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2018/201797.50okمحاسبةأنثىصفاء خالد عبدالجلٌل عبده ثابت11925519

2018/201797.30okمحاسبةأنثىرنا شولً علً دمحم21922939

2015/201495.25okمحاسبةذكرخلٌل علً ناشر سالم العامري31924745

2018/201795.07okمحاسبةذكرصالح دمحم عبده دمحم عل41923690ً

2018/201794.88okمحاسبةأنثىهبة عبدهللا دمحم علً الصبري51924419

2017/201694.72okمحاسبةأنثىهنادي دمحم علً سعٌد رافع61924367

2017/201694.38okمحاسبةذكرمنٌر عبده نصر دمحم السهٌل71923420ً

2018/201794.00okمحاسبةأنثىعبٌر ناصر عبدالبالً عبدالوهاب81924344

2018/201793.88okمحاسبةذكرعمر بشٌر دمحم بن دمحم91923648

2015/201493.75okمحاسبةذكرمحفوظ عبدالواحد دمحم حسن احمد101923683

2017/201693.50okمحاسبةذكرعبدالخالك نجٌب عبدالعزٌز دمحم الرباط111925134ً

2015/201493.25okمحاسبةذكربسام عبده ناشر سالم العامري121924747

2016/201592.88okمحاسبةذكرحسٌن عبدالحمٌد احمد شرف االموي131923840

2016/201592.75okمحاسبةذكرخالد عبدالجبار عبدالواسع ابراهٌم141924378

2015/201492.63okمحاسبةذكرعبدالحكٌم عادل عبده ناشر151923965

2017/201692.25okمحاسبةذكرتوهٌب عبدة لائد احمد161924800

2017/201692.00okمحاسبةذكرعبدالسالم فؤاد صالح لاسم الحمري171923394

2018/201792.00okمحاسبةذكرٌاسٌن دمحم علً فرحان181923608

2015/201491.88okمحاسبةذكرسلمان احمدعبده دمحم الممهدي191923970

2017/201691.88okمحاسبةذكرمازن عارف بجاش دمحم201925523

2016/201591.75okمحاسبةذكرعاصم عبدهللا عبده سعٌد العامري211924271

2017/201691.75okمحاسبةأنثىامٌمه شرف سلطان عبد النور221924296

2016/201591.63okمحاسبةذكروضاح دمحم عبدالرحٌم لحطان231924024

2018/201791.63okمحاسبةذكرادٌب عبده علً سالم241924039

2012/201191.62okمحاسبةأنثىسعاد دمحم حاتم سعٌد الدعٌس251925666

2018/201791.50okمحاسبةذكردمحم عادل سٌف دمحم261923783

2015/201491.50okمحاسبةأنثىامانً دمحم حمود ناجً النابه271924638ً

2018/201791.50okمحاسبةذكردمحم عبده احمد حمود281924805

2017/201691.38okمحاسبةذكراسامه عبدالكرٌم ناجً دمحم291923570

2018/201791.38okمحاسبةذكردمحم عبدهللا حسان سعٌد301924360

2017/201691.38okمحاسبةذكرعلً ابراهٌم مبارن احمد البحار311925592

2016/201591.25okمحاسبةذكراصٌل عبد النور لائد دمحم مهٌوب321924482

2018/201791.13okمحاسبةذكراصٌل نبٌل عبدالرزاق دمحم الشمٌري331923388

2015/201491.13okمحاسبةذكردمحم درهم عبدالمعٌن دمحم341923875

2016/201591.13okمحاسبةذكردمحم عبده عبده سعٌد351924658
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2016/201591.13okمحاسبةذكرمعتصم احمد دمحم دمحم البركان361925978ً

2017/201691.00okمحاسبةأنثىسمر علً لاسم ٌحً الصغٌر الرٌم371924051ً

2018/201791.00okمحاسبةذكرعبدهللا عبدالحكٌم حمٌد عل381924175ً

2017/201691.00okمحاسبةذكرعالء فاروق عبده دمحم الجندي391924613

2018/201791.00okمحاسبةذكرمجدالدٌن سعٌد حمود انعم401924698

2012/201191.00okمحاسبةأنثىامل احمد عبدالواسع ممبل411922155

2018/201791.00okمحاسبةأنثىرٌم علً صالح الخضر البٌضان421925861ً

2017/201690.88okمحاسبةذكراحمد دمحم احمد سعٌد الغزال431924686ً

2016/201590.75okمحاسبةذكردمحم عبدالوهاب احمد دمحم441923519

2018/201790.75okمحاسبةذكرمنور عبدالماهر عمالن عل451924662ً

2015/201490.75okمحاسبةذكراسامة عبدهللا عبده عبدهللا461925070

2015/201490.75okمحاسبةذكروسٌم هزاع علً عبدهللا471925145

2018/201790.75okمحاسبةأنثىعبٌر شولً عبدالرلٌب عبده شعالن481925635

2016/201590.63okمحاسبةذكرشهاب خلٌل حمٌد عل491923341ً

2018/201790.63okمحاسبةذكرعبدالماجد حاتم حٌدر لاسم الموات501923578ً

2016/201590.63okمحاسبةذكرعبدهللا احمد دبوان عل511925058ً

2016/201590.50okمحاسبةذكرعدي معاذ حمٌد عل521923339ً

2016/201590.50okمحاسبةذكرعمران عبدهللا عبدالولً صالح531925094

2015/201490.38okمحاسبةأنثىحنان سٌف علً لاسم541923469

2017/201690.38okمحاسبةذكرسلٌم خالد أحمد دمحم السلم551925027ً

2018/201790.25okمحاسبةذكراصٌل عبدالرحٌم نعمان دمحم561924163

2018/201790.25okمحاسبةذكراحمد منصور عبده سالم571924382

2015/201490.13okمحاسبةذكرحمزة عبدالمادر عبده ابراهٌم العزان581925030ً

2017/201690.00okمحاسبةذكردمحم علً دمحم رضوان الممرع591922413ً

2016/201590.00okمحاسبةذكرحسٌن علً عبدالسالم ممبل601923864

2015/201490.00okمحاسبةذكرحمزه عبدالشافً حمٌد عل611924240ً

2016/201589.75okمحاسبةذكرعاطف صالح دمحم غالب العاطف621923360ً

2018/201789.75okمحاسبةذكراحمد مهٌوب غٌالن لاسم631923396

2018/201789.75okمحاسبةذكراحمد عبدالصمد سفٌان الحران641923193ً

2017/201689.75okمحاسبةذكرمنٌب امٌن عباس نصر الهالل651924503

2015/201489.75okمحاسبةذكردمحم عبدالنور عبدالولً عبدالنور الشمٌري661925374

2017/201689.63okمحاسبةذكرهارون سعٌد احمد ناج671924656ً

2018/201789.63okمحاسبةأنثىمزدلفه دمحم دحوه سفٌان681924861

2018/201789.50okمحاسبةذكرعزام دمحم سعٌد عبده691923733

2018/201789.50okمحاسبةذكردمحم جمٌل علً عبدالخالك العماري701923755
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2018/201789.50okمحاسبةذكرعاصم دمحم ناجً عثمان711924194

2016/201589.50okمحاسبةذكردمحم صادق عبده احمد721925753

2018/201789.50okمحاسبةذكردمحم عبدهللا سعٌد الكامل731926107

2014/201389.38okمحاسبةذكررأفت حمود مارش سٌف741924609

2018/201789.38okمحاسبةذكرجالل دمحم احمد دمحم751926138

2015/201489.25okمحاسبةذكرناٌف عبدالموي عبدالمادر نعمان761923511

2014/201389.25okمحاسبةذكرهٌثم طارق علً صالح771923240

2017/201689.25okمحاسبةذكردمحم احمد عبدالواحد صالح781925349

2018/201789.25okمحاسبةذكرنٌازي عبدهللا عثمان ناج791925630ً

2016/201589.13okمحاسبةذكردمحم نبٌل عبدالخالك عبده حزام801923493

2017/201689.13okمحاسبةذكربهاء الدٌن دمحم عبده سعٌد المحطان811923820ً

2016/201589.13okمحاسبةذكرنهٌان علً عبدهللا احمد الدبع821924977ً

2015/201489.00okمحاسبةذكرعصام امٌن دمحم سعٌد المروس831925442ً

2018/201789.00okمحاسبةذكرفرسان فؤاد عبدهللا سعٌد841926111

2016/201588.88okمحاسبةذكردمحم عبدالرحمن فارع احمد851923474

2016/201588.88okمحاسبةذكرعبدالرب دمحم ناشر انعم االغبري861923689

2018/201788.88okمحاسبةأنثىورده عبده سعٌد عبده علً الصلوي871924997

2018/201788.75okمحاسبةذكربلٌغ جالل عبدالعزٌز عبدهللا881923536

2015/201488.75okمحاسبةأنثىهالة عبدالحكٌم دمحم امٌن حسن891923810

2018/201788.75okمحاسبةذكراٌهاب علً عبدهللا الثالٌا901924133

2017/201688.75okمحاسبةذكرعمٌل طالل مهٌوب عبده911924403

2017/201688.75okمحاسبةذكرهٌثم خالد سعٌد ممبل الخامري921925968

2015/201488.63okمحاسبةذكرعمرو عباس ممبل مجل931923964ً

2015/201488.63okمحاسبةذكرادم احمد لائد علً المسوري941925709

2018/201788.63okمحاسبةذكردمحم عبدهللا دبوان سٌف951925883

2018/201788.38okمحاسبةذكرعبدهللا سعٌد احمد علً عطٌفة961923729

2017/201688.38okمحاسبةذكرمكرم احمد غالب احمد971924596

2018/201788.25okمحاسبةذكرعبدالخالك سمٌرعبدالحمٌدراجح981923419

2016/201588.25okمحاسبةأنثىعال دمحم حاتم حسن الجهالن991923693ً

2018/201788.25okمحاسبةذكرعاصم عبدالعلٌم حمٌد مهٌوب1001924485

2018/201788.13okمحاسبةذكربسام عبدالموي عبدالمجٌد1011924803

2015/201488.13okمحاسبةذكراٌهاب عبدالحفٌظ عبدالوهاب سٌف1021925561

2018/201788.00okمحاسبةذكرحذٌفه سعٌد دمحم سعٌد1031923598

2016/201588.00okمحاسبةذكردمحم محسن ابراهٌم علً الخمٌس1041923756ً

2016/201588.00okمحاسبةذكرعبد الرحمن دمحم علً عثمان الربٌع1051925757ً
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2016/201587.88okمحاسبةذكراٌهاب طاهر سٌف دمحم1061923703

2015/201487.88okمحاسبةذكردمحم لاسم عبدهللا دمحم العزان1071925031ً

2017/201687.88okمحاسبةذكرشهاب الدٌن احمد دمحم حسٌن خمٌس1081926059

2014/201387.88okمحاسبةذكرعزٌز دمحم علً مهٌوب1091926115

2016/201587.75okمحاسبةذكرمالن دمحم لائد احمد الفهٌدي1101923873

2016/201587.75okمحاسبةذكرعمران حمود احمد بن احمد المخالف1111924023ً

2018/201787.75okمحاسبةذكردمحم نعمان محمود صالح1121925066

2018/201787.63okمحاسبةأنثىدالل عبدالسالم سفٌان عبدالمادر البرٌه1131924811ً

2017/201687.63okمحاسبةذكرشاهر خالد احمد سٌف1141925424

2015/201487.50okمحاسبةأنثىاسماء عفٌف احمد عبدالول1151925359ً

2017/201687.38okمحاسبةذكرامٌن حمود احمد لائد1161923412

2018/201787.38okمحاسبةأنثىهنادي عبدالحكٌم دمحم امٌن1171919178

2017/201687.38okمحاسبةذكراحمد فتحً دمحم حمٌد1181923920

2018/201787.38okمحاسبةذكرحمزه مفٌد حمود عل1191924357ً

2018/201787.25okمحاسبةأنثىروٌدة فؤاد احمد ثابت1201923661

2018/201787.25okمحاسبةذكردمحم خالد علً شاهر1211923973

2018/201787.25okمحاسبةذكرعلً دمحم الخضر عبده1221924817

2017/201687.13okمحاسبةذكرناظم هاشم سعٌد عبدالموي األثوري1231925376

2016/201587.13okمحاسبةذكراصٌل عبدالغنً محمود احمد1241925972

2017/201687.00okمحاسبةأنثىامل ٌاسر عبدالجلٌل عبدهللا المرٌش1251923786

2015/201487.00okمحاسبةذكربكر صادق لائد دمحم1261924239

2018/201787.00okمحاسبةذكراركان علً عبدهللا شاٌف الباز1271924487

2016/201587.00okمحاسبةذكرجمٌل لاسم حسن عبدالمادر1281925022

2018/201787.00okمحاسبةذكردمحم علً عبدهللا علً الجرادي1291925076

2015/201487.00okمحاسبةذكرعمر لائد سعٌد عبدهللا1301925330

2012/201187.00okمحاسبةذكرطاهر امٌن علً علً صالح1311925662

2018/201787.00okمحاسبةذكردمحم نبٌل هزاع احمد الحكٌم1321925870ً

2016/201586.88okمحاسبةأنثىهنادي نبٌل عبده دمحم صالح النخالن1331923625ً

2015/201486.75okمحاسبةذكرٌوسف سلطان طاهر عل1341923265ً

2017/201686.75okمحاسبةذكرانس نجٌب احمد عبده1351924353

2015/201486.75okمحاسبةذكرجمٌل احمد غالب عبدالكرٌم1361925137

2016/201586.63okمحاسبةذكراحمد فٌصل احمد حزام1371923600

2018/201786.63okمحاسبةذكرصدام عبدالكرٌم دمحم عل1381925099ً

2018/201786.63okمحاسبةذكراصٌل مجٌب حامد غالب سٌف1391925594

2018/201786.50okمحاسبةأنثىرلٌة دمحم عبدالرحمن أحمد1401923371
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2017/201686.50okمحاسبةأنثىابتغاء دمحم عبدالرحمن لاصد االهدل1411923626

2018/201786.50okمحاسبةذكرعزالدٌن عبدالسالم عبدهللا احمد1421924185

2018/201786.50okمحاسبةذكراسامة ابراهٌم دمحم مطهر الغربان1431924269ً

2017/201686.50okمحاسبةذكرعبدالمجٌد ٌوسف عبده منصور1441925275

2016/201586.50okمحاسبةذكررهٌب عبده دمحم اسماعٌل1451926128

2017/201686.38okمحاسبةذكركامل عادل لائد لاسم الكمال1461925007ً

2018/201786.38okمحاسبةذكرامجد امٌن دمحم عل1471925351ً

2018/201786.38okمحاسبةأنثىافنان طاهر احمد دمحم الشرعب1481925393ً

2018/201786.38okمحاسبةذكراحمد عبدهللا ناجً عبده1491925749

2018/201786.25okمحاسبةذكراسامه احمد عبده عبدهللا1501923681

2016/201586.25okمحاسبةذكرعبدالوهاب ناصر سعٌد دمحم1511924578

2018/201786.25okمحاسبةذكرسلمان لاسم سعٌد خالد1521924630

2016/201586.25okمحاسبةذكرغفران علً دمحم عبدهللا1531924672

2018/201786.25okمحاسبةأنثىاٌه جمال عبده لائد الٌوسف1541925001ً

2018/201786.25okمحاسبةذكردمحم عبدالرحمن سعٌد عبده1551925281

2016/201586.25okمحاسبةذكردمحم امٌن علً دمحم مثنى1561925576

2017/201686.25okمحاسبةذكرعائشة دمحم حسن عبده نعمان1571925755

2017/201686.13okمحاسبةذكرعزام علً لاسم احمد1581924356

2015/201486.13okمحاسبةذكربدر مهٌوب احمد السلم1591925566ً

2018/201786.00okمحاسبةذكراكرم عبده علً صالح1601923631

2017/201686.00okمحاسبةذكردمحم صادق ظافر دمحم علً الشمٌري1611924026

2017/201685.88okمحاسبةذكرزٌاد ظافر دمحم عل1621924025ً

2014/201385.75okمحاسبةذكراصٌل عادل دمحم ناج1631923688ً

2017/201685.75okمحاسبةأنثىانتصار دمحم دمحم الصغٌر1641923850

2017/201685.63okمحاسبةذكرحسام عبد الغفار غالب سعٌد الجوٌري1651925354

2018/201785.50okمحاسبةذكربشار انور دمحم سعٌد عبدهللا1661923330

2017/201685.50okمحاسبةأنثىشروق عبد الغنً عبدالموي علً الخطٌب1671923513

2017/201685.50okمحاسبةذكربالل سمٌر عبدة حسان1681925293

2017/201685.38okمحاسبةأنثىزٌنا مجاهد صالح احمد الكٌنع1691923517ً

2018/201785.38okمحاسبةذكروجدي عادل امٌن احمد1701923731

2016/201585.25okمحاسبةذكراصٌل دمحم علً احمد1711924057

2017/201685.25okمحاسبةذكرلؤي امٌن عبدهللا سرور الجنٌد1721924234

2018/201785.25okمحاسبةذكرضٌاء إدرٌس علً عبده1731924788

2018/201785.25okمحاسبةأنثىاسماء ابوبكر دمحم عبدالوهاب الخلٌدي1741925601

2017/201685.25okمحاسبةذكربدر احمد حمزه سعٌد1751925676
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2017/201685.13okمحاسبةأنثىنرمٌن عبدالغنً عبدالموي علً الخطٌب1761923514

2018/201785.13okمحاسبةذكرامجد لبٌب عبده لاسم الحوٌج1771923645

2018/201785.13okمحاسبةذكرامجد فٌصل دمحم حسن1781923685

2018/201785.13okمحاسبةذكردمحم سٌف احمد دمحم حزام1791923704

2018/201785.13okمحاسبةذكربدٌع دمحم مدهش عباس الجمال1801924943ً

2017/201685.00okمحاسبةذكرعبدالرحمن لاسم دمحم احمد1811923814

2016/201585.00okمحاسبةذكراحمد دمحم عبدالكرٌم سعٌد الصبري1821924565

2018/201785.00okمحاسبةذكرصخر فٌصل دمحم لائد الفاضل1831924697ً

2016/201585.00okمحاسبةأنثىامانً عبدالحكٌم احمد لاسم االثوري1841924793

2016/201585.00okمحاسبةذكرسلٌمان احمد لائد حسن1851925483

2018/201784.88okمحاسبةذكرعبدالرحمن عبده دمحم دمحم1861923524

2018/201784.88okمحاسبةأنثىروان احمد ثابت عل1871922601ً

2017/201684.88okمحاسبةذكرٌونس دمحم عباس حسان1881925314

2018/201784.88okمحاسبةأنثىعلً دمحم سعٌد ثابت الطوٌل1891925606

2015/201484.75okمحاسبةذكرصهٌب عبده دمحم صالح1901924124

2018/201784.75okمحاسبةذكرانس احمد دمحم ثابت1911924932

2017/201684.75okمحاسبةذكراسامة عبدالكرٌم دمحم عبدهللا1921925973

2018/201784.75okمحاسبةأنثىغدٌر عبدالسالم ٌوسف احمد1931926136

2016/201584.63okمحاسبةذكرعبدالرحٌم عارف عبدهللا عبدالرحٌم1941923621

2018/201784.63okمحاسبةذكرعزالدٌن عبدالسالم بجاش دمحم1951924228

2015/201484.63okمحاسبةأنثىحماس جمٌل علً دمحم1961923832

2017/201684.63okمحاسبةذكرعبدالرحمن صادق لاسم عبده لحطان1971924952

2017/201684.63okمحاسبةذكرعالء عبدالحكٌم عمالن عل1981925328ً

2018/201784.63okمحاسبةذكرعمر شولً عبدالرلٌب عبده شعالن1991925474

2018/201784.50okمحاسبةذكرتوفٌك عبدالرحمن عبدالعزٌز انعم2001923824

2016/201584.50okمحاسبةذكرحامد احمد مهٌوب سالم2011924417

2018/201784.50okمحاسبةذكرشهاب محمود علً حزام2021924681

2014/201384.38okمحاسبةذكرعبدالرحمن دمحم ابراهٌم احمد2031923564

2018/201784.35okمحاسبةذكرصخر عبدالغفار سٌف عبدهللا2041923817

2017/201684.25okمحاسبةأنثىرفاة مشهور سلمان ثابت2051923760

2018/201784.25okمحاسبةذكردمحم عبدهللا دمحم صالح2061924968

2018/201784.25okمحاسبةأنثىشٌماء دمحم سعٌد مرشد2071925146

2018/201784.13okمحاسبةأنثىاسماء جمٌل صالح ثابت دمحم المعمري2081923977

2015/201484.13okمحاسبةذكرماجد سعٌد عبدالمادر حسن2091925587

2017/201684.00okمحاسبةذكرلسام عبدالملن عثمان حسن2101923792
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2017/201684.00okمحاسبةذكرحمزه عبدالوهاب علً حسن2111923868

2016/201584.00okمحاسبةأنثىلٌالً احمد لاسم حسن2121924238

2015/201484.00okمحاسبةذكرعبدهللا عبدالمجٌد محسن سعٌد2131924772

2018/201784.00okمحاسبةأنثىافراح دمحم علً محسن الوهاب2141924967ً

2018/201784.00okمحاسبةذكردمحم عبدهللا دمحم عبدهللا احمد2151925163

2018/201784.00okمحاسبةذكرعبدالرحٌم خالد دمحم علً البكاري2161925247

2014/201384.00okمحاسبةذكرزكرٌا دمحم علً صالح2171926153

2018/201783.88okمحاسبةأنثىهاله ولٌد سعٌد عل2181923630ً

2018/201783.88okمحاسبةذكراسامه دمحم عبدهللا حسن2191923790

2017/201683.88okمحاسبةذكرسامً دمحم عبدالمادر عباس2201924505

2017/201683.88okمحاسبةذكرطاهر عبدالملن طاهر عبدالعزٌز السماف2211924748

2016/201583.75okمحاسبةذكرغصان انور سٌف عثمان2221923898

2014/201383.75okمحاسبةذكربسام لائد دمحم ٌحٌى2231923955

2018/201783.75okمحاسبةذكرنائف عبدالكرٌم دمحم احمد الحباب2241924838

2018/201783.63okمحاسبةذكرعرفات دمحم سلطان ابراهٌم2251923937

2018/201783.63okمحاسبةذكرصهٌب فوزي دمحم خالد2261925159

2016/201583.63okمحاسبةذكرهالل حسٌن دمحم لائد العزٌب2271925745ً

2017/201683.50okمحاسبةذكرعمرو دمحم عبدالمادر عبده2281923877

2018/201783.50okمحاسبةذكردمحم خالد عبدهللا هزاع العامري2291923926

2018/201783.50okمحاسبةذكرراكان جمال سعٌد هزاع الشرعب2301924169ً

2017/201683.38okمحاسبةذكرحامد دمحم نعمان علً البردادي2311925615

2016/201583.25okمحاسبةذكراحمد علً عبدهللا الطاهري2321922537

2018/201783.25okمحاسبةذكردمحم عبدالرحمن علً عبده2331924731

2016/201583.25okمحاسبةذكرخالد دمحم احمد لاسم2341925425

2014/201383.00okمحاسبةذكرصالح احمد صالح ناجً الفمٌة2351923494

2018/201783.00okمحاسبةذكردمحم عبده دمحم احمد لاسم حماد2361922751

2017/201683.00okمحاسبةذكراحمد ناصر سعٌد احمد2371924668

2017/201683.00okمحاسبةذكرامجد أحمد سٌف أحمد2381924883

2017/201683.00okمحاسبةذكرنزار عبدالحكٌم عبده عباس2391925983

2018/201782.88okمحاسبةذكرخلدون عبدالرشٌد دمحم عثمان2401923509

2018/201782.88okمحاسبةذكرزٌاد احمد دمحم لاسم2411923724

2017/201682.88okمحاسبةذكردمحم عبده صالح عبادي2421924144

2014/201382.88okمحاسبةذكرحسام احمد نعمان حٌدرة2431923891

2018/201782.88okمحاسبةذكردمحم نعمان عبده لائد2441924988

2017/201682.88okمحاسبةذكرعلً دمحم علً دمحم سعٌد2451925342

نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة مدٌر الشئون المالٌة          المسجل العام مدٌر النفمة الخاصة والتعلٌم الموازي



    نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مالحظاتحالة الرغبةمعدل الثانوٌةعام التخرجالتخصصاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

ٌعتبر لبول الطالب ملغً ما لم تطابك بٌانات استمارة الثانوٌة العامة الخاصة به البٌانات أدناه

م2018/2019للعام الجامعً  (تعلٌم موازي  )كشف باسماء الطلبة الممبولٌن بكلٌة العلوم االدارٌــة 

Vice President For  Student Affairs

Taiz University

Republic of Yemen

    االدارة العامة للمبول والتسجٌل

        الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

         جامعـــــة تعـــــز

2017/201682.75okمحاسبةذكراحمد عبد الجبار عبدالواسع ابراهٌم2461924377

2018/201782.75okمحاسبةذكرعبدهللا دمحم ردمان سٌف2471924512

2018/201782.75okمحاسبةذكراسامه حامد سٌف دمحم2481911077

2017/201682.63okمحاسبةذكرمعتز عبدالملن احمد مرشد2491923734

2016/201582.63okمحاسبةذكراحمد علً عبدهللا حسن2501924558

2017/201682.50okمحاسبةذكراصٌل دمحم غالب حٌدر2511923730

2017/201682.50okمحاسبةذكردمحم غالب حسن سعٌد2521924518

2016/201582.38okمحاسبةذكرانس حزام دمحم احمد2531923897

2018/201782.38okمحاسبةذكربسام سعٌد احمد عبدالرحمن الدرحم2541924401ً

2014/201382.38okمحاسبةذكرعبدهللا عبدالعلٌم عبدالحمٌد الصغٌر2551924774

2018/201782.38okمحاسبةذكرخالد علً فائد نصر2561925297

2015/201482.25okمحاسبةأنثىفاطمة دمحم عبده عل2571924717ً

2017/201682.00okمحاسبةأنثىشذى عبدالحمٌد عبده علً الخطٌب2581923510

2017/201682.00okمحاسبةذكرعبدالكرٌم عبدهللا علً لائد الكهال2591923816ً

2018/201782.00okمحاسبةذكرمهند همام علً ممبل2601924781

2017/201682.00okمحاسبةذكروحٌد محمود عبده احمد الحداد2611925773

2018/201781.88okمحاسبةذكرعمر توفٌك عبدهللا غالب الٌوسف2621923740ً

2018/201781.88okمحاسبةذكرمصطفى محمود سٌف عبدالسالم2631925869

2017/201681.75okمحاسبةذكردمحم عبدالسالم علً لاسم2641923037

2013/201281.75okمحاسبةذكرنجٌب فاضل احمد عبده2651921067

2016/201581.75okمحاسبةذكرنوري دمحم عماد عبدالموي2661925372

2018/201781.75okمحاسبةأنثىنهله علً غالب حسان الشرعب2671925943ً

2016/201581.63okمحاسبةذكرعالء دمحم احمد الحاج البركان2681924292ً

2016/201581.50okمحاسبةذكرمازن فضل عباس عبده2691923722

2018/201781.50okمحاسبةذكرمهٌب دمحم دماج سعٌد2701923830

2017/201681.50okمحاسبةذكراسالم دمحم ابراهٌم علً احمد2711924301

2016/201581.38okمحاسبةذكردمحم عبدهللا عبدالعزٌز هزاع2721924362

2018/201781.38okمحاسبةذكرحسٌن فائز صالح سٌف2731924923

2013/201281.38okمحاسبةذكرعٌسى ثابت لاسم مهٌوب2741925724

2018/201781.25okمحاسبةذكرفواز عبده احمد فضل2751923406

2017/201681.25okمحاسبةذكرلممان غالب عبده دمحم2761925288

2017/201681.25okمحاسبةذكرجمٌل عبدالجبار دمحم عمالن2771925546

2016/201581.25okمحاسبةذكرعبدالغفار دمحم علً عبدالرحمن2781925956

2017/201681.13okمحاسبةذكرمعتصم دمحم عبدهللا شاٌف الباز2791924486

2016/201581.13okمحاسبةذكرهٌثم فضل دمحم عبدالملن نعمان2801924957
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2018/201781.00okمحاسبةذكرحمزة حافظ دمحم امٌن2811923634

2017/201681.00okمحاسبةأنثىرٌنا عادل عبدهللا عل2821902648ً

2018/201781.00okمحاسبةذكراسامه لاسم علً ممبل2831922876

2017/201681.00okمحاسبةذكرلاسم احمد لاسم عل2841924010ً

2018/201781.00okمحاسبةذكرعبدهللا عبدالجلٌل لاسم سعٌد2851924458

2016/201580.88okمحاسبةذكرحبٌب حمود عبدالرحمن مسعود2861923922

2018/201780.88okمحاسبةذكرعصام علً لائد دمحم العرٌن2871921407ً

2018/201780.88okمحاسبةذكرعبالحكٌم احمد لائد مهٌوب2881925407

2011/201080.87okمحاسبةذكرللب الدٌن عبدالجبار دمحم الشرٌف2891925800

2011/201080.87okمحاسبةذكرصابر منٌر علً عبدهللا غالب2901926283

2018/201780.75okمحاسبةذكرعمران دمحم حسان عبدالرزاق2911923721

2017/201680.75okمحاسبةذكراٌمن عبدالمجٌد سعٌد صالح الحسام2921924590ً

2017/201680.75okمحاسبةذكرعبدهللا عبدالحك دمحم ثابت2931924949

2018/201780.75okمحاسبةذكرفٌصل دمحم علً عبده طالب2941925287

2018/201780.63okمحاسبةذكرسعٌد ولٌد سعٌد دمحم2951923197

2018/201780.63okمحاسبةذكراسامه سامً لاسم احمد الممطري2961923348

2018/201780.50okمحاسبةذكرتوهٌب عباس علً عل2971923575ً

2018/201780.50okمحاسبةذكرحسام عبده احمد صالح الحمٌري2981925240

2016/201580.38okمحاسبةذكرحمزة عبدالغفار دمحم عبدهللا2991924545

2018/201780.38okمحاسبةأنثىغدٌر دمحم حمود ناج3001924954ً

2017/201680.25okمحاسبةذكرزكرٌا دمحم سعٌد لاسم3011924592

2018/201780.13okمحاسبةذكردمحم سعٌد دمحم عل3021925400ً

2017/201680.12okمحاسبةأنثىصفاء احمد سٌف غالب سعٌد3031923392

2016/201580.00okمحاسبةذكراحمد عبدالعزٌز احمد ثابت3041923697

2017/201680.00okمحاسبةذكرباسم عبدهللا دمحم سٌف3051925125

2018/201780.00okمحاسبةذكرٌوسف ٌعموب احمد دمحم3061925362

2018/201780.00okمحاسبةذكردمحم عبدالكرٌم عبدالواحد حمٌد3071925801

2018/201779.88okمحاسبةذكرنواف عبدالرب سعٌد دمحم3081925735

2016/201579.75okمحاسبةذكردمحم سمٌر عبدهللا سٌف3091924742

2018/201779.75okمحاسبةذكراحمد نعمان ممبل عبدالخالك3101924763

2017/201679.75okمحاسبةذكرعدنان عبد المادر مهٌوب اسماعٌل الحداد3111925123

2017/201679.75okمحاسبةذكرانس عبدالجلٌل منصور دمحم3121925152

2017/201679.50okمحاسبةذكرداوود عبدالمجٌد لاسم سعٌد3131924327

2018/201779.50okمحاسبةذكرجمال عبدالولً عبدهللا عامر سعٌد3141924334

2016/201579.50okمحاسبةذكراسامه عبده دمحم لاٌد الحدٌدي3151926104
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2014/201379.38okمحاسبةذكرعصام دمحم عبدهللا عل3161924610ً

2013/201279.36okمحاسبةذكرمعاذ مٌثاق دمحم ثابت الشواف3171924290ً

2018/201779.25okمحاسبةأنثىسالم لاسم دمحم علً دمحم ناج3181923614ً

2011/201079.25okمحاسبةأنثىعائشة دمحم عبدالرحمن عل3191924280ً

2018/201779.13okمحاسبةذكردمحم سٌف عبدالغنً نعمان العٌسائ3201922750ً

2017/201679.13okمحاسبةذكرعاصم دمحم عبده سٌف3211923871

2018/201779.13okمحاسبةذكرموسى دمحم علً علوان الحمٌري3221925673

2018/201779.00okمحاسبةذكرعمر دمحم علً سٌف3231925005

2018/201778.88okمحاسبةذكرمالن لائد سلطان صالح3241923622

2018/201778.88okمحاسبةذكرمراد جواد سعٌد دمحم3251925375

2018/201778.88okمحاسبةذكردمحم عبدالعزٌز دمحم سٌف الجمال3261925574ً

2018/201778.63okمحاسبةذكرامجد نعمان ناجً سٌف3271924601

2015/201478.63okمحاسبةذكرخالد حمود علً عبده3281925428

2017/201678.50okمحاسبةذكردمحم عبدهللا دمحم عبدالمادر3291924627

2018/201778.50okمحاسبةأنثىخدٌجة علً محسن الوهبان3301926148ً

2018/201778.13okمحاسبةذكرمعاذ حسن دمحم غالب3311924628

2018/201778.00okمحاسبةذكرانس طالل احمد دمحم3321923481

2016/201577.88okمحاسبةذكررانً احمد سعٌد سٌف3331923133

2018/201777.88okمحاسبةذكرأبو بكر بجاش عثمان حٌدر3341923750

2018/201777.38okمحاسبةذكراسامه امٌن ممبل احمد الجبزي3351925788

2018/201777.13okمحاسبةذكراحمد عبدالباري عبدالمادر علً الرمٌمة3361923663

2017/201676.88okمحاسبةذكرعبدهللا لاسم دمحم لائد دمحم3371923772

2018/201776.75okمحاسبةذكرعبدهللا عبدالوهاب دمحم بن دمحم3381923757

2017/201676.75okمحاسبةذكرسعٌد بن سعٌد دمحم عل3391924755ً

2016/201576.63okمحاسبةذكراسامة مصطفى عبدالرحمن دمحم3401926082

2018/201776.50okمحاسبةذكرعزت منصور احمد عل3411925382ً

2018/201776.38okمحاسبةذكرعمر صادق علً دمحم ناجً الصلوي3421923753

2018/201776.38okمحاسبةذكراٌهاب توفٌك عبدهللا عبده3431924305

2018/201776.38okمحاسبةذكرعبدالكرٌم هزاع علً عبدهللا الماض3441925786ً

2018/201775.88okمحاسبةذكرداؤد عبدالعزٌز احمد لاسم3451924247

2017/201675.63okمحاسبةذكرحافظ لاسم سلطان احمد3461925082

2018/201775.50okمحاسبةذكرعبدالجبار دمحم غالب لاسم3471923974

2014/201375.38okمحاسبةذكرحسٌن دمحم عبدالوهاب ٌح3481924003ًٌ

2018/201775.38okمحاسبةذكرعز الدٌن حسان على عبده3491925183

2018/201775.13okمحاسبةذكردمحم منٌر دمحم ممبل3501925646
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2017/201675.00okمحاسبةذكرفهمً احمد احمد عل3511924942ً

2017/201674.88okمحاسبةذكراسامه عارف احمد دمحم3521923701

2017/201674.88okمحاسبةذكرعمر دمحم لاسم الدبع3531925245ً

2017/201674.75okمحاسبةذكراسامة دمحم لاسم ٌن لاسم3541923443

2017/201674.75okمحاسبةذكرعمر امٌن دمحم علً حسن3551923869

2018/201774.75okمحاسبةذكراسامه توفٌك احمد دمحم3561925097

2018/201774.75okمحاسبةذكرمفٌد عبدالحكٌم عبدالرلٌب شعالن3571925740

2017/201674.25okمحاسبةأنثىوفاء عبدالحكٌم أحمد دمحم3581918776

2018/201774.25okمحاسبةذكراسعد معمر عبدالصمد دمحم عل3591915251ً

2017/201674.25okمحاسبةذكرٌوسف احمد دمحم مصلح النمر3601923758

2018/201774.13okمحاسبةذكررامً احمد سعٌد لائد3611923642
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2015/201493.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عارف دمحم احمد الشعٌب11923808ً

2018/201791.25okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىغدٌر دمحم عبدهللا عساج21923556

2018/201791.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرمفلح عبدهللا سعٌد ممبل31924826

2018/201791.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىزٌنه عبدالخالك محسن علً الردفان41924573ً

2017/201690.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهند دمحم عبدهللا احمد عل51925693ً

2018/201789.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرغاده نبٌل دمحم عبده61924490

2014/201389.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكررأفت حمود مارش سٌف71924609

2015/201488.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد دمحم احمد عثمان81925429

2018/201788.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراكرم عبدالرحمن علً لاسم الحداد91924991

2017/201687.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىفاطمة حمٌد منصور احمد حسٌن101923450

2016/201587.25okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامه فؤاد راوح مكرد111925098

2018/201787.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشٌماء سعٌد علً مالن121923545

2018/201787.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسوما طاهر سعٌد عبدالكرٌم131925741

2018/201787.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسمٌة حمود عبدالجلٌل العامري141926146

2015/201487.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامة صالح حامد عبده151924996

2018/201786.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرلٌة دمحم عبدالرحمن أحمد161924217

2018/201786.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرنزار علً عبدالجلٌل عل171925981ً

2018/201786.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىكرٌمه دمحم ٌحٌى عبدهللا181925492

2017/201685.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعٌسى عبدالجلٌل فائد عل191923986ً

2017/201685.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشروق عبد الغنً عبدالموي علً الخطٌب201924986

2017/201685.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىزٌنا مجاهد صالح احمد الكٌنع211924279ً

2018/201785.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرضرار دمحم حمٌد مامؤن221923607

2017/201685.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىنرمٌن عبدالغنً عبدالموي علً الخطٌب231924981

2018/201785.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىزٌنب نجٌب علً عبدهللا المدس241925878ً

2015/201484.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىروٌدة داوود احمد سٌف251925386

2016/201584.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرحافظ دمحم سعٌد راوح الصوف261925550ً

2017/201684.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد عبدالعزٌز احمد اسماعٌل271925763

2018/201784.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىامة الرحمن فواز سلطان خالد281915223

2017/201684.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدهللا عبدالرحٌم دمحم مرشد291926071

2016/201583.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعاصم منصور علً سلطان301924285

2018/201783.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالمجٌد عبدهللا سلطان احمد الحسن311923872ً

2018/201783.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعاصم حمٌد علً عبده غالب321923691

2018/201783.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرخلٌل خالد عبدالسالم سٌف331924962

2018/201782.88okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرزٌاد احمد دمحم لاسم341923724

2018/201782.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدهللا دمحم ردمان سٌف351924739
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2016/201582.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعمر دمحم سٌف لائد361924315

2017/201682.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشذى عبدالحمٌد عبده علً الخطٌب371924976

2017/201681.88okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكررافع عبدالرحمن صادق محمود381924313

2016/201581.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعالء دمحم احمد الحاج البركان391925317ً

2017/201681.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىإٌمان منصور علً جسار ناج401923984ً

2018/201781.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرهاشم عبدهللا عبدالوهاب عبدالودود411925586

2018/201781.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامه دمحم سٌف احمد421925569

2013/201281.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعٌسى ثابت لاسم مهٌوب431925724

2017/201681.25okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرنا عبدالرحٌم دمحم مرشد الغزال441926073ً

2017/201681.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرانس عبدهللا دمحم عبده451910333

2017/201681.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرٌنا عادل عبدهللا عل461902648ً

2017/201680.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىغاده مهٌوب علً سعٌد الدمٌن471923883ً

2017/201680.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىدٌنا سلطان عبده ممبل عمالن481921949

2018/201780.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرمصعب جمٌل دمحم سٌف491925589

2018/201780.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد طه دمحم ثابت501924309

2018/201779.88okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرنواف عبدالرب سعٌد دمحم511925735

2018/201779.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىزٌنب سالم علً حسن521923748

2016/201579.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم سمٌر عبدهللا سٌف531924742

2018/201779.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرابراهٌم عبده عبدهللا شرف541925588

2018/201779.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرمأمون عبده لاسم حسن الرفٌدي551924898

2018/201779.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرموسى علً دمحم حزام561924235

2014/201379.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعصام دمحم عبدهللا عل571924610ً

2017/201678.88okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىمروى احمد سٌف غالب الخلٌدي581923393

2018/201778.88okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاوجان خالد حسان علً سعد591925038

2018/201778.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىمٌهال عبدالمادر عبدهللا دمحم العمران601924574ً

2017/201678.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرٌوسف عبده نصٌر امٌر سٌف611926117

2018/201778.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىدعاء علً احمد دمحم الجندب621923501ً

2018/201778.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرامجد نعمان ناجً سٌف631924138

2018/201778.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرسلمان دمحم طاهر لاسم العمران641926124ً

2018/201778.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرمبارن سعٌد حزام دمحم651924889

2017/201678.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامة علً دمحم عبدهللا الصنعان661923675ً

2018/201777.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرصالح عبدهللا عبدالجلٌل عبدالرحمن الرمٌمة671923616

2018/201777.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامه امٌن ممبل احمد الجبزي681925788

2017/201677.25okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهبة شكٌب دمحم سفٌان691923317

2018/201777.25okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراٌمن مبارن دمحم علً حسن701924522
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2018/201777.25okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد فارس عبدالباري مدهش711924644

2018/201776.88okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرالمعتمد فاروق دمحم عبدالغفار721924680

2017/201676.88okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاسرار ٌوسف حٌدره ثابت االثوري731924577

2018/201776.73okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرطه دمحم سعٌد عبده741925279

2015/201476.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرسامً داوود مكرد ثابت751924743

2018/201776.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعمر صادق علً دمحم ناجً الصلوي761925350

2018/201776.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالكرٌم هزاع علً عبدهللا الماض771925786ً

2018/201775.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم طارق علً عبدالفتاح781924164

2018/201775.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرجمال عبده هزاع عبدالعزٌز791924953

2018/201775.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالجبار دمحم غالب لاسم801924281

2018/201775.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرنادر امٌن دمحم سعٌد الحبش811924843ً

2014/201375.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرحسٌن دمحم عبدالوهاب ٌح821924003ًٌ

2018/201775.30okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم فاروق عبدهللا محسن العرٌم831925222ً

2018/201775.25okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىامتٌاز منصور سعٌد دمحم841923579

2017/201674.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرفؤاد عبدهللا احمد دمحم الجبل851924728ً

2018/201774.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم رافت دمحم احمد باسلٌم861925768

2018/201774.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراركان عبدالحكٌم عبدالنور عبدالرسول871920352

2018/201774.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد ٌوسف احمد علً صالح881923934

2018/201774.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرٌاسٌن دمحم عبد الوهاب عبد هللا891924941

2017/201674.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرحسن اٌوب علً شمسان901925452

2017/201673.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم علً احمد صالح الذماري911925352

2017/201673.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكربدٌع عبدهللا طاهر عبدالواحد921924702

2017/201673.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم محفوظ علً دمحم931925028

2018/201773.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم محفوط علً دمحم941925645

2018/201773.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىعصماء صادق علً لائد احمد951923533

2013/201273.25okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسمٌة عبده حسٌن علً الحجري961918855

2018/201773.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالرحمن احمد علً ممبل السروري971908878

2018/201773.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرصالح اٌوب عبدهللا لاسم981925579

2018/201772.88okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكررٌان سعٌد ناجً سرحان991911612

2018/201772.63okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكررافت انٌس عل احمد1001923754

2018/201772.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم احمد حسن دمحم احمد1011923752

2017/201672.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرجمٌل دمحم علً ابراهٌم1021924510

2018/201771.88okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامه دمحم احمد سعٌد1031924177

2018/201771.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد محبوب مهٌوب علً المعمري1041920739

2017/201671.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىنجوى ناصر عبدهللا الشاهري1051924095
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2018/201771.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرسلٌم عبدالجلٌل عبده عبدهللا1061923378

2018/201771.25okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالرحمن سٌف سالم دمحم1071925184

2015/201471.00okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالكرٌم ماجد احمد عبدهللا صالح1081926010

2018/201770.75okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم دمحم عبدالرلٌب دمحم1091925271

2013/201270.50okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرمنور عبدهللا عبدالمجٌد عبدالحمٌد1101925433

2018/201770.13okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىكرٌمة ابراهٌم طه احمد1111925595

2015/201469.88okعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهالة سعٌد منصور هزاع1121923528

2017/201669.38okعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرمازن دمحم علً لاسم1131924325
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2016/201591.13okتسوٌكذكرسالم احمد إسماعٌل ناشر11924041

2018/201790.63okتسوٌكذكرعبدهللا دمحم عبدهللا لائد حزام21924404

2015/201488.63okتسوٌكذكرادم احمد لائد علً المسوري31925709

2015/201488.38okتسوٌكذكرخالد احمد لائد لائد41926155

2018/201788.25okتسوٌكذكرالٌاس منصور سعٌد حمود51923515

2017/201687.75okتسوٌكذكرعزام دمحم عبدهللا احمد61925468

2018/201787.63okتسوٌكذكراسامه حسن علً عبدهللا شحرة71924427

2018/201787.38okتسوٌكذكرصٌل احمدعاي عبدهللا العمران81924507ً

2018/201787.00okتسوٌكذكردمحم علً عبدهللا علً الجرادي91925076

2015/201487.00okتسوٌكذكرمظهر نصر ثابت سٌف الخضر101925364

2018/201786.88okتسوٌكذكراٌمن فؤاد هائل عبدالكرٌم الٌوسف111926063ً

2018/201786.38okتسوٌكذكراحمد عبدهللا ناجً عبده121925749

2018/201786.25okتسوٌكذكرسلمان لاسم سعٌد خالد131924633

2017/201686.25okتسوٌكذكرعبدهللا حمٌد دمحم حمٌد141924910

2017/201685.75okتسوٌكذكراحمد دمحم عبده احمد151925198

2017/201685.00okتسوٌكذكرعبدالرحمن لاسم دمحم احمد161923814

2016/201584.88okتسوٌكذكرعمر عادل عبدهللا عبده171924358

2011/201084.75okتسوٌكذكرعصام حسان حزام عل181924676ً

2016/201584.63okتسوٌكذكراصٌل فؤاد احمد دمحم191914197

2018/201784.63okتسوٌكذكرعمر شولً عبدالرلٌب عبده شعالن201925474

2017/201683.75okتسوٌكذكردمحم عادل مهٌوب دمحم211923439

2018/201783.75okتسوٌكذكراسامة غانم غالب لائد221924896

2018/201783.38okتسوٌكذكرجالل رٌاض علً دمحم231924077

2017/201683.38okتسوٌكذكرحامد دمحم نعمان علً البردادي241925615

2018/201783.13okتسوٌكذكرهارون دمحم طه عل251925157ً

2018/201783.00okتسوٌكذكردمحم طلعت سعٌد عبدالحك العبس261925380ً

2018/201783.00okتسوٌكذكراحمد نبٌل عبدهللا احمد271925655

2018/201782.88okتسوٌكذكرخلدون عبدالرشٌد دمحم عثمان281923509

2018/201782.75okتسوٌكذكراسامه حامد سٌف دمحم291911077

2016/201582.63okتسوٌكأنثىنسٌبة ممبل سٌف ناح301924473ً

2018/201782.50okتسوٌكذكرعبالرحمن ناجً لائد امٌن العصٌم311924147ً

2017/201682.00okتسوٌكذكرعبدهللا عبدالموي سعٌد حسان321923523

2018/201782.00okتسوٌكذكراحمد عبدالرحمن عبدهللا عثمان الشٌبان331923803ً

2015/201482.00okتسوٌكذكردمحم عبدالعزٌز عبده احمد341924277

2015/201481.75okتسوٌكذكرٌوسف رشاد دمحم ثابت العاطف351925329ً
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2018/201781.50okتسوٌكذكراشرف صابر سعٌد احمد361924516

2016/201581.50okتسوٌكذكرمازن فضل عباس عبده371925237

2017/201681.50okتسوٌكذكراسالم دمحم ابراهٌم علً احمد381925865

2018/201781.13okتسوٌكذكرسام مصطفً عبدهللا الضمري391924137

2018/201781.13okتسوٌكذكررٌمان عارف عبدالرزاق دمحم401925318

2018/201781.00okتسوٌكذكراسامه لاسم علً ممبل411922876

2011/201081.00okتسوٌكذكرحفظ هللا دمحم فارع الجرادي421925866

2018/201780.75okتسوٌكذكرعبدالرحمن ولٌد لاسم سالم431922788

2017/201680.63okتسوٌكذكردمحم عبده دمحم سعٌد441925881

2018/201780.50okتسوٌكذكردمحم حامد احمد عبدالغن451923908ً

2017/201680.25okتسوٌكذكرزكرٌا دمحم سعٌد لاسم461924261

2018/201780.13okتسوٌكذكرامجد عبدالرحمن عبدهللا دمحم471924352

2018/201779.63okتسوٌكذكرحمزه عبدالرحمن عبدهللا لائد481924248

2018/201779.63okتسوٌكذكركمال علً مرشد االسعدي491924331

2017/201679.38okتسوٌكذكرطاهر سٌف دمحم فارع501924140

2016/201579.25okتسوٌكذكرشاكر فهمً هائل دمحم ثابت511923640

2018/201779.25okتسوٌكذكرعمر عبدالعزٌز سعٌد ممبل521924091

2016/201578.88okتسوٌكذكراحمد عبدالوهاب دمحم عبدالولً الجنٌد531923673

2018/201778.75okتسوٌكذكراسامة عبدالرلٌب خالد حسن541922872

2018/201778.75okتسوٌكذكرشكٌب عارف ابراهٌم عبدالحك551923913

2011/201078.75okتسوٌكذكرفارس عبده سٌف عل561921294ً

2018/201778.50okتسوٌكأنثىخدٌجة علً محسن الوهبان571926152ً

2018/201778.13okتسوٌكذكراٌمن امٌن لائد احمد غالب581922536

2018/201778.00okتسوٌكذكرعبدالرحمن سمٌر سعٌد احمد591923839

2018/201777.88okتسوٌكذكرأبو بكر بجاش عثمان حٌدر601923750

2018/201777.88okتسوٌكذكرعبدالستار عمٌل عبدالستار لاسم611923909

2018/201777.75okتسوٌكذكراسٌد نبٌل ناجً دمحم سعٌد621916162

2017/201677.75okتسوٌكذكرٌحٌى عبدهللا عبدالكرٌم ٌحٌى631926129

2018/201777.38okتسوٌكذكرعبدالسالم عباس دمحم احمد الشٌبان641924287ً

2018/201777.25okتسوٌكذكراحمد دمحم عبدهللا صالح651924080

2018/201777.13okتسوٌكذكرعبدهللا عبدالباسط سعٌد لائد661923958

2018/201777.00okتسوٌكذكردمحم عبدهللا سعد دمحم671924236

2018/201777.00okتسوٌكذكرحسٌن مهٌوب دمحم عبدالوهاب681925325

2018/201776.88okتسوٌكذكربشار دمحم عبدالحمٌد دمحم الصغٌر691924771

2017/201676.75okتسوٌكذكرامجد عبدهللا احمد غالب701924816
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2018/201776.25okتسوٌكذكرامٌن دمحم حمٌد ناج711924154ً

2018/201776.25okتسوٌكذكرمازن عادل عبدهللا حاتم721924807

2018/201776.13okتسوٌكذكروهٌب عبده دمحم سعٌد731924818

2013/201276.00okتسوٌكذكراٌاد علً احمد ناجً اسماعٌل741923620

2018/201775.75okتسوٌكذكرمشعل عبدالعلٌم دمحم دمحم صالح751923991

2018/201774.88okتسوٌكذكردمحم فائد علً غالب761905478

2017/201674.88okتسوٌكذكرعبدالوهاب دمحم عبدالمجٌد عبدالفتاح771925790

2018/201774.75okتسوٌكذكرمفٌد عبدالحكٌم عبدالرلٌب شعالن781925740

2017/201674.63okتسوٌكذكرمعاذ صالح دمحم محمود791924183

2018/201774.38okتسوٌكذكرهارون صالح احمد صالح801924603

2018/201774.38okتسوٌكذكرعمر مختار مرشد ثابت الدبع811925270ً

2018/201774.38okتسوٌكذكرمراد مهٌوب دمحم احمد821925716

2018/201774.25okتسوٌكذكربلٌغ عبدالرحمن علً ٌوسف831924716

2018/201773.50okتسوٌكذكراحمد ٌحٌى عبدالواسع دمحم البركان841923834ً

2018/201773.50okتسوٌكذكربلٌغ عبدهللا مهٌوب ممبل851924244

2017/201673.25okتسوٌكذكردمحم طه احمد صالح861923592

2015/201473.00okتسوٌكذكركامل علً دمحم حاجب871923357

2018/201773.00okتسوٌكذكرعرفات عبدهللا دمحم احمد881923198

2017/201672.75okتسوٌكذكردمحم عبدهللا دمحم ٌحٌى حسن891924037

2017/201672.75okتسوٌكذكردمحم امٌن عبدهللا سفٌان901925437

2018/201772.63okتسوٌكذكرمراد ٌحٌى ٌحٌى عبده لاسم911925420

2018/201772.50okتسوٌكذكرسامً علً دمحم حٌدر921924786

2013/201272.00okتسوٌكذكررضوان دمحم عبدالعلٌم غالب العبٌدي931923870

2018/201772.00okتسوٌكذكرهادي درهم سعٌد عبده941914718

2018/201770.63okتسوٌكذكردمحم ناجً احمد عل951923433ً
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2016/201592.88okالتصادذكرحسٌن عبدالحمٌد احمد شرف االموي11923840

2015/201488.88okالتصادذكردمحم عبدهللا دبوان عبده21924436

2017/201685.75okالتصادأنثىاسماء علً عبده غالب31925856

2017/201679.75okالتصادأنثىكاملة عبده ناجً احمد االسدي41923852

2018/201778.63okالتصادذكرامجد نعمان ناجً سٌف51924600

2018/201777.13okالتصادذكردمحم محمود دمحم صالح61922725

2018/201775.75okالتصادذكرمشعل عبدالعلٌم دمحم دمحم صالح71923991

2018/201773.05okالتصادذكررهٌب دمحم راشد جهالن81924564
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2018/201796.13okادارة اعمالأنثىابتهال حمٌد علً دمحم حزام11925251

2015/201495.25okادارة اعمالأنثىوزٌرة لاسم مارش عبدهللا دمحم21923890

2015/201492.88okادارة اعمالأنثىرنا شهاب دمحم رسام الشمٌري31923475

2016/201592.88okادارة اعمالذكردمحم خالد دمحم دمحم صالح41925150

2018/201792.75okادارة اعمالذكرمالن احمد عبدالحمٌد الصانع51925344

2016/201592.50okادارة اعمالذكردمحم عبدهللا محسن سعٌد61925060

2016/201592.50okادارة اعمالذكرعامر عبدهللا احمد عبدهللا71925210

2016/201592.38okادارة اعمالأنثىملن عبدهللا دمحم لائد عل81924712ً

2018/201792.25okادارة اعمالأنثىرغدة وهٌب دمحم عبدالعزٌز91923417

2015/201492.25okادارة اعمالذكرابوبكر عبدالرحمن علً عبدالوهاب101925441

2015/201492.13okادارة اعمالذكرعاهد رزاز مامون عبداللطٌف111925804

2016/201592.00okادارة اعمالذكرحسٌن سعٌد عبده دمحم121923944

2016/201592.00okادارة اعمالذكرحسام احمد علً سعٌد فرحان131910228

2013/201291.63okادارة اعمالأنثىندى عثمان علً نعمان141925469

2015/201491.50okادارة اعمالذكررسالن سعٌد فارع خالد المسلم151923404ً

2018/201791.50okادارة اعمالذكردمحم عادل سٌف دمحم161923783

2016/201591.50okادارة اعمالذكردمحم عائض دبوان عبدالسالم171925071

2016/201591.13okادارة اعمالذكرسالم احمد إسماعٌل ناشر181924041

2016/201591.00okادارة اعمالذكردمحم سعٌد لائد عبده العرٌم191923892ً

2013/201291.00okادارة اعمالذكرضرار عبدالموي دمحم احمد201925465

2018/201790.75okادارة اعمالذكردمحم عبدالعزٌز لاسم ابراهٌم211925149

2018/201790.63okادارة اعمالذكرعبدهللا خالد ناصر عمر العواض221924960ً

2016/201590.63okادارة اعمالذكرتوفٌك عبدهللا علً ٌحٌى231925059

2018/201790.38okادارة اعمالذكردمحم ناصر عبدهللا نعمان241925423

2018/201790.13okادارة اعمالأنثىدنٌا نجٌب أحمد مكرد العرٌم251924987ً

2017/201689.88okادارة اعمالذكراكرم ممبل ٌوسف سٌف261923780

2017/201689.50okادارة اعمالأنثىسمٌحة علً دمحم مهٌوب271923774

2014/201389.38okادارة اعمالذكررأفت حمود مارش سٌف281924609

2015/201489.38okادارة اعمالذكراشرف عٌسى عبدالسالم عبدالوهاب291924777

2018/201789.38okادارة اعمالأنثىرٌم الطٌب احمد مرشد301926113

2015/201489.25okادارة اعمالذكرناٌف عبدالموي عبدالمادر نعمان311924372

2015/201489.25okادارة اعمالأنثىغدٌر سعٌد نعمان دمحم غالب321926123

2016/201589.00okادارة اعمالأنثىنرمٌن باسم جواد دمحم331924212

2016/201588.88okادارة اعمالذكرحمزة سلطان لائد ناجً المهدي341924819

2017/201688.88okادارة اعمالأنثىامل امٌن علً هزاع الصوف351925021ً
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2015/201488.88okادارة اعمالذكرحسام ادرٌس على دمحم مغلس361925402

2015/201488.75okادارة اعمالأنثىهالة عبدالحكٌم دمحم امٌن حسن371923810

2018/201788.63okادارة اعمالذكراحمد طه عبدهللا احمد االهدل381923421

2017/201688.38okادارة اعمالأنثىذكرٌات حسن احمد دمحم391925548

2016/201588.25okادارة اعمالأنثىوفاء حسن علً منصر401924576

2018/201788.25okادارة اعمالأنثىاٌه سمٌر حزام عبدهللا فاضل411925885

2016/201588.00okادارة اعمالذكردمحم محسن ابراهٌم علً الخمٌس421923756ً

2017/201687.88okادارة اعمالذكردمحم احمد لاسم فرحان لاسم431925571

2015/201487.88okادارة اعمالذكرعمر منصور احمد عبده441925743

2018/201787.76okادارة اعمالأنثىابتسام علً سعد لاسم451924351

2014/201387.75okادارة اعمالذكرعمر غالب حسان حزام461925408

2017/201687.75okادارة اعمالأنثىسهام عثمان علً نعمان471925472

2017/201687.63okادارة اعمالذكرابوبكر عبده دمحم اسماعٌل عٌدروس481924547

2018/201787.63okادارة اعمالذكراسامه حسن علً عبدهللا شحرة491924427

2018/201787.50okادارة اعمالأنثىاصٌله امٌن صالح ناصر501923633

2018/201787.38okادارة اعمالأنثىهنادي عبدالحكٌم دمحم امٌن511919178

2015/201487.38okادارة اعمالذكراسامه شعبان دمحم حسان521923825

2018/201787.25okادارة اعمالذكرموسى ثابت عبدالفتاح دمحم531924406

2018/201787.25okادارة اعمالأنثىجواهر دمحم عبدالعزٌز الشرٌف541924408

2015/201487.25okادارة اعمالأنثىهالة عبده محسن دمحم العدٌن551925387ً

2016/201587.13okادارة اعمالذكرنجم الدٌن عبدالحٌكم عائض رباش561924416

2017/201687.13okادارة اعمالأنثىنادرة دمحم هزاع عل571925473ً

2018/201787.00okادارة اعمالذكرمبارن عبدالخالك فائد هزاع581923529

2016/201587.00okادارة اعمالذكرربٌع دمحم صالح دحان591924048

2017/201687.00okادارة اعمالذكرعبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز خالد601924579

2018/201787.00okادارة اعمالذكردمحم علً عبدهللا علً الجرادي611925076

2018/201787.00okادارة اعمالذكردمحم عبدالمادر عبدالواحد عبدهللا صالح621925322

2018/201787.00okادارة اعمالذكرابراهٌم احمد عبدالواسع ناج631925872ً

2016/201586.88okادارة اعمالأنثىهدٌل عصام عبد المادر عبد الخالك االغبري641923628

2016/201586.88okادارة اعمالذكروضاح دمحم سعٌد علً حارث الحذٌف651924488ً

2016/201586.63okادارة اعمالذكرٌوسف دمحم حمود لائد661923446

2017/201686.63okادارة اعمالذكرعبدالحفٌظ احمد دمحم سٌف671923547

2016/201586.63okادارة اعمالأنثىهدٌل نبٌل عبده دمحم صالح النخالن681923623ً

2017/201686.50okادارة اعمالأنثىرالٌة عبدالعظٌم احمد عل691923467ً

2017/201686.50okادارة اعمالذكرادٌب دمحم مهٌوب غالب701923879
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2018/201786.50okادارة اعمالأنثىرلٌة دمحم عبدالرحمن أحمد711924217

2018/201786.50okادارة اعمالأنثىهنادي عبدالحبٌب دمحم عبدهللا المدس721925462ً

2016/201586.38okادارة اعمالذكرصهٌب دمحم عثمان عبدهللا النظاري731924040

2018/201786.38okادارة اعمالذكراحمد ممبل سعٌد دحان741925296

2018/201786.38okادارة اعمالأنثىافنان طاهر احمد دمحم الشرعب751925393ً

2018/201786.25okادارة اعمالذكرعبدالحمٌد صالح عبدالحمٌد دمحم761924405

2017/201686.25okادارة اعمالذكراسامه علً دمحم حسن سٌف771925599

2018/201786.13okادارة اعمالذكروسام رزاز مهٌوب سٌف الحمٌري781924250

2018/201786.00okادارة اعمالذكراكرم عبده علً صالح791923631

2018/201785.88okادارة اعمالذكرعمر جمال عبده صالح801923794

2017/201685.88okادارة اعمالأنثىرحمة عبدالخالك عبدهللا حمٌد811924081

2017/201685.88okادارة اعمالذكرابراهٌم دمحم ثابت حفٌظ821925118

2018/201785.75okادارة اعمالذكرادرٌس صدٌك ناجً منصر حسان831923766

2016/201585.63okادارة اعمالذكرصهٌب حزام دمحم احمد841923902

2018/201785.50okادارة اعمالذكرفهد دمحم ٌوسف عبدالمادر851923831

2018/201785.38okادارة اعمالأنثىنسرٌن دمحم سعٌد دمحم صالح861924706

2017/201685.13okادارة اعمالأنثىالهام منصور غالب احمد871923180

2017/201685.13okادارة اعمالذكرجٌاش عثمان علً سعٌد881923822

2011/201085.00okادارة اعمالذكرأنس دمحم عبدالكرٌم غالب891925728

2016/201585.00okادارة اعمالأنثىامانً عبدالحكٌم احمد لاسم االثوري901925985

2015/201484.88okادارة اعمالأنثىاحالم عبدهللا مهٌوب لاسم911922360

2015/201484.88okادارة اعمالذكراحمد علً عبدهللا دمحم921925226

2018/201784.75okادارة اعمالذكرمامون عبدهللا غالب عمالن الحداد931923505

2017/201684.75okادارة اعمالذكردمحم عبدالخالك سعد غالب941923798

2015/201484.63okادارة اعمالأنثىحماس جمٌل علً دمحم951923832

2017/201684.63okادارة اعمالذكرعالء عبدالحكٌم عمالن عل961925328ً

2016/201584.63okادارة اعمالذكرصفوان دمحم دمحم عثمان الربٌع971926121ً

2016/201584.50okادارة اعمالذكرحافظ دمحم سعٌد راوح الصوف981925550ً

2018/201784.38okادارة اعمالأنثىانسام عبدهللا احمد لحطان991923612

2016/201584.25okادارة اعمالذكرسامر انٌس ثابت مجاهد1001923596

2018/201784.25okادارة اعمالذكرلاسم علً لاسم لحطان1011924342

2015/201484.13okادارة اعمالذكرماجد سعٌد عبدالمادر حسن1021925587

2017/201684.00okادارة اعمالذكردمحم احمد حسٌن الخضر1031923437

2018/201784.00okادارة اعمالأنثىمنٌه امٌن هائل سعٌد1041923809

2018/201784.00okادارة اعمالذكردمحم عبده دمحم سمٌع1051924231
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2017/201684.00okادارة اعمالأنثىسلوان مختار علً عبدالمجٌد المباط1061925177ً

2016/201583.87okادارة اعمالأنثىرهام دمحم علً صالح حركاش1071923941

2018/201783.75okادارة اعمالذكرخلٌفة ٌحً عبدالواحد سٌف1081924267

2016/201583.75okادارة اعمالذكرعاصم منصور علً سلطان1091924285

2018/201783.63okادارة اعمالذكردمحم امٌن عبدهللا عثمان1101925341

2018/201783.50okادارة اعمالذكروهٌب عبده عبدهللا عبده1111923656

2016/201583.50okادارة اعمالذكربالل دمحم طاهر لحطان1121926062

2017/201683.38okادارة اعمالذكرعبدالكرٌم العزي علً حسان1131923468

2014/201383.13okادارة اعمالذكرحسام لائد دمحم ٌحٌى1141923956

2018/201783.00okادارة اعمالذكردمحم طلعت سعٌد عبدالحك العبس1151925380ً

2014/201382.88okادارة اعمالذكرحسام احمد نعمان حٌدرة1161923891

2017/201682.88okادارة اعمالذكردمحم عبده صالح عبادي1171926015

2018/201782.75okادارة اعمالذكرامٌن علً عبدالفتاح دمحم1181923848

2017/201682.75okادارة اعمالذكرعمار دمحم احمد الصبري1191925167

2018/201782.63okادارة اعمالذكرعبدالنور دمحم دمحم صالح1201923228

2016/201582.63okادارة اعمالأنثىنسٌبة ممبل سٌف ناح1211924473ً

2014/201382.50okادارة اعمالأنثىهند حمود عبدهللا فرحان1221925004

2017/201682.25okادارة اعمالأنثىٌسرى صادق حمود لاسم الفهٌدي1231923778

2018/201782.25okادارة اعمالأنثىحماس سلطان احمد ناصر1241923835

2018/201782.25okادارة اعمالذكراٌاد طه دمحم عوض عمالن1251925733

2017/201682.25okادارة اعمالأنثىهٌفاء رفٌك احمد عل1261925817ً

2013/201282.00okادارة اعمالذكرمحمود عبدالسالم احمد حسن1271925301

2018/201781.88okادارة اعمالأنثىٌمنى شاكر علً عبدالرب الهرٌش1281925205

2018/201781.75okادارة اعمالذكربشار عبدالسالم ثابت عبده1291925505

2017/201681.63okادارة اعمالذكرعدنان عبدهللا مجاهد سعد1301924415

2017/201681.50okادارة اعمالذكررائد عبدالرحٌم احمد دمحم ناشر1311923674

2018/201781.50okادارة اعمالأنثىنادٌه احمد احمد دمحم عبٌد1321923759

2017/201681.50okادارة اعمالذكرالزبٌر احمد عبدالجلٌل عبدالرسول1331923894

2017/201681.50okادارة اعمالذكرعٌدروس عبدالحكٌم احمد غالب1341924595

2018/201781.38okادارة اعمالأنثىنورا عبدالعزٌز عبده ثابت سعٌد1351924241

2018/201781.25okادارة اعمالذكربالل ولٌد احمد لاسم البعدان1361923452ً

2018/201781.25okادارة اعمالأنثىوفاء دمحم طه حٌدر الزرٌم1371923949ً

2017/201681.25okادارة اعمالذكرفواز عبده احمد فضل1381924650

2015/201481.13okادارة اعمالذكرحسام جمٌل دمحم عبده سعٌد على الشجاع1391923518

2018/201781.13okادارة اعمالأنثىمروى عبدالعزٌز علً عبده1401923915
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2018/201781.00okادارة اعمالذكرمؤٌد دمحم عبدهللا سعٌد1411923619

2018/201781.00okادارة اعمالذكرحمزة حافظ دمحم امٌن1421923634

2018/201781.00okادارة اعمالذكراسامه لاسم علً ممبل1431922876

2018/201780.88okادارة اعمالأنثىخاتمه احمد غالب حسان1441925853

2017/201680.50okادارة اعمالذكرعبدالغنً دمحم عبدالغنً سٌف1451923881

2018/201780.50okادارة اعمالأنثىرحاب اسماعٌل كامل عبدهللا سري1461923895

2017/201680.38okادارة اعمالذكرهشام عارف دمحم سٌف النهاري1471923702

2018/201780.25okادارة اعمالأنثىشٌماء لاسم دمحم علً دمحم ناج1481923613ً

2017/201680.25okادارة اعمالأنثىشروق احمد مهٌوب حسن1491923857

2017/201680.13okادارة اعمالأنثىرحاب عبدهللا ناجً دمحم الصٌرف1501924760ً

2017/201680.00okادارة اعمالذكرٌوسف طه عبده سٌف1511924443

2017/201680.00okادارة اعمالذكرامجد منصور علً عبدالملن1521925032

2014/201380.00okادارة اعمالذكرعزالدٌن دمحم علً غالب1531925315

2014/201379.88okادارة اعمالأنثىزٌننب دمحم ابراهٌم حسان1541925062

2016/201579.88okادارة اعمالذكرعلً خالد عبدالموي عبدالرحمن1551926150

2017/201679.75okادارة اعمالذكرلؤي عبدالبالً دمحم سالم1561923414

2016/201579.75okادارة اعمالأنثىعال عصام عبدالمادر عبدالخالك االغبري1571924355

2014/201379.38okادارة اعمالذكرعصام دمحم عبدهللا عل1581924610ً

2017/201679.25okادارة اعمالذكراٌمن نبٌل سعٌد ثابت1591924657

2018/201779.13okادارة اعمالأنثىمروى سعٌد مهٌوب احمد سعٌد1601924496

2016/201579.00okادارة اعمالذكراحمد مختار علً سلطان العبدل1611923684ً

2018/201778.88okادارة اعمالذكرابراهٌم نظٌر عباس حسن1621913561

2016/201578.37okادارة اعمالذكرعبدهللا دمحم سٌف عبده شمسان1631925924

2018/201778.00okادارة اعمالذكرعبدالمادر حسان صالح ممبل1641923356

2017/201677.88okادارة اعمالذكراسامه ودٌع محفوظ مالن المباط1651923395ً

2018/201777.88okادارة اعمالذكرالحارث دمحم عبدهللا ابراهٌم المحمودي1661923905

2017/201677.50okادارة اعمالذكرجمال احمد عبدالواحد عبدالعزٌز1671909746

2018/201777.25okادارة اعمالذكرفراس فؤاد احمد سعٌد1681923932

2017/201677.13okادارة اعمالأنثىهدٌل نجٌب دمحم حسن الشرمان1691923652ً

2017/201676.88okادارة اعمالأنثىاسرار ٌوسف حٌدره ثابت االثوري1701924577

2017/201676.75okادارة اعمالذكرعبدالحافظ حمود لائد فرحان1711924934

2016/201576.63okادارة اعمالأنثىمادلٌن أمٌن علً عبده سٌف1721925390

2015/201476.63okادارة اعمالذكرسامً داوود مكرد ثابت1731924743

2018/201776.38okادارة اعمالذكرعمر صادق علً دمحم ناجً الصلوي1741923753

2018/201776.25okادارة اعمالذكرامٌن دمحم حمٌد ناج1751924154ً
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2014/201375.88okادارة اعمالأنثىهدى حسٌن علً احمد العكاد1761924242

2018/201775.88okادارة اعمالذكرعمٌد غالب دمحم سعد1771904460

2018/201775.88okادارة اعمالذكرعبدالماجد مامون دمحم عبدالماجد1781926039

2018/201775.13okادارة اعمالذكرحمزة احمد حسن علٌوة1791913270

2018/201775.00okادارة اعمالذكراركان ٌوسف احمد سعٌد1801923789

2014/201375.00okادارة اعمالأنثىبشرى علً احمد لاسم الصبري1811924992

2017/201674.88okادارة اعمالذكراسامه عارف احمد دمحم1821923701

2017/201674.63okادارة اعمالذكرمعاذ صالح دمحم محمود1831924183

2018/201774.50okادارة اعمالذكردمحم رافت دمحم احمد باسلٌم1841925768

2018/201774.25okادارة اعمالأنثىروان عبدهللا احمد لاسم البصٌر1851923990

2018/201774.13okادارة اعمالذكرعمادالدٌن خالد عبدالرحمن عبدالول1861923471ً

2017/201674.13okادارة اعمالذكراكرم عبداللطٌف دمحم لاسم1871926029
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غٌر مؤكد2017/201691.63XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرمأمون عبدالفتاح لاسم مصلح11923695

غٌر مؤكد2018/201790.38XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرفراس دمحم احمد الحاج المعمري21926001

غٌر مؤكد2014/201390.00XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرسلمان حسن دمحم سعٌد ثابت31924605

غٌر مؤكد2018/201789.50XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىأمة السالم جازم دمحم لاسم41926188

غٌر مؤكد2018/201789.50XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرابوبكر باسم علوان صالح51926230

غٌر مؤكد2016/201587.88XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراٌهاب طاهر سٌف دمحم61923703

غٌر مؤكد2017/201687.88XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىغناء عبد السالم مدهش هزاع71924424

غٌر مؤكد2015/201487.63XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم فؤاد دمحم حزام81924539

غٌر مؤكد2016/201587.63XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكررافت احمد ناجً عبٌد91925067

غٌر مؤكد2018/201787.38XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم احمد عبدهللا سعٌد الجابري101923576

غٌر مؤكد2017/201686.88XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىٌسرى علً دمحم عبدالرحمن111924109

غٌر مؤكد2017/201686.88XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدالجلٌل مدهش غانم121926303

غٌر مؤكد2016/201586.63XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرٌوسف دمحم حمود لائد131923446

غٌر مؤكد2018/201786.50XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعلً احمد علً سلطان141922808

غٌر مؤكد2018/201786.00XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرهانً فٌصل دمحم صالح151917688

غٌر مؤكد2018/201785.75XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرابراهٌم دمحم حمود لاسم161915475

غٌر مؤكد2017/201685.75XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاسماء علً عبده غالب171925856

غٌر مؤكد2018/201785.75XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد عبدالسالم عائض همام181925829

غٌر مؤكد2017/201685.63XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرانس عبدالجلٌل مدهش غانم191926302

غٌر مؤكد2018/201785.38XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىدنٌا فهٌم سعٌد مسعود201923543

غٌر مؤكد2016/201585.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرجمال احمد عبدالسالم غالب الصوف211925043ً

غٌر مؤكد2016/201585.13XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرداود عبدالحمٌد عبدالواحد عبدالوهاب الصوف221925677ً

غٌر مؤكد2018/201785.13XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكربدٌع دمحم مدهش عباس الجمال231926206ً

غٌر مؤكد2018/201785.00XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعٌسئ دمحم عبده دمحم الفضل241926158ً

غٌر مؤكد2013/201284.50XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرأنمار فاروق عبدالمجٌد دمحم251923261

غٌر مؤكد2015/201484.13XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرماجد سعٌد عبدالمادر حسن261925587

غٌر مؤكد2018/201783.38XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرجالل رٌاض علً دمحم271924086

غٌر مؤكد2018/201783.00XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرمعتصم دمحم صالح الشٌبان281923503ً

غٌر مؤكد2018/201783.00XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسالً سمٌر عبدالرحمن نعمان صالح االغبري291925034

غٌر مؤكد2014/201382.88XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرحسام احمد نعمان حٌدرة301923891

غٌر مؤكد2018/201782.63XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعز الدٌن لائد ابراهٌم احمد311911627

غٌر مؤكد2018/201782.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىمروة امٌن سعٌد عبدهللا321923369

غٌر مؤكد2018/201782.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراٌاد طه دمحم عوض عمالن331925733

غٌر مؤكد2017/201681.63XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرحسام دمحم احمد عبدالعزٌز341924778

غٌر مؤكد2017/201681.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىحروف عادل دمحم علً سٌف351925675
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غٌر مؤكد2018/201781.13XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىمروى عبدالعزٌز علً عبده361923915

غٌر مؤكد2018/201781.13XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكررٌمان عارف عبدالرزاق دمحم371925318

غٌر مؤكد2018/201780.50XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرتوهٌب عباس علً عل381923586ً

غٌر مؤكد2018/201780.50XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرحاب اسماعٌل كامل عبدهللا سري391923911

غٌر مؤكد2018/201780.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدالموي دمحم احمد الحمٌدي401923558

غٌر مؤكد2018/201780.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرصهٌب احمد علً سٌف411923784

غٌر مؤكد2014/201380.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرأٌمن عبدهللا عبدالسالم دحوة الصوف421923679ً

غٌر مؤكد2017/201680.00XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىبثٌنة عبدالموي عبده احمد الحكٌم431924582ً

غٌر مؤكد2017/201679.75XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم سمٌر عبدهللا سٌف الحكٌم441924002ً

غٌر مؤكد2018/201779.13XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم سٌف عبدالغنً نعمان العٌسائ451922750ً

غٌر مؤكد2018/201779.13XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرخالد ولٌد ناجً دمحم صالح البعدان461924749ً

غٌر مؤكد2018/201777.88XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرالحارث دمحم عبدهللا ابراهٌم المحمودي471923905

غٌر مؤكد2017/201677.13XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهدٌل نجٌب دمحم حسن الشرمان481923652ً

غٌر مؤكد2017/201677.00XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرزكرٌا شولً سلٌمان مسعود491924216

غٌر مؤكد2018/201776.88XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكربشار دمحم عبدالحمٌد دمحم الصغٌر501924771

غٌر مؤكد2018/201776.75XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدهللا عبدالوهاب دمحم بن دمحم511924359

غٌر مؤكد2018/201776.63XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرطالل منصور دمحم احمد521926119

غٌر مؤكد2018/201775.00XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرودٌع دمحم احمد عبدالرحٌم531924720

غٌر مؤكد2017/201675.00XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرفهمً احمد احمد عل541924942ً

غٌر مؤكد2013/201274.50XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرعندلٌب محٌا احمد عبدهللا551924775

غٌر مؤكد2016/201574.38XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرحاب دمحم علً دمحم العامري561923853

غٌر مؤكد2017/201674.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىوفاء عبدالحكٌم أحمد دمحم571918776

غٌر مؤكد2018/201774.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراسعد معمر عبدالصمد دمحم عل581915251ً

غٌر مؤكد2018/201774.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىروان عبدهللا احمد لاسم البصٌر591923990

غٌر مؤكد2018/201774.13XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرمعتصم علً دمحم عبدالرحٌم601924719

غٌر مؤكد2018/201773.88XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكربلٌغ دمحم احمد ابراهٌم العزب611923992

غٌر مؤكد2018/201773.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىنجالء عبدالعزٌز حمود مهٌوب621923554

غٌر مؤكد2014/201373.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرمبارن سٌف احمد دمحم631926006

غٌر مؤكد2018/201772.63XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد عبدالودود ٌوسف لاسم641925828

غٌر مؤكد2018/201772.63XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرسهٌل عبدالمنعم عبدالرحمن ناج651926218ً

غٌر مؤكد2018/201772.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسمٌحه حسن سعٌد عبده661923610

غٌر مؤكد2018/201772.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم إبراهٌم سفٌان ناج671925498ً

غٌر مؤكد2018/201771.75XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرشاذي محمود دمحم ناجً سٌف681923777

غٌر مؤكد2013/201270.38XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةأنثىمارٌة دمحم عبدالغنً عبدالرحٌم691926054

غٌر مؤكد2018/201770.38XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكرهانً دمحم لائد عمالن701926300

غٌر مؤكد2018/201770.25XXXعلوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدالرحمن لاسم عل711924444ً
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غٌر مؤكد2015/201491.63XXXتسوٌكذكرحسام عبدالرحٌم هزاع احمد11925835

غٌر مؤكد2017/201691.63XXXتسوٌكذكرصدام حسن عبدالجبار حزام21926175

غٌر مؤكد2016/201590.50XXXتسوٌكذكرعدي معاذ حمٌد عل31926276ً

غٌر مؤكد2017/201690.00XXXتسوٌكذكردمحم علً دمحم رضوان الممرع41924098ً

غٌر مؤكد2017/201689.63XXXتسوٌكذكردمحم شاهر درهم غالب51923953

غٌر مؤكد2016/201589.63XXXتسوٌكذكراكرم كامل احمد عامر سٌف61925670

غٌر مؤكد2018/201789.50XXXتسوٌكذكرابوبكر باسم علوان صالح71926230

غٌر مؤكد2015/201489.25XXXتسوٌكذكرناٌف عبدالموي عبدالمادر نعمان81923511

غٌر مؤكد2016/201588.13XXXتسوٌكذكردمحم كامل احمد عامر سٌف91925668

غٌر مؤكد2016/201587.88XXXتسوٌكذكراٌهاب طاهر سٌف دمحم101923703

غٌر مؤكد2015/201487.63XXXتسوٌكذكردمحم فؤاد دمحم حزام111924539

غٌر مؤكد2017/201686.88XXXتسوٌكذكردمحم عبدالجلٌل مدهش غانم121926303

غٌر مؤكد2018/201786.50XXXتسوٌكذكرعلً احمد علً سلطان131923705

غٌر مؤكد2017/201686.50XXXتسوٌكذكرصدام عامر غالب ثابت141925460

غٌر مؤكد2018/201786.00XXXتسوٌكذكرهانً فٌصل دمحم صالح151917688

غٌر مؤكد2018/201785.75XXXتسوٌكذكراحمد عبدالسالم عائض همام161925829

غٌر مؤكد2017/201685.75XXXتسوٌكأنثىاسماء علً عبده غالب171925856

غٌر مؤكد2017/201685.63XXXتسوٌكذكرانس عبدالجلٌل مدهش غانم181926302

غٌر مؤكد2018/201784.88XXXتسوٌكذكردمحم فؤاد لائد دمحم191922695

غٌر مؤكد2017/201684.88XXXتسوٌكذكرٌونس دمحم عباس حسان201925314

غٌر مؤكد2017/201684.50XXXتسوٌكذكرحذٌفه عبدالسالم سعٌد سعٌد211925436

غٌر مؤكد2017/201684.00XXXتسوٌكذكردمحم احمد حسٌن الخضر221923437

غٌر مؤكد2016/201583.75XXXتسوٌكذكرعاصم منصور علً سلطان231924105

غٌر مؤكد2016/201583.50XXXتسوٌكذكربندر فواز عبده مكرد241925355

غٌر مؤكد2017/201683.13XXXتسوٌكذكردمحم عبدهللا سعٌد ممبل251926140

غٌر مؤكد2017/201683.00XXXتسوٌكذكراٌهاب عبدهللا احمد راشد261924707

غٌر مؤكد2018/201782.75XXXتسوٌكذكردمحم لائد عبدهللا هزاع غالب271923916

غٌر مؤكد2017/201681.88XXXتسوٌكذكررافع عبدالرحمن صادق محمود281924312

غٌر مؤكد2016/201581.38XXXتسوٌكذكراشرف انور دمحم هاشم دمحم عامر291925068

غٌر مؤكد2017/201680.75XXXتسوٌكذكرعبدهللا عبدالحك دمحم ثابت301924949

غٌر مؤكد2018/201780.50XXXتسوٌكأنثىرحاب اسماعٌل كامل عبدهللا سري311923899

غٌر مؤكد2016/201580.50XXXتسوٌكذكراحمد خالد دمحم سرحان ناج321926245ً

غٌر مؤكد2018/201779.50XXXتسوٌكذكرعمار دمحم احمد عبده331925235

غٌر مؤكد2014/201379.25XXXتسوٌكذكرعبدهللا عبدالسالم سٌف احمد341926049

غٌر مؤكد2018/201779.13XXXتسوٌكذكردمحم سٌف عبدالغنً نعمان العٌسائ351922750ً
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غٌر مؤكد2017/201677.50XXXتسوٌكذكردمحم عبدالرحٌم هزاع احمد361925838

غٌر مؤكد2018/201777.25XXXتسوٌكذكراٌمن مبارن دمحم علً حسن371924522

غٌر مؤكد2017/201677.00XXXتسوٌكذكردمحم عبدالجلٌل دمحم احمد الواف381925984ً

غٌر مؤكد2017/201676.88XXXتسوٌكأنثىاسرار ٌوسف حٌدره ثابت االثوري391924577

غٌر مؤكد2015/201476.38XXXتسوٌكذكردمحم علً محمود دمحم حسن401923939

غٌر مؤكد2017/201676.00XXXتسوٌكذكرمراد احمد سعٌد لاسم411923639

غٌر مؤكد2015/201476.00XXXتسوٌكذكرعبدالولً دمحم عبدالولً مهٌوب421924460

غٌر مؤكد2018/201776.00XXXتسوٌكذكراٌمن غالب لائد غالب431926077

غٌر مؤكد2013/201275.25XXXتسوٌكأنثىمهجة عبدالحكٌم عبدهللا دمحم441921139

غٌر مؤكد2017/201675.25XXXتسوٌكذكرصالح عبدالولً عبده دمحم451925926

غٌر مؤكد2018/201774.38XXXتسوٌكذكرمبارن عبده دمحم مسعد461920748

غٌر مؤكد2018/201774.25XXXتسوٌكذكراسامه خالد دمحم عبده حسان جباري471925139

غٌر مؤكد2018/201774.13XXXتسوٌكذكرعاصم عصام علً احمد481923516

غٌر مؤكد2017/201673.88XXXتسوٌكذكرنجم الدٌن غالب احمد عبدالكرٌم491925967

غٌر مؤكد2018/201773.50XXXتسوٌكذكرالزبٌر غازي سٌف علوي501925558

غٌر مؤكد2018/201773.50XXXتسوٌكذكردمحم محفوط علً دمحم511925645

غٌر مؤكد2014/201372.63XXXتسوٌكذكرعبدالسالم علً عبده سعد نورالدٌن521926297

غٌر مؤكد2013/201272.50XXXتسوٌكذكرعبد المجٌد نجٌب عبدالمجٌد دمحم السماف531925078

غٌر مؤكد2018/201772.25XXXتسوٌكذكردمحم إبراهٌم سفٌان ناج541925498ً

غٌر مؤكد2018/201771.25XXXتسوٌكذكرعبدالرحمن سٌف سالم دمحم551925184

غٌر مؤكد2018/201770.50XXXتسوٌكذكردمحم احمد علً سعٌد الشمٌري561923488
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غٌر مؤكد2017/201688.38XXXالتصادذكرمكرم احمد غالب احمد11924596

غٌر مؤكد2016/201587.88XXXالتصادذكراٌهاب طاهر سٌف دمحم21923703

غٌر مؤكد2015/201487.63XXXالتصادذكردمحم فؤاد دمحم حزام31924539

غٌر مؤكد2015/201487.13XXXالتصادأنثىرتاب عبدالباسط لاسم دمحم41925780

غٌر مؤكد2018/201786.00XXXالتصادذكرهانً فٌصل دمحم صالح51917688

غٌر مؤكد2016/201585.88XXXالتصادأنثىرباب دمحم عبدالرلٌب احمد61925871

غٌر مؤكد2018/201780.50XXXالتصادأنثىرحاب اسماعٌل كامل عبدهللا سري71923899

غٌر مؤكد2018/201779.13XXXالتصادذكردمحم سٌف عبدالغنً نعمان العٌسائ81922750ً

غٌر مؤكد2017/201678.13XXXالتصادأنثىرفمة سعٌد علً الراع91925787ً

غٌر مؤكد2018/201776.25XXXالتصادذكرامٌن دمحم حمٌد ناج101924154ً

غٌر مؤكد2018/201772.88XXXالتصادذكروثٌك كامل دمحم عباس111925713
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غٌر مؤكد2018/201794.00XXXادارة اعمالأنثىعبٌر ناصر عبدالبالً عبدالوهاب11924344

غٌر مؤكد2015/201493.75XXXادارة اعمالذكردمحم عارف دمحم احمد الشعٌب21923808ً

غٌر مؤكد2016/201592.88XXXادارة اعمالذكرحسٌن عبدالحمٌد احمد شرف االموي31923840

غٌر مؤكد2018/201792.88XXXادارة اعمالأنثىفاطمة دمحم فارع علً العرٌف41924620ً

غٌر مؤكد2015/201492.63XXXادارة اعمالذكرعبدالمٌوم احمد عبدالمادر دمحم51926182

غٌر مؤكد2016/201591.63XXXادارة اعمالذكروضاح دمحم عبدالرحٌم لحطان61924024

غٌر مؤكد2018/201791.63XXXادارة اعمالذكرابوبكر عبدالباسط دمحم البحر71926170

غٌر مؤكد2012/201191.62XXXادارة اعمالأنثىسعاد دمحم حاتم سعٌد الدعٌس81925666

غٌر مؤكد2017/201691.25XXXادارة اعمالذكرشهاب امٌن دمحم شهاب91926256

غٌر مؤكد2015/201490.50XXXادارة اعمالذكرربٌع عبدهللا عبده نصر احمد المدس101925608ً

غٌر مؤكد2017/201690.00XXXادارة اعمالذكردمحم علً دمحم رضوان الممرع111922413ً

غٌر مؤكد2012/201190.00XXXادارة اعمالأنثىرٌم مختار عبدالمعطً دمحم عبده العزان121923813ً

غٌر مؤكد2018/201789.75XXXادارة اعمالذكراحمد مهٌوب غٌالن لاسم131923396

غٌر مؤكد2018/201789.63XXXادارة اعمالذكرزائد حمود احمد عبدالنور سٌف141925422

غٌر مؤكد2015/201489.25XXXادارة اعمالذكرابراهٌم دمحم نعمان فارع الحبش151925964ً

غٌر مؤكد2016/201589.13XXXادارة اعمالأنثىصفاء عامر حزام دمحم عل161923566ً

غٌر مؤكد2018/201788.63XXXادارة اعمالأنثىابتهال احمد حسٌن ناصر الرض171923593ً

غٌر مؤكد2018/201788.63XXXادارة اعمالذكراحمد طه عبدهللا احمد األهدل181909096

غٌر مؤكد2017/201688.50XXXادارة اعمالذكراحمد عبدالحكٌم بجاش سعٌد191923582

غٌر مؤكد2017/201688.38XXXادارة اعمالذكرمكرم احمد غالب احمد201924596

غٌر مؤكد2016/201588.38XXXادارة اعمالذكردمحم عبدالرحمن عبدالواحد عبدهللا211925661

غٌر مؤكد2018/201788.00XXXادارة اعمالذكردمحم مطصفى دمحم احمد221926223

غٌر مؤكد2016/201587.88XXXادارة اعمالذكراٌهاب طاهر سٌف دمحم231923703

غٌر مؤكد2017/201687.88XXXادارة اعمالذكرشهاب الدٌن احمد دمحم حسٌن خمٌس241926059

غٌر مؤكد2015/201487.75XXXادارة اعمالأنثىعصماء سٌف عبدهللا منصر251923569

غٌر مؤكد2015/201487.63XXXادارة اعمالذكردمحم فؤاد دمحم حزام261924539

غٌر مؤكد2017/201687.63XXXادارة اعمالأنثىنسٌبة عبدالرلٌب سٌف عبده271925715

غٌر مؤكد2018/201787.38XXXادارة اعمالذكرحمزه مفٌد حمود عل281924357ً

غٌر مؤكد2018/201787.38XXXادارة اعمالأنثىرٌم لاسم علً ناجً العدٌن291926004ً

غٌر مؤكد2018/201787.38XXXادارة اعمالذكرعزام عبدالودود هزاع ناجً الصمدي301926258

غٌر مؤكد2017/201687.00XXXادارة اعمالأنثىرٌنا عارف عبد الجلٌل عبدهللا الممطري311923530

غٌر مؤكد2017/201687.00XXXادارة اعمالذكرزٌاد صادق علً ناصر321925678

غٌر مؤكد2017/201686.88XXXادارة اعمالذكردمحم عبدالجلٌل مدهش غانم331926303

غٌر مؤكد2018/201786.50XXXادارة اعمالذكرعلً احمد علً سلطان341923705

غٌر مؤكد2017/201686.50XXXادارة اعمالأنثىرالٌه عبدالعظٌم احمد عل351925189ً
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    نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مالحظاتحالة الرغبةمعدل الثانوٌةعام التخرجالتخصصاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

ٌعتبر لبول الطالب ملغً ما لم تطابك بٌانات استمارة الثانوٌة العامة الخاصة به البٌانات أدناه

م2018/2019للعام الجامعً  (تعلٌم موازي  )كشف باسماء الطلبة الممبولٌن بكلٌة العلوم االدارٌــة 

Vice President For  Student Affairs

Taiz University

Republic of Yemen

    االدارة العامة للمبول والتسجٌل

        الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

         جامعـــــة تعـــــز

غٌر مؤكد2018/201786.50XXXادارة اعمالذكردمحم عبده علً سمٌع361913734

غٌر مؤكد2017/201686.50XXXادارة اعمالذكرصدام عامر غالب ثابت371925460

غٌر مؤكد2017/201686.38XXXادارة اعمالذكركامل عادل لائد لاسم الكمال381925007ً

غٌر مؤكد2016/201586.13XXXادارة اعمالذكرعبدالملن دمحم حمٌد عبدهللا391925695

غٌر مؤكد2018/201786.00XXXادارة اعمالذكرهانً فٌصل دمحم صالح401917688

غٌر مؤكد2017/201686.00XXXادارة اعمالذكردمحم صادق سٌف بجاش411924937

غٌر مؤكد2016/201585.88XXXادارة اعمالأنثىغدٌر عبداللطٌف احمد عبده421926547

غٌر مؤكد2018/201785.75XXXادارة اعمالذكراحمد عبدالسالم عائض همام431925829

غٌر مؤكد2017/201685.75XXXادارة اعمالأنثىاسماء علً عبده غالب441925856

غٌر مؤكد2017/201685.63XXXادارة اعمالذكرانس عبدالجلٌل مدهش غانم451926302

غٌر مؤكد2017/201685.50XXXادارة اعمالذكربالل سمٌر عبدة حسان461925293

غٌر مؤكد2017/201685.50XXXادارة اعمالذكرعبدالرحمن عارف عبدالرحمن عبدالحك471925897

غٌر مؤكد2018/201785.13XXXادارة اعمالذكرمهٌب عبدالغفار علً حزام الطٌار481924849

غٌر مؤكد2016/201585.13XXXادارة اعمالأنثىلطٌفة عبدالباري دمحم الحاج491925902

غٌر مؤكد2017/201685.00XXXادارة اعمالذكرعبدالرحمن لاسم دمحم احمد501923814

غٌر مؤكد2013/201285.00XXXادارة اعمالذكرحمزه طه علً احمد511926233

غٌر مؤكد2017/201684.88XXXادارة اعمالذكرٌونس دمحم عباس حسان521925314

غٌر مؤكد2018/201784.88XXXادارة اعمالأنثىغدٌر عبدهللا علً دمحم العمٌل531925729ً

غٌر مؤكد2018/201784.75XXXادارة اعمالذكرعٌبان دمحم ممبل السوري541925203

غٌر مؤكد2017/201684.63XXXادارة اعمالأنثىتسنٌم رضوان عبدهللا عبدالرحٌم551923782

غٌر مؤكد2012/201184.50XXXادارة اعمالذكرأنمار فاروق عبدالمجٌد دمحم561925913

غٌر مؤكد2017/201684.38XXXادارة اعمالذكرعبدهللا عبدالرحٌم دمحم مرشد571926071

غٌر مؤكد2017/201684.00XXXادارة اعمالذكردمحم احمد حسٌن الخضر581923453

غٌر مؤكد2018/201784.00XXXادارة اعمالذكرربٌع احمد سالم احمد591912436

غٌر مؤكد2017/201684.00XXXادارة اعمالذكرعمرو ابراهٌم عبدالواحد اسماعٌل601926189

غٌر مؤكد2016/201583.88XXXادارة اعمالأنثىامةالكرٌم عبده دمحم ناصر الخٌاط611925657

غٌر مؤكد2015/201483.63XXXادارة اعمالأنثىغوٌدا الملٌن ٌحٌى عبدالجلٌل الملٌك621923508ً

غٌر مؤكد2018/201783.63XXXادارة اعمالذكرمهٌب عبدالسالم دمحم عبدهللا631923627

غٌر مؤكد2018/201783.63XXXادارة اعمالذكراحمد عبده علً نعمان641925989

غٌر مؤكد2018/201783.50XXXادارة اعمالأنثىشٌماء ممبل احمد عبادي651923567

غٌر مؤكد2016/201583.50XXXادارة اعمالذكرعمٌل ٌوسف علً دمحم الشراج661923597ً

غٌر مؤكد2018/201783.38XXXادارة اعمالذكردمحم عبدالرحمن سرحان سٌف671923856

غٌر مؤكد2018/201783.25XXXادارة اعمالذكروائل انور عبدالرلٌب صالح681923568

غٌر مؤكد2018/201783.25XXXادارة اعمالأنثىرٌم امٌن لاسم سعٌد العزب691926216

غٌر مؤكد2017/201682.88XXXادارة اعمالأنثىاسرار لائد سعٌد غالب701923591
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غٌر مؤكد2017/201682.88XXXادارة اعمالأنثىرفٌدا دمحم علً دمحم العامري711924330

غٌر مؤكد2018/201782.87XXXادارة اعمالذكرنادر دمحم احمد غالب العامري721924938

غٌر مؤكد2018/201782.75XXXادارة اعمالأنثىمرام عبدهللا عبده لائد الرفاع731923572ً

غٌر مؤكد2017/201682.63XXXادارة اعمالذكراحمد محمود احمد عامر الحمٌري741923904

غٌر مؤكد2018/201782.25XXXادارة اعمالأنثىمروة امٌن سعٌد عبدهللا751923369

غٌر مؤكد2018/201782.25XXXادارة اعمالأنثىامنٌة امٌن علً عبادي761924589

غٌر مؤكد2014/201381.88XXXادارة اعمالذكرعبدهللا دمحم عبدهللا حسن771926031

غٌر مؤكد2018/201781.38XXXادارة اعمالذكروائل حمود لائد لاسم781923118

غٌر مؤكد2018/201781.38XXXادارة اعمالأنثىصفاء دمحم علً دمحم سعٌد حالوه791925024

غٌر مؤكد2017/201681.25XXXادارة اعمالذكرلممان غالب عبده دمحم801925288

غٌر مؤكد2017/201681.25XXXادارة اعمالأنثىرنا عبدالرحٌم دمحم مرشد الغزال811926073ً

غٌر مؤكد2017/201681.00XXXادارة اعمالذكرلاسم احمد لاسم عل821924010ً

غٌر مؤكد2017/201680.88XXXادارة اعمالأنثىعبٌر عبدالسالم دمحم سعد831923590

غٌر مؤكد2017/201680.38XXXادارة اعمالذكرتوفٌك احمد عبده لاسم851923563

غٌر مؤكد2017/201680.38XXXادارة اعمالأنثىدنٌا سلطان عبده ممبل عمالن861925511

غٌر مؤكد2018/201780.00XXXادارة اعمالذكراحمد طه دمحم ثابت871924309

غٌر مؤكد2018/201779.88XXXادارة اعمالذكرفرٌد شولً دمحم عبدالجلٌل منصور881923670

غٌر مؤكد2017/201679.88XXXادارة اعمالأنثىحٌاة عبدهللا دمحم عبادي891926202

غٌر مؤكد2016/201579.75XXXادارة اعمالأنثىعال عصام عبد المادر عبد الخالك االغبري901923781

غٌر مؤكد2018/201779.74XXXادارة اعمالذكرمامون دمحم فرحان علً صالح911923472

غٌر مؤكد2016/201579.38XXXادارة اعمالذكرحلمً لاسم عبده صالح921922248

غٌر مؤكد2018/201779.25XXXادارة اعمالذكرفرسان عبدهللا دمحم احمد سٌف931923577

غٌر مؤكد2018/201779.13XXXادارة اعمالذكردمحم سٌف عبدالغنً نعمان العٌسائ941922750ً

غٌر مؤكد2018/201778.00XXXادارة اعمالذكردمحم نجٌب احمد الفمٌه951911159

غٌر مؤكد2017/201677.88XXXادارة اعمالذكرحكٌم دمحم سٌف سعٌد961926122

غٌر مؤكد2017/201675.50XXXادارة اعمالذكردمحم لائد لاسم دبوان971923557

غٌر مؤكد2018/201775.50XXXادارة اعمالذكرنادر امٌن دمحم سعٌد الحبش981924713ً

غٌر مؤكد2018/201775.25XXXادارة اعمالأنثىامتٌاز منصور سعٌد دمحم991923579

غٌر مؤكد2013/201275.25XXXادارة اعمالأنثىمهجة عبدالحكٌم عبدهللا دمحم1001921139

غٌر مؤكد2018/201774.75XXXادارة اعمالأنثىخولة لائد عبده دمحم1011920923

غٌر مؤكد2017/201674.50XXXادارة اعمالأنثىبسمة عبده دمحم حسن1021925155

غٌر مؤكد2018/201774.13XXXادارة اعمالذكرعاصم عصام علً احمد1031923516
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