
اجواليانجليزيرياضيات

هقبول26265298.1329.4481.44محاسبةتسنٌم علً فائد عبدالوهاب11902688

هقبول30265681.1324.3480.34محاسبةعنود دمحم غالب عل21912807ً

هقبول2626529227.6079.60محاسبةعمر علً لاسم ناشر الممرع31915476ً

هقبول28225097.2529.1879.18محاسبةربا حافظ علً سعٌد الشرجب41900047ً

هقبول28225094.7528.4378.43محاسبةافنان نجٌب عبده حمادي51916195

هقبول32185094.2528.2878.28محاسبةناظم دمحم لطف دحان االغبري61904113

هقبول36145092.6327.7977.79محاسبةمكرمة عبدالهادي احمد سعٌد71913251

هقبول26224896.528.9576.95محاسبةماٌا عبدالبالً سٌف دمحم الجوبان81905635ً

هقبول26245086.1325.8475.84محاسبةسمٌة فٌصل رشاد حسن فرحان91911042

هقبول26224891.7527.5375.53محاسبةخولة فؤاد عبدالسالم ردمان101909374

هقبول22264890.2527.0875.08محاسبةبشائر دمحم عبده سالم111903216

هقبول22244692.7527.8373.83محاسبةحسام نصر عبده عل121921052ً

هقبول24224690.8827.2673.26محاسبةعمرو خالد سلطان دمحم ناجً التوٌج131920668ً

هقبول28184690.6327.1973.19محاسبةمحمود سعٌد سعٌد اسماعٌل141907090

هقبول24204495.3828.6172.61محاسبةهارون دمحم لائد سعٌد المجٌدي151919304

هقبول2422468726.1072.10محاسبةحسٌن سعٌد لاسم سٌف161908487

هقبول3014449327.9071.90محاسبةعبدالشافً دمحم سعٌد غالب171920651

هقبول26204685.2525.5871.58محاسبةاسامة احمد عبده حسان181914735

هقبول22204297.7529.3371.33محاسبةمنال عمر علً فارع191915887

هقبول20224297.6329.2971.29محاسبةاسماء عبدالعزٌز مهٌوب علً السامع201917867ً

هقبول28184682.8824.8670.86محاسبةعمران دمحم عبده ممبل211903113

هقبول20244489.526.8570.85محاسبةزٌاد حسن احمد عبدالسالم221913372

هقبول32144682.6324.7970.79محاسبةٌوسف علً دمحم احمد مهدي231915997

هقبول24184294.8828.4670.46محاسبةعماد صادق دمحم عبدالعزٌز241913860

هقبول2420448625.8069.80محاسبةلٌالً عصام عبد المادر عبد الخالك االغبري251912689

هقبول22204291.8827.5669.56محاسبةانس عبدهللا دمحم حمود261913472

هقبول20244484.6325.3969.39محاسبةربٌع عبده لائد سعٌد271907919

هقبول22204290.527.1569.15محاسبةبدرٌة عبدالباسط دمحم ابراهٌم281919271

هقبول20224288.7526.6368.63محاسبةعواد دمحم علً دمحم لائد291913415

هقبول16244095.2528.5868.58محاسبةرهام عبده دمحم عبدالوارث301912982
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هقبول20204094.528.3568.35محاسبةحماس عبدالبالً عبدالعزٌز فازع311909043

هقبول14284287.7526.3368.33محاسبةاسامه عبدالغنً لائد دمحم المدس321913809ً

هقبول18244287.1326.1468.14محاسبةاصٌل غالب دمحم احمد331912644

هقبول14284287.1326.1468.14محاسبةحمزة دمحم احمد دمحم عبدالصمد الرمٌمة341903837

هقبول20204093.2527.9867.98محاسبةرحمه فوزي عبدالرحٌم دمحم الزرٌم351920446ً

هقبول24184286.525.9567.95محاسبةحافظ ابراهٌم عبده سعٌد361905361

هقبول20204092.527.7567.75محاسبةاشرف عبدالرحمن لاسم عل371915778ً

هقبول24184285.7525.7367.73محاسبةافنان زٌد حسٌن عل381919324ً

هقبول24164092.1327.6467.64محاسبةاشرف شرٌف عبدهللا مهٌوب391909402

هقبول20204091.8827.5667.56محاسبةسمٌحة دمحم لاسم عبده غالب401909632

هقبول20204091.7527.5367.53محاسبةعبدهللا منصور عبدهللا ثابت411912964

هقبول24184284.6325.3967.39محاسبةعاصم عبدالحفٌظ سلطان لائد421909687

هقبول24184284.2525.2867.28محاسبةهشام توفٌك عبدهللا عبدالحمٌد الشرعب431908933ً

هقبول20224284.1325.2467.24محاسبةرافد عنان فائد عبدلعزٌز الشمٌري441910513

هقبول20204090.7527.2367.23محاسبةانس عبده سعٌد لاسم451909930

هقبول3284090.6327.1967.19محاسبةاٌمن علً لائد دبوان461911621

هقبول18224090.1327.0467.04محاسبةعبدالرحمن فٌصل عبدهللا لاٌد الحمٌدي471922251

هقبول20183896.6328.9966.99محاسبةمالن صالح الدٌن عبده عبدهللا481909935

هقبول18244283.1324.9466.94محاسبةمعتصم صادق امٌن عبدالواسع491904516

هقبول18203895.8828.7666.76محاسبةسمٌة عبدالمجٌد شداد نصر الحمٌري501920952

هقبول22184089.1326.7466.74محاسبةعبدهللا منصور دمحم عل511916846ً

هقبول22184088.8826.6666.66محاسبةحمزه ناصر حمود عل521906190ً

هقبول20224282.1324.6466.64محاسبةحمدي فهد دمحم امٌر531909302

هقبول20204088.3826.5166.51محاسبةشٌناز عمر سالم دمحم عل541909628ً

هقبول2414389528.5066.50محاسبةامٌمة عبدالرلٌب غالب عل551911101ً

هقبول2020408826.4066.40محاسبةطه امٌن دائل دمحم561916726

هقبول26123894.6328.3966.39محاسبةبثٌنه حسن سعٌد ثابت571910625

هقبول22184087.8826.3666.36محاسبةاسامة لائد عبدهللا عبد الولً صالح581910327

هقبول22184087.7526.3366.33محاسبةٌونس صادق دمحم عبدهللا591909456

هقبول20183894.3828.3166.31محاسبةانهار عبدالرحمن عبدهللا حسن601912716
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هقبول18224087.526.2566.25محاسبةشادي عبده مهٌوب لائد611918877

هقبول22184087.3826.2166.21محاسبةمعتزباهلل دمحم طربوش لائد سٌف621909784

هقبول20204087.3826.2166.21محاسبةاحمد عبدهللا خالد نصر631920681

هقبول20183893.6328.0966.09محاسبةبسمه لاسم دمحم عاٌض641912772

هقبول24164086.7526.0366.03محاسبةاحمد دمحم علً احمد سلطان651912990

هقبول24164086.7526.0366.03محاسبةعاصم عبدالواحد دمحم عل661908475ً

هقبول18203893.3828.0166.01محاسبةاسامة دمحم مهٌوب سعٌد671909867

هقبول20183892.3827.7165.71محاسبةمروى دمحم سٌف علً مسعد681912565

هقبول18203892.3827.7165.71محاسبةارسالن عبدالسالم ناجً احمد عامر691911982

هقبول18224085.1325.5465.54محاسبةعاصم فؤاد علً عبده دمحم701906080

هقبول2416408525.5065.50محاسبةعابد عبده حمٌد نصر711919946

هقبول16223891.527.4565.45محاسبةحسام عبدالحمٌد احمد حسام721907762

هقبول16223890.3827.1165.11محاسبةاٌمن صمر عبدالسالم رزاز731907228

هقبول24164083.1324.9464.94محاسبةعمر دمحم عبدالجلٌل دمحم741913866

هقبول14223696.3828.9164.91محاسبةوالء احمد دمحم غانم751912371

هقبول24164082.8824.8664.86محاسبةانس دمحم عبدهللا شرف761902489

هقبول16223889.526.8564.85محاسبةٌونس ابراهٌم سعٌد شمسان السروري771917651

هقبول18203889.526.8564.85محاسبةرٌم دمحم عبدالمادر الجرادي781914104

هقبول20204082.7524.8364.83محاسبةمارٌا صادق دمحم عبدهللا791909399

هقبول20183889.3826.8164.81محاسبةرهٌب شكري احمد دمحم عبدهللا الجحٌش801914879ً

هقبول1620369628.8064.80محاسبةمازن طربوش عبدهللا لاسم811913313

هقبول18183695.7528.7364.73محاسبةحنٌن محمود علً عون821916108

هقبول1820388926.7064.70محاسبةاثار دمحم علً عبده831916435

هقبول22163888.8826.6664.66محاسبةعبدالرحمن جمٌل عبدالرحمن دمحم841910038

هقبول24123695.528.6564.65محاسبةاالء جمٌل دمحم علً دمحم العبد851908856

هقبول24143888.526.5564.55محاسبةعماد عبدالخالك دمحم احمد المدس861920550ً

هقبول22143694.9828.4964.49محاسبةبثٌنة عمار ٌحٌى دمحم عثمان العدٌن871913625ً

هقبول18203887.526.2564.25محاسبةدمحم احمد دمحم عبدهللا881916465

هقبول28103887.3826.2164.21محاسبةعلً عبدالجلٌل علً عبدالجبار الواف891920691ً

هقبول22163887.1326.1464.14محاسبةردٌان فؤاد راوح مكرد901912509
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هقبول20163693.6328.0964.09محاسبةجوهره دمحم احمد حٌدر الممطري911906172

هقبول22143693.3828.0164.01محاسبةاحمد معمر عبده صالح الهمدان921919663ً

هقبول18183692.6327.7963.79محاسبةانفال احمد احمد دمحم الشغدري931912271

هقبول20163692.2527.6863.68محاسبةروحان احمد دمحم عبدالمادر941921155

هقبول12263885.1325.5463.54محاسبةالهٌثم طارق عبدالرلٌب عبدالواحد951903656

هقبول20163691.7527.5363.53محاسبةانس عبدهللا دمحم عل961915980ً

هقبول16203691.6327.4963.49محاسبةعبدهللا احمد عبدالموي عبدالوهاب971920587

هقبول22143691.527.4563.45محاسبةمهٌب عبدالحكٌم عبدهللا دمحم981902632

هقبول18203884.525.3563.35محاسبةسلٌم ٌوسف عبدالرزاق احمد991903777

هقبول2214369127.3063.30محاسبةرٌاض عبدالمادر غالب همام1001909545

هقبول1620369127.3063.30محاسبةاسماء عبدالفتاح امٌن لاسم النوعه1011904737

هقبول16183497.5829.2763.27محاسبةغٌداء عبدهللا دمحم الربع1021903409ً

هقبول22143690.7527.2363.23محاسبةعزمً لاسم دمحم سعٌد1031912456

هقبول22143690.6327.1963.19محاسبةمؤٌد علً عبده حمود1041915920

هقبول2883690.1327.0463.04محاسبةعمر نبٌل دحان سرحان1051920424

هقبول24143883.1324.9462.94محاسبةدمحم عبدالباسط علً حسن1061917488

هقبول24123689.2526.7862.78محاسبةابو طالب عبدهللا عثمان عبده1071903779

هقبول14223689.1326.7462.74محاسبةعاصم سمٌر دمحم علً غالب1081902977

هقبول18183689.1326.7462.74محاسبةاصاله توفٌك عبدهللا عبدالرحمن الشٌبان1091914106ً

هقبول2610368926.7062.70محاسبةاكرم احمد عبدهللا لاسم الجاحص1101911981ً

هقبول2214368926.7062.70محاسبةجعفر عبدالوهاب احمد عبدالكرٌم1111920288

هقبول20163688.8826.6662.66محاسبةابتسام علً مهدي دمحم1121913218

هقبول18163495.2528.5862.58محاسبةفتح جمٌل عبده دمحم1131921180

هقبول14203494.8828.4662.46محاسبةاحمد دمحم احمد دمحم جلمود1141909026

هقبول2412368826.4062.40محاسبةدمحم لائد علً عل1151904877ً

هقبول6303687.7526.3362.33محاسبةعبدهللا فٌصل احمد سٌف1161917489

هقبول22143687.6326.2962.29محاسبةعصمت عبدالدائم غالب حسان1171913309

هقبول26103687.526.2562.25محاسبةدمحم عبدالرزاق دبوان حسن1181907638

هقبول22143687.526.2562.25محاسبةرنا عبدالرلٌب دمحم حسن1191909910

هقبول14203494.1328.2462.24محاسبةمها عمر دمحم علً مصلح الهمدان1201902597ً
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هقبول22123494.1328.2462.24محاسبةابو بكر علً دمحم سعٌد1211914290

هقبول24103493.6328.0962.09محاسبةاسامه عبده احمد دمحم الحاج1221903067

هقبول16203686.3825.9161.91محاسبةاحمد منٌر علً عبدهللا1231909275

هقبول18203879.3823.8161.81محاسبةدمحم دمحم علً غالب1241912741

هقبول1818368625.8061.80محاسبةدمحم سعٌد دمحم غالب1251912583

هقبول1620368625.8061.80محاسبةرائف احمد سعٌد عبده1261914065

هقبول18163492.6327.7961.79محاسبةاٌه عبدالباسط احمد محً الدٌن1271902752

هقبول22123492.3827.7161.71محاسبةعبدهللا لائد حسن سعٌد1281908707

هقبول18163492.1327.6461.64محاسبةنادر عارف سلطان احمد العزان1291909121ً

هقبول14203491.6327.4961.49محاسبةتمدٌر فٌصل شرف سٌف1301903215

هقبول20163684.7525.4361.43محاسبةعمر ناجً لائد امٌن العصٌم1311916336ً

هقبول22123491.3827.4161.41محاسبةشٌماء امٌن علً لاسم الصانع1321912801

هقبول18183684.525.3561.35محاسبةاسامه لاسم سٌف ناصر1331908008

هقبول2212349127.3061.30محاسبةعبدهللا عمر احمد لائد1341915798

هقبول24123684.1325.2461.24محاسبةعزالدٌن دمحم حزام منصر1351916094

هقبول2412368425.2061.20محاسبةعمرو غالب عبده ابراهٌم الهالل1361905046ً

هقبول20143490.6327.1961.19محاسبةدمحم طاهر احمد هزاع1371904991

هقبول18163490.3827.1161.11محاسبةمروه دمحم ردمان دمحم عل1381910431ً

هقبول12243683.6325.0961.09محاسبةعبدالحكٌم دمحم راوح حسان1391920851

هقبول14203490.2527.0861.08محاسبةزكرٌا عادل دمحم احمد1401916390

هقبول20143490.2527.0861.08محاسبةعبدالرب علً مهٌوب الساكت1411920727

هقبول14223683.2524.9860.98محاسبةمعمر فضل دمحم عبدهللا سلطان1421913299

هقبول20163683.2524.9860.98محاسبةدمحم هاشم علً لائد ناجً التوٌج1431917040ً

هقبول12223489.6326.8960.89محاسبةاسامه فؤاد سٌف عبدالفتاح1441913791

هقبول1616329628.8060.80محاسبةاحمد عبدالجلٌل لاسم عبدهللا الهالل1451913378ً

هقبول22143682.6324.7960.79محاسبةاكرم احمد دبوان لائد1461914078

هقبول1816348926.7060.70محاسبةعبدالرحمن خلٌل لائد سعٌد1471903262

هقبول10243488.6326.5960.59محاسبةعبدالماجد دمحم عبدهللا دمحم1481921492

هقبول16183488.6326.5960.59محاسبةاشرف دبوان حزام دمحم1491913721

هقبول20143488.6326.5960.59محاسبةاٌمن دبوان حزام دمحم1501908066
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غير هقبول14203488.526.5560.55محاسبةاسامه احمد حمود احمد عبده عثمان1511920414

غير هقبول14203488.3826.5160.51محاسبةدمحم لائد حسان بجاش1521920589

غير هقبول14223681.3824.4160.41محاسبةدمحم حلمً عبدالرلٌب دمحم االدٌم1531914170ً

غير هقبول20163681.2524.3860.38محاسبةرنا عبدالرحٌم دمحم مرشد الغزال1541906069ً

غير هقبول20143487.8826.3660.36محاسبةدمحم ضٌاء علً عبدهللا مرشد1551912335

غير هقبول24103487.8826.3660.36محاسبةدمحم لاسم عبدهللا دمحم العزان1561903257ً

غير هقبول22143680.8824.2660.26محاسبةعصماء طه ناجً غانم دمحم1571920802

غير هقبول18163487.3826.2160.21محاسبةدمحم عبده عبدالواحد الرمٌمة1581921047

غير هقبول2210329428.2060.20محاسبةعبٌر ناصر عبدالبالً عبدالوهاب1591902659

غير هقبول18163487.2526.1860.18محاسبةعلً دمحم الخضر عبده1601916033

غير هقبول20163680.2524.0860.08محاسبةعمد دمحم لاسم علً دمحم1611912950

غير هقبول22123486.8826.0660.06محاسبةهنادي نبٌل عبده دمحم صالح النخالن1621909207ً

غير هقبول2214368024.0060.00محاسبةمرزوق عبدالجلٌل عبادي حسان الملٌك1631905208ً

غير هقبول2663293.2527.9859.98محاسبةٌحٌى توفٌك احمد حمود1641909069

غير هقبول14203486.525.9559.95محاسبةرلٌة دمحم عبدالرحمن احمد1651911935

غير هقبول2883679.7523.9359.93محاسبةدمحم سمٌر عبدهللا سٌف الحكٌم1661911469ً

غير هقبول428329327.9059.90محاسبةرحاب نصر مرشد سعٌد االغبري1671920215

غير هقبول2683486.2525.8859.88محاسبةدمحم عبدالرحمن سعٌد عبده1681916394

غير هقبول14203485.525.6559.65محاسبةبسام علً احمد عبدالملن1691903785

غير هقبول16163292.1327.6459.64محاسبةعماد عادل طاهر سلطان1701909194

غير هقبول2012329227.6059.60محاسبةٌاسٌن دمحم علً فرحان1711905192

غير هقبول12203291.7527.5359.53محاسبةامٌمه شرف سلطان عبد النور1721906652

غير هقبول12203291.7527.5359.53محاسبةعاصم عبدهللا عبده سعٌد العامري1731916007

غير هقبول2410348525.5059.50محاسبةاحمد دمحم عبدالكرٌم سعٌد الصبري1741917021

غير هقبول268348525.5059.50محاسبةٌعموب نصر لائد عبدالمادر1751912701

غير هقبول20143484.8825.4659.46محاسبةنوار نائف حمٌد لاسم1761915346

غير هقبول16163291.527.4559.45محاسبةامانً دمحم حمود ناجً النابه1771916695ً

غير هقبول20143484.7525.4359.43محاسبةانس احمد دمحم ثابت1781904328

غير هقبول20123291.2527.3859.38محاسبةدمحم احمد دمحم مهٌوب1791913139

غير هقبول16183484.525.3559.35محاسبةعبدالرحمن عبدالواحد مهٌوب دمحم لاسم1801910149
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غير هقبول2012329127.3059.30محاسبةسمر علً لاسم ٌحٌى الصغٌر الرٌم1811914156ً

غير هقبول14183290.8827.2659.26محاسبةعالء عبدالمادر دمحم احمد1821909375

غير هقبول2014348425.2059.20محاسبةمنٌه امٌن هائل سعٌد1831912193

غير هقبول1618348425.2059.20محاسبةلٌالً احمد لاسم حسن1841912108

غير هقبول20123290.6327.1959.19محاسبةعبدالماجد حاتم حٌدر لاسم الموات1851917221ً

غير هقبول16163290.6327.1959.19محاسبةاٌهاب احمد دمحم عبدالرحٌم1861911815

غير هقبول16163290.2527.0859.08محاسبةاسامة عدنان احمد ناجً الوجٌه1871912397

غير هقبول1616329027.0059.00محاسبةشرٌفة عبدالوهاب دمحم علوان1881909064

غير هقبول1814329027.0059.00محاسبةدمحم عبده بن عبده سعد1891919795

غير هقبول24103483.1324.9458.94محاسبةمهى طاهر دمحم عبدالرلٌب الفمٌه1901907581

غير هقبول1816348324.9058.90محاسبةمعتصم دمحم صالح الشٌبان1911911985ً

غير هقبول14183289.6326.8958.89محاسبةمشتاق علً مسعد احمد صالح1921911881

غير هقبول16163289.6326.8958.89محاسبةعمٌد صدام ناجً سٌف1931911368

غير هقبول14183289.3826.8158.81محاسبةعبدهللا عبده مهٌوب حسن1941910559

غير هقبول16183482.6324.7958.79محاسبةبهران عبدالسالم عبدالرحمن حمود1951906166

غير هقبول2483289.2526.7858.78محاسبةرفٌك طه دمحم عبدالغن1961919396ً

غير هقبول14183289.1326.7458.74محاسبةسعاد عبدهللا شمسان سعٌد1971903053

غير هقبول22123482.1324.6458.64محاسبةماجد عمر عبده المهدي عبدهللا1981909073

غير هقبول2014348224.6058.60محاسبةمنصور سعٌد احمد جسار1991914734

غير هقبول14183288.526.5558.55محاسبةسارة احمد علً مرشد هزٌر2001917912

غير هقبول20103095.1328.5458.54محاسبةانٌسة امٌن لاسم ٌح2011904984ً

غير هقبول22123481.7524.5358.53محاسبةدمحم عبدالسالم علً لاسم2021920462

غير هقبول18143288.3826.5158.51محاسبةحنان سعٌد حمٌد دبوان2031920687

غير هقبول10223288.3826.5158.51محاسبةعبدهللا سعٌد احمد علً عطٌفة2041906295

غير هقبول22123481.3824.4158.41محاسبةنصر احمد لاسم علً المروس2051912813ً

غير هقبول18143287.8826.3658.36محاسبةاحمد عبدالجبار دمحم عل2061903165ً

غير هقبول2014348124.3058.30محاسبةعبدهللا عبدالجلٌل لاسم سعٌد2071911559

غير هقبول1618348124.3058.30محاسبةحسام امٌن هزاع اسماعٌل2081912943

غير هقبول22103287.6326.2958.29محاسبةعمران سرحان عبدهللا عل2091916902ً

غير هقبول10243480.8824.2658.26محاسبةجمٌل علً لائد حٌدر2101908245
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غير هقبول10223287.1326.1458.14محاسبةامجد عادل عبده لاسم الحمادي2111913719

غير هقبول18143286.7526.0358.03محاسبةذي النون فٌصل عبدالولً عبدالمعط2121913454ً

غير هقبول10223286.6325.9957.99محاسبةنسٌم سٌف علً راشد2131904306

غير هقبول14183286.525.9557.95محاسبةابتغاء دمحم عبدالرحمن لاصد االهدل2141920333

غير هقبول20123286.525.9557.95محاسبةدمحم عبدالموي سٌف احمد2151911713

غير هقبول20143479.7523.9357.93محاسبةانس عبدالجلٌل منصور دمحم2161920325

غير هقبول18143286.3825.9157.91محاسبةاسامة احمد دمحم لاسم السمٌع2171911331ً

غير هقبول20123286.2525.8857.88محاسبةاسامه احمد عبده عبدهللا2181916968

غير هقبول2012328625.8057.80محاسبةعهد احمد دمحم سعٌد الطبوزي2191914151

غير هقبول2210328625.8057.80محاسبةزٌاد دمحم سٌف دمحم2201921119

غير هقبول18143285.8825.7657.76محاسبةلبٌب دمحم فارع مسعود2211916870

غير هقبول2010309227.6057.60محاسبةاصٌل عبدهللا غالب دمحم2221913405

غير هقبول14183285.1325.5457.54محاسبةنرمٌن عبدالغنً عبدالموي علً الخطٌب2231910266

غير هقبول12183091.7527.5357.53محاسبةسامٌه نصر عبده صالح الشرعب2241920154ً

غير هقبول2012328525.5057.50محاسبةاحمد عبدهللا ناجً دمحم الحبٌب2251905018

غير هقبول14163091.527.4557.45محاسبةروى ٌاسر سعٌد دمحم2261906231

غير هقبول16143091.3827.4157.41محاسبةاسامه عبدالكرٌم ناجً دمحم2271910536

غير هقبول20123284.3825.3157.31محاسبةفهمً عبده دمحم سعٌد الحسن2281906215ً

غير هقبول18143284.1325.2457.24محاسبةاحمد دمحم دمحم احمد سعد2291903891

غير هقبول14163090.7527.2357.23محاسبةخالد فائد امٌن عبدالعزٌز2301904486

غير هقبول12162897.3829.2157.21محاسبةالٌاس عبدهللا حمٌد لائد ابوفارع2311913893

غير هقبول20123283.8825.1657.16محاسبةسامً دمحم عبدالمادر عباس2321909067

غير هقبول10203090.527.1557.15محاسبةعمران عبدهللا عبدالولً صالح2331914858

غير هقبول12183090.3827.1157.11محاسبةهدى دمحم عبدالرحمن عل2341909705ً

غير هقبول18143283.6325.0957.09محاسبةابوبكر عبدالسالم سرحان دمحم2351916852

غير هقبول16143090.2527.0857.08محاسبةمنتصر عبده عوض حسن2361920684

غير هقبول16163283.525.0557.05محاسبةراكان جمال سعٌد هزاع الشرعب2371908775ً

غير هقبول20123283.3825.0157.01محاسبةاسامة مالن لاسم عبدهللا2381920682

غير هقبول1218309027.0057.00محاسبةرفٌده صادق عبدالوهاب مرشد الشرعب2391909243ً

غير هقبول16143089.8326.9556.95محاسبةمهند سعٌد سعد احمد2401912785
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غير هقبول18143283.1324.9456.94محاسبةعاصم دمحم سعٌد عمالن2411914674

غير هقبول12183089.6326.8956.89محاسبةهٌثم عبده لائد سٌف2421909309

غير هقبول18123089.526.8556.85محاسبةجالل دمحم لاسم لائد2431908668

غير هقبول10203088.526.5556.55محاسبةعبدالحك خالد علً عل2441912384ً

غير هقبول16143088.2526.4856.48محاسبةدمحم عبدالرحمن دمحم عبده2451911739

غير هقبول22103281.524.4556.45محاسبةسلٌمان منور عبد الغنً عبده2461903442

غير هقبول18123088.1326.4456.44محاسبةبسام عبدالموي عبدالمجٌد2471919426

غير هقبول12203281.3824.4156.41محاسبةوائل حمود لائد لاسم2481905443

غير هقبول1416308826.4056.40محاسبةنعمان علً غالب احمد الممرع2491915186ً

غير هقبول2210328124.3056.30محاسبةفواز عبده احمد فضل2501904105

غير هقبول18123087.3826.2156.21محاسبةدمحم احمد عبدهللا سعٌد الجابري2511905935

غير هقبول12183087.3826.2156.21محاسبةوهٌب طاهر لاسم علً الرٌم2521908920ً

غير هقبول18123087.2526.1856.18محاسبةاسامه فؤاد راوح مكرد2531912506

غير هقبول16163280.524.1556.15محاسبةحسام عبده احمد صالح الحمٌري2541914004

غير هقبول1812308726.1056.10محاسبةاسامه فؤاد عبده دمحم2551920537

غير هقبول16143086.8826.0656.06محاسبةبسمة موسى عبدهللا الحكٌم2561912242ً

غير هقبول12203280.1224.0456.04محاسبةصفاء احمد سٌف غالب سعٌد2571902828

غير هقبول1220328024.0056.00محاسبةابراهٌم احمد مهٌوب دمحم2581920692

غير هقبول20103086.525.9555.95محاسبةدمحم عبدالوهاب دمحم سٌف2591911791

غير هقبول18102893.1327.9455.94محاسبةبردٌس لائد لاسم عبدهللا ٌحٌى2601908614

غير هقبول18143279.523.8555.85محاسبةداوود عبدالمجٌد لاسم سعٌد2611910318

غير هقبول18123086.1325.8455.84محاسبةعزام علً لاسم احمد2621908476

غير هقبول16143086.1325.8455.84محاسبةخطاب عبده علً سلطان االموي2631917395

غير هقبول16163279.3823.8155.81محاسبةعمرو عبدالجبار علً عبده سعٌد2641906672

غير هقبول16143085.8825.7655.76محاسبةعبدهللا عبدالرحمن سعٌد سٌف المدس2651909404ً

غير هقبول16143085.8825.7655.76محاسبةدمحم عبدهللا غالب دحان الحمٌري2661915204

غير هقبول14163085.6325.6955.69محاسبةحسام فكري ممبل مجاهد2671917121

غير هقبول14142892.2527.6855.68محاسبةسناء عبدالرلٌب غالب حسن المجٌدي2681902766

غير هقبول18123085.3825.6155.61محاسبةعبدالرحمن هٌال عبدهللا ناجً الذماري2691919305

غير هقبول18123085.1325.5455.54محاسبةمثنى راشد سعٌد سالم الشٌبان2701912417ً
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غير هقبول14163085.1325.5455.54محاسبةامجد لبٌب عبده لاسم الحوٌج2711911049

غير هقبول16143085.1325.5455.54محاسبةبدٌع دمحم مدهش عباس الجمال2721913835ً

غير هقبول12162891.6327.4955.49محاسبةادٌب عبده علً سالم2731920469

غير هقبول16143084.525.3555.35محاسبةاسماء علً سعٌد منصور2741912797

غير هقبول16143084.525.3555.35محاسبةعبده علً احمد عبده2751909968

غير هقبول10182891.1327.3455.34محاسبةوفاء علً عبده دمحم سالم2761909629

غير هقبول16143084.3825.3155.31محاسبةصادق انور احمد علً السباع2771913841ً

غير هقبول18123084.3825.3155.31محاسبةاسماء دمحم عبده مهٌوب2781912316

غير هقبول2283084.3525.3155.31محاسبةصخر عبدالغفار سٌف عبدهللا2791913329

غير هقبول16143084.2525.2855.28محاسبةشٌماء دمحم سعٌد مرشد2801905925

غير هقبول18123084.2525.2855.28محاسبةدمحم عبدهللا دمحم سعٌد2811912717

غير هقبول14122697.529.2555.25محاسبةصفاء خالد عبدالجلٌل عبده ثابت2821915143

غير هقبول14142890.527.1555.15محاسبةزاهر عبدالسالم احمد عبده2831913213

غير هقبول16143083.7525.1355.13محاسبةرضوان علً دمحم سٌف حٌدر الٌوسف2841914048ً

غير هقبول18102890.3827.1155.11محاسبةاٌمن عبدالحكٌم دمحم عبده سعٌد2851912128

غير هقبول10182890.3827.1155.11محاسبةبشار عبدهللا عبدالوهاب سلطان2861909856

غير هقبول14163083.525.0555.05محاسبةدمحم خاالد عبدهللا هزاع العامري2871912472

غير هقبول16143083.3825.0155.01محاسبةحامد دمحم نعمان علً البردادي2881914409

غير هقبول1810289027.0055.00محاسبةحمزه فٌصل نعمان علً الممطري2891915510

غير هقبول14163083.2524.9854.98محاسبةفراس مصطفى سالم الٌوسف2901910556ً

غير هقبول10182889.8826.9654.96محاسبةطه عبدالحافظ نصر عبدالرحمن2911913963

غير هقبول18102889.8826.9654.96محاسبةرمزي جمٌل عبدالعزٌز دمحم2921909970

غير هقبول2643082.8824.8654.86محاسبةدمحم فؤاد دمحم مرشد2931911538

غير هقبول12183082.8824.8654.86محاسبةلبٌب فٌصل دمحم دمحم عبدالملن الوجٌه2941910909

غير هقبول12162889.526.8554.85محاسبةرٌاض محفوظ بجاش دمحم الشرعب2951910473ً

غير هقبول16122889.526.8554.85محاسبةمهٌب ٌفوز دمحم دمحم2961909137

غير هقبول12162889.526.8554.85محاسبةدمحم جمٌل علً عبدالخالك العماري2971902683

غير هقبول18123082.7524.8354.83محاسبةعبدالرحمن احمد سعٌد هزاع2981908466

غير هقبول16143082.7524.8354.83محاسبةاحمد عبد الجبار عبدالواسع ابراهٌم2991906330

غير هقبول16143082.7524.8354.83محاسبةاسامة حامد سٌف دمحم3001911077
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غير هقبول14142889.3826.8154.81محاسبةخدٌجه عادل عبدهللا عبده3011919694

غير هقبول18123082.524.7554.75محاسبةدمحم غالب حسن سعٌد3021906200

غير هقبول1018288926.7054.70محاسبةشذا عبدهللا ابراهٌم دمحم حمود3031911242

غير هقبول1216288926.7054.70محاسبةعبدالحفٌظ اٌوب دمحم ردمان3041912008

غير هقبول14163082.2524.6854.68محاسبةموفك فاروق عبدالمعٌن دمحم3051906239

غير هقبول14142888.7526.6354.63محاسبةبلٌغ جالل عبدالعزٌز عبدهللا3061903955

غير هقبول1812308224.6054.60محاسبةمهند همام علً ممبل3071918532

غير هقبول14142888.526.5554.55محاسبةاحمد زائد سلطان دبوان3081909217

غير هقبول18102888.2526.4854.48محاسبةعبدالخالك سمٌرعبدالحمٌدراجح3091919464

غير هقبول1414288826.4054.40محاسبةحذٌفه سعٌددمحم سعٌد3101913290

غير هقبول1612288826.4054.40محاسبةخولة لطف ممبل نصر الحاشدي3111920403

غير هقبول12162887.7526.3354.33محاسبةعمران حمود احمد بن احمد المخالف3121917257ً

غير هقبول12162887.6326.2954.29محاسبةربٌع احمد فرحان احمد3131910457

غير هقبول14163080.8824.2654.26محاسبةعبالحكٌم احمد لائد مهٌوب3141918527

غير هقبول14142887.3826.2154.21محاسبةدمحم منصور مجاهد احمد3151915188

غير هقبول2283080.6324.1954.19محاسبةضٌاء دمحم احمد عبدهللا3161905822

غير هقبول14142887.2526.1854.18محاسبةدمحم خالد علً شاهر3171912878

غير هقبول2062693.8828.1654.16محاسبةدمحم عبدالكرٌم دمحم احمد الشغدري3181913083

غير هقبول12183080.524.1554.15محاسبةظافر احمد عبده دمحم3191913253

غير هقبول18123080.524.1554.15محاسبةٌحٌى نبٌل احمد مهٌوب عل3201920050ً

غير هقبول16143080.3824.1154.11محاسبةحمزة عبدالغفار دمحم عبدهللا3211910858

غير هقبول1810288726.1054.10محاسبةدمحم علً عبدهللا علً الجرادي3221912028

غير هقبول18123080.2524.0854.08محاسبةصهٌب احمد علً سٌف3231906772

غير هقبول1614308024.0054.00محاسبةفواز ٌوسف عبدهللا سٌف3241920054

غير هقبول1812308024.0054.00محاسبةعالء خالد منصور احمد الحكٌم3251914041ً

غير هقبول2082886.6325.9953.99محاسبةاصٌل مجٌب حامد غالب سٌف3261909745

غير هقبول2082886.3825.9153.91محاسبةزٌد عبدالحكٌم علً عبدالول3271911749ً

غير هقبول18102886.3825.9153.91محاسبةفرٌد ٌحٌى صالح دمحم النهاري3281918481

غير هقبول18102886.2525.8853.88محاسبةعزام رضوان علً سرحان الهٌجم3291920467ً

غير هقبول2082886.1325.8453.84محاسبةعبدالعزٌز لاسم ناجً عبدالعزٌز3301911876
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غير هقبول16122885.8825.7653.76محاسبةعبدهللا صالح فرحان دمحم3311920491

غير هقبول14142885.6325.6953.69محاسبةاحمد عبدالجلٌل سعٌد عبده3321909608

غير هقبول10182885.3825.6153.61محاسبةمروى منٌر عبدهللا دمحم الحمادي3331904580

غير هقبول16122885.2525.5853.58محاسبةلؤي امٌن عبدهللا سرور الجنٌد3341908875

غير هقبول1882691.527.4553.45محاسبةدمحم عادل سٌف دمحم3351911750

غير هقبول18102884.7525.4353.43محاسبةصهٌب عبده دمحم صالح3361910634

غير هقبول10182884.7525.4353.43محاسبةبشٌر سعٌد سٌف عبدهللا3371906367

غير هقبول14142884.6325.3953.39محاسبةٌاسٌن عبدالجلٌل نعمان عبده3381916717

غير هقبول14142884.6325.3953.39محاسبةتوهٌب علً ممبل دمحم3391921004

غير هقبول12162884.525.3553.35محاسبةدمحم خلٌل هاشم عل3401911075ً

غير هقبول188269127.3053.30محاسبةرافد فوزي دمحم دمحم3411920621

غير هقبول16122884.2525.2853.28محاسبةخالد سعٌد حسن سالم غالب3421920230

غير هقبول1810288425.2053.20محاسبةافراح دمحم علً محسن الوهاب3431913237ً

غير هقبول1216288425.2053.20محاسبةحمزه عبدالوهاب علً حسن3441917776

غير هقبول16102690.6327.1953.19محاسبةعبدهللا احمد دبوان عل3451911934ً

غير هقبول14122690.6327.1953.19محاسبةدمحم عارف عبدالسالم عل3461917318ً

غير هقبول16102690.6327.1953.19محاسبةانس عارف سٌف دمحم3471910075

غير هقبول14122690.527.1553.15محاسبةعزالدٌن احمد عبدالرحمن دمحم3481913852

غير هقبول14142883.7525.1353.13محاسبةنائف عبدالكرٌم دمحم احمد الحباب3491909657

غير هقبول14122690.3827.1153.11محاسبةاكرم طالل ثابت سٌف3501909138

غير هقبول1882690.3827.1153.11محاسبةاصٌل احمد حمود دمحم3511915210

غير هقبول14142883.6325.0953.09محاسبةصالح الدٌن منٌر حمود دمحم3521911821

غير هقبول16102690.1327.0453.04محاسبةابراهٌم عبدالخالك دمحم حسان3531917351

غير هقبول10162690.1327.0453.04محاسبةحمزة عبدالمادر عبده ابراهٌم العزان3541903965ً

غير هقبول8202883.2524.9852.98محاسبةاحمد عبده حسان خالد3551905534

غير هقبول2082883.1324.9452.94محاسبةعبدهللا مهٌوب علً احمد المعمري3561910083

غير هقبول14122689.3826.8152.81محاسبةدمحم علً راجح سالم المباط3571917822ً

غير هقبول16122882.6324.7952.79محاسبةمهند فهد غالب دمحم3581912648

غير هقبول12142689.1326.7452.74محاسبةاسامه سعٌد صالح احمد3591903171

غير هقبول18102882.3824.7152.71محاسبةبسام سعٌد احمد عبدالرحمن الدرحم3601920571ً
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غير هقبول18102882.3824.7152.71محاسبةدمحم احمد ناجً لاٌد معدال3611921179

غير هقبول14142882.2524.6852.68محاسبةدمحم جمال دمحم اسماعٌل3621917090

غير هقبول12142688.8826.6652.66محاسبةمعتصم عبده عوض حسن3631920676

غير هقبول18102882.1324.6452.64محاسبةاصٌل عبدالملن علً مشعل3641920224

غير هقبول1862495.1328.5452.54محاسبةٌوسف عبده علً دمحم3651916217

غير هقبول16102688.2526.4852.48محاسبةسمر عبدالموي سعٌد عل3661912792ً

غير هقبول12162881.1324.3452.34محاسبةامل عبدالعلٌم علً دمحم3671918779

غير هقبول16102687.6326.2952.29محاسبةسامً عبدهللا خالد غالب3681906788

غير هقبول16102687.6326.2952.29محاسبةعفٌف عبده سٌف عساج3691912740

غير هقبول16102687.6326.2952.29محاسبةعبدالمجٌد دمحم عبدهللا عبده3701917264

غير هقبول2062687.3826.2152.21محاسبةرغده عبدالعزٌز طاهر سعٌد3711915101

غير هقبول12162880.524.1552.15محاسبةاحمد امٌن دمحم عل3721919952ً

غير هقبول10162687.1326.1452.14محاسبةمالن عبدالوارث دمحم مسعد3731911771

غير هقبول12142687.1326.1452.14محاسبةحنان عبدالواحد احمد عبدهللا3741910992

غير هقبول18102880.3824.1152.11محاسبةدنٌا سلطان عبده ممبل عمالن3751903267

غير هقبول18102880.3824.1152.11محاسبةٌوسف احمد خالد جمٌل3761913636

غير هقبول1214268726.1052.10محاسبةدمحم نبٌل هزاع احمد الحكٌم3771915616ً

غير هقبول1214268726.1052.10محاسبةسالً دمحم دحان عل3781921540ً

غير هقبول1882686.8826.0652.06محاسبةغادة دمحم احمد3791920529

غير هقبول12142686.6325.9951.99محاسبةاحمد فٌصل احمد حزام3801916632

غير هقبول8182686.6225.9951.99محاسبةسارة معاذ خالد هزبر3811917911

غير هقبول2082879.8823.9651.96محاسبةهانً عبدالواحد عبدالفتاح عثمان3821912364

غير هقبول12142686.525.9551.95محاسبةحمزه دمحم احمد دمحم سٌف3831911000

غير هقبول16102686.3825.9151.91محاسبةامجد امٌن دمحم عل3841902823ً

غير هقبول2262879.6323.8951.89محاسبةحٌاة عبدالحكٌم عبدالكرٌم حسن3851912780

غير هقبول16102686.2525.8851.88محاسبةرافت صادق دمحم عل3861903513ً

غير هقبول1882686.2525.8851.88محاسبةسلمان لاسم سعٌد خالد3871911136

غير هقبول2062686.1325.8451.84محاسبةسام عارف احمد عبده سٌف3881914645

غير هقبول12142686.1325.8451.84محاسبةخطٌب ناظر عبدالواحد عبده3891909038

غير هقبول1610268625.8051.80محاسبةاكرم عبده علً صالح3901902334
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غير هقبول14142879.2523.7851.78محاسبةعمر عبدالعزٌز سعٌد ممبل3911920016

غير هقبول16102685.8825.7651.76محاسبةعبدالخالك عبدهللا علً دمحم المعمري3921912412

غير هقبول16102685.7525.7351.73محاسبةبالل دمحم عبدالعزٌز ردمان3931912811

غير هقبول14122685.7525.7351.73محاسبةانتصار دمحم دمحم الصغٌر3941903156

غير هقبول14122685.6325.6951.69محاسبةمجد منصور سعٌد دمحم3951918739

غير هقبول16102685.6325.6951.69محاسبةعٌسى عبدالجلٌل فائد عل3961903381ً

غير هقبول10142492.2527.6851.68محاسبةارٌج بشٌر لائد دمحم علً الصبري3971912976

غير هقبول12142685.525.6551.65محاسبةبشار انور دمحم سعٌد عبدهللا3981912018

غير هقبول12122492.1327.6451.64محاسبةدمحم عبده علً حزام3991910890

غير هقبول12122492.1327.6451.64محاسبةبندر دمحم حسن ٌحٌى4001909284

غير هقبول14102492.1327.6451.64محاسبةمنٌر احمد سفٌان عبده غالب4011919629

غير هقبول12142685.3825.6151.61محاسبةولٌد احمد دبان سالم4021903073

غير هقبول8182685.3825.6151.61محاسبةزٌنا مجاهد صالح احمد الكٌنع4031914543ً

غير هقبول16102685.2525.5851.58محاسبةدمحم عبدهللا عبده عبدهللا الصالح4041912696ً

غير هقبول12142685.2525.5851.58محاسبةبشار محفوظ غالب عبدالجلٌل4051918869

غير هقبول12122491.8827.5651.56محاسبةمازن عارف بجاش دمحم4061904461

غير هقبول1882685.1325.5451.54محاسبةدمحم علً هزبر حزام4071911959

غير هقبول1882684.8825.4651.46محاسبةصادق احمد دمحم الحنان4081920703ً

غير هقبول14122684.8825.4651.46محاسبةمعمر دمحم عبده لاسم4091918695

غير هقبول10162684.8825.4651.46محاسبةروان احمد ثابت عل4101911680ً

غير هقبول12122491.527.4551.45محاسبةدمحم عبده احمد حمود4111904895

غير هقبول10142491.1327.3451.34محاسبةاصٌل نبٌل عبدالرزاق دمحم الشمٌري4121908025

غير هقبول6202684.3825.3151.31محاسبةعبدالرحمن دمحم ابراهٌم احمد4131912010

غير هقبول1212249127.3051.30محاسبةعبدهللا عبدالحكٌم حمٌد عل4141913867ً

غير هقبول168249127.3051.30محاسبةهزاع عبدالتواب هزاع غالب4151919596

غير هقبول618249127.3051.30محاسبةمجدالدٌن سعٌد حمود انعم4161920816

غير هقبول1882684.2525.2851.28محاسبةحسٌن عبده عبدهللا سعٌد4171920189

غير هقبول2042490.8827.2651.26محاسبةرٌان فوزي عبده ناج4181909844ً

غير هقبول14102490.7527.2351.23محاسبةمنور عبدالماهر عمالن عل4191910926ً

غير هقبول14102490.7527.2351.23محاسبةدمحم عبدالوهاب احمد دمحم4201913788
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غير هقبول12142683.8825.1651.16محاسبةحمدي دمحم احمد عمالن4211920721

غير هقبول1682490.527.1551.15محاسبةعدي معاذ حمٌد عل4221905278ً

غير هقبول14122683.7525.1351.13محاسبةمازن معمر سٌف دمحم ناج4231909770ً

غير هقبول8162490.3827.1151.11محاسبةابراهٌم عبدالبالً احمد ناج4241920704ً

غير هقبول2222490.3827.1151.11محاسبةدمحم ناصر عبدهللا نعمان4251921300

غير هقبول14122683.6325.0951.09محاسبةهالل حسٌن دمحم لائد العزٌب4261919651ً

غير هقبول14102490.1327.0451.04محاسبةعلً خالد علً بن عل4271910356ً

غير هقبول14102490.1327.0451.04محاسبةاصٌل سلطان غالب دمحم4281905107

غير هقبول168249027.0051.00محاسبةصالح احمد علً سعٌد دمحم الرمٌمة4291907002

غير هقبول1212249027.0051.00محاسبةٌسرى عادل احمد احمد زرعة4301913651

غير هقبول2062683.2524.9850.98محاسبةابو بكر عبده مهٌوب عمالن المخمري4311920916

غير هقبول14102489.8826.9650.96محاسبةطه دمحم احمد فرحان4321906315

غير هقبول12142683.1324.9450.94محاسبةاسامة ضٌاء علً عبدهللا مرشد4331912355

غير هقبول8162489.7526.9350.93محاسبةاحمد مهٌوب غٌالن لاسم4341917276

غير هقبول1862489.6326.8950.89محاسبةاروى دمحم بن دمحم سٌف البدوي4351904442

غير هقبول1682489.526.8550.85محاسبةعزام دمحم سعٌد عبده4361920247

غير هقبول10142489.3826.8150.81محاسبةبثٌنة عبدهللا دمحم دمحم عمٌل4371913243

غير هقبول12122489.1326.7450.74محاسبةدمحم نبٌل عبدالخالك عبده حزام4381910519

غير هقبول2242682.3824.7150.71محاسبةهدى عبدالودود علً صالح4391907033

غير هقبول14122682.3824.7150.71محاسبةالحسٌن عبدالصمد عبدهللا نعمان4401910019

غير هقبول1410248926.7050.70محاسبةفرسان فؤاد عبدهللا سعٌد4411914094

غير هقبول1882682.2524.6850.68محاسبةعادل هاشم هزاع دمحم4421919057

غير هقبول8162488.8826.6650.66محاسبةعبدالرحمن صادق عبدالرحمن دمحم4431913859

غير هقبول2042488.7526.6350.63محاسبةاٌهاب علً عبدهللا الثالٌا4441908222

غير هقبول12122488.7526.6350.63محاسبةعبداالحد صادق خالد صالح الشغدري4451917298

غير هقبول1412268224.6050.60محاسبةعرفات عارف دمحم عساج دمحم4461912911

غير هقبول12142681.8824.5650.56محاسبةعبدهللا جمال عبدهللا مسعد4471909260

غير هقبول12142681.8824.5650.56محاسبةعبداالله عبدالنور غانم حسن4481911292

غير هقبول14102488.526.5550.55محاسبةمنار جمٌل صالح دمحم4491910869

غير هقبول12122488.526.5550.55محاسبةاحمد عبدالحكٌم بجاش سعٌد4501907545
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غير هقبول10162681.7524.5350.53محاسبةحافظ مهٌوب سلطان الحاج غالب4511910233

غير هقبول8182681.6324.4950.49محاسبةفاطمة لادري علوان عبدهللا االصبح4521903849ً

غير هقبول12142681.524.4550.45محاسبةمازن فضل عباس عبده4531904089

غير هقبول1410248826.4050.40محاسبةعمرو فٌصل علً احمد العمالن4541919947ً

غير هقبول1882681.2524.3850.38محاسبةحروف عادل دمحم علً سٌف4551904723

غير هقبول12122487.7526.3350.33محاسبةمالن دمحم لائد احمد الفهٌدي4561912581

غير هقبول14102487.7526.3350.33محاسبةعمر لائد سعٌد عبدهللا4571918088

غير هقبول8162487.7526.3350.33محاسبةعصماء سٌف عبدهللا منصر4581902515

غير هقبول10162680.8824.2650.26محاسبةحبٌب حمود عبدالرحمن مسعود4591915070

غير هقبول8182680.8824.2650.26محاسبةثرٌا عباس حسن سعٌد4601917313

غير هقبول16102680.7524.2350.23محاسبةهارون عبداللطٌف سعٌد مسعود4611921101

غير هقبول1682487.3826.2150.21محاسبةحمزه مفٌد حمود عل4621907907ً

غير هقبول2062680.6324.1950.19محاسبةاصٌل محمود عبده احمد4631918487

غير هقبول16102680.524.1550.15محاسبةتوهٌب عباس علً عل4641905632ً

غير هقبول14102487.1326.1450.14محاسبةدمحم عبدالحافظ نصر عبدالرحمن4651919682

غير هقبول10122293.7528.1350.13محاسبةصالح دمحم علً سالم4661913605

غير هقبول168248726.1050.10محاسبةبكر صادق لائد دمحم4671918121

غير هقبول12122486.8826.0650.06محاسبةعبدهللا هاشم عبده مهٌوب4681914327

غير هقبول12122486.8826.0650.06محاسبةابراهٌم احمد دبوان عل4691918462ً

غير هقبول6182486.8826.0650.06محاسبةٌسرى علً دمحم عبدالرحمن4701916138

غير هقبول14102486.8826.0650.06محاسبةامجد علً ناشر احمد4711919121

غير هقبول10122293.528.0550.05محاسبةوجٌه الدٌن علً سعد حٌدر4721906283

غير هقبول16102680.1324.0450.04محاسبةادهم دمحم ٌحٌى لاسم4731910520

غير هقبول1682486.7526.0350.03محاسبةانس نجٌب احمد عبده4741903773

غير هقبول12102293.2527.9849.98محاسبةبسام عبده ناشر سالم العامري4751916026

غير هقبول14122679.8823.9649.96محاسبةنواف عبدالرب سعٌد دمحم4761911012

غير هقبول16102679.7423.9249.92محاسبةمامون دمحم فرحان علً صالح4771913169

غير هقبول16102679.6323.8949.89محاسبةكمال عبد الجلٌل على غالب4781915284

غير هقبول12122486.2525.8849.88محاسبةعبدالوهاب ناصر سعٌد دمحم4791920316

غير هقبول14102486.2525.8849.88محاسبةزكرٌا عبده احمد غالب الزغروري4801913554
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غير هقبول14122679.523.8549.85محاسبةدمحم عبدالكرٌم عبدالعزٌز عل4811905938ً

غير هقبول1662292.7527.8349.83محاسبةخالد عبدالجبار عبدالواسع ابراهٌم4821920374

غير هقبول16102679.3823.8149.81محاسبةنبٌل سعٌد احمد صالح فارع4831911017

غير هقبول16102679.3823.8149.81محاسبةاصٌل مطهر حمٌد عبدالخالك4841907139

غير هقبول1212248625.8049.80محاسبةحمدي احمد غالب دمحم4851908359

غير هقبول1212248625.8049.80محاسبةالزبٌر عبدهللا احمد دمحم4861919104

غير هقبول8162485.8825.7649.76محاسبةدلٌل مهٌوب عبدالغنً عل4871911766ً

غير هقبول14102485.6325.6949.69محاسبةشاكر مهٌوب سفٌان لحطان السفٌان4881911027ً

غير هقبول10142485.6325.6949.69محاسبةبٌان حسن عبده دمحم االزعب4891909312ً

غير هقبول1682485.1325.5449.54محاسبةالهام منصور غالب احمد4901920028

غير هقبول1410248525.5049.50محاسبةنذٌر دمحم عبده عبدهللا الصالح4911904608ً

غير هقبول1862484.8825.4649.46محاسبةمجدالدٌن عبده مهٌوب عل4921904162ً

غير هقبول12122484.7525.4349.43محاسبةغدٌر عبدالسالم ٌوسف احمد4931912928

غير هقبول10142484.7525.4349.43محاسبةاسامة عبدالكرٌم دمحم عبدهللا4941910099

غير هقبول1862484.7525.4349.43محاسبةابراهٌم ادم عبدالرزاق احمد4951910583

غير هقبول12102291.2527.3849.38محاسبةنسٌم عبدالحفٌظ منصور حسن4961915432

غير هقبول10142484.525.3549.35محاسبةشهاب محمود علً حزام4971908565

غير هقبول1682484.3825.3149.31محاسبةنبٌل بدر عبدالغنً سلطان4981904325

غير هقبول12122484.3825.3149.31محاسبةشٌماء خالد عبدهللا دمحم عبده4991921631

غير هقبول14102484.3825.3149.31محاسبةاٌة ٌحٌى اسماعٌل عل5001913628ً

غير هقبول12122484.2525.2849.28محاسبةعبدالعزٌز احمد سٌف عبدهللا5011904294

غير هقبول12102290.8827.2649.26محاسبةاحمد دمحم احمد سعٌد الغزال5021913946ً

غير هقبول12122484.1325.2449.24محاسبةاسماء جمٌل صالح ثابت دمحم المعمري5031902835

غير هقبول10142484.1325.2449.24محاسبةدٌنا مختار علً ممبل5041906260

غير هقبول10122290.7527.2349.23محاسبةاسامة عبدهللا عبده عبدهللا5051912909

غير هقبول1410248425.2049.20محاسبةنزار منصور احمد عبده سٌف5061914356

غير هقبول1682483.8825.1649.16محاسبةلمٌس احمد عبدهللا عبدالغن5071903928ً

غير هقبول12102290.527.1549.15محاسبةهدٌل منصور دمحم سعٌد الخلٌدي5081913356

غير هقبول10122290.3827.1149.11محاسبةالحسن عارف دمحم عبدالمجٌد5091920253

غير هقبول1862483.6325.0949.09محاسبةشاكر احمد عبدالرلٌب دمحم5101906842

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



اجواليانجليزيرياضيات

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

اسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

التخصص
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

غير هقبول1482290.2527.0849.08محاسبةاصٌل عبدالرحٌم نعمان دمحم5111911690

غير هقبول1482290.2527.0849.08محاسبةانٌسه عبدهللا مهٌوب احمد5121911992

غير هقبول10122290.2527.0849.08محاسبةاحمد منصور عبده سالم5131912997

غير هقبول14102483.3825.0149.01محاسبةدمحم عبدالرحمن سرحان سٌف5141920588

غير هقبول1210229027.0049.00محاسبةدمحم علً دمحم رضوان الممرع5151904178ً

غير هقبول1012229027.0049.00محاسبةحمزه عبدالشافً حمٌد عل5161918116ً

غير هقبول14102483.2524.9848.98محاسبةدمحم عبداالله لاسم اسماعٌل5171910567

غير هقبول14102483.2524.9848.98محاسبةبسام ولٌد احمد لاسم البعدان5181906572ً

غير هقبول10142483.2524.9848.98محاسبةاحمد علً عبدهللا الطاهري5191910371

غير هقبول14102483.1324.9448.94محاسبةاسامه ابراهٌم صالح دمحم5201919027

غير هقبول12122483.1324.9448.94محاسبةهارون دمحم طه علً 5211910857

غير هقبول12122483.1324.9448.94محاسبةغازي محمود احمد دمحم الصالح5221913385ً

غير هقبول12102289.7526.9348.93محاسبةاحمد عبدالصمد سفٌان عبده الحران5231900556ً

غير هقبول12122482.8824.8648.86محاسبةزٌاد احمد دمحم لاسم5241906300

غير هقبول14102482.8824.8648.86محاسبةندوى فؤاد دمحم عبدهللا الجالل5251912910

غير هقبول1682482.8824.8648.86محاسبةخلدون عبدالرشٌد دمحم عثمان5261905860

غير هقبول12102289.526.8548.85محاسبةابوبكر باسم علوان صالح5271906636

غير هقبول12122482.7524.8348.83محاسبةعبدهللا دمحم ردمان سٌف5281915161

غير هقبول1682482.6324.7948.79محاسبةمعتز عبدالملن احمد مرشد5291909681

غير هقبول12122482.6324.7948.79محاسبةاحمد علً عبدهللا حسن5301910290

غير هقبول12102289.2526.7848.78محاسبةهٌثم طارق علً صالح5311920657

غير هقبول12122482.524.7548.75محاسبةاصٌل دمحم غالب حٌدر5321915050

غير هقبول1482289.1326.7448.74محاسبةهٌثم عبدهللا دمحم اسماعٌل الدهبل5331915390ً

غير هقبول12122482.3824.7148.71محاسبةاحمد رشٌد دمحم حمود5341912473

غير هقبول1210228926.7048.70محاسبةدمحم عبدالخبٌر خالد عبدالول5351911376ً

غير هقبول8142288.7526.6348.63محاسبةاحمد نعمان احمد عبدالحمٌد الدرغام5361920035ً

غير هقبول8142288.7526.6348.63محاسبةهالة عبدالحكٌم دمحم امٌن حسن5371909631

غير هقبول1212248224.6048.60محاسبةدمحم عبدالرحمن عبدالموي لاسم الفهٌدي5381919017

غير هقبول1662288.6326.5948.59محاسبةدمحم نجٌب احمد لاسم الراجح5391915177ً

غير هقبول12102288.526.5548.55محاسبةبسملة علً سلطان عبدهللا5401903032
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غير هقبول1482288.3826.5148.51محاسبةمكرم احمد غالب احمد5411914597

غير هقبول8122094.8828.4648.46محاسبةهبة عبدهللا دمحم علً الصبري5421911905

غير هقبول1682481.524.4548.45محاسبةلاسم احمد لاسم عل5431904079ً

غير هقبول1210228826.4048.40محاسبةدمحم مطصفى دمحم احمد5441920896

غير هقبول148228826.4048.40محاسبةعبد الرحمن دمحم علً عثمان الربٌع5451916734ً

غير هقبول10142481.2524.3848.38محاسبةمرام منصور احمد مثنى5461911986

غير هقبول1862481.2524.3848.38محاسبةجمٌل عبدالجبار دمحم عمالن5471913351

غير هقبول10142481.2524.3848.38محاسبةعبدالغفار دمحم علً عبدالرحمن5481920701

غير هقبول8162481.1324.3448.34محاسبةحمزه عبدهللا احمد احمد5491918760

غير هقبول12102287.7526.3348.33محاسبةٌاسٌن احمد عبدالجلٌل عبدالوارث5501916439

غير هقبول1282094.3828.3148.31محاسبةعصمت عبدالبالً لاسم سٌف5511917610

غير هقبول1212248124.3048.30محاسبةحسان جمٌل حسن عبدهللا5521909017

غير هقبول1482287.6326.2948.29محاسبةحمزة علً حسن عل5531908039ً

غير هقبول1862480.8824.2648.26محاسبةولاص علً دمحم احمد طبله5541919433

غير هقبول1482287.2526.1848.18محاسبةروٌد فؤاد احمد ثابت5551902787

غير هقبول6162287.2526.1848.18محاسبةرشٌد امٌن دمحم علً امٌن5561913280

غير هقبول1482287.2526.1848.18محاسبةدمحم عبدهللا خالد حاتم5571913266

غير هقبول1282093.8828.1648.16محاسبةرحمه منصور لائد دمحم شرف5581904881

غير هقبول12122480.524.1548.15محاسبةعمرو هزاع احمد ممبل5591910871

غير هقبول1012228726.1048.10محاسبةامل ٌاسر عبدالجلٌل عبدهللا المرٌش5601906974

غير هقبول14102480.2524.0848.08محاسبةدمحم عبدالموي دمحم احمد الحمٌدي5611909016

غير هقبول186248024.0048.00محاسبةاسامه دمحم سعٌد عبده ناج5621917342ً

غير هقبول12102286.6325.9947.99محاسبةهدٌل نبٌل عبده دمحم صالح النخالن5631909210ً

غير هقبول10122286.525.9547.95محاسبةدمحم فؤاد حسان حسن5641916325

غير هقبول12102286.2525.8847.88محاسبةدمحم احمد احمد عبادي الوجٌه5651915418ً

غير هقبول10102092.8827.8647.86محاسبةرحمة عبدالرحمن دمحم سالم5661914102

غير هقبول1682479.523.8547.85محاسبةعمرو دمحم عبدهللا مسعد5671920873

غير هقبول1012228625.8047.80محاسبةمرٌم عبدهللا ناشر ثابت العرٌم5681903436ً

غير هقبول10142479.2523.7847.78محاسبةعبدهللا عبدالسالم سٌف احمد5691909714

غير هقبول8142285.8825.7647.76محاسبةمطٌع نظمً شرف دمحم غالب5701919712
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غير هقبول10122285.7525.7347.73محاسبةدالٌا عبدهللا احمد لحطان5711904177

غير هقبول1482285.7525.7347.73محاسبةحسام عدنان هزاع دمحم5721916841

غير هقبول6162285.3825.6147.61محاسبةوالء عبدالرحمن احمد علً المرزوح5731918234

غير هقبول616228525.5047.50محاسبةامانً عبدالحكٌم احمد لاسم االثوري5741915303

غير هقبول1210228525.5047.50محاسبةسمٌة جالل علً غالب5751910424

غير هقبول1662284.8825.4647.46محاسبةجبران غالب عبده ابراهٌم الهالل5761912351ً

غير هقبول12102284.6325.3947.39محاسبةعالء عبدالحكٌم عمالن عل5771920335ً

غير هقبول1482284.6325.3947.39محاسبةحماس جمٌل علً دمحم5781912687

غير هقبول6142091.2527.3847.38محاسبةعبدالرحمن احمد حمود احمد5791913364

غير هقبول2022284.525.3547.35محاسبةعبدالعزٌز عبدهللا هزاع عبده5801907998

غير هقبول12102284.3825.3147.31محاسبةحسام اكرم غالب دمحم علً الممطري5811913670

غير هقبول12102284.2525.2847.28محاسبةنور دمحم عبدالكرٌم دمحم المجاهد5821903476

غير هقبول1482284.2525.2847.28محاسبةحسام عبدالملن لاسم علً العٌزري5831905679

غير هقبول1482284.1325.2447.24محاسبةهشام عبدهللا عبداللطٌف سٌف الفمٌة5841909318

غير هقبول12102284.1325.2447.24محاسبةداود عبدهللا عمالن اسماعٌل5851910404

غير هقبول10102090.7527.2347.23محاسبةوسٌم هزاع علً عبدهللا5861921579

غير هقبول1210228425.2047.20محاسبةعمرو ابراهٌم عبدالواحد اسماعٌل5871908925

غير هقبول8142283.8825.1647.16محاسبةطاهر عبدالملن طاهر عبدالعزٌز السماف5881909802

غير هقبول1482283.6325.0947.09محاسبةاسامة مختار عبدالوهاب نصر5891918341

غير هقبول614209027.0047.00محاسبةعٌسى عبدهللا سلطان احمد5901919161

غير هقبول1662283.1324.9446.94محاسبةدمحم عبده علً عبدالغن5911915970ً

غير هقبول1210228324.9046.90محاسبةدمحم صدٌك لائد عبده5921920731

غير هقبول166228324.9046.90محاسبةاسامه دمحم عبدالحك عمالن5931914884

غير هقبول1012228324.9046.90محاسبةدمحم عبده دمحم احمد5941911492

غير هقبول1210228324.9046.90محاسبةصالح احمد صالح ناجً الفمٌة5951907803

غير هقبول6142089.2526.7846.78محاسبةكفا ٌحٌى دمحم غالب السامع5961920092ً

غير هقبول10102089.2526.7846.78محاسبةامٌر محمود عبده مكرد ثابت العماري5971911898

غير هقبول10102089.2526.7846.78محاسبةدمحم احمد عبدالواحد صالح5981908603

غير هقبول10122282.524.7546.75محاسبةعبٌر علً عبدالرلٌب لاسم5991921123

غير هقبول1642089.1326.7446.74محاسبةبهاء الدٌن دمحم عبده سعٌد المحطان6001916481ً
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غير هقبول1482282.2524.6846.68محاسبةامجد عبده احمد سٌف6011917133

غير هقبول166228224.6046.60محاسبةعصام ناشر دمحم ناشر الربٌع6021913630ً

غير هقبول10122281.8824.5646.56محاسبةعمر توفٌك عبدهللا غالب الٌوسف6031920447ً

غير هقبول12102281.8824.5646.56محاسبةرافع عبدالرحمن صادق محمود6041911527

غير هقبول8122088.3826.5146.51محاسبةعامر دمحم عبدالوهاب احمد عثمان6051920394

غير هقبول1282088.3826.5146.51محاسبةزكرٌا دمحم حسن مسعود6061913966

غير هقبول1482281.6324.4946.49محاسبةمشتاق ناصر عبدالجلٌل دمحم6071914897

غير هقبول1482281.6324.4946.49محاسبةاٌهام عبدهللا احمد حسن عبدهللا6081908041

غير هقبول10102088.1326.4446.44محاسبةحسام عبدالغنً طه دمحم السماف6091914058

غير هقبول1261894.7528.4346.43محاسبةمٌمونه دمحم لاسم غالب العبٌدي6101920042

غير هقبول128208826.4046.40محاسبةدمحم سعٌد علً لائد6111911364

غير هقبول1462087.8826.3646.36محاسبةاٌهاب طاهر سٌف دمحم6121915589

غير هقبول1282087.8826.3646.36محاسبةهائل سعٌد لاٌد غالب6131920698

غير هقبول12102281.1324.3446.34محاسبةسمر علً حسن احمد6141917432

غير هقبول12102281.1324.3446.34محاسبةاسامة خالد احمد احمد6151909119

غير هقبول1012228124.3046.30محاسبةعمران وضاح سلطان سعٌد6161920532

غير هقبول10122280.8824.2646.26محاسبةعمران عارف عبدالسالم دمحم6171919924

غير هقبول1282087.526.2546.25محاسبةدمحم حمود علً عبدة6181920610

غير هقبول1842280.524.1546.15محاسبةدمحم طه دمحم علً العصار6191921094

غير هقبول12102280.524.1546.15محاسبةسلٌمان نعمان عبدهللا عل6201912890ً

غير هقبول1282087.1326.1446.14محاسبةعبدالحمٌد دمحم بن دمحم عامر6211915413

غير هقبول1462087.1326.1446.14محاسبةرتاب عبدالباسط لاسم دمحم6221913574

غير هقبول1482280.2524.0846.08محاسبةنجم الدٌن دمحم غالب حسن الصلٌح6231919018ً

غير هقبول12102280.1324.0446.04محاسبةعبدالرحمن فائد عبده سرحان6241909669

غير هقبول1662280.1324.0446.04محاسبةدمحم سعٌد دمحم عل6251918531ً

غير هقبول1210228024.0046.00محاسبةاحمد عبدالعزٌز احمد ثابت6261909215

غير هقبول1462086.6325.9945.99محاسبةدمحم احمد رزق مصلح الدبٌل6271906586ً

غير هقبول10102086.3825.9145.91محاسبةهدٌل انور دمحم عبده سلٌمان6281912742

غير هقبول10102086.1325.8445.84محاسبةعبدالملن دمحم حمٌد عبدهللا6291904925

غير هقبول1010208625.8045.80محاسبةهشام احمد عبدهللا لاسم رام6301920671ً
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غير هقبول1010208625.8045.80محاسبةفاطمة امٌن علً سنان لائد6311909878

غير هقبول10102085.8825.7645.76محاسبةكمال فؤاد حسان حسن دبوان6321916929

غير هقبول1282085.7525.7345.73محاسبةهدٌل دمحم عبدالوهاب سعد6331916667

غير هقبول1282085.525.6545.65محاسبةعبدالرحمن دمحم عبدالغنً احمد الصالح6341911213ً

غير هقبول1642085.3825.6145.61محاسبةدمحم عنٌنً علً عنٌن6351916498ً

غير هقبول10102085.3825.6145.61محاسبةوجدي عادل امٌن احمد6361903097

غير هقبول6142085.1325.5445.54محاسبةامجد فٌصل دمحم حسن6371916876

غير هقبول6142085.1325.5445.54محاسبةدمحم سٌف احمد دمحم حزام6381918805

غير هقبول1010208525.5045.50محاسبةمعتصم حمود سعٌد عبدالواحد6391911757

غير هقبول10102084.8825.4645.46محاسبةعمر عادل عبد هللا عبده6401907933

غير هقبول1282084.7525.4345.43محاسبةتوهٌب عبدالرزاق دمحم احمد6411909759

غير هقبول1642084.6325.3945.39محاسبةعبدالرحٌم عارف عبدهللا عبدالرحٌم6421919552

غير هقبول8101891.1327.3445.34محاسبةالحسن علً حسن غالب6431913842

غير هقبول1462084.2525.2845.28محاسبةرفاة مشهور سلمان ثابت6441909858

غير هقبول6142084.1325.2445.24محاسبةعلً عبدالوهاب نعمان لائد6451919669

غير هقبول8122084.1325.2445.24محاسبةٌوسف عبده علً احمد6461915320

غير هقبول8101890.6327.1945.19محاسبةنادر ولٌد هائل عبدالفتاح6471913170

غير هقبول8122083.7525.1345.13محاسبةامجد لطفً دمحم عبدهللا االدٌم6481920922ً

غير هقبول1081890.2527.0845.08محاسبةفلة دمحم عبده ثابت6491909724

غير هقبول6121890.2527.0845.08محاسبةوسام فواز دمحم دبوان6501909438

غير هقبول144189027.0045.00محاسبةرٌان دمحم علً دمحم سٌف6511912094

غير هقبول8101889.8826.9644.96محاسبةاكرم ممبل ٌوسف سٌف6521909926

غير هقبول1081889.8826.9644.96محاسبةاحمد علً راجح سالم المباط6531917829ً

غير هقبول8122083.1324.9444.94محاسبةمارٌا عبدهللا غالب لحطان6541918227

غير هقبول6142083.1324.9444.94محاسبةدمحم سعٌد غالب دمحم6551921103

غير هقبول1282082.8824.8644.86محاسبةٌونس علً عبدهللا احمد الزمر6561915444

غير هقبول8101889.526.8544.85محاسبةحذٌفة عبدالباري احمد عل6571912385ً

غير هقبول1441889.2526.7844.78محاسبةنجٌب لائد زٌد عبدهللا6581907216

غير هقبول1261889.2526.7844.78محاسبةنٌازي عبدهللا عثمان ناج6591913278ً

غير هقبول1282082.524.7544.75محاسبةعمر عبدالعزٌز مرشد احمد6601905685
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غير هقبول1081889.1326.7444.74محاسبةعبدالرحمن دمحم ناجً دمحم6611909734

غير هقبول126188926.7044.70محاسبةرٌهام حمود ممبل صالح6621913894

غير هقبول6142082.2524.6844.68محاسبةجمال عبدالناصر علً دمحم6631910462

غير هقبول10102082.1324.6444.64محاسبةعبدالكرٌم علً علً راشد6641910392

غير هقبول812208224.6044.60محاسبةاحمد عبدالرحمن عبدهللا عثمان الشٌبان6651904049ً

غير هقبول164208224.6044.60محاسبةخالد عبدالرحمن هزاع اسماعٌل العلٌم6661912929ً

غير هقبول614208224.6044.60محاسبةعٌسى علً دمحم علً الرباع6671917001ً

غير هقبول614208224.6044.60محاسبةصالح علً حسن دمحم ناج6681913637ً

غير هقبول1441888.6326.5944.59محاسبةخاطر عبدالباسط دمحم فارع6691912394

غير هقبول1282081.8824.5644.56محاسبةحسٌن علً عبدالرحمن عبدالهادي6701909024

غير هقبول1282081.7524.5344.53محاسبةابراهٌم نجٌب دمحم اسماعٌل6711904360

غير هقبول8101888.3826.5144.51محاسبةبشار عبدالرحمن عبده احمد غالب6721920648

غير هقبول8101888.3826.5144.51محاسبةامٌر غالب علً عبدالكرٌم6731915719

غير هقبول10102081.6324.4944.49محاسبةنبٌل عبدهللا عبدالجلٌل عبدالملن الحروي6741912584

غير هقبول8122081.524.4544.45محاسبةصمر دمحم احمد فارع6751910572

غير هقبول1282081.524.4544.45محاسبةجابر علً سٌف عبدهللا6761915335

غير هقبول1282081.524.4544.45محاسبةدمحم علً حمود سٌف6771910029

غير هقبول1081888.1326.4444.44محاسبةعبد الرحمن عبد الرلٌب دمحم احمد6781913882

غير هقبول1282081.3824.4144.41محاسبةدمحم عبدهللا عبدالعزٌز هزاع6791919457

غير هقبول4162081.3824.4144.41محاسبةحسٌن فائز صالح سٌف6801917243

غير هقبول810188826.4044.40محاسبةمعتصم دمحم احمد دمحم6811914133

غير هقبول1261887.7526.3344.33محاسبةدمحم علً مهٌوب نعمان6821908071

غير هقبول812208124.3044.30محاسبةدمحم عبدالغنً لطف عبدهللا6831920121

غير هقبول1261887.6326.2944.29محاسبةدالل عبدالسالم سفٌان عبدالمادر البرٌه6841912421ً

غير هقبول8122080.7524.2344.23محاسبةعبدهللا عبدالحك دمحم ثابت6851906749

غير هقبول1462080.7524.2344.23محاسبةفٌصل دمحم علً عبده طالب6861918976

غير هقبول1282080.6324.1944.19محاسبةاسامه سامً لاسم احمد الممطري6871919333

غير هقبول1081887.1326.1444.14محاسبةناظم هاشم سعٌد عبدالموي االثوري6881911828

غير هقبول881693.7528.1344.13محاسبةمحفوظ عبدالواحد دمحم حسن احمد6891916449

غير هقبول1282080.2524.0844.08محاسبةمحمود دمحم عبده عبدالجلٌل6901905941
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غير هقبول1441886.7526.0344.03محاسبةاحمد صادق طاهر لاسم6911915859

غير هقبول128208024.0044.00محاسبةفارس غالب دمحم دمحم6921918751

غير هقبول614208024.0044.00محاسبةباسم عبدهللا دمحم سٌف6931913853

غير هقبول812208024.0044.00محاسبةٌوسف ٌعموب احمد دمحم6941906217

غير هقبول1441886.6325.9943.99محاسبةهنادي علً مرشد احمد المباط6951911450ً

غير هقبول1081886.6325.9943.99محاسبةاكرم احمد علً دمحم6961914308

غير هقبول10102079.8823.9643.96محاسبةعاصم فؤاد علً ممبل6971905694

غير هقبول8101886.525.9543.95محاسبةعزالدٌن عبدالسالم عبدهللا احمد6981907317

غير هقبول1462079.7523.9343.93محاسبةمحمود سلطان عبده محمود التمٌم6991912923ً

غير هقبول10102079.6323.8943.89محاسبةرٌان محمود سٌف عثمان7001911301

غير هقبول8122079.6323.8943.89محاسبةبرهان دمحم ناجً عبدهللا7011914445

غير هقبول1441886.1325.8443.84محاسبةنشوان طاهر عبدالرلٌب عبدالرحمن7021910654

غير هقبول10102079.3823.8143.81محاسبةربٌع عبدالسالم دمحم دمحم ناجً التوٌج7031920145ً

غير هقبول1081885.8825.7643.76محاسبةمعتصم جسار علً غالب7041914196

غير هقبول8101885.8825.7643.76محاسبةبسمه خالد دمحم حسان7051916655

غير هقبول6101692.527.7543.75محاسبةفضٌله ٌحٌى لاسم احمد الرٌم7061903147ً

غير هقبول8122079.1323.7443.74محاسبةابو بكر عبدالكرٌم دمحم مصلح7071911567

غير هقبول10102079.1323.7443.74محاسبةسهى علً احمد ناج7081902853ً

غير هقبول1441885.525.6543.65محاسبةامانً عبدالموي عبدهللا عبدالمادر7091911016

غير هقبول1441885.2525.5843.58محاسبةنورس حسن اسماعٌل دمحم7101909002

غير هقبول8101885.1325.5443.54محاسبةمهٌب عبدالغفار علً حزام الطٌار7111907125

غير هقبول414188525.5043.50محاسبةشٌماء عبدالسالم حمٌد احمد الحسن7121920334ً

غير هقبول108188525.5043.50محاسبةعبدالرحمن لاسم دمحم احمد7131916816

غير هقبول108188525.5043.50محاسبةحمزه جسار احمد عثمان صالح7141914316

غير هقبول1061691.6327.4943.49محاسبةوضاح دمحم عبدالرحٌم لحطان7151904083

غير هقبول1241691.527.4543.45محاسبةصالح احمد عبد الكرٌم دمحم7161908555

غير هقبول6101691.527.4543.45محاسبةعبدهللا ماجد دمحم دمحم لائد7171920689

غير هقبول881691.527.4543.45محاسبةزكرٌا غالب احمد سٌف7181919331

غير هقبول1061691.3827.4143.41محاسبةدمحم عبدهللا حسان سعٌد7191909683

غير هقبول1261884.6325.3943.39محاسبةعزالدٌن عبدالسالم بجاش دمحم7201909070
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غير هقبول1061691.2527.3843.38محاسبةعزالدٌن حسن سعٌد حسن البركان7211919223ً

غير هقبول1061691.2527.3843.38محاسبةصالح صادق دمحم احمد7221904956

غير هقبول6121884.525.3543.35محاسبةامجد جمٌل عبد هللا غالب7231914025

غير هقبول881691.1327.3443.34محاسبةمعتصم احمد دمحم دمحم البركان7241909267ً

غير هقبول1061691.1327.3443.34محاسبةعالء فاروق عبده دمحم الجندي7251914063

غير هقبول8101884.3825.3143.31محاسبةصابر ٌحٌى علً ناج7261915926ً

غير هقبول6121884.3825.3143.31محاسبةعبدالرحمن عبدهللا عبدالغنً احمد الصالح7271911210ً

غير هقبول1081884.3825.3143.31محاسبةعبدالكرٌم احمد عبدالكرٌم دمحم7281914125

غير هقبول8101884.2525.2843.28محاسبةعبدالعزٌز دبوان سعٌد دمحم ذٌاب7291919509

غير هقبول8101884.2525.2843.28محاسبةدمحم عبدهللا دمحم صالح7301918409

غير هقبول1261883.8825.1643.16محاسبةهاله ولٌد سعٌد عل7311903372ً

غير هقبول1441883.8825.1643.16محاسبةدمحم عبدالمجٌد احمد هزاع7321909050

غير هقبول1441883.8825.1643.16محاسبةاسامه دمحم عبدهللا حسن7331914675

غير هقبول1081883.8825.1643.16محاسبةٌاسر عبدهللا حمود علً مرع7341916551ً

غير هقبول1081883.7525.1343.13محاسبةحمزة صادق عبده حمود المرٌنع7351915496

غير هقبول8101883.525.0543.05محاسبةبخت نجٌب عبدالملن ابراهٌم7361916100

غير هقبول1261883.1324.9442.94محاسبةخلٌل خالد عبدالسالم سٌف7371908200

غير هقبول1261883.1324.9442.94محاسبةعٌاش صادق احمد لاسم ناجً شالف7381918358

غير هقبول6121883.1224.9442.94محاسبةمعاذ مصلح فارع حسن فضل7391916740

غير هقبول180188324.9042.90محاسبةدمحم بن دمحم عبدالعظٌم عبدالفتاح7401907295

غير هقبول1081882.8824.8642.86محاسبةدمحم محفوظ سفٌان عبده الحران7411912476ً

غير هقبول1081882.8824.8642.86محاسبةدمحم نعمان عبده لائد7421919105

غير هقبول1441882.6324.7942.79محاسبةسالً عبده حمٌد سعٌد ممبل7431917382

غير هقبول8101882.3824.7142.71محاسبةانس حزام دمحم احمد7441914235

غير هقبول1441882.2524.6842.68محاسبةدمحم عبدالموي احمد احمد7451922254

غير هقبول1241688.8826.6642.66محاسبةدمحم عبدالرحمن فارع احمد7461913745

غير هقبول144188224.6042.60محاسبةشذى عبدالحمٌد عبده علً الخطٌب7471910276

غير هقبول1241688.6326.5942.59محاسبةباسم عبدالعلٌم عبدالرب حسن7481910067

غير هقبول1441881.7524.5342.53محاسبةاصال دمحم لحطان عبدالجلٌل7491913884

غير هقبول8101881.6324.4942.49محاسبةدٌنا عبدالحكٌم حسن احمد7501908559
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غير هقبول861494.528.3542.35محاسبةشٌماء امٌن دمحم احمد7511912561

غير هقبول8101881.1324.3442.34محاسبةسام مصطفً عبدهللا الضمري7521903013

غير هقبول1081881.1324.3442.34محاسبةزٌد هاشم احمد ناجً احمد7531920719

غير هقبول681494.3828.3142.31محاسبةمنٌر عبده نصر دمحم السهٌل7541908601ً

غير هقبول810188124.3042.30محاسبةرٌنا عادل عبدهللا عل7551902971ً

غير هقبول1621880.7524.2342.23محاسبةعمران دمحم حسان عبدالرزاق7561915551

غير هقبول1061687.3826.2142.21محاسبةعمرو مراد سعٌد دمحم7571911205

غير هقبول6101687.2526.1842.18محاسبةناصر دمحم علً دمحم7581921017

غير هقبول6101687.1326.1442.14محاسبةسمٌه حمود عبدالجلٌل العامري7591918619

غير هقبول106168726.1042.10محاسبةهبة انور دمحم عبده سلٌمان7601912735

غير هقبول106168726.1042.10محاسبةمحمود عبدالسالم صادق حسان7611921043

غير هقبول1061686.8826.0642.06محاسبةهدٌل عصام عبد المادر عبد الخالك االغبري7621909522

غير هقبول881686.8826.0642.06محاسبةفتح دمحم عبده سالم االصاب7631913547ً

غير هقبول1241686.7526.0342.03محاسبةٌوسف سلطان طاهر عل7641914635ً

غير هقبول881686.6325.9941.99محاسبةاصٌل عباس عبده احمد7651919670

غير هقبول1081879.7523.9341.93محاسبةحسٌن طالل علً عبده7661912389

غير هقبول6101686.3825.9141.91محاسبةعبدالملن انور عبده دمحم7671913692

غير هقبول881686.2525.8841.88محاسبةدمحم سعٌد غالب اسماعٌل7681913081

غير هقبول1241686.2525.8841.88محاسبةغفران علً دمحم عبدهللا7691916470

غير هقبول1261879.523.8541.85محاسبةمعتصم دمحم عبدهللا عبده فارع الفودع7701915352ً

غير هقبول88168625.8041.80محاسبةجهاد طه احمد علً عبادي7711920894

غير هقبول1081879.1323.7441.74محاسبةعاصم دمحم عبده سٌف7721909272

غير هقبول881685.6325.6941.69محاسبةاوسان سعٌد حسان عبدهللا7731912382

غير هقبول1241685.525.6541.65محاسبةدمحم ابراهٌم حسان سلطان الهالل7741910737ً

غير هقبول1061685.3825.6141.61محاسبةمعتصم عارف عبدالسالم سٌف7751906825

غير هقبول1241685.2525.5841.58محاسبةضٌاء ادرٌس علً عبده7761912902

غير هقبول6101685.2525.5841.58محاسبةعبدالرحمن صادق ناجً سٌف الذماري7771919303

غير هقبول1061684.8825.4641.46محاسبةٌونس دمحم عباس حسان7781913230

غير هقبول1041491.3827.4141.41محاسبةٌوسف امٌن دمحم عل7791919912ً

غير هقبول1061684.6325.3941.39محاسبةصفوان دمحم دمحم عثمان الربٌع7801914250ً

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



اجواليانجليزيرياضيات

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

اسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

التخصص
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

غير هقبول1421684.525.3541.35محاسبةاحمد عبدالعزٌز احمد اسماعٌل7811905232

غير هقبول1241684.3825.3141.31محاسبةخطاب صادق احمد هزبر سنان7821917293

غير هقبول4121684.3825.3141.31محاسبةصادق علً سٌف صادق الشجاع7831917583

غير هقبول68149127.3041.30محاسبةدمحم سعٌد سٌف عبداللطٌف7841912276

غير هقبول1061683.7525.1341.13محاسبةعاصم منصور علً سلطان7851920717

غير هقبول1041490.3827.1141.11محاسبةصهٌب نجٌب صالح سعٌد7861921522

غير هقبول881683.6325.0941.09محاسبةدمحم زٌد علً عبدهللا مرشد7871912622

غير هقبول1061683.6325.0941.09محاسبةحكٌم فؤاد دمحم عبده الحداد7881917292

غير هقبول104149027.0041.00محاسبةكفاح رزاز فائد عبدالوهاب الشمٌري7891902464

غير هقبول6101683.1324.9440.94محاسبةشعٌب عبده احمد عل7901909869ً

غير هقبول88168324.9040.90محاسبةهارون رشٌد دمحم غالب عبدالجلٌل7911909359

غير هقبول106168324.9040.90محاسبةعبدالرحٌم دمحم سعٌد عثمان7921913116

غير هقبول1421682.8824.8640.86محاسبةدمحم عبده صالح عبادي7931905389

غير هقبول881682.7524.8340.83محاسبةعبدالحافظ سلطان لائد خالد794191400

غير هقبول681489.3826.8140.81محاسبةخالد عبدالواسع علً عبدهللا7951917248

غير هقبول1061682.524.7540.75محاسبةانور خٌري علً دمحم7961912442

غير هقبول106168224.6040.60محاسبةنجٌب دمحم لائد مانع ٌحٌى7971906413

غير هقبول881681.8824.5640.56محاسبةابراهٌم امٌن نعمان لاسم7981920586

غير هقبول861488.526.5540.55محاسبةبسٌم دمحم عبدهللا سعٌد7991915743

غير هقبول6101681.7524.5340.53محاسبةنوري دمحم عماد عبدالموي8001911812

غير هقبول6101681.1324.3440.34محاسبةانس عبدهللا دمحم عبده8011910333

غير هقبول1041487.7526.3340.33محاسبةعمر غالب حسان حزام8021918356

غير هقبول681487.2526.1840.18محاسبةمصطفى احمد ٌاسٌن الدروان8031916397ً

غير هقبول1241680.2524.0840.08محاسبةمروى محبوب علً لاسم8041903141

غير هقبول1041486.3825.9139.91محاسبةرلٌة احمد مرشد صالح المرشدي8051912550

غير هقبول1061679.6323.8939.89محاسبةادم عبد الملن احمد غالب8061908914

غير هقبول4101486.1325.8439.84محاسبةدمحم عبدهللا حمود عل8071918032ً

غير هقبول1241679.2523.7839.78محاسبةعمار عبدهللا علً اسماعٌل8081918632

غير هقبول4121679.1323.7439.74محاسبةعبدالرحمن عبده علً احمد8091914581

غير هقبول861485.6325.6939.69محاسبةهبه ٌوسف سلطان حزام الزغروري8101918210
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غير هقبول861485.525.6539.65محاسبةعائشة حاشد عبده علً الشمٌري8111919531

غير هقبول681485.525.6539.65محاسبةاحمد شاكر عبدهللا صالح المخالف8121912841ً

غير هقبول68148525.5039.50محاسبةتوفٌك عبدالرحٌم عمالن غانم الشٌبان8131912669ً

غير هقبول4101484.8825.4639.46محاسبةعلً دمحم سعٌد ثابت الطوٌل8141919062

غير هقبول681484.7525.4339.43محاسبةشهاب سالم دمحم عبدهللا8151915651

غير هقبول681484.7525.4339.43محاسبةٌاسٌن عبدالرحمن احمد احمد8161912440

غير هقبول681484.6325.3939.39محاسبةعمٌر فهد عبدهللا علوان8171918838

غير هقبول1041484.3825.3139.31محاسبةاسامة منصور علً سعٌد8181918761

غير هقبول66129127.3039.30محاسبةشٌماء دمحم بجاش جعفر8191913111

غير هقبول481290.527.1539.15محاسبةاٌمن احمد سالم علً الشرمان8201917575ً

غير هقبول661290.2527.0839.08محاسبةدمحم عبدالرؤوف عبده اسماعٌل8211911681

غير هقبول681483.2524.9838.98محاسبةعصام عبدالبالً هائل سالم8221909214

غير هقبول1221483.2524.9838.98محاسبةحنان عبدالرحمن ابراهٌم علً الغفاري8231911488

غير هقبول661289.526.8538.85محاسبةعاصم دمحم ناجً عثمان8241913536

غير هقبول661289.3826.8138.81محاسبةضٌاء نعمان عبده عبدهللا8251913909

غير هقبول841289.3826.8138.81محاسبةعبدالوارث شكري بجاش عل8261917935ً

غير هقبول861482.1324.6438.64محاسبةهارون هزاع عبده احمد8271914261

غير هقبول1021288.7526.6338.63محاسبةخولة فؤاد منصور عبداللطٌف8281909969

غير هقبول122148224.6038.60محاسبةدمحم هائل سنان سعٌد8291914520

غير هقبول821095.2528.5838.58محاسبةخلٌل علً ناشر سالم العامري8301916376

غير هقبول1041481.8824.5638.56محاسبةعارف دمحم علً غالب8311910865

غير هقبول841287.8826.3638.36محاسبةمعاذ دمحم علً احمد8321916046

غير هقبول68148124.3038.30محاسبةاسامة عصام صالح هادي8331906285

غير هقبول841287.6326.2938.29محاسبةدمحم فؤاد دمحم حزام8341912591

غير هقبول4101480.8824.2638.26محاسبةفائز عبده دمحم عبدهللا8351918892

غير هقبول681480.6324.1938.19محاسبةسعٌد ولٌد سعٌد دمحم8361912586

غير هقبول861480.6324.1938.19محاسبةدمحم عبدالرحمن احمد دمحم8371905626

غير هقبول1041480.3824.1138.11محاسبةجابر عبدالكرٌم احمد بن احمد8381921010

غير هقبول681480.1324.0438.04محاسبةامجد عبد الرحمن عبد هللا دمحم8391907951

غير هقبول481286.7526.0338.03محاسبةدمحمعبد الرحٌم هزاع سٌف8401919332
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غير هقبول104148024.0038.00محاسبةاحمد شولً عبدالعالم احمد8411911129

غير هقبول68148024.0038.00محاسبةوائل لاسم عبدهللا علً دمحم8421909917

غير هقبول86148024.0038.00محاسبةنسٌبة عبدهللا دمحم غالب8431911539

غير هقبول1021286.6325.9937.99محاسبةمامون عبده دمحم احمد8441912291

غير هقبول841286.6325.9937.99محاسبةعزالدٌن عادل سعٌد احمد8451920495

غير هقبول681479.6323.8937.89محاسبةمامون عبده لاسم حسن الرفٌدي8461919162

غير هقبول841285.8825.7637.76محاسبةزٌاد ظافر دمحم عل8471903018ً

غير هقبول841285.8825.7637.76محاسبةرباب دمحم عبدالرلٌب احمد8481912941

غير هقبول1041479.1323.7437.74محاسبةاكرم توفٌك عبدالعزٌز مثنى8491920010

غير هقبول661285.525.6537.65محاسبةحكٌم عارف عبدهللا عل8501903435ً

غير هقبول1021283.8825.1637.16محاسبةخلود دمحم لاسم عبدهللا السبئ8511910579ً

غير هقبول661283.2524.9836.98محاسبةعمر مارش عبدالجلٌل نصر دمحم8521917834

غير هقبول661282.6324.7936.79محاسبةدمحم علً دمحم علً االعوج8531913461

غير هقبول1021281.524.4536.45محاسبةاسالم دمحمابراهٌم علً احمد8541908111

غير هقبول281087.8826.3636.36محاسبةٌاسر احمد دمحم سعٌد العزٌب8551917796ً

غير هقبول66128124.3036.30محاسبةجمال جمٌل احمد دمحم8561912544

غير هقبول1021279.7523.9335.93محاسبةكاملة عبده ناجً احمد االسدي8571919172

غير هقبول461086.1325.8435.84محاسبةدمحم عبدالدائم عبدالكافً عبده8581919423

غير هقبول46108324.9034.90محاسبةامجد احمد سٌف احمد8591914296

غير هقبول461082.8824.8634.86محاسبةعلً دمحم علً دمحم سعٌد8601909037

غير هقبول461080.1324.0434.04محاسبةمها عبدرزاق عمالن احمد8611909163

غير هقبول80886.7526.0334.03محاسبةاحمد خالد لاسم ثابت8621903956

غير هقبول461079.8823.9633.96محاسبةسند سلٌم عبده دمحم المبٌع8631917246

غير هقبول461079.6323.8933.89محاسبةامجد مسعد عبده عل8641913680ً

غير هقبول26886.2525.8833.88محاسبةجالل فٌصل حامد مبخوت8651919939

غير هقبول44883.7525.1333.13محاسبةاسامة احمد سعٌد احمد8661913241

غير هقبول44881.8824.5632.56محاسبةمها خلٌل عبدهللا احمد8671920863

غير هقبول44881.6324.4932.49محاسبةشٌماء سالم دمحم عبدهللا8681911407

غير هقبول44879.1323.7431.74محاسبةدمحم سٌف عبدالغنً نعمان العٌسائ8691903634ً

غير هقبول2468224.6030.60محاسبةدمحم عبدهللا جعفر دمحم عل8701914175ً
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غير هقبول24681.7524.5330.53محاسبةحنان عبدالعلٌم حسان عبدالخالك8711915141

غير هقبول00091.1327.3427.34محاسبةصالح سعٌد علً منصر8721920183

غير هقبول20282.8824.8626.86محاسبةعماد فائز عبدهللا حسان سٌف8731913971

غير هقبول00085.2525.5825.58محاسبةعزمً عبدالجلٌل احمد دمحم8741912540

غير هقبول0008525.5025.50محاسبةعماد حمٌد علً دمحم سعٌد8751916592

غير هقبول0008324.9024.90محاسبةخالد جسار سٌف احمد8761915819

غير هقبول00080.1324.0424.04محاسبةخولة احمد ممبل احمد8771917558
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هقبول22224497.6329.2973.29مالٌة ومصرفٌةامانً امٌن احمد سعٌد المحٌا11905647

هقبول22244687.3826.2172.21مالٌة ومصرفٌةشٌماء امٌن مهٌوب مجاهد الٌوسف21917462ً

هقبول26204684.8825.4671.46مالٌة ومصرفٌةحنٌن ٌوسف عٌسى عبدهللا الممطري31910622

هقبول18244297.2529.1871.18مالٌة ومصرفٌةرٌم عبدالرؤوف سٌف عبده الغن41920905ً

هقبول18244291.2527.3869.38مالٌة ومصرفٌةعبدهللا عبدالجبار سلطان احمد51910804

هقبول1824429127.3069.30مالٌة ومصرفٌةشرف احمد عبده فرحان61908833

هقبول2420448224.6068.60مالٌة ومصرفٌةامل احمد عبده علً النمٌلٌن71908128

هقبول2218409227.6067.60مالٌة ومصرفٌةتمٌم ٌاسر دمحم مرشد81911265

هقبول20224283.2524.9866.98مالٌة ومصرفٌةمسن عبدالجبار عبدهللا حسٌن91920978

هقبول18203895.528.6566.65مالٌة ومصرفٌةنجم دمحم احمد فازع سالم101914188

هقبول22184088.7526.6366.63مالٌة ومصرفٌةمختار ابراهٌم شمسان عبدهللا111917341

هقبول18203894.1328.2466.24مالٌة ومصرفٌةنظرة ٌحٌى دمحم غالب السامع121920094ً

هقبول24143892.3827.7165.71مالٌة ومصرفٌةعائشة عبدهللا سعٌد دحان131912011

هقبول24143888.2526.4864.48مالٌة ومصرفٌةشٌماء نبٌل عبدالغنً احمد الشام141913477ً

هقبول16223887.8826.3664.36مالٌة ومصرفٌةفائزه دمحم سٌف عبدالجبار151912894

هقبول2612388525.5063.50مالٌة ومصرفٌةلٌس ماجد علً الصغٌر161919893

هقبول2414388525.5063.50مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالموي دمحم دمحم الرمٌمة171922256

هقبول1224369127.3063.30مالٌة ومصرفٌةرغد عبدالحكٌم دمحم عبدالهادي شهاب181907284

هقبول14223690.7527.2363.23مالٌة ومصرفٌةبكٌل عبدهللا سعٌد ناجً الطٌار191912864

هقبول2614407622.8062.80مالٌة ومصرفٌةعلً ولٌد علً علوي سالم الجبن201913451ً

هقبول2214368926.7062.70مالٌة ومصرفٌةطالل دمحم دمحم احمد211909609

هقبول16203688.1326.4462.44مالٌة ومصرفٌةملكة محمود عبدالسالم سلطان221910397

هقبول20183881.2524.3862.38مالٌة ومصرفٌةدمحم نجٌب دمحم احمد الموادم231908904

هقبول22143687.1326.1462.14مالٌة ومصرفٌةخلود دمحم عبدالجلٌل عبدهللا241909971

هقبول18183686.8826.0662.06مالٌة ومصرفٌةٌسرى توفٌك عبدالكرٌم دمحم251913268

هقبول24123683.1324.9460.94مالٌة ومصرفٌةعمر عبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز261910838

هقبول2214368224.6060.60مالٌة ومصرفٌةامٌمة عزالدٌن سٌف جازم271916752

هقبول18163488.1326.4460.44مالٌة ومصرفٌةمها عبده علً منصر دمحم281903124

هقبول18143294.3828.3160.31مالٌة ومصرفٌةهناء عدنان دمحم شمسان الزرٌم291909297ً

هقبول14203487.6326.2960.29مالٌة ومصرفٌةعرفات عبد المجٌد علً بن عل301909014ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح األلكترونً
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االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

اسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
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هعدل 

الثانوية
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ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هقبول10223293.6328.0960.09مالٌة ومصرفٌةرهام احمد ثابت عبدالواحد311909689

هقبول16183486.8826.0660.06مالٌة ومصرفٌةشروق علً ٌحٌى ناصر الحداد321913655

هقبول24123679.2523.7859.78مالٌة ومصرفٌةاصٌل عبدالغفار دمحم لاسم331913490

هقبول14183291.7527.5359.53مالٌة ومصرفٌةافنان امٌن حمود عل341915509ً

هقبول1420348525.5059.50مالٌة ومصرفٌةانسام عمالن سٌف المعمري351911651

هقبول1618348525.5059.50مالٌة ومصرفٌةوردة صالح دمحم عل361920046ً

هقبول12243677.7523.3359.33مالٌة ومصرفٌةخالد دمحم احمد عبدهللا البكري371905473

هقبول2012329127.3059.30مالٌة ومصرفٌةمروى علً عبدهللا علً الضمري381905549

هقبول20163677.2523.1859.18مالٌة ومصرفٌةشذى عبدالباسط دمحم علً السامع391914052ً

هقبول22143676.6322.9958.99مالٌة ومصرفٌةعزالدٌن رزاز عبدالوهاب مرشد401913617

هقبول18163482.8824.8658.86مالٌة ومصرفٌةغٌداء منٌر عبدهللا احمد االنس411912651ً

هقبول18163481.524.4558.45مالٌة ومصرفٌةسلٌمان دمحم غالب منصر421911648

هقبول20123287.1326.1458.14مالٌة ومصرفٌةسعادة عبده اسماعٌل عثمان431917586

هقبول18143287.1326.1458.14مالٌة ومصرفٌةحسام عادل سٌف شائف الشرعب441906915ً

هقبول18143286.7526.0358.03مالٌة ومصرفٌةبشار صدٌك محمود عبدهللا451904797

هقبول1218309327.9057.90مالٌة ومصرفٌةدعاء عبدالناصر عبدالجلٌل لائد461916414

هقبول18143286.2525.8857.88مالٌة ومصرفٌةبثٌنة عبدالباسط احمد دمحم471910084

هقبول16183479.3823.8157.81مالٌة ومصرفٌةعال خالد عبدالرب حزام شعالن481912071

هقبول20143478.6323.5957.59مالٌة ومصرفٌةدمحم لاسم عبدالحمٌد عبده زاهر491902730

هقبول18163478.523.5557.55مالٌة ومصرفٌةاحمد فٌصل عبدالغنً حسن501905814

هقبول20103090.8827.2657.26مالٌة ومصرفٌةدمحم عادل هزاع سٌف511921384

هقبول14163090.6327.1957.19مالٌة ومصرفٌةنسرٌن دمحم دمحم لائد521908996

هقبول16143089.1326.7456.74مالٌة ومصرفٌةبلمٌس احمد لحطان علً النوٌه531909142ً

هقبول2483282.3824.7156.71مالٌة ومصرفٌةنائف حمود علً ثابت541910717

هقبول1812308826.4056.40مالٌة ومصرفٌةدمحم عادل حمٌد نصر عمٌل551913042

هقبول20103087.8826.3656.36مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالعلٌم سلطان عبدالجلٌل561906416

هقبول12183086.7526.0356.03مالٌة ومصرفٌةوضاح ناجً صالح دمحم571909667

هقبول18143279.3823.8155.81مالٌة ومصرفٌةابراهٌم عبد الحكٌم عبد الرب581920735

هقبول16163279.1323.7455.74مالٌة ومصرفٌةعلٌا عبدالرحٌم احمد فرحان591916494

هقبول1020308525.5055.50مالٌة ومصرفٌةدٌنا خالد دمحم سعٌد601917106
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الوعدل 
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هقبول16122891.6327.4955.49مالٌة ومصرفٌةفلاير امٌن صالح سالم الفالح611911433ً

هقبول2483278.1323.4455.44مالٌة ومصرفٌةشولً عبدالخالك دمحم ثابت621910051

هقبول16163277.1323.1455.14مالٌة ومصرفٌةعبدهللا مهٌوب دحان لاسم631917600

هقبول14142890.3827.1155.11مالٌة ومصرفٌةهٌثم عبدالجلٌل عبدالمادر عبدالبال641920950ً

هقبول1220327723.1055.10مالٌة ومصرفٌةعبدالرحمن دمحم حسن عبدهللا651913289

هقبول2483276.3822.9154.91مالٌة ومصرفٌةعبدهللا احمد علً عل661912898ً

هقبول14142888.7526.6354.63مالٌة ومصرفٌةدمحم سلطان علً اسماعٌل671912817

هقبول18123081.8824.5654.56مالٌة ومصرفٌةاٌهاب خالد عبده سعٌد681920268

هقبول20123274.6322.3954.39مالٌة ومصرفٌةعمرو عبدهللا دمحم عبده691909836

هقبول18102887.526.2554.25مالٌة ومصرفٌةشذى طارق عبدالغنً شمسان701909174

هقبول16143080.3824.1154.11مالٌة ومصرفٌةوهٌب عبدالعلٌم سلطان عبدالجلٌل711906412

هقبول1216288726.1054.10مالٌة ومصرفٌةرؤى عبد المادر دمحم المفت721913679ً

هقبول12162886.6325.9953.99مالٌة ومصرفٌةهنود دمحم عبدالجلٌل عبدهللا731910000

هقبول14142886.1325.8453.84مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالرحمن علً عبده صالح741913429

هقبول4263078.523.5553.55مالٌة ومصرفٌةعمر احمد عبده عبده751909773

هقبول208288525.5053.50مالٌة ومصرفٌةابراهٌم طاهر حمٌد سٌف761911134

هقبول10182884.8825.4653.46مالٌة ومصرفٌةرحاب عبدالكرٌم سعٌد احمد771913283

هقبول14142884.3825.3153.31مالٌة ومصرفٌةنشوان جمٌل سٌف عبدهللا781913569

هقبول264307723.1053.10مالٌة ومصرفٌةصفوان عبدهللا دمحم سلطان791902538

هقبول14142883.6325.0953.09مالٌة ومصرفٌةوالء دمحم دمحم عبدالغن801903481ً

هقبول18102883.2524.9852.98مالٌة ومصرفٌةتسنٌم عبد االله علً امٌر الشمٌري811919762

هقبول8223076.522.9552.95مالٌة ومصرفٌةاسماء هواش عبده دمحم عبدالوهاب821911422

هقبول10162689.7526.9352.93مالٌة ومصرفٌةهدٌل عبدهللا احمد عبٌد احمد831916677

هقبول1882689.526.8552.85مالٌة ومصرفٌةعبدهللا صالح عبدهللا احمد841920470

هقبول18102882.2524.6852.68مالٌة ومصرفٌةارتزاق صادق عبده هزاع851919609

هقبول12162882.1324.6452.64مالٌة ومصرفٌةسمٌر درهم سٌف دمحم الصبري861912860

هقبول208288224.6052.60مالٌة ومصرفٌةزكرٌا دمحم علً احمد الملٌك871905913ً

هقبول18102879.3823.8151.81مالٌة ومصرفٌةفاطمة عبد العزٌز احمد ناشر الربٌع881917064ً

هقبول14142879.1323.7451.74مالٌة ومصرفٌةدمحم امٌن سرحان عل891912455ً

هقبول1216287923.7051.70مالٌة ومصرفٌةاحمد شولً عبده احمد901913379
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هقبول1810287923.7051.70مالٌة ومصرفٌةزاهر مهٌوب دمحم سعٌد911915175

هقبول10162685.6325.6951.69مالٌة ومصرفٌةدعاء خلٌل احمد دمحم سعٌد عثمان االكحل921903926ً

هقبول10142492.2527.6851.68مالٌة ومصرفٌةاسماء اسماعٌل عبدهللا عبده الحكم931904179ً

هقبول14142878.8823.6651.66مالٌة ومصرفٌةدٌنا عبدالسالم عبدهللا سعٌد المخالف941903201ً

هقبول14122685.1325.5451.54مالٌة ومصرفٌةنجالء اسماعٌل رزاز دمحم951907008

هقبول10182878.2523.4851.48مالٌة ومصرفٌةموسى دمحم علً طارش961912849

هقبول16102684.6325.3951.39مالٌة ومصرفٌةلصً احمد عبدالعزٌز عبدهللا971904565

هقبول10142491.2527.3851.38مالٌة ومصرفٌةفاطمة دمحم احمد الحاج981904180

هقبول18102877.7523.3351.33مالٌة ومصرفٌةرٌم دمحم حسن ابراهٌم991909485

هقبول16122877.1323.1451.14مالٌة ومصرفٌةزٌاد توفٌك عبدالوهاب احمد1001906677

هقبول1682490.1327.0451.04مالٌة ومصرفٌةعالء عبدالحفٌظ ابراهٌم دمحم1011920135

هقبول2042489.526.8550.85مالٌة ومصرفٌةعبده دمحم لائد دحان الحمٌري1021918491

هقبول10142489.3826.8150.81مالٌة ومصرفٌةاحمد عبدالوهاب علً دمحم1031910162

هقبول14142875.8822.7650.76مالٌة ومصرفٌةاحمد ولٌد احمد عبده ناشر1041910012

هقبول1882682.2524.6850.68مالٌة ومصرفٌةنجوى علً دمحم علً ناشر1051916233

هقبول14102488.2526.4850.48مالٌة ومصرفٌةعزالدٌن سعٌد عثمان ناج1061913317ً

هقبول14122681.3824.4150.41مالٌة ومصرفٌةعبدهللا سالم دمحم عثمان العثمان1071914339ً

هقبول1682486.6325.9949.99مالٌة ومصرفٌةدمحم عبده دمحم سعٌد لائد1081918367

هقبول1682486.525.9549.95مالٌة ومصرفٌةامتٌاز عبدهللا عبدالخالك سٌف1091914138

هقبول1682485.7525.7349.73مالٌة ومصرفٌةفارس فؤاد حسان دمحم غالب1101913593

هقبول14102485.6325.6949.69مالٌة ومصرفٌةاٌمن امٌن شرف عبده1111908309

هقبول12142678.8823.6649.66مالٌة ومصرفٌةفكرة حمود سٌف ناج1121914343ً

هقبول14122678.7523.6349.63مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالرحمن عبدهللا عبدالحمٌد1131907147

هقبول8182678.7523.6349.63مالٌة ومصرفٌةفاروق احمد دمحم اسماعٌل1141914393

هقبول10162678.6323.5949.59مالٌة ومصرفٌةطه عبدالرحمن عبدهللا سٌف1151903995

هقبول12142678.6323.5949.59مالٌة ومصرفٌةحاتم فٌصل علً دمحم1161912545

هقبول1482291.6327.4949.49مالٌة ومصرفٌةعصماء محرام عبدالمادر ابراهٌم1171911886

هقبول1482290.8827.2649.26مالٌة ومصرفٌةٌحً عبدالرحمن حسن دبوان1181902645

هقبول12122484.1325.2449.24مالٌة ومصرفٌةممتاز عبدالخالك احمد عبدهللا العامري1191920793

هقبول1882677.1323.1449.14مالٌة ومصرفٌةماجدة مهٌوب سٌف دمحم1201910993
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هقبول1610267723.1049.10مالٌة ومصرفٌةزكرٌا عبدالوهاب دمحم فضل1211904464

هقبول2062676.522.9548.95مالٌة ومصرفٌةعبدالهادي جمٌل عبدهللا عبدالغن1221918266ً

هقبول1842289.7526.9348.93مالٌة ومصرفٌةصادق سلطان ابراهٌم اسماعٌل1231910441

هقبول12142676.3822.9148.91مالٌة ومصرفٌةاصٌل احمد دمحم سٌف1241906464

هقبول1410248324.9048.90مالٌة ومصرفٌةسمٌة عبدهللا عبد الولى صالح1251913393

هقبول1842289.6326.8948.89مالٌة ومصرفٌةشٌماء ولٌد عبدالعزٌز سعٌد الحكٌم1261916334ً

هقبول6182482.8824.8648.86مالٌة ومصرفٌةنوران احمد علً دمحم الحاج الصهبان1271910671ً

هقبول14122675.7522.7348.73مالٌة ومصرفٌةجمال عبده هزاع عبدالعزٌز1281919828

هقبول14122675.522.6548.65مالٌة ومصرفٌةمازن محمود احمد عبده1291910235

هقبول12142675.3822.6148.61مالٌة ومصرفٌةموسى دمحم سعد ابراهٌم1301917164

هقبول1212248224.6048.60مالٌة ومصرفٌةامجد نبٌل ثابت حنٌش1311910699

هقبول12102288.3826.5148.51مالٌة ومصرفٌةعمار عبده نصر دمحم سفٌان1321916872

هقبول8142287.6326.2948.29مالٌة ومصرفٌةرحاب عبده دمحم لاسم الوصاب1331909615ً

هقبول12102287.3826.2148.21مالٌة ومصرفٌةعمر محمود ممبل احمد1341918247

هقبول1012228726.1048.10مالٌة ومصرفٌةعلً دمحم بن دمحم عبد هللا الفمٌه1351908103

هقبول1482286.7526.0348.03مالٌة ومصرفٌةعبده صالح ناشر لائد1361920461

هقبول186248024.0048.00مالٌة ومصرفٌةامه الرحمن فٌصل احمد احمد عبدهللا1371903645

هقبول12122479.7523.9347.93مالٌة ومصرفٌةسوزان خالد عبدالرب حزام شعالن1381912074

هقبول1212247923.7047.70مالٌة ومصرفٌةاحمد اسماعٌل دمحم احمد الحمادي1391914030

هقبول8142284.7525.4347.43مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالغنً سٌف دمحم الحداد1401906934

هقبول1410247823.4047.40مالٌة ومصرفٌةاسٌا سعٌد ممبل عبدهللا1411920644

هقبول1410247823.4047.40مالٌة ومصرفٌةٌسرى احمد دمحم بن دمحم1421919671

هقبول10142477.8823.3647.36مالٌة ومصرفٌةرائد عبدالموي عبدهللا عبدالحبٌب1431920847

هقبول10142477.6323.2947.29مالٌة ومصرفٌةعمر عبدهللا مهٌوب عبدهللا المكرس1441910680ً

هقبول8162477.523.2547.25مالٌة ومصرفٌةامل ولٌد علً ممبل السوٌدي1451906017

هقبول1682477.3823.2147.21مالٌة ومصرفٌةنهى دمحم عبدالكرٌم ثابت1461909161

هقبول6162283.8825.1647.16مالٌة ومصرفٌةعكاشه نجٌب ثابت عبدالخالك1471920527

هقبول10102090.2527.0847.08مالٌة ومصرفٌةدعاء احسان عبدالمادر عبدالجبار1481917448

هقبول14102476.8823.0647.06مالٌة ومصرفٌةرٌان دمحم لائد بجاش الشمٌري1491912757

هقبول8122089.8826.9646.96مالٌة ومصرفٌةدعاء احمد عبدهللا علً سعد الحضوري1501902804
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غير هقبول1462089.7526.9346.93مالٌة ومصرفٌةرافت عبدالجلٌل دمحم عبده1511904554

غير هقبول10102089.7526.9346.93مالٌة ومصرفٌةغاده نبٌل دمحم عبده1521919159

غير هقبول1282089.6326.8946.89مالٌة ومصرفٌةمزدلفه دمحم دحوه سفٌان1531916786

غير هقبول1682476.1322.8446.84مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالعلٌم مهٌوب عبده1541915626

غير هقبول1282089.2526.7846.78مالٌة ومصرفٌةشهاب عبدالكرٌم لاسم دمحم1551904412

غير هقبول12122475.8822.7646.76مالٌة ومصرفٌةدمحم شولً عبدالعالم احمد عبدهللا1561911133

غير هقبول10122282.524.7546.75مالٌة ومصرفٌةهنادي طاهر سٌف ممبل1571916687

غير هقبول12122475.522.6546.65مالٌة ومصرفٌةعبدالعلٌم نوري دمحم عبدالسالم1581903259

غير هقبول12122474.8822.4646.46مالٌة ومصرفٌةعمر دمحم لاسم الدبع1591917634ً

غير هقبول10122281.524.4546.45مالٌة ومصرفٌةمهٌب دمحم دماج سعٌد1601919631

غير هقبول1462087.7526.3346.33مالٌة ومصرفٌةملكة صالح احمد صالح الحمٌري1611918995

غير هقبول14102474.1322.2446.24مالٌة ومصرفٌةبكٌل محمود عبدهللا عبده1621918416

غير هقبول10102087.3826.2146.21مالٌة ومصرفٌةاحمد فٌصل مرشد امٌن عمٌل1631912337

غير هقبول1012228024.0046.00مالٌة ومصرفٌةمصعب جمٌل دمحم سٌف1641906957

غير هقبول1662279.8823.9645.96مالٌة ومصرفٌةنجود عبدالواحد دمحم حزام1651913886

غير هقبول12102278.8823.6645.66مالٌة ومصرفٌةاٌمن عبده دمحم عبده1661912991

غير هقبول12102278.7523.6345.63مالٌة ومصرفٌةٌوسف عبده نصر امٌر سٌف1671903044

غير هقبول10102085.3825.6145.61مالٌة ومصرفٌةفادٌه صادق عبدهللا سعٌد1681908544

غير هقبول144189227.6045.60مالٌة ومصرفٌةحسام احمد علً سعٌد فرحان1691910228

غير هقبول12102278.523.5545.55مالٌة ومصرفٌةادرٌس عبدالجلٌل سعٌد دمحم1701910545

غير هقبول10122278.3823.5145.51مالٌة ومصرفٌةعامر دمحم عبده احمد العامري1711915753

غير هقبول12102278.2523.4845.48مالٌة ومصرفٌةاحمد صادق سلطان احمد1721917193

غير هقبول148227823.4045.40مالٌة ومصرفٌةمٌهال عبدالمادر عبدهللا دمحم العمران1731909497ً

غير هقبول1662277.6323.2945.29مالٌة ومصرفٌةصالح عبدهللا عبدالجلٌل عبدالرحمن الرمٌمة1741904564

غير هقبول8142277.523.2545.25مالٌة ومصرفٌةسندس اسماعٌل ابراهٌم فرحان1751916640

غير هقبول1010208425.2045.20مالٌة ومصرفٌةربٌع احمد سالم احمد1761912436

غير هقبول1261890.6327.1945.19مالٌة ومصرفٌةهند دمحم عبدهللا احمد عل1771910933ً

غير هقبول10122277.1323.1445.14مالٌة ومصرفٌةاحمد عبدالسالم ٌوسف عبدالرحمن1781920398

غير هقبول1081890.3827.1145.11مالٌة ومصرفٌةمصطفى عبده احمد لائد الدهبل1791913066ً

غير هقبول166227723.1045.10مالٌة ومصرفٌةدمحم نبٌل عمالن حسان1801910163
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غير هقبول144189027.0045.00مالٌة ومصرفٌةشذى علً دمحم سعد1811904181

غير هقبول1482276.3822.9144.91مالٌة ومصرفٌةعبدالعالم عفٌف احمد عبدالول1821921471ً

غير هقبول8101889.3826.8144.81مالٌة ومصرفٌةعمر عبدالعزٌز احمد احمد1831915195

غير هقبول814227622.8044.80مالٌة ومصرفٌةنصر جمٌل محفوظ دمحم1841903653

غير هقبول8101889.2526.7844.78مالٌة ومصرفٌةناٌف عبدالموي عبدالمادر نعمان1851910128

غير هقبول6121888.6326.5944.59مالٌة ومصرفٌةهالة نجٌب عبدالمجٌد عبدالخالك1861916253

غير هقبول1282081.8824.5644.56مالٌة ومصرفٌةعبدهللا دمحم عبدهللا حسن1871910544

غير هقبول1282081.8824.5644.56مالٌة ومصرفٌةدمحم خالد لاسم احمد1881906858

غير هقبول1081887.526.2544.25مالٌة ومصرفٌةنسمه دمحم سٌف دمحم سنان1891915761

غير هقبول6121887.1326.1444.14مالٌة ومصرفٌةشٌماء سعٌد علً مالن1901904165

غير هقبول8101886.8826.0644.06مالٌة ومصرفٌةسامً عبدالحك عبدهللا ثابت المدس1911920670ً

غير هقبول1642079.7523.9343.93مالٌة ومصرفٌةابراهٌم عبده عبدهللا شرف1921906518

غير هقبول10102079.7523.9343.93مالٌة ومصرفٌةزٌنب سالم علً حسن1931920658

غير هقبول1282079.6323.8943.89مالٌة ومصرفٌةفاروق عبدالرحمن غالب عثمان1941919554

غير هقبول1261886.2525.8843.88مالٌة ومصرفٌةدمحم عبده ٌاسر حسن1951910629

غير هقبول1282079.1323.7443.74مالٌة ومصرفٌةخالد ولٌد ناجً دمحم صالح البعدان1961910180ً

غير هقبول8101885.7525.7343.73مالٌة ومصرفٌةخالد احمد ثابت لائد1971908762

غير هقبول1462078.8823.6643.66مالٌة ومصرفٌةمروى احمد سٌف غالب الخلٌدي1981910396

غير هقبول8122078.7523.6343.63مالٌة ومصرفٌةشكٌب عارف ابراهٌم عبدالحك1991917493

غير هقبول1462078.6323.5943.59مالٌة ومصرفٌةسلمان دمحم طاهر لاسم العمران2001915374ً

غير هقبول4162078.523.5543.55مالٌة ومصرفٌةموسى عبدهللا علً دبان2011913919

غير هقبول1462078.3823.5143.51مالٌة ومصرفٌةخولة دمحم احمد دمحم ناج2021909128ً

غير هقبول4162078.1323.4443.44مالٌة ومصرفٌةمعاذ حسن دمحم غالب2031911767

غير هقبول881691.2527.3843.38مالٌة ومصرفٌةغدٌر دمحم عبدهللا عساج2041917385

غير هقبول810188425.2043.20مالٌة ومصرفٌةابراهٌم احمد عبده لاسم2051913603

غير هقبول4141883.7525.1343.13مالٌة ومصرفٌةمجد عبدالواسع مجاهد سعٌد2061905267

غير هقبول1261883.7525.1343.13مالٌة ومصرفٌةرندا لاسم سٌف ممبل2071915279

غير هقبول1061690.3827.1143.11مالٌة ومصرفٌةفراس دمحم احمد الحاج المعمري2081912521

غير هقبول614207723.1043.10مالٌة ومصرفٌةزكرٌا شولً سلٌمان مسعود2091903865

غير هقبول8101883.6325.0943.09مالٌة ومصرفٌةعمار محمود ممبل احمد2101919281
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غير هقبول8101883.525.0543.05مالٌة ومصرفٌةدٌانا عبدالوهاب عبدالرلٌب ناجً العكادي2111911153

غير هقبول8101883.1324.9442.94مالٌة ومصرفٌةرضوان دمحم احمد علً صالح حجٌره2121907841

غير هقبول881689.3826.8142.81مالٌة ومصرفٌةرافت حمود مارش سٌف2131903338

غير هقبول8101882.6324.7942.79مالٌة ومصرفٌةمالن صادق عبدهللا سعٌد2141906919

غير هقبول881688.6326.5942.59مالٌة ومصرفٌةموسى علً سعٌد عبدالغن2151912296ً

غير هقبول10102074.522.3542.35مالٌة ومصرفٌةخولة احمد سرحان حسن ٌحٌى2161903834

غير هقبول881687.6326.2942.29مالٌة ومصرفٌةفاطمة حمٌد منصور احمد حسٌن2171902759

غير هقبول10102074.2522.2842.28مالٌة ومصرفٌةاٌثار مختار احمد دمحم حسن2181918707

غير هقبول881687.526.2542.25مالٌة ومصرفٌةاسماء عفٌف احمد عبدالول2191921499ً

غير هقبول6101686.525.9541.95مالٌة ومصرفٌةرالٌه عبدالعظٌم احمد عل2201906782ً

غير هقبول6101686.2525.8841.88مالٌة ومصرفٌةعرفات امٌن مهٌوب حسن عل2211907486ً

غير هقبول1441879.1323.7441.74مالٌة ومصرفٌةٌونس منصور دمحم عبده2221912203

غير هقبول1081878.8823.6641.66مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالعزٌز دمحم سٌف الجمال2231920967ً

غير هقبول1261878.6323.5941.59مالٌة ومصرفٌةدعاء علً احمد دمحم الجندب2241903250ً

غير هقبول6101685.1325.5441.54مالٌة ومصرفٌةدمحم احمد عبده ثابت هزاع2251907923

غير هقبول1061684.8825.4641.46مالٌة ومصرفٌةحسام نجٌب دمحم عبدالرزاق2261918662

غير هقبول1261878.1323.4441.44مالٌة ومصرفٌةرفمة سعٌد علً الراع2271913583ً

غير هقبول1081877.8823.3641.36مالٌة ومصرفٌةدمحم سلطان عبدالمادر هزاع2281912429

غير هقبول861491.1327.3441.34مالٌة ومصرفٌةمفلح عبدهللا سعٌد ممبـل2291909894

غير هقبول8101877.7523.3341.33مالٌة ومصرفٌةاٌة انور احمد عبدهللا2301912050

غير هقبول1081877.3823.2141.21مالٌة ومصرفٌةموفك حسن ناجً فرحان2311909006

غير هقبول1261877.2523.1841.18مالٌة ومصرفٌةاحمد فارس عبدالباري مدهش2321911975

غير هقبول1081876.8823.0641.06مالٌة ومصرفٌةالمعتمد فاروق دمحم عبدالغفار2331903466

غير هقبول1441876.2522.8840.88مالٌة ومصرفٌةعبدهللا دمحم عبدهللا بكري2341911026

غير هقبول8101875.7522.7340.73مالٌة ومصرفٌةدمحم طارق علً عبدالفتاح2351910737

غير هقبول881681.6324.4940.49مالٌة ومصرفٌةاحمد عبدالرحمن غالب عثمان2361915937

غير هقبول1261874.7522.4340.43مالٌة ومصرفٌةعبدالسالم دمحم سعٌد عبدالوهاب2371917838

غير هقبول6121874.6322.3940.39مالٌة ومصرفٌةعبدهللا دمحم دمحم سٌف2381922252

غير هقبول1241679.523.8539.85مالٌة ومصرفٌةصابرٌن حسن محسن علً الشماري2391918464

غير هقبول1061679.3823.8139.81مالٌة ومصرفٌةموسى علً دمحم حزام2401914789
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(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

اسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

التخصص
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

غير هقبول104148625.8039.80مالٌة ومصرفٌةكرٌمه دمحم ٌحٌى عبدهللا2411916388

غير هقبول4101485.525.6539.65مالٌة ومصرفٌةبالل سمٌر عبده حسان2421909550

غير هقبول1061678.7523.6339.63مالٌة ومصرفٌةنائله صالح الدٌن دمحم سالم2431920669

غير هقبول861485.3825.6139.61مالٌة ومصرفٌةدنٌا فهٌم سعٌد مسعود2441903825

غير هقبول861484.7525.4339.43مالٌة ومصرفٌةاسامة علً دمحم فرحان المجٌدي2451906946

غير هقبول681484.525.3539.35مالٌة ومصرفٌةروٌدة داوود احمد سٌف2461916402

غير هقبول106167723.1039.10مالٌة ومصرفٌةدمحم عمر علً احمد2471917742

غير هقبول881676.7523.0339.03مالٌة ومصرفٌةامجد عبدهللا احمد غالب2481911202

غير هقبول4101483.1324.9438.94مالٌة ومصرفٌةعاصم حمٌد علً عبده غالب2491919567

غير هقبول106167622.8038.80مالٌة ومصرفٌةحنان عبدالجبار لاسم دمحم2501916656

غير هقبول1061675.7522.7338.73مالٌة ومصرفٌةمالن عبدالعالم علً عبدالوهاب2511914899

غير هقبول1061675.2522.5838.58مالٌة ومصرفٌةامتٌاز منصور سعٌد دمحم2521906480

غير هقبول142167522.5038.50مالٌة ومصرفٌةامٌن عبدالرلٌب دمحم هائل2531903271

غير هقبول481287.1326.1438.14مالٌة ومصرفٌةنجم الدٌن عبدالحٌكم عائض رباش2541913345

غير هقبول681479.3823.8137.81مالٌة ومصرفٌةعصام دمحم عبدهللا عل2551904354ً

غير هقبول841285.6325.6937.69مالٌة ومصرفٌةمؤٌد طه حزام نعمان2561915375

غير هقبول281091.7527.5337.53مالٌة ومصرفٌةسهٌر جمال فرحان عبده حسن2571916329

غير هقبول104147823.4037.40مالٌة ومصرفٌةاسامة علً دمحم عبدهللا الصنعان2581903581ً

غير هقبول1041477.7523.3337.33مالٌة ومصرفٌةنجوى عمر حسٌن ثابت الحسٌن2591913374ً

غير هقبول1221477.6323.2937.29مالٌة ومصرفٌةافنان علً مهٌوب دمحم2601913077

غير هقبول1041477.3823.2137.21مالٌة ومصرفٌةولٌد فٌصل عبدهللا ابراهٌم2611910506

غير هقبول212147723.1037.10مالٌة ومصرفٌةعبدهللا دمحم عبدالهادي عل2621921396ً

غير هقبول86147723.1037.10مالٌة ومصرفٌةحسٌن مهٌوب دمحم عبدالوهاب2631916868

غير هقبول1041476.7523.0337.03مالٌة ومصرفٌةعبدهللا عبدالوهاب دمحم بن دمحم2641909575

غير هقبول861476.522.9536.95مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالحكٌم علً دمحم غالب2651906706

غير هقبول841283.1324.9436.94مالٌة ومصرفٌةسمٌه عبدالواسع احمد حسن2661909941

غير هقبول861476.3822.9136.91مالٌة ومصرفٌةعمر صادق علً دمحم ناجً الصلوي2671909992

غير هقبول4101476.2522.8836.88مالٌة ومصرفٌةمالن مامون غالب عبده راشد2681911755

غير هقبول1041475.3822.6136.61مالٌة ومصرفٌةاسامة عبدهللا سعٌد سعٌد2691920788

غير هقبول841281.6324.4936.49مالٌة ومصرفٌةفالح دمحم لائد حسن2701913489
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النهائي 

30+70%

غير هقبول461088.1326.4436.44مالٌة ومصرفٌةاكرم عبدالرحمن علً لاسم الحداد2711906929

غير هقبول841279.8823.9635.96مالٌة ومصرفٌةمهدي امٌن ابراهٌم اسماعٌل2721910453

غير هقبول1021278.6323.5935.59مالٌة ومصرفٌةعفاف عبده سعٌد احمد2731918911

غير هقبول661277.8823.3635.36مالٌة ومصرفٌةرانً احمد سعٌد سٌف2741910975

غير هقبول641084.3825.3135.31مالٌة ومصرفٌةامة الرحمن فواز سلطان خالد2751913833

غير هقبول841276.7523.0335.03مالٌة ومصرفٌةغدٌر احمد عبدالرزاق سعٌد2761910158

غير هقبول821083.3825.0135.01مالٌة ومصرفٌةعبدالمجٌد عبدهللا سلطان احمد الحسن2771905638ً

غير هقبول661276.522.9534.95مالٌة ومصرفٌةعبدهللا شزلً سعٌد لائد2781908908

غير هقبول841274.6322.3934.39مالٌة ومصرفٌةوسٌم عبدالسالم علً سعٌد2791913890

غير هقبول841274.1322.2434.24مالٌة ومصرفٌةرامً احمد سعٌد لائد2801909510

غير هقبول641077.7523.3333.33مالٌة ومصرفٌةدمحم صدٌك نعمان لائد عوض2811902962

غير هقبول44883.3825.0133.01مالٌة ومصرفٌةسالً سمٌر عبدالرحمن نعمان صالح االغبري2821910176

غير هقبول641075.522.6532.65مالٌة ومصرفٌةنادر امٌن دمحم سعٌد الحبش2831920880ً

غير هقبول281074.3822.3132.31مالٌة ومصرفٌةرحاب دمحم علً دمحم العامري2841919841

غير هقبول0007823.4023.40مالٌة ومصرفٌةدمحم منصور احمد مهٌوب2851920079
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هقبول28245291.7527.5379.53تسوٌكابراهٌم ناجً علً علً الصوف11912630ً

هقبول22264882.524.7572.75تسوٌكندٌم علً عبدهللا عبدالحمٌد21910022

هقبول20244485.3825.6169.61تسوٌكاشرف عبدالغنً علً دحان31920947

هقبول14243892.7527.8365.83تسوٌكعدل عبدالسالم سرحان ممبل41912067

هقبول24164078.7523.6363.63تسوٌكمظهر علً منصور دمحم51906625

هقبول2218407823.4063.40تسوٌكعبدهللا احمد ممبل احمد61918861

هقبول14223689.3826.8162.81تسوٌكاحمد ناصر دمحم حسن71908143

هقبول18203880.3824.1162.11تسوٌكاٌاد خالد دمحم سعٌد81914019

هقبول16203683.525.0561.05تسوٌكنجٌب علً فارع احمد صالح91917666

هقبول16203683.525.0561.05تسوٌكدمحم عبدهللا احمد بن احمد101911941

هقبول2883683.2524.9860.98تسوٌكدمحم عبدهللا احمد لائد السلم111905594ً

هقبول14203487.526.2560.25تسوٌكعبدالرحمن علً دمحم عبدهللا121919328

هقبول2843293.2527.9859.98تسوٌكدمحم عبدالرحمن ملهً صالح131909430

هقبول14183292.3827.7159.71تسوٌكاحمد فؤاد سعٌد دمحم141918974

هقبول20163678.2523.4859.48تسوٌكعبدالرحمن دمحم عبدالمادر غالب151912800

هقبول14223676.3822.9158.91تسوٌكسهى فائد حسن احمد سٌف الشمٌري161909650

هقبول2483289.6326.8958.89تسوٌكعبدهللا سعٌد لائد عبده العرٌم171916513ً

هقبول20143482.3824.7158.71تسوٌكمعاذ بكٌل علً هائل الشمٌري181913586

هقبول12203287.7526.3358.33تسوٌكحلمً عادل لائد ممبل191914644

هقبول1420348124.3058.30تسوٌكمصطفى سٌف دمحم ناشر اسعد201916126

هقبول22103287.526.2558.25تسوٌكاشرف عبد الرحمن سٌف عبده211910931

هقبول2483287.526.2558.25تسوٌكجالل عبدالماهر دمحم لاسم الماض221920393ً

هقبول12203287.1326.1458.14تسوٌكوائل احمد عبدهللا دمحم231909169

هقبول12203285.8825.7657.76تسوٌكاسامه مالن علً دمحم النخالن241920777ً

هقبول20123285.7525.7357.73تسوٌكعبدالمجٌد سامً عبدالمجٌد عبدالرلٌب251912107

هقبول16183478.7523.6357.63تسوٌكاصٌل عبده مهدي احمد261909716

هقبول1816347823.4057.40تسوٌكمالن دمحم عبده ممبل271916839

هقبول12203284.525.3557.35تسوٌكلوٌن احمد عبدهللا احمد دحوه281905571

هقبول22123477.7523.3357.33تسوٌكعاهد عبده مهٌوب دمحم291903136

هقبول20103090.6327.1957.19تسوٌكدمحم نبٌل عبدالجلٌل فائد301914164
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هقبول20143476.8823.0657.06تسوٌكصالح حسن عبدالواحد احمد311911421

هقبول18163476.7523.0357.03تسوٌكاحمد فوزي منصور دمحم321904158

هقبول1420347622.8056.80تسوٌكودٌع سٌف دمحم سٌف سنان331909888

هقبول2483281.524.4556.45تسوٌكاحمد احمد عبدالجبار عبده341921144

هقبول14163086.7526.0356.03تسوٌكاشرف عبده احمد عبده عثمان351920940

هقبول20103086.6325.9955.99تسوٌكاصٌل لائد دمحم حسن االصاب361913736ً

هقبول16143086.525.9555.95تسوٌكسٌف ابراهٌم سٌف عبده371921160

هقبول12183085.1325.5455.54تسوٌكدمحم فواز دمحم عبدالمجٌد381919636

هقبول1812308525.5055.50تسوٌكمطهر دمحم مطهر صالح391911867

هقبول228308525.5055.50تسوٌكاسعد علً هزاع عبدالخالك الشرعب401905309ً

هقبول1814327723.1055.10تسوٌكبشار دمحم عبده ابراهٌم سنان411908561

هقبول18143276.1322.8454.84تسوٌكماهر طاهر دمحم سٌف421917617

هقبول14142887.8826.3654.36تسوٌكمالن احمد عبدالواحد الرمٌمة431908270

هقبول8182693.1327.9453.94تسوٌكدمحم منٌر عبده عثمان441920257

هقبول206269327.9053.90تسوٌكمدٌن دمحم علً احمد الزٌادي451913130

هقبول16143079.6323.8953.89تسوٌكدمحم عبدهللا سٌف عبدهللا461916825

هقبول14163078.6323.5953.59تسوٌكسحر عبدهللا ناجً لائد471909231

هقبول1614307823.4053.40تسوٌكحمزة عبدالمادر علً دمحم الرمٌمة481911008

هقبول18123077.6323.2953.29تسوٌكاحمد عبدالمادر احمد غالب491903139

هقبول12142690.6327.1953.19تسوٌكعز الدٌن دمحم احمد عبدالفتاح501913827

هقبول10182883.6325.0953.09تسوٌكدمحم ٌاسر عبدالجلٌل المرٌش511913452

هقبول16102689.7526.9352.93تسوٌكعبدهللا دمحم حمود احمد521905043

هقبول2283076.2522.8852.88تسوٌكادٌب عفٌف احمد ابراهٌم531903984

هقبول1882689.526.8552.85تسوٌكعبدالبالً حمود لائد عل541911245ً

هقبول16122882.7524.8352.83تسوٌكاشرف رشاد عبدالرحمن ثابت551918583

هقبول14122689.3826.8152.81تسوٌكامجد جمٌل دمحم احمد اسماعٌل العبس561916493ً

هقبول1614307622.8052.80تسوٌكضٌاء عبدالسالم دمحم عبدالحمٌد571903143

هقبول18102882.3824.7152.71تسوٌكعرفات حسن احمد عبادي581916132

هقبول8182688.6326.5952.59تسوٌكعبدالمادر فؤاد احمد حسن591916834

هقبول16102687.3826.2152.21تسوٌكعامر عبدهللا عبدالمجٌد عبدالحمٌد601913442
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هقبول14142880.524.1552.15تسوٌكوجدان صالح نصر سعٌد ناج611912467ً

هقبول1412268625.8051.80تسوٌكزٌد عبدالنور علً دمحم اسعد621904396

هقبول12162878.6323.5951.59تسوٌكدمحم عبدالواحد دمحم مهٌوب الشٌبان631913917ً

هقبول16122878.523.5551.55تسوٌكمكرم احمد صدام دمحم البحر641913905

هقبول14142878.3823.5151.51تسوٌكالٌاس منصور سعد651917176

هقبول14122684.8825.4651.46تسوٌكباسم حسن عبده عباس661912438

هقبول1216287823.4051.40تسوٌكعزالدٌن عارف فائد نصر671908556

هقبول14142877.523.2551.25تسوٌكاحمد دمحم عبده عالم681917627

هقبول14142877.1323.1451.14تسوٌكمراد مهٌوب علً ناج691916230ً

هقبول1414287723.1051.10تسوٌكصالح مشرف عبدالولً احمد701903989

هقبول16102683.6325.0951.09تسوٌكجمٌل نعمان حسان مهٌوب العزٌزي711914513

هقبول12142683.6325.0951.09تسوٌكصالح سعٌد دمحم عثمان الربٌع721920646ً

هقبول1412268324.9050.90تسوٌكاحمد علً احمد احمد731920790

هقبول1882682.8824.8650.86تسوٌكرافت عبدالغنً عبدهللا عبده741912949

هقبول14122682.8824.8650.86تسوٌكدمحم ادٌب عبده دمحم حسن751917872

هقبول6182489.526.8550.85تسوٌكدمحم علً دمحم لاسم الغزال761920742ً

هقبول12142682.524.7550.75تسوٌكحسن علً عبده سٌف حسان771919831

هقبول222248926.7050.70تسوٌكعبدالغنً انور عبدالغنً حسان781910666

هقبول12122488.8826.6650.66تسوٌكاحمد عادل محسن احمد791913689

هقبول12162875.1322.5450.54تسوٌكرٌان عادل دمحم ضبعان801910032

هقبول6182488.3826.5150.51تسوٌكماجد دمحم احمد نعمان الجهالن811913901ً

هقبول2082874.8822.4650.46تسوٌكدمحم عادل عبدالجلٌل عبدهللا821913079

هقبول14142874.522.3550.35تسوٌكدرهم عبدهللا درهم لاسم831922052

هقبول14142874.1322.2450.24تسوٌكانس انٌس سعٌد مهٌوب841913928

هقبول1882680.7524.2350.23تسوٌكدمحم احمد احمد حسن الشرعب851908896ً

هقبول10142487.2526.1850.18تسوٌكدمحم عارف انور دائل الشمٌري861915416

هقبول16102679.1323.7449.74تسوٌكموسى دمحم دبوان عبدالعلٌم871914134

هقبول10142485.6325.6949.69تسوٌكعبدهللا عبدالسالم دمحم عل881909834ً

هقبول1882678.7523.6349.63تسوٌكدمحم وهب دمحم عبدالولً الرمٌمة891904394

هقبول204248525.5049.50تسوٌكعبدربه منصور علً حسن النجاش901915000ً
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هقبول8182678.2523.4849.48تسوٌكدمحم نصر دمحم عبدالمحمود911913098

هقبول1882678.1323.4449.44تسوٌكامجد علً غالب احمد اللبٌن921906382

هقبول14102484.6325.3949.39تسوٌكصالح غازي احمد دمحم931909216

هقبول1482291.2527.3849.38تسوٌكمعٌد عادل عبدالرلٌب احمد صالح941907532

هقبول14122677.3823.2149.21تسوٌكزائد سلطان عبده دمحم الشٌبان951909054ً

هقبول14122676.8723.0649.06تسوٌكذي ٌزن دمحم علً ٌحٌى العواض961914211ً

هقبول12122482.7524.8348.83تسوٌكٌونس علً عبدالموي الرمٌمه971910846

هقبول10142482.6324.7948.79تسوٌكعفٌف سعٌد دمحم احمد981913892

هقبول1482289.2526.7848.78تسوٌكهدٌل عبدالحمٌد علً عبدهللا991908624

هقبول16102675.6322.6948.69تسوٌكاحمد عبدهللا دمحم عل1001906565ً

هقبول14122675.3822.6148.61تسوٌكهشام فاروق لاسم راجح1011917783

هقبول14122675.3822.6148.61تسوٌكاٌمن امٌن دمحم عبده1021907251

هقبول16102675.2522.5848.58تسوٌكعاصم عبد الجلٌل على غالب1031915278

هقبول1210228826.4048.40تسوٌكرٌاض احمد حازم فرحان1041916457

هقبول1482287.7526.3348.33تسوٌكشهاب علً عبدالغنً عبداللطٌف1051909684

هقبول12122480.524.1548.15تسوٌكٌاسٌن حمٌد دمحم حمٌد1061906130

هقبول10122286.8826.0648.06تسوٌكاكرم عبدالفتاح دمحم احمد1071911602

هقبول10122286.525.9547.95تسوٌكابراهٌم جمٌل دمحم لاسم1081911794

هقبول1682479.523.8547.85تسوٌكنجٌب عبدالوارث دمحم عبده1091903644

هقبول12102286.1325.8447.84تسوٌكمدٌن محفوظ عبدهللا دمحم1101910194

هقبول1642092.3827.7147.71تسوٌكطاهر سعٌد احمد دمحم1111914116

هقبول168247923.7047.70تسوٌكعبدالفتاح جمٌل دمحم سعٌد1121909602

هقبول8122092.2527.6847.68تسوٌكدمحم عبدالباسط عبدالرب نعمان1131909340

هقبول14102478.7523.6347.63تسوٌكزٌد دمحم سعٌد لاسم1141909487

هقبول10122285.2525.5847.58تسوٌكالٌاس مصطفى سالم الٌوسف1151909748ً

هقبول14102478.2523.4847.48تسوٌكامجد عبدالحكٌم بشر اسعد1161911939

هقبول1482284.8825.4647.46تسوٌكحامد فهمً عبدالرب عل1171910465ً

هقبول1462091.2527.3847.38تسوٌكحسام دمحم احمد عبدالغنً غالب1181918544

هقبول1462090.7527.2347.23تسوٌكسامً فٌصل عبدالغنً حسن1191910971

هقبول12122477.3823.2147.21تسوٌكانور عبدهللا عبده دمحم1201917155
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هقبول14102477.3823.2147.21تسوٌكصفوت عبدالرحمن عبدالمادر لاسم الخطٌب1211909333

هقبول148228425.2047.20تسوٌكضٌاء دمحم حمٌد دمحم مدهش1221911197

هقبول10122283.8925.1747.17تسوٌكاسامة فؤاد سعٌد لائد1231918336

هقبول14102477.1323.1447.14تسوٌكدمحم توفٌك عبدالماجد مهٌوب1241910810

هقبول1662283.525.0547.05تسوٌكخالد دمحم سعٌد دمحم1251905383

هقبول14102476.6322.9946.99تسوٌكدمحم احمد سعٌد احمد1261911517

هقبول1662283.1324.9446.94تسوٌكباسم علً سالم عل1271912345ً

هقبول12122476.2522.8846.88تسوٌكلحطان مصلح دمحم لاسم1281912454

هقبول8162476.2522.8846.88تسوٌكاسامه كامل عبدالحمٌد علً العرٌم1291907385ً

هقبول12122476.2522.8846.88تسوٌكجهاد عبدهللا سلطان صالح1301902461

هقبول8162476.2522.8846.88تسوٌكودٌع سلطان سعٌد حزام اللبٌن1311912284

هقبول10122282.8824.8646.86تسوٌكعبدهللا دمحم حسن عبده1321920951

هقبول14102476.1322.8446.84تسوٌكعبدهللا دمحم حمود مهٌوب1331919084

هقبول168247622.8046.80تسوٌكمروان دمحم لحطان دمحم1341916459

هقبول1862475.8822.7646.76تسوٌكاحمد محمود دمحم احمد1351916642

هقبول6162282.524.7546.75تسوٌكدمحم نجٌب دمحم سعٌد1361916236

هقبول14102475.6322.6946.69تسوٌكدمحم حمود احمد سعد1371908503

هقبول14102475.6322.6946.69تسوٌكفائز محمود عبده دمحم عل1381904411ً

هقبول10142475.6322.6946.69تسوٌكوجدان عبدالخالك دمحم سعٌد المدس1391906483ً

هقبول1282088.8826.6646.66تسوٌكعبدالواسع احمد دمحم االشول1401915371

هقبول1462088.7526.6346.63تسوٌكمحمود عبداللطٌف دمحم احمد المرش1411909125ً

هقبول1682475.3822.6146.61تسوٌكضٌاء احمد دمحم سٌف1421921189

هقبول1462088.6326.5946.59تسوٌكرٌاض عبدالملن سٌف عبدالغن1431920519ً

هقبول1462088.526.5546.55تسوٌكزٌاد رزاز عبده احمد الشمٌري1441913904

هقبول6142088.3826.5146.51تسوٌكدمحم اسماعٌل دمحم ابوالغٌث1451916782

هقبول12122474.8822.4646.46تسوٌكعبدهللا غٌالن لاٌد دمحم1461909646

هقبول1682474.522.3546.35تسوٌكاحمد عبدالوارث دمحم مسعد اسماعٌل1471911759

هقبول2042474.3822.3146.31تسوٌكمدٌن عبدالحمٌد دمحم هزاع1481913267

هقبول1282087.6326.2946.29تسوٌكوجدان ابراهٌم علً دمحم1491909551

هقبول14102474.1322.2446.24تسوٌكخالد دمحم خالد فرحان1501911942
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غير هقبول1642087.3826.2146.21تسوٌكاكرم عبدالموي حمود دمحم1511919620

غير هقبول1462086.8826.0646.06تسوٌكرٌدان جازم عبدهللا ثابت1521907347

غير هقبول12102279.7523.9345.93تسوٌكسعٌد ناصر سعٌد راوح1531914918

غير هقبول1282086.3825.9145.91تسوٌكعبدالرحمن جمٌل هزاع احمد1541910608

غير هقبول108189327.9045.90تسوٌكانور صادق دمحم عبدهللا1551912834

غير هقبول10122279.6323.8945.89تسوٌكهشام احمد علً عبدهللا1561909977

غير هقبول6121892.8827.8645.86تسوٌكدمحم خالد دمحم دمحم صالح1571915918

غير هقبول10122279.2523.7845.78تسوٌكشاكر فهمً هائل دمحم ثابت1581914013

غير هقبول8142278.523.5545.55تسوٌكشمسان احمد عبدهللا شمسان1591905513

غير هقبول1842278.3823.5145.51تسوٌكامجد عٌدهللا سلطان صالح1601917340

غير هقبول1662278.1323.4445.44تسوٌكنبٌل رشاد احمد غالب1611900593

غير هقبول1842277.8823.3645.36تسوٌككمال علً عبده ممبل1621916838

غير هقبول1842277.3823.2145.21تسوٌكعبدالسالم عباس دمحم احمد الشٌبان1631912044ً

غير هقبول1482277.2523.1845.18تسوٌكاحمد دمحم عبدهللا صالح1641910618

غير هقبول1462083.6325.0945.09تسوٌكسمٌر سلطان دمحم ثابت1651909145

غير هقبول8122083.3825.0145.01تسوٌكعمر دمحم علً بشر1661909812

غير هقبول12102276.6322.9944.99تسوٌكعبداالله جمٌل حسن زٌد1671914866

غير هقبول8142276.522.9544.95تسوٌكاحمد عبدهللا احمد حسن1681914744

غير هقبول1210227622.8044.80تسوٌكالحسن سعٌد حسن خالد1691906029

غير هقبول166227622.8044.80تسوٌكعبدالولً دمحم عبدالولً مهٌوب1701918796

غير هقبول12102275.7522.7344.73تسوٌكخلٌفة مكرم عبدهللا عل1711911830ً

غير هقبول164208224.6044.60تسوٌكعمر ناجً سعٌد ناج1721913545ً

غير هقبول1662274.722.4144.41تسوٌكفواز خالد علً بن علً المعمري1731911707

غير هقبول1642081.1324.3444.34تسوٌكمعتصم دمحم عبدهللا شاٌف الباز1741916298

غير هقبول8101887.7526.3344.33تسوٌكرعد خلٌل دمحم عل1751920813ً

غير هقبول10122274.3822.3144.31تسوٌكمهدي عبدهللا حسن احمد1761913828

غير هقبول1662274.1322.2444.24تسوٌكدمحم عبدالرلٌب عبدالوهاب عبدهللا1771916078

غير هقبول1081887.3826.2144.21تسوٌكعامر دمحم حامد عبدالحمٌد1781919723

غير هقبول126188726.1044.10تسوٌكابراهٌم احمد عبدالواسع ناج1791912180ً

غير هقبول1282079.8823.9643.96تسوٌكاحمد سعٌد سعٌد احمد العسل1801915012ً
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غير هقبول8122079.8823.9643.96تسوٌكبشٌر سعٌد احمد بشٌر1811909918

غير هقبول1282079.523.8543.85تسوٌكعزالدٌن حمٌد سلطان عبده الفمٌه1821912969

غير هقبول8122078.7523.6343.63تسوٌكاحمد ماجد لائد دمحم سالم االصبح1831909279ً

غير هقبول6142078.523.5543.55تسوٌكعبد الرحٌم عبده علً احمد1841914097

غير هقبول144188525.5043.50تسوٌكعبدالرحمن عمر دمحم علً ناج1851911829ً

غير هقبول1061691.6327.4943.49تسوٌكصدام حسن عبدالجبار حزام1861919559

غير هقبول1061691.6327.4943.49تسوٌكحسام عبدالرحٌم هزاع احمد1871910603

غير هقبول10102077.8823.3643.36تسوٌكعبدالرحمن عادل علً عثمان1881920866

غير هقبول1282077.7523.3343.33تسوٌكسلمان عبده دمحم ابكر1891918411

غير هقبول610169127.3043.30تسوٌكدمحم سعٌد لائد عبده العرٌم1901916524ً

غير هقبول88169127.3043.30تسوٌكدمحم حمٌد سعٌد خالد الشماري1911915400

غير هقبول6121884.2525.2843.28تسوٌكعبدالملن علً احمد عبداالله الجماع1921905282ً

غير هقبول1081884.2525.2843.28تسوٌكدمحم عبده سعٌد مهٌوب1931909807

غير هقبول8122077.3823.2143.21تسوٌكعالء عبدالحفٌظ دمحم لاسم1941910802

غير هقبول108188425.2043.20تسوٌكاحمد معاذ عبدهللا عثمان الحبٌب1951910103

غير هقبول10102077.2523.1843.18تسوٌكدمحم احمد لائد علً الصغٌر1961912852

غير هقبول1081883.7525.1343.13تسوٌكدمحم عادل مهٌوب دمحم1971903748

غير هقبول10102076.7523.0343.03تسوٌكعاصم مفٌد علً دمحم عبده1981909074

غير هقبول10102076.6322.9942.99تسوٌكاصٌل مدهش احمد دمحم1991914120

غير هقبول8122076.3822.9142.91تسوٌكاٌهاب احمد مهٌوب عبده صالح الحبٌب2001912448

غير هقبول10102076.1322.8442.84تسوٌكوهٌب عبده دمحم سعٌد2011904058

غير هقبول128207622.8042.80تسوٌكمراد احمد سعٌد لاسم2021912396

غير هقبول1642075.522.6542.65تسوٌكفؤاد شرف ثابت عبدهللا2031920800

غير هقبول1621881.7524.5342.53تسوٌكٌوسف رشاد دمحم ثابت العاطف2041905930ً

غير هقبول1061688.3826.5142.51تسوٌكابراهٌم ممبل حسن حمادي2051912450

غير هقبول164207522.5042.50تسوٌكفهمً احمد احمد عل2061914666ً

غير هقبول1081881.524.4542.45تسوٌكحمدي ناجً سٌف سالم2071920732

غير هقبول1061688.1326.4442.44تسوٌكفواز عبدهللا علً مرشد2081910800

غير هقبول1241686.6325.9941.99تسوٌكعبدهللا علً عبدهللا الحاج2091910342

غير هقبول6101686.525.9541.95تسوٌكٌسرى عبد الرحٌم عبده سٌف2101910647
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غير هقبول1261879.6323.8941.89تسوٌككمال علً مرشد االسعدي2111916155

غير هقبول1081879.6323.8941.89تسوٌكدمحم عبدالواسع عبدالوهاب عبدالجبار2121920808

غير هقبول881686.2525.8841.88تسوٌكعبدهللا حمٌد دمحم حمٌد2131908961

غير هقبول108187923.7041.70تسوٌكسامر لاسم غالب بن غالب2141912965

غير هقبول810187923.7041.70تسوٌكعبدالمجٌد احمد راجح دمحم سعٌد2151909065

غير هقبول1081878.8823.6641.66تسوٌكاحمد عبدالوهاب دمحم عبدالولً الجنٌد2161912405

غير هقبول1081878.2523.4841.48تسوٌكسورٌا عبدالمادر سعٌد احمد2171905575

غير هقبول881684.7525.4341.43تسوٌكوسٌم سعٌد عبد هللا دمحم2181918315

غير هقبول1261877.8823.3641.36تسوٌكرزاز فٌصل عبدالجلٌل حٌدره2191919887

غير هقبول1241683.8825.1641.16تسوٌكدمحم عبدالموي دمحم سٌف2201919019

غير هقبول1261877.1323.1441.14تسوٌكعبدهللا عبدالباسط سعٌد لائد2211916327

غير هقبول881683.6325.0941.09تسوٌكعمبة دمحم غالب سعٌد2221920225

غير هقبول861490.2527.0841.08تسوٌكامٌر دمحم حسن عمالن الحسن2231913872ً

غير هقبول1061683.525.0541.05تسوٌكدمحم حمدي دمحم عبدهللا2241909112

غير هقبول881683.3825.0141.01تسوٌكجالل رٌاض علً دمحم2251912493

غير هقبول881682.7524.8340.83تسوٌكعبد الرحمن علً عبدهللا ابراهٌم2261918647

غير هقبول1061682.524.7540.75تسوٌكاسحاق طه دمحم عبدهللا2271920492

غير هقبول1061681.8824.5640.56تسوٌكاحمد حمود احمد الحمٌري2281919144

غير هقبول1081874.6322.3940.39تسوٌكاسماء ٌاسٌن دمحم دمحم2291909372

غير هقبول106168124.3040.30تسوٌكعٌسى منصور حسٌن لائد الدالع2301910053ً

غير هقبول881680.2524.0840.08تسوٌكزكرٌا دمحم سعٌد لاسم2311910225

غير هقبول1401486.1325.8439.84تسوٌكعلً عبدالجبار علً لطف2321917483

غير هقبول881679.3823.8139.81تسوٌكثرٌا دمحم عبدالوهاب عبدهللا2331918571

غير هقبول6101679.1323.7439.74تسوٌكدمحم ٌحً سعٌد دمحم حسن2341915911

غير هقبول6101679.1323.7439.74تسوٌكرفعت دمحم عبدالسالم هزاع2351904194

غير هقبول106167923.7039.70تسوٌكٌوسف سلطان دائل دمحم2361909610

غير هقبول4121678.6323.5939.59تسوٌكامجد نعمان ناجً سٌف2371909304

غير هقبول881678.523.5539.55تسوٌكخدٌجة علً محسن الوهبان2381914036ً

غير هقبول881678.523.5539.55تسوٌكدمحم منٌر عبدهللا احمد االنس2391913233ً

غير هقبول1241678.3823.5139.51تسوٌكدمحم عبدالماهر احمد سٌف2401912971
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غير هقبول881678.3723.5139.51تسوٌكعبدهللا دمحم سٌف عبده شمسان2411904313

غير هقبول1241677.8823.3639.36تسوٌكعبدالستار عمٌل عبدالستار لاسم2421911518

غير هقبول1061677.3823.2139.21تسوٌكوسام علً عبده رزٌك حسان2431910456

غير هقبول1241677.1323.1439.14تسوٌكمعاذ امٌن هائل سعٌد2441912188

غير هقبول881677.1323.1439.14تسوٌكاحمد عبدالباري عبدالمادر علً الرمٌمة2451904974

غير هقبول1061677.1323.1439.14تسوٌكوائل درهم عبدالوهاب دمحم2461912984

غير هقبول1041483.6325.0939.09تسوٌكمهٌب عبدالسالم دمحم عبدهللا2471910079

غير هقبول1241676.8823.0639.06تسوٌكعبدالحك احمد عبدالحك مهٌوب2481902455

غير هقبول1061676.6322.9938.99تسوٌكبشار عبدالوهاب احمد حامد2491918798

غير هقبول6101676.2522.8838.88تسوٌكعماد عبده علً لاسم الوهري2501917157

غير هقبول1601676.2522.8838.88تسوٌكاحمد عبدالواسع دمحم احمد2511913772

غير هقبول1061676.1322.8438.84تسوٌكاٌمن دمحم حسن حسان2521912747

غير هقبول124167622.8038.80تسوٌكعبدالحكٌم محمود حمود ناجً الشجاع2531903376

غير هقبول881675.3822.6138.61تسوٌكرهٌب منصور غالب عبده2541917275

غير هقبول1241675.2522.5838.58تسوٌكصالح عبدالولً عبده دمحم2551920832

غير هقبول881674.3822.3138.31تسوٌكعمر مختار مرشد ثابت الدبع2561902465ً

غير هقبول881674.2522.2838.28تسوٌكاسامه خالد دمحم عبده حسان جباري2571909246

غير هقبول861479.6323.8937.89تسوٌكحمزه عبدالرحمن عبدهللا لائد2581903115

غير هقبول104147923.7037.70تسوٌكحمود علً عبدالكرٌم عبده2591912889

غير هقبول481284.7525.4337.43تسوٌكحبٌب عبدالحبٌب دمحم فاضل2601911106

غير هقبول681477.523.2537.25تسوٌكموسى حاشد عبده امٌن2611911903

غير هقبول48128425.2037.20تسوٌكدمحم احمد حسٌن الخضر2621911733

غير هقبول861477.2523.1837.18تسوٌكاٌمن مبارن دمحم علً حسن2631909289

غير هقبول841283.7525.1337.13تسوٌكٌسلم طه حمٌد النمٌب2641910304

غير هقبول104147723.1037.10تسوٌكدمحم عبدهللا سعد دمحم2651906937

غير هقبول122147723.1037.10تسوٌككمال علً عبدهللا احمد عل2661911038ً

غير هقبول681476.6322.9936.99تسوٌكعزٌز هاشم دمحم عبدهللا ناصر2671905558

غير هقبول84128324.9036.90تسوٌكسامً امٌن سعٌد خالد الشرعب2681914941ً

غير هقبول84128324.9036.90تسوٌكاٌهاب عبدهللا احمد راشد2691920197

غير هقبول1041476.1322.8436.84تسوٌكعكرمه شولً درهم ثابت2701909143
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غير هقبول861475.522.6536.65تسوٌكعمرو عبدالحكٌم سٌف ثابت2711911695

غير هقبول281088.2526.4836.48تسوٌكالٌاس منصور سعٌد حمود2721910772

غير هقبول2101281.3824.4136.41تسوٌكاشرف انور دمحم هاشم دمحم عامر2731917677

غير هقبول861474.522.3536.35تسوٌكنجم عبدالحكٌم عبدالكرٌم عبدهللا2741915944

غير هقبول481279.7523.9335.93تسوٌكدمحم عادل غالب احمد2751910912

غير هقبول66127923.7035.70تسوٌكاحمد مختار علً سلطان العبدل2761913776ً

غير هقبول46108525.5035.50تسوٌكابراهٌم سرحان حمٌد دمحم الربٌع2771908455ً

غير هقبول28108425.2035.20تسوٌكرامً عبدالرلٌب عبدالجلٌل دمحم2781908827

غير هقبول1021277.1323.1435.14تسوٌكمحمود احمد سعٌد ناج2791915947ً

غير هقبول66127723.1035.10تسوٌكدمحم عبدالجلٌل دمحم احمد الواف2801915274ً

غير هقبول1021276.1322.8434.84تسوٌكعبدالمطلب هاشم دمحم عبدهللا ناصر2811904151

غير هقبول64108224.6034.60تسوٌكدمحم عبدالعزٌز عبده احمد2821908610

غير هقبول661274.7522.4334.43تسوٌكدمحم عبدالواسع حسن احمد2831913836

غير هقبول841274.3822.3134.31تسوٌكمراد مهٌوب دمحم احمد2841910458

غير هقبول481274.1322.2434.24تسوٌكسلٌمان احمد عبدالرحمن عوض2851914557

غير هقبول281080.524.1534.15تسوٌكاحمد خالد دمحم سرحان ناج2861911865ً

غير هقبول1001079.6323.8933.89تسوٌكدمحم عبده حسان لاسم2871909990

غير هقبول641078.3823.5133.51تسوٌكٌونس احمد صالح ناج2881912381ً

غير هقبول28107823.4033.40تسوٌكعبدالرحمن سمٌر سعٌد احمد2891909472

غير هقبول641077.8823.3633.36تسوٌكابو بكر بجاش عثمان حٌدر2901907682

غير هقبول461077.523.2533.25تسوٌكدمحم عبدالرحٌم هزاع احمد2911909247

غير هقبول821076.7523.0333.03تسوٌكعبدهللا فٌصل دمحم عبدهللا2921920641

غير هقبول821076.6322.9932.99تسوٌكعادل عبدهللا لائد سالم الرٌاش2931907176ً

غير هقبول461076.6322.9932.99تسوٌكادرٌس عبدالمجٌد عبدالعزٌز فرحان2941906019

غير هقبول62877.1323.1431.14تسوٌكاحمد عبدالرحمن احمد عبده المٌري2951908911

غير هقبول00086.6325.9925.99تسوٌكعبدالحفٌظ احمد دمحم سٌف2961920771

غير هقبول00081.8824.5624.56تسوٌكعالء عبدالمؤمن احمد لائد2971914747

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



اجواليانجليزيرياضيات

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

اسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

التخصص
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هقبول30306094.7528.4388.43ادارة اعمالامةالرحمن احمد دمحم حسن11910042

هقبول30225290.7527.2379.23ادارة اعماللطفى عبده دمحم سٌف21913312

هقبول24265090.8827.2677.26ادارة اعمالسٌدة محسن دمحم احمد الوجٌه31901620

هقبول30205089.7526.9376.93ادارة اعمالسماء احمد انعم سعٌد زائد41910662

هقبول20264693.7528.1374.13ادارة اعمالنسمة عبدالوهاب عبدالعلٌم عبدالجامع51905924

هقبول24224693.3828.0174.01ادارة اعمالصالح نجٌب احمد دمحم الفتاح61910987ً

هقبول1630469027.0073.00ادارة اعمالدمحم عبدالغنً علً عبدهللا71910711

هقبول24224689.8826.9672.96ادارة اعمالمعاذ عبدالحكٌم دمحم الصغٌر81904470

هقبول24224685.7525.7371.73ادارة اعمالنادر حسن سٌف احمد91905156

هقبول22224491.3827.4171.41ادارة اعمالوهٌب علً احمد نصر101915254

هقبول20224292.3827.7169.71ادارة اعمالتسنٌم احمد لائد دمحم عل111905223ً

هقبول26164290.8827.2669.26ادارة اعمالزٌد عبدالسالم عبدهللا حزام121913949

هقبول20204096.6328.9968.99ادارة اعمالكرٌمه دمحم سعٌد عبٌد الكرٌم131907151ً

هقبول22184094.528.3568.35ادارة اعمالدعاء علً احمد غالب141903659

هقبول14264092.7527.8367.83ادارة اعمالهٌفاء سعٌد غالب دمحم151920243

هقبول20204091.3827.4167.41ادارة اعمالعائشة عبده علً سعٌد161913005

هقبول2020409127.3067.30ادارة اعمالامل عبدهللا لاسم سعٌد171906524

هقبول14264089.7526.9366.93ادارة اعمالرٌحانة دمحم احمد الفمٌه181912879

هقبول14243896.2528.8866.88ادارة اعمالتكرٌم عبدالغنً دمحم ٌحٌى الغالب191905220ً

هقبول16244089.1326.7466.74ادارة اعمالعلٌا دمحم عبده احمد فضل201913634

هقبول16223895.7528.7366.73ادارة اعمالامنه عبدالفتاح لاسم مصلح211904682

هقبول1624408926.7066.70ادارة اعمالعلٌاء بدر سعٌد البرٌه221915676ً

هقبول20224282.2524.6866.68ادارة اعمالعمرو لاسم سٌف حمٌد231916077

هقبول22184088.6326.5966.59ادارة اعمالاصالة دمحم ناجً الفمٌه241910089

هقبول24143894.1328.2466.24ادارة اعمالدمحم طالل نصر عبدالمادر251905413

هقبول2416408425.2065.20ادارة اعمالزهٌر فؤاد مهٌوب دمحم261908428

هقبول26144083.7525.1365.13ادارة اعمالعمر سعٌد سعٌد عل271904688ً

هقبول1820389027.0065.00ادارة اعمالصفاء احمد علً غالب الوهبان281913575ً

هقبول24123695.8828.7664.76ادارة اعمالاحمد عبدالمجٌد دمحم سعٌد291919461

هقبول22163889.1326.7464.74ادارة اعمالشٌماء عبده سعٌد دمحم علً الظافري301910186
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هقبول18203888.8826.6664.66ادارة اعمالعزالدٌن توفٌك عبدالرحٌم هزاع العمٌب311901163ً

هقبول14243888.8826.6664.66ادارة اعمالحنان دمحم لائد حمود321921029

هقبول20183888.1326.4464.44ادارة اعمالمحً الدٌن احمد عبدهللا احمد دحوه331902671

هقبول14243887.8826.3664.36ادارة اعمالنجم الدٌن عبده احمد دمحم الحالم341920864ً

هقبول12263887.1326.1464.14ادارة اعمالشامل انور عبدالرب احمد351907620

هقبول1620369327.9063.90ادارة اعمالبشرى عبدالرلٌب عبده دمحم361913336

هقبول18203885.6325.6963.69ادارة اعمالشذى عباس حسن سعٌد371917971

هقبول12243690.1327.0463.04ادارة اعمالبسام بدر عٌسى دمحم381918700

هقبول24123689.7526.9362.93ادارة اعمالوئام عادل لائد درهم391913019

هقبول1622388324.9062.90ادارة اعمالسلوى عبدالرلٌب دمحم ناج401905264ً

هقبول12263882.7524.8362.83ادارة اعمالاصٌل ادرٌس عبدالغنً عبدالوهاب411910563

هقبول20143495.8828.7662.76ادارة اعمالامل عبدالفتاح عبدهللا مرشد العدٌن421920907ً

هقبول18183687.6326.2962.29ادارة اعمالعصماء عبدهللا طاهر لائد العمري431909101

هقبول16223880.7524.2362.23ادارة اعمالشهاب شعبان دمحم حسان441903821

هقبول18163493.1327.9461.94ادارة اعمالهاله عارف بجاش لاسم451910640

هقبول18163493.1327.9461.94ادارة اعمالوردة عبدالجبار احمد ممبل461903764

هقبول12243686.2525.8861.88ادارة اعمالدمحم علً ٌحٌى ناصر الحداد471913649

هقبول16183492.3827.7161.71ادارة اعمالشٌماء علً احمد صالح الحمٌمان481900188ً

هقبول18163491.7527.5361.53ادارة اعمالامجد غالب عبدهللا علً العدٌن491919847ً

هقبول1024349127.3061.30ادارة اعمالاكرم نجٌب دمحم احمد501922281

هقبول20123297.6329.2961.29ادارة اعمالمؤٌد علً ناجً دمحم سالم511904395

هقبول16183490.8827.2661.26ادارة اعمالمسن مصطفى احمد فرحان521907913

هقبول16183490.3827.1161.11ادارة اعمالجعفر دمحم احمد عبدالرلٌب531919930

هقبول16183489.2526.7860.78ادارة اعمالرحاب عبدالحمٌد احمد حسام الشرعب541907761ً

هقبول10243488.6326.5960.59ادارة اعمالمنال غالب مهٌوب صالح551914132

هقبول18183681.6324.4960.49ادارة اعمالصهٌب دمحم عبدهللا دمحم561909984

هقبول14223681.524.4560.45ادارة اعمالاسماء عمار عبده دمحم571914287

هقبول10223294.7528.4360.43ادارة اعمالجوهرة عبدالمنان حامد عثمان581920294

هقبول18163486.7526.0360.03ادارة اعمالتسبٌح توفٌك عبدالحمٌد منصر سٌف مغلس591905918

هقبول1420348625.8059.80ادارة اعمالامٌمة علً لائد مرشد العدٌن601909156ً
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هقبول20143485.8825.7659.76ادارة اعمالاٌناس ادٌب طاهر احمد611907417

هقبول10243485.7525.7359.73ادارة اعمالحنان رمزي عبدالكافً عبدهللا فارع621909122

هقبول1814329227.6059.60ادارة اعمالنوال احمد غالب حسن خالد631920822

هقبول1616329227.6059.60ادارة اعمالاسامه صادق دمحم احمد641912874

هقبول18163485.2525.5859.58ادارة اعمالحٌاة لائد غالب دمحم651916711

هقبول16163291.8827.5659.56ادارة اعمالطه عبدهللا احمد سالم661912307

هقبول10223291.7527.5359.53ادارة اعمالمروى صادق عبدالحمٌد راجح671918129

هقبول2410348525.5059.50ادارة اعمالصهٌب معاذ سعٌد عبده681910445

هقبول14203484.6325.3959.39ادارة اعمالسهٌل فٌصل علً فارع691904445

هقبول18163484.2525.2859.28ادارة اعمالرحمة لائد دمحم علً محسن701909378

هقبول20123290.8827.2659.26ادارة اعمالعٌسى دمحم علً دمحم711904772

هقبول18143289.2526.7858.78ادارة اعمالعمار احمد سعٌد لاسم721912400

هقبول10223289.1326.7458.74ادارة اعمالعالء عبدالعلٌم علً دمحم731918781

هقبول2410348224.6058.60ادارة اعمالدمحم احمد عبدالواسع احمد المعاٌن741915913

هقبول2410348224.6058.60ادارة اعمالوجٌه منٌر سٌف علً المباط751912760ً

هقبول16163288.6326.5958.59ادارة اعمالبالل عزالدٌن عبده سعٌد761919895

هقبول22103287.8826.3658.36ادارة اعمالمروان عبدالولً ناشر عثمان الحكٌمب771912935

هقبول18143287.8826.3658.36ادارة اعمالعبدالغفار صادق دمحم سٌف781916432

هقبول1218309428.2058.20ادارة اعمالمروان غالب سعٌد صالح الزغروري791921030

هقبول16183480.6324.1958.19ادارة اعمالفتحً عبدالفتاح علً منصور801919301

هقبول18123093.1327.9457.94ادارة اعمالهمدان عبدهللا غالب سعٌد811904048

هقبول1020309327.9057.90ادارة اعمالثرٌا عادل سعٌد صالح821908779

هقبول14183286.1325.8457.84ادارة اعمالطٌبة سلٌمان عوض غالب831915650

هقبول2012328625.8057.80ادارة اعمالزٌنب حمود لائد لاسم سعٌد841913961

هقبول20123285.3825.6157.61ادارة اعمالهناء حمود دمحم سعد عبدهللا الوصاب851902782ً

هقبول16143091.7527.5357.53ادارة اعمالعبدالرحمن عبدالسالم نصر حسن861920517

هقبول1220328525.5057.50ادارة اعمالحسام عبدالمؤمن حسن عل871910866ً

هقبول2663284.8825.4657.46ادارة اعمالعلوان دمحم عبدهللا مهٌوب السروري881914086

هقبول16163284.8825.4657.46ادارة اعمالالعنود عبدالموي حمود عبده باعلوي891909150

هقبول20103091.2527.3857.38ادارة اعمالحسام عبدالحكٌم سٌف دمحم901903109
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هقبول822309127.3057.30ادارة اعمالعبدالموي صدٌك ناجً منصر911920313

هقبول20123284.2525.2857.28ادارة اعمالاصٌلة علً احمد عبدالموي921914429

هقبول14183283.7525.1357.13ادارة اعمالعبدالرزاق عبدهللا دمحم عبدالوهاب931912324

هقبول20103090.1327.0457.04ادارة اعمالصفوان بجاش امٌن حسن941906093

هقبول4263089.6326.8956.89ادارة اعمالعبدهللا سالل احمد صالح951910985

هقبول14163089.6326.8956.89ادارة اعمالعبدهللا عبداللطٌف عبدالجلٌل عبدالرب961912611

هقبول1812308926.7056.70ادارة اعمالاٌناس دمحم علً الطٌار971910295

هقبول2010308926.7056.70ادارة اعمالبدر بكٌل رزاز عل981920156ً

هقبول14163088.926.6756.67ادارة اعمالافنان مجاهد منصور عل991919703ً

هقبول20103088.3826.5156.51ادارة اعمالتامر احمد دمحم غالب1001907062

هقبول14183281.3824.4156.41ادارة اعمالفاتن فضل علً سٌف دمحم1011911403

هقبول16143087.7526.3356.33ادارة اعمالاالء احمد عبدهللا سالم1021906932

هقبول2210328124.3056.30ادارة اعمالٌوسف جمال سعٌد عل1031920211ً

هقبول16143087.2526.1856.18ادارة اعمالكمال رشٌد سعٌد الزكري1041911630

هقبول10182893.2527.9855.98ادارة اعمالمنصور دمحم عبدالمجٌد الدهبل1051916224ً

هقبول16163279.8823.9655.96ادارة اعمالمرام دمحم عبدالرحمن لاصد االهدل1061920329

هقبول16163279.523.8555.85ادارة اعمالرؤى منٌر دمحم عبدالمادر1071914960

هقبول10182892.6327.7955.79ادارة اعمالخواطر دمحم عبدهللا فرحان1081910452

هقبول20103085.2525.5855.58ادارة اعمالعبدالعزٌز شائف عبدهللا عبده1091917083

هقبول8202891.6327.4955.49ادارة اعمالهدٌل ٌوسف سلطان حزام1101918208

هقبول18123084.8825.4655.46ادارة اعمالغادة عبده مرشد غالب1111905340

هقبول14163084.7525.4355.43ادارة اعمالدمحم نبٌل غالب حسن الزغروري1121911793

هقبول16143084.7525.4355.43ادارة اعمالعمر عبدالموي دمحم حمٌد عل1131912515ً

هقبول8202891.2527.3855.38ادارة اعمالهنادي عثمان دمحم سٌف1141903100

هقبول12162890.7527.2355.23ادارة اعمالنهى شرف عبده حسن1151904087

هقبول2262890.6327.1955.19ادارة اعمالاحمد ابراهٌم ناجً خالد1161912750

هقبول16143083.8825.1655.16ادارة اعمالشذى احمد علً ثابت المطري1171904475

هقبول16143083.6325.0955.09ادارة اعمالروان رائد عبده سٌف1181902175

هقبول1216289027.0055.00ادارة اعمالزٌنب علً عبدهللا دمحم ناج1191908753ً

هقبول18102889.5626.8754.87ادارة اعمالضحى احمد دمحم مهٌوب1201913694
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هقبول16143082.6324.7954.79ادارة اعمالدمحم عبدالواحد دمحم لائد1211914260

هقبول14142889.1326.7454.74ادارة اعمالرنا جمٌل عبدالجبار محفوظ الشمٌري1221913824

هقبول1216288926.7054.70ادارة اعمالدمحم كامل مثنى دمحم غالب الدهبل1231909164ً

هقبول1612288926.7054.70ادارة اعمالنجٌب صادق خالد غالب1241910836

هقبول18102888.8826.6654.66ادارة اعمالامل عبدالرلٌب امٌن احمد1251912422

هقبول8223082.1324.6454.64ادارة اعمالاسامه عبدالموي عبده سعٌد1261904185

هقبول18102888.3826.5154.51ادارة اعمالمبارن عبدالموي دمحم احمد1271921627

هقبول1414288826.4054.40ادارة اعمالمصطفى دمحم عمالن السامع1281912641ً

هقبول1414288826.4054.40ادارة اعمالبٌان عامر علً ٌحٌى1291904629

هقبول18102887.8826.3654.36ادارة اعمالاٌاس عبدالحافظ هائل مكرد1301918676

هقبول14142887.2526.1854.18ادارة اعمالمروى احمد سعٌد حمٌد1311906265

هقبول16122887.1326.1454.14ادارة اعمالشٌماء عبدالحكٌم علً احمد1321912837

هقبول12142693.7528.1354.13ادارة اعمالنسرٌن احمد علً سعٌد فرحان1331913064

هقبول16102693.3828.0154.01ادارة اعمالاروى دماج مرشد احمد الضبٌري1341906737

هقبول1812308024.0054.00ادارة اعمالنوح سعٌد عبده غالب1351911993

هقبول2242693.2527.9853.98ادارة اعمالعاهد دمحم بجاش جعفر1361913097

هقبول10203079.523.8553.85ادارة اعمالنهى دمحم حسن ثابت1371913252

هقبول16143079.2523.7853.78ادارة اعمالدمحم عبدهللا احمد لائد1381908646

هقبول12142692.3827.7153.71ادارة اعمالغناء فرٌد بكٌل احمد1391916953

هقبول8202885.2525.5853.58ادارة اعمالعالء عبدالمؤمن امٌن لاسم1401916798

هقبول1414288525.5053.50ادارة اعمالصالح عبده ناجً فارع1411910552

هقبول2242690.8727.2653.26ادارة اعمالملكة سعٌد سعٌد دمحم1421919109

هقبول10162690.6327.1953.19ادارة اعمالساره لائد غالب صالح سٌف1431904979

هقبول12142690.6327.1953.19ادارة اعمالصالح حسٌن عبده حسان1441912930

هقبول18102883.8825.1653.16ادارة اعمالسمٌه عبداللطٌف عباس احمد المغرب1451919180ً

هقبول10162690.527.1553.15ادارة اعمالاسامة عبده احمد ثابت1461906641

هقبول16122883.7525.1353.13ادارة اعمالفهد عبدهللا دمحم علً ثابت العرٌم1471920090ً

هقبول12142690.2527.0853.08ادارة اعمالاكرم حسن عبده احمد عبدالعزٌز1481909585

هقبول620269027.0053.00ادارة اعمالاسراء احمد علً احمد عباس1491911278

هقبول10162689.7526.9352.93ادارة اعمالزٌاد دمحم دمحم عبده1501909349
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غير هقبول4222689.526.8552.85ادارة اعمالبشٌر احمد غالب احمد1511910287

غير هقبول16122882.524.7552.75ادارة اعمالهند حمود عبدهللا فرحان1521914876

غير هقبول1216288224.6052.60ادارة اعمالنواف ٌاسر عبدهللا عبداالله1531919114

غير هقبول14142881.3824.4152.41ادارة اعمالصفاء دمحم علً دمحم سعٌد حالوه1541916359

غير هقبول1016268826.4052.40ادارة اعمالهبة احمد سعٌد ٌحٌى الزغروري1551908472

غير هقبول16122881.2524.3852.38ادارة اعماللممان غالب عبده دمحم1561908506

غير هقبول2082881.1324.3452.34ادارة اعمالجواد احمد عبدهللا سعٌد1571908763

غير هقبول14142881.1324.3452.34ادارة اعمالرٌمان عارف عبدالرزاق دمحم1581920407

غير هقبول1414288124.3052.30ادارة اعمالعبٌر سفٌان دمحم لائد1591909902

غير هقبول12122494.1328.2452.24ادارة اعمالحنان دمحم لاسم عل1601905852ً

غير هقبول12142687.2526.1852.18ادارة اعمالهٌثم لاسم صالح عبدالرحمن1611910847

غير هقبول818268726.1052.10ادارة اعمالربٌع دمحم صالح دحان1621913739

غير هقبول14122686.6325.9951.99ادارة اعمالدمحم عبدالعزٌز فاضل دمحم1631920500

غير هقبول18102879.8823.9651.96ادارة اعمالعلً خالد عبدالموي عبدالرحمن1641908692

غير هقبول16102686.3825.9151.91ادارة اعمالغفران سلطان عبدالحمٌد شائف1651909053

غير هقبول14122686.2525.8851.88ادارة اعمالعبدهللا عبدالرحمن عبده سعٌد1661907494

غير هقبول14122686.2525.8851.88ادارة اعمالعبدالحمٌد صالح عبدالحمٌد دمحم1671916797

غير هقبول16102686.1325.8451.84ادارة اعمالاسامه دمحم احمد اسماعٌل1681911611

غير هقبول2262879.2523.7851.78ادارة اعمالانغام فائز عبدالغفار الشمٌري1691905992

غير هقبول14122685.8825.7651.76ادارة اعمالرحمة عبدالخالك عبدهللا حمٌد1701912352

غير هقبول14122685.6325.6951.69ادارة اعمالادٌب هزاع سعٌد دمحم1711908417

غير هقبول12142685.525.6551.65ادارة اعمالعمر مختار عبدهللا احمد عثمان1721920818

غير هقبول6182491.527.4551.45ادارة اعمالدمحم عائض دبوان عبدالسالم1731901891

غير هقبول14102491.2527.3851.38ادارة اعمالاصٌل عبد النور لائد دمحم مهٌوب1741911678

غير هقبول8162491.1327.3451.34ادارة اعمالموسى عبدالحمٌد عبدهللا مفرح1751916507

غير هقبول1014249127.3051.30ادارة اعمالدمحمعلً دحان غالب الوجٌه1761911712

غير هقبول14122684.2525.2851.28ادارة اعمالاسامة ٌحً عبد الوهاب احمد1771906125

غير هقبول12122490.7527.2351.23ادارة اعمالرؤى نجٌب احمد عبدهللا1781917543

غير هقبول1214268425.2051.20ادارة اعمالرنا رائد عبده دمحم عبدهللا العمران1791913891ً

غير هقبول1882683.8725.1651.16ادارة اعمالعبدهللا ٌحً دمحم عل1801915345ً
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غير هقبول14122683.7525.1351.13ادارة اعمالاحمد رضوان سالم ابراهٌم دوبله1811902737

غير هقبول12122490.3827.1151.11ادارة اعماللمٌاء مراد سٌف مرشد1821903430

غير هقبول12122490.2527.0851.08ادارة اعمالاحمد دمحم حمود علً نصر1831911252

غير هقبول10162683.2524.9850.98ادارة اعمالوائل انور عبدالرلٌب صالح1841904730

غير هقبول8182683.2524.9850.98ادارة اعمالمٌساء دمحم احمد عبده الصفوان1851912433ً

غير هقبول10162683.1324.9450.94ادارة اعمالمالن اسماعٌل هادي عزمان1861920490

غير هقبول1412268324.9050.90ادارة اعمالعبدالكرٌم دمحم مهٌوب ممبل1871914299

غير هقبول14122682.6324.7950.79ادارة اعمالدمحم ناجً علً عبدالمادر1881913781

غير هقبول8162489.1326.7450.74ادارة اعمالصفاء عامر حزام دمحم عل1891908429ً

غير هقبول14102489.1326.7450.74ادارة اعمالٌاسٌن خالد دمحم سٌف1901911895

غير هقبول1410248926.7050.70ادارة اعمالمنتصر عبدالرلٌب دمحم ناج1911905719ً

غير هقبول1014248926.7050.70ادارة اعمالضٌاء عبدالكرٌم مهٌوب احمد السلم1921913262ً

غير هقبول1882682.2524.6850.68ادارة اعمالامٌمة احمد علً عثمان1931907409

غير هقبول8182682.1324.6450.64ادارة اعمالعبدالرحمن احمد دمحم عبدالحمٌد1941916040

غير هقبول12122488.2526.4850.48ادارة اعمالاٌه سمٌر حزام عبدهللا فاضل1951921146

غير هقبول12142681.524.4550.45ادارة اعمالعٌدروس عبدالحكٌم احمد غالب1961909123

غير هقبول16102681.3824.4150.41ادارة اعمالٌعموب عبدالعلٌم غالب لطف1971914669

غير هقبول12102294.6328.3950.39ادارة اعمالعبدالرزاق احمد دمحم عبدهللا رزٌك1981914148

غير هقبول12102294.3828.3150.31ادارة اعمالعادل دمحم عبده هزاع1991908664

غير هقبول1610268124.3050.30ادارة اعمالاسامه لاسم علً ممبل2001911443

غير هقبول14102487.3826.2150.21ادارة اعمالاسامه شعبان دمحم حسان2011905099

غير هقبول1012229428.2050.20ادارة اعمالدمحم عبده دمحم مفلح الصالح2021912646ً

غير هقبول8162487.2526.1850.18ادارة اعمالهالة عبده محسن دمحم العدٌن2031903554ً

غير هقبول618248726.1050.10ادارة اعمالرٌان علً دمحم صالح2041912897

غير هقبول12142680.2524.0850.08ادارة اعمالاٌمن ناصر سعٌد عثمان2051908047

غير هقبول10142486.7526.0350.03ادارة اعمالحارث دمحم ممبل احمد مانع2061913303

غير هقبول10162679.8823.9649.96ادارة اعمالمصطفى عبدالحكٌم مهٌوب عثمان الفودع2071903199ً

غير هقبول14102486.3825.9149.91ادارة اعمالخالد ولٌد ممبل دمحم ناصر2081912892

غير هقبول10142486.2525.8849.88ادارة اعمالعبدالحلٌم سامً عبدالرحمن عل2091903753ً

غير هقبول12122486.2525.8849.88ادارة اعمالاسامه علً دمحم حسن سٌف2101920345
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غير هقبول2062679.523.8549.85ادارة اعمالعبدالرزاق سلطان سعٌد ثابت2111913381

غير هقبول10142486.1325.8449.84ادارة اعمالبدر مهٌوب احمد السلم2121910553ً

غير هقبول1410248625.8049.80ادارة اعمالعلً احمد علً سلطان2131913409

غير هقبول6182485.6325.6949.69ادارة اعمالسهٌله حمود عبده عثمان2141911770

غير هقبول8162485.1325.5449.54ادارة اعمالجٌاش عثمان علً سعٌد2151913044

غير هقبول1462098.2529.4849.48ادارة اعماللمٌس خلٌل عبده دمحم االثوري2161908937

غير هقبول12102291.527.4549.45ادارة اعمالرسالن سعٌد فارع خالد المسلم2171913366ً

غير هقبول1410248425.2049.20ادارة اعمالسلوان مختار علً عبدالمجٌد المباط2181909118ً

غير هقبول816248425.2049.20ادارة اعمالوسٌم عارف منصور سعٌد2191918069

غير هقبول1014248425.2049.20ادارة اعمالمروى عفٌف دمحم احمد2201920373

غير هقبول12102290.6327.1949.19ادارة اعمالعلً عبدهللا لاسم مهٌوب2211920843

غير هقبول12122483.7525.1349.13ادارة اعمالعبدالهادي مهٌوب عبدالعزٌز احمد2221903660

غير هقبول14102483.7525.1349.13ادارة اعمالبسام لائد دمحم ٌحٌى2231913661

غير هقبول10122290.3827.1149.11ادارة اعمالسلٌم خالد احمد دمحم السلم2241917274ً

غير هقبول1482290.1327.0449.04ادارة اعمالرٌم منصور دمحم علً الفمٌه2251915447

غير هقبول1682483.3825.0149.01ادارة اعمالدمحم عارف عبدالنور فائد عل2261915426ً

غير هقبول166229027.0049.00ادارة اعمالٌحٌى عبده احمد دمحم الحمري2271913257

غير هقبول10142483.2524.9848.98ادارة اعمالهالة عبدالغنً سعٌد سٌف2281906262

غير هقبول1682483.2524.9848.98ادارة اعمالدٌانا صادق علً لاسم2291915843

غير هقبول12102289.7526.9348.93ادارة اعمالطاهر عبدالباسط عبدالصمد عبدالغن2301912917ً

غير هقبول8162482.7524.8348.83ادارة اعمالحافظ عبدالسالم دمحم احمد المكرس2311920986ً

غير هقبول2042482.524.7548.75ادارة اعمالنادٌه عبدالغنً دمحم احمد2321904583

غير هقبول2022289.1326.7448.74ادارة اعمالنهٌان علً عبدهللا احمد الدبع2331917939ً

غير هقبول12102289.1326.7448.74ادارة اعمالمها دمحم حسن احمد الحباب2341909010

غير هقبول12102289.1326.7448.74ادارة اعمالامل نجٌب عبده الشوٌع2351916074

غير هقبول1682482.2524.6848.68ادارة اعمالندى احمد عبدهللا صالح2361904013

غير هقبول1482288.8826.6648.66ادارة اعمالعبدالرب دمحم ناشر انعم االغبري2371919856

غير هقبول1662288.6326.5948.59ادارة اعمالعماد عبده علً سعٌد فرحان2381912300

غير هقبول1482288.526.5548.55ادارة اعمالعزام عبدالخالك منصور احمد2391911855

غير هقبول12122481.7524.5348.53ادارة اعمالامه الرحمن ابراهٌم علً احمد الشام2401902761ً
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غير هقبول1842288.3826.5148.51ادارة اعمالدمحم عبدالرحمن عبدالواحد عبدهللا2411917557

غير هقبول12122481.6324.4948.49ادارة اعمالٌاسر عبده احمد نعمان2421910917

غير هقبول12122481.524.4548.45ادارة اعمالالزبٌر احمد عبدالجلٌل عبدالرسول2431909677

غير هقبول8142288.1326.4448.44ادارة اعمالناٌف حسن مهدي دمحم النظام2441920677ً

غير هقبول10142481.3824.4148.41ادارة اعمالمرام عبدهللا نعمان حسٌن2451913897

غير هقبول10142481.2524.3848.38ادارة اعمالوفاء دمحم طه حٌدر الزرٌم2461902514ً

غير هقبول8142287.8826.3648.36ادارة اعمالعزٌز دمحم علً مهٌوب2471920069

غير هقبول10142481.1524.3548.35ادارة اعمالبالل عبدهللا دمحم محسن الربٌع2481913347ً

غير هقبول12122480.8824.2648.26ادارة اعمالخاتمه احمد غالب حسان2491904324

غير هقبول6162287.3826.2148.21ادارة اعمالهنادي عبد الحكٌم دمحم امٌن2501919005

غير هقبول146209428.2048.20ادارة اعمالبسام فاروق عبده دمحم الجندي2511913913

غير هقبول10102093.8828.1648.16ادارة اعمالعلٌاء علً عبده احمد سعٌد2521913626

غير هقبول1012228726.1048.10ادارة اعمالمبارن عبدالخالك فائد هزاع2531919325

غير هقبول10122286.6325.9947.99ادارة اعمالفاطمه دمحم حسان دمحم سعد2541911141

غير هقبول12102286.3825.9147.91ادارة اعمالاحمد ممبل سعٌد دحان2551913870

غير هقبول1482286.2525.8847.88ادارة اعمالهالة فٌصل دمحم سعٌد2561911233

غير هقبول1482286.2525.8847.88ادارة اعمالفكري صادق احمد مهٌوب الحمودي2571921310

غير هقبول12102286.2525.8847.88ادارة اعمالسامً عبدهللا ابراهٌم دمحم2581913300

غير هقبول12102285.8825.7647.76ادارة اعمالاضواء عبدهللا عبد الحمٌد ردمان2591906924

غير هقبول1662285.525.6547.65ادارة اعمالزكرٌا حسن علً غالب الجعفري2601908540

غير هقبول8122091.6327.4947.49ادارة اعمالمامون عبدالفتاح لاسم مصلح2611904687

غير هقبول10102091.6327.4947.49ادارة اعمالابوبكر عبدالباسط دمحم البحر2621920129

غير هقبول6162284.8825.4647.46ادارة اعمالاصٌل دمحم حزام فائد2631908534

غير هقبول1482284.7525.4347.43ادارة اعمالمامون عبدهللا غالب عمالن الحداد2641905586

غير هقبول1482284.7525.4347.43ادارة اعمالاسامة حمود نعمان حمٌد2651903359

غير هقبول4162091.2527.3847.38ادارة اعمالشهاب امٌن دمحم شهاب2661912532

غير هقبول8142284.525.3547.35ادارة اعمالامجد منصور دائل عبده دمحم العرٌم2671913939ً

غير هقبول10122284.525.3547.35ادارة اعمالحذٌفه عبدالسالم سعٌد سعٌد2681914079

غير هقبول8142284.3825.3147.31ادارة اعمالدمحم خالد احمد عبدالغنً الممرم2691917002ً

غير هقبول1282090.6327.1947.19ادارة اعمالتوفٌك عبدهللا علً ٌحٌى2701914440
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غير هقبول1482283.8825.1647.16ادارة اعمالشهرزاد سالم دمحم عبدهللا2711912753

غير هقبول1482283.7525.1347.13ادارة اعمالخلٌفة ٌحً عبدالواحد سٌف2721906124

غير هقبول6142090.3827.1147.11ادارة اعمالامل دمحم عبده عبده دمحم2731914051

غير هقبول12102283.6325.0947.09ادارة اعمالغوٌدا الملٌن ٌحً عبدالجلٌل الملٌك2741908038ً

غير هقبول10102090.2527.0847.08ادارة اعمالمجد ٌاسر سعٌد سٌف2751913995

غير هقبول12102283.3825.0147.01ادارة اعمالزٌد حمود غالب عبده2761906539

غير هقبول1482283.3825.0147.01ادارة اعمالعبدالكرٌم العزي علً حسان2771911977

غير هقبول1482283.3825.0147.01ادارة اعمالفاطمه غالب عمالن عبدهللا الشرعب2781905816ً

غير هقبول128209027.0047.00ادارة اعمالسلمان حسن دمحم سعٌد ثابت2791915211

غير هقبول1662282.8824.8646.86ادارة اعمالاسرار لائد سعٌد غالب2801916827

غير هقبول1482282.8824.8646.86ادارة اعمالرفٌدا دمحم علً دمحم العامري2811909804

غير هقبول12102282.6324.7946.79ادارة اعمالهبة عبدالفتاح دمحم علً مصلح2821908308

غير هقبول8122089.1326.7446.74ادارة اعمالخالد عبدالحبٌب احمد سعٌد2831918936

غير هقبول1482282.2524.6846.68ادارة اعمالٌسرى صادق حمود لاسم الفهٌدي2841903530

غير هقبول1642088.8826.6646.66ادارة اعمالحمزة سلطان لائد ناجً المهدي2851917819

غير هقبول1282088.6326.5946.59ادارة اعمالاسماء خالد ناجً دمحم2861920487

غير هقبول1282088.526.5546.55ادارة اعمالضٌاء سلطان هزاع عبده2871913331

غير هقبول1842281.6324.4946.49ادارة اعمالضٌاء منٌر عبده سنان صالح2881921295

غير هقبول8142281.524.4546.45ادارة اعمالهاشم عبدهللا عبدالوهاب عبدالودود2891919098

غير هقبول1482281.524.4546.45ادارة اعمالحسام علً عبدالبالً عل2901912512ً

غير هقبول1282088.1326.4446.44ادارة اعمالاشرف عبدالجلٌل هزاع لائد2911917895

غير هقبول10122281.3824.4146.41ادارة اعمالٌاسٌن سعٌد حسن دمحم2921909872

غير هقبول148228124.3046.30ادارة اعمالمؤٌد دمحم عبدهللا سعٌد2931915074

غير هقبول8122087.6326.2946.29ادارة اعمالاسامه حسن علً عبدهللا شحرة2941920180

غير هقبول1282087.3826.2146.21ادارة اعمالرما عثمان سعٌد احمد2951913845

غير هقبول10102087.2526.1846.18ادارة اعمالجواهر دمحم عبدالعزٌز الشرٌف2961910913

غير هقبول812208726.1046.10ادارة اعمالاسماء حمود احمد عبده حامٌم المغرب2971906985ً

غير هقبول1662280.2524.0846.08ادارة اعمالشروق احمد مهٌوب حسن2981907087

غير هقبول1662280.1324.0446.04ادارة اعمالدٌنا منصور عبده سٌف2991906911

غير هقبول1282086.7526.0346.03ادارة اعمالهارون احمد عبدالجبار عبدهللا3001906281
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غير هقبول148228024.0046.00ادارة اعمالاحمد طه دمحم ثابت3011903818

غير هقبول1210228024.0046.00ادارة اعمالامجد منصور علً عبدالملن3021911945

غير هقبول10122279.8823.9645.96ادارة اعمالفرٌد شولً دمحم عبدالجلٌل منصور3031905529

غير هقبول10102086.525.9545.95ادارة اعمالفهٌم عبده حسان اسماعٌل3041919813

غير هقبول1010208625.8045.80ادارة اعمالسفٌان انٌس سفٌان لاسم3051916375

غير هقبول4162085.8825.7645.76ادارة اعمالابراهٌم دمحم ثابت حفٌظ3061920304

غير هقبول1482279.1323.7445.74ادارة اعمالسمٌة عبدالغنً لاسم سعٌد3071912516

غير هقبول1261892.3827.7145.71ادارة اعمالتوفٌك حسن دمحم سعٌد الحسن3081906216ً

غير هقبول1282085.6325.6945.69ادارة اعمالعبدالرحمن فارس عبدالرحمن ناشر الشواف3091909739ً

غير هقبول1010208525.5045.50ادارة اعمالزٌنب علً عبدة سعٌد مغرم3101913740

غير هقبول1822084.8825.4645.46ادارة اعمالسال عادل احمد عباد االهدل3111917316

غير هقبول8122084.7525.4345.43ادارة اعمالعٌبان دمحم ممبل السوري3121913535

غير هقبول6142084.525.3545.35ادارة اعمالعمار زعٌم نعمان دمحم النجاش3131914017ً

غير هقبول10102084.525.3545.35ادارة اعمالٌوسف علً دمحم عبدهللا البورزان3141917917

غير هقبول1282084.2525.2845.28ادارة اعمالسامً سلٌمان عبدالباري احمد3151919848

غير هقبول1282084.2525.2845.28ادارة اعمالسامر انٌس ثابت مجاهد3161919966

غير هقبول1462084.1325.2445.24ادارة اعمالغدٌر دمحم عثمان عبده3171915795

غير هقبول146208425.2045.20ادارة اعمالابرهٌم عبدهللا عبده سٌف3181903709

غير هقبول1081890.6327.1945.19ادارة اعمالعبدهللا خالد ناصر عمر العواض3191908661ً

غير هقبول10102083.8825.1645.16ادارة اعمالامةالكرٌم عبده دمحم ناصر الخٌاط3201910240

غير هقبول1261890.3827.1145.11ادارة اعمالفتحً احمد حمود مارش3211906651

غير هقبول414189027.0045.00ادارة اعمالعبدالمؤمن دمحم عبده سعٌد3221912285

غير هقبول6121889.2526.7844.78ادارة اعمالمرثد عبدالرلٌب دمحم عبده علً العلوان3231919355ً

غير هقبول1462082.524.7544.75ادارة اعمالعبالرحمن ناجً لائد امٌن العصٌم3241915181ً

غير هقبول1282082.2524.6844.68ادارة اعمالخلود دمحم احمد صالح سلطان3251906126

غير هقبول10102082.2524.6844.68ادارة اعمالاٌمن احمد دمحم صالح3261913164

غير هقبول8101888.8826.6644.66ادارة اعمالروان دمحم سعٌد حسن3271911068

غير هقبول1261888.7526.6344.63ادارة اعمالرحاب لائد دمحم عل3281905149ً

غير هقبول1081888.6326.5944.59ادارة اعمالابتهال احمد حسٌن ناصر الرض3291905017ً

غير هقبول8122081.8824.5644.56ادارة اعمالالمار دمحم علً عبده الطٌار3301921401
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غير هقبول1282081.8824.5644.56ادارة اعمالٌمنى شاكر علً عبدالرب الهرٌش3311904074

غير هقبول1462081.7524.5344.53ادارة اعمالحنٌن عبدالعزٌز سعٌد علً العبٌدي3321908133

غير هقبول10102081.524.4544.45ادارة اعمالخولةدمحمعبدالعزٌز حمود3331909718

غير هقبول1081887.8826.3644.36ادارة اعمالطارق عبده حسن ثابت3341918063

غير هقبول1261887.7526.3344.33ادارة اعمالعاصم دمحم عبدالواحد لائد3351909607

غير هقبول812208124.3044.30ادارة اعمالهدٌل علً احمد سٌف3361915205

غير هقبول8101887.526.2544.25ادارة اعمالاصٌله امٌن صالح ناصر3371904192

غير هقبول10102080.6324.1944.19ادارة اعمالغاده مهٌوب علً سعٌد الدمٌن3381916704ً

غير هقبول1261887.2526.1844.18ادارة اعمالموسى ثابت عبدالفتاح دمحم3391919717

غير هقبول10102080.524.1544.15ادارة اعمالعبدالغنً دمحم عبدالغنً سٌف3401913947

غير هقبول8101887.1326.1444.14ادارة اعمالاٌاد جمٌل صدلً دمحم3411916229

غير هقبول810188726.1044.10ادارة اعمالرٌنا عارف عبد الجلٌل عبدهللا الممطري3421903065

غير هقبول1261886.8826.0644.06ادارة اعمالابراهٌم دمحم هزاع ممبل الشواف3431919242ً

غير هقبول1081886.525.9543.95ادارة اعمالسهٌل كمال حسن علً حسان3441915804

غير هقبول1061692.8827.8643.86ادارة اعمالحسٌن عبدالحمٌد احمد شرف االموي3451913212

غير هقبول1081885.8825.7643.76ادارة اعمالعمر جمال عبده صالح3461905540

غير هقبول881692.527.7543.75ادارة اعمالعامر عبدهللا احمد عبدهللا3471915888

غير هقبول1261885.525.6543.65ادارة اعمالاسماء رشاد هزاع سالم الٌوسف3481912016ً

غير هقبول1421691.8827.5643.56ادارة اعمالعمر عبدالعزٌز حسان احمد مغلس3491912975

غير هقبول8101884.7525.4343.43ادارة اعمالاٌمان عبدالسالم ٌونس سعٌد3501910223

غير هقبول1081884.525.3543.35ادارة اعمالتوفٌك عبدالرحمن عبدالعزٌز انعم3511914011

غير هقبول126188425.2043.20ادارة اعمالدمحم عبده دمحم سمٌع3521914249

غير هقبول881690.527.1543.15ادارة اعمالسلٌم صالح ممبل ناج3531920744ً

غير هقبول1061690.527.1543.15ادارة اعمالربٌع عبدهللا عبده نصر احمد المدس3541919221ً

غير هقبول1081883.7525.1343.13ادارة اعمالٌحٌى دمحم طه احمد3551913567

غير هقبول6101690.2527.0843.08ادارة اعمالروان عبدالرحمن احمد عبده3561911691

غير هقبول1261883.1324.9442.94ادارة اعمالاٌمن دمحم منصور ٌحٌى النهم3571913693ً

غير هقبول108188324.9042.90ادارة اعمالبندر عبدهللا علً دمحم الحاج3581908130

غير هقبول1081882.8824.8642.86ادارة اعمالهارون عارف علً دمحم3591915040

غير هقبول8101882.8724.8642.86ادارة اعمالنادر دمحم احمد غالب العامري3601909835
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غير هقبول881689.526.8542.85ادارة اعمالعبدالغفار العزي عبدالغفار سعٌد3611912672

غير هقبول1081882.7524.8342.83ادارة اعمالعلً منصور احمد لحطان3621910065

غير هقبول1081882.7524.8342.83ادارة اعمالامٌن علً عبدالفتاح دمحم3631919568

غير هقبول1061689.3826.8142.81ادارة اعمالدمحم رٌاض دمحم عبدهللا المعلم3641905837

غير هقبول1261882.524.7542.75ادارة اعمالسلوى عبد الرزاق عبد هللا المٌمة3651919971

غير هقبول180188224.6042.60ادارة اعمالباسل صمر عبدة دمحم الجندي3661913871

غير هقبول1061688.6326.5942.59ادارة اعمالفاطمة عبدالحكٌم حسن دمحم3671922253

غير هقبول6121881.7524.5342.53ادارة اعمالاثٌر علً دمحم زٌد محرم3681909938

غير هقبول6101688.3826.5142.51ادارة اعمالذكرٌات حسن احمد دمحم3691920686

غير هقبول8101881.6324.4942.49ادارة اعمالخدٌجه فارع علً سعٌد3701912726

غير هقبول610168826.4042.40ادارة اعمالنهاد حمود دمحم لائد العماد3711910407

غير هقبول106168826.4042.40ادارة اعمالدمحم محسن ابراهٌم علً الخمٌس3721920729ً

غير هقبول1081881.2524.3842.38ادارة اعمالعمران علً احمد سٌف3731915203

غير هقبول1081881.2524.3842.38ادارة اعمالبالل ولٌد احمد لاسم البعدان3741905661ً

غير هقبول8101881.2524.3842.38ادارة اعمالعبدالسالم عبدالوهاب فارع ممبل3751919794

غير هقبول810188124.3042.30ادارة اعمالعناق خالد لاسم خالد3761911494

غير هقبول1081880.524.1542.15ادارة اعمالدمحم حامد احمد عبدالغن3771911512ً

غير هقبول1241687.1326.1442.14ادارة اعمالوفاء احمد علً سعٌد الشمٌري3781903666

غير هقبول881687.1326.1442.14ادارة اعمالعزالدٌن مشرف عبدالمجٌد عبدالمجٌد3791914769

غير هقبول610168726.1042.10ادارة اعمالعبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز خالد3801920926

غير هقبول1441879.8823.9641.96ادارة اعمالنذٌرة عبدالعلٌم عبده عبدهللا3811904843

غير هقبول881686.525.9541.95ادارة اعمالحنٌن جمٌل سعٌد بن سعٌد3821920200

غير هقبول881686.3825.9141.91ادارة اعمالافنان طاهر احمد دمحم الشرعب3831909945ً

غير هقبول124168625.8041.80ادارة اعمالمنار منٌر عبدهللا احمد حاجب العرٌف3841914127ً

غير هقبول4141879.2523.7841.78ادارة اعمالاٌمن نبٌل سعٌد ثابت3851908489

غير هقبول6121879.2523.7841.78ادارة اعمالحازم احمد دمحم عبده لاسم3861907362

غير هقبول681492.527.7541.75ادارة اعمالدمحم عبدهللا محسن سعٌد3871914456

غير هقبول86149227.6041.60ادارة اعمالحسٌن سعٌد عبده دمحم3881910090

غير هقبول6101684.8825.4641.46ادارة اعمالمنذر محمود فرحان عل3891908928ً

غير هقبول1061684.6325.3941.39ادارة اعمالتسنٌم رضوان عبدهللا عبدالرحٌم3901902844
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غير هقبول1061684.525.3541.35ادارة اعمالحامد احمد مهٌوب سالم3911906275

غير هقبول881684.3825.3141.31ادارة اعمالانسام عبدهللا احمد لحطان3921903802

غير هقبول88168425.2041.20ادارة اعمالماجد عبدهللا محسن عبده سالم الشراع3931917398ً

غير هقبول881683.6325.0941.09ادارة اعمالدمحم امٌن عبدهللا عثمان3941905537

غير هقبول881683.6325.0941.09ادارة اعمالاحمد عبده علً نعمان3951916971

غير هقبول6101683.6325.0941.09ادارة اعمالالفت حمٌد سٌف ناج3961912974ً

غير هقبول881683.3825.0141.01ادارة اعمالهبة عارف سٌف عنتر3971903867

غير هقبول6101683.1324.9440.94ادارة اعمالحسام لائد دمحم ٌحٌى3981913667

غير هقبول1061682.7524.8340.83ادارة اعمالدمحم لائد عبدهللا هزاع غالب3991909224

غير هقبول86148926.7040.70ادارة اعمالامٌمه عبدالسالم عبدهللا محمود4001909838

غير هقبول1061681.7524.5340.53ادارة اعمالاحمد درهم دمحم علً عبدهللا4011908210

غير هقبول1061681.3824.4140.41ادارة اعمالاسماء لائد ناصر احمد الفمٌه4021912727

غير هقبول4121681.1324.3440.34ادارة اعمالحسام جمٌل دمحم عبده سعٌد على الشجاع4031904910

غير هقبول1221487.7526.3340.33ادارة اعمالالفت عبدالرحمن محفوظ عبده عامر4041918665

غير هقبول142168124.3040.30ادارة اعمالحمزة حافظ دمحم امٌن4051921027

غير هقبول1421680.3824.1140.11ادارة اعمالعبدهللا عبدالواحد دمحم عل4061909563ً

غير هقبول104148726.1040.10ادارة اعمالعبدالرلٌب ممداد ٌوسف حٌدر4071919483

غير هقبول881680.1324.0440.04ادارة اعمالانس عفٌف دمحم بن دمحم4081903943

غير هقبول1221486.7526.0340.03ادارة اعمالماجد طالل عبدالرب النجاش4091903003ً

غير هقبول88168024.0040.00ادارة اعمالسحر عبده سعٌد دمحم مهدي4101904542

غير هقبول6101679.7523.9339.93ادارة اعمالهنادي دمحم احمد الحاج العبد4111916212

غير هقبول6101679.3823.8139.81ادارة اعمالشكري غالب عبده احمد عبدهللا4121907360

غير هقبول881679.1323.7439.74ادارة اعمالمروى سعٌد مهٌوب احمد سعٌد4131916405

غير هقبول1041485.3825.6139.61ادارة اعمالنسرٌن دمحم سعٌد دمحم صالح4141904720

غير هقبول861485.1325.5439.54ادارة اعمالاشرف شائف دمحم سٌف4151917234

غير هقبول681483.525.0539.05ادارة اعمالشٌماء ممبل احمد عبادي4161920331

غير هقبول841290.1327.0439.04ادارة اعمالسلمى عبده عبدهللا لاسم الحزم4171907623ً

غير هقبول861482.7524.8338.83ادارة اعمالمبارن دمحم علً ثابت4181914405

غير هقبول681482.524.7538.75ادارة اعمالشهٌدة عادل سلطان دمحم4191913084

غير هقبول861482.2524.6838.68ادارة اعمالامنٌة امٌن علً عبادي4201910705
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غير هقبول681481.7524.5338.53ادارة اعمالابرار عبدالسالم لائد عبده4211910941

غير هقبول681481.2524.3838.38ادارة اعمالنادٌه احمد احمد دمحم عبٌد4221904400

غير هقبول1221481.1324.3438.34ادارة اعمالمروى عبدالعزٌز علً عبده4231903190

غير هقبول661287.7626.3338.33ادارة اعمالابتسام علً سعد لاسم4241905919

غير هقبول68148124.3038.30ادارة اعمالعمر عبدالباري دمحم احمد السروري4251918425

غير هقبول841287.6326.2938.29ادارة اعمالنسمة امٌن عبدهللا غالب العبٌدي4261919277

غير هقبول841287.2526.1838.18ادارة اعمالدمحم عبدالمادر عبدالواحد عبدهللا صالح4271918072

غير هقبول2101286.2525.8837.88ادارة اعمالدمحمعبدالرلٌب ٌاسٌن سعٌد4281920178

غير هقبول641092.8827.8637.86ادارة اعمالرنا شهاب دمحم رسام الشمٌري4291919090

غير هقبول4101479.3823.8137.81ادارة اعمالشٌماء طاهر مهٌوب عل4301911513ً

غير هقبول481285.7525.7337.73ادارة اعمالاصٌل عادل دمحم ناج4311919859ً

غير هقبول841285.6325.6937.69ادارة اعمالصهٌب حزام دمحم احمد4321914226

غير هقبول641092.2527.6837.68ادارة اعمالرغدة وهٌب دمحم عبدالعزٌز4331909048

غير هقبول661285.525.6537.65ادارة اعمالبثٌنة عبدالباسط عبدالرب الصلوي4341910179

غير هقبول841284.8825.4637.46ادارة اعمالامل فٌصل دمحم سالم4351913447

غير هقبول661283.3825.0137.01ادارة اعمالسلٌمان ثابت شداد لحطان4361919612

غير هقبول461089.7526.9336.93ادارة اعمالراوٌة سعٌد دمحم دمحم محسن4371911940

غير هقبول661282.7524.8336.83ادارة اعمالامجد نجٌب صالح بكاري عبدهللا4381913537

غير هقبول1021282.1324.6436.64ادارة اعمالاسحاق عبدالحكٌم دمحم احمد4391913769

غير هقبول641088.6326.5936.59ادارة اعمالاحمد طه عبدهللا احمد األهدل4401909096

غير هقبول841281.8824.5636.56ادارة اعمالهٌفاء عفٌف حزام عبده ناجً الحمادي4411911004

غير هقبول84128124.3036.30ادارة اعمالبسمة عبدهللا دمحم عل4421917757ً

غير هقبول641087.6326.2936.29ادارة اعمالدمحم عبده احمد سالم4431914008

غير هقبول481280.8824.2636.26ادارة اعمالعبٌر عبدالسالم دمحم سعد4441913361

غير هقبول661279.3823.8135.81ادارة اعمالطاهر سٌف دمحم فارع4451919667

غير هقبول281083.7525.1335.13ادارة اعمالعبدالرحمن دمحم هزاع بجاش الملٌك4461909034ً

غير هقبول461082.6324.7934.79ادارة اعمالعزالدٌن لائد ابراهٌم احمد4471910920

غير هقبول461080.524.1534.15ادارة اعمالرحاب اسماعٌل كامل عبدهللا سري4481902771

غير هقبول62882.7524.8332.83ادارة اعمالعمار دمحم احمد الصبري4491919678

غير هقبول26880.3824.1132.11ادارة اعمالتوفٌك احمد عبده لاسم4501911842
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غير هقبول60680.6324.1930.19ادارة اعمالدمحم فؤاد السٌد علً عبده4511910532

غير هقبول2248324.9028.90ادارة اعمالزكرٌا سعٌد دمحم عبده سٌف4521903692

غير هقبول0448124.3028.30ادارة اعمالحنان علً دمحم لاسم احمد عبدهللا4531906098

غير هقبول00089.3826.8126.81ادارة اعمالبسمه عبده سعٌد دمحم4541903432

غير هقبول0008726.1026.10ادارة اعمالامةالرحمن حمٌد علً دمحم سعٌد4551916593

غير هقبول0008024.0024.00ادارة اعمالافنان حمٌد اسماعٌل باعلوي4561920891
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هقبول20264691.1327.3473.34التصادمهند خالد احمد عبدالغنً الممرم11902964ً

هقبول20224294.7528.4370.43التصاددمحم احمد دمحم دبوان الشغدري21913099

هقبول28164480.8824.2668.26التصادعمر علً سٌف الخالد31914042

هقبول20204086.1325.8465.84التصادامل علً سعٌد دمحم الدبع41915051ً

هقبول22163891.2527.3865.38التصادامٌرة سعٌد سعٌد دمحم سرور51919111

هقبول2216388926.7064.70التصادعبدهللا حمٌد احمد دمحم غالب61907867

هقبول20183884.1325.2463.24التصادعمرو دمحم لائد عبده صائل71909881

هقبول18163488.8826.6660.66التصادوسٌم ٌاسٌن دمحم مهٌوب81914328

هقبول هن رغبة اخرى14203488.526.5560.55التصاداسامه احمد حمود احمد عبده عثمان91920414

هقبول هن رغبة اخرى14203488.3826.5160.51التصاددمحم لائد حسان بجاش101920589

هقبول هن رغبة اخرى20143487.8826.3660.36التصاددمحم ضٌاء علً عبدهللا مرشد111912335

هقبول18143293.8828.1660.16التصادحنان عبده صالح دمحم121919842

هقبول هن رغبة اخرى20163680.2524.0860.08التصادعمد دمحم لاسم علً دمحم131912950

هقبول هن رغبة اخرى268348525.5059.50التصادٌعموب نصر لائد عبدالمادر141912701

هقبول هن رغبة اخرى1618348425.2059.20التصادلٌالً احمد لاسم حسن151912108

هقبول هن رغبة اخرى20123290.6327.1959.19التصادعبدالماجد حاتم حٌدر لاسم الموات161917221ً

هقبول هن رغبة اخرى24103483.1324.9458.94التصادمهى طاهر دمحم عبدالرلٌب الفمٌه171907581

هقبول هن رغبة اخرى14183289.3826.8158.81التصادعبدهللا عبده مهٌوب حسن181910559

هقبول هن رغبة اخرى20103095.1328.5458.54التصادانٌسة امٌن لاسم ٌح191904984ً

هقبول هن رغبة اخرى22123481.7524.5358.53التصاددمحم عبدالسالم علً لاسم201920462

هقبول هن رغبة اخرى18143288.3826.5158.51التصادحنان سعٌد حمٌد دبوان211920687

هقبول هن رغبة اخرى22123481.3824.4158.41التصادنصر احمد لاسم علً المروس221912813ً

هقبول هن رغبة اخرى1618348124.3058.30التصادحسام امٌن هزاع اسماعٌل231912943

هقبول14203480.3824.1158.11التصادعبدالسالم صالح عبدالسالم خالد241912896

هقبول هن رغبة اخرى18143286.3825.9157.91التصاداسامة احمد دمحم لاسم السمٌع251911331ً

هقبول هن رغبة اخرى14163091.527.4557.45التصادروى ٌاسر سعٌد دمحم261906231

هقبول هن رغبة اخرى16143091.3827.4157.41التصاداسامه عبدالكرٌم ناجً دمحم271910536

هقبول1218309127.3057.30التصادوضاح رشاد حمود احمد281920953

هقبول هن رغبة اخرى18143284.1325.2457.24التصاداحمد دمحم دمحم احمد سعد291903891

هقبول هن رغبة اخرى14163090.7527.2357.23التصادخالد فائد امٌن عبدالعزٌز301904486
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هقبول هن رغبة اخرى12162897.3829.2157.21التصادالٌاس عبدهللا حمٌد لائد ابوفارع311913893

هقبول هن رغبة اخرى16143089.8326.9556.95التصادمهند سعٌد سعد احمد321912785

هقبول هن رغبة اخرى12183089.6326.8956.89التصادهٌثم عبده لائد سٌف331909309

هقبول هن رغبة اخرى18123089.526.8556.85التصادجالل دمحم لاسم لائد341908668

هقبول20123282.7524.8356.83التصادامتٌاز عبدالنور لائد ناصر351911346

هقبول هن رغبة اخرى1416308826.4056.40التصادنعمان علً غالب احمد الممرع361915186ً

هقبول هن رغبة اخرى18143279.523.8555.85التصادداوود عبدالمجٌد لاسم سعٌد371910318

هقبول هن رغبة اخرى16163279.3823.8155.81التصادعمرو عبدالجبار علً عبده سعٌد381906672

هقبول هن رغبة اخرى16143085.8825.7655.76التصاددمحم عبدهللا غالب دحان الحمٌري391915204

هقبول1220327923.7055.70التصادعمر دمحم علً سٌف401912810

هقبول هن رغبة اخرى16143084.525.3555.35التصاداسماء علً سعٌد منصور411912797

هقبول هن رغبة اخرى18123084.3825.3155.31التصاداسماء دمحم عبده مهٌوب421912316

هقبول22103277.6323.2955.29التصاداٌمن احمد مهدي غالب431905660

هقبول هن رغبة اخرى10182890.3827.1155.11التصادبشار عبدهللا عبدالوهاب سلطان441909856

هقبول18123083.3825.0155.01التصادفكري غالب علً سٌف451909769

هقبول هن رغبة اخرى14163083.2524.9854.98التصادفراس مصطفى سالم الٌوسف461910556ً

هقبول هن رغبة اخرى10182889.8826.9654.96التصادطه عبدالحافظ نصر عبدالرحمن471913963

هقبول12203276.522.9554.95التصادعزت منصور احمد عل481914018ً

هقبول هن رغبة اخرى12162889.526.8554.85التصادرٌاض محفوظ بجاش دمحم الشرعب491910473ً

هقبول هن رغبة اخرى1216288926.7054.70التصادعبدالحفٌظ اٌوب دمحم ردمان501912008

هقبول هن رغبة اخرى1812308224.6054.60التصادمهند همام علً ممبل511918532

هقبول هن رغبة اخرى14142888.526.5554.55التصاداحمد زائد سلطان دبوان521909217

هقبول هن رغبة اخرى2283080.6324.1954.19التصادضٌاء دمحم احمد عبدهللا531905822

هقبول8223080.6324.1954.19التصاددمحم عارف لائد احمد الحكٌم541920339ً

هقبول هن رغبة اخرى2062693.8828.1654.16التصاددمحم عبدالكرٌم دمحم احمد الشغدري551913083

هقبول هن رغبة اخرى16143080.3824.1154.11التصادحمزة عبدالغفار دمحم عبدهللا561910858

هقبول12183079.8823.9653.96التصادسمبة عبدالناصر دمحم حسن االسدي571919497

هقبول هن رغبة اخرى18102886.3825.9153.91التصادفرٌد ٌحٌى صالح دمحم النهاري581918481

هقبول12183078.3823.5153.51التصادفاطمة دمحم غالب راوح الٌوسف591919283ً

هقبول هن رغبة اخرى14142884.6325.3953.39التصادٌاسٌن عبدالجلٌل نعمان عبده601916717
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هقبول هن رغبة اخرى12162884.525.3553.35التصاددمحم خلٌل هاشم عل611911075ً

هقبول هن رغبة اخرى16102690.6327.1953.19التصادانس عارف سٌف دمحم621910075

هقبول هن رغبة اخرى14122690.527.1553.15التصادعزالدٌن احمد عبدالرحمن دمحم631913852

هقبول هن رغبة اخرى1882690.3827.1153.11التصاداصٌل احمد حمود دمحم641915210

هقبول هن رغبة اخرى10162690.1327.0453.04التصادحمزة عبدالمادر عبده ابراهٌم العزان651903965ً

هقبول هن رغبة اخرى8202883.2524.9852.98التصاداحمد عبده حسان خالد661905534

هقبول هن رغبة اخرى16122882.6324.7952.79التصادمهند فهد غالب دمحم671912648

هقبول10162688.8826.6652.66التصاداشراق احمد دمحم لاسم681917180

هقبول هن رغبة اخرى16102688.2526.4852.48التصادسمر عبدالموي سعٌد عل691912792ً

هقبول هن رغبة اخرى16102687.6326.2952.29التصادسامً عبدهللا خالد غالب701906788

هقبول هن رغبة اخرى12162880.524.1552.15التصاداحمد امٌن دمحم عل711919952ً

هقبول هن رغبة اخرى18102880.3824.1152.11التصاددنٌا سلطان عبده ممبل عمالن721903267

هقبول هن رغبة اخرى818268726.1052.10التصادربٌع دمحم صالح دحان731913739

هقبول هن رغبة اخرى12142686.525.9551.95التصادحمزه دمحم احمد دمحم سٌف741911000

هقبول هن رغبة اخرى16102686.2525.8851.88التصادرافت صادق دمحم عل751903513ً

هقبول هن رغبة اخرى14122686.2525.8851.88التصادعبدهللا عبدالرحمن عبده سعٌد761907494

هقبول12122492.7527.8351.83التصادفٌصل علً غالب احمد الجنٌد771919949

هقبول هن رغبة اخرى16102685.8825.7651.76التصادعبدالخالك عبدهللا علً دمحم المعمري781912412

هقبول8162492.527.7551.75التصادبشرى دمحم لائد فرحان791908151

هقبول هن رغبة اخرى12142685.525.6551.65التصادبشار انور دمحم سعٌد عبدهللا801912018

هقبول هن رغبة اخرى12122492.1327.6451.64التصادبندر دمحم حسن ٌحٌى811909284

هقبول12162877.8823.3651.36التصادمٌاس عبدالرحمن سٌف نعمان821908938

هقبول هن رغبة اخرى8162491.1327.3451.34التصادموسى عبدالحمٌد عبدهللا مفرح831916507

هقبول هن رغبة اخرى618249127.3051.30التصادمجدالدٌن سعٌد حمود انعم841920816

هقبول هن رغبة اخرى2042490.8827.2651.26التصادرٌان فوزي عبده ناج851909844ً

هقبول16102684.1325.2451.24التصاداسماء حسن علً سٌف861905364

هقبول هن رغبة اخرى14102490.7527.2351.23التصادمنور عبدالماهر عمالن عل871910926ً

هقبول هن رغبة اخرى12142683.8825.1651.16التصادحمدي دمحم احمد عمالن881920721

هقبول هن رغبة اخرى1882683.8725.1651.16التصادعبدهللا ٌحً دمحم عل891915345ً

هقبول هن رغبة اخرى8162490.3827.1151.11التصادابراهٌم عبدالبالً احمد ناج901920704ً
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هقبول هن رغبة اخرى12122490.2527.0851.08التصاداحمد دمحم حمود علً نصر911911252

هقبول هن رغبة اخرى8182683.2524.9850.98التصادمٌساء دمحم احمد عبده الصفوان921912433ً

هقبول هن رغبة اخرى12142683.1324.9450.94التصاداسامة ضٌاء علً عبدهللا مرشد931912355

هقبول هن رغبة اخرى8162489.7526.9350.93التصاداحمد مهٌوب غٌالن لاسم941917276

هقبول هن رغبة اخرى1412268324.9050.90التصادعبدالكرٌم دمحم مهٌوب ممبل951914299

هقبول هن رغبة اخرى12122489.1326.7450.74التصاددمحم نبٌل عبدالخالك عبده حزام961910519

هقبول هن رغبة اخرى14122682.3824.7150.71التصادالحسٌن عبدالصمد عبدهللا نعمان971910019

هقبول هن رغبة اخرى8162488.8826.6650.66التصادعبدالرحمن صادق عبدالرحمن دمحم981913859

هقبول هن رغبة اخرى8182682.1324.6450.64التصادعبدالرحمن احمد دمحم عبدالحمٌد991916040

هقبول هن رغبة اخرى1412268224.6050.60التصادعرفات عارف دمحم عساج دمحم1001912911

هقبول هن رغبة اخرى10162681.7524.5350.53التصادحافظ مهٌوب سلطان الحاج غالب1011910233

هقبول14122681.3824.4150.41التصادشٌماء نبٌل علً علً الحاضري1021912446

هقبول2242681.3824.4150.41التصادنصر احمد سٌف عبدهللا1031910370

هقبول14122680.3824.1150.11التصادودٌع ابراهٌم عباس عثمان الولٌدي1041916262

هقبول10142485.525.6549.65التصادمحاسن عبدالجلٌل بجاش عبدالرحمن1051911832

هقبول12122485.1325.5449.54التصادنشوى اٌوب طارش دمحم1061922255

هقبول12122483.6325.0949.09التصادافنان عبده حمود محسن الحبٌط1071912415ً

هقبول10162675.7522.7348.73التصادمنال عبدالرحمن ٌحٌى عبدالجلٌل الملٌك1081916264ً

هقبول616228926.7048.70التصاددمحم عبده سٌف دمحم عبدالكرٌم1091906224

هقبول10162674.3822.3148.31التصادسام سمٌر ٌحٌى جامل1101912479

هقبول14102480.6324.1948.19التصادحمدي حمود دمحم راشد1111911048

هقبول1862479.2523.7847.78التصادلٌمونه دمحم عاٌض علً عبده الصبري1121905639

هقبول12102285.3825.6147.61التصادعبده مطٌوف رسام عل1131908843ً

هقبول12102285.3825.6147.61التصاداٌناس علً صالح حسن الحسن1141912766ً

هقبول10142477.8823.3647.36التصادانتصار عبده سعٌد حاتم1151912795

هقبول12102283.7525.1347.13التصادرافد عادل احمد ممبل سعٌد العبس1161920954ً

هقبول1012228324.9046.90التصادعبدالحكٌم فٌصل عبدالواحد احمد1171907164

هقبول146208926.7046.70التصاددمحم لائد سلطان الحاج1181914021

هقبول1014247522.5046.50التصادامٌمه لاسم عبده ناج1191909208ً

هقبول1482281.2524.3846.38التصاداحمد دمحم مرشد عبده1201920108
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هقبول148227823.4045.40التصادهٌثم لاسم عبده عل1211920448ً

هقبول146208425.2045.20التصاداسامه عبده ناجً الساكت1221913134

هقبول612189027.0045.00التصادعبٌر حمود رزاز عبدهللا1231914839

هقبول1441885.3825.6143.61التصادمرزوق دمحم دمحم عبدالرزاق1241902475

هقبول1642077.8823.3643.36التصاداٌمن عبده صالح ممبل1251920720

هقبول1462077.6323.2943.29التصاداٌمن امٌن علً عل1261915100ً

هقبول1642077.2523.1843.18التصاددمحم عبدهللا عمالن مهٌوب1271912431

هقبول612188324.9042.90التصادانور علً احمد علً خالد1281915199

هقبول6121882.2524.6842.68التصادعدالة عبدالكرٌم عبدالغنً احمد1291907670

هقبول1081881.1324.3442.34التصادعبدالولً سعٌد دمحم عبدهللا1301910353

هقبول8101880.1324.0442.04التصاددمحم حمٌد علً عبدهللا1311918206

هقبول861492.3827.7141.71التصادعبدالرحمن سعٌد دمحم حسان الحسن1321909647ً

هقبول1061682.7524.8340.83التصادامٌمة احمد عبدهللا حسن لاسم1331915306

هقبول1261875.2522.5840.58التصادبشرى دمحم ثابت سالم صالح1341916265

هقبول1041486.6325.9939.99التصاددمحم عبدهللا غالب احمد دمحم1351902981

هقبول881678.3823.5139.51التصاددمحم ناجً اسماعٌل دمحم1361915384

هقبول1061677.523.2539.25التصادعبدالرحمن دمحم احمد1371919890

هقبول681482.8824.8638.86التصادرٌم عبده حمود محسن الحبٌط1381919269ً

هقبول881675.3822.6138.61التصادفاطمه عبدهللا شرف نعمان1391914797

هقبول1241674.6322.3938.39التصادهالل عثمان سعٌد دمحم الحكٌم1401911395ً

هقبول1021287.3826.2138.21التصادانس عبده لحطان دمحم1411914084

هقبول681480.1324.0438.04التصادٌوسف عبدالرحمن عبدهللا ابو طالب1421913067

هقبول841286.3825.9137.91التصاداحمد علً احمد سعٌد1431906767

هقبول1041478.523.5537.55التصاددمحم عبدالحكٌم سعٌد عبدهللا1441913647

هقبول661285.1325.5437.54التصادشاكر حسن ناجً فرحان1451908625

هقبول481282.7524.8336.83التصاداٌة علً عبدهللا احمد1461914654

هقبول861475.522.6536.65التصادامٌمه عبدالرحمن علً سعٌد المرش1471903820ً

هقبول821076.8823.0633.06التصاداكرم عبدالرحمن عبده ناج1481909972ً

هقبول82107522.5032.50التصادعاصم عبدالبالً هاٌل دمحم1491919311

هقبول641074.522.3532.35التصادعبدهللا عبدالمجٌد احمد عبدالجلٌل1501916275
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