
اجواليانجليزيلغة غربيةثقافة اعالهية

ممبول3010286896.3828.9147.6076.51اعالم وعلوم االتصالذكرفارس امٌن احمد عبدهللا الشٌبان12215610ً

ممبول2620247090.6327.1949.0076.19اعالم وعلوم االتصالذكردمحم نائل دمحم عبدالمادر22207482

ممبول262216649628.8044.8073.60اعالم وعلوم االتصالذكراٌمن علً دمحم سٌف المجٌدي32212207

ممبول2810226086.1325.8442.0067.84اعالم وعلوم االتصالأنثىامل محبوب علً سلطان الدعٌس42206534

ممبول3212166084.8825.4642.0067.46اعالم وعلوم االتصالذكررافت عبدالملن سعٌد علً الكمال52212428ً

ممبول1812245495.6328.6937.8066.49اعالم وعلوم االتصالذكرصهٌب دمحم عبده حمٌد62204914

ممبول2816125689.526.8539.2066.05اعالم وعلوم االتصالذكردمحم مثنى دمحم عل72204134ً

ممبول328165686.6325.9939.2065.19اعالم وعلوم االتصالذكرٌاسر عرفات دمحم الصغٌر82214710

ممبول2218145488.2526.4837.8064.28اعالم وعلوم االتصالذكراحمد عبدالرحمن عبده اسماعٌل مدهش92208494

ممبول286205485.7525.7337.8063.53اعالم وعلوم االتصالذكرهٌثم وهٌب عبده ابراهٌم102212205

ممبول2212185289.1326.7436.4063.14اعالم وعلوم االتصالأنثىحنٌن عبدالملن عبده علً االغوان112215786ً

ممبول2210225484.1325.2437.8063.04اعالم وعلوم االتصالذكراحمد رضوان احمد لاسم122213603

ممبول2414185678.7523.6339.2062.83اعالم وعلوم االتصالذكراحمد مهٌوب عبده عل132205950ً

ممبول286144896.1328.8433.6062.44اعالم وعلوم االتصالذكراٌهاب خالد ممبل فارع142204643

ممبول2214145086.525.9535.0060.95اعالم وعلوم االتصالذكرصالح ٌاسر عبده سٌف اسعد الصالح152206597ً

ممبول281016547723.1037.8060.90اعالم وعلوم االتصالأنثىرحاب عبد الرلٌب دمحم نعمان162207452

ممبول286165085.7525.7335.0060.73اعالم وعلوم االتصالذكرنسٌم ناصر عبدهللا غانم االصاب172215642ً

ممبول241412508525.5035.0060.50اعالم وعلوم االتصالأنثىسناء دمحم لاسم ابراهٌم182211761

ممبول248205279.6323.8936.4060.29اعالم وعلوم االتصالذكرغازي حمود خالد مسعد192207135

ممبول264184887.7526.3333.6059.93اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالعزٌز فرحان غالب202207691

ممبول168224691.7527.5332.2059.73اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالعلٌم عبده لائد دمحم المشٌع212215780ً

ممبول228184886.8826.0633.6059.66اعالم وعلوم االتصالأنثىمارٌا نصر دمحم فرحان المرش222209221ً

ممبول2410124688.2526.4832.2058.68اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالخالك سمٌر عبدالحمٌد232207561

ممبول2010164686.8826.0632.2058.26اعالم وعلوم االتصالأنثىتسنٌم عادل عبده لاسم242207096

ممبول268124686.3825.9132.2058.11اعالم وعلوم االتصالذكرانس عبدالرلٌب شرف السامع252214224ً

ممبول2010205074.522.3535.0057.35اعالم وعلوم االتصالأنثىشادي عبدالواحد دمحم لائد262206463

ممبول2410104488.3826.5130.8057.31اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالعلٌم عبدالرحمن احمد272213624

ممبول246144487.8826.3630.8057.16اعالم وعلوم االتصالذكرٌوسف مفٌد ٌوسف ثابت282204527

ممبول2212124682.3824.7132.2056.91اعالم وعلوم االتصالدمحم عبدالمجٌد دمحم حسن2966001

ممبول2214124875.7522.7333.6056.33اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالمادر هزاع عل302205161ً
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غٌر ممبول2212104483.6325.0930.8055.89اعالم وعلوم االتصالذكرطاهر دمحم حسان عباس312213547

غٌر ممبول226184678.2523.4832.2055.68اعالم وعلوم االتصالذكرهانً عبدالملن ناجً ثابت322207260

غٌر ممبول241264287.526.2529.4055.65اعالم وعلوم االتصالذكررزاز عبدالباسط عبدالعزٌز عبدالغن332213036ً

غٌر ممبول204164090.8827.2628.0055.26اعالم وعلوم االتصالذكراٌمن فرج علً دمحم342213797

غٌر ممبول2210124480.8824.2630.8055.06اعالم وعلوم االتصالأنثىمعالً احمد ممبل عبده المخالف352206041ً

غٌر ممبول1612124089.3826.8128.0054.81اعالم وعلوم االتصالذكرشعٌب عبدهللا دمحم الحاج احمد الحداد362214869

غٌر ممبول168164086.8826.0628.0054.06اعالم وعلوم االتصالأنثىحنٌن عبالكرٌم دمحم حسٌن السالم372204150ً

غٌر ممبول221284282.1324.6429.4054.04اعالم وعلوم االتصالذكرجواد عبداالله مجاهد عل382211812ً

غٌر ممبول181484086.7526.0328.0054.03اعالم وعلوم االتصالأنثىناهد رفٌك احمد عباس392213100

غٌر ممبول208124083.8825.1628.0053.16اعالم وعلوم االتصالأنثىمٌمونة عبده عبدهللا غالب402203874

غٌر ممبول261244277.1323.1429.4052.54اعالم وعلوم االتصالذكرشهاب عبدالباسط ممبل ثابت412216014

غٌر ممبول184143690.527.1525.2052.35اعالم وعلوم االتصالذكرمبارن نعمان دمحم حسان الخامري422213960

غٌر ممبول228124275.7522.7329.4052.13اعالم وعلوم االتصالذكرراوي فاروق دمحم لائد432202342

غٌر ممبول24106407923.7028.0051.70اعالم وعلوم االتصالأنثىدعاء عبدالملن غالب حسن442208488

غٌر ممبول2010104078.7523.6328.0051.63اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالعلٌم عبدهللا احمد452204396

غٌر ممبول1410143882.7524.8326.6051.43اعالم وعلوم االتصالأنثىخلود نعمان احمد عبد هللا462211045

غٌر ممبول226103879.7523.9326.6050.53اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالرحمن عبدهللا حزام ٌاسٌن472204990

غٌر ممبول1810103878.6323.5926.6050.19اعالم وعلوم االتصالذكرمجاهد حمٌد مجاهد احمد482214424

غٌر ممبول1010163683.1324.9425.2050.14اعالم وعلوم االتصالأنثىسارة عبدالباري ثابت عبدهللا492214590

غٌر ممبول22883877.6323.2926.6049.89اعالم وعلوم االتصالذكراكرم ولٌد احمد دمحم الرجوي502203499

غٌر ممبول20683486.8826.0623.8049.86اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالعزٌز حسن لائد512213416

غٌر ممبول18863291.1327.3422.4049.74اعالم وعلوم االتصالأنثىسماح حسٌن علً دمحم نعمان522211152

غٌر ممبول148163876.6322.9926.6049.59اعالم وعلوم االتصالأنثىامانً صادق مرشد غالب532211663

غٌر ممبول221043680.1324.0425.2049.24اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالكرٌم لاسم عبده غالب542207337

غٌر ممبول208103875.2522.5826.6049.18اعالم وعلوم االتصالذكراصٌل دمحم منصور عبدة552215770

غٌر ممبول1212103484.3825.3123.8049.11اعالم وعلوم االتصالأنثىالطاف مارش عبده خالد علً الصلٌح562206747ً

غٌر ممبول22104367923.7025.2048.90اعالم وعلوم االتصالذكراحمد امٌن احمد عبدهللا572213679

غٌر ممبول186143874.1322.2426.6048.84اعالم وعلوم االتصالذكرشعٌب عبدالرحمن لائد دمحم582212201

غٌر ممبول224103676.8823.0625.2048.26اعالم وعلوم االتصالذكردمحم ناصر سعٌد حسن عبدهللا592212483

غٌر ممبول168103479.6323.8923.8047.69اعالم وعلوم االتصالأنثىبثٌنة عبدالواحد دمحم لائد602206812

غٌر ممبول20683478.3823.5123.8047.31اعالم وعلوم االتصالذكرخالد سمٌح دمحم احمد عبدهللا612213601

غٌر ممبول148123476.522.9523.8046.75اعالم وعلوم االتصالذكرتمٌم دمحم عبدهللا دمحم االصبح622205373ً

غٌر ممبول16106328024.0022.4046.40اعالم وعلوم االتصالذكرحلمً علً سعٌد عبدالرحمن632205869

غٌر ممبول14412308324.9021.0045.90اعالم وعلوم االتصالذكرحسام علً احمد الجبل642213415ً

غٌر ممبول20463076.7523.0321.0044.03اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالناصر علً دمحم652212555
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