
اجواليانجليزيرياضيات

هقبول38266490.1327.0491.04محاسبةذكربشار علً دمحم مهٌوب السبئ12211725ً

هقبول3426609829.4089.40محاسبةذكرجمال عمار عبدالسالم دمحم البتول22210314

هقبول32286091.3827.4187.41محاسبةذكرابوبكر عادل دمحم احمد32208587

هقبول34266087.1326.1486.14محاسبةذكرخطاب عبدالمادر سٌف غٌالن42207815

هقبول36225891.6327.4985.49محاسبةأنثىاسامة دمحم دمحم اسماعٌل52212131

هقبول30265697.3829.2185.21محاسبةذكرامجد عبدهللا سعٌد عبدهللا62213307

هقبول30285890.6327.1985.19محاسبةذكرانس عبدالحافظ علً لاسم72211675

هقبول28265496.3828.9182.91محاسبةأنثىخلود عبدهللا سعٌد علوان82207377

هقبول32245684.525.3581.35محاسبةذكردمحم سلطان عبدالولً ٌحٌى92210590

هقبول3222549127.3081.30محاسبةذكراحمد علً محمود عبدالغن102207493ً

هقبول28245293.7528.1380.13محاسبةأنثىمنى امٌن عبدالعزٌز عبدالغنً الصائدي112210266

هقبول34205486.8726.0680.06محاسبةذكررضوان سلطان عبدهللا احمد122212447

هقبول34185293.1327.9479.94محاسبةذكرعاصم عصام احمد عبدالمادر العباس132204001ً

هقبول30265679.6323.8979.89محاسبةذكرعبدالباسط عادل ممبل البناء142212550

هقبول24285292.1327.6479.64محاسبةأنثىسهى دمحم حسن سٌف152205820

هقبول30245484.6325.3979.39محاسبةذكربشار دمحم علً عبدهللا162205135

هقبول26245097.529.2579.25محاسبةأنثىجنات ٌوسف فرحان دمحم172210108

هقبول28245289.2526.7878.78محاسبةذكراسامه مٌثاق عبده عبدهللا182207499

هقبول3614509528.5078.50محاسبةذكراصٌل عبدالكرٌم دمحم مهٌوب192210283

هقبول2626528826.4078.40محاسبةذكررشاد حٌدر عبدهللا راشد202207866

هقبول3022528726.1078.10محاسبةذكرامجد منٌر عبدالجلٌل هالل212211820

هقبول28225092.527.7577.75محاسبةأنثىاسماء رضوان حمٌد احمد الخلٌدي222211116

هقبول28225091.2527.3877.38محاسبةذكرلٌث جازم عبدهللا غالب232204264

هقبول28225090.6327.1977.19محاسبةذكرحاتم لطف خالد احمد العتاب242212139ً

هقبول28225089.8826.9676.96محاسبةذكرلصً فؤاد عبدهللا سعٌد252211618

هقبول22305282.8824.8676.86محاسبةذكرعبدهللا منصور سرحان فرحان262208998

هقبول26224895.1328.5476.54محاسبةأنثىردٌنة عبدالوهاب دمحم عبدة272210798

هقبول26224891.7527.5375.53محاسبةذكرامجد دمحم عبده احمد مهٌوب282208266

هقبول26224891.7527.5375.53محاسبةأنثىامان عبدالجبار محسن علً غالب292203324

هقبول26224890.8827.2675.26محاسبةذكرنشوان شرف حزام عبده302211384

هقبول22264890.3827.1175.11محاسبةذكرعمرو عدنان عبده احمد312213247

هقبول32185083.525.0575.05محاسبةذكردمحم عبدالوهاب سعٌد حسن322203821
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هقبول26204696.3828.9174.91محاسبةذكردمحم شائف مهٌوب عل332204486ً

هقبول24244889.3826.8174.81محاسبةذكراحمد شولً علً دمحم الحاج342213171

هقبول22264888.3826.5174.51محاسبةذكرعبدالملن عبدهللا احمد عمالن352211504

هقبول28184693.7528.1374.13محاسبةذكربشار فهد لاٌد احمد الكامل362212560

هقبول2820488726.1074.10محاسبةذكرعبدهللا عبدالرحٌم عبدهللا عبدالودود372213250

هقبول18284692.6327.7973.79محاسبةذكرمجد مصطفى دمحم علً الممطري382210191

هقبول20264691.8827.5673.56محاسبةذكرحارث عبدالموي طاهر عبدالول392210628ً

هقبول22264884.3825.3173.31محاسبةأنثىفاطمة عبدهللا عبدالهادي صالح402203927

هقبول22244690.8827.2673.26محاسبةأنثىبثٌنة سفٌان علً عبدهللا412209726

هقبول24224690.3827.1173.11محاسبةأنثىمً دمحم حسن فرحان الحمٌري422210891

هقبول1826449729.1073.10محاسبةأنثىاٌثار جمٌل احمد عبدالرحمن المرش432212022ً

هقبول22264881.6324.4972.49محاسبةذكرموسى عبدهللا احمد حمادي442212526

هقبول26204687.8826.3672.36محاسبةذكردمحم عبدالعلٌم احمد عبدهللا452211337

هقبول22224493.7528.1372.13محاسبةأنثىتسنٌم عبده دمحم عبده462205211

هقبول28184686.8826.0672.06محاسبةذكراسامة عبدالرحمن دمحم حسن472204366

هقبول20244491.6327.4971.49محاسبةأنثىدالٌة عبدالعزٌز سٌف منصور احمد482209937

هقبول18264491.3827.4171.41محاسبةذكردمحم صالح احمد سالم عمبه492205279

هقبول22244684.6325.3971.39محاسبةذكرعبدهللا عبدالعزبز هزاع عبدهللا502207374

هقبول2420449127.3071.30محاسبةأنثىامانً دمحم علً صالح هادي512208659

هقبول24184297.529.2571.25محاسبةذكربحار سٌف دمحم عبده522201099

هقبول2026468425.2071.20محاسبةأنثىنادٌة عبدالمجٌد عبده حسن532209541

هقبول2616429729.1071.10محاسبةذكرٌوسف عبدالرلٌب عبدهللا عبدالرزاق الشمٌري542212289

هقبول20224295.3828.6170.61محاسبةأنثىغادة عبدهللا علً عبدهللا الملٌك552210168ً

هقبول2620468224.6070.60محاسبةذكرخالد عبدالرحمن هزاع اسماعٌل العلٌم562203666ً

هقبول28164488.526.5570.55محاسبةذكردمحم عبدالبالً عبدهللا غالب572209570

هقبول18284681.6324.4970.49محاسبةذكرعبدالرحمن عبده خالد لاسم582204783

هقبول20244488.2526.4870.48محاسبةأنثىرفاة عبدالجلٌل مارش عبده592210550

هقبول28184681.2524.3870.38محاسبةذكرمراد عمار عبدالرحمن دمحم سٌف602203210

هقبول1828468124.3070.30محاسبةذكرزكرٌا دمحم عبدالمجٌد عبدهللا612205118

هقبول24184294.2528.2870.28محاسبةذكروجٌه عبده عبدهللا حزام622203890

هقبول26184487.2526.1870.18محاسبةأنثىاحالم صادق لائد فرحان علً العدٌن632203901ً

هقبول1826448726.1070.10محاسبةذكرخالد ولٌد عبدالغنً عل642204561ً
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هقبول20244486.1325.8469.84محاسبةذكرمحمود عبدالجلٌل منصور عل652204234ً

هقبول20224292.1327.6469.64محاسبةذكرتمام حمود لائد غالب662209247

هقبول24204485.1325.5469.54محاسبةذكراسامة عبدهللا احمد عبدالسالم التاج672208257

هقبول20224291.6327.4969.49محاسبةأنثىابرار دمحم ٌحٌى عبدالوارث682208358

هقبول20224291.6327.4969.49محاسبةذكرعمار خالد مهٌوب حسان692211540

هقبول24184291.527.4569.45محاسبةذكرجالل هاشم دمحم مهٌوب702212761

هقبول22224484.6325.3969.39محاسبةذكررشاد سلطان عبده سنان712209424

هقبول20224290.527.1569.15محاسبةذكرعبدالمادر نجٌب عبدالمادر سٌف الشمٌري722213275

هقبول22204290.2527.0869.08محاسبةذكردمحم مطهر عبدالرحمن عبدالولً الرمٌمة732208994

هقبول18244289.3826.8168.81محاسبةأنثى-ندى نجٌب دمحم احمد 742204911

هقبول24184287.6326.2968.29محاسبةذكرمجٌب عبدالحمٌد عبدهللا احمد العلٌم752210672ً

هقبول20204094.2528.2868.28محاسبةذكراحمد سعٌد طربوش سعٌد فارع االكحل762207174ً

هقبول22224480.6324.1968.19محاسبةذكرعبدالرحمن عبدالملن غالب عبده772206094

هقبول18244285.6325.6967.69محاسبةذكرامٌر عنٌنً علً عنٌن782205332ً

هقبول20224285.3825.6167.61محاسبةذكراحمد دمحم عبده محسن لائد792206536

هقبول2020409227.6067.60محاسبةأنثىافنان ولٌد دمحم صالح802212128

هقبول20224285.2525.5867.58محاسبةذكراٌاد احمد حمود بشر812204107

هقبول18203897.3829.2167.21محاسبةأنثىخوله عبدالرزاق عبدالمجٌد حسن العزان822203381ً

هقبول20204090.6327.1967.19محاسبةذكردمحم هائل ممبل سٌف832212183

هقبول26144090.3827.1167.11محاسبةأنثىرمله خالد عبدالجلٌل احمد المدس842209194ً

هقبول16244089.7526.9366.93محاسبةذكرلؤي مختار حمود سعٌد852211669

هقبول20183896.2528.8866.88محاسبةأنثىارزاق غالب سعٌد عمالن الحبش862211830ً

هقبول28144282.6324.7966.79محاسبةذكرهٌثم ٌحٌى عبدالموي علً دمحم872205221

هقبول24164089.1326.7466.74محاسبةذكرانس لائد عبدهللا ابراهٌم882210800

هقبول18224088.7526.6366.63محاسبةذكرٌعموب احمد ناجً عبده892212313

هقبول18244281.8824.5666.56محاسبةذكرغالب عبدالرحمن غالب عبدالعزٌز902207196

هقبول16244088.526.5566.55محاسبةأنثىارٌج امٌن احمد عبدالوارث الملٌن912210903

هقبول22184088.526.5566.55محاسبةذكروهٌب عبدهللا علً احمد922205287

هقبول14284281.6324.4966.49محاسبةذكراحمد امٌن علً دمحم932212322

هقبول24184281.524.4566.45محاسبةذكرعبدالرحمن رزاز سعٌد احمد942208692

هقبول14264088.1326.4466.44محاسبةذكرفؤاد انور عبده هزاع952213255

هقبول16264281.3824.4166.41محاسبةذكرعبدالخالك وهٌب عبدالخالك عبده962203453
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هقبول2418428124.3066.30محاسبةذكردمحم محمود علً دمحم مدهش972205681

هقبول10304087.6326.2966.29محاسبةذكروائل عبد الرحمن لاسم عمالن سالم982206801

هقبول22204280.7524.2366.23محاسبةأنثىحنٌن عبدهللا احمد لاسم السامع992211515ً

هقبول14243893.7528.1366.13محاسبةذكرغازي دمحم سعٌد دمحم الورد1002212197

هقبول20183893.6328.0966.09محاسبةأنثىٌسرى عبدالرحٌم صالح عبدهللا1012203201

هقبول20183893.528.0566.05محاسبةأنثىاالء علً احمد علً حجٌره1022207587

هقبول22184086.6325.9965.99محاسبةذكرسهٌل عبدالرحمن احمد عل1032212380ً

هقبول22184086.2525.8865.88محاسبةأنثىزبٌدة احمد فارع دمحم الشرمان1042211943ً

هقبول18203892.8827.8665.86محاسبةذكرفراس فواز ٌحٌى دمحم المطري1052211352

هقبول16223892.527.7565.75محاسبةأنثىسهى سامً مهٌوب هادي1062208419

هقبول20224279.1323.7465.74محاسبةذكرفاروق عبدالهادي علً عبداالله الرمٌمة1072207392

هقبول16244085.7525.7365.73محاسبةذكرعبدالرحٌم طالل سعٌد سعٌد1082210132

هقبول22184085.1325.5465.54محاسبةذكربهاء عبدالسالم عبدهللا احمد سعٌد1092207862

هقبول20183891.7527.5365.53محاسبةذكرلٌس عبدالحمٌد منصور عل1102212639ً

هقبول18203890.7527.2365.23محاسبةأنثىخوله احمد سلطان سعٌد1112207067

هقبول14243890.2527.0865.08محاسبةذكرحسام عبدالمجٌد سعٌد صالح الحسام1122206032ً

هقبول22184083.525.0565.05محاسبةذكراحمد سلٌم احمد عبدالغنً الكندي1132203707

هقبول22184083.3825.0165.01محاسبةذكرزهٌر عبده علً دمحم1142207248

هقبول2216389027.0065.00محاسبةذكراحمد رسام حمود سعٌد1152211672

هقبول18224083.1324.9464.94محاسبةأنثىبثٌنة محسن صالح دمحم احمد1162211776

هقبول24123696.3828.9164.91محاسبةأنثىاٌة غالب سعٌد عمالن1172211832

هقبول22143696.1328.8464.84محاسبةأنثىوفاء عبدهللا منصر عبده ناج1182204636ً

هقبول24143888.7526.6364.63محاسبةذكراشرف نبٌل علً عبدهللا1192212983

هقبول2218408224.6064.60محاسبةذكراٌهاب نجٌب حمود ناج1202204325ً

هقبول20163695.2528.5864.58محاسبةذكرانور دمحم سعٌد فازع حزام الممبل1212207504ً

هقبول22163888.3826.5164.51محاسبةذكرفاروق فؤاد دمحم لائد1222207588

هقبول2018388826.4064.40محاسبةذكردمحم وهٌب راوح سٌف االشول1232203939

هقبول16223887.7526.3364.33محاسبةذكراسالم خالد احمد عبدالرؤوف1242213007

هقبول22163887.3826.2164.21محاسبةأنثىمرٌم عبدالكرٌم ٌحً عبدة سعٌد1252208001

هقبول22163887.2526.1864.18محاسبةذكرمعتصم دمحم علً عبدالحاج1262205149

هقبول24123693.6328.0964.09محاسبةأنثىحنٌن جمٌل عبده علً عثمان1272207131

هقبول2018388625.8063.80محاسبةذكرعبدهللا عبدالسالم احمد الحاج1282207250
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هقبول12243691.8827.5663.56محاسبةذكرعبدالعزٌز دمحم عبده نصر عبدهللا1292212581

هقبول20163691.8827.5663.56محاسبةأنثىانسام مجٌب دمحم ناجً الصبري1302210557

هقبول18203884.6325.3963.39محاسبةذكرحمدي دمحم عمالن عل1312208125ً

هقبول10263691.2527.3863.38محاسبةأنثىاسماء عبدالموي دمحم دبوان1322207068

هقبول2016369127.3063.30محاسبةأنثىنهله عبدالرلٌب عبدهللا عبد الرزاق1332209185

هقبول22163884.2525.2863.28محاسبةذكردمحم احمد عبدالحفٌظ عمالن1342210885

هقبول18203883.2524.9862.98محاسبةذكرمحمود سعٌد عمر علً باخلم1352207637ً

هقبول24123689.8826.9662.96محاسبةأنثىسمٌة صادق عبدالرحمن سلطان1362205025

هقبول1820388324.9062.90محاسبةذكرعزام حسام احمد دمحم مشعل1372211086

هقبول14243882.6324.7962.79محاسبةذكرمصعب احمد عبدالرحٌم عبده1382203587

هقبول26103688.526.5562.55محاسبةأنثىفواكه علً دمحم عبدالواسع1392206501

هقبول18163495.1328.5462.54محاسبةذكرزكرٌا جمٌل دمحم ثابت النابه1402207625ً

هقبول14223688.1326.4462.44محاسبةذكردمحم عبده لائد حسن خالد1412213287

هقبول16183494.7528.4362.43محاسبةذكرانس طاهر احمد عبدالعزٌز1422211387

هقبول1818368826.4062.40محاسبةذكرعبدالمجٌد عبدهللا دمحم احمد1432213324

هقبول14223687.8826.3662.36محاسبةأنثىنجالء نبٌل عبدالرحمن سعٌد1442204811

هقبول10243494.3828.3162.31محاسبةأنثىسارة معمر دمحم لاسم الزغروري1452207846

هقبول1820388124.3062.30محاسبةذكرعمار ٌاسر نعمان عبده سعٌد1462207639

هقبول20183880.7524.2362.23محاسبةذكردمحم عبدالحفٌظ عبدالمجٌد دمحم1472209010

هقبول22123493.8828.1662.16محاسبةذكردمحم سعٌد ابراهٌم اسماعٌل الهالل1482204897ً

هقبول18163493.528.0562.05محاسبةأنثىدعاء عبدالجلٌل عبدالمادر عبدالبال1492212346ً

هقبول14223686.7526.0362.03محاسبةذكردمحم عبدالحكٌم هاشم احمد1502211222
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غير هقبول12223493.3828.0162.01محاسبةذكررٌان دمحم حزام عبدهللا1512212375

غير هقبول20183879.6323.8961.89محاسبةذكرعٌسى درهم عبدالمادر محمود الحداد1522212827

غير هقبول18203879.523.8561.85محاسبةذكرعمران علً نصٌب عبدهللا الشٌبان1532209923ً

غير هقبول10263686.1325.8461.84محاسبةأنثىنوف مجٌب فرحان حسن1542213045

غير هقبول1818368625.8061.80محاسبةأنثىابرار دمحم سعٌد عل1552210786ً

غير هقبول18163492.527.7561.75محاسبةذكردمحم ابوبكر هٌال فرحان1562204612

غير هقبول16183492.3827.7161.71محاسبةذكرجٌاد انور سعٌد حسن البرٌه1572213395ً

غير هقبول22143685.6325.6961.69محاسبةذكردمحم امٌن سٌف عل1582212356ً

غير هقبول16203685.3825.6161.61محاسبةأنثىالٌن عبدالمجٌد عبده حسن عبدهللا1592208472

غير هقبول1222349227.6061.60محاسبةذكردمحم عبدالرحمن عبدالغنً حسان1602204346

غير هقبول22143684.525.3561.35محاسبةذكربدر عبدالكرٌم احمد دمحم1612205964

غير هقبول16163297.8329.3561.35محاسبةذكرنادر نجٌب عبدالمولى صالح1622205471

غير هقبول20163684.2525.2861.28محاسبةذكردمحم مطهر عبدالعزٌز احمد1632209590

غير هقبول12223490.8827.2661.26محاسبةذكرعبدالرحمن احمد عبدالعزٌز عبدهللا1642211796

غير هقبول16203684.1325.2461.24محاسبةذكراسامة عبده سٌف دمحم لاسم1652208398

غير هقبول14203490.527.1561.15محاسبةذكراحمد عصام احمد عبدالمادر1662209538

غير هقبول14203490.3827.1161.11محاسبةذكردمحم علً سلطان عثمان الحداد1672204410

غير هقبول20163683.6325.0961.09محاسبةذكرحمدان سعٌد دمحم عبدالملن1682211390

غير هقبول18183683.6325.0961.09محاسبةأنثىخولة عبدهللا عبدالسالم دمحم احمد1692210381

غير هقبول16163296.8829.0661.06محاسبةذكررشٌد عبدهللا سٌف دمحم1702213303

غير هقبول22143683.525.0561.05محاسبةذكردمحم ممبل امٌن عمٌل1712207788

غير هقبول18183683.3825.0161.01محاسبةذكرشهد فؤاد احمد ردمان1722207354

غير هقبول16163296.528.9560.95محاسبةذكرفكري عبدالوهاب دمحم عبدهللا1732212279

غير هقبول12223489.526.8560.85محاسبةذكرهشام صادق علً احمد الشلف1742204127ً

غير هقبول20123295.8828.7660.76محاسبةذكردمحم دمحم صالح سعٌد1752212746

غير هقبول16203682.1324.6460.64محاسبةذكراحمد عبدالواحد دمحم ناج1762205282ً

غير هقبول12223488.7526.6360.63محاسبةأنثىتسنٌم صادق لاسم عبدهللا الهمدان1772203642ً

غير هقبول2016368224.6060.60محاسبةذكرعزت ابراهٌم سعٌد عبدالجلٌل1782205755

غير هقبول22123488.526.5560.55محاسبةذكرعاصم عبدالغنً علً نعمان1792210787

غير هقبول16183488.526.5560.55محاسبةذكرمشعل دمحم عبدالغنً ٌحٌى عبدالسالم1802207322

غير هقبول16203681.6324.4960.49محاسبةذكرعبدهللا عبدالغنً احمد عثمان1812209586

غير هقبول14183294.8828.4660.46محاسبةأنثىشهد دمحم عبدالكرٌم احمد1822208345

غير هقبول18163487.6326.2960.29محاسبةأنثىرغد عبدهللا دمحم دمحم فارع1832205253

غير هقبول1418329428.2060.20محاسبةأنثىحماس خالد عبدالجلٌل عبدهللا1842211593

غير هقبول16183487.2526.1860.18محاسبةذكررامً عبدالرحمن عبدهللا عبده1852212134

غير هقبول14183293.8828.1660.16محاسبةذكردمحم منٌر غالب عبده1862213004
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غير هقبول14203487.1326.1460.14محاسبةأنثىسوما طاهر سعٌد عبدالكرٌم1872209946

غير هقبول16183486.8826.0660.06محاسبةذكرسعد عادل عبدالرلٌب ممبل1882207533

غير هقبول14203486.6325.9959.99محاسبةأنثىانسام ماجد عبدالكرٌم لائد1892208672

غير هقبول16183486.525.9559.95محاسبةذكرجاود دمحم ممبل دمحم1902210876

غير هقبول18183679.7523.9359.93محاسبةذكرعبدهللا عبدالرحمن دمحم فرحان1912204353

غير هقبول26103679.6323.8959.89محاسبةذكراسامة غازي عبده سٌف1922205828

غير هقبول14203486.2525.8859.88محاسبةأنثىنهى نصر حامد حزام1932203557

غير هقبول14203486.1325.8459.84محاسبةأنثىامل احمد دمحم عبدة1942204796

غير هقبول20143486.1325.8459.84محاسبةذكرنوفل لائد دمحم غالب1952210601

غير هقبول8243291.7527.5359.53محاسبةأنثىاٌه دمحم عبده ممبل الجبول1962203530ً

غير هقبول1816348525.5059.50محاسبةأنثىهدٌة رضوان علً سٌف1972208682

غير هقبول2212348525.5059.50محاسبةذكردمحم عبدالرحمن هزاع اسماعٌل العلٌم1982208619ً

غير هقبول18143291.6327.4959.49محاسبةذكرحسام رفٌك دمحم ابراهٌم1992210975

غير هقبول18143291.527.4559.45محاسبةذكرعبدالعزٌز دمحم دمحم عل2002212490ً

غير هقبول14203484.525.3559.35محاسبةذكربسام ٌسلم دمحم ناصر الهمدان2012211629ً

غير هقبول14203484.525.3559.35محاسبةذكرحسام لبٌب دمحم سعٌد السفاري2022207655

غير هقبول12203291.1327.3459.34محاسبةذكرشرف رشاد سٌف عبدهللا الطٌار2032209827

غير هقبول14203484.2525.2859.28محاسبةذكردمحم احمد حسن عثمان2042203281

غير هقبول16183484.1325.2459.24محاسبةذكرحسام حسن علً دمحم2052213241

غير هقبول18163483.525.0559.05محاسبةأنثىفاطمة علً دمحم راشد الشمٌري2062203238

غير هقبول14183290.1327.0459.04محاسبةذكراسامه دمحم عبده راشد2072211940

غير هقبول14183289.526.8558.85محاسبةذكراحمد عبدهللا دمحم عبدالوهاب االهدل2082203131

غير هقبول14183289.526.8558.85محاسبةأنثىاسماء احمد عبدالعظٌم عبدالغن2092206237ً

غير هقبول22103289.3726.8158.81محاسبةذكرٌاسٌن سعٌد دمحم سلطان2102213013

غير هقبول16183482.6324.7958.79محاسبةذكردمحم طه هزاع حسان العامري2112203942

غير هقبول20143482.524.7558.75محاسبةذكربشٌر ابراهٌم احمد عبدالحك2122204686

غير هقبول22123482.524.7558.75محاسبةذكردمحم عبده لاسم دمحم2132207641

غير هقبول22123482.524.7558.75محاسبةذكرفواز احمد دمحم عبدهللا2142206602

غير هقبول16163289.1326.7458.74محاسبةذكراصٌل عارف سلطان لاسم2152212733

غير هقبول12223482.3824.7158.71محاسبةذكردمحم ودٌع عبده دمحم الذبحان2162211599ً

غير هقبول1814328926.7058.70محاسبةذكرعبدالباسط احمد علً لاسم2172209030

غير هقبول12183095.3828.6158.61محاسبةذكرهالل عبدالسالم دمحم لاسم الحمٌري2182213364

غير هقبول22123481.7524.5358.53محاسبةذكراوٌس احمد عبدالوهاب عبدهللا2192202038

غير هقبول12223481.6324.4958.49محاسبةذكردمحم منصور دمحم سٌف2202207287

غير هقبول18143288.2526.4858.48محاسبةذكرجبر حسان صالح ممبل2212210825

غير هقبول8223094.8828.4658.46محاسبةأنثىاٌه فارع لائد دمحم2222208004
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غير هقبول1816348124.3058.30محاسبةذكردمحم صادق سعٌد صالح2232212917

غير هقبول20143480.8824.2658.26محاسبةذكردمحم رمزي راشد سالم المعمري2242205701

غير هقبول16183480.8824.2658.26محاسبةأنثىابتهال فاروق دمحم هزاع2252205866

غير هقبول12223480.7524.2358.23محاسبةأنثىعائشة سرحان لائد امٌن العصٌم2262203987ً

غير هقبول20143480.6324.1958.19محاسبةذكرعزالدٌن عنتر حمود دبوان2272207565

غير هقبول8223093.8828.1658.16محاسبةذكررامً غالب دمحم غالب2282211971

غير هقبول20143480.524.1558.15محاسبةذكردمحم فائز طه احمد2292208582

غير هقبول10203093.6328.0958.09محاسبةذكراصٌل مهٌوب احمد غالب2302206505

غير هقبول12203286.8826.0658.06محاسبةأنثىحنان عمر سعٌد دمحم2312204492

غير هقبول12203286.8826.0658.06محاسبةذكرامجد فوزي عبده سعٌد2322208698

غير هقبول16163286.7526.0358.03محاسبةذكرعبدهللا محرم دمحم لطف لاسم2332213410

غير هقبول1420348024.0058.00محاسبةأنثىنسٌبة مهٌوب علً ردمان2342202311

غير هقبول1222348024.0058.00محاسبةذكراٌمن اٌوب طائف عل2352208689ً

غير هقبول14163092.8827.8657.86محاسبةأنثىاالء عبدالواحد عبدالمادر عبده2362206185

غير هقبول18163479.523.8557.85محاسبةذكرشهاب فؤاد دمحم عبده فارع2372210873

غير هقبول12183092.7527.8357.83محاسبةأنثىحواء عبدالبالً عبدالعزٌز فازع2382208892

غير هقبول1418328625.8057.80محاسبةذكرصالح الدٌن عبدالواحد حمٌد لائد2392212860

غير هقبول16143092.6327.7957.79محاسبةذكرعبدهللا ولٌد مطهر عبدالواحد السماف2402207168

غير هقبول18143285.6325.6957.69محاسبةذكرمحمود مختار سلطان عبده2412213221

غير هقبول20123285.3825.6157.61محاسبةذكرمهند مجٌب دمحم احمد لائد2422208681

غير هقبول18143285.2525.5857.58محاسبةذكرعبدالرحمن ٌونس عبدالرزاق احمد2432208281

غير هقبول10223285.2525.5857.58محاسبةذكرنادر نجٌب عبدهللا دمحم ابراهٌم2442210070

غير هقبول18143285.2525.5857.58محاسبةذكراٌمن ولٌد دمحم حسان2452205183

غير هقبول12203285.1325.5457.54محاسبةذكرحلمً صادق لحطان احمد2462211347

غير هقبول14163091.7527.5357.53محاسبةأنثىنهلة دمحم دمحم علً ناج2472207406ً

غير هقبول14163091.7527.5357.53محاسبةأنثىدعاء عبدالوهاب دمحم علوان2482203288

غير هقبول1814328525.5057.50محاسبةذكرٌاسٌن مراد حسن عبده لائد2492203445

غير هقبول14163091.527.4557.45محاسبةذكرعصام عبدالغنً عبدالسالم عبده2502208944

غير هقبول16163284.6325.3957.39محاسبةأنثىحنٌن ٌاسر عبدالرحمن سعٌد الحنان2512207316ً

غير هقبول1812309127.3057.30محاسبةذكرحمزة محمود دمحم خالد الماض2522213270ً

غير هقبول18143284.1325.2457.24محاسبةأنثىاٌة دمحم حمٌد علً سٌف2532211120

غير هقبول18143283.7525.1357.13محاسبةأنثىمنار خالد احمد دمحم2542210835

غير هقبول12203283.6325.0957.09محاسبةذكرهشام احمد عبدهللا الفمٌه2552210089

غير هقبول14183283.6325.0957.09محاسبةأنثىشذى دمحم احمد الجبري2562211744

غير هقبول10182896.8829.0657.06محاسبةأنثىهدٌل جمٌل عبدهللا مهٌوب المر2572209152

غير هقبول12203283.3825.0157.01محاسبةأنثىنسٌبة علً حازم عبدالوهاب2582213349
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غير هقبول1812309027.0057.00محاسبةذكرعلً رشٌد علً عبدالهادي2592211435

غير هقبول10223283.2524.9856.98محاسبةذكربشار غرسان دمحم سعٌد2602212177

غير هقبول14163089.7526.9356.93محاسبةأنثىروان شائع ثابت احمد2612204216

غير هقبول16143089.7526.9356.93محاسبةذكراحمد عدنان عبدالفتاح ٌاسٌن2622213285

غير هقبول14183282.8824.8656.86محاسبةذكرعاصم لاسم عبده دمحم2632204716

غير هقبول14163089.526.8556.85محاسبةأنثىنور عبدالواسع احمد لائد2642205547

غير هقبول14163089.3826.8156.81محاسبةأنثىاسماء دمحم شمسان احمد المعمري2652208389

غير هقبول18143282.524.7556.75محاسبةذكرعبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد غالب2662210742

غير هقبول20123282.2524.6856.68محاسبةذكرحامد طالل احمد سعد2672211319

غير هقبول16163282.2524.6856.68محاسبةذكراصٌل ولٌد لائد مجاهد2682211603

غير هقبول1022328224.6056.60محاسبةذكراسامه عبدهللا عبدالصمد سالم نعمان2692213227

غير هقبول12183088.6326.5956.59محاسبةذكرابو بكر عبدالملن حمود عبدالمادر2702213181

غير هقبول18123088.526.5556.55محاسبةذكرمدٌن مهٌوب علً سنان2712212173

غير هقبول16163281.524.4556.45محاسبةذكرعبدالرحمن احمد عبدهللا عل2722205907ً

غير هقبول14163087.6326.2956.29محاسبةذكرامٌر دمحم راشد عل2732212350ً

غير هقبول18143280.8824.2656.26محاسبةذكرابراهٌم عبدالخالك دمحم سعٌد2742204790

غير هقبول1810289428.2056.20محاسبةذكرمهند احمد علً ممبل2752208641

غير هقبول12203280.524.1556.15محاسبةذكردمحم فهمً دحان عبده ناج2762206909ً

غير هقبول12183086.7526.0356.03محاسبةذكرهٌثم علً محسن عبدهللا الحمٌري2772213178

غير هقبول12183086.6325.9955.99محاسبةذكرحسام عبده حمود هزاع2782211350

غير هقبول8223086.3825.9155.91محاسبةذكرعبدهللا عبدالعلٌم سعٌد عل2792208888ً

غير هقبول16143086.2525.8855.88محاسبةذكردمحم عبدهللا شرف علً الصمدي2802204108

غير هقبول18102892.8827.8655.86محاسبةذكراركان علً مرعً سعٌد الشرعب2812206050ً

غير هقبول16163279.523.8555.85محاسبةذكرعبدالناصر عبده دمحم فرحان2822213147

غير هقبول18143279.523.8555.85محاسبةذكرتركً عبدهللا عبده سٌف2832212162

غير هقبول18123086.1325.8455.84محاسبةذكرلؤي دمحم عبدالودود عبده عل2842211197ً

غير هقبول16163279.3823.8155.81محاسبةذكربدر ٌحٌى عبدهللا سعٌد2852213245

غير هقبول16122892.6327.7955.79محاسبةأنثىدرة معاذ دمحم الحاج2862208831

غير هقبول10223279.1323.7455.74محاسبةذكرعبدالرحمن هائل حمٌد دمحم2872208013

غير هقبول2082892.3827.7155.71محاسبةأنثىمروة عبدالروؤف عبدالولً عبدالغفار2882210192

غير هقبول18123085.6325.6955.69محاسبةذكرعلً بشٌر دمحم عبده2892203079

غير هقبول2262892.1327.6455.64محاسبةذكررٌاض احمد عبدهللا احمد2902211610

غير هقبول14142892.12527.6455.64محاسبةذكرهالل عبداالله عبدالغفار عبدهللا2912208411

غير هقبول12183085.3825.6155.61محاسبةذكرعبدالكرٌم صبري عبدالكرٌم سٌف2922203871

غير هقبول1018289227.6055.60محاسبةذكراسامه صادق دمحم احمد2932212199

غير هقبول12183085.2525.5855.58محاسبةذكراحمد عمر عبدالموي ردمان2942207942
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غير هقبول10182891.6327.4955.49محاسبةذكرهشام فهٌم سلطان عل2952211673ً

غير هقبول12162891.527.4555.45محاسبةأنثىشوق فضل علً احمد الجبٌح2962204458ً

غير هقبول14163084.7525.4355.43محاسبةذكردمحم عبدالحكٌم حزام دمحم2972206694

غير هقبول10182891.3827.4155.41محاسبةأنثىشٌماء عبدالرلٌب عبدالوهاب دمحم2982210169

غير هقبول16143084.3825.3155.31محاسبةذكرصالح عبدالحمٌد عبده عل2992203555ً

غير هقبول10203084.2525.2855.28محاسبةذكرشعٌب عبدهللا علً احمد النهاري3002206005

غير هقبول14163084.1325.2455.24محاسبةذكردمحم علً احمد ابراهٌم العامري3012203250

غير هقبول1218308425.2055.20محاسبةذكراسامه دمحم عبدالموي علً الشمٌري3022207366

غير هقبول12183083.8825.1655.16محاسبةذكربشار عمر احمد عبده مغلس3032203786

غير هقبول14163083.8825.1655.16محاسبةذكرحمزه عبدالجلٌل دبوان دمحم3042205326

غير هقبول2463083.2524.9854.98محاسبةذكرمعتصم عبده سٌف دمحم3052207344

غير هقبول14142889.7526.9354.93محاسبةذكرعبدهللا فؤاد سالم حزام3062213397

غير هقبول12142696.1328.8454.84محاسبةذكردمحم سمٌر دمحم علً الحرق3072203686

غير هقبول10203082.6324.7954.79محاسبةذكربشار فائز على سعٌد3082211541

غير هقبول18123082.6324.7954.79محاسبةذكرخالد مجٌب امٌر احمد دمحم3092211314

غير هقبول16143082.524.7554.75محاسبةأنثىنسٌبه حسن دمحم عبدالكرٌم الوجٌه3102204098

غير هقبول8182695.7528.7354.73محاسبةذكراٌمن عبدالحفٌظ دمحم ردمان3112213055

غير هقبول16143082.3824.7154.71محاسبةذكرسلٌمان دمحم علً عبدالجلٌل البركان3122210939ً

غير هقبول12183082.3824.7154.71محاسبةذكردمحم احمد عبدالحمٌد فرحان3132212321

غير هقبول16143082.2524.6854.68محاسبةأنثىلولً دمحم عبده صالح الشرعب3142212172ً

غير هقبول10182888.8826.6654.66محاسبةذكربشار حسن اسماعٌل احمد3152212291

غير هقبول14163082.1324.6454.64محاسبةذكروائل عبدهللا دمحم صالح3162212773

غير هقبول14142888.7526.6354.63محاسبةذكراٌمن عبدالرحمن دمحم عبدالوارث3172204262

غير هقبول1812308224.6054.60محاسبةذكراسعد عبدالمغنً دمحم عبدالرحمن3182212379

غير هقبول12183081.8824.5654.56محاسبةذكرداؤود عوض حمود عبدهللا3192207297

غير هقبول16122888.526.5554.55محاسبةذكرشٌماء محفوظ دمحم سعد3202212302

غير هقبول6243081.6324.4954.49محاسبةذكرعبدالرزاق شهاب عبدالواحد طاهر3212211845

غير هقبول12142694.8828.4654.46محاسبةذكراٌمن عارف احمد عبده3222206437

غير هقبول14142888.1326.4454.44محاسبةذكرسهٌل عبدالرلٌب عبدالوهاب دمحم3232209329

غير هقبول1216288826.4054.40محاسبةذكرمرام رفٌك امٌن عبدهللا3242205402

غير هقبول16143081.2524.3854.38محاسبةذكرمحمود عبدهللا راجح دمحم المذحج3252205376ً

غير هقبول16143081.2524.3854.38محاسبةذكراسامة فائز سرحان ناج3262211351ً

غير هقبول8223081.1324.3454.34محاسبةذكردمحم شرٌف عبدهللا مهٌوب3272207171

غير هقبول16143081.1324.3454.34محاسبةذكراحمد عبدهللا دمحم حسان3282211821

غير هقبول6202694.3828.3154.31محاسبةذكراسمهان علً عبدهللا دائل الشمٌري3292207365

غير هقبول10182887.3826.2154.21محاسبةذكرحسان دمحم عبده فرحان3302212147
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غير هقبول14142887.2526.1854.18محاسبةذكرناصر دمحم علً دمحم3312206298

غير هقبول1216288726.1054.10محاسبةذكردمحم عبدالسالم عبده حمود حاجب3322211357

غير هقبول14163080.2524.0854.08محاسبةأنثىفاطمة دمحم سعٌد المعمري3332204161

غير هقبول18123080.1324.0454.04محاسبةأنثىفاطمة نبٌل علً احمد3342205013

غير هقبول12183080.1324.0454.04محاسبةأنثىامنة ناصر مهٌوب دمحم احمد3352204438

غير هقبول12162886.7526.0354.03محاسبةأنثىدالٌا دمحم علً دمحم سٌف3362211653

غير هقبول10182886.525.9553.95محاسبةذكردمحم عبدهللا عمالن اسماعٌل3372203860

غير هقبول18123079.523.8553.85محاسبةذكردمحم وهٌب دمحم اسماعٌل3382201595

غير هقبول12142692.7527.8353.83محاسبةأنثىاٌمان مدهش احمد علً صالح3392210857

غير هقبول18102885.7525.7353.73محاسبةذكردمحم عبداالله علً سعٌد3402204947

غير هقبول12142692.3827.7153.71محاسبةذكرعبدالوهاب مهٌوب عبدالجلٌل احمد3412212470

غير هقبول6202692.1327.6453.64محاسبةذكراحمد شمس الدٌن هاشم دمحم النهاري3422203568

غير هقبول16122885.3825.6153.61محاسبةذكرمهدي جمٌل ثابت عبده3432208427

غير هقبول16122885.2525.5853.58محاسبةذكربشار ناجً غالب احمد3442203457

غير هقبول14142885.2525.5853.58محاسبةذكرهشام عبدالباسط امٌن حسن3452206729

غير هقبول14142884.8825.4653.46محاسبةذكرعمٌد عبدالباسط هزاع احمد الشرٌح3462208406ً

غير هقبول12142691.527.4553.45محاسبةذكرعبدالمجٌد عبدالرزاق عبدالمجٌد حسن3472203365

غير هقبول12162884.6325.3953.39محاسبةذكرحمزه دمحم خالد فرحان3482212007

غير هقبول12142691.2527.3853.38محاسبةأنثىابرار سامً عبدهللا غالب3492205552

غير هقبول18102884.525.3553.35محاسبةذكرخالد مختار خالد غالب عمالن3502213195

غير هقبول6202691.1327.3453.34محاسبةأنثىحنان رشٌد عبدالروؤف عبدهللا3512211010

غير هقبول8202884.2525.2853.28محاسبةذكردمحم عبدهللا سٌف دمحم سعٌد3522204332

غير هقبول12162884.1325.2453.24محاسبةذكرجمال عبدالغنً لاسم مهٌوب3532208170

غير هقبول14142883.6325.0953.09محاسبةذكرعبدهللا احمد دمحم سعٌد الجالل3542207300

غير هقبول10162690.2527.0853.08محاسبةذكرارحب منصور عبده عثمان3552209581

غير هقبول6222883.525.0553.05محاسبةأنثىختام حزام دمحم علً العكام3562205770

غير هقبول16122883.3825.0153.01محاسبةذكرحمزة امٌن عبده عبدهللا3572213138

غير هقبول12162883.1324.9452.94محاسبةذكراسامه عبدالرحمن عبدالحمٌد غالب3582204771

غير هقبول1216288324.9052.90محاسبةأنثىنسٌبة فؤاد صالح حسٌن لاللة3592207412

غير هقبول12142689.6326.8952.89محاسبةأنثىامٌمة حمود لائد حسن3602205494

غير هقبول14122689.526.8552.85محاسبةذكرعٌسى دمحم لائد فرحان3612206656

غير هقبول8202882.6324.7952.79محاسبةذكراحمد مرشد عبدهللا دمحم الكامل3622209190

غير هقبول2262882.524.7552.75محاسبةذكرمهند طاهر ٌحٌى دمحم حسن مفلح3632205738

غير هقبول12162882.524.7552.75محاسبةذكر.ٌوسف احمد حمود احمد راجح3642212698

غير هقبول14142882.3824.7152.71محاسبةذكرمرتضى محفوظ عبده سٌف3652212480

غير هقبول10182882.2524.6852.68محاسبةذكرزٌاد علً عبدالعزٌز شاٌف جبـوع3662207423
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غير هقبول12142688.8826.6652.66محاسبةأنثىنسٌبة معاذ احمد دمحم غالب3672204640

غير هقبول10182882.1324.6452.64محاسبةأنثىمنٌه طاهر دمحم سٌف العبس3682204425ً

غير هقبول820288224.6052.60محاسبةذكرودٌع احمد فارع مصلح3692211397

غير هقبول2082881.8824.5652.56محاسبةذكراٌمن توفٌك دمحم دغٌش3702202987

غير هقبول12142688.526.5552.55محاسبةذكرنجم الدٌن مختار مسعود صالح ابراهٌم3712203379

غير هقبول12162881.6324.4952.49محاسبةذكرحمدان دمحم ناجً فارع3722207827

غير هقبول16122881.6324.4952.49محاسبةذكرمالن دمحم علً عثمان الفمٌه3732212929

غير هقبول14142881.524.4552.45محاسبةذكرمهند ضٌاء علً عبدهللا مرشد3742205144

غير هقبول14142881.524.4552.45محاسبةذكرخلٌفة فٌصل عبدهللا ابراهٌم العباس3752203191ً

غير هقبول12162881.3824.4152.41محاسبةذكراحمد دمحم عبدالدائم عبدهللا البرٌه3762210029ً

غير هقبول1412268826.4052.40محاسبةذكرنواف دمحم ممبل دمحم3772205573

غير هقبول10162687.8826.3652.36محاسبةذكراحمد عبدالمؤمن ناجً النمر3782205388

غير هقبول14142881.1324.3452.34محاسبةذكردمحم عبده جسار عبدهللا ناج3792211353ً

غير هقبول10162687.7526.3352.33محاسبةذكراحمد عصام عبده لاسم خالد3802209795

غير هقبول1882687.7526.3352.33محاسبةذكرغانم محمود عبدالحمٌد علً غالب3812213210

غير هقبول10162687.6326.2952.29محاسبةذكرزٌد ضٌاء احمد عبدالرحمن الحمٌري3822212989

غير هقبول2082880.8824.2652.26محاسبةذكراحمد طه احمد ابراهٌم3832211931

غير هقبول4222687.526.2552.25محاسبةذكردمحم عبد الجلٌل احمد عل3842211299ً

غير هقبول10162687.526.2552.25محاسبةذكرمنصور عبدالملن منصور صالح السبئ3852204704ً

غير هقبول12162880.524.1552.15محاسبةذكردمحم نجٌب غانم علً لاسم3862211415

غير هقبول10182880.1324.0452.04محاسبةذكردمحم احمد غالب حسان3872207940

غير هقبول18102880.1324.0452.04محاسبةذكرحافظ عبدالباري عبدالكرٌم عبدالموي3882211579

غير هقبول1810288024.0052.00محاسبةذكرمهند دمحم عبدالسالم عبدالرلٌب3892206760

غير هقبول1414288024.0052.00محاسبةذكرزائد سلطان احمد عبده3902205689

غير هقبول1612288024.0052.00محاسبةذكرهارون حبٌب علً فرحان3912212759

غير هقبول10162686.525.9551.95محاسبةذكرهمدان شكٌب عبده حسن3922204529

غير هقبول816249327.9051.90محاسبةذكردمحم عبدالباري دمحم نعمان3932207992

غير هقبول16122879.6323.8951.89محاسبةذكرعمرو خالد عثمان عبدهللا عساج3942206336

غير هقبول8182686.2525.8851.88محاسبةذكرغالب عصام غالب سعٌد المرٌش3952212088

غير هقبول14142879.2523.7851.78محاسبةأنثىمالن مارش لائد دمحم فرحان3962213093

غير هقبول10182879.1323.7451.74محاسبةذكرعبدالسالم فٌصل عبده الحاج احمد المرش3972212413ً

غير هقبول12142685.6325.6951.69محاسبةأنثىغٌداء عبدالحكٌم حسن مهٌوب الجابري3982203848

غير هقبول10142492.1327.6451.64محاسبةذكرمحمود عبدالسالم دمحم دمحم سعٌد3992210851

غير هقبول12142684.8825.4651.46محاسبةذكرمبارن احمد سٌف صالح4002208919

غير هقبول14122684.525.3551.35محاسبةأنثىنسٌبة سعٌد احمد دمحم4012210785

غير هقبول6202684.525.3551.35محاسبةذكرالبراء عبدهللا علً دمحم4022207408
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غير هقبول8182684.525.3551.35محاسبةأنثىهنادي فٌصل عبدهللا سعد4032212821

غير هقبول1014249127.3051.30محاسبةأنثىمعالً عبدالمجٌد دمحم عبده4042209089

غير هقبول1882684.2525.2851.28محاسبةذكردمحم عبدالباسط عبدهللا سعٌد4052213183

غير هقبول10162684.1325.2451.24محاسبةذكردمحم منصور مصلح مرشد احمد4062206588

غير هقبول10142490.6327.1951.19محاسبةذكرعبدالرحمن حسان دمحم عبدالصف4072211677ً

غير هقبول10162683.525.0551.05محاسبةأنثىابتهال جمٌل حسان سٌف4082202963

غير هقبول6182490.0927.0351.03محاسبةذكردمحم عامر حمود مفلح4092203574

غير هقبول1882683.1324.9450.94محاسبةذكرامجد عبده احمد غانم4102204695

غير هقبول6182489.7526.9350.93محاسبةذكرعمار علً عبده ممبل الممطري4112210649

غير هقبول8162489.7526.9350.93محاسبةذكرعاصم خالد سعٌد لاسم4122213319

غير هقبول8162489.526.8550.85محاسبةذكرنجم الدٌن جمٌل عبدهللا سرحان4132204722

غير هقبول14122682.7524.8350.83محاسبةذكراٌهم نجٌب عبدالواسع دمحم4142207353

غير هقبول12122489.2526.7850.78محاسبةذكرجالل صالح دمحم مهٌوب4152211551

غير هقبول12122489.2526.7850.78محاسبةأنثىنوال علً دمحم بن دمحم حمود4162203792

غير هقبول10162682.524.7550.75محاسبةذكرعزالدٌن عبدالمادر سٌف سعٌد4172203795

غير هقبول8182682.524.7550.75محاسبةذكرعلً عبدالجلٌل لاسم سعٌد4182203652

غير هقبول10142489.1326.7450.74محاسبةذكراحمد دمحم عبده دبون4192211699

غير هقبول14102489.1326.7450.74محاسبةذكرضٌاء فوزي حمود لحطان4202211154

غير هقبول1014248926.7050.70محاسبةأنثىتٌسٌر طه لائد ناشر4212212530

غير هقبول12142682.2524.6850.68محاسبةذكرمصطفى عبدالباسط احمد احمد4222203646

غير هقبول12122488.8826.6650.66محاسبةذكروضاح عبدالخالك دمحم عبداالله4232206541

غير هقبول10162682.1324.6450.64محاسبةذكراحمد مصطفى دمحم غالب4242210897

غير هقبول1482295.3828.6150.61محاسبةذكررٌان علً عبدالحمٌد دمحم الحمٌري4252212297

غير هقبول1016268224.6050.60محاسبةأنثىمروه احمد دمحم عبدالمادر4262206289

غير هقبول1214268224.6050.60محاسبةذكررشٌد حسن علً فرحان4272206957

غير هقبول818268224.6050.60محاسبةذكرانس عبده لائد دمحم4282210633

غير هقبول818268224.6050.60محاسبةذكردمحم فوزي احمد عبده علً المخالف4292211970ً

غير هقبول12142681.8824.5650.56محاسبةذكرسعٌد ممبل سعٌد دمحم4302212487

غير هقبول14122681.7524.5350.53محاسبةذكرهشام دمحم ابراهٌم احمد عبدهللا4312211087

غير هقبول10162681.7524.5350.53محاسبةذكراٌمن عبدالجلٌل مدهش غانم4322209892

غير هقبول16102681.6324.4950.49محاسبةذكرعبدهللا غالب عبدالرحمن محسن4332208867

غير هقبول1882681.6324.4950.49محاسبةذكراحمد عبدهللا دمحم ابراهٌم4342205692

غير هقبول12142681.6324.4950.49محاسبةأنثىٌمن عبدالواحد حمود احمد4352211614

غير هقبول10162681.524.4550.45محاسبةذكرنواف عبداالله علً عبدالرحمن السروري4362211263

غير هقبول12142681.2524.3850.38محاسبةذكرعبدالوهاب منٌر عبدالوهاب حمٌد4372210913

غير هقبول12142681.1324.3450.34محاسبةذكرنور الدٌن محمود دمحم احمد مهٌوب4382205718
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غير هقبول8162487.7526.3350.33محاسبةذكراحمد عبدالرحمن احمد دمحم لائد4392205868

غير هقبول1214268124.3050.30محاسبةذكرموسى دمحم لائد علً سٌف4402209507

غير هقبول1682487.6326.2950.29محاسبةذكرحسٌن دمحم علً عبد هللا4412212453

غير هقبول16102680.8824.2650.26محاسبةذكرمعتصم عبدالسالم هزاع لائد4422209750

غير هقبول2062680.8824.2650.26محاسبةذكرعبدهللا رضوان زٌد الغابري4432207425

غير هقبول16102680.7524.2350.23محاسبةذكرعمرو خالد سعٌد عبدالوحد غالب4442202664

غير هقبول12122487.3826.2150.21محاسبةذكرخالد احمد خالد عبده4452205713

غير هقبول814229428.2050.20محاسبةذكرنجٌب احمد لاسم سعٌد4462213034

غير هقبول14122680.524.1550.15محاسبةذكرعبدهللا عصام عبدهللا احمد4472207965

غير هقبول12142680.524.1550.15محاسبةذكرعلً دمحم صالح احمد4482207416

غير هقبول10162680.524.1550.15محاسبةذكرامجد عبدالرحمن اسماعٌل دمحم4492213228

غير هقبول10162680.2524.0850.08محاسبةذكراركان محفوظ غالب عبده4502212090

غير هقبول14122680.2524.0850.08محاسبةذكرخالد حمود عثمان احمد4512211860

غير هقبول10162680.1324.0450.04محاسبةأنثىخلود عبدالملن دمحم عبدهللا الجالل4522203882

غير هقبول6182486.7526.0350.03محاسبةذكراحمد عادل سٌف دمحم4532204650

غير هقبول10142486.6325.9949.99محاسبةذكردمحم عبدالموي عبده علً الحسام4542208643ً

غير هقبول10142486.6325.9949.99محاسبةذكرحسام هانً عبدهللا حٌدر حجاب4552205553

غير هقبول8162486.6325.9949.99محاسبةذكراحمد عبدالملن لائد نعمان4562211534

غير هقبول12142679.523.8549.85محاسبةذكرعمر عبدالملن دمحم ٌحٌى4572211556

غير هقبول6182486.1325.8449.84محاسبةذكرٌوسف عبدالواحد ٌوسف الصغٌر4582203590

غير هقبول12122486.1325.8449.84محاسبةأنثىاشجان دمحم شمس الدٌن عبد الماجد4592211859

غير هقبول12142679.2523.7849.78محاسبةذكرخطاب دمحم سعٌد ناجً ممبل4602208933

غير هقبول10142485.2525.5849.58محاسبةذكراحمدعبداالله عبدهللا احمد4612204839

غير هقبول14102485.1325.5449.54محاسبةذكراصٌل علً احمد ممبل4622211536

غير هقبول1014248525.5049.50محاسبةذكرمحفوظ محسن علً فارع4632213315

غير هقبول14102484.8825.4649.46محاسبةذكرتوهٌب دمحم سلطان عبدالملن4642203576

غير هقبول10142484.7525.4349.43محاسبةذكرعمرو طه احمد سعٌد4652207540

غير هقبول6162291.2527.3849.38محاسبةذكرعبدالودود احمد دمحم عبدهللا4662205948

غير هقبول10142484.525.3549.35محاسبةأنثىحنٌن احمد علً لاسم فارع4672203236

غير هقبول1012229127.3049.30محاسبةذكرعاهد عبدالباسط احمد دمحم الملٌك4682206609ً

غير هقبول1012229127.3049.30محاسبةأنثىمالن عبدالغفار سرحان حمٌد هزاع4692209601

غير هقبول814229127.3049.30محاسبةذكراحمد فارس احمد سرحان4702205720

غير هقبول1212248425.2049.20محاسبةذكراٌمن عبدالموي عبدالحمٌد ابراهٌم4712211098

غير هقبول14102483.8825.1649.16محاسبةذكروسٌم خالد احمد احمد4722204446

غير هقبول12122483.8825.1649.16محاسبةأنثىاالء احمد سعٌد اسماعٌل الهالل4732212556ً

غير هقبول14102483.7525.1349.13محاسبةذكراسامه نجٌب علً احمد4742212627
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غير هقبول1862483.525.0549.05محاسبةذكرنذٌر عبدالباري احمد عبدالرحمن4752205108

غير هقبول10142483.3825.0149.01محاسبةذكرزكرٌا دمحم دمحم عبدهللا النشم4762212368ً

غير هقبول12122483.2524.9848.98محاسبةذكردمحم غالب شاٌع احمد سالم4772208121

غير هقبول10142483.2524.9848.98محاسبةذكرحامد طارق عبدالواسع دمحم4782209348

غير هقبول12122483.1324.9448.94محاسبةذكرنصر هللا صدٌك لائد عبده4792212103

غير هقبول1212248324.9048.90محاسبةذكرراكان عمالن عبده عل4802205714ً

غير هقبول8162482.8824.8648.86محاسبةذكرعمار عامر احمد سعٌد4812203747

غير هقبول14102482.3824.7148.71محاسبةذكراٌمن عبدالواسع دمحم احمد4822206492

غير هقبول12102288.8826.6648.66محاسبةذكردمحم ممدوح احمد مفلح عبده4832213092

غير هقبول8142288.8826.6648.66محاسبةذكراحمد دمحم مهٌوب المدس4842212216ً

غير هقبول1482288.8826.6648.66محاسبةذكرواعد عبدهللا حسان عبده4852209994

غير هقبول8142288.6326.5948.59محاسبةأنثىردٌنا عبدالغنً دمحم محمود الحٌدري4862211765

غير هقبول12122481.8824.5648.56محاسبةذكرحسام عادل سعٌد سلطان السكندري4872213262

غير هقبول1642095.1328.5448.54محاسبةذكرمحرم فؤاد عبدالرب احمد عبدهللا4882212209

غير هقبول1662288.2526.4848.48محاسبةذكراسامه دمحم حمود سعٌد4892212689

غير هقبول6162288.2526.4848.48محاسبةذكرعمر خالد سعٌد حسن4902204654

غير هقبول1482288.1326.4448.44محاسبةذكرعبدالرلٌب علً عبدالرلٌب سعٌد السالم4912206258ً

غير هقبول12122481.2524.3848.38محاسبةذكردمحم امٌن علً دمحم4922212823

غير هقبول8142287.8826.3648.36محاسبةذكروجدي عبدهللا ناجً صالح4932204953

غير هقبول10122287.7526.3348.33محاسبةذكررٌدان دمحم حزام عبدهللا4942213041

غير هقبول1212248124.3048.30محاسبةذكردمحم عبده مدهش دمحم4952207371

غير هقبول8142287.6326.2948.29محاسبةأنثىهدٌة محمود احمد عمالن المدس4962203289ً

غير هقبول14102480.8824.2648.26محاسبةذكردمحم عبد الموي مهٌوب احمد الظٌف4972207685

غير هقبول1862480.7524.2348.23محاسبةأنثىدعاء عبدالوهاب دمحم عبده4982206853

غير هقبول6182480.524.1548.15محاسبةذكردمحم عادل راجح محسن الممطري4992203319

غير هقبول1682480.524.1548.15محاسبةذكرحمزة صادق دمحم احمد ناج5002208192ً

غير هقبول14102480.524.1548.15محاسبةذكراشرف عبدالباسط عبدهللا دمحم5012204631

غير هقبول8162480.3824.1148.11محاسبةأنثىعفاف مرشد حمود غالب5022212338

غير هقبول10142480.3824.1148.11محاسبةذكرعلى دمحم احمد دمحم جلمود5032212228

غير هقبول8162480.1324.0448.04محاسبةذكرشولً فهد عبده حسن5042211597

غير هقبول10142480.1324.0448.04محاسبةذكراسامة عادل دمحم عبدالرحمن5052208592

غير هقبول14102480.1324.0448.04محاسبةذكرنوح خالد همام دمحم5062203883

غير هقبول8162480.1324.0448.04محاسبةذكرلصً احمد عبده سعٌد5072212794

غير هقبول618248024.0048.00محاسبةأنثىامة الرحمن توفٌك عبدهللا فارع5082203553

غير هقبول1482286.6325.9947.99محاسبةأنثىوفاء فٌصل دمحم لائد الفاضل5092208687ً

غير هقبول12102286.6325.9947.99محاسبةأنثىلٌبٌا علً سعٌد لائد5102209174

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



اجواليانجليزيرياضيات

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

ثانوية %30هعدل الثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

الرغبة حالة

غير هقبول8162479.8823.9647.96محاسبةذكرسام فواز دمحم دبوان5112210127

غير هقبول14102479.8823.9647.96محاسبةأنثىعزه سلطان صالح حسان5122205400

غير هقبول1482286.525.9547.95محاسبةذكردمحم انور عبدالوهاب احمد5132204083

غير هقبول2042479.6323.8947.89محاسبةذكردمحم فؤاد دمحم سعٌد5142209006

غير هقبول10142479.6323.8947.89محاسبةذكرعمر عبدالباسط امٌن حسن5152206664

غير هقبول1482286.1325.8447.84محاسبةذكرسعٌد عبده دمحم اسماعٌل5162211218

غير هقبول12102286.1325.8447.84محاسبةذكرامٌن احمد سعٌد دمحم العامري5172211067

غير هقبول8142286.1325.8447.84محاسبةذكرٌاسٌن احمد دمحم عبدالرب5182211188

غير هقبول6182479.3823.8147.81محاسبةذكراحمد فهد علً دمحم احمد5192213302

غير هقبول6142092.2527.6847.68محاسبةذكراسامة نبٌل دمحم صالح الكوري5202211487

غير هقبول1282091.7527.5347.53محاسبةذكرصفوان احمد دمحم احمد دبوان الشغدري5212213112

غير هقبول8122091.527.4547.45محاسبةأنثىسٌناء عبدالجلٌل عبدهللا عل5222212149ً

غير هقبول10102091.2527.3847.38محاسبةذكرعبدالسالم احمد مدهش عل5232210571ً

غير هقبول10122284.3825.3147.31محاسبةأنثىتسبٌح دمحم سلٌمان دمحم عثمان5242203204

غير هقبول1282090.7527.2347.23محاسبةذكربشار عبدهللا ٌحٌى عبدالوارث5252203228

غير هقبول1210228425.2047.20محاسبةذكرعبدهللا احمد دمحم عبدالجلٌل5262205094

غير هقبول1210228425.2047.20محاسبةذكراسٌد فخر الدٌن نعمان سٌف البركان5272203776ً

غير هقبول1662283.8825.1647.16محاسبةذكرمراد ٌعموب دمحم عبدهللا5282213450

غير هقبول8142283.3825.0147.01محاسبةأنثىحنٌن غالب سعد احمد5292209160

غير هقبول128209027.0047.00محاسبةذكرعبده دمحم ناصر عبدهللا العتاب5302213069ً

غير هقبول12102283.2524.9846.98محاسبةذكرعرفات معمر دمحم عبدالغفار5312211146

غير هقبول148228324.9046.90محاسبةذكرصالح صادق حمود بدر5322205315

غير هقبول166228324.9046.90محاسبةذكرحمزه عبده احمد غالب5332205448

غير هقبول6162282.6324.7946.79محاسبةذكرصالح وضاح صالح ثابت العرٌم5342212384ً

غير هقبول12102282.6324.7946.79محاسبةذكراحمد علً عبدالجبار علً اللبٌن5352204822

غير هقبول10122282.524.7546.75محاسبةأنثىفاطمة مرشد عبدهللا دمحم الكامل5362210580

غير هقبول10122282.3824.7146.71محاسبةذكروسام صادق عبدالحمٌد عبدالعزٌز الماض5372212468ً

غير هقبول146208926.7046.70محاسبةذكرحذٌفة عبدالجلٌل احمد ممبل السهٌل5382204441ً

غير هقبول1012228224.6046.60محاسبةذكرحسٌن عبدهللا عبدالجبار عبدالحمٌد5392211781

غير هقبول12102281.8824.5646.56محاسبةذكرزكً دمحم صالح سٌف5402211223

غير هقبول8122088.526.5546.55محاسبةذكرعبدالحكٌم محمود منصور صالح5412211956

غير هقبول8122088.3826.5146.51محاسبةذكرضرار فؤاد عبده مهٌوب5422203573

غير هقبول6142088.2526.4846.48محاسبةذكردمحم امٌن عبدالعزٌز عبدالغن5432210056ً

غير هقبول1282088.2526.4846.48محاسبةذكروحٌد عبده سعد احمد الحداد5442203105

غير هقبول12102281.3824.4146.41محاسبةأنثىعزٌمة دمحم علً عبدالفتاح5452205807

غير هقبول10122281.3824.4146.41محاسبةذكردمحم عبدالرحمن ناجً دمحم5462212287
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غير هقبول1010208826.4046.40محاسبةذكرالزبٌر دمحم هزاع سٌف5472204693

غير هقبول10122280.524.1546.15محاسبةذكردمحم نعمان دمحم احمد الواف5482210285ً

غير هقبول4182280.3824.1146.11محاسبةأنثىالفت نبٌل مهٌوب سعٌد5492203794

غير هقبول146208726.1046.10محاسبةذكرهانً شاكر احمد عبده الحاج5502206474

غير هقبول8122086.8826.0646.06محاسبةذكرزكرٌا فٌصل مهٌوب محمـد5512211883

غير هقبول8122086.2525.8845.88محاسبةذكرصالح دمحم عثمان عبده5522212493

غير هقبول8101892.8827.8645.86محاسبةأنثىباسمة عادل احمد لائد5532203078

غير هقبول1462085.8825.7645.76محاسبةذكربطرس فاروق عبدالعزٌز عبدهللا5542203824

غير هقبول2161892.527.7545.75محاسبةذكراحمد مهٌوب سٌف عبده5552211695

غير هقبول6142085.525.6545.65محاسبةذكردمحم عبدهللا لاسم ٌحٌى5562212078

غير هقبول8101892.1327.6445.64محاسبةأنثىلٌلى امٌن عبدالنور دمحم5572206236

غير هقبول1282085.3825.6145.61محاسبةذكرعبده دمحم صالح الكوال5582205498

غير هقبول10102085.2525.5845.58محاسبةأنثىشٌماء دمحم عبده لائد لاسم5592207008

غير هقبول812208525.5045.50محاسبةأنثىبشرى محفوظ دمحم سعد5602206507

غير هقبول128208525.5045.50محاسبةذكرهشام احمد دمحم شرف الٌوسف5612203296ً

غير هقبول1081891.6327.4945.49محاسبةذكرالدن فهمً عبدالحبٌب عبدهللا5622203495

غير هقبول8122084.3825.3145.31محاسبةذكردمحم هائل دمحم عبدهللا5632207681

غير هقبول10102084.2525.2845.28محاسبةذكرفؤاد معمر نعمان احمد ناصر الممطري5642207062

غير هقبول6142083.2524.9844.98محاسبةذكرزكرٌا دمحم سعٌد عثمان5652211205

غير هقبول1462083.1324.9444.94محاسبةذكرهمام علً احمد دمحم عبدهللا5662208111

غير هقبول128208324.9044.90محاسبةذكراسامه دمحم لاسم سعٌد5672211385

غير هقبول10102082.8824.8644.86محاسبةذكراكرم دمحم عبدالغنً احمد5682205447

غير هقبول10102082.7524.8344.83محاسبةذكردمحم هاشم عبدهللا سٌف5692213064

غير هقبول1282082.2524.6844.68محاسبةذكرربٌع سعٌد ناجً محسن الحكٌم5702206297ً

غير هقبول6121888.8826.6644.66محاسبةذكردمحم لاسم دمحم احمد عبدهللا5712210141

غير هقبول128208224.6044.60محاسبةذكرٌوسف علً حسن سالم الغالب5722209128ً

غير هقبول1621888.3826.5144.51محاسبةذكرمهند عبده غالب حسن5732209263

غير هقبول1462081.6324.4944.49محاسبةذكربرهان عبدالعلٌم دمحم شرف5742208421

غير هقبول1462081.6324.4944.49محاسبةذكرهارون حمٌد حسان عباس5752210693

غير هقبول1441888.2526.4844.48محاسبةذكرحمزة عبدهللا طه ثابت الممطري5762203160

غير هقبول1462081.524.4544.45محاسبةذكرسامً شكري سعٌد عل5772203528ً

غير هقبول8122081.524.4544.45محاسبةذكرابراهٌم عبده خالد لائد5782208874

غير هقبول6142081.2524.3844.38محاسبةذكرمحمود خلٌل دمحم احمد سعٌد الملٌك5792208700ً

غير هقبول1441887.7526.3344.33محاسبةذكردمحم منصور سلطان احمد5802205902

غير هقبول128208124.3044.30محاسبةذكرعبدهللا صادق عبدالسالم راوح5812213073

غير هقبول812208124.3044.30محاسبةأنثىثرٌا منصور غانم مرشد الشرعب5822210542ً
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غير هقبول812208124.3044.30محاسبةذكرٌاسر عبدهللا عدنان عل5832209197ً

غير هقبول1441887.6326.2944.29محاسبةذكرحسٌن دمحم حسن دمحم5842208517

غير هقبول1282080.6324.1944.19محاسبةذكرهشام دمحم دمحم لائد ناشر5852209311

غير هقبول1261887.1326.1444.14محاسبةأنثىسمٌرة عبدالجلٌل عبدالفتاح سفٌان5862212036

غير هقبول1282080.3824.1144.11محاسبةذكرمناف امٌن عبده عل5872210965ً

غير هقبول6142080.2524.0844.08محاسبةذكراسامة علً احمد عبدهللا5882213433

غير هقبول1061693.528.0544.05محاسبةذكرلؤي شهاب عبدالوارث المنٌف5892211843ً

غير هقبول1642080.1324.0444.04محاسبةذكرسام امٌن حسن لحطان5902206250

غير هقبول1081886.525.9543.95محاسبةذكرعمر عبدالعلٌم احمد عبدهللا البركان5912206756ً

غير هقبول10102079.7523.9343.93محاسبةذكروسام عبدالوكٌل ابراهٌم عبداالله5922207118

غير هقبول8122079.6323.8943.89محاسبةذكرامٌن فٌصل احمد حسن البحر5932213434

غير هقبول10102079.6323.8943.89محاسبةذكردمحم نبٌل عبدالحك علً سعٌد5942211162

غير هقبول126188625.8043.80محاسبةذكرردٌنة محً الدٌن علً غانم الحذوري5952207702

غير هقبول1081885.2525.5843.58محاسبةذكرفٌصل صالح سٌف فرحان5962210741

غير هقبول6121885.1325.5443.54محاسبةذكربشٌر عبدالسالم دمحم احمد5972205942

غير هقبول8101884.7525.4343.43محاسبةأنثىرفٌده مبارن دمحم عبده االدرٌس5982212220ً

غير هقبول1081884.3825.3143.31محاسبةذكرعبدالرحمن احمد مهٌوب لحطان5992206191

غير هقبول8101884.1325.2443.24محاسبةذكرامجد مهٌوب عبدهللا لائد6002207259

غير هقبول6121883.6325.0943.09محاسبةذكردمحم لائد دمحم زٌد6012203022

غير هقبول4121690.1327.0443.04محاسبةذكرحذٌفة غالب عبده دمحم6022204460

غير هقبول8101883.1324.9442.94محاسبةذكرمصطفى عبدهللا مهٌوب احمد الشرٌف6032206611

غير هقبول144188324.9042.90محاسبةذكردمحم بن دمحم عبدالعظٌم عبدالفتاح6042210914

غير هقبول1261882.7524.8342.83محاسبةذكرعماد احمد سعٌد عبدهللا انعم6052210729

غير هقبول1081882.524.7542.75محاسبةذكرعبدهللا دمحم احمد عل6062206831ً

غير هقبول4141882.2524.6842.68محاسبةذكراوٌس نجٌب احمد دمحم6072209167

غير هقبول6121881.6324.4942.49محاسبةذكرعبدالرحمن حمٌد عثمان سالم6082203150

غير هقبول2161881.3824.4142.41محاسبةأنثىسارة احمد دمحم الصغٌر عبدهللا الماض6092203715ً

غير هقبول6121881.1324.3442.34محاسبةذكرعلً عبدالحفٌظ علً سالم6102209406

غير هقبول1081881.1324.3442.34محاسبةذكراصٌل عبدهللا لاسم عبدالعزٌز6112212130

غير هقبول1061687.7526.3342.33محاسبةذكرنشوان رزاز عبدالمجٌد حزام6122213111

غير هقبول881687.6326.2942.29محاسبةذكررٌان مطٌع دمحم خالد6132213075

غير هقبول6101687.6326.2942.29محاسبةأنثىوداد فائد دمحم صالح سٌف6142203294

غير هقبول1261880.8824.2642.26محاسبةذكرحسٌن دمحم عبده سعٌد الحمٌري6152204972

غير هقبول8101880.8824.2642.26محاسبةذكربندر صادق احمد عبدهللا الجماع6162209605ً

غير هقبول881687.526.2542.25محاسبةذكرشعٌب عصام محمود عبدالغن6172207570ً

غير هقبول1081880.7524.2342.23محاسبةذكرعلً عبدالرحٌم هزاع احمد6182212004
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غير هقبول6121880.7524.2342.23محاسبةذكروائل جمال ناصر احمد دمحم6192208694

غير هقبول6121880.6324.1942.19محاسبةأنثىمجٌده ماجد دمحم ممبل غالب النجاش6202213281ً

غير هقبول4141880.6324.1942.19محاسبةذكرفراس صالح حسن لائد الصوف6212202874ً

غير هقبول8101880.524.1542.15محاسبةذكرعبدهللا كمال عبدهللا سعٌد6222207946

غير هقبول1241686.8826.0642.06محاسبةأنثىسٌناء دمحم سعٌد احمد سعد6232212259

غير هقبول1061686.8826.0642.06محاسبةذكردمحم عبدهللا احمد عبدهللا6242206743

غير هقبول881686.525.9541.95محاسبةذكرندٌم فهٌم دمحم عبده6252210881

غير هقبول8101879.7523.9341.93محاسبةذكررٌان دمحم حسان عبده نصر6262203351

غير هقبول1441879.6323.8941.89محاسبةذكررمزي رشاد دمحم احمد6272205283

غير هقبول1261879.6323.8941.89محاسبةذكراٌهاب بدر دمحم هزاع السفٌان6282209886ً

غير هقبول1261879.523.8541.85محاسبةذكرنوح عبدهللا محمود مبخوت6292205965

غير هقبول1061685.525.6541.65محاسبةذكرصفوان دمحم عبدالواحد حسن6302206766

غير هقبول881685.525.6541.65محاسبةذكرعبدهللا خالد عبدهللا احمد6312211201

غير هقبول861490.527.1541.15محاسبةذكرموسى عبدهللا سلطان عبدهللا6322204753

غير هقبول681490.3827.1141.11محاسبةذكرولٌد عبدالكرٌم سعٌد مهٌوب6332208113

غير هقبول1061683.3825.0141.01محاسبةأنثىبثٌنة عبدالمادر علً احمد اللبٌن6342210654

غير هقبول610168324.9040.90محاسبةذكراسامة عبده هزاع لاسم6352212367

غير هقبول681489.2526.7840.78محاسبةذكرودٌع عبدالباسط عبدهللا هزبر6362211664

غير هقبول88168224.6040.60محاسبةذكرمعتز عبدهللا عبدالغنً سلطان6372210726

غير هقبول124168224.6040.60محاسبةذكرنوح دمحم عبده ممبل الجبول6382207580ً

غير هقبول412168224.6040.60محاسبةأنثىروان بشٌر حمٌد سٌف6392205613

غير هقبول1061681.6324.4940.49محاسبةذكرمحمود طه سٌف سلطان6402204707

غير هقبول1061681.6224.4940.49محاسبةذكراحمد عبدالجلٌل عبده احمد6412211676

غير هقبول104148826.4040.40محاسبةذكرعمر عامر احمد علً البوص6422213120ً

غير هقبول4121681.2524.3840.38محاسبةذكررفعت مجٌب عبده دمحم6432212918

غير هقبول106168124.3040.30محاسبةذكردمحم عبدالكرٌم علوان غالب6442203506

غير هقبول6101680.524.1540.15محاسبةذكراركان امٌن احمد بجاش6452211917

غير هقبول881680.3824.1140.11محاسبةذكراحمد عبدالرب احمد سعٌد الورٌدي6462205843

غير هقبول6101679.8823.9639.96محاسبةذكراحمد دمحم عبده بدر6472212930

غير هقبول681486.3825.9139.91محاسبةذكرشادي دمحم علً دمحم مهٌوب6482212191

غير هقبول1421679.2523.7839.78محاسبةذكراسامه دمحم احمد اسماعٌل6492212926

غير هقبول4101485.2525.5839.58محاسبةذكرجمٌل محمود سعٌد ٌاسر6502211966

غير هقبول681484.7525.4339.43محاسبةذكراكرم فؤاد عبدالرحٌم حسن الحمادي6512212193

غير هقبول1041484.3825.3139.31محاسبةذكرعبدالرحمن عبده علً عامر الصمدي6522206145

غير هقبول681484.2525.2839.28محاسبةذكرعمار مصطفى عبدالوهاب سفٌان الحران6532213209ً

غير هقبول212148425.2039.20محاسبةذكراحمد عبده دمحم عل6542212098ً

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



اجواليانجليزيرياضيات

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

ثانوية %30هعدل الثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

الرغبة حالة

غير هقبول68148425.2039.20محاسبةذكراحمد عبد الجلٌل احمد عل6552210957ً

غير هقبول104148425.2039.20محاسبةذكراحمد دمحم راشد دمحم جهالن6562207618

غير هقبول821096.6328.9938.99محاسبةذكرجواس امٌن نعمان همام6572207001

غير هقبول1041482.6324.7938.79محاسبةذكرعبدهللا دمحم عبدهللا عبده عل6582206887ً

غير هقبول861482.3824.7138.71محاسبةذكراحمد اٌاد عبدهللا شمسان المعمري6592207574

غير هقبول1041481.524.4538.45محاسبةذكرزكرٌا حسان علً عبده6602207526

غير هقبول4101481.1324.3438.34محاسبةذكربالل احمد علً احمد عبده6612208092

غير هقبول681481.1324.3438.34محاسبةذكروهٌب بدر لاسم احمد عبدالكرٌم6622206889

غير هقبول1041480.3824.1138.11محاسبةأنثىمٌرفت ٌحى عبدهللا مرشد6632206843

غير هقبول681480.2524.0838.08محاسبةذكردمحم نائف دمحم غالب علً الشرعب6642204177ً

غير هقبول104148024.0038.00محاسبةذكراسامه عادل سعٌد احمد6652212284

غير هقبول841285.6325.6937.69محاسبةأنثىهدٌل سلطان عبدالهادي عبدالبال6662212442ً

غير هقبول1021284.525.3537.35محاسبةذكرٌوسف خالد احمد علً المٌف6672205049ً

غير هقبول641089.8826.9636.96محاسبةأنثىٌسرى احمد دمحم عبدهللا الماض6682212931ً

غير هقبول481282.3824.7136.71محاسبةذكروسٌم عبدالجلٌل حامد سٌف6692203949

غير هقبول102128124.3036.30محاسبةذكرشجاع الدٌن دمحم احمد عبدالوهاب6702204685

غير هقبول841280.524.1536.15محاسبةذكرضٌاء عبدالكرٌم عبدالجبار نعمان اللبٌن6712212341

غير هقبول641084.1325.2435.24محاسبةذكردمحم علً مهٌوب عل6722208394ً

غير هقبول641082.7524.8334.83محاسبةذكرشعٌب عبدالوهاب دمحم سعد6732213267

غير هقبول281080.524.1534.15محاسبةأنثىامة الرحمن رشاد دمحم لاسم الهمدان6742205475ً

غير هقبول461080.1324.0434.04محاسبةذكراحمد امٌن احمد عبده االمٌر6752211818

غير هقبول62881.7524.5332.53محاسبةذكرامجد محً الدٌن عبدالمجٌد عبدالحلٌم6762210419

غير هقبول22480.2524.0828.08محاسبةذكرعبدالرحمن دمحم ثابت شمسان6772213156

غير هقبول0008124.3024.30محاسبةذكراٌهم بجاش سعٌد سالم6782213261
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