
درجة االمتحان

درجة االمتحان

مقبول58.2597.8829.3687.61(جرافكس  )فنون أنثىامٌرة دمحم احمد سالم12203261

مقبول53.5994.6328.3981.98(جرافكس  )فنون أنثىاعتصام مطٌع حسن عل22208675ً

مقبول53.5993.8728.1681.75(جرافكس  )فنون أنثىسلوى احمد محسن علً غالب الجماع32212866ً

مقبول53.5993.6328.0981.68(جرافكس  )فنون أنثىنهى شولً علً عبده ممبل42215392

مقبول53.5992.8827.8681.45(جرافكس  )فنون أنثىبسمله دمحم عبدالداْىم السادة52213121

مقبول53.5991.8827.5681.15(جرافكس  )فنون أنثىمروى منٌر علً دمحم دمحم62202497

مقبول53.5991.6327.4981.08(جرافكس  )فنون أنثىرغد هائل عبده لائد72213123

مقبول55.9275.8822.7678.68(جرافكس  )فنون أنثىزٌنب عبدهللا لاسم فرحان82206331

مقبول51.2689.1326.7478.00(جرافكس  )فنون أنثىامال حٌدر داؤود علً ٌحٌى الرٌم92211924ً

مقبول53.5979.7523.9377.52(جرافكس  )فنون ذكرمؤٌد نبٌل احمد نور الدٌن102204260

مقبول48.9394.6328.3977.32(جرافكس  )فنون أنثىانفال خٌري عبدالحمٌد سلطان الشمٌري112215731

مقبول51.2686.2525.8877.14(جرافكس  )فنون أنثىعصماء عبده علً سعٌد122203896

مقبول51.2684.1325.2476.50(جرافكس  )فنون ذكرعزام عبدهللا احمد دمحم132206733

مقبول53.5976.2522.8876.47(جرافكس  )فنون أنثىسمٌة عبدالرحمن علً دمحم شمسان142214742

مقبول48.9391.1327.3476.27(جرافكس  )فنون ذكرعبدالرحمن حسٌن عبدهللا ناجً الماض152213099ً

مقبول48.9390.2527.0876.01(جرافكس  )فنون أنثىانسام دمحم احمد علً غٌثان162215570

مقبول46.69628.8075.40(جرافكس  )فنون أنثىمنار مختار عبدالجلٌل محمود172214785

مقبول46.69628.8075.40(جرافكس  )فنون أنثىخدٌجة احمد مهٌوب عل182209090ً

مقبول46.695.1328.5475.14(جرافكس  )فنون أنثىتغرٌد صادق دمحم علً الشرعب192205405ً

مقبول48.9384.8825.4674.39(جرافكس  )فنون ذكرولٌد دمحم سٌف دمحم غالب الجبري202214390

مقبول48.9384.525.3574.28(جرافكس  )فنون ذكراحمد عبدالجلٌل علً لائد كرمان212204715

مقبول51.2676.522.9574.21(جرافكس  )فنون ذكرتمٌم دمحم عبدهللا دمحم االصبح222205373ً

مقبول46.691.2527.3873.98(جرافكس  )فنون ذكراسامه احمد علً احمد العزان232213458ً

مقبول46.691.1327.3473.94(جرافكس  )فنون ذكربشار عبدالخبٌر لاسم احمد سٌف242215545

مقبول46.69127.3073.90(جرافكس  )فنون ذكراحمد فارس احمد سرحان252214956

مقبول46.688.6326.5973.19(جرافكس  )فنون ذكردمحم توفٌك علً حسان الحاتم262212809ً

مقبول46.68826.4073.00(جرافكس  )فنون ذكرحكٌم سعٌد غالب حسان272204285

مقبول44.2794.1328.2472.51(جرافكس  )فنون أنثىبثٌنه عبداالله علً دمحم282213354

مقبول48.9378.2523.4872.41(جرافكس  )فنون ذكرعمار دمحم علً ناجً سٌف292212680

مقبول46.685.8825.7672.36(جرافكس  )فنون ذكرشهد جمال اسماعٌل صالح302206323
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غير مقبول46.684.3825.3171.91(جرافكس  )فنون أنثىخلود عصام عبدهللا ٌحٌى الجراف312208838ً

غير مقبول46.683.6325.0971.69(جرافكس  )فنون أنثىسندس دمحم علً مسعد322213465

غير مقبول46.68324.9071.50(جرافكس  )فنون أنثىعهد احمد دمحم حسن332211598

غير مقبول46.682.7524.8371.43(جرافكس  )فنون ذكرطارق اٌوب سعٌد علً العٌزري342214979

غير مقبول44.2790.3827.1171.38(جرافكس  )فنون أنثىرواء نجٌب عبدالمجٌد دمحم السماف352202883

غير مقبول46.680.8824.2670.86(جرافكس  )فنون ذكربشار عبدالرحٌم هزاع حمود362213119

غير مقبول46.680.524.1570.75(جرافكس  )فنون أنثىبثٌنة عبدهللا دمحم حامد372203581

غير مقبول46.679.2523.7870.38(جرافكس  )فنون ذكرولٌد اشرف دمحم احمد حٌدر382214202

غير مقبول46.678.8823.6670.26(جرافكس  )فنون أنثىعائشه عبدهللا عبده لائد احمد392207955

غير مقبول44.2786.525.9570.22(جرافكس  )فنون ذكرصالح ٌاسر عبده سٌف اسعد الصالح402206597ً

غير مقبول44.2786.3825.9170.18(جرافكس  )فنون ذكرمؤٌد خلٌل مهٌوب حسان412215009

غير مقبول41.9491.8827.5669.50(جرافكس  )فنون أنثىسمٌة احسان عبدالجلٌل عبدالرزاق422214560

غير مقبول44.2783.525.0569.32(جرافكس  )فنون ذكردمحم مهٌوب احمد هزاع432214939

غير مقبول44.2782.7524.8369.10(جرافكس  )فنون أنثىبثٌنة عبدالرحمن علً دمحم الشمٌري442209469

غير مقبول44.2782.1324.6468.91(جرافكس  )فنون أنثىشٌماء عبدالموي لحطان دمحم الحاشدي452213387

غير مقبول44.2781.7524.5368.80(جرافكس  )فنون أنثىرفٌف صادق عبده علً عبدهللا462206653

غير مقبول44.2781.6324.4968.76(جرافكس  )فنون أنثىرحاب عبداالله احمد عبدالغن472208047ً

غير مقبول41.948926.7068.64(جرافكس  )فنون أنثىلمٌاء جمال عبدالتواب عبدهللا482214898

غير مقبول44.2780.8824.2668.53(جرافكس  )فنون أنثىهاجر دمحم غالب حٌدر492208843

غير مقبول44.2780.8824.2668.53(جرافكس  )فنون ذكراحمد دمحم دمحم عبدهللا502216023

غير مقبول41.9488.6326.5968.53(جرافكس  )فنون أنثىاٌمان منصور عبدالكرٌم دمحم512212999

غير مقبول41.9488.6326.5968.53(جرافكس  )فنون ذكرامٌن عبدالكافً امٌن عبدالعزٌز522214443

غير مقبول39.6195.1328.5468.15(جرافكس  )فنون ذكرسارة عادل ٌحٌى مشعل532207367

غير مقبول39.6194.1328.2467.85(جرافكس  )فنون أنثىغاده عبدهللا دمحم نعمان الجعشن542206811ً

غير مقبول39.619428.2067.81(جرافكس  )فنون أنثىامل سعٌد فرحان علً هزبر552215705

غير مقبول41.9485.525.6567.59(جرافكس  )فنون أنثىبثٌنة عبدالخالك شمسان سعٌد الصلوي562214013

غير مقبول44.2777.1323.1467.41(جرافكس  )فنون أنثىحماس هزاع ناجً سعٌد572207696
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غير مقبول41.9484.8825.4667.40(جرافكس  )فنون أنثىساره صادق سٌف عبدالوهاب582212974

غير مقبول44.2776.6322.9967.26(جرافكس  )فنون ذكرمروان محمود حسن لائد592206845

غير مقبول44.2775.7522.7367.00(جرافكس  )فنون ذكردمحم عبدالمادر هزاع عل602215662ً

غير مقبول41.9483.3825.0166.95(جرافكس  )فنون ذكرمالن نجم الدٌن لائد المصمري612204139

غير مقبول39.6190.3827.1166.72(جرافكس  )فنون أنثىشهد كامل اسماعٌل دمحم622211585

غير مقبول37.2897.3829.2166.49(جرافكس  )فنون ذكرحسن فضل غانم احمد632215674

غير مقبول39.6188.8826.6666.27(جرافكس  )فنون أنثىسندس سمٌر احمد عبدالوهاب642205006

غير مقبول41.9481.124.3366.27(جرافكس  )فنون أنثىلبنى امٌن لاسم احمد652204069

غير مقبول41.9480.7524.2366.17(جرافكس  )فنون أنثىروى رٌاض دمحم حسن ممبل662204475

غير مقبول44.277121.3065.57(جرافكس  )فنون ذكرحزام شمسان حزام ثابت672204261

غير مقبول44.2770.8821.2665.53(جرافكس  )فنون ذكراحمد دمحم احمد ممبل الصالح682215991ً

غير مقبول41.9477.8823.3665.30(جرافكس  )فنون أنثىهاجر عمر سعٌد دمحم الجالل692205756

غير مقبول41.9477.2523.1865.12(جرافكس  )فنون أنثىطٌف سرحان علً دمحم702212972

غير مقبول37.2892.2527.6864.96(جرافكس  )فنون أنثىرنا احمد دمحم عبدالرحمن712205749

غير مقبول37.2891.6327.4964.77(جرافكس  )فنون أنثىنسٌبه ابراهٌم احمد ثابت722215660

غير مقبول37.2891.2527.3864.66(جرافكس  )فنون ذكرٌعموب عبده امٌن حمٌد732214023

غير مقبول39.6183.3825.0164.62(جرافكس  )فنون ذكردمحم صالح احمد غالب742206340

غير مقبول41.9475.3822.6164.55(جرافكس  )فنون ذكراحمد لاسم لائد محسن الكامل752209293

غير مقبول39.6183.1324.9464.55(جرافكس  )فنون أنثىسماح مجٌب علً احمد سٌف المعمري762214533

غير مقبول41.947522.5064.44(جرافكس  )فنون أنثىفاطمه عبدالمادر عبدهللا عل772203185ً

غير مقبول39.6182.6324.7964.40(جرافكس  )فنون أنثىلمٌس حمود سٌف عبدهللا الٌوسف782205474ً

غير مقبول39.6182.6324.7964.40(جرافكس  )فنون أنثىهنادي دمحم لاسم دبوان792215805

غير مقبول39.6182.3824.7164.32(جرافكس  )فنون أنثىندى حزام عبدالمادر مهٌوب802214398

غير مقبول39.6182.3824.7164.32(جرافكس  )فنون ذكرالٌاس فاٌد علً حسن812210710

غير مقبول39.6181.9324.5864.19(جرافكس  )فنون أنثىاوسان نبٌل عبدهللا مدهش المخالف822213188ً

غير مقبول39.6181.524.4564.06(جرافكس  )فنون أنثىعصمت احمد عبدالنور فائد الشمٌري832212975

غير مقبول41.9473.2521.9863.92(جرافكس  )فنون أنثىرنا محمود نعمان عل842214818ً
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غير مقبول37.2888.2526.4863.76(جرافكس  )فنون أنثىٌاسمٌن احمد فرحان سعٌد852215001

غير مقبول39.6179.523.8563.46(جرافكس  )فنون ذكرسند حمود غانم سعٌد862205076

غير مقبول37.2887.2526.1863.46(جرافكس  )فنون أنثىهالة صادق حسن علً دمحم872211065

غير مقبول39.6179.1323.7463.35(جرافكس  )فنون أنثىشٌماء دمحم عبدهللا سعٌد دهمش882214915

غير مقبول37.2886.1325.8463.12(جرافكس  )فنون أنثىامل محبوب علً سلطان الدعٌس892214085

غير مقبول39.6178.1323.4463.05(جرافكس  )فنون ذكرامٌمه صالح عبدالملن سالم902207169

غير مقبول37.2883.8825.1662.44(جرافكس  )فنون ذكربشار علً سعٌد مسعد سالم912211823

غير مقبول37.2883.6325.0962.37(جرافكس  )فنون ذكرطاهر دمحم حسان عباس922213547

غير مقبول39.6174.6322.3962.00(جرافكس  )فنون ذكردمحم عبدهللا احمد علً الكمال932204729ً

غير مقبول34.9589.526.8561.80(جرافكس  )فنون ذكرعبدالرحمن دمحم جسار حسن942207543

غير مقبول39.6173.6322.0961.70(جرافكس  )فنون أنثىوئام نشوان دمحم غالب الزغروري952205741

غير مقبول39.6173.3822.0161.62(جرافكس  )فنون أنثىبسمة دمحم علً لاسم الدبع962208212ً

غير مقبول39.6172.2521.6861.29(جرافكس  )فنون أنثىرفٌدة علً كامل علً لنبر972212644

غير مقبول39.6171.521.4561.06(جرافكس  )فنون أنثىانورٌن حبٌب دمحم عبدالواحد982206807

غير مقبول39.6169.8820.9660.57(جرافكس  )فنون ذكردمحم عبدالسالم حمود عل992213394ً

غير مقبول32.629327.9060.52(جرافكس  )فنون أسامة حمود صالح احمد100

غير مقبول39.6169.520.8560.46(جرافكس  )فنون ذكراكرم صالح صالح سعٌد1012214555

غير مقبول34.958525.5060.45(جرافكس  )فنون أنثىرنا عبدهللا محمود حسن الوجٌه1022204618

غير مقبول37.2877.1323.1460.42(جرافكس  )فنون أنثىاالء دمحم لاسم عبده الشراع1032204179ً

غير مقبول37.2876.7523.0360.31(جرافكس  )فنون ذكرخالد مشعل حمود ثابت1042214719

غير مقبول37.2876.7523.0360.31(جرافكس  )فنون ذكراٌمان دمحم احمد دمحم النظاري1052213622

غير مقبول32.6292.1327.6460.26(جرافكس  )فنون ذكرجهاد دمحم مطٌوف علً الشمٌري1062207414

غير مقبول32.629227.6060.22(جرافكس  )فنون ذكراٌمن منصور مهٌوب سٌف1072210435

غير مقبول37.2876.3822.9160.19(جرافكس  )فنون ذكركوثر عبدالجامع ٌوسف عبدهللا1082208408

غير مقبول37.2876.3822.9160.19(جرافكس  )فنون أنثىابرار دمحم حسن احمد عامر المسعودي1092212436

غير مقبول34.9583.1324.9459.89(جرافكس  )فنون ذكروهٌب ٌحٌى لائد عوض1102214886

غير مقبول34.958324.9059.85(جرافكس  )فنون ذكراسامة عبده هزاع لاسم1112216084
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غير مقبول32.6290.7527.2359.85(جرافكس  )فنون أنثىشهد سعٌد حسن مرشد العماب1122214469

غير مقبول30.2998.529.5559.84(جرافكس  )فنون أنثىحنان دمحم صالح سعٌد1132213238

غير مقبول34.9582.2524.6859.63(جرافكس  )فنون أنثىعائشه دمحم احمد اسماعٌل1142215568

غير مقبول37.2874.3822.3159.59(جرافكس  )فنون ذكرخالد دمحم دمحم سلطان1152202831

غير مقبول34.9582.1324.6459.59(جرافكس  )فنون أنثىعزٌزة عبدالحكٌم محمود عبدالغن1162201421ً

غير مقبول34.9580.6324.1959.14(جرافكس  )فنون أنثىخلود حبٌب عبدالموي نعمان البركان1172206520ً

غير مقبول37.2872.6321.7959.07(جرافكس  )فنون ذكرمصطفى كامل دمحم عباس1182216037

غير مقبول32.6288.1326.4459.06(جرافكس  )فنون أنثىنبراس جمٌل فارع حٌدر1192207262

غير مقبول34.9579.7523.9358.88(جرافكس  )فنون ذكرعاصم عبالعلٌم عبده عبدهللا1202214492

غير مقبول37.2871.8821.5658.84(جرافكس  )فنون أنثىدعاء عبدالوهاب دمحم ٌحٌى الٌمن1212208415ً

غير مقبول34.9578.7523.6358.58(جرافكس  )فنون ذكردمحم عبدالعلٌم عبدهللا احمد1222204396

غير مقبول30.2993.8828.1658.45(جرافكس  )فنون أنثىروان عصام عبدهللا عبدالودود1232212407

غير مقبول34.957823.4058.35(جرافكس  )فنون ذكرعبدالرحمن امٌن ناشر االهدل1242211985

غير مقبول32.6285.7525.7358.35(جرافكس  )فنون أنثىامنة سمٌر دمحم عل1252203892ً

غير مقبول34.9576.3822.9157.86(جرافكس  )فنون ذكردمحم رشاد عبدهللا هزاع1262213118

غير مقبول34.9576.2522.8857.83(جرافكس  )فنون أنثىابرار احمد علً احمد1272212318

غير مقبول32.6283.6325.0957.71(جرافكس  )فنون ذكرعالء صادق لائد ٌوسف1282213390

غير مقبول32.6283.525.0557.67(جرافكس  )فنون أنثىامة هللا شولً دمحم عبدالجلٌل منصور1292209826

غير مقبول32.6283.2524.9857.60(جرافكس  )فنون ذكردمحم عادل سلطان دمحم1302210482

غير مقبول30.2990.7527.2357.52(جرافكس  )فنون أنثىامٌره عبد الباسط علً عبد هللا1312214270

غير مقبول34.9574.6322.3957.34(جرافكس  )فنون أنثىدعاء جمٌل دمحم علً حسن1322214015

غير مقبول30.298926.7056.99(جرافكس  )فنون أنثىعائشة عبدالجبار دمحم احمد1332207258

غير مقبول34.9573.0421.9156.86(جرافكس  )فنون أنثىغنى دمحم دمحم حٌدر الممدم1342211302

غير مقبول32.628024.0056.62(جرافكس  )فنون أنثىهدٌل منصور عبدهللا عبدالرحمن زٌد الصلوي1352203569

غير مقبول34.9571.1321.3456.29(جرافكس  )فنون أنثىعائده نبٌل دمحم نصر الصوف1362204431ً

غير مقبول32.6278.7523.6356.25(جرافكس  )فنون أنثىمرام عبدالمولى احمد سالم االثوري1372216054

غير مقبول30.2986.3825.9156.20(جرافكس  )فنون أنثىفاطمة عبدالرحمن دمحم لائد حزام1382213318
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غير مقبول34.9570.1321.0455.99(جرافكس  )فنون أنثىامة الرحمن عبده خالد لاسم1392211842

غير مقبول32.6277.523.2555.87(جرافكس  )فنون ذكردمحم نصر دمحم فرحان حسن1402213539

غير مقبول32.6276.8823.0655.68(جرافكس  )فنون أنثىهدٌل فؤاد محمود عبدالرلٌب ممبل1412211241

غير مقبول30.2984.3825.3155.60(جرافكس  )فنون أنثىوضحة عبدهللا سالم ناجبً الموح1422215683

غير مقبول32.6276.3822.9155.53(جرافكس  )فنون أنثىثرٌا ناصر دمحم عبدالسالم االغبري1432215000

غير مقبول30.2983.525.0555.34(جرافكس  )فنون ذكردمحم بركان علً بن علً عباهلل1442213293

غير مقبول30.2983.3825.0155.30(جرافكس  )فنون ذكرزكرٌا عبده سنان علً دمحم1452203264

غير مقبول32.6275.2522.5855.20(جرافكس  )فنون أنثىنشوة فهد عبدهللا عبدالباري1462204462

غير مقبول32.627522.5055.12(جرافكس  )فنون أنثىنادٌن نجٌب غالب النبٌه1472204339ً

غير مقبول30.2981.3824.4154.70(جرافكس  )فنون أنثىنهال فهمً دحان عبده ناج1482213489ً

غير مقبول30.2981.1324.3454.63(جرافكس  )فنون أنثىنورهان عبده لاسم دمحم احمد1492215792

غير مقبول30.2981.1324.3454.63(جرافكس  )فنون ذكردمحم عبدالحمٌد جازم عبدهللا1502214701

غير مقبول32.627321.9054.52(جرافكس  )فنون أنثىهٌفاء جمٌل ممبل احمد سعٌد العدٌن1512215623ً

غير مقبول27.9688.2526.4854.44(جرافكس  )فنون أنثىفاطمة عبدهللا ناجً لائد1522203552

غير مقبول32.6272.521.7554.37(جرافكس  )فنون أنثىبثٌنة ابراهٌم لائد حسن1532215518

غير مقبول32.6272.1321.6454.26(جرافكس  )فنون ذكرخلدون عبدالوكٌل عبده بجاش1542216038

غير مقبول30.2979.7523.9354.22(جرافكس  )فنون أنثىانسام عبدالملن احمد سالم الخطٌب1552204062

غير مقبول32.6271.7521.5354.15(جرافكس  )فنون ذكرانس انٌس احمد مهٌوب1562203083

غير مقبول32.6271.6321.4954.11(جرافكس  )فنون ذكردمحم ٌحٌى علً حسٌن الغشم1572214170

غير مقبول32.6271.1321.3453.96(جرافكس  )فنون أنثىامال احمد دمحم لطف الماض1582206497ً

غير مقبول32.6270.8821.2653.88(جرافكس  )فنون أنثىسحر احمد احمد غالب السروري1592215638

غير مقبول32.6270.2521.0853.70(جرافكس  )فنون أنثىشذى مشتاق احمد دمحم عبدالوهاب1602215498

غير مقبول30.2977.523.2553.54(جرافكس  )فنون أنثىمرٌم عادل شائف عبدهللا المدس1612207449ً

غير مقبول25.6392.7527.8353.46(جرافكس  )فنون ذكرحماده سعٌد علً دمحم احمد1622204917

غير مقبول27.9683.3825.0152.97(جرافكس  )فنون أنثىلٌنه دمحم لحطان عبدالجلٌل1632215387

غير مقبول30.2975.1322.5452.83(جرافكس  )فنون ذكررامً دمحم هزاع هائل1642209748

غير مقبول30.297522.5052.79(جرافكس  )فنون ذكررٌان ٌوسف عمالن حسان16544002
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غير مقبول30.2974.7522.4352.72(جرافكس  )فنون ذكرنادر خالد عثمان عبدهللا1662204626

غير مقبول27.9682.2524.6852.64(جرافكس  )فنون أنثىهداء منصور عبدهللا عبدالرحمن1672204122

غير مقبول27.9681.3824.4152.37(جرافكس  )فنون أنثىاحالم شرف علً صالح ممبل1682207677

غير مقبول27.968124.3052.26(جرافكس  )فنون ذكرخالد وهٌب عبدالجلٌل سفٌان1692214578

غير مقبول30.2972.8821.8652.15(جرافكس  )فنون أنثىشٌماء فؤاد احمد شائف الٌوسف1702207010ً

غير مقبول30.2972.3821.7152.00(جرافكس  )فنون أنثىابرار عبدالخبٌر دمحم احمد عبدالعزٌز1712203847

غير مقبول27.9679.3823.8151.77(جرافكس  )فنون أنثىاٌالف دمحم احمد دمحم النظاري1722213621

غير مقبول30.2971.521.4551.74(جرافكس  )فنون ذكرعبدالبالً ٌونس عبدالبالً مجاهد1732205590

غير مقبول30.2971.2521.3851.67(جرافكس  )فنون أنثىمٌسون خلٌل عبدالجٌل لاسم الهمدان1742204156ً

غير مقبول27.967923.7051.66(جرافكس  )فنون ذكرعمرو خالد احمد فارع السروري1752215168

غير مقبول30.2971.1321.3451.63(جرافكس  )فنون ذكرحاتم عبدالرحمن سٌف الحاج1762209479

غير مقبول25.6386.3825.9151.54(جرافكس  )فنون أنثىعائشة جمٌل علً ناصر غالب1772213097

غير مقبول25.6385.7525.7351.36(جرافكس  )فنون ذكرجالل رفٌك احمد نعمان االغبري1782203273

غير مقبول27.9677.3823.2151.17(جرافكس  )فنون أنثىانشراح هاشم عمر دمحم1792205543

غير مقبول25.638324.9050.53(جرافكس  )فنون أنثىاتراب سلٌمان دمحم نعمان1802203199

غير مقبول20.9795.3828.6149.58(جرافكس  )فنون ذكررٌان علً عبدالحمٌد دمحم الحمٌري1812215706

غير مقبول27.967221.6049.56(جرافكس  )فنون أنثىامة العلٌم عبد الملن عبد هللا مهٌوب الحسٌن1822213523ً

غير مقبول27.9671.3821.4149.37(جرافكس  )فنون أنثىبسمله سامً نجمً صالح احمد1832209130

غير مقبول25.6378.8823.6649.29(جرافكس  )فنون أنثىاسماء جالل مهٌوب فرحان الحمٌدي1842213039

غير مقبول25.6378.1323.4449.07(جرافكس  )فنون ذكرٌوسف عبدالحافظ عبدهللا لائد1852207844

غير مقبول27.967021.0048.96(جرافكس  )فنون ذكرالحسٌن نائل عبدالجلٌل دمحم1862205864

غير مقبول27.9669.8820.9648.92(جرافكس  )فنون ذكرعبدهللا دمحم امٌن احمد الجالل1872208034

غير مقبول25.6377.3823.2148.84(جرافكس  )فنون أنثىنسٌبة دمحم سٌف ابراهٌم السالمى1882211559

غير مقبول25.637723.1048.73(جرافكس  )فنون أنثىاٌناس علً احمد صالح1892215350

غير مقبول25.637723.1048.73(جرافكس  )فنون ذكراحمد سٌف ممبل صالح1902211729

غير مقبول25.6376.2522.8848.51(جرافكس  )فنون أنثىامل مهٌوب عبده سٌف1912207292

غير مقبول25.6375.8822.7648.39(جرافكس  )فنون أنثىمنار عبدهللا دمحم طاهر1922208293
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غير مقبول25.6374.8822.4648.09(جرافكس  )فنون أنثىرونة رضوان عبدالرحمن دمحم1932212315

غير مقبول25.6373.3822.0147.64(جرافكس  )فنون ذكراسالم زٌد عبدالرب لاسم1942205237

غير مقبول23.380.3824.1147.41(جرافكس  )فنون أنثىزٌنب خالد دمحم احمد1952202672

غير مقبول20.9785.8825.7646.73(جرافكس  )فنون أنثىهاله صادق علً احمد الشلف1962215591ً

غير مقبول23.377.8823.3646.66(جرافكس  )فنون ذكراحمد عبدالمجٌد دبوان غالب سٌف1972214987

غير مقبول23.377.2523.1846.48(جرافكس  )فنون أنثىروان عبدالملن عبدهللا دمحم العٌزري1982215627

غير مقبول23.375.2522.5845.88(جرافكس  )فنون أنثىابتهال علً عبد الرلٌب درهم1992208242

غير مقبول23.373.3822.0145.31(جرافكس  )فنون أنثىبثٌناء علً عبدهللا العرٌف2002214896ً

غير مقبول23.373.2521.9845.28(جرافكس  )فنون أنثىهدٌل مختار احمد ثابت2012203197

غير مقبول23.372.6321.7945.09(جرافكس  )فنون أنثىشهد عبدهللا احمد عبدهللا2022204429

غير مقبول23.371.521.4544.75(جرافكس  )فنون أنثىعفراء عبدهللا دمحم غالب2032208696

غير مقبول23.371.1321.3444.64(جرافكس  )فنون أنثىدعاء اسماعٌل لائد حمٌد2042215485

غير مقبول23.371.1321.3444.64(جرافكس  )فنون ذكرحمدي صادق دمحم عل2052213584ً

غير مقبول23.370.6321.1944.49(جرافكس  )فنون أنثىاٌاس خلٌل دمحم ابراهٌم2062214918

غير مقبول20.9778.3823.5144.48(جرافكس  )فنون ذكرعبدالجبار جمٌل عبدالجبار محفوظ2072214036

غير مقبول18.6479.2523.7842.42(جرافكس  )فنون ذكرفارس سلٌم شاهر احمد2082212061

غير مقبول18.6479.2523.7842.42(جرافكس  )فنون أنثىسمٌة داوود مرشد دمحم ٌحٌى2092204738

غير مقبول18.6473.522.0540.69(جرافكس  )فنون أنثىعنود عبدالوهاب مدهش عبدالنور2102213127

غير مقبول18.6471.1321.3439.98(جرافكس  )فنون أنثىمروة مجٌب عبدهللا سعٌد المشرل2112209125ً

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


