
28/1

م
رقم 

التنسيق
التخصصالنوعاسم الطالـــــــب

معدل 

الثانوية
القاعةالدورالمبنى

حالة 

الرغبة
نوع االختبار

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية86.88دراســات انجليزيةأنثىابتسام يوسف عبده حسن12007577

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية90.25دراســات انجليزيةأنثىابتهال محمد احمد علي حسن22014531

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية85.38دراســات انجليزيةأنثىابرار احمد عوض احمد عبدهللا32005853

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية79.5دراســات انجليزيةأنثىاحالم رمزي محمد احمد42007262

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية79.63دراســات انجليزيةأنثىاحالم سيف خالد قحطان52016248

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية87.38دراســات انجليزيةأنثىاحالم عبدالجواد احمد شائع62004954

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية81.5دراســات انجليزيةذكراحمد محمد عوض احمد عبدهللا72006649

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية88دراســات انجليزيةأنثىارزاق قائد عبده عثمان82016447

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية87.75دراســات انجليزيةأنثىاريح حسين عبدهللا غالب المحلوي92008304

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية80.63دراســات انجليزيةذكراسعد عبدهللا عبدالرحمن عبدالحميد102018226

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية86.88دراســات انجليزيةأنثىاسماء شكيب محمود عبده112006672

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية83.75دراســات انجليزيةأنثىاسماء عبد القادر قاسم محمد122009371

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية94.38دراســات انجليزيةأنثىاسماء محمد حميد حسن العبدلي132008424

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية85.75دراســات انجليزيةأنثىاسماء محمد سعيد ناجي142008238

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية89.13دراســات انجليزيةأنثىاسماء محمود حمود ناجي الشجاع152008863

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية93.38دراســات انجليزيةأنثىاسيل عبد الواسع عبده هزبر خالد المخالفي162000562

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية90.25دراســات انجليزيةأنثىاشجان سند سعيد محمد احمد172012019

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية88دراســات انجليزيةأنثىاشراق محمد عبده سعيد صالح182003934

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية93.25دراســات انجليزيةأنثىاصالة عبده سعيد احمد192010968

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية86دراســات انجليزيةأنثىاصالة محمد هزاع شايف202007377

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية83.38دراســات انجليزيةأنثىاصاله احمد سيف غالب سعيد الخليدي212006203

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية87.75دراســات انجليزيةأنثىافراح صالح سيف فرحان222004279

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية89.88دراســات انجليزيةأنثىافنان رياض محمد قائد الشميري232019609

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية88.88دراســات انجليزيةأنثىافنان عبدالرحمن محمد احمد242014663

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية86.88دراســات انجليزيةأنثىافنان عبدالفتاح حسان عبدالرحيم252016166

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية85.38دراســات انجليزيةأنثىاالء حسن عبده حسن غالب262012433

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية92.25دراســات انجليزيةأنثىاالء عبدهللا احمد غالب272011802

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية87.13دراســات انجليزيةأنثىالطاف عبدالغني احمد سلطان282016086

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية87.13دراســات انجليزيةأنثىالهام شوقي محمد عبدهللا سالم292006375

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية85.87دراســات انجليزيةأنثىام الخير عدنان علي غالب302007108

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية92دراســات انجليزيةأنثىامال خالد قاسم علي البدري312019925

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية86.25دراســات انجليزيةأنثىاماني عبده صالح قائد سالم322019143

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية96.25دراســات انجليزيةأنثىاماني محمود احمد عبدالفتاح الوحيش332012797

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية88.88دراســات انجليزيةأنثىامةالعليم يوسف صالح يوسف342008282

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية89.88دراســات انجليزيةأنثىامل امين احمد محمد352005631

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية87.38دراســات انجليزيةأنثىامل حسن بن حسن محمد362003386

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية80.88دراســات انجليزيةأنثىامل خالد سعيد غالب372011534

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية81دراســات انجليزيةأنثىامل شوقي ابوبكر احمد صالح382019741

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية89.75دراســات انجليزيةأنثىامل علي عبدالملك محمد فاضل القباطي392002975

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية96.38دراســات انجليزيةأنثىامل محمود احمد عبدالفتاح الوحيش402012807

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية90.38دراســات انجليزيةأنثىاميره سالم علي فتيني الزبيدي412016438

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية91.75دراســات انجليزيةأنثىاميمة عادل محمد عبده422008257

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية82.75دراســات انجليزيةأنثىاميمة عبد الفتاح احمد الحاج432009186

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية89.38دراســات انجليزيةأنثىاميمة منصور علي عبده442013896
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الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية90.5دراســات انجليزيةأنثىانسام علي عبدالحميد ردمان452008839

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية91دراســات انجليزيةأنثىانمار منصور عبدالستار مامون الحميري462019906

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية83.13دراســات انجليزيةأنثىاوسان عبدالواسع سعيد مقبل السروري472008871

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية89.75دراســات انجليزيةأنثىايات علي محمد مهيوب482017258

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية90.75دراســات انجليزيةأنثىاية احمد امين حسن الشيخ492013520

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية88.75دراســات انجليزيةأنثىاية ثابت محمد علي502014018

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية93.13دراســات انجليزيةأنثىايمان عبدهللا حسن علي الفقيه512019769

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية90دراســات انجليزيةأنثىايمان عبدهللا ناجي حسن الجابري522016771

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية86.63دراســات انجليزيةأنثىايمان عبده صالح علي532009434

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية80.25دراســات انجليزيةأنثىايمان محمد محمد علي غالب542003469

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية93.75دراســات انجليزيةأنثىبثينة عبدهللا سلطان طاهر552004419

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية85.88دراســات انجليزيةأنثىبثينة فؤاد فارع صالح562019330

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية87.38دراســات انجليزيةأنثىبراءة ناجي محمد علي ناصر572014270

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية81.63دراســات انجليزيةأنثىبراءه عبدالكريم احمد عبده دبوان582007374

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية85.5دراســات انجليزيةذكربسام علي احمد عبدالملك592017383

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية90.75دراســات انجليزيةأنثىبسمة عبدهللا قاسم يحيى العسكري602004390

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية88.13دراســات انجليزيةأنثىبسمه سلمان داؤود عمر612016436

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية84.25دراســات انجليزيةذكربشار عبده ناشر احمد622005700

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية95.63دراســات انجليزيةأنثىبشرى ادريس احمد احمد632018057

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية91.25دراســات انجليزيةأنثىبشرى صادق عبدالرحيم عبدالعزيز642000749

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية85.25دراســات انجليزيةأنثىبشرى محمود علي محمد الشرعبي652006090

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية80.38دراســات انجليزيةأنثىبلقيس احمد عبدالقادر ناصر662006525

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية84.25دراســات انجليزيةأنثىبيان يوسف مهدي حسن672002839

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية82.5دراســات انجليزيةذكرتغريد عبدالقوي اسماعيل ثابت الشرعبي682018592

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية82دراســات انجليزيةأنثىتقى صادق احمد علي692011584

الكترونيOkالدرةاالولكلية التربية98.5دراســات انجليزيةأنثىتميم عبدهللا محمد االغواني702017109

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية87.5دراســات انجليزيةأنثىتيسير عبدالحميد محمد محمد712011017

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية91.5دراســات انجليزيةأنثىثريا محمد عبدالجليل علي محمد722011341

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية91.25دراســات انجليزيةأنثىثناء عبدالرقيب عبده محمد732016326

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية85.25دراســات انجليزيةأنثىجويرية عبدهللا عبدالمغني محمد742007677

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية88.25دراســات انجليزيةأنثىحليمة عبدالجليل احمد القاضي752016245

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية91.63دراســات انجليزيةأنثىحليمه علي صالح عائض حميد762004623

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية91دراســات انجليزيةأنثىحماس عبده احمد غالب الجعفري772019474

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية80.75دراســات انجليزيةأنثىحنان عبده سالم نعمان الحاج782005820

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية90.5دراســات انجليزيةأنثىحنان علي سيف سعيد792015949

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية87.38دراســات انجليزيةأنثىحنان محمد هزاع ثابت802018642

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية90.25دراســات انجليزيةأنثىخلود قاسم محمد عبده العشاري812012526

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية79.75دراســات انجليزيةأنثىخولة احمد عبدهللا صالح822003237

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية82.75دراســات انجليزيةأنثىداليا عبده محمد حميد الوردي832004772

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية86.38دراســات انجليزيةأنثىدعاء صالح سليمان محمد االصبحي842016727

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية94.25دراســات انجليزيةأنثىدعاء طالل حسن عساج852005444

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية89.75دراســات انجليزيةأنثىدينا عبدهللا عبده حسان862014903

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية79.25دراســات انجليزيةأنثىذكرى حسن علي محمد سعيد872005204

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية85.13دراســات انجليزيةأنثىذكريات عبد القادر علي ناجي882019862
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الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية87.88دراســات انجليزيةأنثىذكريات محمد احمد مرشد892017793

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية91.63دراســات انجليزيةأنثىربا محمد فرحان حسن902005330

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية80.5دراســات انجليزيةأنثىربا محمد يحيى عبدالوارث912016308

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية90.13دراســات انجليزيةأنثىرباء نبيل عبدهللا عبدهللا922007885

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية96دراســات انجليزيةأنثىربى عبدالرحمن محمد صالح الهندي932016294

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية93.75دراســات انجليزيةأنثىرحاب احمد عبدهللا سعيد منصور الشرعبي942001979

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية80.63دراســات انجليزيةأنثىرحاب جمال هزاع952014211

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية88.5دراســات انجليزيةأنثىرحاب ماجد نصر علي962011402

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية85دراســات انجليزيةأنثىرحمة احمد صالح النحلة972019142

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية86.88دراســات انجليزيةأنثىرحمة عبدهللا عبده عبدهللا سنان982005455

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية88دراســات انجليزيةأنثىرحمة نبيل محمد عبدهللا الحميري992018538

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية88.13دراســات انجليزيةأنثىرشا عارف عبده محمد الزبيري1002003263

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية88.5دراســات انجليزيةأنثىرشا قاسم محمد علي الغنام1012013021

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية83.38دراســات انجليزيةأنثىرضيه فرحان قائد حسن1022006550

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية92.38دراســات انجليزيةأنثىرقية محمد علي يحيى1032002810

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية92.13دراســات انجليزيةأنثىرقية منير محمد حسن العبسي1042015990

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية87.88دراســات انجليزيةأنثىرندى سعيد محمد جسار1052018192

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية81.5دراســات انجليزيةأنثىروان عبدالحبيب احمد محمد1062006818

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية82.63دراســات انجليزيةأنثىروان عبدالغني قاسم حزام فرحان1072006546

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية79.75دراســات انجليزيةأنثىروسان عبدالحفيظ حميد عبدهللا1082019735

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية83.5دراســات انجليزيةأنثىروى عمر عبدالكريم محمد اسماعيل1092012737

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية84.38دراســات انجليزيةأنثىرويدا انيس علي محمد الشرعبي1102014868

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية93.5دراســات انجليزيةأنثىرويدا عدنان منصور غالب1112018800

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية84.13دراســات انجليزيةأنثىريم سعيد محمد غالب1122007743

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية88.38دراســات انجليزيةأنثىزبيدة علي عبده محمد مدهش الغالبي1132019362

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية82.5دراســات انجليزيةأنثىزبيده محمد عبدالقوي الحذيفي1142004205

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية89.75دراســات انجليزيةأنثىزينب عبدالقوي فائد عبدالخالق1152012228

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية91دراســات انجليزيةأنثىزينه عبدالخالق محسن علي الردفاني1162010593

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية81.75دراســات انجليزيةأنثىسارة محمد حسان عبده احمد1172004442

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية84.63دراســات انجليزيةأنثىساره منير عبدهللا ذياب سالم العريقي1182019085

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية87.75دراســات انجليزيةذكرسالي ياسر مهيوب احمد القاضي1192018198

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية79.63دراســات انجليزيةذكرسالي يحيى عبدالغني محمد عبدالرقيب1202007591

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية81.13دراســات انجليزيةأنثىسرين منور عبدالغني عبده1212018750

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية87.63دراســات انجليزيةأنثىسعاد عامر عبدالوهاب عبدالرحيم1222016871

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية88.88دراســات انجليزيةأنثىسلى انور طه مهدي االحمدي1232005672

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية87.38دراســات انجليزيةأنثىسماح احمد سيف علي1242003532

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية86.38دراســات انجليزيةأنثىسماح عبد الرزاق عبد المجيد حسن العزاني1252012624

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية84.38دراســات انجليزيةأنثىسماح مختار احمد عبده الحمادي1262012489

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية91.5دراســات انجليزيةأنثىسماهر عبدالحميد ثابت محمد1272004368

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية85.5دراســات انجليزيةأنثىسمر عبدهللا عبده اسماعيل الشرعبي1282008838

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية83.5دراســات انجليزيةأنثىسمية امين احمد محمد1292004001

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية87دراســات انجليزيةأنثىسمية عبداالله عبدالرحمن سعيد1302001568

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية90.5دراســات انجليزيةأنثىسمية محمد احمد دحان1312017490

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية91.38دراســات انجليزيةأنثىسهير عارف محمد احمد1322004085
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الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية94دراســات انجليزيةأنثىسهير عبدالقوي محمد سعيد المروني1332008115

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية89.13دراســات انجليزيةأنثىسونيا فاضل ناجي محمد1342008852

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية89.25دراســات انجليزيةأنثىسيرين جالل عبد الرحمن دحيان1352014433

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية88.75دراســات انجليزيةأنثىسيماء علي محمد هزاع االثوري1362020154

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية89.88دراســات انجليزيةأنثىشذى صادق عبدالجليل عبدهللا1372018760

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية89.75دراســات انجليزيةأنثىشيماء صدام محمد سيف محمد الدبعي1382005832

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية87.13دراســات انجليزيةأنثىشيماء فهد مهيوب احمد1392006834

الكترونيOkاالغبرياالولكلية التربية95دراســات انجليزيةأنثىشيماء فيصل شائف كليب1402008074

الكتروني106Okاالولالتربية86.63دراســات انجليزيةذكرصالح محمد صالح الرميم1412019411

الكتروني106Okاالولالتربية86.63دراســات انجليزيةأنثىصفاء عبداللطيف محمد عبده1422016231

الكتروني106Okاالولالتربية92.63دراســات انجليزيةأنثىصفية عبدهللا عبده اسماعيل الشرعبي1432008860

الكتروني106Okاالولالتربية80.75دراســات انجليزيةأنثىضفاف معن فاروق محمد القرشي1442016756

الكتروني106Okاالولالتربية87.13دراســات انجليزيةأنثىعائشة يوسف عثمان محمد مدهش الغالبي1452019803

الكتروني106Okاالولالتربية80.88دراســات انجليزيةذكرعبدالرزاق علي ناجي الصبري1462016553

الكتروني106Okاالولالتربية92.75دراســات انجليزيةذكرعبدالملك سيف محمد احمد1472019821

الكتروني106Okاالولالتربية89.5دراســات انجليزيةأنثىعبير امين محمد عماد1482008738

الكتروني106Okاالولالتربية85.88دراســات انجليزيةأنثىعصماء محمد حميد سلطان1492014035

الكتروني106Okاالولالتربية86.63دراســات انجليزيةأنثىعفاف فريد بكيل احمد1502004511

الكتروني106Okاالولالتربية90.25دراســات انجليزيةأنثىعال عبدالجبار حسن محسن1512015530

الكتروني106Okاالولالتربية92.13دراســات انجليزيةأنثىعال عبدالرقيب علي قاسم السماوي1522008303

الكتروني106Okاالولالتربية88.63دراســات انجليزيةأنثىعال منصور احمد عقالن1532008857

الكتروني106Okاالولالتربية82دراســات انجليزيةأنثىعلياء خالد سعيد عبده1542004261

الكتروني106Okاالولالتربية89دراســات انجليزيةأنثىغادة عبدالحميد محمد محمد1552010519

الكتروني106Okاالولالتربية94.88دراســات انجليزيةأنثىغدير رمزي ثابت احمد صائل1562008658

الكتروني106Okاالولالتربية95.25دراســات انجليزيةأنثىغدير عبدهللا احمد نعمان علي1572007153

الكتروني106Okاالولالتربية93.38دراســات انجليزيةأنثىغدير عبده قاسم عبده علي1582009255

الكتروني106Okاالولالتربية91.13دراســات انجليزيةأنثىغدير نبيل فضل احمد1592018052

الكتروني106Okاالولالتربية85.87دراســات انجليزيةأنثىغدير نبيل مهيوب محمد1602018719

الكتروني106Okاالولالتربية91.88دراســات انجليزيةأنثىغيداء فؤاد عبدهللا احمد الشيخ1612007094

الكتروني106Okاالولالتربية85.75دراســات انجليزيةأنثىفاطمة عبدالمنان صالح سعيد الحدالي1622006616

الكتروني106Okاالولالتربية87.63دراســات انجليزيةأنثىفاطمة محمد حميد سلطان1632014049

الكتروني106Okاالولالتربية86.88دراســات انجليزيةأنثىفضيلة عبدهللا عبده سيف1642019461

الكتروني106Okاالولالتربية94.5دراســات انجليزيةأنثىكوثر حسان علي جابر1652019773

الكتروني106Okاالولالتربية89.5دراســات انجليزيةأنثىلمياء علي محمد حسن1662009427

الكتروني106Okاالولالتربية86.13دراســات انجليزيةأنثىلمياء محمد حسن سيف1672005553

الكتروني106Okاالولالتربية88.25دراســات انجليزيةأنثىماريا نبيل محمد عبدهللا الحميري1682018645

الكتروني106Okاالولالتربية88.5دراســات انجليزيةأنثىمارية احمد سعيد حسن1692005921

الكتروني106Okاالولالتربية86.63دراســات انجليزيةأنثىمارية حسن عبده سنان1702019428

الكتروني106Okاالولالتربية79.75دراســات انجليزيةأنثىمارية عبدهللا سيف عبده1712015715

الكتروني106Okاالولالتربية91.25دراســات انجليزيةذكرمحمد حميد عبدهللا محمد1722018714

الكتروني106Okاالولالتربية82.5دراســات انجليزيةذكرمحمد عمر محمد عبده المداح1732008837

الكتروني106Okاالولالتربية85.63دراســات انجليزيةذكرمحمد فيصل محمد عبدالغني احمد1742011492

الكتروني106Okاالولالتربية95.71دراســات انجليزيةأنثىمرام صادق سيف النقيب1752002256

الكتروني106Okاالولالتربية89دراســات انجليزيةأنثىمرام عبدالخالق سيف عساج1762007903
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الكتروني106Okاالولالتربية86.88دراســات انجليزيةأنثىمروى احمد عبدالوهاب القادري1772006356

الكتروني106Okاالولالتربية86.75دراســات انجليزيةأنثىمريم سامي ناصر صالح الهداش1782006391

الكتروني106Okاالولالتربية87.5دراســات انجليزيةأنثىمسار شاكر احمد عبده الحاج1792012760

الكتروني106Okاالولالتربية89.13دراســات انجليزيةذكرمعاذ عبدهللا احمد قاسم التبعي1802005103

الكتروني107Okاالولالتربية83.63دراســات انجليزيةأنثىمالك وليد عبدهللا علي1812011658

الكتروني107Okاالولالتربية95.38دراســات انجليزيةأنثىمنار عبدهللا محمد صالح دبوان1822013932

الكتروني107Okاالولالتربية85.13دراســات انجليزيةأنثىمنار علي سلطان سيف محمد1832009116

الكتروني107Okاالولالتربية84.38دراســات انجليزيةأنثىمنال محمد رحمي شكري حسن1842008956

الكتروني107Okاالولالتربية91.88دراســات انجليزيةأنثىمنى ياسر سيف عبدالواسع1852016409

الكتروني107Okاالولالتربية84دراســات انجليزيةأنثىمها حافظ احمد محمد سالم1862012834

الكتروني107Okاالولالتربية91.38دراســات انجليزيةذكرمها رامي محمد يوسف عبدالقادر1872004435

الكتروني107Okاالولالتربية89دراســات انجليزيةأنثىموده مختار سلطان عبدهللا الشيباني1882016921

الكتروني107Okاالولالتربية84.88دراســات انجليزيةذكرناهض امين حميد محمد الحاج1892004466

الكتروني107Okاالولالتربية92.63دراســات انجليزيةأنثىنجوى عبدالستار سيف غالب الشميري1902003779

الكتروني107Okاالولالتربية87.25دراســات انجليزيةأنثىنجيبة عبدهللا محمد احمد1912004463

الكتروني107Okاالولالتربية86.5دراســات انجليزيةأنثىندى احمد حمود سيف1922005601

الكتروني107Okاالولالتربية89.75دراســات انجليزيةأنثىندى محمد سعيد غالب1932017118

الكتروني107Okاالولالتربية80.75دراســات انجليزيةأنثىنسمة عبدالكريم احمد ناجي الفقية1942006052

الكتروني107Okاالولالتربية94.75دراســات انجليزيةأنثىنسمة فضل عبدالمغني سعيد1952010066

الكتروني107Okاالولالتربية90.13دراســات انجليزيةأنثىنسيبة حسن هائل ثابت الحميري1962005744

الكتروني107Okاالولالتربية83.5دراســات انجليزيةأنثىنسيبة عبدالرقيب سعيد قائد االسدي1972015511

الكتروني107Okاالولالتربية87.88دراســات انجليزيةأنثىنسيبه عبدالودود محمد عبدالودود1982012586

الكتروني107Okاالولالتربية80.88دراســات انجليزيةأنثىنهاد حمود محمد قائد العماد1992014920

الكتروني107Okاالولالتربية89.63دراســات انجليزيةأنثىنورهان عبدالرب حميد محمد2002009811

الكتروني107Okاالولالتربية82.13دراســات انجليزيةذكرهاجر علي محمد حسن احمد علوي2012009421

الكتروني107Okاالولالتربية81.13دراســات انجليزيةأنثىهاجر قائد عبده عثمان2022017914

الكتروني107Okاالولالتربية93.88دراســات انجليزيةأنثىهاجر محمد عبدالملك عبده2032009298

الكتروني107Okاالولالتربية87دراســات انجليزيةذكرهادي علي قائد محمد القباطي2042019157

الكتروني107Okاالولالتربية90.5دراســات انجليزيةأنثىهالة نعمان لطف محمد الشرعبي2052006311

الكتروني107Okاالولالتربية84.75دراســات انجليزيةأنثىهبة زيد سلطان مهيوب قاسم2062004714

الكتروني107Okاالولالتربية86دراســات انجليزيةأنثىهبة محمد سلطان علي2072009880

الكتروني107Okاالولالتربية83.25دراســات انجليزيةأنثىهديل امين عبدالغني مهيوب العليمي2082007874

الكتروني107Okاالولالتربية87.63دراســات انجليزيةأنثىهناء عبدهللا محمد عبدهللا2092005668

الكتروني107Okاالولالتربية94.13دراســات انجليزيةأنثىهند سلطان محمد غالب المليكي2102013893

الكتروني107Okاالولالتربية89.38دراســات انجليزيةأنثىهند عبدالهادي صالح سعيد2112002804

الكتروني107Okاالولالتربية97.38دراســات انجليزيةأنثىوردة فؤاد عبده سلطان2122009443

الكتروني107Okاالولالتربية84.63دراســات انجليزيةأنثىوفاء عبد الوهاب حمود مهيوب2132012648

الكتروني107Okاالولالتربية88.5دراســات انجليزيةأنثىوفاء عبدالجليل نصر علي حزام2142006604

الكتروني107Okاالولالتربية90.63دراســات انجليزيةأنثىوفاء نجيب منصور هزاع2152007853

الكتروني107Okاالولالتربية90.88دراســات انجليزيةأنثىوئام محمد علي بجاش2162008978

الكتروني107Okاالولالتربية86.13دراســات انجليزيةأنثىياسمين المنتصر احمد عبدهللا2172005409

الكتروني107Okاالولالتربية85دراســات انجليزيةذكريزن محمد عبده احمد2182004708

الكتروني308Okالثالثالتربية91.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىابرار عارف عبدالرحمن احمد12016445

الكتروني308Okالثالثالتربية88.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاحسان احمد الحمدي عبده المحسن22011122
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الكتروني308Okالثالثالتربية87.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاحالم عبدالجواد احمد شائع32004954

الكتروني308Okالثالثالتربية76.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكراحمد جميل احمد اسماعيل42003045

الكتروني308Okالثالثالتربية72.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكراحمد عامر سيف قاسم52012381

الكتروني308Okالثالثالتربية74دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكراحمد علي احمد اسماعيل62008842

الكتروني308Okالثالثالتربية70.25دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكراحمد محمد قاسم محمد سعيد72003758

الكتروني308Okالثالثالتربية79.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاروى فيصل عبدهللا صالح82019095

الكتروني308Okالثالثالتربية82.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىازهار احمد عبده حزام92011905

الكتروني308Okالثالثالتربية77.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكراسامه عبده حمود عبد هللا102016442

الكتروني308Okالثالثالتربية78.63دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكراسامه محمد قاسم صالح112011656

الكتروني308Okالثالثالتربية73.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاسراء عبدهللا عبدالوهاب عبدالولي المجاهد122005369

الكتروني308Okالثالثالتربية71.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاسرار احمد قاسم عبدهللا132009067

الكتروني308Okالثالثالتربية79دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاسماء عارف محمد حسن142015032

الكتروني308Okالثالثالتربية91.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاسماء فيصل علي محمد عوض152004945

الكتروني308Okالثالثالتربية74.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاسمهان مامون غالب سيف162007745

الكتروني308Okالثالثالتربية74.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاشجان محمد الحاج احمد الجبري172004400

الكتروني308Okالثالثالتربية83.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاضواء جميل عبدهللا عبدالفتاح182017835

الكتروني308Okالثالثالتربية89.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاقبال عبد الحكيم حمود قاسم192011098

الكتروني308Okالثالثالتربية88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىامة الرحمن احمد عبده قائد202014468

الكتروني308Okالثالثالتربية87دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىامنيات سعيد قائد حسن212016197

الكتروني308Okالثالثالتربية83.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىبثينه محمود محمد محمد حسن222010639

الكتروني308Okالثالثالتربية85.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكربسام علي احمد عبدالملك232017383

الكتروني308Okالثالثالتربية70.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىتغاريد عادل محمد ناجي242007439

الكتروني308Okالثالثالتربية69.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىحسناء سيف محمد ناصر هذال252015254

الكتروني308Okالثالثالتربية84.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىحماس محمد سيف سعد الحميري262006290

الكتروني308Okالثالثالتربية71.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىخديجه عمر سعيد محمد272014962

الكتروني308Okالثالثالتربية82.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىداليا عبده محمد حميد الوردي282004772

الكتروني308Okالثالثالتربية89.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىداليا محمد امين حسان الشميري292009277

الكتروني308Okالثالثالتربية75.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىراغدة احمد عبدهللا مهيوب302008566

الكتروني308Okالثالثالتربية90.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرانيا امين علي محمد المعمري312009436

الكتروني308Okالثالثالتربية91.63دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىربا محمد فرحان حسن322005330

الكتروني308Okالثالثالتربية77.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرحاب حمود سيف عبدهللا احمداليوسفي332009449

الكتروني308Okالثالثالتربية83.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرحاب علي عبده محمد عماد342007360

الكتروني308Okالثالثالتربية81.25دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرمال محمد سفيان طالب352007186

الكتروني308Okالثالثالتربية72.12دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرنا سلطان قاسم احمد ياسر362013455

الكتروني308Okالثالثالتربية92دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىروان عبداالله نعمان محمد البركاني372012762

الكتروني308Okالثالثالتربية82.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرويدا محمد عبده عبدالعزيز382018166

الكتروني308Okالثالثالتربية92.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىروينة عبدالعزيز غالب عبده392019747

الكتروني308Okالثالثالتربية72.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىريما عبدالوالي حمود ثابت402004997

الكتروني308Okالثالثالتربية70.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسحر احمد احمد غالب السروري412016815

الكتروني308Okالثالثالتربية88.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسعاد محمد عبدالمغني قائد422005928

الكتروني308Okالثالثالتربية92.25دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسكينة محمد مقبل قاسم علي الوريفي432011593

الكتروني308Okالثالثالتربية78.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسكينة ياسين عبد هللا صالح الباهلي442011087

الكتروني308Okالثالثالتربية80.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسماح محمد عبده عوض االبي452004573

الكتروني308Okالثالثالتربية83.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسمية امين احمد محمد462004001
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الكتروني308Okالثالثالتربية78.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسمية سمير حسين صالح حمادي472007447

الكتروني308Okالثالثالتربية82.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسمية صادق احمد محمد االثوري482005102

الكتروني308Okالثالثالتربية75.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسمية محمد صالح علي احمد الرميم492003727

الكتروني308Okالثالثالتربية78.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسمية هزاع حسن احمد502019866

الكتروني309Okالثالثالتربية73.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسناء امين عبدهللا احمد512004897

الكتروني309Okالثالثالتربية85.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسهى عبدالحق عبده احمد الشوافي522009787

الكتروني309Okالثالثالتربية84.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىصابرين علي محمد صالح532019868

الكتروني309Okالثالثالتربية78.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرعبدالوهاب مصطفى حمود احمد542009689

الكتروني309Okالثالثالتربية81.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىعتاب محمد اسماعيل غالب الوجيه552008079

الكتروني309Okالثالثالتربية70.25دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىعصماء امين سرحان شعيب المخالفي562003053

الكتروني309Okالثالثالتربية75.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرعمار عبده محمد مهدي572014474

الكتروني309Okالثالثالتربية85.63دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىغدير نجيب حميد عبدهللا582005932

الكتروني309Okالثالثالتربية73.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرفاروق فضل عباس عبده592017281

الكتروني309Okالثالثالتربية86.63دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىفاطمه محمد حسان محمد سعد602006191

الكتروني309Okالثالثالتربية94.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىماريا جمال محمد عبدالغني612006948

الكتروني309Okالثالثالتربية92.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمالكه محمد عبده علي622007560

الكتروني309Okالثالثالتربية81.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمرام عبدهللا نعمان حسين632005129

الكتروني309Okالثالثالتربية87.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمروى عبدالحق عبده احمد642009736

الكتروني309Okالثالثالتربية92.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمالك منصور احمد فازع652016274

الكتروني309Okالثالثالتربية75.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمنار سمير عبدالملك نعمان662005442

الكتروني309Okالثالثالتربية74.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمنار ياسر حسان علي عبدالرزاق672002624

الكتروني309Okالثالثالتربية79.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمنار يوسف عبدالجليل علي الحمادي682019890

الكتروني309Okالثالثالتربية71.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرمنصور بجاش محمد سعيد692011060

الكتروني309Okالثالثالتربية75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمنى محمد سعيد محمد قاسم702014196

الكتروني309Okالثالثالتربية82.25دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرنادر عبدالجليل محمد احمدالمغربي712019106

الكتروني309Okالثالثالتربية75.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىنجاة علي احمد قائد722012204

الكتروني309Okالثالثالتربية89.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىنزيره محمد سفيان طالب732007190

الكتروني309Okالثالثالتربية87.63دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىنسيبة محمد عبده احمد742016325

الكتروني309Okالثالثالتربية81دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىنهلة علي مهيوب عقالن752008148

الكتروني309Okالثالثالتربية91.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىنهلة محمد مقبل سعيد الطل762009664

الكتروني309Okالثالثالتربية93.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرنهى عبدالجليل قائد ثابت772004955

الكتروني309Okالثالثالتربية75.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىنور عبده سعيد احمد عنبر782007375

الكتروني309Okالثالثالتربية77.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىهبه نجيب عبده سعيد احمد792005907

الكتروني309Okالثالثالتربية84.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىهدى فؤاد علي سعيد802013163

الكتروني309Okالثالثالتربية87دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىهديل سلطان عبده مقبل اسماعيل الحمادي812018088

الكتروني309Okالثالثالتربية69.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىهيفاء فهد احمد الحاج حمود822016597

الكتروني309Okالثالثالتربية74.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىوردة عبدالرحمن احمد حسين832019390

الكتروني309Okالثالثالتربية81دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىوفاء مهيوب حسان محمد842012439

الكتروني309Okالثالثالتربية91.63دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىوهيبة عبدالمؤمن عبدالولي عبدالحق الحدابي852009270

209XXXXXXالثانيالتربية82.5دراســات انجليزيةأنثىازهار احمد عبده حزام12011905

209XXXXXXالثانيالتربية79.25دراســات انجليزيةأنثىازهار محمد عبدهللا سعيد علي22008925

209XXXXXXالثانيالتربية88.88دراســات انجليزيةأنثىاسماء فؤاد قائد عبد الحميد32018912

209XXXXXXالثانيالتربية80.38دراســات انجليزيةأنثىاقدار محمد قايد ابراهيم42016316
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209XXXXXXالثانيالتربية94.75دراســات انجليزيةأنثىاماني ردمان محمد سعيد52005560

209XXXXXXالثانيالتربية89.88دراســات انجليزيةأنثىامةالرحمن علي عثمان درهم62010386

209XXXXXXالثانيالتربية80.13دراســات انجليزيةأنثىامةهللا صادق علي حسان72019550

209XXXXXXالثانيالتربية90.29دراســات انجليزيةأنثىامل عبدالسالم خالد فرحان الشرعبي82009138

209XXXXXXالثانيالتربية90.5دراســات انجليزيةأنثىاميره سمير محمد منصور الشميري92007412

209XXXXXXالثانيالتربية96.38دراســات انجليزيةأنثىاية محمد حزام احمد الخليدي102014264

209XXXXXXالثانيالتربية88.5دراســات انجليزيةأنثىبسملة علي سلطان عبدهللا112007666

209XXXXXXالثانيالتربية89.13دراســات انجليزيةأنثىبلقيس فؤاد محمد محمد الجالل122013870

209XXXXXXالثانيالتربية86.63دراســات انجليزيةأنثىتسنيم رمزي علي عبدهللا132020225

209XXXXXXالثانيالتربية90.25دراســات انجليزيةأنثىحالية محمد احمد محمد الفقيه142019739

209XXXXXXالثانيالتربية90.25دراســات انجليزيةذكرحذيفه عبده سيف محمد152010114

209XXXXXXالثانيالتربية93.38دراســات انجليزيةذكرحنين احمد قاسم احمد162019533

209XXXXXXالثانيالتربية89دراســات انجليزيةأنثىخلود عبده طه مدهش172006477

209XXXXXXالثانيالتربية81.88دراســات انجليزيةأنثىديانا علي عبده بشر182014265

209XXXXXXالثانيالتربية81.25دراســات انجليزيةأنثىرمال محمد سفيان طالب192007186

209XXXXXXالثانيالتربية89.13دراســات انجليزيةأنثىرنا عبده علي قائد القباطي202013319

209XXXXXXالثانيالتربية86.88دراســات انجليزيةأنثىرهام محمد محمود صالح212018626

209XXXXXXالثانيالتربية85دراســات انجليزيةأنثىروان احمد عبده درويش222006330

209XXXXXXالثانيالتربية92.5دراســات انجليزيةأنثىروينة عبدالعزيز غالب عبده232019747

209XXXXXXالثانيالتربية93.75دراســات انجليزيةأنثىزينب سلطان علي عبيد242020267

209XXXXXXالثانيالتربية82.88دراســات انجليزيةأنثىسمية صادق احمد محمد االثوري252005102

209XXXXXXالثانيالتربية81.63دراســات انجليزيةأنثىسوزان عبده حسن ناجي262020301

209XXXXXXالثانيالتربية89.88دراســات انجليزيةذكرصالح حسن محمد حسان272019804

209XXXXXXالثانيالتربية89.5دراســات انجليزيةأنثىعبير عبد الغفور عبد حمود282018991

209XXXXXXالثانيالتربية90.63دراســات انجليزيةأنثىعفراء هزاع قائد سيف الشرعبي292010586

209XXXXXXالثانيالتربية91.38دراســات انجليزيةأنثىفاطمة فاروق عبدالرحمن علي الزبيري302019687

209XXXXXXالثانيالتربية94دراســات انجليزيةأنثىلونا محمد عبدالواسع احمد312007911

209XXXXXXالثانيالتربية80.13دراســات انجليزيةأنثىماريا احمد عبدهللا محمد الصغير322020223

209XXXXXXالثانيالتربية94.13دراســات انجليزيةأنثىماريا جمال محمد عبدالغني332006948

209XXXXXXالثانيالتربية81.5دراســات انجليزيةذكرمحمد خالد عوض احمد عبدهللا342006656

209XXXXXXالثانيالتربية80.25دراســات انجليزيةذكرمحمد فهمي محمد سعيد المعمري352020212

209XXXXXXالثانيالتربية85.63دراســات انجليزيةأنثىمرام علي محمد فارع362019878
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209XXXXXXالثانيالتربية84.63دراســات انجليزيةأنثىمروة احمد حسن علي372005814

209XXXXXXالثانيالتربية79.25دراســات انجليزيةأنثىمروة محمد احمد المقطري382018299

209XXXXXXالثانيالتربية89.38دراســات انجليزيةأنثىمروة مختار محمد احمد علي الصلوي392005465

209XXXXXXالثانيالتربية93دراســات انجليزيةأنثىندى عبد هللا طه محمد دحان402007581

209XXXXXXالثانيالتربية81.88دراســات انجليزيةأنثىنفيسة محمد محمد النهاري412008919

209XXXXXXالثانيالتربية89.75دراســات انجليزيةأنثىهايدي محمد سعيد علي422008858

209XXXXXXالثانيالتربية82.13دراســات انجليزيةذكرهبة احمد سلطان عبادي432010061

209XXXXXXالثانيالتربية82.88دراســات انجليزيةأنثىهدى عبدالغني عبدالملك عبدالصغير442009622

209XXXXXXالثانيالتربية84.88دراســات انجليزيةأنثىهدئ فؤاد علي سعيد452014779

209XXXXXXالثانيالتربية93.13دراســات انجليزيةذكروائل ناصر سعيد عبده عبدهللا العواضي462006147

209XXXXXXالثانيالتربية90.38دراســات انجليزيةذكروسام محمد غالب علي472005517

209XXXXXXالثانيالتربية78.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكراحمد عبدالهادي هايس زامل12015675

209XXXXXXالثانيالتربية88.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىارزاق قائد عبده عثمان22017920

209XXXXXXالثانيالتربية71.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاسماء عادل عبدهللا سعيد االديمي32013296

209XXXXXXالثانيالتربية77دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىامارات احمد محمد عثمان عفان42008389

209XXXXXXالثانيالتربية87.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىامل حسن بن حسن محمد52003386

209XXXXXXالثانيالتربية82.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاميمة عبد الفتاح احمد الحاج62013852

209XXXXXXالثانيالتربية82دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىتقى صادق احمد علي72011584

209XXXXXXالثانيالتربية93.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرحنين احمد قاسم احمد82019533

209XXXXXXالثانيالتربية75.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىخلود حميد علي سعيد92019901

209XXXXXXالثانيالتربية92.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرقية منير محمد حسن العبسي102015990

209XXXXXXالثانيالتربية85دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىروان احمد عبده درويش112006331

209XXXXXXالثانيالتربية86.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرويدا احمد حسن ناجي122018525

209XXXXXXالثانيالتربية81.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىريم فضل عباس عبده132003820

209XXXXXXالثانيالتربية77.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىزينب عيسى سعيد سعيد احمد142009325

209XXXXXXالثانيالتربية80.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسالي نجيب حميد سعيد احمد براده152010970

209XXXXXXالثانيالتربية87دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسمية عبداالله عبدالرحمن سعيد162001568

209XXXXXXالثانيالتربية78.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسيمون عبدالرحمن مدهش نائف العميدي172004211

209XXXXXXالثانيالتربية91.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىفاطمة فاروق عبدالرحمن علي الزبيري182019687

209XXXXXXالثانيالتربية78.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرمحمد عبدالعليم عبدهللا احمد192013835

209XXXXXXالثانيالتربية80.25دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرمحمد فهمي محمد سعيد المعمري202020212

209XXXXXXالثانيالتربية85.63دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمرام علي محمد فارع212019878
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209XXXXXXالثانيالتربية77.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرميمونة شوقي عبده ناجي222019448

209XXXXXXالثانيالتربية90.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىنسيبة حسن هائل ثابت الحميري232005744

209XXXXXXالثانيالتربية86دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىهبة محمد سلطان علي242009880

209XXXXXXالثانيالتربية84.88دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىهدئ فؤاد علي سعيد252014779

209XXXXXXالثانيالتربية91.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرهيثم عبدهللا محمد علي262016931

209XXXXXXالثانيالتربية88.5دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىوفاء عبدالجليل نصر علي حزام272003189

209XXXXXXالثانيالتربية96.13دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىوالء محمد محمد سلطان282006949

مقابلة عبر القسم85.87301Okارشاد نفسيأنثىابرار خالد محمد احمد سعيد12013524

مقابلة عبر القسم72301Okارشاد نفسيذكراسامة صالح علي محمد22011228

مقابلة عبر القسم78.63301Okارشاد نفسيذكرحسن علي ابراهيم عقيل32018430

مقابلة عبر القسم80.5301Okارشاد نفسيأنثىخوله عبدالرحمن رسام انعم42016548

مقابلة عبر القسم99.4301Okارشاد نفسيأنثىريام فهمي حسان فاضل52015757

مقابلة عبر القسم88.38301Okارشاد نفسيأنثىسمية عبدهللا سنان قاسم62018851

مقابلة عبر القسم84.75301Okارشاد نفسيأنثىسمية مصلح احمد مرشد الوصابي72002387

مقابلة عبر القسم82.25301Okارشاد نفسيأنثىسناء عبدالناصر عبده قحطان القباطي82006443

مقابلة عبر القسم85.38301Okارشاد نفسيأنثىكفيلة احمد محمد ناصر92015721

مقابلة عبر القسم70.75301Okارشاد نفسيأنثىمنى فؤاد علي احمد العريقي102018919

مقابلة عبر القسم89.25301Okارشاد نفسيأنثىهديل عبدالحميد علي عبدهللا112018553

مقابلة عبر القسم80301Okارشاد نفسيأنثىهديل معاذ احمد حمود الصوفي122009824

مقابلة عبر القسم77.25301Okارشاد نفسيأنثىوفاء محمد عبدهللا غالب اليوسفي132003537

مقابلة عبر القسم91304Okتربية بدنية ورياضيةذكربليغ عبدالكريم علي عون12019519

مقابلة عبر القسم70.63304Okتربية بدنية ورياضيةذكرحسن طربوش طارش علي22019523

مقابلة عبر القسم83.75304Okتربية بدنية ورياضيةذكرخالد عبدالعزيز سيف احمد قحطان32011597

مقابلة عبر القسم70.88304Okتربية بدنية ورياضيةذكرعلي سعيد حسن غالب42016701

مقابلة عبر القسم78.63304Okتربية بدنية ورياضيةذكرعلي طربوش طارش علي52019713

مقابلة عبر القسم76.25304Okتربية بدنية ورياضيةذكرعيسى عبدالولي عبدهللا علي المحجري62013159

مقابلة عبر القسم80304Okتربية بدنية ورياضيةذكرمحمد عارف عبدالغني محمد72014005

مقابلة عبر القسم83.75304Okتربية بدنية ورياضيةذكرمختار طربوش طارش علي82019708

مقابلة عبر القسم81.25304Okتربية بدنية ورياضيةذكرمنتصر ملهي غالب عبده92013994

مقابلة عبر القسم76.25302Okتربية خاصةأنثىخديجة عبده محمد عبدهللا صالح الدبعي12011484

مقابلة عبر القسم80.63302Okتربية خاصةأنثىرحاب جمال هزاع22005624

مقابلة عبر القسم71.13302Okتربية خاصةأنثىرندى عبدالحميد علي حساني32012864

مقابلة عبر القسم79302Okتربية خاصةأنثىريم احمد علي عبده نصر42016384

مقابلة عبر القسم70.5302Okتربية خاصةأنثىعفراء نشوان سعيد محمد52011858

مقابلة عبر القسم78.38302Okتربية خاصةأنثىكفى حسن احمد محمد سعيد الشرماني62018589

مقابلة عبر القسم73.13302Okتربية خاصةأنثىهالة محمد احمد الحاج محمد علي72006112

مقابلة عبر القسم74.25302Okتربية خاصةأنثىهديل صادق عبدهللا سالم82003806

مقابلة عبر القسم84.63302Okتربية خاصةأنثىوفاء احمد سيف ناجي ناصر92005008

مقابلة عبر القسم85.38312Okدراسات عربيةأنثىاسماء عادل احمد سعد12005430

مقابلة عبر القسم84.5312Okدراسات عربيةأنثىامةالعليم عبدالجليل قائد احمد ثابت22004454

مقابلة عبر القسم74.25312Okدراسات عربيةأنثىاية وهيب علوان سعيد32002995

مقابلة عبر القسم88.5312Okدراسات عربيةأنثىبراءة عبدهللا نعمان سعيد محمد42005956
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مقابلة عبر القسم95312Okدراسات عربيةذكرثريا عبدالسالم هزاع هادي52018100

مقابلة عبر القسم92.25312Okدراسات عربيةذكرحاشد محمد هزاع طاهر62018103

مقابلة عبر القسم94.38312Okدراسات عربيةذكرحسيب عبد الرحمن قائد خالد72018657

مقابلة عبر القسم79.75312Okدراسات عربيةأنثىحماس عبدالكريم فارع محمد82007461

مقابلة عبر القسم88312Okدراسات عربيةأنثىحنان عبدهللا سعيد عبدالسالم الصوفي92003280

مقابلة عبر القسم93.25312Okدراسات عربيةأنثىحنان مصطفى عبدهللا عبده انعم102009396

مقابلة عبر القسم85.75312Okدراسات عربيةأنثىحنين وهيب سلطان سعيد الدبعي112003644

مقابلة عبر القسم76.25312Okدراسات عربيةأنثىدارين احمد عبدهللا احمد البردادي122019399

مقابلة عبر القسم78312Okدراسات عربيةأنثىداليا عبدهللا عبدالمولى ثابت132014628

مقابلة عبر القسم84.63312Okدراسات عربيةأنثىرحاب فؤاد قائد درهم142017584

مقابلة عبر القسم88.5312Okدراسات عربيةأنثىرحاب ماجد نصر علي152011402

مقابلة عبر القسم79312Okدراسات عربيةأنثىروان عادل عبدالرقيب مقبل سالم162004247

مقابلة عبر القسم84.25312Okدراسات عربيةأنثىسمر محمد علي ثابت172014631

مقابلة عبر القسم72.38312Okدراسات عربيةأنثىسمية احمد حسان سيف علي الشميري182018429

مقابلة عبر القسم96.25312Okدراسات عربيةأنثىسميه ثابت علي مصلح الزبير192007901

مقابلة عبر القسم88.13312Okدراسات عربيةذكرعصام احمد محمد حسين202010544

مقابلة عبر القسم83312Okدراسات عربيةذكرقمر حسن جازم مكرد212011636

مقابلة عبر القسم76.5312Okدراسات عربيةذكرمحمد عبدالقادر طه عبدالملك222020190

مقابلة عبر القسم88.25312Okدراسات عربيةذكرمحمد فارع علي فارع232016671

مقابلة عبر القسم81.25312Okدراسات عربيةأنثىمروة عبدالمغني سيف دبوان242008229

مقابلة عبر القسم86.25312Okدراسات عربيةأنثىمنار محمود عبدالواسع سعيد عبدالنور252012455

مقابلة عبر القسم84.88312Okدراسات عربيةذكرناهض امين حميد محمد الحاج262012134

مقابلة عبر القسم79312Okدراسات عربيةأنثىنبيهة عبده بن عبده علي272019183

مقابلة عبر القسم94.38312Okدراسات عربيةأنثىندى ماجد غالب قائد الزغروري282004399

مقابلة عبر القسم86.75312Okدراسات عربيةأنثىهالة احمد سيف غانم292007902

مقابلة عبر القسم83.25312Okدراسات عربيةأنثىهديل امين عبدالغني مهيوب العليمي302007874

مقابلة عبر القسم83312Okدراسات عربيةأنثىوالء محمد سعيد راوح312004158

مقابلة عبر القسم71.38303Okرياض اطفالأنثىازال علي عبدهللا سعيد طاهر12019712

مقابلة عبر القسم87.75303Okرياض اطفالأنثىاسمهان محمد عقالن فارع22009274

مقابلة عبر القسم92303Okرياض اطفالأنثىاماني عبده قائد محمود32019629

مقابلة عبر القسم77.13303Okرياض اطفالأنثىاميمه علي حميد علي غالب االصبحي42017485

مقابلة عبر القسم84.63303Okرياض اطفالأنثىبيان ياسين محمد علي52011349

مقابلة عبر القسم90303Okرياض اطفالأنثىتوبة محمد عبدالرحمن قاسم الصوفي62007736

مقابلة عبر القسم74.75303Okرياض اطفالأنثىحنان احمد عبدهللا احمد الشامي72009283

مقابلة عبر القسم88.25303Okرياض اطفالأنثىحنان عبدهللا محمد الحاج قائد82008149

مقابلة عبر القسم73.13303Okرياض اطفالأنثىحنان نبيل علي حسن92018471

مقابلة عبر القسم79.88303Okرياض اطفالأنثىحنين نبيل علي حسن102018487

مقابلة عبر القسم76.25303Okرياض اطفالأنثىخديجة عبده محمد عبدهللا صالح الدبعي112011484

مقابلة عبر القسم84.5303Okرياض اطفالأنثىخديجة محمد سليمان احمد الشميري122008741

مقابلة عبر القسم79.25303Okرياض اطفالأنثىرانيا عبدالقادر عبدهللا علي132002945

مقابلة عبر القسم73.13303Okرياض اطفالأنثىرباب سعيد محمد نعمان142017624

مقابلة عبر القسم86.75303Okرياض اطفالأنثىرضاء صالح عبدهللا علي االنسي152019429

مقابلة عبر القسم83.38303Okرياض اطفالأنثىرنا جمال نجمي احمد جودت162010048

مقابلة عبر القسم82303Okرياض اطفالأنثىسرية عبدالقوي عبدهللا قائد172014306
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مقابلة عبر القسم81303Okرياض اطفالأنثىسعاد عبدهللا عبده احمد182015172

مقابلة عبر القسم82.5303Okرياض اطفالأنثىسلوى علي محمد احمد192012470

مقابلة عبر القسم72.88303Okرياض اطفالأنثىسميرة منصور سعيد محمد202017064

مقابلة عبر القسم76.25303Okرياض اطفالأنثىعائشة عبدهللا ياسر حسن212017994

مقابلة عبر القسم78303Okرياض اطفالأنثىعائشة هائل عبدهللا مفرح222017868

مقابلة عبر القسم90.63303Okرياض اطفالأنثىليالي منير فائد جميل الشرعبي232019017

مقابلة عبر القسم69.88303Okرياض اطفالأنثىمائسة عبدالسالم عبدالمجيد نعمان242017811

مقابلة عبر القسم78.13303Okرياض اطفالأنثىمرفت مجيب محمد عبده حسان جباري252006506

مقابلة عبر القسم82.75303Okرياض اطفالأنثىملكه محمد عبدالرحمن قاسم262005335

مقابلة عبر القسم75.5303Okرياض اطفالأنثىمنار سمير عبدالملك نعمان272005442

مقابلة عبر القسم77.63303Okرياض اطفالأنثىمنال عبدالسالم محمد عبده الشريحي282004771

مقابلة عبر القسم72.5303Okرياض اطفالأنثىمنية علي قائد ناصر292018308

مقابلة عبر القسم90.13303Okرياض اطفالأنثىنسيبة حسن هائل ثابت الحميري302005744

مقابلة عبر القسم78.13303Okرياض اطفالأنثىنسيم محمد عبده الصريمي312019912

مقابلة عبر القسم73.13303Okرياض اطفالأنثىهالة محمد احمد الحاج محمد علي322008139

مقابلة عبر القسم86.88303Okرياض اطفالأنثىوجيدة محمد عبده مصلح332007632

مقابلة عبر القسم77.25303Okرياض اطفالأنثىوفاء محمد عبدهللا غالب اليوسفي342003537

مقابلة عبر القسم82.13303Okرياض اطفالأنثىياسمين امين محمد عبده352007620

مقابلة عبر القسم88.38101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىاحسان احمد الحمدي عبده المحسن12011122

مقابلة عبر القسم84.25101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىاحسان محمد نصر عبدالمجيد22011503

مقابلة عبر القسم80.5101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىاحالم طارق قاسم مقبل32007873

مقابلة عبر القسم71.625101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىارزاق محمد مدهش غالب42016210

مقابلة عبر القسم87.63101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىاسماء سرحان هزاع حمود52007059

مقابلة عبر القسم96.5101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىاسماء عبدالغني علي محمد الشجاع62003994

مقابلة عبر القسم75.25101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىافنان امين محمد يحيى غالب72005847

مقابلة عبر القسم84101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىافنان عبدالباسط هائل عبده82011223

مقابلة عبر القسم87.63101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىاماني نجيب عبدالجليل محمد92004554

مقابلة عبر القسم77.13101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىامة الرحمن منصور عبده علي النعماني102005504

مقابلة عبر القسم86.38101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىاميمة منير عبدهللا عبدالوهاب112011509

مقابلة عبر القسم79.38101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىاية محمد سعيد مرشد اليوسفي122006574

مقابلة عبر القسم87.25101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىبثينة فرحان عبده سعيد132011516

مقابلة عبر القسم74101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىحكمت محمد سعيد قائد دحان142014705

مقابلة عبر القسم85101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىربا فؤاد قائد مارش152010849

مقابلة عبر القسم84.63101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىرحاب عبدهللا محمد حسن162011996

مقابلة عبر القسم83.38101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىرضيه فرحان قائد حسن172006550

مقابلة عبر القسم87.63101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىروان يحيى غالب محمد غالب182005217

مقابلة عبر القسم89101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىريم محمد احمد ابراهيم المغربي192011539

مقابلة عبر القسم76.63101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىرينا نجيب عبدهللا احمد202011379

مقابلة عبر القسم81.63101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىسارة جميل علي سعيد الزغروري212005260

مقابلة عبر القسم79.38101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىسبا عبدالسالم محمد علي222005597

مقابلة عبر القسم90.13101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىشلية قائد ثابت علي232015729

مقابلة عبر القسم71.88101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىشيماء احمد محمد عبدالرحمن الشميري242005740

مقابلة عبر القسم83101Okرياضيات ـ تعليم اساسيذكرشيماء عبدالحميد علي ناجي القادري252012495

مقابلة عبر القسم70.25101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىعصماء امين سرحان شعيب المخالفي262003053
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مقابلة عبر القسم85.63101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىعال محمد احمد مهيوب272012473

مقابلة عبر القسم69.75101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىعلياء عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا282015952

مقابلة عبر القسم87.5101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىفاطمة عبده حمود هزاع292007051

مقابلة عبر القسم86.63101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىكريمة احمد احمد محمد سالم302003684

مقابلة عبر القسم83.5101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىكفاح عبدالقوي محمد علي المجيدي312009386

مقابلة عبر القسم80.88101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىلميس حسن علي محمد الوصابي322006510

مقابلة عبر القسم83.5101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىلولة علي سعيد مهدي332018951

مقابلة عبر القسم94101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىلونا محمد عبدالواسع احمد342007911

مقابلة عبر القسم89.38101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىمروة مختار محمد احمد علي الصلوي352005465

مقابلة عبر القسم89.38101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىمروى علي محمد عقيل362011868

مقابلة عبر القسم79.25101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىمنال غالب قائد علي ناصر372004393

مقابلة عبر القسم80.88101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىمنتهى عبدالباري مهيوب سيف382018617

مقابلة عبر القسم78.5101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىميمونة احمد عبدالجبار عبده392010847

مقابلة عبر القسم88.88101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىناهد محمد عبدالقوى سيف402004347

مقابلة عبر القسم74.38101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىندى جمال عبدالخالق عبده حيدر412011251

مقابلة عبر القسم72.5101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىنودي عبدهللا محمد ناجي422005376

مقابلة عبر القسم86.25101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىهدى عارف صالح احمد432005399

مقابلة عبر القسم84.88101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىهدى فؤاد علي سعيد442013163

مقابلة عبر القسم87.75101Okرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىوضحة هزاع محمد احمد منصر452020174

مقابلة عبر القسم94.75105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىارسال فائد قائد حزام الصامت12009603

مقابلة عبر القسم79105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىاسماء فيصل احمد احمد22016129

مقابلة عبر القسم79.63105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىاالء مهيوب سيف صالح32012138

مقابلة عبر القسم72105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىاميمة احمد عبدالرحمن عوض غالب42006030

مقابلة عبر القسم73105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىبشرى عبدالجليل عبده احمد52008698

مقابلة عبر القسم76.75105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىثريا عبده قائد حميد عباس62015559

مقابلة عبر القسم77.88105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىحاسنة منصور علي سعيد72005701

مقابلة عبر القسم76.25105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىخديجة عبده محمد عبدهللا صالح الدبعي82011484

مقابلة عبر القسم76.75105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىدعاء رشاد حسن عبده92011511

مقابلة عبر القسم82.75105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىدعاء عبدالرحمن قائد سعيد102002691

مقابلة عبر القسم89.63105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىدعاء نبيل عبده ابراهيم الهاللي112009564

مقابلة عبر القسم75.5105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىرغدة محمد احمد محمد القوزلي122001292

مقابلة عبر القسم74105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىرغده امين عبدهللا حسن132015737

مقابلة عبر القسم78.38105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىرنا رشاد حسن عبده142011779

مقابلة عبر القسم92105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىروان عبداالله نعمان محمد البركاني152012762

مقابلة عبر القسم75.13105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىرؤى توفيق حسن جسار162002830

مقابلة عبر القسم81.38105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىريم فضل عباس عبده172003820

مقابلة عبر القسم69.13105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىزينب عبدالسالم حمود السراجي182011718

مقابلة عبر القسم90.38105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىزينب علي سعيد فرحان192007463

مقابلة عبر القسم78.88105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىزينب مراد عبد الوهاب احمد202009493

مقابلة عبر القسم87.75105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىسارة سيف علي احمد212006049

مقابلة عبر القسم75.25105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىسبا فيصل محمد علي222014103

مقابلة عبر القسم71.25105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىسلمى محمد عبده هزاع232015143

مقابلة عبر القسم88.13105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىسميحة يوسف مهدي عبده242018806

مقابلة عبر القسم87105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىسهام ياسين سالم حيدر252006960
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مقابلة عبر القسم79.13105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىشمس محمد سعيد علي262018536

مقابلة عبر القسم88.13105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىصفاء احمد عبدالقوي سيف272011785

مقابلة عبر القسم78.88105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىصفاء فؤاد احمد لطف عقالن282015648

مقابلة عبر القسم88.38105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىعبير محمود عبدالوهاب احمد292011641

مقابلة عبر القسم85.63105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىعال محمد احمد مهيوب302016398

مقابلة عبر القسم87.88105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىغادة علي عبدالرقيب سعيد السالمي312003224

مقابلة عبر القسم85.38105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىفاتن علي محمد حميد علي322009468

مقابلة عبر القسم75.38105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىفاطمة عبدهللا محمد ابراهيم332017575

مقابلة عبر القسم77.75105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىكفاء حسن علي محمد مدهش342020158

مقابلة عبر القسم78.13105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىمرفت مجيب محمد عبده حسان جباري352006506

مقابلة عبر القسم87.38105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىمروى عبدالحق عبده احمد362009736

مقابلة عبر القسم79.25105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىمنال غالب قائد علي ناصر372004393

مقابلة عبر القسم75.13105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىنجاة علي احمد قائد382012204

مقابلة عبر القسم82.75105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىهبه عبدالغفور عبدالعليم قائد392002827

مقابلة عبر القسم71.88105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىهديل سميرمحمدسلطان402005938

مقابلة عبر القسم89.13105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىهال محمد حسن علي412012819

مقابلة عبر القسم78.25105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىهيام عصام خالد منصور422005304

مقابلة عبر القسم71.5105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىهيفاء علي حمود محمد عفان432018562

مقابلة عبر القسم78.75105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىوجدان خليل يحيى قاسم442006156

مقابلة عبر القسم79.38105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىوجدان محمد سعيد علي452018691

مقابلة عبر القسم78.13105Okعلوم ـ تعليم اساسيأنثىيمنى عبدالقوي سعيد علي المجيدي462009726

مقابلة عبر القسم96.25310Okعلوم حياهأنثىارزاق غالب سعيد عقالن الحبشي12019748

مقابلة عبر القسم85310Okعلوم حياهأنثىاروى عبده قحطان نصر22007029

مقابلة عبر القسم87.75310Okعلوم حياهأنثىاسماء حسن سعيد حسن32005747

مقابلة عبر القسم91.13310Okعلوم حياهأنثىاسماء فيصل علي محمد عوض42004945

مقابلة عبر القسم79.75310Okعلوم حياهأنثىافكار فهد سعيد هزاع52017854

مقابلة عبر القسم83.5310Okعلوم حياهأنثىامل فيصل مهيوب سعيد62015888

مقابلة عبر القسم81.25310Okعلوم حياهأنثىايمان محمد عباس احمد المغربي72016905

مقابلة عبر القسم88.88310Okعلوم حياهأنثىبلقيس عبدالباسط احمد فرحان82017103

مقابلة عبر القسم87.13310Okعلوم حياهأنثىثريا نجيب محمد احمد التويجي92008439

مقابلة عبر القسم81.88310Okعلوم حياهأنثىدعاء صادق عبده حمود الرقينع102011832

مقابلة عبر القسم92.5310Okعلوم حياهأنثىدعاء عبده قائد نصر112016627

مقابلة عبر القسم86.63310Okعلوم حياهأنثىدينا علي سعيد محمد122017450

مقابلة عبر القسم79.88310Okعلوم حياهأنثىرابعة محمد عبدهللا شرف اليوسفي132018765

مقابلة عبر القسم88.13310Okعلوم حياهأنثىرهام فؤاد درهم عبده142006263

مقابلة عبر القسم86.25310Okعلوم حياهأنثىعال ياسين عبدهللا سيف152012062

مقابلة عبر القسم83.75310Okعلوم حياهأنثىغرام مارش قائد محمد فرحان الشرعبي162016091

مقابلة عبر القسم83.25310Okعلوم حياهأنثىفاطمة علي محمد علي السيد172013306

مقابلة عبر القسم86.75310Okعلوم حياهأنثىفلاير علي سلطان عثمان182019640

مقابلة عبر القسم81.38310Okعلوم حياهأنثىلمياء سيف صالح حسان192009762

مقابلة عبر القسم79.75310Okعلوم حياهأنثىمارية عبدهللا سيف عبده202015715

مقابلة عبر القسم82.75310Okعلوم حياهذكرمحمد قائد عبدهللا هزاع غالب212005213

مقابلة عبر القسم79.25310Okعلوم حياهأنثىمنال غالب قائد علي ناصر222004393

مقابلة عبر القسم91.5310Okعلوم حياهأنثىميادة عبده ردمان صالح232019168
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مقابلة عبر القسم89.63310Okعلوم حياهأنثىندى عبدالباسط علي سيف242017904

مقابلة عبر القسم93.65310Okعلوم حياهأنثىنورا فيصل عبده سعيد252002858

مقابلة عبر القسم84.5310Okعلوم حياهأنثىهديل عبدالمنعم عبده محمد262011226

مقابلة عبر القسم86.5310Okعلوم حياهأنثىهند حسن سعيد حسن272005748

مقابلة عبر القسم92203Okعلوم قرآنأنثىابتهاج امين عبدالوهاب عبدالحق12017941

مقابلة عبر القسم89.88203Okعلوم قرآنأنثىابرار احمد حميد علي عثمان22019504

مقابلة عبر القسم81.88203Okعلوم قرآنذكرابراهيم محمد عبدهللا محمد حسن32004886

مقابلة عبر القسم84.13203Okعلوم قرآنأنثىاروى عبدهللا احمد سرحان محمد42010121

مقابلة عبر القسم91203Okعلوم قرآنأنثىاريج يعقوب عبده عبدالرب52004962

مقابلة عبر القسم81.5203Okعلوم قرآنأنثىاسماء جميل عبدالرقيب عبدالجليل62005843

مقابلة عبر القسم94.87203Okعلوم قرآنأنثىاسماء خالد عبدالوهاب مقبل72014667

مقابلة عبر القسم89.5203Okعلوم قرآنأنثىاسماء سعيد عبدهللا احمد82008395

مقابلة عبر القسم80203Okعلوم قرآنأنثىاسماء سيف عبد قاسم92005230

مقابلة عبر القسم88203Okعلوم قرآنأنثىاسماء عبدهللا مهيوب هزاع102006943

مقابلة عبر القسم82.75203Okعلوم قرآنأنثىاصالح ادريس سعيد عبدهللا112016115

مقابلة عبر القسم80203Okعلوم قرآنأنثىافتكار حمود محمد ملهي عبده122013497

مقابلة عبر القسم89203Okعلوم قرآنأنثىافنان عبد الغني علي قائد132018944

مقابلة عبر القسم82.38203Okعلوم قرآنأنثىافنان محمد احمد هزاع142008364

مقابلة عبر القسم91.38203Okعلوم قرآنأنثىالحان عبدهللا سيف ناجي الشرعبي152010767

مقابلة عبر القسم89.13203Okعلوم قرآنأنثىاماني امين عقالن علي العماد162008650

مقابلة عبر القسم82.5203Okعلوم قرآنأنثىاماني عبدالرحمن علي ناجي172011696

مقابلة عبر القسم87203Okعلوم قرآنأنثىامل خالد محمد مقبل السامعي182012386

مقابلة عبر القسم90.75203Okعلوم قرآنأنثىامل عبدالقوي سعيد علي192017479

مقابلة عبر القسم81.43203Okعلوم قرآنأنثىامل عثمان سيف حسن االثوري202013543

مقابلة عبر القسم87203Okعلوم قرآنأنثىامنيات سعيد قائد حسن212016197

مقابلة عبر القسم82.75203Okعلوم قرآنأنثىاميمة عبد الفتاح احمد الحاج222009186

مقابلة عبر القسم90.88203Okعلوم قرآنأنثىاميمة محمد شرف عون232004203

مقابلة عبر القسم86203Okعلوم قرآنذكراميمة نبيل احمد سيف العجاج242018137

مقابلة عبر القسم86.63203Okعلوم قرآنأنثىايمان عبده صالح علي252009434

مقابلة عبر القسم93.75203Okعلوم قرآنأنثىبثينة عبدهللا سلطان طاهر262016910

مقابلة عبر القسم83.88203Okعلوم قرآنأنثىبثينه محمود محمد محمد حسن272012782

مقابلة عبر القسم94.25203Okعلوم قرآنأنثىبراءة عبد الوارث سيف محمد282019507

مقابلة عبر القسم95.75203Okعلوم قرآنأنثىبسمة رياض عبدالرحمن عبدالوهاب292007336

مقابلة عبر القسم81.75203Okعلوم قرآنذكربشار عارف محمد عبده302011801

مقابلة عبر القسم92.25203Okعلوم قرآنأنثىبيان عوض محمد عبده سنان312016196

مقابلة عبر القسم87203Okعلوم قرآنأنثىبيان هاشم سعيد ناشر322004281

مقابلة عبر القسم84.63203Okعلوم قرآنأنثىتسبيح حاشد محمد مرشد332009379

مقابلة عبر القسم89.38203Okعلوم قرآنأنثىحليمة عبده عثمان احمد342013165

مقابلة عبر القسم86.88203Okعلوم قرآنذكرحمزة محمد قائد محمد352012828

مقابلة عبر القسم88.13203Okعلوم قرآنأنثىحنان عبدهللا علي علي362015418

مقابلة عبر القسم90203Okعلوم قرآنأنثىخلود عبدالقاهر مامون محمد372016355

مقابلة عبر القسم90.5203Okعلوم قرآنأنثىخلود نبيل عبدهللا سنان الجالل382006964

مقابلة عبر القسم80.125203Okعلوم قرآنأنثىخلودعبدالسالم مهيوب علي الوجيه392015863

مقابلة عبر القسم79.38203Okعلوم قرآنأنثىخولة محمد عبدهللا قائد الحميري402008329
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مقابلة عبر القسم82.13203Okعلوم قرآنأنثىدعاء عبدالمجيد عبدالرحمن شرف412019749

مقابلة عبر القسم92.5203Okعلوم قرآنأنثىدعاء عبده قائد نصر422016627

مقابلة عبر القسم92.5203Okعلوم قرآنأنثىدالل عبدالعزيز انعم قحطان432015592

مقابلة عبر القسم80.5203Okعلوم قرآنأنثىدينا نبيل عبده هزاع محمد442008464

مقابلة عبر القسم82.38203Okعلوم قرآنأنثىذاكرة احمد محمد مرشد452009380

مقابلة عبر القسم83.88203Okعلوم قرآنأنثىرانية محمد عبدهللا قاسم462008877

مقابلة عبر القسم85.5203Okعلوم قرآنأنثىرحاب امين علي محمد المعمري472009422

مقابلة عبر القسم84.38203Okعلوم قرآنأنثىرحاب فهمي علي مهيوب482013421

مقابلة عبر القسم84203Okعلوم قرآنذكررشا احمد محمد ناجي مرشد492014971

مقابلة عبر القسم81.75203Okعلوم قرآنأنثىرضاء علي عبدالرقيب سعيد السالمي502003225

مقابلة عبر القسم83.13204Okعلوم قرآنأنثىرفيقة مقبل سعيد عثمان512017933

مقابلة عبر القسم91.63204Okعلوم قرآنأنثىرنا محمد سيف عبدالسالم522019363

مقابلة عبر القسم91204Okعلوم قرآنأنثىروى مهيوب احمد محمد حيدر532017455

مقابلة عبر القسم86204Okعلوم قرآنأنثىريم علي محمد حزام البردادي542017818

مقابلة عبر القسم82.5204Okعلوم قرآنأنثىزهرة عبده حسن الحجي552015652

مقابلة عبر القسم88.13204Okعلوم قرآنأنثىزين احمد عبدالرحمن عبدهللا الجرادي562015961

مقابلة عبر القسم88.25204Okعلوم قرآنأنثىزينب مرشد عبدهللا محمد الكامل572019595

مقابلة عبر القسم89.88204Okعلوم قرآنأنثىسارة بجاش عبدالجليل محمد582003650

مقابلة عبر القسم87.25204Okعلوم قرآنأنثىسارة سنان احمد مرشد592019334

مقابلة عبر القسم80.88204Okعلوم قرآنأنثىسعاد حميد مكرد سعيد602013575

مقابلة عبر القسم87204Okعلوم قرآنأنثىسكينه مالك عبدهللا احمد612007464

مقابلة عبر القسم80.5204Okعلوم قرآنأنثىسماح حسن محمد غانم622008276

مقابلة عبر القسم81.75204Okعلوم قرآنأنثىسماح سمير سيف قايد محمد632007041

مقابلة عبر القسم87.5204Okعلوم قرآنأنثىسمية علي عبده سعيد642019958

مقابلة عبر القسم84.75204Okعلوم قرآنأنثىسمية قاسم محمد عبدهللا652015289

مقابلة عبر القسم96.25204Okعلوم قرآنأنثىسميه ثابت علي مصلح الزبير662007901

مقابلة عبر القسم82.25204Okعلوم قرآنأنثىسميه سمير حاميم عبده قحطان672007810

مقابلة عبر القسم82.75204Okعلوم قرآنأنثىسهى محمد سعيد قاسم682011536

مقابلة عبر القسم82.13204Okعلوم قرآنأنثىشذى سلطان غالب احمد692010147

مقابلة عبر القسم86.13204Okعلوم قرآنأنثىشيماء احمد سعيد قاسم جعفر702009089

مقابلة عبر القسم84.63204Okعلوم قرآنأنثىشيماء عادل محمد عبده712008098

مقابلة عبر القسم82.38204Okعلوم قرآنأنثىشيماء عبدالباسط محمد حميد722013525

مقابلة عبر القسم82.5204Okعلوم قرآنأنثىشيماء عبدالغني راوح بجاش732020204

مقابلة عبر القسم84204Okعلوم قرآنأنثىشيماء علي محمد عبدهللا يحي742006378

مقابلة عبر القسم79.63204Okعلوم قرآنأنثىصابرين احمد سعيد قاسم الطيب752015185

مقابلة عبر القسم83.88204Okعلوم قرآنأنثىصابرين عبدالرحيم فائد فرحان762006082

مقابلة عبر القسم81204Okعلوم قرآنأنثىصابرين عبده احمد سيف العجاج772018229

مقابلة عبر القسم86.88204Okعلوم قرآنأنثىصبرية حمود احمد عبدهللا782019384

مقابلة عبر القسم80204Okعلوم قرآنذكرضياء عادل حزام صالح792002943

مقابلة عبر القسم84204Okعلوم قرآنأنثىعائدة ماجد احمد سيف العجاج802018233

مقابلة عبر القسم86204Okعلوم قرآنأنثىعائشة ماجد احمد سيف العجاج812018227

مقابلة عبر القسم91.88204Okعلوم قرآنذكرعبدالرحمن احمد عبده عبدهللا822014932

مقابلة عبر القسم81.5204Okعلوم قرآنأنثىعبير حسن عبده محمد832009152

مقابلة عبر القسم84.75204Okعلوم قرآنأنثىعبير مهيوب علي سعيد842008417
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مقابلة عبر القسم82.63204Okعلوم قرآنأنثىعصماء ناصر سالم هادي852014205

مقابلة عبر القسم88.88204Okعلوم قرآنأنثىعفراء محمد محمد يحيى قائد862015567

مقابلة عبر القسم83.25204Okعلوم قرآنأنثىعال عبدالباسط قائد احمد872009970

مقابلة عبر القسم90.75204Okعلوم قرآنأنثىغدير ثابت سعيد محمد البريهي882009297

مقابلة عبر القسم81.13204Okعلوم قرآنأنثىغيداء عبدهللا محمد علي حسن892008979

مقابلة عبر القسم85204Okعلوم قرآنأنثىفاطمة حميد خالد قاسم902013703

مقابلة عبر القسم87.25204Okعلوم قرآنذكرفضل عبدالملك احمد عبده912013817

مقابلة عبر القسم86.88204Okعلوم قرآنأنثىفنون مهيوب علي سعيد922008960

مقابلة عبر القسم94.13204Okعلوم قرآنأنثىكنده عبدالوارث قاسم علي المهدي932002758

مقابلة عبر القسم89.38204Okعلوم قرآنأنثىلبنى عمر امين احمد علي القباطي942009887

مقابلة عبر القسم86.63204Okعلوم قرآنأنثىلبنى عيدروس شمسان علي952011297

مقابلة عبر القسم90.88204Okعلوم قرآنأنثىلطفية احمد عبده عبدهللا البذيجي962014117

مقابلة عبر القسم86.13204Okعلوم قرآنأنثىليبيا مصطفى حميد عبدهللا972009902

مقابلة عبر القسم87.5204Okعلوم قرآنأنثىلينا نبيل عبده هزاع982008462

مقابلة عبر القسم90.25204Okعلوم قرآنأنثىمارية عبدالغني احمد سلطان992016069

مقابلة عبر القسم88.25204Okعلوم قرآنأنثىماريه عبدالباقي عبدهللا علي1002013267

مقابلة عبر القسم81205Okعلوم قرآنذكرمامون احمد على احمد1012018524

مقابلة عبر القسم85.25205Okعلوم قرآنذكرمحمد سمير محمد غانم العديني1022008639

مقابلة عبر القسم83.63205Okعلوم قرآنذكرمحمد شرف محمد حزام1032007897

مقابلة عبر القسم85.525205Okعلوم قرآنذكرمحمد صادق سيف صالح1042014890

مقابلة عبر القسم82.25205Okعلوم قرآنذكرمحمد عبدالغني عبدهللا اسماعيل العديني1052018248

مقابلة عبر القسم82205Okعلوم قرآنذكرمحمد عبدهللا محمد احمد سعيد1062004429

مقابلة عبر القسم79.13205Okعلوم قرآنذكرمحمود شكري محمد علي عون1072004654

مقابلة عبر القسم84.63205Okعلوم قرآنأنثىمريم عبدالسالم احمد عبدالقادر1082001662

مقابلة عبر القسم85.88205Okعلوم قرآنأنثىمريم عثمان محمد احمد1092004187

مقابلة عبر القسم84.38205Okعلوم قرآنأنثىمريم علي زيد زهيري1102002972

مقابلة عبر القسم85.75205Okعلوم قرآنأنثىمريم منصور حمود محمد1112007097

مقابلة عبر القسم89.13205Okعلوم قرآنذكرمعاذ عبدهللا احمد قاسم التبعي1122005103

مقابلة عبر القسم87.13205Okعلوم قرآنأنثىمفيدة محمود مكرد شمسان الصلوي1132007365

مقابلة عبر القسم79.38205Okعلوم قرآنأنثىمنار نبيل محمود مقبل النبهاني1142018828

مقابلة عبر القسم91.37205Okعلوم قرآنأنثىمنال خالد عبدالوهاب مقبل1152014666

مقابلة عبر القسم83.13205Okعلوم قرآنأنثىمنى صادق عبدهللا قاسم1162016550

مقابلة عبر القسم79.88205Okعلوم قرآنذكرمهدي امين ابراهيم اسماعيل1172006867

مقابلة عبر القسم89.63205Okعلوم قرآنأنثىميمونة وحيد منصور سعيد1182019893

مقابلة عبر القسم88205Okعلوم قرآنأنثىناديه موسى ابراهيم عبدهللا1192004192

مقابلة عبر القسم85.25205Okعلوم قرآنذكرنجم الدين مرشد علي احمد عبده1202019561

مقابلة عبر القسم90.5205Okعلوم قرآنأنثىندى احمد علي علي1212016021

مقابلة عبر القسم88.12205Okعلوم قرآنأنثىنسرين جمال محمد عبده هزاع1222013690

مقابلة عبر القسم88205Okعلوم قرآنأنثىنسيبة جميل صالح عبده العزعزي1232010084

مقابلة عبر القسم84.5205Okعلوم قرآنذكرنسيم احمد محمد عبدالجبار1242019556

مقابلة عبر القسم81205Okعلوم قرآنأنثىنعمة محمد محمد ناجي الربيعي1252008442

مقابلة عبر القسم84.75205Okعلوم قرآنأنثىنهى قايد احمد احمد1262009247

مقابلة عبر القسم84.88205Okعلوم قرآنأنثىنهى نجيب محمد غالب1272014712

مقابلة عبر القسم85205Okعلوم قرآنذكرنورس عبدالحكيم سفيان ناجي1282018866



28/18

م
رقم 

التنسيق
التخصصالنوعاسم الطالـــــــب

معدل 

الثانوية
القاعةالدورالمبنى

حالة 

الرغبة
نوع االختبار

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2021/2020على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (بكلية التربيــة)توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول 

Republic of Yemen

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

2020/9/12تاريخ االختبار السبت الموافق 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مقابلة عبر القسم88.75205Okعلوم قرآنأنثىهبة عبدالرحمن محمد غالب التبعي1292003826

مقابلة عبر القسم87.33205Okعلوم قرآنأنثىهدى سامي عبدالواحد عبدهللا1302009566

مقابلة عبر القسم80.88205Okعلوم قرآنأنثىهديل هزاع احمد عبده المليكي1312009567

مقابلة عبر القسم91.13205Okعلوم قرآنأنثىهناء محمد سيف عبدالسالم1322017597

مقابلة عبر القسم80.25205Okعلوم قرآنأنثىوردة سيف احمد عبده1332018202

مقابلة عبر القسم89.88205Okعلوم قرآنأنثىيسرى احمد محمد عبدهللا القاضي1342001967

مقابلة عبر القسم90.38205Okعلوم قرآنأنثىيسرى جميل سرحان هائل1352006655

مقابلة عبر القسم90.75205Okعلوم قرآنذكريونس انور محمد عبدهللا1362004957

مقابلة عبر القسم75.5105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىابتهال عبدالخالق محمد مقبل العنسي12015598

مقابلة عبر القسم80.13105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاحالم عبده محمد غانم22007343

مقابلة عبر القسم78.75105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاسماء طه محمد احمد ناجي الربيعي32019120

مقابلة عبر القسم74.88105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاسمهان مامون غالب سيف42007745

مقابلة عبر القسم85.63105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاسيا راشد محمد علي الراجحي52008195

مقابلة عبر القسم76.88105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاشجان علي علي احمد سعيد62006362

مقابلة عبر القسم74.63105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكراصيل منير حسان احمد72019824

مقابلة عبر القسم83.75105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاضواء جميل عبدهللا عبدالفتاح82017835

مقابلة عبر القسم81.88105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىافراح سعيد عبدالغني نعمان العيسائي92017739

مقابلة عبر القسم77105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاماني ثابت سلطان احمد الشرعبي102013578

مقابلة عبر القسم74.5105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىامة الرحمن عادل محمد عبده112008246

مقابلة عبر القسم82.88105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىامة الرحمن مطهر حسن اسحم122008746

مقابلة عبر القسم87105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىامل خالد محمد مقبل السامعي132012386

مقابلة عبر القسم69.63105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىامل علي غالب علي رسام142003243

مقابلة عبر القسم73.5105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىايمان عارف علي قائد سعيد152008606

مقابلة عبر القسم69.63105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىايمان علي محمد عبدالرحيم162019440

مقابلة عبر القسم80105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىبراءة سلطان احمد حميد172007753

مقابلة عبر القسم80.25105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىبسمة عبدالحبيب سعيد قاسم182012759

مقابلة عبر القسم72105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىبسمة علي ثابت سعيد192017500

مقابلة عبر القسم76.38105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىجهاد محمد محمد ناجي صالح202014490

مقابلة عبر القسم77.13105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىجواهر احمد عبدهللا احمد عبده212008128

مقابلة عبر القسم72105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرجوهر حسان صالح محمد عباس222012163

مقابلة عبر القسم77.5105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىحنان خالد حزام عبدهللا232013981

مقابلة عبر القسم77105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىحنان طاهر محمد عبده الصارم242011140

مقابلة عبر القسم78.13105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىحنان عبدهللا محمد شمسان252011872

مقابلة عبر القسم76.88105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىحواء محمد سلطان عبدهللا262009429

مقابلة عبر القسم70.38105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىخلود غالب قائد عبدهللا272009908

مقابلة عبر القسم78.25105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىخلود محمد اسماعيل احمد البرطي282007111

مقابلة عبر القسم76.25105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىدارين احمد عبدهللا احمد البردادي292019399

مقابلة عبر القسم77.5105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىدعاء عبد هللا يحيى عبدالجليل302006370

مقابلة عبر القسم70.38105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرذاكر محمد احمد راجح312002517

مقابلة عبر القسم77.13105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرردفان محمد شرف احمد عبده322019860

مقابلة عبر القسم76.38105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىرشا احمد محمود الحيدري332004918

مقابلة عبر القسم74.5105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىرهام توفيق عبدهللا احمد البحباح342019880

مقابلة عبر القسم82.13105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىرهام عبده محرم عباس352009014

مقابلة عبر القسم91105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىروى مهيوب احمد محمد حيدر362018129
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مقابلة عبر القسم78.25105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرريتا عبدالباسط ابراهيم عبدالرحمن العزيبي372019597

مقابلة عبر القسم86.24105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىريهام عبدالغفار اسماعيل علي382019275

مقابلة عبر القسم81.63105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىسرية محمد ناجي حاتم392006651

مقابلة عبر القسم87105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىسكينه مالك عبدهللا احمد402016915

مقابلة عبر القسم82.88105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىسماح وليد محمد احمد بن احمد412011664

مقابلة عبر القسم75.38105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىسمية عبدهللا احمد عبده422003063

مقابلة عبر القسم73.63105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىسمية علي قائد عامر432017327

مقابلة عبر القسم76.38105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىسمية فرحان قائد محمد442009604

مقابلة عبر القسم79.25105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىسمية مهيوب عباس علي452006367

مقابلة عبر القسم83105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىسيناء عبدالسالم قائد محمد462007959

مقابلة عبر القسم75.25105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرطه نور الدين محمد احمد ناجي472019070

مقابلة عبر القسم82.13105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىعائشة ناصر احمد عبده القباطي482006729

مقابلة عبر القسم73.38105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىعببر حميد عبدالجليل دماج492011421

مقابلة عبر القسم77.25105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرعبدالغني احمد عبده علي البكاري502008251

مقابلة عبر القسم76.13105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرعصام عبد هللا عبد الوهاب علي512019857

مقابلة عبر القسم92.38105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىغزوة محمد علي يحيى522002811

مقابلة عبر القسم77.25105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىفاطمة فتحي عبده محمد الحمادي532009690

مقابلة عبر القسم72.25105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىكريمة سرحان عبده صالح542006697

مقابلة عبر القسم69.88105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىمائسة عبدالسالم عبدالمجيد نعمان552017811

مقابلة عبر القسم74.25105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرمحمد سعيد محمد قائد562019297

مقابلة عبر القسم71.88105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرمحمد عبدالكريم محمد سلطان572016177

مقابلة عبر القسم72.63105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرمنذر عبدهللا عبد الجليل عبدالغني582006865

مقابلة عبر القسم78.5105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىمها ابراهيم محمد عبده592016303

مقابلة عبر القسم73.13105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرمهيب الترمذي محمد سعيد602019449

مقابلة عبر القسم75.13105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىنجاة علي احمد قائد612012204

مقابلة عبر القسم81.63105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىنسيبة طيب عبدالرحيم محمد الزريقي622006847

مقابلة عبر القسم81105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىنهلة علي مهيوب عقالن632008148

مقابلة عبر القسم74.5105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرنوفان علي محمد عبدهللا642016339

مقابلة عبر القسم73.63105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىهبة سعيد محمد سعيد الراعي652013384

مقابلة عبر القسم78.63105Okعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىوسيلة عبده احمد ايماعيل662009280

مقابلة عبر القسم84.75305Okفيزياءأنثىانتظار عبده عبدهللا مقام12011159

مقابلة عبر القسم90305Okفيزياءأنثىايمان عبدهللا ناجي حسن الجابري22016771

مقابلة عبر القسم89.5305Okفيزياءأنثىدعاء عبدالخبير عبدالقادر محمد32005339

مقابلة عبر القسم85305Okفيزياءأنثىربا فؤاد قائد مارش42010849

مقابلة عبر القسم81.13305Okفيزياءأنثىشيماء عبدالمؤمن صالح محمد52005256

مقابلة عبر القسم96.38305Okفيزياءأنثىعصماء حمود محمد قائد62020122

مقابلة عبر القسم88.13305Okفيزياءأنثىليلى محمد عبدالكافي مرشد72004941

مقابلة عبر القسم90.13305Okفيزياءذكرهالل علي مدهش صالح الصوفي82007748

مقابلة عبر القسم88.25201Okكيمياءأنثىاسماء عبدالمنان صالح سعيد الحدالي12009079

مقابلة عبر القسم83.75201Okكيمياءأنثىاكرام غالب سيف يحيى22009583

مقابلة عبر القسم91.63201Okكيمياءأنثىانسجام سعيد سعيد سيف32004577

مقابلة عبر القسم89.63201Okكيمياءأنثىانغام جميل مقبل علي احمد الصامت42015093

مقابلة عبر القسم80.13201Okكيمياءأنثىاوراس امين فرحان سيف حسن52013637

مقابلة عبر القسم92201Okكيمياءأنثىايمان امين علي بن علي الحبيلي62008545
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مقابلة عبر القسم94.5201Okكيمياءأنثىايه طه احمد علي72008437

مقابلة عبر القسم91.63201Okكيمياءأنثىبشرى احمد عبدالرحمن عبده82003031

مقابلة عبر القسم91.5201Okكيمياءأنثىثريا محمد عبدالجليل علي محمد92011341

مقابلة عبر القسم81.75201Okكيمياءأنثىحنان عبدالعليم حسان عبدالخالق102010873

مقابلة عبر القسم95201Okكيمياءأنثىخوله فيصل طه حميد112017437

مقابلة عبر القسم89.5201Okكيمياءأنثىدعاء عبدالخبير عبدالقادر محمد122005339

مقابلة عبر القسم90201Okكيمياءأنثىدينا عبد الحميد محمد محمد الحميدي132016818

مقابلة عبر القسم85.88201Okكيمياءأنثىسبا قائد عبده يحيى142015834

مقابلة عبر القسم79.5201Okكيمياءأنثىسلوى صابر مهيوب احمد الشعبي152016058

مقابلة عبر القسم91.38201Okكيمياءأنثىسمية محمد ابراهيم احمد162019359

مقابلة عبر القسم89.5201Okكيمياءأنثىسهى عدنان منصور غالب172018804

مقابلة عبر القسم85.88201Okكيمياءأنثىشيماء مصطفى عبده منصور182006733

مقابلة عبر القسم90.63201Okكيمياءأنثىعفراء هزاع قائد سيف الشرعبي192010586

مقابلة عبر القسم86.25201Okكيمياءأنثىعال ياسين عبدهللا سيف202012066

مقابلة عبر القسم86.25201Okكيمياءأنثىغاده علي احمد ناجي212011684

مقابلة عبر القسم83.25201Okكيمياءأنثىفاطمة علي محمد علي السيد222017261

مقابلة عبر القسم88201Okكيمياءذكرفواز عبدهللا عباس علي232003866

مقابلة عبر القسم94.13201Okكيمياءأنثىكنده عبدالوارث قاسم علي المهدي242002758

مقابلة عبر القسم81.38201Okكيمياءأنثىلمياء سيف صالح حسان252016092

مقابلة عبر القسم85.88201Okكيمياءأنثىمرام احمد سعيد خالد262013998

مقابلة عبر القسم94.75201Okكيمياءأنثىنسمة فضل عبدالمغني سعيد272010066

مقابلة عبر القسم85.75201Okكيمياءأنثىنهى عبدالجليل قائد احمد الشميري282004451

مقابلة عبر القسم93.65201Okكيمياءأنثىنورا فيصل عبده سعيد292002858

مقابلة عبر القسم87.63201Okكيمياءأنثىهاجر مسعد عبده عون مرعي302004648

مقابلة عبر القسم82.88201Okكيمياءأنثىهدى عبدالغني عبدالملك عبدالصغير312009622

مقابلة عبر القسم88.75201Okكيمياءأنثىهند محمد عبدالجليل حسن الحميري322007020

مقابلة عبر القسم87.5201Okكيمياءأنثىهيفاء علي عبده احمد332009586

مقابلة عبر القسم84.88103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىابتسام علي عبدهللا هزاع12007849

مقابلة عبر القسم85.75103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىارتزاق عبدهللا محمد محمد الدهبلي22015690

مقابلة عبر القسم84103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىاسماء علي احمد السعودي32019123

مقابلة عبر القسم82.13103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىاشراق عبدهللا ثابت حسن42012493

مقابلة عبر القسم80.75103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىامة هللا عبدهللا عبدالرقيب مهيوب52004181

مقابلة عبر القسم84.13103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىامل عبدالحكيم صالح فرحان62005660

مقابلة عبر القسم93.25103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىامل ناجي سعيد ناجي مقبل72014751

مقابلة عبر القسم91.75103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىاميره بشير عبده محمد حسن82014489

مقابلة عبر القسم85.37103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىاميمة عبدهللا محمد محمد الدهبلي92015703

مقابلة عبر القسم89.63103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىايمان محمد نصر محمد الكمالي102006782

مقابلة عبر القسم81.88103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىبراءه نبيل احمد علي محمد مثنى112004901

مقابلة عبر القسم85.13103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىتسبيح احمد حميد علي القاضي122017817

مقابلة عبر القسم83.75103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىثريا عبده احمد عبده سيف القباطي132017761

مقابلة عبر القسم87.25103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىجواهر محمد عبد العزيز الشريف142010770

مقابلة عبر القسم81103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىحنان علي محمد قاسم احمد عبدهللا152002921

مقابلة عبر القسم79.38103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىخولة محمد عبدهللا قائد الحميري162008329

مقابلة عبر القسم84.75103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىدعاء سلطان محمد عبيد منصور172007302
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مقابلة عبر القسم81.88103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىدالل محفوظ عبدالرزاق محمد182006476

مقابلة عبر القسم81.88103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىديانا علي عبده بشر192014265

مقابلة عبر القسم85103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىدينا يحيى علي عبدهللا صالح202017031

مقابلة عبر القسم83.75103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىرحاب علي عبده محمد عماد212007360

مقابلة عبر القسم88.5103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىرحاب ماجد نصر علي222011402

مقابلة عبر القسم83.75103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىرندا قاسم سيف مقبل232017668

مقابلة عبر القسم84.5103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىسارة جميل عبدهللا عثمان242006294

مقابلة عبر القسم80.25103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىسحر حمود عبد هللا احمد252012014

مقابلة عبر القسم80.88103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىسماح منصور محمد احمد الحكيمي262019068

مقابلة عبر القسم82.75103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىسمر منجد محمد محمد272013198

مقابلة عبر القسم82.25103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىسناء عبدالناصر عبده قحطان القباطي282006443

مقابلة عبر القسم83.88103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىسناء هزاع سعيد سالم292007927

مقابلة عبر القسم90.38103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىسهام عبدالكريم احمد محمد302002837

مقابلة عبر القسم85.13103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىسهى عبدالحق عبده احمد الشوافي312009787

مقابلة عبر القسم95.75103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىشيخه احمد قائد عباس322002807

مقابلة عبر القسم91.88103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىشيماء صادق علي احمد الشلفي332011151

مقابلة عبر القسم84.13103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىشيماء محمد حسن احمد342004436

مقابلة عبر القسم81.38103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىشيماء نجيب عبدالخالق عبدهللا سيف العريقي352013071

مقابلة عبر القسم80.88103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىصفاء محمد علي محمد ابراهيم الخليدي362008937

مقابلة عبر القسم87.63103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيذكرعائشة عبده صالح حسن372007629

مقابلة عبر القسم79.88103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىعزه سلطان صالح حسان382002829

مقابلة عبر القسم90103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىعصماء صادق محمد حسن392018827

مقابلة عبر القسم80.38103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىفاتن يحيى عبد الفتاح محمد402017475

مقابلة عبر القسم83.63103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىلينا يحيى علي عبدهللا412017032

مقابلة عبر القسم86103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىماجدة محسن علي سعيد422019870

مقابلة عبر القسم86103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىماري محمدغالب علي432016810

مقابلة عبر القسم88.5103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىمسيرة عبدالحي محمد النهاري442014995

مقابلة عبر القسم88.75103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىمنى احمد عبده صالح احمد صالح452019572

مقابلة عبر القسم85.5103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىنبيلة محفوظ عبدالرزاف محمد462006092

مقابلة عبر القسم83.13103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىنسمه صادق علي عبدالعليم الشاذلي472013966

مقابلة عبر القسم89.38103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىنشوى محمد عبدهللا سعيد علي482006718

مقابلة عبر القسم81103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىنعمة محمد محمد ناجي الربيعي492008442

مقابلة عبر القسم86.5103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىهبة عدنان عبدالقوي ناجي502003698

مقابلة عبر القسم86.88103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىوجيدة محمد عبده مصلح512007632

مقابلة عبر القسم87.63103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىوداد قائد سيف محمد البعداني522008884

مقابلة عبر القسم85.5103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىوردة عبده محمد سالم532018929

مقابلة عبر القسم89.63103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىوفاء محمد احمد عبده شرف542013531

مقابلة عبر القسم82.13103Okمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىياسمين امين محمد عبده552007620

85.5301XXXXXXارشاد نفسيأنثىاسماء عبدهللا سعيد غالب12011679

87.25301XXXXXXارشاد نفسيأنثىجواهر محمد عبد العزيز الشريف22010770

71.13301XXXXXXارشاد نفسيأنثىرندى عبدالحميد علي حساني32012864

89.5301XXXXXXارشاد نفسيأنثىنفيسة محمد احمد شمس الدين12008557
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74.5304XXXXXXتربية بدنية ورياضيةذكرحسين احمد هزاع قائد القهالي22010824

69.5304XXXXXXتربية بدنية ورياضيةذكرفكرى علي يحيى محمد32012261

77304XXXXXXتربية بدنية ورياضيةذكركمال عبدالرحمن عبدهللا عبده الحالمي42016702

83304XXXXXXتربية بدنية ورياضيةذكرمحمد طاهر محمد عبده الحالمي632016700

92302XXXXXXتربية خاصةأنثىابتهاج امين عبدالوهاب عبدالحق12017941

70302XXXXXXتربية خاصةأنثىجوانة عبدالرحمن امين عبدة22013030

69.13302XXXXXXتربية خاصةأنثىزينب عبدالسالم حمود السراجي32011718

77.75302XXXXXXتربية خاصةأنثىزينب عيسى سعيد سعيد احمد42009325

76.25302XXXXXXتربية خاصةأنثىعائشة عبدهللا ياسر حسن52017994

87.63312XXXXXXدراسات عربيةأنثىاسماء سرحان هزاع حمود12007059

91.25312XXXXXXدراسات عربيةأنثىاسماء عبدالحفيظ عوض قاسم22019500

85.625312XXXXXXدراسات عربيةأنثىاسماء محمد ثابت محمد32013786

85.87312XXXXXXدراسات عربيةأنثىام الخير عدنان علي غالب42007108

77312XXXXXXدراسات عربيةأنثىامارات احمد محمد عثمان عفان52008389

90.29312XXXXXXدراسات عربيةأنثىامل عبدالسالم خالد فرحان الشرعبي62009138

77.13312XXXXXXدراسات عربيةأنثىاميمه علي حميد علي غالب االصبحي72017485

96.38312XXXXXXدراسات عربيةأنثىاية محمد حزام احمد الخليدي82014264

87.5312XXXXXXدراسات عربيةأنثىتيسير عبدالحميد محمد محمد92011017

86.38312XXXXXXدراسات عربيةذكرجامل عبدالمؤمن قاسم محمد102013125

86.75312XXXXXXدراسات عربيةذكرحميد عبدالواحد محمد احمد112019902

82.38312XXXXXXدراسات عربيةأنثىشيماء عبدالباسط محمد حميد122020303

81.38312XXXXXXدراسات عربيةأنثىشيماء نجيب عبدالخالق عبدهللا سيف العريقي132013071

76312XXXXXXدراسات عربيةذكرعبد العزيز عبدهللا عبده علي142020284

70.25312XXXXXXدراسات عربيةأنثىعصماء امين سرحان شعيب المخالفي152016719

87.5312XXXXXXدراسات عربيةأنثىفاطمة عبده حمود هزاع162007051

94312XXXXXXدراسات عربيةأنثىلونا محمد عبدالواسع احمد172007911

88.25312XXXXXXدراسات عربيةأنثىمارية فهد عبده علي182017729

81.63312XXXXXXدراسات عربيةذكرمحمد حمود احمد حاتم192018140

90.75312XXXXXXدراسات عربيةذكرمحمد سالم عبدهللا الجابري202007727

90.5312XXXXXXدراسات عربيةأنثىندى احمد علي علي212016021

89.38303XXXXXXرياض اطفالأنثىاروى عباس محمد عثمان12019900

81.88303XXXXXXرياض اطفالأنثىافراح سعيد عبدالغني نعمان العيسائي22017739



28/23

م
رقم 

التنسيق
التخصصالنوعاسم الطالـــــــب

معدل 

الثانوية
القاعةالدورالمبنى

حالة 

الرغبة
نوع االختبار

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2021/2020على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (بكلية التربيــة)توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول 

Republic of Yemen

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

2020/9/12تاريخ االختبار السبت الموافق 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

84.13303XXXXXXرياض اطفالأنثىامل عبدالحكيم صالح فرحان32005660

87.38303XXXXXXرياض اطفالأنثىامه السالم محمد احمد عبده االهدل42011667

82.75303XXXXXXرياض اطفالأنثىاميمة عبد الفتاح احمد الحاج52013852

71.25303XXXXXXرياض اطفالأنثىتيسير علي عبدهللا سعيد محمد الشيباني62003128

87.25303XXXXXXرياض اطفالأنثىجواهر محمد عبد العزيز الشريف72010770

74303XXXXXXرياض اطفالأنثىرغده امين عبدهللا حسن82015737

71.13303XXXXXXرياض اطفالأنثىرندى عبدالحميد علي حساني92012864

81.13303XXXXXXرياض اطفالأنثىسمر علي حسن احمد102019715

75.88303XXXXXXرياض اطفالأنثىسمية محمد صالح علي احمد الرميم112003727

83.38303XXXXXXرياض اطفالأنثىعائشة عبدالملك محمد سعيد122015770

80.38303XXXXXXرياض اطفالأنثىفاتن يحيى عبدالفتاح محمد132016896

86.13303XXXXXXرياض اطفالأنثىليبيا مصطفى حميد عبدهللا142009902

90.88303XXXXXXرياض اطفالأنثىنسيبة عادل حزام رزاز152020294

72.5303XXXXXXرياض اطفالأنثىنودي عبدهللا محمد ناجي162005376

95.25303XXXXXXرياض اطفالأنثىهديل سعيد بن سعيد احمد العزعزي172019215

82.25303XXXXXXرياض اطفالأنثىيسرى احمد عبده محمد182020022

81.88101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىافراح سعيد عبدالغني نعمان العيسائي12017739

94.75101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىاماني ردمان محمد سعيد22005560

94.75101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىاماني ردمان محمد سعيد32012029

75.88101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىرشا سعيد هزاع يحيى عمر42005426

81.38101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىريم فضل عباس عبده52003820

87.25101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىسارة سنان احمد مرشد62019334

78.5101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىسيمون عبدالرحمن مدهش نائف العميدي72004211

85.63101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىغدير نجيب حميد عبدهللا82005932

76.88101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىفاطمة حسن علي احمد االسدي92010653

75101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىمائسة فائد حمود علي102019328

96.13101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىمواهب محمد احمد عبده مهيوب112009835

76.38101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىندى محمود حمود سعيد122016171

95.25101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىهديل سعيد بن سعيد احمد العزعزي132019215

84.88101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىهدئ فؤاد علي سعيد142014779

79.25101XXXXXXرياضيات ـ تعليم اساسيأنثىوفاء محمد ناجي عبداللطيف152009104

92105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىابتهاج امين عبدالوهاب عبدالحق12017941
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74.88105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىاسمهان مامون غالب سيف22007668

82.13105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىاشراق عبدهللا ثابت حسن32012493

94.75105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىاماني ردمان محمد سعيد42012029

83.5105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىامل فيصل مهيوب سعيد52015888

77105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىامنة عبدهللا ياسين عبدالجليل الفتيح62006166

78105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىتيسير عبد السالم مالك اسماعيل72019825

84.63105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىحكيمة مهيوب جسار مهيوب82019547

81.88105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىديانا علي عبده بشر92014265

75.25105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىرنا جميل غالب محمد اسماعيل الصلوي102008034

87.63105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىروان يحيى غالب محمد غالب112005217

86.5105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىريم عبد الكريم قاسم احمد122019476

72.5105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىريما عبدالوالي حمود ثابت132005219

77.88105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىسماح محمد علي احمد مهيوب142020275

81.63105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىسماح وليد محمد عبدهللا152009239

85.525105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيذكرمحمد صادق سيف صالح162014890

72.5105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىنودي عبدهللا محمد ناجي172005376

95.25105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىهديل سعيد بن سعيد احمد العزعزي182019215

84.88105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىهدئ فؤاد علي سعيد192014779

71.63105XXXXXXعلوم ـ تعليم اساسيأنثىيسرى احمد قاسم سيف202019977

92310XXXXXXعلوم حياهأنثىابتهاج امين عبدالوهاب عبدالحق12017941

94.87310XXXXXXعلوم حياهأنثىاسماء خالد عبدالوهاب مقبل22018627

89.5310XXXXXXعلوم حياهأنثىاسماء سعيد عبدهللا احمد32008395

89.38310XXXXXXعلوم حياهأنثىاميمة منصور علي عبده42013896

94.25310XXXXXXعلوم حياهأنثىبراءة عبد الوارث سيف محمد52019507

93.38310XXXXXXعلوم حياهذكرحنين احمد قاسم احمد62019533

82.13310XXXXXXعلوم حياهأنثىحنين صدام سيف سعيد72006969

84310XXXXXXعلوم حياهذكررشا احمد محمد ناجي مرشد82014971

92310XXXXXXعلوم حياهأنثىروان عبداالله نعمان محمد البركاني92012762

88.38310XXXXXXعلوم حياهأنثىزبيدة علي عبده محمد مدهش الغالبي102019362

82.38310XXXXXXعلوم حياهأنثىشيماء عبدالباسط محمد حميد112012512

90.5310XXXXXXعلوم حياهذكرعائشة فاروق عبدهللا مغرم122010903

89.38310XXXXXXعلوم حياهذكرعصام عبدالخالق قائد حسان132013680

91.13310XXXXXXعلوم حياهذكرمحمد حمود علي قاسم142009394
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86.13310XXXXXXعلوم حياهذكرمحمد علي عبدهللا محمد سالم152013933

84.75310XXXXXXعلوم حياهأنثىمرام عبدهللا محمد حزام نعمان162006836

91.37310XXXXXXعلوم حياهأنثىمنال خالد عبدالوهاب مقبل172018633

95.25310XXXXXXعلوم حياهأنثىهديل سعيد بن سعيد احمد العزعزي182019215

89.13310XXXXXXعلوم حياهأنثىهال محمد حسن علي192012819

82.38310XXXXXXعلوم حياهأنثىهنادي صدام سيف سعيد202009342

83310XXXXXXعلوم حياهأنثىوالء محمد سعيد راوح212004158

89.25205XXXXXXعلوم قرآناحمد سيف احمد حسان عثمان12020381

80.25205XXXXXXعلوم قرآنأنثىاسراء خالد علي محمد22020317

82205XXXXXXعلوم قرآنأنثىاسماء علي عبده محمد فاضل32015700

85.13205XXXXXXعلوم قرآنذكراسماعيل محمد ناجي عبدالغالبي42007770

82.13205XXXXXXعلوم قرآنأنثىاشراق عبدهللا ثابت حسن52012493

84.38205XXXXXXعلوم قرآنذكراشرف محفوظ غالب عبدالجليل62016111

81.25205XXXXXXعلوم قرآنأنثىاماني احمد عبدالقادر عبدهللا72010565

94.75205XXXXXXعلوم قرآنأنثىاماني ردمان محمد سعيد82005560

94.75205XXXXXXعلوم قرآنأنثىاماني ردمان محمد سعيد92012029

89.88205XXXXXXعلوم قرآنأنثىامةالرحمن علي عثمان درهم102010386

90.29205XXXXXXعلوم قرآنأنثىامل عبدالسالم خالد فرحان الشرعبي112009138

84.25205XXXXXXعلوم قرآنأنثىبيان يوسف مهدي حسن122002839

91.5205XXXXXXعلوم قرآنأنثىثريا محمد عبدالجليل علي محمد132011341

86.38205XXXXXXعلوم قرآنذكرجامل عبدالمؤمن قاسم محمد142013125

83.63205XXXXXXعلوم قرآنأنثىجميلة عباس علي محمد152006810

90.25205XXXXXXعلوم قرآنذكرحذيفه عبده سيف محمد162010112

79.75205XXXXXXعلوم قرآنأنثىحماس عبدالكريم فارع محمد172007461

86.5205XXXXXXعلوم قرآنأنثىرشا هاشم عبد هللا سرحان182006487

80.38205XXXXXXعلوم قرآنأنثىرملة احمد عبده خالد192014830

82.13205XXXXXXعلوم قرآنأنثىرهام عبده محرم عباس202009014

93.5205XXXXXXعلوم قرآنذكرروينة توفيق محمد عبدهللا العامري212012506

82.88205XXXXXXعلوم قرآنأنثىسماح وليد محمد احمد بن احمد222011664

89.63205XXXXXXعلوم قرآنأنثىسمية عبد الرب عوض هاشم232015899

82205XXXXXXعلوم قرآنأنثىعائدة حمود محمد طاهر242015125

92.5205XXXXXXعلوم قرآنأنثىعصماء علي احمد حسن الخليدي252019654

79.13205XXXXXXعلوم قرآنذكرعالء عبدهللا هزاع قائد262020327
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88205XXXXXXعلوم قرآنذكرفواز عبدهللا عباس علي272003866

94205XXXXXXعلوم قرآنأنثىلونا محمد عبدالواسع احمد282007911

81205XXXXXXعلوم قرآنذكرمحمد وليد عبده احمد292020282

87.63205XXXXXXعلوم قرآنأنثىمالك مصطفى محمد احمد محمد302004535

90.13205XXXXXXعلوم قرآنأنثىنسيبة حسن هائل ثابت الحميري312005744

81205XXXXXXعلوم قرآنأنثىنهلة علي مهيوب عقالن322008148

84.88205XXXXXXعلوم قرآنأنثىهدى فؤاد علي سعيد332013163

82.38205XXXXXXعلوم قرآنأنثىهنادي صدام سيف سعيد342009342

92105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىابتهاج امين عبدالوهاب عبدالحق12017941

71.625105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىارزاق محمد مدهش غالب22014181

75.63105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاسماء حميد عبدالواحد محمد32018946

89.5105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاسماء سعيد عبدهللا احمد42008395

74.88105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاسمهان مامون غالب سيف52007668

88.5105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاشجان محمد قائد عبدهللا62008405

82.13105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىاشراق عبدهللا ثابت حسن72012493

77105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىامنة عبدهللا ياسين عبدالجليل الفتيح82006166

74105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكراياد محمود عبده نعمان92017489

87105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىبيان هاشم سعيد ناشر102004281

78105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىتيسير عبد السالم مالك اسماعيل112019825

76.75105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىثريا عبده قائد حميد عباس122015559

91.25105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىثناء عبدالرقيب عبده محمد132018210

77.88105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىحاسنة منصور علي سعيد142005701

80.125105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىخلودعبدالسالم مهيوب علي الوجيه152015863

79.38105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىخولة محمد عبدهللا قائد الحميري162008329

83.13105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىرفيقة مقبل سعيد عثمان172017933

75.75105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىرقيه علي احمد محمد االنسي182009136

76.13105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىرويدا عبدالباري احمد احمد192018955

89.88105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىسارة بجاش عبدالجليل محمد202003650

74.25105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىساره علي ناجي محمد غالب212013577

77.13105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىسونيا احمد محمد يحي222019858

78.5105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىسيمون عبدالرحمن مدهش نائف العميدي232004211

83.88105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىصابرين عبدالرحيم فائد فرحان242006082

80105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرضياء عادل حزام صالح252011015

76105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرعبد العزيز عبدهللا عبده علي262020284

77.13105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرعبدهللا عبدالرحيم علي احمد272015572
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2020/9/12تاريخ االختبار السبت الموافق 

      الجمهوريـــة اليمنيــة
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90.88105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىلطفية احمد عبده عبدهللا البذيجي282014117

85.525105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرمحمد صادق سيف صالح292014890

90.5105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىندى احمد علي علي302016021

84.5105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيذكرنسيم احمد محمد عبدالجبار312019556

84.88105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىهدئ فؤاد علي سعيد322014779

73.25105XXXXXXعلوم قرآن ــ تعليم اساسيأنثىهنود عبدالرحمن سيف نعمان332013899

91.63305XXXXXXفيزياءأنثىانسجام سعيد سعيد سيف12004577

82.75305XXXXXXفيزياءأنثىداليا عبده محمد حميد الوردي22004772

89.5305XXXXXXفيزياءأنثىعبير عبد الغفور عبد حمود32018991

88305XXXXXXفيزياءذكرفواز عبدهللا عباس علي42003866

92305XXXXXXفيزياءأنثىمديحة محمد محمود عبدهللا52013358

94.25201XXXXXXكيمياءأنثىبراءة عبد الوارث سيف محمد12019507

90.25201XXXXXXكيمياءذكرحذيفه عبده سيف محمد22010113

87201XXXXXXكيمياءذكرطيب علي حزام علي32009121

89.5201XXXXXXكيمياءأنثىعبير عبد الغفور عبد حمود42018991

84.75201XXXXXXكيمياءأنثىعبير مهيوب علي سعيد52008417

91.88201XXXXXXكيمياءأنثىغيداء فؤاد عبدهللا احمد الشيخ62007094

84.63201XXXXXXكيمياءأنثىلبنى عبدهللا عبدهللا الحاج72005719

91.88201XXXXXXكيمياءأنثىمنى ياسر سيف عبد الواسع82014432

93.38201XXXXXXكيمياءأنثىنائلة عبدهللا علي محمد الشرماني92008153

95.25201XXXXXXكيمياءأنثىهديل سعيد بن سعيد احمد العزعزي102019215

84.25103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىاصالح عبدهللا علي سعيد12018687

82.75103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىاميمة عبد الفتاح احمد الحاج22013852

85.37103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىاميمة محمد محمد الدهبلي32015682

94.25103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىبراءة عبد الوارث سيف محمد42019507

81.38103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىبسمة عبده بن عبده علي52005575

80103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىحنين امين مهيوب عبده سعيد62011446

84.75103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىخيرية سلطان محمد عبيد منصور72007296

79.63103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىرحاب عبده قاسم حسن احمد82008386

83.5103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىرهاب محمد عبده علي92020144

81.38103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىريم فضل عباس عبده102003820

81.63103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىسوزان عبده حسن ناجي112020301

81.38103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىشيماء نجيب عبدالخالق عبدهللا سيف العرريقي122010537
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83.38103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىعائشة عبدالملك محمد سعيد132015770

87103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىعائشة عبده صالح حسن142007615

87.5103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىلينا نبيل عبده هزاع152008462

81.38103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىمرام عبدهللا نعمان حسين162005129

84.88103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىهدى فؤاد علي سعيد172013206

84.88103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىهدئ فؤاد علي سعيد182014779

84.63103XXXXXXمعلم صف ــ تعليم اساسيأنثىوفاء احمد سيف ناجي ناصر192019657


