
ممبول99.88صٌدلةأنثىطٌف سلطان احمد علً الطاهش12113487

ممبول99.5صٌدلةذكراحمد عبدالرحمن سعٌد بدر22113409

ممبول99.25صٌدلةأنثىنهال نبٌل احمد حسن المجاهد32117504

ممبول99.13صٌدلةذكرعبدهللا صالح احمد دمحم الشرعب42111571ً

ممبول99.13صٌدلةذكردمحم مطٌع دمحم عبده لائد52117065

ممبول99.13صٌدلةأنثىامٌمة غالب سعٌد لاسم الحبش62113237ً

ممبول99صٌدلةأنثىمرام احمد احمد دمحم الباجل72111724ً

ممبول99صٌدلةأنثىهبه هللا عبدالموي علً دمحم82116912

ممبول98.75صٌدلةذكرصالح الدٌن عبدالرحمن سعٌد دمحم92113602

ممبول98.5صٌدلةذكراٌمن مختار عبدالجلٌل مهٌوب102111118

ممبول98.5صٌدلةأنثىاسماء عبدالباري اسماعٌل عبدالكرٌم الخرسان112116198ً

ممبول98.31صٌدلةذكروسٌم علً عبده الصمدي122113659

ممبول98.25صٌدلةذكرمعتصم اسعد عبدالملن السروري132114365

ممبول98.13صٌدلةذكرمصطفى نبٌل علً دمحم حسن142113439

ممبول98صٌدلةذكرحلمً عبدالموي عبدهللا لائد152112511

ممبول97.63صٌدلةأنثىنماء سعٌد احمد دمحم الصبري162113725

ممبول97.63صٌدلةذكرنصر احمد عبدالملن ابراهٌم172115115

ممبول97.25صٌدلةذكرخالد عبدالحمٌد صادق عبدالحمٌد182112738

ممبول97.25صٌدلةذكرعبدالفتاح علً دمحم صالح192114039

ممبول97.13صٌدلةأنثىتسنٌم عادل عبدهللا فرحان احمد202113933

ممبول97.13صٌدلةذكرنجٌب احمد دمحم غٌالن212115945

ممبول97صٌدلةذكرجمٌل عبدالمادر جمٌل فارع العزعزي222112140

ممبول96.75صٌدلةأنثىهبة جمٌل حسن لائد232114671

ممبول96.43صٌدلةأنثىهدى احمد سٌف عبده242111288

ممبول96.38صٌدلةأنثىجمانة عبدالجبار محسن علً غالب252116834

ممبول96.25صٌدلةذكرفرج علً مهٌوب حسن262112969

ممبول96.25صٌدلةأنثىاسراء احمد سعٌد لاسم لائد272113515

ممبول96.25صٌدلةذكردمحم احمد سلطان دمحم المحٌاء282115153

ممبول96صٌدلةذكرعمرو عبدالحافظ علً سعٌد عل292111733ً

ممبول95.88صٌدلةأنثىسمٌة ماجد عبده احمد302110620
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ممبول95.88صٌدلةأنثىامٌرة عبدالباسط علً سٌف العرٌم312115139ً

ممبول95.75صٌدلةذكراحمد شولً احمد ممبل322112157

ممبول95.75صٌدلةذكرنجم الدٌن دمحم عبدالرحمن منصور332114405

ممبول95.75صٌدلةأنثىسارة توفٌك عبدالحمٌد دمحم السماف342116953

ممبول95.63صٌدلةذكراٌمن دمحم عمر خالد الشرمان352117238ً

ممبول95.5صٌدلةأنثىاٌه خالد عبدهللا احمد الصراري362111350

ممبول95.5صٌدلةذكراسامة عبده مهٌوب عبدالغفار372111622

ممبول95.38صٌدلةذكرنجم الدٌن مالن لاسم عبدهللا382110883

ممبول95.38صٌدلةذكراكرم دمحم احمد سعٌد عبدهللا392115367

ممبول95.25صٌدلةذكرراغد عبدهللا سفٌان سٌف الشرعب402110919ً

ممبول95.25صٌدلةذكرسعٌد ناصر سعٌد عبدهللا412113651

ممبول95صٌدلةذكرعبدالرحمن عادل علً دمحم422114969

ممبول94.82صٌدلةأنثىهدى عبد الحمٌد دمحم شمسان432114380

ممبول94.75صٌدلةأنثىغٌداء سعٌد دمحم عبدهللا442113789

ممبول94.75صٌدلةأنثىحنان عبده مدهش دمحم خالد الحمٌري452115324

ممبول94.63صٌدلةذكرعمرو خالد حسن هزاع462113391

ممبول94.5صٌدلةأنثىنوف مازن عبدالرحمن عبدهللا472117603

ممبول94.38صٌدلةذكرنجم الدٌن حسن احمد دمحم لحطان482113457

ممبول94.38صٌدلةأنثىسارة معمر دمحم لاسم الزغروري492113495

ممبول94.25صٌدلةأنثىفاطمة سعٌد عبدهللا غالب الممطري502111130
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غٌر ممبول94.25صٌدلةذكراسامة دمحم عبده احمد512111189

غٌر ممبول94.25صٌدلةذكرٌوسف خالد حمٌد علً الخطٌب522113926

غٌر ممبول94.25صٌدلةأنثىمنار منصور احمد مثنى532116790

غٌر ممبول94.25صٌدلةذكرمصطفى مهٌوب عبدالغنً احمد542116905

غٌر ممبول94.13صٌدلةذكردمحم هشام سٌف عبداالله552112789

غٌر ممبول94صٌدلةذكرعبدالرؤف عبدالملن ابراهٌم سٌف562115221

غٌر ممبول94صٌدلةأنثىنوال عبدالباسط عبدهللا عل572116552ً

غٌر ممبول93.88صٌدلةذكرصالح عبدالعلٌم عبده ثابت582112743

غٌر ممبول93.88صٌدلةذكرعلً عبده علً سعٌد العمٌري592115907

غٌر ممبول93.63صٌدلةذكرامٌن ماهر امٌن حنش عائض602113766

غٌر ممبول93.63صٌدلةذكرهالل هاشم دمحم عبدالوهاب612115109

غٌر ممبول93.5صٌدلةذكرعمرو احمد دمحم ابراهٌم622113942

غٌر ممبول93.5صٌدلةذكرسٌف عبدالمنعم سٌف لائد632115097

غٌر ممبول93.5صٌدلةذكرنصر مرتضى دمحم دمحم642116773

غٌر ممبول93.25صٌدلةذكروسام عارف سلطان غالب652111040

غٌر ممبول93.25صٌدلةذكردمحم عبده علً دمحم دمحم662113390

غٌر ممبول93.25صٌدلةذكردمحم عبداالله عبدالرحمن علً الشمٌري672113979

غٌر ممبول93.13صٌدلةذكرناظم عبدالخالك منصور دمحم682112543

غٌر ممبول93صٌدلةذكرانس محمود سعٌد بن سعٌد الحمادي692112298

غٌر ممبول92.88صٌدلةأنثىزٌن خالد عبدالعزٌز عبدهللا702113470

غٌر ممبول92.88صٌدلةذكراصٌل عبداالله مرشد سعٌد712115583

غٌر ممبول92.75صٌدلةذكردمحم عبدالجبار عبدالجلٌل عبدالولً الرمٌمه722113416

غٌر ممبول92.75صٌدلةذكرفؤاد احمد دمحم احمد732113591

غٌر ممبول92.75صٌدلةذكردمحم فتحً ثابت دمحم742114383

غٌر ممبول92.75صٌدلةذكرادٌب عبدالجلٌل علً عثمان عمالن752115420

غٌر ممبول92.75صٌدلةذكراكرم فهد عبدهللا احمد762116184

غٌر ممبول92.5صٌدلةذكراسامه دمحم عبده صالح العامري772113654

غٌر ممبول92.5صٌدلةأنثىشٌماء اٌمن احمد عبدالجلٌل782114071

غٌر ممبول92.38صٌدلةذكردمحم سعٌد حسان عبدهللا الحمٌري792114137

غٌر ممبول92.38صٌدلةذكرسعٌد عمار سعٌد عبدهللا االصبح802117644ً

غٌر ممبول92.25صٌدلةأنثىبشرى دمحم حٌدر احمد812110981
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غٌر ممبول92.25صٌدلةذكرحافظ عبدالواسع احمد عبدالول822114139ً

غٌر ممبول92.13صٌدلةأنثىالهام لحطان حسان لحطان الماض832102696ً

غٌر ممبول92.13صٌدلةذكراٌمن دمحم عبده صالح العامري842113738

غٌر ممبول92.13صٌدلةذكرابراهٌم عبدالحمٌد عبده صالح852113058

غٌر ممبول92.13صٌدلةذكرنائف عبدالمجٌد عبدالغنً لاسم862117602

غٌر ممبول92صٌدلةذكرتوهٌب سعٌد ٌحٌى عمالن872112766

غٌر ممبول92صٌدلةذكردمحم فؤاد دمحم عل882115054ً

غٌر ممبول91.88صٌدلةذكرنادر مهٌوب دمحم مهٌوب892113914

غٌر ممبول91.88صٌدلةأنثىسهى حمود عبدهللا هزبر902113665

غٌر ممبول91.83صٌدلةذكرنجم الدٌن نبٌل سعد احمد912117208

غٌر ممبول91.75صٌدلةذكرخالد عبدالستار احمد عبدهللا922111146

غٌر ممبول91.75صٌدلةذكراحمد سلطان سعٌد ممبل932114327

غٌر ممبول91.75صٌدلةذكردمحم علً ناجً سلمان942115049

غٌر ممبول91.75صٌدلةذكراسامه لٌس احمد عل952117646ً

غٌر ممبول91.55صٌدلةذكرصالح عبدالمؤمن سعٌد لائد962113480

غٌر ممبول91.38صٌدلةذكردمحم عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا972112868

غٌر ممبول91.38صٌدلةذكرمهٌب عبدالوهاب نعمان غالب982114700

غٌر ممبول91.38صٌدلةذكراكرم عبدالرحمن علً عبده الصالح992116996ً

غٌر ممبول91.25صٌدلةأنثىسما عبداللطٌف احمد دمحم شمس الدٌن1002111209

غٌر ممبول91.25صٌدلةذكرسامح عادل عساج سعٌد1012115892

غٌر ممبول91.13صٌدلةذكرعبدالرحمن عبدهللا حسن دمحم1022111737

غٌر ممبول91.13صٌدلةأنثىرٌناس مصطفى كامل لاسم1032113615

غٌر ممبول91صٌدلةذكرصمر طالل عمالن حسان الزغروري1042111888

غٌر ممبول91صٌدلةذكراشرف هانً دمحم علً الغزال1052113988ً

غٌر ممبول90.88صٌدلةأنثىسهى توفٌك ابا الحسن دمحم نصر الحمودي1062114463

غٌر ممبول90.88صٌدلةذكرمشعل فكري دمحم احمد1072115782

غٌر ممبول90.75صٌدلةذكرعمران سعٌد لحطان مهٌوب الواصل1082114696ً

غٌر ممبول90.75صٌدلةذكربشار خالد عبدالرب عبده الجرادي1092116707

غٌر ممبول90.63صٌدلةذكراشرف عبدالموي خالد احمد الكمال1102111408ً

غٌر ممبول90.63صٌدلةذكردمحم عبدالرلٌب دمحم دبوان1112113620

غٌر ممبول90.63صٌدلةأنثىاحسان علً عبدهللا غالب1122114832
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غٌر ممبول90.63صٌدلةذكردمحم عبده حزام لطف1132116199

غٌر ممبول90.5صٌدلةذكرجمال جمٌل لاسم دمحم1142113925

غٌر ممبول90.5صٌدلةذكرعاصم عبدالموي لاسم غالب1152116169

غٌر ممبول90.38صٌدلةذكررامز علً غالب احمد1162111853

غٌر ممبول90.38صٌدلةذكراسامه عبدالباري راوح حسان1172112064

غٌر ممبول90.38صٌدلةذكرنوفل رضوان سٌف سٌف1182113488

غٌر ممبول90.36صٌدلةذكرموسى ٌحٌى عبدالرحمن احمد1192117484

غٌر ممبول90.13صٌدلةذكردمحم عبد الباسط دمحم عبـده دمحم1202113505

غٌر ممبول90.13صٌدلةأنثىسلوى احمد سٌف عبده الحمٌدي1212116140

غٌر ممبول90صٌدلةذكردمحم مبرون دمحم عبدالجلٌل1222112216

غٌر ممبول90صٌدلةذكردمحم انٌس محسن دمحم العواض1232114961ً

غٌر ممبول89.88صٌدلةذكردمحم عبدالرحمن علً ممبل1242115368

غٌر ممبول89.75صٌدلةأنثىاالء امٌن علً دمحم1252111277

غٌر ممبول89.63صٌدلةذكررشاد عبدالعلٌم سعٌد بجاش1262113758

غٌر ممبول89.5صٌدلةذكررافت ٌاسٌن ناجً صالح1272110593

غٌر ممبول89.5صٌدلةذكرعٌاش علً دمحم سلطان1282114550

غٌر ممبول89.5صٌدلةذكراحمد عبدالحكٌم عبدهللا عل1292115468ً

غٌر ممبول89.38صٌدلةذكرعبدهللا رضوان احمد ممبل1302114367

غٌر ممبول89.38صٌدلةذكرعمار حسان نعمان سعٌد1312115186

غٌر ممبول89.38صٌدلةذكرالصدٌك عبدالصمد عبدهللا نعمان1322116141

غٌر ممبول89.38صٌدلةذكراحمد منصور سعٌد صالح1332117264

غٌر ممبول89.38صٌدلةأنثىناهد عمران ابراهٌم سٌف1342117503

غٌر ممبول89.25صٌدلةذكرصالح عبدالحكٌم عبدهللا عمر مكارم1352100090

غٌر ممبول89.25صٌدلةذكرعمرو عبدالعزٌز لاسم عل1362115359ً

غٌر ممبول89.13صٌدلةذكرغازي لطف دمحم احمد الشغدري1372111735

غٌر ممبول89.13صٌدلةذكرهشام سعٌد عبدالواسع احمد1382112122

غٌر ممبول89.13صٌدلةذكرهارون احمد حسان سٌف1392112580

غٌر ممبول89.13صٌدلةذكرمالن دمحم احمد عبدهللا1402114432

غٌر ممبول89صٌدلةذكرخالد عبدالعزٌز منصور الحٌدري1412111807

غٌر ممبول89صٌدلةأنثىاسماء عارف عبدالموي حزام1422112873

غٌر ممبول89صٌدلةأنثىهاجر ابراهٌم عبده سعد1432113600
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غٌر ممبول89صٌدلةذكردمحم صادق علً سٌف العامري1442114292

غٌر ممبول89صٌدلةذكراسامة امٌن غالب عبده احمد1452115053

غٌر ممبول88.88صٌدلةذكرروحان دمحم عبدالواسع روحان الشرٌف1462114221

غٌر ممبول88.88صٌدلةذكرعبدالمادر دمحم عبدالمادر صالح الخلٌدي1472114454

غٌر ممبول88.88صٌدلةذكرابراهٌم دمحم غالب عبده الحسن1482115731ً

غٌر ممبول88.75صٌدلةذكربدر الدٌن منصور سلطان سٌف البرٌه1492113907ً

غٌر ممبول88.63صٌدلةذكرحمزة دمحم عبدالرحٌم دمحم1502113716

غٌر ممبول88.5صٌدلةذكربسام عبدهللا لاسم عبدالعلٌم1512111973

غٌر ممبول88.5صٌدلةأنثىزبٌده عبدالرحمن علً عبدالسالم الشرعب1522112283ً

غٌر ممبول88.5صٌدلةذكرعبد الرحمن جمٌل عبد الرحمن سعٌد1532113434

غٌر ممبول88.5صٌدلةأنثىاصٌلة صادق سعٌد عبده1542115915

غٌر ممبول88.25صٌدلةذكرسامً عبدهللا سٌف انعم1552115225

غٌر ممبول88.25صٌدلةذكراسامه عبدالباسط عبدهللا حسن الكمال1562117206ً

غٌر ممبول88.13صٌدلةأنثىرٌمان ٌاسر سعٌد دمحم1572114634

غٌر ممبول88صٌدلةذكرشهاب دمحم عبدهللا لاسم دمحم1582113696

غٌر ممبول87.88صٌدلةذكرٌاسر عبده علً الشرعب1592113538ً

غٌر ممبول87.75صٌدلةذكردمحم ٌوسف هائل هزاع1602117064

غٌر ممبول87.63صٌدلةذكرزٌد ضٌاء احمد عبدالرحمن الحمٌري1612113507

غٌر ممبول87.63صٌدلةذكرخالد احمد عبدهللا سرحان1622113737

غٌر ممبول87.63صٌدلةذكراسامة دمحم مهٌوب حسن1632114674

غٌر ممبول87.5صٌدلةذكرامجد عبد الرحٌم منصور عبده1642112672

غٌر ممبول87.38صٌدلةذكرٌوسف عبده حمود دبوان1652110888

غٌر ممبول87.38صٌدلةذكرانس دمحم لائد احمد1662112878

غٌر ممبول87.38صٌدلةأنثىرٌم عارف دمحم لاسم1672116511

غٌر ممبول87.25صٌدلةذكردمحم صادق سعٌد سعٌد الحسن1682112942ً

غٌر ممبول87.25صٌدلةذكرعلً عبدهللا علً ٌحٌى1692113829

غٌر ممبول87.13صٌدلةذكرمحمود عبده صالح عبٌد الدهبل1702113027ً

غٌر ممبول87.13صٌدلةأنثىهند محمود عبدالحك عل1712116483ً

غٌر ممبول87صٌدلةأنثىالغٌداء ٌاسر ناشر طائف1722111490

غٌر ممبول87صٌدلةذكرمهٌب عبدالباسط حٌدرة عبدالخبٌر1732116992

غٌر ممبول86.88صٌدلةذكراحمد دمحم شمس الدٌن عبد الماجد1742112546
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غٌر ممبول86.88صٌدلةذكرعبدالرحمن اسماعٌل لاسم حسن1752117647

غٌر ممبول86.75صٌدلةذكرنواف منصور احمد عبدالمجٌد1762111049

غٌر ممبول86.75صٌدلةذكرتوفٌك عبدالرحٌم لاسم عل1772111095ً

غٌر ممبول86.75صٌدلةذكرفهد عبدالعزٌز مهٌوب عبدهللا1782116521

غٌر ممبول86.63صٌدلةأنثىافنان سٌف عبده دمحم1792113469

غٌر ممبول86.63صٌدلةأنثىرؤى موسى عبدالعزٌز سلطان1802117759

غٌر ممبول86.5صٌدلةذكرخطاب دمحم فٌصل عل1812114527ً

غٌر ممبول86.38صٌدلةذكرنوفل منٌر لاسم احمد عبدهللا1822111753

غٌر ممبول86.38صٌدلةأنثىسلسبٌل دمحم علً سٌف1832117205

غٌر ممبول86.25صٌدلةذكرانس احمد احمد دمحم صبره1842113415

غٌر ممبول86.25صٌدلةأنثىاٌمان امٌن عبدهللا عبده1852115850

غٌر ممبول86.25صٌدلةأنثىرحى عبده سٌف احمد عوض الدوم1862116889ً

غٌر ممبول86.13صٌدلةذكرعبدالرحمن احمد احمد صبره1872113406

غٌر ممبول86.13صٌدلةذكرعاصم دمحم علً سٌف1882113867

غٌر ممبول86.13صٌدلةذكراٌاد خالد عبده فرحان الحٌدري1892114427

غٌر ممبول86.13صٌدلةذكرصهٌب دمحم دمحم عمالن1902114600

غٌر ممبول86.13صٌدلةذكردمحم شرف دمحم عبدهللا1912116227

غٌر ممبول86صٌدلةأنثىنوال علً دمحم عل1922114611ً

غٌر ممبول85.88صٌدلةأنثىرنا دمحم عبده غالب1932111722

غٌر ممبول85.63صٌدلةذكرسهل دمحم احمد اسعد الشجاع1942114156

غٌر ممبول85.63صٌدلةذكرضٌف هللا دمحم مهٌوب امٌن1952117331

غٌر ممبول85.5صٌدلةذكرعبدالرحمن دمحم علً دمحم1962117557

غٌر ممبول85.38صٌدلةذكردمحم عبداالله احمد احمد شمسان1972111006

غٌر ممبول85.38صٌدلةذكرحسٌب فاروق دمحم عبدهللا بشر1982113448

غٌر ممبول85.25صٌدلةذكراحمد عبدالباسط دمحم كامل1992113506

غٌر ممبول85.13صٌدلةأنثىنور عبدالناصر احمد عبدالنور الشمٌري2002116768

غٌر ممبول85صٌدلةذكرغسان حمود دمحم غالب الحاشدي2012111560

غٌر ممبول85صٌدلةذكرحامد ٌونس دمحم غالب2022117576

غٌر ممبول85صٌدلةذكرعبدالموي احمد علً عبدالعظٌم2032117643

غٌر ممبول84.88صٌدلةذكردمحم عبدهللا دمحم خالد2042116298

غٌر ممبول84.88صٌدلةذكرحسٌن عبدالغنً ثابت حسن علً الخلٌدي2052117507

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



   الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

     جامعـــــة تعـــــز
نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

 ــ نفمة خاصة2022/2021نتٌجة المفاضلة للطلبة المنسمٌن حسب معدل الثانوٌة العامة اللسام المبول المباشر 

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

Republic of Yemen

Taiz University
Vice President For  Student Affairs

معدل 

الثانوية

معدل 

الثانوية
حالة الرغبة

غٌر ممبول84.75صٌدلةذكرهٌثم عادل صالح عبٌد الدهبل2062113044ً

غٌر ممبول84.75صٌدلةذكرمشٌر لائد علً حسن2072116764

غٌر ممبول84.75صٌدلةذكردمحم عبدالرلٌب لطف احمد2082117648

غٌر ممبول84.63صٌدلةذكراٌمن نبٌل عبده كامل2092113777

غٌر ممبول84.63صٌدلةذكرابراهٌم عبدالحكٌم غالب عبده2102117745

غٌر ممبول84.38صٌدلةذكرعبدالرحمن طاهر دمحم هزاع2112113644

غٌر ممبول84.38صٌدلةذكرعبدالرحمن عبده عبدهللا احمد2122116637

غٌر ممبول84.25صٌدلةذكرعاصم احمد دمحم عل2132116153ً

غٌر ممبول84.25صٌدلةذكرعدنان احمد عبدالعزٌز العزان2142117560ً

غٌر ممبول84.13صٌدلةذكردمحم عبدالمجٌد دمحم عبدهللا2152112870

غٌر ممبول84.13صٌدلةذكرحمدي عبدالمجٌد احمد حمود2162113616

غٌر ممبول84.13صٌدلةذكردمحم دمحم حسن عبدالوهاب2172117438

غٌر ممبول84.13صٌدلةذكردمحم منصور عبدالواسع عبده2182117597

غٌر ممبول84صٌدلةذكردمحم عبد الرلٌب لائد ممبل2192117661

غٌر ممبول83.88صٌدلةذكرمعاذ دمحم مهٌوب رسام2202117310

غٌر ممبول83.75صٌدلةأنثىدٌانا عبدهللا عبده نصر2212112811

غٌر ممبول83.63صٌدلةذكراسٌد عارف عبدالمعطً دمحم2222114641

غٌر ممبول83.38صٌدلةذكرمهند دمحم مهٌوب عبدالسالم2232116711

غٌر ممبول83.25صٌدلةذكرمصطفى دمحم سعد البطاح2242103081

غٌر ممبول83.25صٌدلةذكرمحمود احمد عبدالجلٌل عبدالوارث2252113397

غٌر ممبول83.25صٌدلةذكردمحم محمود عبدالرحمن دمحم2262114475

غٌر ممبول83.25صٌدلةذكرمجد علً شمسان عبدهللا المساح2272115453

غٌر ممبول83.25صٌدلةذكرعمبة عبد الجلٌل احمد حسن2282115913

غٌر ممبول83.13صٌدلةذكرابراهٌم علً عبدهللا علً مصلح2292112633

غٌر ممبول82.88صٌدلةذكردمحم خلٌل احمد لاسم ناجً االدٌم2302113886ً

غٌر ممبول82.88صٌدلةذكرحسٌن علً لاسم عبدهللا2312114503

غٌر ممبول82.75صٌدلةذكرٌوسف سلطان سعٌد ممبل2322114328

غٌر ممبول82.75صٌدلةذكردمحم عبده مسعد مدهش دبوان2332114506

غٌر ممبول82.75صٌدلةأنثىوالء عبده دمحم عل2342111031ً

غٌر ممبول82.63صٌدلةذكرنواف سلطان سعٌد علً لائد2352113937

غٌر ممبول82.5صٌدلةأنثىمالن معمر دمحم دمحم2362105653
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غٌر ممبول82.13صٌدلةذكرمجد الطٌب عبدالولً دمحم عبدالرحمن2372110440

غٌر ممبول81.88صٌدلةذكراسالم سٌف غالب صالح الحٌان2382116023ً

غٌر ممبول81.75صٌدلةذكراٌمن باسم عبده نعمان2392110646

غٌر ممبول81.75صٌدلةذكردمحم عبد هللا عثمان دمحم2402110736

غٌر ممبول81.75صٌدلةذكراحمد عبدالرحمن عبدالمجٌد نعمان2412114489

غٌر ممبول81.63صٌدلةأنثىسماح انور دمحم لاسم علً الفمٌه2422114231

غٌر ممبول81.5صٌدلةذكرحذٌفة خالد عبدالرزاق عبدهللا2432111225

غٌر ممبول81.38صٌدلةذكرخالد دمحم دمحم علً عبدهللا2442113879

غٌر ممبول81.25صٌدلةذكربَشار دمحم عبدالغنً فرحان2452114319

غٌر ممبول81.25صٌدلةأنثىنسٌبة دمحم عبدالسالم مهٌوب2462115923

غٌر ممبول81.25صٌدلةذكراسامه احمد دمحم عل2472117014ً

غٌر ممبول81.13صٌدلةذكرعمار فهمً دمحم نعمان صالح2482108495

غٌر ممبول81صٌدلةذكربهاءالدٌن دمحم عبده علً عاصم2492112898

غٌر ممبول80.88صٌدلةذكرحبٌب حمود عبدالرحمن مسعود2502115681

غٌر ممبول80.75صٌدلةذكردمحمعادل مكردسٌف2512116784

غٌر ممبول80.5صٌدلةأنثىوفاء عبدالمولى عبدالرحمن ناج2522113398ً

غٌر ممبول80.38صٌدلةأنثىروان صادق احمد دمحم2532111461

غٌر ممبول80.38صٌدلةذكرعبدهللا دمحم عبدهللا الشٌخ2542113771

غٌر ممبول80.13صٌدلةذكرحسام شكري عبدالحبٌب عبدهللا2552112137

غٌر ممبول80.13صٌدلةذكردمحم عبدالواحد حمود دمحم الفمٌه2562112773

غٌر ممبول80صٌدلةذكردمحم عبدالحمٌد عبدالنور عبدالرؤوف الشمٌري2572114160

غٌر ممبول80صٌدلةذكرعبدالرحمن احمد دمحم عبده2582117675

غٌر ممبول79.63صٌدلةذكرشامخ شكري احمد عبدالجبار الحمودي2592109448
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