.025علمياشراق عبدالقوي سلطان القاسمي116149
غير مقبول88.757277.025علميامير امين صادق علي احمد117538
غير مقبول86.137376.939علميزينب احمد علي القبيلي118804
غير مقبول83.257476.775علميعرفان عبدالعليم ناجي عثمان1191281
غير مقبول94.886976.764علميقصي قائد عبدالرحمن سفيان12091
غير مقبول92.137076.639علميحمزه حمود ناجي محمد السميعي12130



غير مقبول87.387276.614علميدعاء عبدالفتاح علي علي العفيف122843
غير مقبول96.636876.589علميمسعد علي محمد مسعد السيقل1231481
غير مقبول87.257276.575علميفردوس رشيد مصلح محمد االدريسي1241490
غير مقبول93.636976.389علميرحاب غانم عبدالجليل محمد125198
غير مقبول86.257276.275علميمعين علي احمد الشرعبي126708
غير مقبول88.137176.139علميسلمى محمد اسماعيل شيبه1271489
غير مقبول92.756976.125علمييوسف محمد خالد احمد الحذيفي128705
غير مقبول90.137076.039علميياسر سعيد مهيوب عبده الجعفري1291022
غير مقبول87.757176.025علمينها حمود علي محمد الفقيه1301128
غير مقبول87.637175.989علميمحمد عبده حسن محمد المسوري131462
غير مقبول84.887275.864علميمنصور عصام منصور سعيد1321316
غير مقبول89.387075.814علميسمية طاهر حمود عبدهللا الكامل13379
غير مقبول91.636975.789علميهبة عبدالباسط قاسم مقبل القدسي134339
غير مقبول89.257075.775علميسوزان محمد علي علي مطلق13519
غير مقبول86.757175.725علميفهيم محمد علي محمد136890
غير مقبول86.137175.539علمياميرالدين علي محمد سعيد137490
غير مقبول90.756975.525علميايمن خالد علي قائد138327
غير مقبول90.756975.525علميوليد قائد محمد قائد الجرادي139140
غير مقبول88.387075.514علميحيدر محمد عبدهللا محمد المهلل140829
غير مقبول90.56975.45علميمحمد حمود مقبل احمد العربي1411499
غير مقبول906975.3علميعزام حسن محمد محمد ناجي142127
غير مقبول84.637175.089علميردينة خالد احمد شمسان143180
غير مقبول91.256874.975علميمحبوب جمال محمد حزام الشغدري144375
غير مقبول86.137074.839علميحاشد محمد احمد علي عباد145469
غير مقبول85.757074.725علمينجيب ياسين شرف غالب146798
غير مقبول886974.7علميماريا عبده قاسم احمد السعيدي147461
غير مقبول87.886974.664علمياماني محمد صالح جبران148174
غير مقبول89.56874.45علميخالد محمود غالب عبده1491016
غير مقبول946674.4علميندى عبدهللا عبده المفتي150971
غير مقبول89.136874.339علميانس منصور محمد عبدالمجيد15123
غير مقبول85.56973.95علمينسيبة عبدالملك محمد احمد الحداد152420



غير مقبول92.386673.914علميحفصة عدنان سعيد احمد153766
غير مقبول85.136973.839علمياسرار غالب علي عبدهللا قاسم154625
غير مقبول91.56673.65علميرويدة محمد عبدالكريم الشرعبي155440
غير مقبول90.886673.464علميزين الدين عدنان قايد عبده الجوبحي156170
غير مقبول88.56773.45علميزهيرة عبده صالح الوجيه157425
غير مقبول88.256773.375علميعذاري عصام درهم القفاف158691
غير مقبول90.136673.239علميصقر نعمان مصلح سيف المفتي159578
غير مقبول89.756673.125علميامل عبدالكريم حسن الزوقري160338
غير مقبول89.386673.014علميهديل ضيف هللا محمد احمد العسكري1611190
غير مقبول876773علميسامي عبدالجليل يحيى راجح الشجاع16259
غير مقبول89.136672.939علميسلوان خالد احمد محمد صبره163178
غير مقبول93.756472.925علميختام احمد صالح غانم العقاب164311
غير مقبول86.386772.814علميبالل محمد علي صالح الزيادي165270
غير مقبول846872.8علميمعتز عبدهللا قاسم علي الهندي1661261
غير مقبول936472.7علميحمزه عبده صالح احمد االحامدي1671002
غير مقبول87.56672.45علميامجد عبدالجليل ردمان طشان1681005
غير مقبول89.56572.35علميراجح محمد احمد عبد راجح169621
غير مقبول87.136672.339علمياسامه ابراهيم سعيد عبده الفقيه170246
غير مقبول946372.3علميرحمة طاهر احمد علي عثمان مجلي171341
غير مقبول85.386671.814علمياويس احمد مثنى علي السلمي172821
غير مقبول92.136371.739علميخالد عبدهللا محمد محمد القدمي1731000
غير مقبول86.886571.564علميبراءة عبدهللا علي سالم االخشر174116
غير مقبول86.636571.489علميعمير حسن مصلح محمد النظاري175731
غير مقبول83.636671.289علمياصيلة احمد حسن المفتي176577
غير مقبول85.886571.264علميحبيب عبده محمد حزام الشغدري177135
غير مقبول85.886571.264علميعائشة احمد هزاع قايد العلواني178486
غير مقبول92.886271.264علميسليمان محمد احمد محمد الكامل179191
غير مقبول85.56571.15علميحازم منير مقبل صالح1804
غير مقبول92.386271.114علميمحمد احمد قاسم عبده الحلقي18122
غير مقبول89.886371.064علميزيدون عبدهللا سيف سيف العيسائي1821342
غير مقبول84.56570.85علميمها مصلح محمد قاسم العثماني1831214



غير مقبول84.56570.85علميوهيب عبدالقوي سلطان القاسمي1841303
غير مقبول86.386470.714علميحسام رشاد صادق محمد الهمداني185594
غير مقبول88.636370.689علميعمرو سمير احمد عبدهللا الغولي18683
غير مقبول88.136370.539علميابراهيم صادق احمد فازر البريهي187436
غير مقبول92.386170.414علميعبدهللا عبدالسالم لطف العمراني188224
غير مقبول86.386370.014علمياميرة ياسر سالم احمد العروقي189808
غير مقبول1005769.9علميعبدالرحمن فكري مرشد يحيى نمنم190980
غير مقبول85.886369.864علميعبدالرحمن نبيل حمود مرشد الرصاص191488
غير مقبول95.135969.839علميوالء بشير عبدالوهاب قمحان192792
غير مقبول92.56069.75علميخطاب حمود فارع محمد الوجيه1931496
غير مقبول87.256269.575علميبكيل علي محمد صالح القحام1941246
غير مقبول87.136269.539علميامل سعيد علي الشامي195344
غير مقبول876269.5علميايهاب ياسين علي محمد النخالني1961423
غير مقبول84.386369.414علميحماس محمد محمد المريسي1971177
غير مقبول86.386269.314علمياشرف عبدالعزيز علي سيف198658
غير مقبول90.756069.225علميمريم راجح محمد عبده البخيتي199501
غير مقبول83.636369.189علمياسماء غالب محمد محمد حيدر2001185
غير مقبول85.386269.014علميحمير نعمان ناجي قاسم العودي201200
غير مقبول89.56068.85علميصفوان عبدالسالم محمد علي الجهوري20239
غير مقبول88.886068.664علميعبدالرحمن قائد مقبل علي المليكي203252
غير مقبول846268.6علميمعاذ محمد قاسم احمد ويس2041182
غير مقبول88.386068.514علميمنال اسماعيل عبدالعزيز قايد المطري205763
غير مقبول88.136068.439علميمحمد عبدهللا احمد نعمان206464
غير مقبول92.385868.314علميابتسام احمد محمد محسن207857
غير مقبول92.385868.314علمييحيى محمد هزاع عبدالوهاب208972
غير مقبول905968.3علمياية محمد علي قاسم الوائلي2091100
غير مقبول93.635767.989علميهند عبدهللا علي قحطان االدريسي2101365
غير مقبول84.136167.939علميهديل يحيى عبده عبدهللا االعرج211583
غير مقبول86.256067.875علميامةالسالم محمد عبدهللا علي القوزلي212765
غير مقبول86.136067.839علمياحمد محمد عبده محمد2131497
غير مقبول87.885967.664علميسلمى وليد محمد سعيد الصداقي214936



غير مقبول94.885667.664علميبرهان منصور احمد عبدهللا غالب الجعفري2151021
غير مقبول91.135767.239علميمريم عبدالرؤوف عبدالعليم الطويل216342
غير مقبول846067.2علميتسبيح عبدالمجيد عبدهللا البخيتي217629
غير مقبول86.255967.175علميايناس قاسم عبده حسن الجبرتي2181399
غير مقبول86.755866.625علميهبة محمد حسن عبدهللا219768
غير مقبول86.385866.514علميجمال محمد حسن احمد اسكندر220778
غير مقبول845966.5علميعائشة ماجد يحيى ناجي مقران2211291
غير مقبول86.135866.439علميمنيف عبدالباسط محمد سيف2221260
غير مقبول89.255665.975علمياميمة علي عبده سنان الكينعي223846
غير مقبول935465.7علميمحمد كمال محسن المغربي2241079
غير مقبول90.55565.65علمياسماء محمد ناجي احمد العبادي225400
غير مقبول90.255565.575علميمبروك محمد عبدالسالم عبدالقيوم226560
غير مقبول85.385765.514علميهيثم خالد محمد قاسم العثماني227466
غير مقبول87.135665.339علمياسرار عبده محمد عبدالعزيز الشهاري228266
غير مقبول87.755564.825علميخولة عبده عبدهللا حسن المحمودي229646
غير مقبول96.135063.839علميبلقيس احمد عبدهللا علي احمد2301089
غير مقبول85.755463.525علميرويده علي صالح فارس احمد2311075
غير مقبول86.255362.975علميسارة احمد سلطان عبدالحميد الكحيلي2321035
غير مقبول85.635362.789علمياحسان حمود علي عبدهللا منصر2331453
غير مقبول90.135162.739علميمحمد االمين عبدالعزيز قاسم234672
غير مقبول89.885162.664علميبشار فهد قاسم مدهش235957
غير مقبول87.255262.575علميعائدة علي محمد سيف الشرعبي236716
غير مقبول91.885062.564علميروان بجاش محمد سيف237591
غير مقبول905062علمياحمد محمد حمود حسن سالم238862
غير مقبول86.635161.689علميصخر سالم سعيد محمد2391414
غير مقبول86.385161.614علمياريم ابراهيم ياسين عبده المقطري24014
غير مقبول88.385061.514علميسليمان عبدالقادر علي احمد الدعيس241203
غير مقبول94.254761.175علميشيماء احمد قاسم ناجي عبدهللا العوش2421110
غير مقبول93.384760.914علميربيعة منصور احمد قايد2431015
غير مقبول845060.2علميباسل عبدالقوي احمد ناجي2441386
غير مقبول83.635060.089علميمحمد عبدهللا سعيد علي الجماعي2451207



غير مقبول92.754660.025علمياليمامة عبدالناصر احمد علي الفهد2461084
غير مقبول92.254659.875علميثريا محمد حسن احمد حراب247312
غير مقبول864859.4علميالوان امين محمد علي الشجاع248871
غير مقبول914558.8علمياحسان غيالن احمد احمد الرهمي249236
غير مقبول86.254758.775علميازهار امين محمد علي250282
غير مقبول89.254558.275علميالعنود همام محمد علي النجار251179
غير مقبول904457.8علميعبدالرحمن محمد احمد قايد عبدالرحمن252659
غير مقبول89.254457.575علميايمان عبدالملك احمد قاسم الخوالني253744
غير مقبول88.754457.425علميتهاني ثابت محمد طه الجبرتي254346
غير مقبول934257.3علميعائشة عبدالرقيب محمد السميري255697
غير مقبول87.884457.164علميعماد سعيد عبدالواسع مسعد زاهر256655
غير مقبول85.54557.15علميلينا عبدهللا محمد عبده قاسم257966
غير مقبول92.134257.039علميابراهيم فيصل علي محمد2581326
غير مقبول83.884556.664علميندى ياسين محمد علي النجار2591465
غير مقبول89.634256.289علمينور عبدالناصر احمد علي الفهد2601085
غير مقبول91.54156.15علميبشار حسن عبده سعيد261155
غير مقبول89.254155.475علمياحمد محمد احمد المغربي262770
غير مقبول91.254055.375علميسمية سليم ثابت العثماني2631029
غير مقبول91.254055.375علميمحمد محمد يحيى العنسي2641063
غير مقبول90.754055.225علمياسعد عبده عبدهللا سيف265793
غير مقبول91.883954.864علميسكينة حمود محمد عبده يوسف2661122
غير مقبول84.634254.789علميصقر عبدالسالم مارش حمود الحليسي267546
غير مقبول90.133954.339علميمروة عبدالجليل عبده عبدهللا268467
غير مقبول85.384053.614علميرحاب عبدالسالم علي محسن الخوالني269406
غير مقبول91.883753.464علميسمية صادق محمد محسن االصبحي2701253
غير مقبول933653.1علميغيداء إسماعيل احمد سفيان وجيه الدين2711382
غير مقبول90.883652.464علميسلمى علي احمد الدعيس2721061
غير مقبول88.883651.864علميعمرو عبدهللا حسن محمد البريهي2731059
غير مقبول83.383851.614علميسمية فؤاد احمد علي الشعبي274294
غير مقبول92.133350.739علميحمزه عبدالوهاب محمد عبده فارع27598
غير مقبول93.133149.639علميمحمد بن محمد احمد عبدهللا276982



غير مقبول83.253549.475علميماليين حمود عبدالمعز القاضي2771126
غير مقبول86.133147.539علميام الخير محمد احمد احمد الجحدري278630
غير مقبول88.52745.45علميتميم محمد علي صالح الغباري279769
غير مقبول872644.3علميغيداء جميل علي الصغير2801329
غير مقبول94.752243.825علمياسامه عبدالقوي حميد دبوان2811406
غير مقبول87.382443.014علميحاشد محمد علي قاسم االدريسي282914
غير مقبول92.132142.339علمياقبال محمد احمد فارع2831470
غير مقبول861939.1علميبالل صادق قايد مصلح الوهبي28455
غير مقبول92.751236.225علميجودة محمد يحيى محمد قاسم285762
غير مقبول97.63029.289علميبدر محمد احمد قاسم زربة286961
غير مقبول96.88029.064علميعبدالحق علي محمد عبدهللا الوجيه2871086
غير مقبول95.88028.764علمينجالء محمد احمد هايل البعداني288819
غير مقبول95.5028.65علميخديجة محمد علي الدعيس2891355
غير مقبول95.13028.539علمياماني امين احمد عايض290427
غير مقبول93.88028.164علميعقيل احمد نعمان قاسم عقيل291414
غير مقبول92.88027.864علميصالح سعيد احمد عبدالهادي292874
غير مقبول92.63027.789علميوفاء عبدالسالم علي دحان293898
غير مقبول91.38027.414علميحمدي امين عبده قائد294787
غير مقبول90.63027.189علميرشا ابراهيم محمد علي الهندي295237
غير مقبول90.25027.075علمياكرم عبده عبدهللا عباس الرونه2961120
غير مقبول89026.7علميعائشه محمد علي الدعيس2971354
غير مقبول87.75026.325علميالهام عبد السالم محمد خالد2981094
غير مقبول87.75026.325علميبشار محمد علي مقبل الكلبي299598
غير مقبول87026.1علميامجد يحيى سعيد علي300994


