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عام التخرجالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
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درجة 

االمتحان

30% 

ثانوية

70% 

 اختبار

قبول

المعذل النهائي 

70+30%
الوضع النهائي

ممبـول202192.889327.8665.1092.96حموق عامذكردمحم دمحم عبده مهٌوب البركان12215242ً

ممبـول202199.139029.7463.0092.74حموق عامذكراحمد عبدهللا دمحم عمالن سٌف22209576

ممبـول201790.259327.0865.1092.18حموق عامذكرموفك علً كامل لنبر32212395

ممبـول201989.639326.8965.1091.99حموق عامذكربكٌل فضل احمد احمد42207654

ممبـول201886.259425.8865.8091.68حموق عامذكرابراهٌم عبدهللا سعٌد عاي52215300

ممبـول2021859325.5065.1090.60حموق عامذكرغالب علً احمد الشجاع62215966

ممبـول202080.759424.2365.8090.03حموق عامذكردمحم مجٌب عبدالستار لاسم72206082

ممبـول202085.139125.5463.7089.24حموق عامأنثىنٌفٌن هائل سعٌد علً التعزي82207373

ممبـول201792.288627.6860.2087.88حموق عامأنثىمارٌا عبدالرلٌب عبده شمسان الزرٌم92204136ً

ممبـول201989.388526.8159.5086.31حموق عامأنثىناهد عمران ابراهٌم سٌف ناج102215527ً

ممبـول202187.758526.3359.5085.83حموق عامأنثىسارة علً عبدهللا حمادي112213265

ممبـول201889.638426.8958.8085.69حموق عامذكردمحم امٌن حسن عبده سٌف االسدي122213671

ممبـول201888.258426.4858.8085.28حموق عامذكرعبدالخالك سمٌر عبدالحمٌد132215463

ممبـول2020948028.2056.0084.20حموق عامذكرنجٌب احمد لاسم سعٌد142213035

ممبـول2020938027.9056.0083.90حموق عامذكرمهٌوب خالد لاسم ممبل152215895

ممبـول202082.888424.8658.8083.66حموق عامذكرمهند عبدهللا عبدالجلٌل حمودعبدالول162214547ً

ممبـول201892.138027.6456.0083.64حموق عامذكرلبٌب نجٌب ممبل عبده دمحم172208433

ممبـول201980.388524.1159.5083.61حموق عامذكرلاسم عبدالحكٌم عبده سٌف182215486

ممبـول201785.58225.6557.4083.05حموق عامذكرعمٌل دمحم عبدالرب عل192203629ً

ممبـول201988.638026.5956.0082.59حموق عامذكرفارس احمد مسعد ناصر الدغار202212955

ممبـول202197.137629.1453.2082.34حموق عامذكراحمد خلٌل علً سلطان212213094

ممبـول202189.637926.8955.3082.19حموق عامذكرالمسام احمد طه الزغنن222213593

ممبـول201884.58125.3556.7082.05حموق عامذكرٌاسٌن حسٌن ابراهٌم عبدالجلٌل232212219

ممبـول202179.638323.8958.1081.99حموق عامذكرغازي حمود خالد مسعد242208280

ممبـول202184.388025.3156.0081.31حموق عامذكرمهدي عصام ٌحٌى دمحم المدان252212843ً

ممبـول201989.387726.8153.9080.71حموق عامأنثىجروزنً صالح حسن داحش262214972

ممبـول202181.758024.5356.0080.53حموق عامذكرمدٌن عبدالرحمن دمحم عبدهللا272204081

ممبـول202188.637726.5953.9080.49حموق عامذكردمحم هائل سعٌد عبدهللا هاشم282212648

ممبـول202181.258024.3856.0080.38حموق عامأنثىمالن حمٌد علً مله292213377ً

ممبـول202190.137627.0453.2080.24حموق عامذكرولٌد مختار احمد عبدالوهاب302215675

ممبـول202179.888023.9656.0079.96حموق عامأنثىهبه جمٌل عبدالجبار محفوظ الشمٌري312208211

ممبـول202179.758023.9356.0079.93حموق عامأنثىندى خٌرهللا عبده دمحم322214382

ممبـول202188.57626.5553.2079.75حموق عامأنثىمارٌا ٌاسٌن احمد علً دمحم332213672

ممبـول202082.757824.8354.6079.43حموق عامذكرامجد ٌاسٌن عبده فارع342212880

ممبـول2019847725.2053.9079.10حموق عامذكرعبدالرحمن علً عبده عبدهللا352215457

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

م2022/2021نتٌجة امتحــــان المبول والمفاضلة بكلٌــة الحموق للعام الجامعً 
سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

جامعـــــة تعـــــز

  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Republic of Yemen

نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌد الكلٌة         المسجل العام لجنة الكنترول
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م2022/2021نتٌجة امتحــــان المبول والمفاضلة بكلٌــة الحموق للعام الجامعً 
سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

جامعـــــة تعـــــز

  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Republic of Yemen

ممبـول201883.637725.0953.9078.99حموق عامذكرضٌاء سلطان عبده احمد362206596

ممبـول201985.637625.6953.2078.89حموق عامذكرعبدهللا صادق عبدالرحمن عبدالول372215281ً

ممبـول202187.757526.3352.5078.83حموق عامذكردمحم علً دمحم عبدهللا صالح382214044

ممبـول201980.637824.1954.6078.79حموق عامذكرنصر عبدالباسط عبدالرلٌب عمالن392206856

ممبـول202090.57327.1551.1078.25حموق عامذكرعمرو اسامه احمد دمحم العامري402210577

ممبـول201788.137426.4451.8078.24حموق عامأنثىفاطمه عبدالعزٌز علً دمحم عبدالعزٌز412214708

ممبـول202182.887624.8653.2078.06حموق عامذكرشداد عبدالرحمن شداد نصر422212392

ممبـول202095.137028.5449.0077.54حموق عامذكردمحم عبدالباري احمد عبدالغنً البشٌر432205841

ممبـول202189.757226.9350.4077.33حموق عامأنثىامٌره عبدالسالم حمٌد احمد الحسن442215332ً

ممبـول2021837424.9051.8076.70حموق عامذكراسامة عبدالملن حمود سعٌد التبع452215784ً

ممبـول202180.257524.0852.5076.58حموق عامذكردمحم مختار عبدهللا دمحم سٌف462207311

ممبـول202086.387225.9150.4076.31حموق عامذكراحمد الصادق عبدهللا عبدالكرٌم صالح العبادي472214363

ممبـول202083.137324.9451.1076.04حموق عامأنثىنجوى احمد عبده احمد البرٌه482212415ً

ممبـول202192.256927.6848.3075.98حموق عامذكردمحم نجٌب عبدالرلٌب عبدالرحمن492206849

ممبـول2021807424.0051.8075.80حموق عامذكركرٌم عبدالحكٌم دمحم حسن االثوري502215420

ممبـول201885.257125.5849.7075.28حموق عامذكرشهاب صادق هزاع عثمان512215159

ممبـول202082.57224.7550.4075.15حموق عامذكرنادر امٌن دمحم سعٌد522207957

ممبـول202080.137324.0451.1075.14حموق عامذكرنوح خالد همام دمحم532211375

ممبـول202188.756926.6348.3074.93حموق عامذكرفواز مهٌوب سٌف سعد542200075

ممبـول201983.637125.0949.7074.79حموق عامذكراحمد ناجً اسماعٌل دمحم السلم552215231ً

ممبـول202080.887224.2650.4074.66حموق عامذكردمحم حزام حسان علً عثمان562203276

ممبـول202082.387124.7149.7074.41حموق عامذكردمحم علً احمد دمحم حٌدرة572212401

ممبـول201994.636528.3945.5073.89حموق عامذكرعبدهللا مثنً علً حازم الكرب582215648ً

ممبـول202189.386726.8146.9073.71حموق عامأنثىناهد عبدالعزٌز علً ممبل592208399

ممبـول201984.56925.3548.3073.65حموق عامذكرعبدالعلٌم جسار ناج602216066ً

ممبـول201882.56924.7548.3073.05حموق عامذكررٌان عبدهللا دمحم الحكٌم612215670ً

ممبـول201791.386527.4145.5072.91حموق عامذكراٌمن سعٌد عبدالجلٌل ناج622215973ً

ممبـول202184.136825.2447.6072.84حموق عامذكرحمزة رٌاض عبدالموى احمد العباس632203983ً

ممبـول202179.387023.8149.0072.81حموق عامأنثىدنٌا ماجد سعٌد عل642205510ً

ممبـول2021846825.2047.6072.80حموق عامذكررشا عصام احمد ثابت عبدالجلٌل652203781

ممبـول201785.56725.6546.9072.55حموق عامذكرانس دمحم احمد ممبل662214899

ممبـول201879.56923.8548.3072.15حموق عامأنثىغٌدا عبدالباسط احمد حسن المجاهد672213994

ممبـول201886.256625.8846.2072.08حموق عامذكربسٌون عبدهللا غالب سعٌد682207244

ممبـول201781.56824.4547.6072.05حموق عامأنثىدٌنا عثمان محمود احمد692202508

ممبـول201883.256724.9846.9071.88حموق عامذكرنواف عبدالسالم امٌن حمٌد702211493

نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌد الكلٌة         المسجل العام لجنة الكنترول
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م2022/2021نتٌجة امتحــــان المبول والمفاضلة بكلٌــة الحموق للعام الجامعً 
سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

جامعـــــة تعـــــز

  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Republic of Yemen

ممبـول202085.386625.6146.2071.81حموق عامأنثىحلٌمة عبدالتواب عبدالرب دمحم712213828

ممبـول202180.636824.1947.6071.79حموق عامذكرصهٌب دمحم علً سعٌد722214116

ممبـول201884.886625.4646.2071.66حموق عامذكرعبدالملن مروان دمحم عل732212820ً

ممبـول201886.756526.0345.5071.53حموق عامأنثىمارٌة سامً علً الصامت742209510

ممبـول202097.886029.3642.0071.36حموق عامذكرشهاب سعٌد مدهش هزاع752216126

ممبـول202081.256724.3846.9071.28حموق عامذكرعبدالرحمن دمحم فرحان خالد762212670

ممبـول202081.136724.3446.9071.24حموق عامذكرعبدهللا فٌصل احمد عبدهللا772215238

ممبـول2020816724.3046.9071.20حموق عامذكرمهند دمحم سٌف عبده فرحان782215423

ممبـول202191.386227.4143.4070.81حموق عامأنثىبلمٌس هائل شائف احمد792214684

ممبـول202083.386525.0145.5070.51حموق عامذكرنجٌب ممبل سٌف ناصر الصٌرف802213626ً

ممبـول202192.636127.7942.7070.49حموق عامأنثىدالٌن عادل سالم علً نعمان812203780

ممبـول201983.136524.9445.5070.44حموق عامذكرمامون عبدالباسط عبدالرحمن عبده822214723

ممبـول201781.756524.5345.5070.03حموق عامذكرابوبكر صادق عبدهللا عبد الدائم الحسام832215793ً

ممبـول201980.886524.2645.5069.76حموق عامذكرصالح الدٌن شمسان عوض العماد842213846

ممبـول202082.756424.8344.8069.63حموق عامذكردمحم حمود فارع مدهش852206193

ممبـول201887.636126.2942.7068.99حموق عامذكراحمد دمحم احمد عبده االسدي862207500

ممبـول2021876126.1042.7068.80حموق عامذكرجٌاد ماجد محمود هزاع872213633

ممبـول202181.756324.5344.1068.63حموق عامذكرعمار علً عبده لائد882212742

ممبـول202181.56324.4544.1068.55حموق عامذكرمهند ضٌاء علً عبدهللا مرشد892213748

ممبـول202185.56125.6542.7068.35حموق عامأنثىعلٌا معاذ احمد ناج902204548ً

ممبـول201987.56026.2542.0068.25حموق عامذكرازال سلطان علً دمحم جوهر912210087

ممبـول201790.635827.1940.6067.79حموق عامأنثىدعاء احمد لائد عبدالغن922205316ً

ممبـول201785.386025.6142.0067.61حموق عامذكرخالد احمد خالد دمحم زٌد الحباس932215068

ممبـول202182.386124.7142.7067.41حموق عامذكربحر العلوم نجٌب احمد سعٌد الطٌار942204248

ممبـول201979.256223.7843.4067.18حموق عامأنثىسمٌة عبدالملن عبده شاهر الممطري952210677

ممبـول202189.55726.8539.9066.75حموق عامأنثىشٌماء عبد الموي دمحم غالب962213641

ممبـول2021865825.8040.6066.40حموق عامذكرعمرو خالد لائد دمحم972214808

ممبـول2020816024.3042.0066.30حموق عامذكرمعاذ عبدالحكٌم سعد احمد الماض982216103ً

ممبـول202194.255428.2837.8066.08حموق عامذكراسد دمحم احمد روحان الشرٌف992215836

ممبـول201786.635725.9939.9065.89حموق عامذكراحمد دمحم لائد الوائل1002215266ً

ممبـول2020815924.3041.3065.60حموق عامذكرٌعموب مصلح فارع حسن فضل1012214167

ممبـول2021835824.9040.6065.50حموق عامذكرحسٌن عصام ٌحٌى دمحم المدان1022213198ً

ممبـول201980.55924.1541.3065.45حموق عامذكرابراهٌم دمحم سٌف احمد عبدالول1032214748ً

ممبـول202080.385924.1141.3065.41حموق عامذكرسلٌمان دمحم عبده علً الشماح1042207661ً

ممبـول201887.255626.1839.2065.38حموق عامذكررزاز عبدالباسط عبدالعزٌز عبدالغن1052214569ً

نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌد الكلٌة         المسجل العام لجنة الكنترول
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م2022/2021نتٌجة امتحــــان المبول والمفاضلة بكلٌــة الحموق للعام الجامعً 
سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 
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  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Republic of Yemen

ممبـول2018875626.1039.2065.30حموق عامذكرزكرٌا منصور ممبل سٌف الصرف1062215685ً

ممبـول201991.55427.4537.8065.25حموق عامذكراكرم دمحم عبدالعزٌز هزاع1072215435

ممبـول201788.255526.4838.5064.98حموق عامذكردمحم دمحم عبده عمالن االسد1082212461

ممبـول202181.135624.3439.2063.54حموق عامذكرعبدالهادي ٌوسف عبدهللا ثابت1092212753

ممبـول202080.635624.1939.2063.39حموق عامذكراحمد سلطان احمد عل1102207883ً

ممبـول202180.255624.0839.2063.28حموق عامأنثىامة الرحمن منصور لاسم سعٌد1112215335

ممبـول2020875326.1037.1063.20حموق عامذكردمحم مهٌوب علً صالح المشرل1122210262ً

ممبـول201786.135325.8437.1062.94حموق عامذكرنواف عبدهللا دمحم داحش1132208374

ممبـول201887.135226.1436.4062.54حموق عامذكرادرٌس حسان احمد عبدالولً الواف1142213729ً

ممبـول201779.755523.9338.5062.43حموق عامذكرانس عبدالجبار مهٌوب لاسم1152213598

ممبـول201780.885424.2637.8062.06حموق عامذكربغداد علً صالح مرشد الصفوان1162213258ً

ممبـول202180.135424.0437.8061.84حموق عامذكردمحم عبدالجلٌل محمود دمحم1172207277

ممبـول2018855125.5035.7061.20حموق عامذكراحمد لائد حسن لائد1182214866

ممبـول202082.135224.6436.4061.04حموق عامذكرصادق علً سعٌد سالم1192207608

ممبـول202193.754728.1332.9061.03حموق عامذكراحمد منصور دمحم عبدهللا علً الزغروري1202206252

ممبـول201781.135224.3436.4060.74حموق عامذكرعبدالهادي عبدهللا سعٌد عبادي1212215878

ممبـول201985.135025.5435.0060.54حموق عامذكرحلمً عادل علً دمحم عثمان1222213304

ممبـول202184.385025.3135.0060.31حموق عامذكرعمر عبدالهادي عبدهللا غانم الصوف1232212237ً

ممبـول202083.885025.1635.0060.16حموق عامذكرسعد معاذ لحطان احمد1242201016

ممبـول202187.884826.3633.6059.96حموق عامذكراحمد نجٌب عبدالرلٌب عبدالرحمن1252206854

ممبـول202192.254627.6832.2059.88حموق عامأنثىرنا احمد دمحم عبدالرحمن1262213959

ممبـول202082.385024.7135.0059.71حموق عامذكررٌاض محمود علً عبدالرحمن1272204166

ممبـول202179.635123.8935.7059.59حموق عامأنثىبثٌنة عبدالواحد دمحم لائد1282206875

ممبـول201980.635024.1935.0059.19حموق عامذكرطه مراد حسن عبده لائد1292203446

ممبـول202189.884626.9632.2059.16حموق عامذكراحمد ٌاسٌن امٌن احمد الحماط1302205548ً

ممبـول2017844825.2033.6058.80حموق عامأنثىذكاء علً لطف دائل1312203297

ممبـول201783.884725.1632.9058.06حموق عامذكرابراهٌم عبدهللا ممبل عل1322206489ً

ممبـول2021854625.5032.2057.70حموق عامأنثىروفٌدة عابد محمود حسن1332215331

ممبـول201992.384227.7129.4057.11حموق عامذكربسام عبدالموي مهٌوب عبدهللا1342213159

ممبـول201782.134624.6432.2056.84حموق عامذكرباسم فؤاد عبده مهٌوب السفٌان1352215771ً

ممبـول202181.384624.4132.2056.61حموق عامأنثىانسجام مصطفى عبدهللا دمحم1362213666

ممبـول202189.254226.7829.4056.18حموق عامذكراحمد دمحم احمد عبدالواسع1372213005

ممبـول2017804524.0031.5055.50حموق عامذكرٌزٌد دمحم سعٌد علً العرٌم1382215506ً

ممبـول201983.754325.1330.1055.23حموق عامذكرعبدالحكٌم ناصر عبده ربه ناصر المٌسري1392203330

ممبـول202185.634225.6929.4055.09حموق عامذكربشار توفٌك علً سٌف الفارع1402214076ً
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عام التخرجالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معذل 

الثانوية

درجة 

االمتحان

30% 

ثانوية

70% 

 اختبار

قبول

المعذل النهائي 

70+30%
الوضع النهائي

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

م2022/2021نتٌجة امتحــــان المبول والمفاضلة بكلٌــة الحموق للعام الجامعً 
سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

جامعـــــة تعـــــز

  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Republic of Yemen

ممبـول201980.54224.1529.4053.55حموق عامذكرانس عبدالملن عبدالجلٌل ابراهٌم لاسم1412204703

ممبـول202179.54223.8529.4053.25حموق عامذكردمحم عارف صادق دحان1422208423

ممبـول201881.754124.5328.7053.23حموق عامأنثىخولة مختار عبدهللا دمحم1432213109

ممبـول201981.134124.3428.7053.04حموق عامذكرنشوان علً عبدالجلٌل حمود1442215341

ممبـول202180.634024.1928.0052.19حموق عامذكرعبدالسالم عارف عمالن سٌف الفضل1452215728ً

ممبـول201782.753924.8327.3052.13حموق عامذكراحمد دمحم عبدالعزٌز لاسم الحداد1462215864

ممبـول202180.883924.2627.3051.56حموق عامذكراٌهاب لائد مهٌوب صالح1472202810

ممبـول201880.53924.1527.3051.45حموق عامذكرجالل عبدالعلٌم دمحم دمحم1482207832

ممبـول201884.753725.4325.9051.33حموق عامذكرزائد سلطان علً دمحم سٌف1492210086

ممبـول201887.883526.3624.5050.86حموق عامذكرضٌاء عبدهللا خالد مسعد1502215680

ممبـول201988.633326.5923.1049.69حموق عامأنثىمٌادة دمحم سعٌد عبده لاسم1512204813

ممبـول201989.633226.8922.4049.29حموق عامذكرعزالدٌن علً محسن علً الصبري1522205966

ممبـول202079.133623.7425.2048.94حموق عامذكراحمد عبداالله علً عبداللطٌف1532212245

ممبـول201990.133127.0421.7048.74حموق عامذكربشار دمحم عبدهللا مسعد المروس1542215645ً

ممبـول201789.883026.9621.0047.96حموق عامذكرطه دمحم احمد فرحان1552204973

ممبـول201787.383026.2121.0047.21حموق عامذكرانس اسماعٌل دمحم لاسم1562212857

ممبـول202179.883323.9623.1047.06حموق عامذكرسام فواز دمحم دبوان1572211058

ممبـول201986.383025.9121.0046.91حموق عامذكردمحمعلً دمحم دحان1582213943

ممبـول202181.753124.5321.7046.23حموق عامذكرخلٌفة احمد هزاع حسان البركان1592213608ً

ممبـول202080.53024.1521.0045.15حموق عامذكراحمد ٌوسف احمد احمد1602214849

ممبـول2020822924.6020.3044.90حموق عامأنثىشذي عبد الحمٌد عبد المجٌد الحاج1612208238

ممبـول202180.882924.2620.3044.56حموق عامذكرالزبٌر احمد ناصر ٌوسف المساوى1622206367

ممبـول201987.252626.1818.2044.38حموق عامذكردمحم مصطفى منور حسن وجٌه الدٌن1632210134

ممبـول201879.882923.9620.3044.26حموق عامذكراسحاق ابراهٌم علً لاسم1642215567

ممبـول201788.752526.6317.5044.13حموق عامذكرعلً محسن دمحم لاٌد المحطان1652206528ً
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عام التخرجالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معذل 

الثانوية

درجة 

االمتحان

30% 

ثانوية

70% 

 اختبار

قبول

المعذل النهائي 

70+30%
الوضع النهائي

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

م2022/2021نتٌجة امتحــــان المبول والمفاضلة بكلٌــة الحموق للعام الجامعً 
سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

جامعـــــة تعـــــز

  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Republic of Yemen

غٌر ممبول202086.52225.9515.4041.35حموق عامأنثىسماح مطهر دمحم رسام1662215848

غٌر ممبول201992.131827.6412.6040.24حموق عامأنثىشٌماء عبدالوهاب عبدالعظٌم دمحم1672204752

غٌر ممبول201785.881925.7613.3039.06حموق عامذكرحافظ عبدالكرٌم دمحم دمحم المنصوب1682203000

غٌر ممبول201985.751925.7313.3039.03حموق عامذكردمحم علً سٌف دمحم المدس1692215811ً

غٌر ممبول201981.131924.3413.3037.64حموق عامذكرولٌد عبده دمحم احمد1702213703

غٌر ممبول201982.251524.6810.5035.18حموق عامذكرمامون نبٌل احمد حسن1712212875

غٌر ممبول2019871226.108.4034.50حموق عامذكرعزام عبده احمد صالح المحطان1722204038ً

غٌر ممبول201985.51125.657.7033.35حموق عامذكرعلً عبدهللا مهٌوب رزاز1732213501

غٌر ممبول202180.381324.119.1033.21حموق عامذكرمصطفى محمود مهٌوب سعٌد البرٌه1742212808ً

غٌر ممبول201985.751025.737.0032.73حموق عامذكراٌاد دمحم هزاع لاسم1752215774

غٌر ممبول201988.13826.445.6032.04حموق عامذكربشار عبدالرحمن عثمان عبدهللا1762215808

غٌر ممبول202187726.104.9031.00حموق عامذكردمحم عبداالله عبدالواحد احمد شمالن1772215809

غٌر ممبول201879.52523.863.5027.36حموق عامذكرمالن صالح دمحم االعجم1782212770

بدون هوٌة750.0052.5052.50إبراهٌم فٌصل عبدهللا لاسم

بدون هوٌة350.0024.5024.50بسام امٌن حسن لحطان

بدون هوٌة160.0011.2011.20حمزة دمحم عبدالرزاق دمحم الشمٌري
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