
اسئلةالعالمةاسم الطالبرقم الطالبت

6850ايمن عاطف سليم مقابله11849999816

7250روان محمود علي الشيخ21949999067

5050عبدالرحيم زيد عبدالمهدي الغنانيم31949999154

2850ليندا حسن مصطفى شطناوي41849999793

5850مسلم حسين محمد الخزاعلة51849999786

5450محمد منور خلف الرشيدي61949999102

2850ختام توفيق سعود العثامنه71849999798

6650مهدي محمد علي بني عبدة81849999775

7050يارا صالح خلف العليمات91949999156

6650صفاء علي جاسم الفواعره101849999820

5850زياد سالم عقيل العقيل111849999904

4050انس مصباح خضر ابو صالح121849999892

5050احمد عبدهللا محمد المساعيد131849999815

8250نرمين مصطفى عبدهللا ابو عبيله141849999790

4050محمد مصلح حسين السعود151949999137

3450نبيل شبلي عقله العتوم161849999776

6250اشرف محمد عبيد ابو السندس171949999068

2850\حنين محمد عربي البطاينة181849999912

2650سعيد اسعد يوسف النواصرة191949999162

4250عمار محمد موسى المستريحي201849999781

4250علي احمد علي العتوم211849999587

7650عمار عالء الدين عبدالرحمن الجراح221849999794

7050اقبال صالح علي الحديدي231849999803

8850مشعل محمد حمد العيسى241849999784

7050محمد صالح محمد محافظه251849999997

3450سوسن محمود صالح ابو جعادة261849999777

3650مصطفى احمد مصطفى الزريقات271849999813

4650اماني محيل صالح الشرفات281849999787

7450عبدالفتاح هاشم عبدالفتاح الحمران291949999132

4250سامي علي عقيل المشاقبة301849999810

6850عال ارشيد علي الزبون311849999808

6850صالح محمد طاهر سنونو321949999131

8050ربى احمد طالل عبابنه331849999785

4250علي نايف محمود مسعود341849999791

4050وجدان محمد خير رجاء نوافلة351949999062

4450روان محمد عواد الروسان361849999799

5850موسى نايف محمد المومني371849999804

7850مأمون احمد نجيب الشيشان381849999780

4050بسمة عايد خلف السردية391949999110

2650عالية ماجد عبدالرحمن الضمور401849999812

7850وفاء حامد عيد مسلم411849999809

4650حنين موسى صالح النعيمي421849999796

8450حمد مبارك زايد الخيارين431949999151

8450محمد حارث حسين السامرائي441949999130

6650ايات محمد حسن الخوالده451949999152

9050سعد سعيد عواد عيد461949999158

8050سنيد صالح سنيد الدعيه471949999155

7850احمد محمد عبدهللا الخطيب481849999807

9050ناصر عبدالهادي مجيد ضيدان491949999161



3250فهد غازي دهيم الظفيري501949999141

8650اسامه داود حسين عليان511949999149

4050سيف فارس عراك عراك521949999080

8850على سالم صالح الحيمر531949999160

8450عبدهللا عبدالرحمن مال هللا الجابر541949999159

7650ناصر عبدالعزيز سعد الكوارى551949999150

6450اشرف مازن انور العوا561949999083

7450قطيم هديب قطيم الهرشاني571949999157

2250محمد جمال محمد علي حسن581949999078

2250بشار احمد تيسير الجبور591849999905

5650العمارى صالح منصور شنشن601949999119

6250نور عاكف عبدالمجيد الدباس611949999114

4250اسماء سعيد محمد قوقزه621949999092

4650-محمد جمال الدين عيسى 631949999097

5650ناصر عبدالهادي مجيد ضيدان641949999135

5450حازم عايد رجا الحمد651949999147

4250سخاء محمود منصور المومنى661949999112

5850ديما خليل ابراهيم الجخيم671949999133

3850شروق تيسير عبدالغني ابو دبوس681949999107

5050هاشم عمر محمد الحراحشه691949999098

3850احمد يعقوب حارب الشعيلي701849999744

7050روان هاني تركي الحمود711849999736

6250حمود ذوقان غصن شتيوى721949999144

5450مذكر خالد فالح المطيري731949999136

5450احمد عواد وراد العظامات741949999142

7050محمد محسن سعد محمد751949999134

4050نور الهدى عباس شهاب عريعر761949999146

8250عصام عبدالجليل زايد الكساسبه771949999145

7650محمود احمد موسى العليمات781949999108

7250على جابر محمد جابر791949999139

7850مي محمد محمود العناتي801949999115

7250خالد مبارك زيد المطيري811949999138

8250عبدالرحمن جمال يوسف الحداد821949999143

6450عمر سعد محمد البناق831949999140






