
ممبول91.38جٌولوجٌاذكرعبدربه منصور سعٌد عبدهللا11902795

ممبول91.38جٌولوجٌاذكردمحم جامل ابراهٌم عبدالعزٌز21919951

ممبول89.75جٌولوجٌاذكراحمد دمحم عبده حسن31921595

ممبول89.5جٌولوجٌاذكردمحم شهاب عبدالرحمن طه41914045

ممبول89.38جٌولوجٌاذكرعمر عبدالعزٌز احمد احمد51915194

ممبول89جٌولوجٌاذكرعبدالغنً انور عبدالغنً حسان 61921690

ممبول88.88جٌولوجٌاذكرابوبكر عبدهللا فائد عبدالوهاب 71921835

ممبول87جٌولوجٌاذكربكر احمد حمزه سعٌد81917006

ممبول85.88جٌولوجٌاأنثىسهارى دمحم محمود ٌحٌى91913059

ممبول85.5جٌولوجٌاذكرعبدالعزٌز ناصر علً سعٌد101921354

ممبول84.75جٌولوجٌاذكردمحم جالل عبدهللا مرشد الشرعب111913646ً

ممبول83.5جٌولوجٌاذكراسامه خالد مهٌوب عبدالمغن121919696ً

ممبول83.38جٌولوجٌاذكراحمد عبدالملن احمد عل131916022ً

ممبول83.25جٌولوجٌاذكربشٌر حسن دمحم عبدالوهاب141903448

ممبول82.5جٌولوجٌاذكراصٌل دمحم غالب حٌدر151902774

ممبول81.63جٌولوجٌاذكراصٌل عبدالصمد لائد عل161916219ً

ممبول81.5جٌولوجٌاذكرهشام سلٌمان عبده دمحم 171911508

ممبول81.13جٌولوجٌاذكردمحم عدنان سعٌد سٌف االكحل181910698ً

ممبول80.88جٌولوجٌاذكردمحم احمد عبدهللا منصور191913644

ممبول80.63جٌولوجٌاذكر عزالدٌن احمد علً لاسم 201918394

ممبول79.5جٌولوجٌاذكرنجٌب عبدالوارث دمحم عبده211917922

ممبول79.13جٌولوجٌاذكرنجم الدٌن احمد علً لاسم221919764

ممبول78.63جٌولوجٌاذكرحسٌن دمحم لحطان طاهر ثابت231911899

ممبول78.63جٌولوجٌاذكرنوفل حمود سٌف احمد241913355

ممبول78.38جٌولوجٌاذكراحمد جهاد عبدالرؤوف احمد نعمان251903523

ممبول78.38جٌولوجٌاذكراسكندر عبدالسالم عبدالرحمن حمود261906568

ممبول78جٌولوجٌاذكراكرم عبدالرلٌب عبدالوهاب عبدالجلٌل 271911650

ممبول77.88جٌولوجٌاذكرمٌاس عبدالرحمن سٌف نعمان281912178

ممبول77.63جٌولوجٌاذكراٌمن احمد مهدي غالب291913349

ممبول77.5جٌولوجٌاأنثىامة العلٌم عبده غالب صالح301904757

ممبول77.5جٌولوجٌاذكرعمر دمحم لاسم احمد311914588

ممبول77.5جٌولوجٌاذكرمصطفً عبدالرحمن طربوش دمحم321914365

ممبول77.13جٌولوجٌاذكرلؤي عبدالماهر احمد عبدالرحمن331910694

ممبول76.25جٌولوجٌاذكرحافظ عبدهللا نعمان سالم341916950

ممبول75.14جٌولوجٌاذكرهشام عبدالبالً أحمد محمود 351921811

ممبول74.5جٌولوجٌاذكررائد عبدالوكٌل عبده بجاش 361919298
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ممبول97.25علوم بٌولوجٌةأنثىلمٌاء اسماعٌل احمد حسٌن المتوكل11908769

ممبول96.38علوم بٌولوجٌةأنثىاحسان احمد سفٌان عبده غالب21919628

ممبول96.25علوم بٌولوجٌةأنثىتكرٌم عبدالغنً دمحم ٌحٌى الغالب31915976ً

ممبول95.88علوم بٌولوجٌةأنثىندى عبدالحمٌد عبدالنور عبدالرؤوف41905554

ممبول95.25علوم بٌولوجٌةأنثىنهى احمد عبدهللا احمد51911570

ممبول95علوم بٌولوجٌةأنثىرهان  خالد سعٌد  سالم61911639

ممبول94.13علوم بٌولوجٌةأنثىمها عمر دمحم علً مصلح الهمدان71919408ً

ممبول93.75علوم بٌولوجٌةأنثىرغده احمد دمحم ممبل عبده 81913557

ممبول93.5علوم بٌولوجٌةأنثىلٌنا دمحم عبدالعالم احمد91906144

ممبول93.5علوم بٌولوجٌةذكرخالد دمحم علً عبدهللا صالح 101909675

ممبول93.38علوم بٌولوجٌةأنثىاٌمان عبدالحكٌم عبده احمد111916768

ممبول93.25علوم بٌولوجٌةأنثىمارٌا  خالد سعٌد  سالم 121915535

ممبول93.13علوم بٌولوجٌةأنثىنسٌبه دمحم سٌف دمحم سنان131912961

ممبول92.88علوم بٌولوجٌةأنثىرهام سعٌد دمحم عثمان141916030

ممبول92.75علوم بٌولوجٌةأنثىروٌدا عبدالرلٌب هائل مكرد العامري151911721

ممبول92.63علوم بٌولوجٌةأنثىسمر سامً عبدالوهاب العرٌم161910607ً

ممبول92.38علوم بٌولوجٌةأنثىمادلٌن نبٌل عبدالولً الحاج دمحم171913612

ممبول92.38علوم بٌولوجٌةأنثىرندا صدام دمحم احمد 181916168

ممبول91.75علوم بٌولوجٌةأنثىافنان امٌن حمود علً 191919726

ممبول91.63علوم بٌولوجٌةأنثىروان مصلح دمحم سعٌد العموري201902603

ممبول91.63علوم بٌولوجٌةأنثىهبة رمزي عبدالرب علً سٌف 211908206

ممبول91.63علوم بٌولوجٌةأنثىعصماء محرام عبدالمادر ابراهٌم221908612

ممبول91.63علوم بٌولوجٌةأنثىحماس سمٌر راشد سعٌد العبس231909481ً

ممبول91.38علوم بٌولوجٌةذكرعبدربه منصور سعٌد عبدهللا241902795

ممبول91.38علوم بٌولوجٌةأنثىغدٌر دمحم دمحم علً سعد251916000

ممبول91.25علوم بٌولوجٌةأنثىعبٌر عبدالواسع دمحم حسن261907113

ممبول91.25علوم بٌولوجٌةأنثىغدٌر حسن خالد لاسم الشرعب271916605ً

ممبول91.13علوم بٌولوجٌةذكردمحم عبده عبده سعٌد 281915635

ممبول91علوم بٌولوجٌةأنثىلٌلى عبدالغنً ثابت عون291915058

ممبول90.63علوم بٌولوجٌةأنثى ساره لائد غالب صالح سٌف 301911379
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ممبول90.63علوم بٌولوجٌةذكررمزي عبدالباري مطهر دمحم 311914794

ممبول90.5علوم بٌولوجٌةذكرعدي معاذ حمٌد عل321908118ً

ممبول90.13علوم بٌولوجٌةأنثىهند دمحم عبده لائد احمد331911762

ممبول90علوم بٌولوجٌةأنثىجهاد عبده دمحم مهٌوب ناج341911199ً

ممبول89.88علوم بٌولوجٌةأنثىهدٌل صالح دمحم احمد 351914053

ممبول89.75علوم بٌولوجٌةأنثىجلٌلة غالب احمد حمٌد الشرعب361920960ً

ممبول89.63علوم بٌولوجٌةأنثىٌاسمٌن سعٌد لاسم علً 371906419

ممبول89.63علوم بٌولوجٌةذكرأمٌن عبدالمادر لطف أحمد381912047

ممبول89.63علوم بٌولوجٌةأنثىمزدلفه دمحم دحوه سفٌان391916787

ممبول89.63علوم بٌولوجٌةذكرضٌاء عبدهللا سٌف مرشد401917203

ممبول89.5علوم بٌولوجٌةأنثىحنان عبدالرحمن سعٌد عبدهللا غالب411903380

ممبول89.5علوم بٌولوجٌةأنثىنسٌبة جمال جمٌل عبدهللا المدس421906397ً

ممبول89.5علوم بٌولوجٌةأنثىاسٌل صادق عبد الغفور عبدهللا431916351

ممبول89.38علوم بٌولوجٌةأنثىرٌم ٌوسف حزام غالب441914437

ممبول89.13علوم بٌولوجٌةأنثىشذا طه عبده احمد امٌر451916404

ممبول89.13علوم بٌولوجٌةأنثىمنار نٌازي فارع عبده عوض 461917066

ممبول89علوم بٌولوجٌةأنثىعبٌر عٌبدالواحد احمد عثمان471904014

ممبول88.88علوم بٌولوجٌةأنثىاشراق احمد دمحم لاسم481915617

ممبول88.88علوم بٌولوجٌةأنثىسمٌره مهدي لاسم شعٌب491916565

ممبول88.63علوم بٌولوجٌةأنثىرانٌة عبدهللا نصر سٌف501917695

ممبول88.5علوم بٌولوجٌةأنثىراما طالل سعٌد ممبل511911882

ممبول88.5علوم بٌولوجٌةذكرمهدي عبدهللا ممبل عبده521916637

ممبول88.5علوم بٌولوجٌةأنثىاشجان دمحم لائد عبدهللا531917114

ممبول88.38علوم بٌولوجٌةأنثىعفاف محمود عبدالوهاب احمد سٌف541905436

ممبول88.25علوم بٌولوجٌةأنثىراوٌه فاروق عبدالمجٌد دمحم الممطري551906596

ممبول88.25علوم بٌولوجٌةأنثى غانٌة عبد الرحمن  احمد عبده561919763

ممبول88.13علوم بٌولوجٌةأنثىنائلة اسماعٌل احمد حسٌن571908773

ممبول88.13علوم بٌولوجٌةأنثىٌاسمٌن فٌصل صالح فرحان الحمٌري581908918

ممبول87.75علوم بٌولوجٌةأنثىامٌمة امٌن عبده سعد المسن591919040ً

ممبول87.5علوم بٌولوجٌةذكرفادي عبدالباسط فتوان سالم601909326
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ممبول87.13علوم بٌولوجٌةأنثىلبنى احمد دمحم سعٌد الممطري611903127

ممبول87.13علوم بٌولوجٌةأنثىتهانً عبدالرحمن احمد عبدالخالك621915550

ممبول87علوم بٌولوجٌةأنثىرهام عبده الحاج غالب لائد631911797

ممبول87علوم بٌولوجٌةأنثىسامٌة عبدهللا خالد غالب 641910385

ممبول87علوم بٌولوجٌةأنثىبٌان طاهر علً ردمان651916830

ممبول86.88علوم بٌولوجٌةأنثىشروق علً ٌحٌى ناصر الحداد661913657

ممبول86.75علوم بٌولوجٌةذكرنائل منصور احمد عبده سٌف 671913025

ممبول86.75علوم بٌولوجٌةأنثىنهى صادق محمود ممبل ناج681919163ً

ممبول86.63علوم بٌولوجٌةأنثىنوال دمحم حمود هزاع 691917633

ممبول86.5علوم بٌولوجٌةأنثىحنٌن دمحم عبده احمد الرفاع701909727ً

ممبول86.38علوم بٌولوجٌةذكررٌاض دمحم حمود لاسم 711914583

ممبول86.25علوم بٌولوجٌةأنثىسماح انور سعٌد عبدهللا دمحم االثوري721916733

ممبول86.25علوم بٌولوجٌةذكرامجد عبده دمحم سعٌد731916958

ممبول85.88علوم بٌولوجٌةأنثىشٌماء دمحم عبده  لائد الطٌار741914729

ممبول85.63علوم بٌولوجٌةأنثىصفاء نبٌل دمحم سعٌد الممطري751903137
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غٌر ممبول85.5علوم بٌولوجٌةأنثىانتظام سلطان دمحم غٌالن 761910402

غٌر ممبول85.38علوم بٌولوجٌةأنثىاسماء عادل احمد سعد771904531

غٌر ممبول84.38علوم بٌولوجٌةأنثىرحاب عبده مهٌوب سعٌد مرعى 781916452

غٌر ممبول84.25علوم بٌولوجٌةأنثىمروى عبدهللا عبده علً الشرعب791912744ً

غٌر ممبول84علوم بٌولوجٌةذكرنزار منصور احمد عبده سٌف801914366

غٌر ممبول84علوم بٌولوجٌةأنثىمٌسون دمحم ثابت ناج811916887ً

غٌر ممبول84علوم بٌولوجٌةأنثىاٌمان مجٌب عبدالعزٌز عبدالمادر821916939

غٌر ممبول83.98علوم بٌولوجٌةأنثىمها عبداإلله  عبده عل831904783ً

غٌر ممبول83.5علوم بٌولوجٌةأنثىامٌنه دمحم امٌن دمحم الرفاع841920601ً

غٌر ممبول83.38علوم بٌولوجٌةذكرنسٌم فٌصل عبدالحمٌد احمد علً الولٌد851903913

غٌر ممبول83.38علوم بٌولوجٌةأنثىاضواء عبدالمادر غالب هزبر861910160

غٌر ممبول83.25علوم بٌولوجٌةأنثىراوٌة عادل عبده عبدهللا871908533

غٌر ممبول83.25علوم بٌولوجٌةأنثىسهٌة راشد سعٌد غانم881913125

غٌر ممبول83علوم بٌولوجٌةأنثىرهام عبدالرلٌب احمد سعٌد البرٌهً 891920157

غٌر ممبول82.88علوم بٌولوجٌةذكرعمر دمحم لائد عبده901905100

غٌر ممبول82.88علوم بٌولوجٌةأنثىمائسه سلمان داوود عمر 911916393

غٌر ممبول82.75علوم بٌولوجٌةأنثىبسمه سمٌر دمحم عبدالجلٌل االبٌض921910867

غٌر ممبول82.75علوم بٌولوجٌةأنثىوالء دمحم عبده عل931916063ً

غٌر ممبول82.75علوم بٌولوجٌةأنثىفاطمة نٌازي فارع عبده عوض941917074

غٌر ممبول82.63علوم بٌولوجٌةذكردمحم مهٌوب دمحم ثابت951909292

غٌر ممبول82.63علوم بٌولوجٌةأنثىتموى محفوظ عبده سٌف961912779

غٌر ممبول82.5علوم بٌولوجٌةأنثىمارب جالل احمد نعمان971903946

غٌر ممبول82.25علوم بٌولوجٌةأنثىحماس سلطان احمد ناصر981908815

غٌر ممبول82.25علوم بٌولوجٌةذكردمحم عبدالموي احمد احمد 991910035

غٌر ممبول82.25علوم بٌولوجٌةأنثىابتهال دمحم طه محسن1001920963

غٌر ممبول81.88علوم بٌولوجٌةذكراٌهاب خالد عبده سعٌد1011913986

غٌر ممبول81.63علوم بٌولوجٌةأنثىكوثر حافظ احمد دمحم راوح الدبعً 1021902738

غٌر ممبول81.63علوم بٌولوجٌةذكراصٌل عبدالصمد لائد عل1031918757ً

غٌر ممبول81.25علوم بٌولوجٌةأنثىلٌنا عبدالموي احمد بن احمد 1041913128

غٌر ممبول81.13علوم بٌولوجٌةذكر هارون دمحم علً دمحم سعٌد االكحلً 1051902918

غٌر ممبول81علوم بٌولوجٌةأنثىحنان علً دمحم لاسم احمد عبدهللا1061906981

غٌر ممبول81علوم بٌولوجٌةأنثىبغداد علً مهٌوب عبده البرٌه1071913054ً

غٌر ممبول80.88علوم بٌولوجٌةذكرمنصور ناصر دمحم عبد الجلٌل1081918597
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غٌر ممبول79.88علوم بٌولوجٌةأنثىاٌه فؤاد علً عبدالمغن1091905274ً

غٌر ممبول79.63علوم بٌولوجٌةذكرحلمً عبدهللا سٌف مرشد1101917204

غٌر ممبول79.5علوم بٌولوجٌةأنثىاشراق علً دمحم عل1111913467ً

غٌر ممبول79.38علوم بٌولوجٌةأنثىالعسول رزاز مدهش عبده1121916058

غٌر ممبول79.13علوم بٌولوجٌةأنثىامٌمه احمد مسعد شمسان 1131911671

غٌر ممبول78.88علوم بٌولوجٌةذكردمحم عبدالعلٌم احمد عبده 1141909891

غٌر ممبول78.63علوم بٌولوجٌةذكرحسن علً ابراهٌم عمٌل1151902567

غٌر ممبول78.5علوم بٌولوجٌةذكردمحم سعٌد علً عل1161908557ً

غٌر ممبول78.5علوم بٌولوجٌةذكرعبدالرحمن دمحم خالد مسعد1171915981

غٌر ممبول78.38علوم بٌولوجٌةذكراحمد جهاد عبدالرؤوف احمد نعمان1181903523

غٌر ممبول78.38علوم بٌولوجٌةذكراسكندر عبدالسالم عبدالرحمن حمود1191906568

غٌر ممبول78.38علوم بٌولوجٌةأنثىذكرى عبد الملن سعٌد فاٌد الحمٌري1201912865

غٌر ممبول78.38علوم بٌولوجٌةأنثىوفاء عبدالرحمن علً عبدهللا1211915430

غٌر ممبول78.25علوم بٌولوجٌةأنثىنورٌه فهمً رزاز سٌف1221908917

غٌر ممبول78.25علوم بٌولوجٌةأنثىكوكب رشاد احمد احمد1231911897

غٌر ممبول78.25علوم بٌولوجٌةأنثىسارة عبدالمادر غالب هزبر 1241910157

غٌر ممبول78.13علوم بٌولوجٌةذكرزٌاد خالد هاشم محسن الغٌل1251917160ً

غٌر ممبول78علوم بٌولوجٌةذكراكرم عبدالرلٌب عبدالوهاب عبدالجلٌل 1261911650

غٌر ممبول77.88علوم بٌولوجٌةأنثىرندة جمٌل دمحم ممبل1271913565

غٌر ممبول77.75علوم بٌولوجٌةأنثىكفاء حسن علً دمحم مدهش 1281905784

غٌر ممبول77.63علوم بٌولوجٌةذكرمكرم عبدالجلٌل دمحم عبدهللا الحطام1291907925ً

غٌر ممبول77.25علوم بٌولوجٌةأنثىوفاء دمحم عبدهللا غالب الٌوسف1301919892ً

غٌر ممبول77علوم بٌولوجٌةأنثىكفى حسٌن دمحم الصغٌر الجوبان1311906600ً

غٌر ممبول76.5علوم بٌولوجٌةأنثىخولة عبده علً احمد سعٌد1321914026

غٌر ممبول76.38علوم بٌولوجٌةأنثىسهى فائد حسن احمد سٌف الشمٌري1331911927

غٌر ممبول76.38علوم بٌولوجٌةذكررؤوف صادق احمد لائد1341917567

غٌر ممبول76علوم بٌولوجٌةأنثىهنادي احمد احمد سعٌد1351915677

غٌر ممبول75.88علوم بٌولوجٌةذكروردة سعٌد علً عبده1361917811

غٌر ممبول75.13علوم بٌولوجٌةأنثىاٌمان عبدهللا علً دمحم الحبٌب 1371903387

غٌر ممبول75.13علوم بٌولوجٌةذكردمحم حسن علً بن علً 1381909883

غٌر ممبول74.88علوم بٌولوجٌةأنثىسمر نجٌب سٌف سلطان1391916925

غٌر ممبول74.5علوم بٌولوجٌةذكررائد عبدالوكٌل عبده بجاش 1401919298

غٌر ممبول74.13علوم بٌولوجٌةأنثىحٌاة عصام حسان دمحم1411917435
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ممبول98كٌمٌاء عامةأنثىكفى ثابت داوود عبدهللا ابراهٌم11909382

ممبول97.25كٌمٌاء عامةأنثىخدٌجه عبدهللا عبدالكرٌم احمد المغرب21912536ً

ممبول97.13كٌمٌاء عامةأنثىخدٌجة احمد دمحم احمد العرٌم31916529ً

ممبول97.13كٌمٌاء عامةذكرعبدهللا عبدالخالك عبدهللا عمالن41918768

ممبول95.88كٌمٌاء عامةأنثىندى عبدالحمٌد عبدالنور عبدالرؤوف51905554

ممبول95كٌمٌاء عامةأنثىرهان  خالد سعٌد  سالم61911639

ممبول94.75كٌمٌاء عامةأنثىهناء ثابت داوود عبدهللا71909384

ممبول94.13كٌمٌاء عامةأنثىفاطمه الزهراء ٌحٌى احمد دمحم المنصوري81913663

ممبول94كٌمٌاء عامةأنثىعبٌر ناصر عبدالبالً عبدالوهاب91903701

ممبول93.88كٌمٌاء عامةأنثىخٌال مجٌب عبدالواسع الحمٌري101911535

ممبول93.5كٌمٌاء عامةذكرخالد دمحم علً عبدهللا صالح 111917744

ممبول93كٌمٌاء عامةأنثىرنا منصور علً مرشد الدهشل121911849ً

ممبول93كٌمٌاء عامةأنثىوداد عبده داوود دمحم العرٌف131910024ً

ممبول92.75كٌمٌاء عامةأنثىابرار احمد سعٌد احمد الشرعب141906790ً

ممبول92.63كٌمٌاء عامةأنثىابتهال احمد عثمان ممبل 151908858

ممبول92.13كٌمٌاء عامةأنثىاروى محمود علً دبوان161916509

ممبول91.88كٌمٌاء عامةأنثىمرام عبدالواسع دمحم عثمان الحمادي171900612

ممبول91.63كٌمٌاء عامةذكرجمال عبده سٌف احمد181905562

ممبول91.5كٌمٌاء عامةأنثىامٌمة نبٌل عبدهللا عبدالغفار191919182

ممبول91.38كٌمٌاء عامةأنثىدٌانا احمد دمحم الحمٌري201917538

ممبول91.38كٌمٌاء عامةأنثىرباب احمد ناجً البعدان211920806ً

ممبول91.25كٌمٌاء عامةأنثىخوله عبدالوهاب سٌف احمد221908120

ممبول91.13كٌمٌاء عامةأنثىشٌماء طه علً احمد عبدالسالم231914362

ممبول90.75كٌمٌاء عامةأنثىشذى دمحم عبدهللا مهٌوب عجٌم241916092

ممبول90.25كٌمٌاء عامةأنثىبسمة بجاش فرحان عبدالوهاب251910557

ممبول90.13كٌمٌاء عامةأنثىشذى امٌن علً صالح 261907971

ممبول89.5كٌمٌاء عامةأنثىنسٌبة جمال جمٌل عبدهللا المدس271906397ً

ممبول89.5كٌمٌاء عامةأنثىاسٌل صادق عبد الغفور عبدهللا281916351

ممبول89.5كٌمٌاء عامةذكراسامه علً عبدالبالً احمد 291916780

ممبول89.5كٌمٌاء عامةذكراٌمن دمحم عبدهللا حسن301920709

ممبول89.38كٌمٌاء عامةذكررٌاض جالل علً دمحم311920340

ممبول89.13كٌمٌاء عامةأنثىشفٌمه لائد دمحم عبده عبدهللا321919185

ممبول89كٌمٌاء عامةذكرعمر احمد دمحم غالب النظاري331918190

ممبول89كٌمٌاء عامةذكرعصماء امٌن دمحم حسن التبعً 341920607

ممبول88.88كٌمٌاء عامةأنثىامل عبدالرلٌب امٌن احمد 351913885

ممبول88.63كٌمٌاء عامةذكرخاطر عبدالباسط دمحم فارع361918155

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة المسجل العــــام مدٌر المبول والتسجٌل



الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

جامعـــــة تعـــــز
نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(نظام عام )م 2019/2020حسب معدل الثانوٌة العامة للعام الجامعً  (السام المبول المباشر  )نتٌجة المفاضلة بكلٌة العلوم التطبٌمٌة 

معدل الثانويةالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم التخصص

Republic of Yemen

Taiz University
Vice President For  Student Affairs

حالة الرغبة

ممبول88.38كٌمٌاء عامةأنثىطاهرة دمحم دمحم عبدهللا371914342

ممبول88.13كٌمٌاء عامةأنثىحنٌن جمٌل عبدهللا سٌف381903797

ممبول88كٌمٌاء عامةأنثىمارٌن كمال عبدالعزٌز عبدهللا عبدهللا391917581

ممبول87.75كٌمٌاء عامةأنثىشاذلٌن عبده الصغٌر عبده دمحم العثمان401919257ً

ممبول87.13كٌمٌاء عامةذكرطارق عبدالموي سعٌد دمحم411921801

ممبول86.63كٌمٌاء عامةأنثىسهام نبٌل لائد دمحم 421906251

ممبول86.63كٌمٌاء عامةذكرالبراء عبدالخبٌر نعمان غالب431916010

ممبول86.63كٌمٌاء عامةذكرعلً عبدالحافظ دمحم الحاج441918986

ممبول86.25كٌمٌاء عامةذكرعزام رضوان علً سرحان الهٌجمً 451913276

ممبول86.13كٌمٌاء عامةذكرعرفات دمحم احمد سالم 461916308

ممبول85.88كٌمٌاء عامةأنثىاعتدال دمحم مطٌوف عل471911112ً

ممبول85.75كٌمٌاء عامةذكرعرفات عبدهللا ناجً عبده المحمودي481911015

ممبول85.75كٌمٌاء عامةذكرواثك دمحم علً دمحم نعمان491919253

ممبول85.5كٌمٌاء عامةأنثىخوله امٌن دمحم حسن التبع501920585ً

ممبول85.38كٌمٌاء عامةأنثىاسماء عادل احمد سعد511904530

ممبول85.38كٌمٌاء عامةذكرمعتصم عارف عبدالسالم سٌف521916011

ممبول85.13كٌمٌاء عامةأنثىندى دمحم صالح سعٌد البعدان531907710ً

ممبول85كٌمٌاء عامةأنثىشٌماء كامل لاسم احمد الكمالً 541912629

ممبول84.88كٌمٌاء عامةذكرحامد فهمً عبدالرب عل551913857ً

ممبول84.88كٌمٌاء عامةأنثىهٌفاء هزاع ثابت حسن561916547

ممبول84.75كٌمٌاء عامةأنثىمحاسن دمحم نصر الشمٌري571909533

ممبول84.63كٌمٌاء عامةأنثىوزٌرة دمحم لائد دمحم581915932

ممبول84.5كٌمٌاء عامةذكراٌهاب عبد السالم دمحم لائد591914903

ممبول84.38كٌمٌاء عامةأنثىرحاب عبدالعزٌز لائد دمحم 601906264

ممبول84.25كٌمٌاء عامةأنثىهدٌل امٌن احمد عبدالوارث الملٌن611920252

ممبول83.63كٌمٌاء عامةذكردمحم عبداللطٌف عبده عبدهللا621912876

ممبول83.38كٌمٌاء عامةأنثىاضواء عبدالمادر غالب هزبر631910160

ممبول83.38كٌمٌاء عامةذكرعٌاش عبدالرحمن غالب فارع641918457

ممبول83.25كٌمٌاء عامةأنثىلٌنا دمحم عبدهللا دمحم عبدالجبار651903110

ممبول83.25كٌمٌاء عامةذكراسامة عبدالعلٌم عبدالرب حسن661905515

ممبول83.25كٌمٌاء عامةذكرحمزه علً سٌف دمحم 671913334

ممبول83.13كٌمٌاء عامةأنثىدالٌا احمد حزام دمحم 681917996

ممبول82.88كٌمٌاء عامةذكرعمر عبدالعزٌز دمحم عبدهللا691908360

ممبول82.88كٌمٌاء عامةأنثىمائسه سلمان داوود عمر 701916393
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غٌر ممبول82.25كٌمٌاء عامةأنثىٌسرى صادق حمود لاسم  الفهٌدي 741916504

غٌر ممبول82.13كٌمٌاء عامةأنثىبسمة دمحم علً دمحم الصبري751904701

غٌر ممبول81.63كٌمٌاء عامةذكرعاطف عبدالموي عبدالغفار حمٌد761916692

غٌر ممبول81.5كٌمٌاء عامةذكرسٌف علً سٌف احمد 771919698

غٌر ممبول81.13كٌمٌاء عامةأنثىرحاب عبده دمحم سعٌد781915839

غٌر ممبول81.13كٌمٌاء عامةأنثىغدٌر عبدالملن سعٌد دمحم صالح791917788

غٌر ممبول80.63كٌمٌاء عامةأنثىغادة عبداللطٌف دمحم دمحم عبدهللا801916326

غٌر ممبول80.13كٌمٌاء عامةذكرابراهٌم نجٌب عبده سعٌد811911853

غٌر ممبول80كٌمٌاء عامةأنثىسحر عبده سعٌد دمحم مهدي821916087

غٌر ممبول79.63كٌمٌاء عامةذكروسٌم حسان احمد حسان831916240

غٌر ممبول79.13كٌمٌاء عامةذكرعمر عبدهللا نعمان لائد 841916456

غٌر ممبول78.25كٌمٌاء عامةأنثىسارة عبدالمادر غالب هزبر 851910157

غٌر ممبول78.25كٌمٌاء عامةأنثىمارٌا عبدهللا ناصر احمد السجع861914676

غٌر ممبول78.13كٌمٌاء عامةذكرضٌاء سمٌر عبدالصمد عبدالعزٌز871902581

غٌر ممبول77.88كٌمٌاء عامةأنثىرهاب دمحم لائد دمحم881905505

غٌر ممبول77.88كٌمٌاء عامةذكرأبو بكر بجاش عثمان حٌدر891909256

غٌر ممبول77.75كٌمٌاء عامةأنثىالهام عبدالرحمن عبدهللا دمحم 901914658

غٌر ممبول77.13كٌمٌاء عامةأنثىهدٌل علً عبده عل911912049ً

غٌر ممبول77كٌمٌاء عامةذكرضٌاء عادل دمحم عبدهللا921917054

غٌر ممبول76.88كٌمٌاء عامةذكردمحم طه سعٌد لائد ناصر 931921784

غٌر ممبول76.5كٌمٌاء عامةأنثىخولة عبده علً احمد سعٌد941912306

غٌر ممبول75.13كٌمٌاء عامةذكررٌان عادل دمحم ضبعان951910031

غٌر ممبول75.13كٌمٌاء عامةذكرحذٌفة عثمان صالح علً 961915983

غٌر ممبول75كٌمٌاء عامةذكرعمر سلطان صالح سٌف971908798

غٌر ممبول74.88كٌمٌاء عامةأنثىعصماء دمحم عبدالمجٌد احمد981906103

غٌر ممبول74.88كٌمٌاء عامةذكرمروان سمٌر عوض عبدالخالك991918043

غٌر ممبول74.38كٌمٌاء عامةذكرسنان عبدالمجٌد نعمان ابراهٌم 1001913390

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة المسجل العــــام مدٌر المبول والتسجٌل


