
درجة االمتحان

مقبول8496.3628.9158.8087.71(جرافكس  )فنون ذكراسامه دمحم سعٌد احمد الحسن12102362ً

مقبول8886.2525.8861.6087.48(جرافكس  )فنون ذكرنواف غالب صالح غالب22103632

مقبول8687.7526.3360.2086.53(جرافكس  )فنون أنثىاحالم جمٌل عبدالسالم عل32117914ً

مقبول878525.5060.9086.40(جرافكس  )فنون ذكرحسام حسن حسن علً السماوي42113641

مقبول8296.3828.9157.4086.31(جرافكس  )فنون أنثىهدٌل عبده احمد علً دمحم52111537

مقبول8097.529.2556.0085.25(جرافكس  )فنون أنثىنور عبدالحكٌم درهم حزام المدس62109545ً

مقبول819528.5056.7085.20(جرافكس  )فنون ذكرامٌر طارق عبدالرحمن عبدالواسع سعٌد72103455

مقبول8192.3827.7156.7084.41(جرافكس  )فنون أنثىهدٌل عارف دمحم عبدالمجٌد82115786

مقبول8482.8824.8658.8083.66(جرافكس  )فنون ذكرالسمح لائد دمحم دمحم مسعود92109600

مقبول7893.528.0554.6082.65(جرافكس  )فنون أنثىهالة فؤاد عبدهللا عبدهللا102109397

مقبول7697.8829.3653.2082.56(جرافكس  )فنون أنثىرؤى احمد مسعد نصر احمد112112435

مقبول7598.3829.5152.5082.01(جرافكس  )فنون أنثىشٌماء صدٌك دمحم عبدهللا الفتٌح122112083

مقبول7694.2528.2853.2081.48(جرافكس  )فنون أنثىوفاء دمحم فرحان صالح132112813

مقبول7495.6328.6951.8080.49(جرافكس  )فنون أنثىفاطمة جمال محمود صالح الجٌالن142108932ً

مقبول8178.8823.6656.7080.36(جرافكس  )فنون أنثىعائشه عبدهللا عبده لائد احمد152103741

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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غير مقبول8273.522.0557.4079.45(جرافكس  )فنون أنثىرؤى عبدالموي علً عبدهللا162105689

غير مقبول7491.527.4551.8079.25(جرافكس  )فنون ذكردمحم عائض دبوان عبدالسالم172115176

غير مقبول8174.6322.3956.7079.09(جرافكس  )فنون ذكردمحم عبدهللا احمد علً الكمال182103523ً

غير مقبول7880.524.1554.6078.75(جرافكس  )فنون ذكرخلٌل عبدالرحمن ناجً دمحم192110771

غير مقبول7391.3827.4151.1078.51(جرافكس  )فنون أنثىمنار دمحم احمد المباط202110612ً

غير مقبول8171.2521.3856.7078.08(جرافكس  )فنون ذكرنائف بدر سعٌد دمحم الحسن212110519ً

غير مقبول7487.3826.2151.8078.01(جرافكس  )فنون ذكراحمد هزاع سٌف لاسم222103093

غير مقبول758425.2052.5077.70(جرافكس  )فنون ذكردمحم علً عبدهللا مرشد حمود232117519

غير مقبول7388.526.5551.1077.65(جرافكس  )فنون ذكرعبدهللا دمحم عبدالرحمن النجار242108301

غير مقبول729027.0050.4077.40(جرافكس  )فنون أنثىمسن عبدالوهاب بجاش لاسم252103869

غير مقبول7191.2527.3849.7077.08(جرافكس  )فنون ذكرٌعموب عبده امٌن حمٌد262111530

غير مقبول7385.8825.7651.1076.86(جرافكس  )فنون ذكررٌان علً هادي سعٌد عبادي272109074

غير مقبول7678.7523.6353.2076.83(جرافكس  )فنون ذكرعدي رشاد مهٌوب عبده282103747

غير مقبول6991.7527.5348.3075.83(جرافكس  )فنون أنثىاٌمان عبدالحكٌم لاسم هزاع292117143

غير مقبول7283.6325.0950.4075.49(جرافكس  )فنون ذكروجدان نجٌب سعٌد احمد302107072

غير مقبول7279.2523.7850.4074.18(جرافكس  )فنون ذكرحسام عبدالكرٌم فائد عبدهللا312111533

غير مقبول7083.2524.9849.0073.98(جرافكس  )فنون أنثىتسنٌم عبد االله علً دمحم امٌر322114703

غير مقبول7571.2521.3852.5073.88(جرافكس  )فنون أنثىمٌسون خلٌل عبدالجلٌل لاسم الهمدان332106519ً

غير مقبول7082.3824.7149.0073.71(جرافكس  )فنون أنثىهدٌل شولً علً عبدالمادر علً الدحمان342117967ً

غير مقبول688525.5047.6073.10(جرافكس  )فنون أنثىروان رٌاض حمود دمحم لاسم الحبش352116804ً

غير مقبول6493.7528.1344.8072.93(جرافكس  )فنون أنثىعبٌر عبدالملن عبدهللا صالح362104877

غير مقبول6786.3825.9146.9072.81(جرافكس  )فنون أنثىدالٌا ابراهٌم جعفر ممبل372117895

غير مقبول6883.6325.0947.6072.69(جرافكس  )فنون أنثىسندس دمحم علً مسعد382114752

غير مقبول6589.526.8545.5072.35(جرافكس  )فنون ذكردمحم جمال حمود حمٌد العواض392119004ً

غير مقبول6784.7525.4346.9072.33(جرافكس  )فنون أنثىمرام جواد دمحم عبدهللا عبده402101748

غير مقبول6784.6325.3946.9072.29(جرافكس  )فنون ذكرعبدالغنً الفاتش مصلح لائد البكاري412112826

غير مقبول6684.1325.2446.2071.44(جرافكس  )فنون ذكرعبدهللا محمود دمحم عل422105915ً

غير مقبول6975.6322.6948.3070.99(جرافكس  )فنون أنثىشٌماء عبدهللا دمحم دمحم عمٌل432113230

غير مقبول6096.3828.9142.0070.91(جرافكس  )فنون أنثىفاطمه ولٌد خالد دمحم العرٌف442107854ً

غير مقبول6779.3823.8146.9070.71(جرافكس  )فنون أنثىهبة احمد عبدهللا مهٌوب سعٌد452109389

غير مقبول5997.8829.3641.3070.66(جرافكس  )فنون أنثىحنٌن فٌصل عبدالعزٌز حمود الكامل462107137

غير مقبول6192.7527.8342.7070.53(جرافكس  )فنون أنثىهداٌة ابراهٌم شاهر احمد472107867

غير مقبول6094.6328.3942.0070.39(جرافكس  )فنون أنثىافنان عبدالرحمن غالب اسماعٌل482110803
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غير مقبول6387.3826.2144.1070.31(جرافكس  )فنون ذكربشار فواز عبده مكرد الحرٌب492109851ً

غير مقبول648525.5044.8070.30(جرافكس  )فنون ذكرعبدالعزٌز احمد عبده غالب502112515

غير مقبول6387.2526.1844.1070.28(جرافكس  )فنون ذكرمهند اسماعٌل عبده لائد البحٌري512119549

غير مقبول668024.0046.2070.20(جرافكس  )فنون ذكروجدان دمحم عبدالملن احمد انعم522110879

غير مقبول7070.2521.0849.0070.08(جرافكس  )فنون أنثىمالن هشام عبدالموي اسماعٌل532106082

غير مقبول6581.8824.5645.5070.06(جرافكس  )فنون أنثىاٌمان احمد حسن ثابت542103936

غير مقبول6581.6324.4945.5069.99(جرافكس  )فنون أنثىسماح انور دمحم لاسم علً الفمٌه552115537

غير مقبول6679.2523.7846.2069.98(جرافكس  )فنون ذكراحمد شولً علً عبده562118750

غير مقبول6092.3827.7142.0069.71(جرافكس  )فنون أنثىازهار عبدالرحمن دمحم حسن572107747

غير مقبول5798.529.5539.9069.45(جرافكس  )فنون أنثىاالء عبدالحكٌم رسام سٌف582114643

غير مقبول6384.3825.3144.1069.41(جرافكس  )فنون أنثىسحر دمحم ابراهٌم دمحم592120084

غير مقبول6384.3825.3144.1069.41(جرافكس  )فنون أنثىعال رائد دمحم عثمان602103205

غير مقبول6383.7525.1344.1069.23(جرافكس  )فنون ذكرعبدالرحمن بجاش جعفر عل612119658ً

غير مقبول6676.2522.8846.2069.08(جرافكس  )فنون أنثىابرار احمد علً احمد622119340

غير مقبول6870.521.1547.6068.75(جرافكس  )فنون ذكرلؤي ولٌد سعٌد دمحم علً دله632107869

غير مقبول6478.7523.6344.8068.43(جرافكس  )فنون أنثىخلود لبٌب دمحم احمد غالب642109306

غير مقبول6478.523.5544.8068.35(جرافكس  )فنون أنثىنهى دمحم حزام شرف652111243

غير مقبول5697.1329.1439.2068.34(جرافكس  )فنون ذكرضٌاء الحك عبدهللا احمد غالب662113464

غير مقبول6185.2525.5842.7068.28(جرافكس  )فنون أنثىزٌنب عبده احمد سالم الزهٌري672117935

غير مقبول5793.3828.0139.9067.91(جرافكس  )فنون أنثىهدٌل علً ناصر عل682115512ً

غير مقبول5890.2527.0840.6067.68(جرافكس  )فنون ذكرمهند دمحم عبدالجلٌل محفوظ692102178

غير مقبول6378.1323.4444.1067.54(جرافكس  )فنون ذكرعبدالعزٌز عبدالغنً هائل عبدهللا702107739

غير مقبول6083.8825.1642.0067.16(جرافكس  )فنون ذكرفاروق ٌحٌى صالح دمحم عل712108539ً

غير مقبول6474.3822.3144.8067.11(جرافكس  )فنون أنثىسونٌا ٌاسٌن دمحم مهٌوب72

غير مقبول5789.8826.9639.9066.86(جرافكس  )فنون أنثىمرام صبري احمد عل732105973ً

غير مقبول6082.2524.6842.0066.68(جرافكس  )فنون أنثىغدٌر نبٌل عبدهللا دمحم لائد742103913

غير مقبول6179.7523.9342.7066.63(جرافكس  )فنون ذكرعز الدٌن فٌصل عبده سالم752112483

غير مقبول6570.3821.1145.5066.61(جرافكس  )فنون ذكراٌمن منصور عبدهللا احمد762106514

غير مقبول569127.3039.2066.50(جرافكس  )فنون ذكراٌمن عصام لاسم ٌحٌى772115978

غير مقبول598425.2041.3066.50(جرافكس  )فنون أنثىوالء عبدالرحمن عبده عل782104576ً

غير مقبول6374.522.3544.1066.45(جرافكس  )فنون ذكرسلطان سعٌد عبدالجلٌل سلطان792115586

غير مقبول5983.6325.0941.3066.39(جرافكس  )فنون أنثىسارة دمحم دمحم غالب802110373

غير مقبول6080.6324.1942.0066.19(جرافكس  )فنون أنثىسباء عمر ناجً الخرج812116792
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غير مقبول5884.3825.3140.6065.91(جرافكس  )فنون أنثىسماح مختار احمد عبده الحمادي822104265

غير مقبول5981.6324.4941.3065.79(جرافكس  )فنون أنثىاسراء احمد دمحم حزام سعٌد الشمٌري832109338

غير مقبول6469.6320.8944.8065.69(جرافكس  )فنون أنثىسارة رٌاض عماد حسن احمد842115519

غير مقبول6078.1323.4442.0065.44(جرافكس  )فنون ذكرسٌف عثمان حٌدر عثمان852107752

غير مقبول6175.7522.7342.7065.43(جرافكس  )فنون ذكرالٌاس فهد عبدالعزٌز الماض862116708ً

غير مقبول5882.524.7540.6065.35(جرافكس  )فنون أنثىزبٌدة دمحم عبدالموي الحذٌف872105842ً

غير مقبول5491.6327.4937.8065.29(جرافكس  )فنون ذكرالدن فهمً عبدالحبٌب عبدهللا882120255

غير مقبول578425.2039.9065.10(جرافكس  )فنون أنثىازال دمحم عبده عثمان892111659

غير مقبول5978.8823.6641.3064.96(جرافكس  )فنون أنثىاسماء عبدالواحد امٌر سعٌد902108302

غير مقبول6369.520.8544.1064.95(جرافكس  )فنون أنثىشٌماء نبٌل احمد دمحم912101413

غير مقبول5978.3823.5141.3064.81(جرافكس  )فنون أنثىشٌماء عبدهللا احمد غالب العسكري922111168

غير مقبول549027.0037.8064.80(جرافكس  )فنون أنثىهندٌه اسماعٌل ابراهٌم الشاذل932115506ً

غير مقبول5782.3824.7139.9064.61(جرافكس  )فنون أنثىامنه جمال دمحم احمد حمٌد942104065

غير مقبول5391.527.4537.1064.55(جرافكس  )فنون أنثىرحمه دمحم عبدهللا دمحم عبدالجبار952115407

غير مقبول5976.6322.9941.3064.29(جرافكس  )فنون أنثىجهاد ٌاسٌن علً دمحم962108973

غير مقبول6171.6321.4942.7064.19(جرافكس  )فنون ذكربسام محمود سالم احمد972104631

غير مقبول5878.523.5540.6064.15(جرافكس  )فنون أنثىسمر عبدهللا احمد سٌف982105738

غير مقبول5975.7522.7341.3064.03(جرافكس  )فنون أنثىشٌماء حسن سعٌد احمد ثابت992111223

غير مقبول5194.2528.2835.7063.98(جرافكس  )فنون ذكراحمد احمد دمحم نعمان الٌوسف1002119458ً

غير مقبول548726.1037.8063.90(جرافكس  )فنون أنثىامة الرحمن شفٌك علً دمحم1012108406

غير مقبول5486.525.9537.8063.75(جرافكس  )فنون أنثىنادٌن ندٌم عبدالحمٌد علً دمحم الشرعب1022109795ً

غير مقبول5584.1325.2438.5063.74(جرافكس  )فنون ذكردمحم مصطفى امٌن دمحم الممطري1032112775

غير مقبول5681.1324.3439.2063.54(جرافكس  )فنون أنثىشٌماء دمحم ناجً سلطان الماسم1042118858ً

غير مقبول5974.1322.2441.3063.54(جرافكس  )فنون ذكرعبدالرحمن دمحم لائد خالد البحٌري1052111570

غير مقبول5778.3823.5139.9063.41(جرافكس  )فنون أنثىسهى سعٌد احمد حمٌد سلمان الشرعب1062105090ً

غير مقبول5973.2521.9841.3063.28(جرافكس  )فنون ذكرسارة طاهر احمد سٌف1072106738

غير مقبول5582.3824.7138.5063.21(جرافكس  )فنون أنثىابتهال نجٌب جمٌل سعٌد1082114619

غير مقبول5582.3824.7138.5063.21(جرافكس  )فنون ذكرتوفٌك عبدالرحمن سعٌد علً صالح الشمٌري1092119714

غير مقبول5972.521.7541.3063.05(جرافكس  )فنون أنثىروان عبدهللا عبدالمؤمن حسن ناج1102105874ً

غير مقبول5483.7525.1337.8062.93(جرافكس  )فنون ذكرحسام طالل صالح دمحم الممطري1112113359

غير مقبول5483.3825.0137.8062.81(جرافكس  )فنون ذكربشٌر عادل عبده علً المباط1122120313ً

غير مقبول5776.1322.8439.9062.74(جرافكس  )فنون أنثىافنان دمحم احمد دمحم عبده1132112095

غير مقبول5775.6322.6939.9062.59(جرافكس  )فنون ذكرامٌر جمال سٌعد سعٌد1142115860

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



درجة االمتحان

سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

Vice President For  Student Affairs

Taiz University

Republic of Yemen

معدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

70% 

 امتحان

قبول

المعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة
درجة االمتحان

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2022/2021فنون جمٌلة  للعام الجامعً : نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة اآلداب 

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

      جامعـــــة تعـــــز
نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غير مقبول4994.2528.2834.3062.58(جرافكس  )فنون أنثىدعاء طالل حسن عساج1152119952

غير مقبول5286.7526.0336.4062.43(جرافكس  )فنون ذكرعبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز الشٌبان1162105683ً

غير مقبول528625.8036.4062.20(جرافكس  )فنون أنثىرنا رشاد حارث نعمان السروري1172119489

غير مقبول528625.8036.4062.20(جرافكس  )فنون ذكرحسام مازن عبدالجبار االغبري1182112597

غير مقبول5773.522.0539.9061.95(جرافكس  )فنون ذكرامجد علً عبدهللا احمد1192105199

غير مقبول5575.3822.6138.5061.11(جرافكس  )فنون ذكرتوفٌك عبدالكرٌم علً احمد صالح1202114416

غير مقبول5379.6323.8937.1060.99(جرافكس  )فنون أنثىدعاء جمٌل دمحم احمد لائد هالل1212117013

غير مقبول4890.6327.1933.6060.79(جرافكس  )فنون أنثىهدٌل وهٌب سلطان سعٌد الدبع1222112803ً

غير مقبول469528.5032.2060.70(جرافكس  )فنون أنثىدعاء احمد عبدهللا دمحم الملٌك1232105252ً

غير مقبول4890.2527.0833.6060.68(جرافكس  )فنون أنثىحماس دمحم احمد غالب العسكري1242120162

غير مقبول479227.6032.9060.50(جرافكس  )فنون ذكرانس عبدالرحمن عثمان احمد1252108641

غير مقبول5474.7522.4337.8060.23(جرافكس  )فنون أنثىاسماء عبدالحمٌد حمٌد دمحم الشرعب1262103683ً

غير مقبول5181.3824.4135.7060.11(جرافكس  )فنون أنثىمرٌم عبدهللا دمحم صالح السملدي1272109400

غير مقبول518124.3035.7060.00(جرافكس  )فنون ذكرعبدهللا عبدالهادي ناجً علً مثنى1282112424

غير مقبول5082.6324.7935.0059.79(جرافكس  )فنون أنثىضحى صادق احمد الحاج1292113970

غير مقبول4984.6325.3934.3059.69(جرافكس  )فنون أنثىشذى عبدالكرٌم هزاع غالب1302104247

غير مقبول5570.2521.0838.5059.58(جرافكس  )فنون ذكرٌاسر دمحم ثابت ناج1312117918ً

غير مقبول557021.0038.5059.50(جرافكس  )فنون ذكرعالء الدٌن سلطان سٌف حسن1322107692

غير مقبول5178.7523.6335.7059.33(جرافكس  )فنون أنثىاسماء الحمدي سلطان عبده الٌوسف1332117626ً

غير مقبول5372.2521.6837.1058.78(جرافكس  )فنون ذكرعزالدٌن فٌصل عبدالواحد احمد السماوي1342104651

غير مقبول5372.1321.6437.1058.74(جرافكس  )فنون ذكرعاصم دمحم سٌف حسن1352116123

غير مقبول4882.524.7533.6058.35(جرافكس  )فنون ذكردمحم عارف دمحم احمد1362108772

غير مقبول4882.2524.6833.6058.28(جرافكس  )فنون أنثىاٌناس دمحم مهٌوب ممبل1372112480

غير مقبول5077.2523.1835.0058.18(جرافكس  )فنون أنثىرؤى رٌاض حمود دمحم لاسم الحبش1382116989ً

غير مقبول4979.2523.7834.3058.08(جرافكس  )فنون ذكرمنتظر عبدالكرٌم عبدالغنً احمد1392104872

غير مقبول4294.528.3529.4057.75(جرافكس  )فنون أنثىصفاء صادق عبدهللا سعٌد المرش1402117073ً

غير مقبول5172.8821.8635.7057.56(جرافكس  )فنون أنثىابرار مالن عبدالرحمن دمحم سعٌد االغوان1412115801ً

غير مقبول4977.3823.2134.3057.51(جرافكس  )فنون ذكرهارون دمحم منصور مهٌوب1422119937

غير مقبول4879.3823.8133.6057.41(جرافكس  )فنون ذكرندى جمٌل عبدالكرٌم منصور الصامت1432118211

غير مقبول497723.1034.3057.40(جرافكس  )فنون أنثىاٌالف احمد عبده عل1442104317ً

غير مقبول5172.1321.6435.7057.34(جرافكس  )فنون ذكرفائز دمحم دمحم لائد حمٌد1452116031

غير مقبول4390.527.1530.1057.25(جرافكس  )فنون ذكرعبدهللا علً احمد علً صالح1462117919

غير مقبول4976.1322.8434.3057.14(جرافكس  )فنون ذكردمحم عادل سعٌد عل1472105378ً
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غير مقبول5073.7522.1335.0057.13(جرافكس  )فنون أنثىوئام منصور احمد اسعد العبس1482118588ً

غير مقبول4975.5122.6534.3056.95(جرافكس  )فنون أنثىامة السالم امٌن عبده محمود1492117930

غير مقبول4975.1322.5434.3056.84(جرافكس  )فنون أنثىساره ابو العباس حسان1502120233

غير مقبول5072.2521.6835.0056.68(جرافكس  )فنون ذكربكٌر سلطان سعٌد سعٌد1512107695

غير مقبول4486.1325.8430.8056.64(جرافكس  )فنون ذكرابراهٌم عارف عبده راوح1522108705

غير مقبول448525.5030.8056.30(جرافكس  )فنون أنثىالهام دمحم عبدهللا دمحم1532104583

غير مقبول4582.3824.7131.5056.21(جرافكس  )فنون أنثىمنار علً عبدالواسع ناج1542114892ً

غير مقبول4776.8823.0632.9055.96(جرافكس  )فنون ذكراٌاد عبده غالب دمحم1552119324

غير مقبول467823.4032.2055.60(جرافكس  )فنون ذكرانس شهاب عبدالخالك عبدالمجٌد1562108537

غير مقبول4384.1325.2430.1055.34(جرافكس  )فنون ذكرعمار عبدالكرٌم احمد فرحان1572120105

غير مقبول457923.7031.5055.20(جرافكس  )فنون أنثىاٌه سلطان عبدهللا طه الرفاع1582116984ً

غير مقبول4578.7523.6331.5055.13(جرافكس  )فنون ذكراٌمن حسان عبده بن عبده ثابت1592111278

غير مقبول4676.2522.8832.2055.08(جرافكس  )فنون ذكرمعتزاحمد دمحمسٌف1602108598

غير مقبول4578.1323.4431.5054.94(جرافكس  )فنون ذكراسامة جمٌل سٌف عبدهللا سفٌان1612113111

غير مقبول4284.8825.4629.4054.86(جرافكس  )فنون أنثىغزال عبدالسالم عبدهللا عل1622108514ً

غير مقبول4381.7524.5330.1054.63(جرافكس  )فنون أنثىاٌات امٌن علً عبدالحبٌب1632110539

غير مقبول4380.1324.0430.1054.14(جرافكس  )فنون أنثىاحالم ولٌد مكرد عل1642111386ً

غير مقبول3988.3826.5127.3053.81(جرافكس  )فنون ذكرعمرو عبدهللا عبدالوكٌل عبدالملن1652114715

غير مقبول4280.1324.0429.4053.44(جرافكس  )فنون أنثىندى علً حمود لاسم1662108835

غير مقبول4474.3822.3130.8053.11(جرافكس  )فنون ذكرعدنان عبدالغنً سعٌد دمحم1672117936

غير مقبول4473.7522.1330.8052.93(جرافكس  )فنون ذكرصالح علً صالح عبده عبدهللا الوصاب1682106088ً

غير مقبول408224.6028.0052.60(جرافكس  )فنون ذكرجوهر دمحم عبدهللا سٌف الحكٌم1692102296ً

غير مقبول3983.8825.1627.3052.46(جرافكس  )فنون أنثىهند خالد مرشد غالب سعٌد1702120128

غير مقبول447221.6030.8052.40(جرافكس  )فنون أنثىمالن عادل احمد دمحم1712103638

غير مقبول4569.3820.8131.5052.31(جرافكس  )فنون ذكرطارق حسن احمد علً حٌدر1722113973

غير مقبول4080.1324.0428.0052.04(جرافكس  )فنون ذكرادم فٌصل غالب عبدالكرٌم1732110911

غير مقبول4176.7523.0328.7051.73(جرافكس  )فنون ذكراحالم نبٌل عبدالكرٌم منصور1742105612

غير مقبول4078.6323.5928.0051.59(جرافكس  )فنون أنثىامة هللا عبدالفتاح عبدهللا مرشد1752108945

غير مقبول3686.7526.0325.2051.23(جرافكس  )فنون ذكراحمد علً ناصر عل1762115491ً

غير مقبول4172.7521.8328.7050.53(جرافكس  )فنون ذكرعز الدٌن عمر لاسم عل1772117956ً

غير مقبول3879.2523.7826.6050.38(جرافكس  )فنون أنثىمنال دمحم فرحان حمٌد الشرعب1782110912ً

غير مقبول397622.8027.3050.10(جرافكس  )فنون ذكرنبٌل دمحم سٌف رسام1792116726

غير مقبول3970.7521.2327.3048.53(جرافكس  )فنون ذكراسام عبدالملن احمد دمحم الشدادي1802112925
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غير مقبول3872.2521.6826.6048.28(جرافكس  )فنون ذكرعبدهللا منصور نعمان معمر1812103371

غير مقبول3870.3821.1126.6047.71(جرافكس  )فنون ذكرحكٌم عبدالحكٌم دمحم عبدهللا1822116152

غير مقبول3577.1323.1424.5047.64(جرافكس  )فنون ذكراحمد دمحم حسن احمد1832104108

غير مقبول3381.1324.3423.1047.44(جرافكس  )فنون أنثىنسٌبة رضوان عبدالملن دمحم حٌدر1842117067

غير مقبول3475.3822.6123.8046.41(جرافكس  )فنون ذكرجمٌل جمال طه حسن1852111754

غير مقبول2886.1325.8419.6045.44(جرافكس  )فنون أنثىمنال منصور دمحم عبده1862117846

غير مقبول2785.2525.5818.9044.48(جرافكس  )فنون أنثىتٌسٌر مشٌر عباس احمد صالح1872115559

غير مقبول2976.8823.0620.3043.36(جرافكس  )فنون ذكرامٌن دمحم عبده نعمان1882115484

غير مقبول3070.7521.2321.0042.23(جرافكس  )فنون ذكرعاصم فائد دمحم احمد1892112039

غير مقبول267622.8018.2041.00(جرافكس  )فنون أنثىهدٌل اسماعٌل عبدالرحمن سالم1902119307
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مقبول677723.1046.9070.00(تشكٌلً  )فنون أنثىكوكب خالد سعٌد دمحم الحسن12107562ً

مقبول6283.3825.0143.4068.41(تشكٌلً  )فنون ذكرحفظ هللا دمحم عبدالجلٌل غالب22117395

مقبول6185.3825.6142.7068.31(تشكٌلً  )فنون ذكرجوهر عبدالسالم حمود صالح32108592

مقبول5096.2528.8835.0063.88(تشكٌلً  )فنون أنثىنجالء عائض دبوان عبدالسالم الشرعب42115177ً

مقبول5474.8822.4637.8060.26(تشكٌلً  )فنون أنثىامٌمه رفٌك علً لائد ذعوان52105420

مقبول5375.7522.7337.1059.83(تشكٌلً  )فنون أنثىامٌره فائز علً دمحم االصبح62104981ً

مقبول5080.8824.2635.0059.26(تشكٌلً  )فنون أنثىدعاء دمحم غانم لائد احمد72116650

مقبول4774.1322.2432.9055.14(تشكٌلً  )فنون أنثىانفال خالد عبدالجبار عبده82105445

مقبول4271.2521.3829.4050.78(تشكٌلً  )فنون أنثىمٌسون خلٌل عبدالجلٌل لاسم الهمدان92106519ً

مقبول3773.7522.1325.9048.03(تشكٌلً  )فنون أنثىمرام لائد عبدهللا حزام102104635

مقبول3478.6323.5923.8047.39(تشكٌلً  )فنون أنثىمنار عبدالحبٌب خضر علً عبدهللا112104554

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


