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ممبول99.38تمرٌض عالًذكردمحم جمٌل هزاع عل22114178ً

ممبول99.13تمرٌض عالًأنثىلمٌاء طه عبدهللا عبدالول32113549ً

ممبول98.88تمرٌض عالًأنثىنعمه محمود عبدهللا دمحم عل42112927ً

ممبول98.38تمرٌض عالًأنثىاٌثار علً دمحم منصر52117052

ممبول97.75تمرٌض عالًذكرعبدالجبار عدنان ابراهٌم ثابت عزب62113767

ممبول97.5تمرٌض عالًأنثىرهام دمحم عبدهللا احمد72112759

ممبول97تمرٌض عالًأنثىامة العلٌم علً هزاع دمحم82114142

ممبول96.5تمرٌض عالًأنثىفاطمة وحٌد عبده اسماعٌل الكوري92112876

ممبول96.38تمرٌض عالًأنثىصفاء طارق دمحم حزام102115347

ممبول96.38تمرٌض عالًذكرعٌاش محفوظ عبدهللا اسماعٌل112115851

ممبول96.38تمرٌض عالًأنثىندي عبدالرلٌب دمحم احمد سعٌد الحبش122117161ً

ممبول96تمرٌض عالًأنثىعبٌر دمحم امٌن سعٌد132115841

ممبول96تمرٌض عالًأنثىلٌالً عبدالمادر دمحم خالد الشمٌري142117623

ممبول95.88تمرٌض عالًأنثىاٌة عبدهللا دمحم مهٌوب152117152

ممبول95.75تمرٌض عالًأنثىخلود سعٌد حسن دمحم علً الصبري162112183

ممبول95.75تمرٌض عالًأنثىلٌنا عدنان اسماعٌل عبدهللا172113584

ممبول95.63تمرٌض عالًأنثىهبة دمحم علً سلطان182112570

ممبول95.63تمرٌض عالًأنثىرفاء منصور احمد لاسم192116698

ممبول95.5تمرٌض عالًأنثىروان عبدالكافً احمد سٌف202110718

ممبول95.38تمرٌض عالًأنثىعفاف مهٌوب ثابت عبدهللا212113943

ممبول94.63تمرٌض عالًأنثىلمٌاء دمحم عبده سعد222117363

ممبول94.38تمرٌض عالًأنثىسندس سعٌد حمود رسام الشرعب232116568ً

ممبول93تمرٌض عالًأنثىعتاب دمحم عبدالولً نصر الحمودي242112208

ممبول92.88تمرٌض عالًأنثىزٌن خالد عبدالعزٌز عبدهللا252111359

ممبول92.75تمرٌض عالًأنثىندى عوض حزام لائد262114530

ممبول92تمرٌض عالًذكردمحم عادل عبدالغنً سعد272114049

ممبول92تمرٌض عالًأنثىرحاب دمحم عبدهللا احمد282114193

ممبول91.63تمرٌض عالًأنثىبشرى دمحم عبدهللا صالح سٌف292113589

ممبول91.63تمرٌض عالًذكرنهى نجٌب دمحم محمود غالب302115929
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غٌر ممبول91.63تمرٌض عالًذكرعبداالله عبدهللا علً حسن المروس312116818ً

غٌر ممبول91.5تمرٌض عالًأنثىروان عبده نعمان لاسم322112965

غٌر ممبول91.25تمرٌض عالًأنثىنسٌبة رشاد عبده دمحم ناج332112862ً

غٌر ممبول90.5تمرٌض عالًأنثىاٌة وهٌب عبده علً دمحم342111418

غٌر ممبول90.5تمرٌض عالًأنثىشروق دمحم غالب عبدهللا352116098

غٌر ممبول90.13تمرٌض عالًأنثىمروى دمحم عبدالجلٌل مكرد362114159

غٌر ممبول90تمرٌض عالًأنثىعائشة فهد دمحم عبدهللا العلٌم372101259ً

غٌر ممبول90تمرٌض عالًأنثىجمٌلة دمحم حازم عبدالجلٌل382114738

غٌر ممبول90تمرٌض عالًأنثىشٌماء احمد عبدهللا دمحم المنصوب392114842

غٌر ممبول89.63تمرٌض عالًأنثىحنان شكري مهٌوب لحطان402112253

غٌر ممبول89.5تمرٌض عالًأنثىامل احمد عبدة عل412112024ً

غٌر ممبول89.5تمرٌض عالًذكرحامد عبدالسالم دمحم دمحم422115366

غٌر ممبول89.5تمرٌض عالًذكرصالح عبدالوهاب احمد عبدالول432117609ً

غٌر ممبول89.25تمرٌض عالًأنثىسعاد فؤاد دمحم لاسم442112321

غٌر ممبول89تمرٌض عالًأنثىعبٌر دمحم سرحان هائل452115449

غٌر ممبول89تمرٌض عالًذكردمحم صادق علً سٌف العامري462117663

غٌر ممبول88.75تمرٌض عالًذكربدر الدٌن منصور سلطان سٌف البرٌه472113907ً

غٌر ممبول88.25تمرٌض عالًذكرمٌثاق احمد حمود عبده االمٌر482115773

غٌر ممبول87.88تمرٌض عالًأنثىروى عبد هللا دمحم عبدالجلٌل492115602

غٌر ممبول87.75تمرٌض عالًذكردمحم ٌوسف هائل هزاع502117064

غٌر ممبول87.63تمرٌض عالًذكرعبدالعلٌم عبده لائد احمد الكمال512115779ً

غٌر ممبول87تمرٌض عالًأنثىهدٌل علً علً دمحم دوبله522115812

غٌر ممبول86.63تمرٌض عالًذكرحسام علً دمحم عبدهللا عل532112608ً

غٌر ممبول86.38تمرٌض عالًأنثىثناء عبده منصور حسن542114850

غٌر ممبول86.25تمرٌض عالًأنثىبراءة فٌصل حسن دمحم علً الصبري552110676

غٌر ممبول86.13تمرٌض عالًذكرعاصم دمحم علً سٌف562113867

غٌر ممبول86تمرٌض عالًأنثىنوال علً دمحم عل572114611ً

غٌر ممبول85.88تمرٌض عالًذكرشرف محفوظ سعٌد لحطان مثنى582111247

غٌر ممبول85.88تمرٌض عالًأنثىدعاء دمحم علً دمحم ابراهٌم الحمٌري592114227

غٌر ممبول85.75تمرٌض عالًأنثىمعالً خالد سعٌد لائد602112174

غٌر ممبول85.63تمرٌض عالًذكرعمران مهٌوب سالم ٌحٌى612114111

غٌر ممبول84.88تمرٌض عالًذكرابراهٌم علً حمد عٌشان حسٌن622111959ً

غٌر ممبول84.88تمرٌض عالًذكرخلٌفه معمر سٌف سعٌد العامري632114103

غٌر ممبول84.88تمرٌض عالًذكرانس خالد دمحم سٌف642114592

غٌر ممبول84.5تمرٌض عالًأنثىهبة عبده دمحم سفٌان الحمٌدي652113929

غٌر ممبول84.38تمرٌض عالًذكرعفٌف محمود دمحم سعٌد النمٌب662114402

غٌر ممبول84.13تمرٌض عالًأنثىصفاء مفٌد عبدهللا ٌحٌى الجراف672116359ً
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غٌر ممبول84تمرٌض عالًأنثىاشفاق عبدهللا جسار لاسم682111743

غٌر ممبول83.5تمرٌض عالًذكرٌوسف امٌن دمحم عبدالمادر692112318

غٌر ممبول83.25تمرٌض عالًذكرجمال عبدالناصر دمحم عبدالرحمن702103955

غٌر ممبول83.25تمرٌض عالًذكرمعتز ٌوسف سلطان حسان العامري712114259

غٌر ممبول83.25تمرٌض عالًذكرفخر الدٌن احمد علً سعد722116868

غٌر ممبول82.38تمرٌض عالًأنثىسٌده احمد عبدهللا دمحم عبدالولً المحتشم732111707

غٌر ممبول82.38تمرٌض عالًذكرصالح امٌر علً حزام البرٌه742114085ً

غٌر ممبول82.25تمرٌض عالًذكررافت عبده ممبل عبده نصر752112275

غٌر ممبول82.25تمرٌض عالًذكرنادر عبدالموي عبدهللا دمحم762114257

غٌر ممبول81.75تمرٌض عالًأنثىرحاب توفٌك حازم عبدالجلٌل772114734

غٌر ممبول81.13تمرٌض عالًذكرمٌسان عبدالحكٌم دمحم دائل782114481

غٌر ممبول81.13تمرٌض عالًذكرصابر فؤاد عثمان عبٌد792114742

غٌر ممبول80.63تمرٌض عالًأنثىاٌمان هاشم حمود احمد802115489

غٌر ممبول80.13تمرٌض عالًذكرانس دمحم علً حسان العامري812111480

غٌر ممبول80.13تمرٌض عالًأنثىحنٌن سعٌد حسن عبده822114077

غٌر ممبول80.13تمرٌض عالًذكرسمٌر احمد احمد سعد832115321

غٌر ممبول79.13تمرٌض عالًذكراسامة دمحم لائد سعٌد842114453

غٌر ممبول78.88تمرٌض عالًذكرحسام جمٌل ابراهٌم سٌف852111473

غٌر ممبول78.88تمرٌض عالًأنثىبثٌنه جمٌل دمحم احمد862114681

غٌر ممبول78.75تمرٌض عالًذكردمحم امٌن طاهر عبدالغن872115614ً

غٌر ممبول78.75تمرٌض عالًذكرعلى صالح اسكندر دمحم اسكندر882116270

غٌر ممبول78.63تمرٌض عالًأنثىامٌمة عبدالتواب ٌوسف عبدهللا892115342

غٌر ممبول78.13تمرٌض عالًذكرعزالدٌن توفٌك ممبل غالب902117189

غٌر ممبول77تمرٌض عالًذكراحمد محمود مهٌوب عبده912114593

غٌر ممبول76.88تمرٌض عالًأنثىختام سٌف عبده دمحم922113924

غٌر ممبول75.63تمرٌض عالًذكردمحم عبدالكرٌم ردمان دمحم932114461

غٌر ممبول75.37تمرٌض عالًأنثىسلمى عبده مهٌوب دمحم942110782

غٌر ممبول74.88تمرٌض عالًذكرزٌد عصام على ناجً الحرازي952117546

غٌر ممبول74تمرٌض عالًأنثىروى عبدالملن احمد ٌحٌى962114853

غٌر ممبول73.75تمرٌض عالًذكرابراهٌم دمحم علً دمحم الصائغ972114470

غٌر ممبول73.63تمرٌض عالًذكرطوفان عبدهللا عبده علً الكنان982117651ً

غٌر ممبول71.88تمرٌض عالًأنثىخدٌجه عمر سعٌد دمحم992112954

غٌر ممبول71تمرٌض عالًأنثىصفاء معاذ امٌن سعٌد حسن اغا1002115564
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غٌر مسدد99.88صٌدلةأنثىاتفاق عبدالستار سٌف غالب1022111464

غٌر مسدد99.75صٌدلةأنثىابرار عبد االله احمد عمالن1032112267

غٌر مسدد99.5صٌدلةأنثىسهام خالد دمحم لائد محسن1042110873

غٌر مسدد99.35صٌدلةأنثىاسماء مهدي هزاع عبده1052113755

غٌر مسدد98.88صٌدلةذكراحمد رمزي دمحم احمد1062113601

غٌر مسدد98.63صٌدلةأنثىهٌام بشٌر عبدهللا عبده1072110908

غٌر مسدد98.25صٌدلةذكرعبٌده عامر عبداللطٌف احمد1082113404

غٌر مسدد98صٌدلةأنثىاٌة زٌاد سٌف الربٌح1092111757

غٌر مسدد98صٌدلةذكرعبدالوهاب دمحم عبدالجلٌل عبدالوهاب1102117070

غٌر مسدد97.88صٌدلةذكرعبٌر فؤاد سعٌد فرحان الطٌار1112117324

غٌر مسدد97.77صٌدلةأنثىهدٌل طه عبده النابه1122110451ً

غٌر مسدد97.75صٌدلةأنثىسامٌة عبدالغنً لائد احمد المامون1132117775

غٌر مسدد97.5صٌدلةأنثىمها زكرٌا دمحم سٌف الحمودي1142112943

غٌر مسدد97.38صٌدلةذكراسامة احمد عبدالموي فائد1152110353

غٌر مسدد97.25صٌدلةذكرمنصور عبدالسالم عبدهللا صالح1162115377

غٌر مسدد97.13صٌدلةذكرمالن حسن عبده حسن عاطف1172117765

غٌر مسدد96.63صٌدلةذكرالطٌب عادل لائد العامري1182116343

غٌر مسدد96.5صٌدلةأنثىنسٌبة ٌوسف عبدهللا دمحم1192111073

غٌر مسدد96.13صٌدلةأنثىهدٌل متوكل روحان عمالن1202110917

غٌر مسدد96صٌدلةأنثىازهار رشدي دمحم احمد1212113542

غٌر مسدد95.75صٌدلةذكرلاسم عادل احمد لاسم1222111421

غٌر مسدد95.75صٌدلةذكردمحم عادل احمد دمحم الشرعب1232113475ً

غٌر مسدد94.25صٌدلةذكرعبدالرحمن احمد عبدالجلٌل سعد1242114720

غٌر مسدد93.75صٌدلةذكرلتٌبه عبداللطٌف احمد دمحم الممدم1252116841

غٌر مسدد93.5صٌدلةذكرعبدالرحمن عبدالكرٌم لاسم محبوب الهالل1262116692ً

غٌر مسدد93.38صٌدلةذكرمشٌر حسان لائد مرشد1272114805

غٌر مسدد93.25صٌدلةذكرجامل عبدالحكٌم ناجً سعٌد1282114774

غٌر مسدد92.5صٌدلةذكرعمادالدٌن عبدهللا دمحم عبدالمادر1292111793

غٌر مسدد92.38صٌدلةذكرحمزة عٌسى احمد المنور1302115547

غٌر مسدد92.25صٌدلةذكرموسى خالد عبد دمحم اسماعٌل1312110682
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غٌر مسدد92.25صٌدلةذكرامجد احمد لاسم عبدهللا1322111325

غٌر مسدد91.88صٌدلةذكردمحم عبدالملن اسماعٌل سالم الفرٌد1332111054

غٌر مسدد91.63صٌدلةأنثىربا عبدالصمد ناجً فرحان1342117328

غٌر مسدد91.25صٌدلةذكرعباس احمد رسام سرحان سٌف1352116367

غٌر مسدد91.13صٌدلةذكرعبدالرحمن عبدهللا حسن دمحم1362111197

غٌر مسدد91.13صٌدلةذكرسامح عادل علً عساج1372115871

غٌر مسدد91.13صٌدلةذكراحمد فهمً احمد دمحم الممدم1382116840

غٌر مسدد90.88صٌدلةذكرعالء عبدالمجٌد عبدالجلٌل دمحم1392112674

غٌر مسدد90.88صٌدلةذكرعبدالعلٌم بجاش ردمان خالد1402113557

غٌر مسدد90.88صٌدلةذكراٌمن منصور عبده محبوب الهالل1412116646ً

غٌر مسدد90.75صٌدلةذكردمحم لاٌد احمد ناشر1422102901

غٌر مسدد90.63صٌدلةأنثىهٌفاء عبدهللا غالب سٌف1432115975

غٌر مسدد90.5صٌدلةأنثىنورة عبدالواسع حسن عبدالرزاق الشرعب1442114388ً

غٌر مسدد90.25صٌدلةذكرمهند توفٌك سلطان عبدالعزٌز1452110833

غٌر مسدد90.25صٌدلةأنثىهدٌل عبدهللا احمد دمحم سرحان الصوف1462111942ً

غٌر مسدد90.13صٌدلةذكردمحم عبدالباسط دمحم عبده دمحم1472111280

غٌر مسدد89.88صٌدلةذكرامجد عبدالموي صالح فرحان1482114573

غٌر مسدد89.88صٌدلةذكرحارث عبدهللا احمد غالب عبدهللا1492116653

غٌر مسدد89.88صٌدلةذكرابراهٌم عبدالجلٌل عبدهللا احمد العزعزي1502117365

غٌر مسدد89.75صٌدلةذكرعبدالعزٌز عبدالغنً عبده سعٌد الهٌج1512110668

غٌر مسدد89.25صٌدلةذكرموسى مهٌوب لائد الحمٌدي1522112804

غٌر مسدد89.25صٌدلةأنثىدالل علً عامر هادي1532116285

غٌر مسدد88.75صٌدلةذكراحمد عبدالسالم عبدالرحمن احمد1542116055

غٌر مسدد88.75صٌدلةذكردمحم موسى فرحان دمحم حزام1552117436

غٌر مسدد88.63صٌدلةذكرعلً صالح مثنى احمد المنصوب1562112278

غٌر مسدد88.25صٌدلةذكرمهٌوب احمد عبد مهٌوب1572113331

غٌر مسدد88.25صٌدلةذكرحسام احمد دمحم لاسم الهمدان1582115680ً

غٌر مسدد87.88صٌدلةذكرلؤي طارق دمحم دمحم طربوش1592117154

غٌر مسدد87.75صٌدلةأنثىنجالء عبدالواحد عبدالمعٌن دمحم1602115129

غٌر مسدد87.75صٌدلةذكراحمد عبدالرحمن احمد دمحم لائد1612115562
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غٌر مسدد87.63صٌدلةذكرعزالدٌن جمال احمد غالب السماء1622114097

غٌر مسدد87.5صٌدلةذكرعبدالحكٌم عارف دمحم الحاج احمد الحداد1632115008

غٌر مسدد87.5صٌدلةذكرعبدالحكٌم عارف دمحم الحاج احمد الحداد1642115012

غٌر مسدد87.5صٌدلةذكراحمد عبدهللا غالب عبدالكرٌم1652117447

غٌر مسدد87صٌدلةذكرصهٌب عبدهللا لاسم سعٌد1662112134

غٌر مسدد86.75صٌدلةذكرنورالدٌن حمود احمد سعٌد الحٌدري1672116580

غٌر مسدد85.88صٌدلةذكراوٌس حمود نصر غالب1682117409

غٌر مسدد85.75صٌدلةأنثىساره دمحم سعٌد دمحم شمسان1692116410

غٌر مسدد85.5صٌدلةذكرعلً عبدهللا مهٌوب رزاز1702112477

غٌر مسدد85.5صٌدلةذكرمعتصم صالح عبدالشافً عبدهللا1712114953

غٌر مسدد85.25صٌدلةأنثىشٌماء عبدالوهاب ابراهٌم ثابت1722113881

غٌر مسدد84.63صٌدلةذكرابراهٌم عبدالحكٌم غالب عبده1732117110

غٌر مسدد84.5صٌدلةأنثىهبة عبده دمحم سفٌان الحمٌدي1742113929

غٌر مسدد84.5صٌدلةذكردمحم امٌن دمحم لائد1752116833

غٌر مسدد84صٌدلةذكردمحم عبدالرلٌب لائد ممبل1762117116

غٌر مسدد83.38صٌدلةذكردمحم امٌن احمد علً ناجً اللهب1772116501ً

غٌر مسدد83صٌدلةذكراسٌد عبده عبدالجلٌل عبدالوارث1782116047

غٌر مسدد83صٌدلةذكرربٌع علً حمٌد صالح المساوي1792117373

غٌر مسدد82.38صٌدلةذكرعزالدٌن عادل غالب احمد1802114306

غٌر مسدد82.13صٌدلةأنثىهبة عبدهللا حسن عبدالرزاق عمالن1812116515

غٌر مسدد81.88صٌدلةذكرزكرٌا دمحم حسان عبده1822117221

غٌر مسدد81.63صٌدلةذكراٌهاب توفٌك عبده عبدهللا1832115271

غٌر مسدد81.25صٌدلةذكراٌهاب عبدالسالم بجاش دمحم هائل1842112443

غٌر مسدد81.25صٌدلةذكربشار دمحم عبدالغنً فرحان1852114315

غٌر مسدد81.13صٌدلةذكرصابر فؤاد عثمان عبٌد1862114742

غٌر مسدد80.75صٌدلةذكردمحم لائد مهٌوب ٌاسر الملٌك1872112374ً

غٌر مسدد80.75صٌدلةذكردمحم مصطفى سعٌد االمٌر1882114030

غٌر مسدد80صٌدلةذكرعبدالرحمن احمد دمحم عبده1892117121

غٌر مسدد80صٌدلةذكردمحم حمود سعٌد غالب نعمان1902117382

غٌر مسدد79.25صٌدلةذكرعبدهللا سلطان عبدهللا سٌف1912110576
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غٌر مسدد99.75مختبرات طبٌةأنثىابرار عبد االله احمد عمالن1922112267

غٌر مسدد99.75مختبرات طبٌةذكردمحم سعٌد ناجً غالب اسكندر1932115006

غٌر مسدد98.88مختبرات طبٌةذكراحمد رمزي دمحم احمد1942113601

غٌر مسدد98.25مختبرات طبٌةذكرعبٌده عامر عبداللطٌف احمد1952113404

غٌر مسدد97.88مختبرات طبٌةأنثىرٌم نبٌل صالح صالح سفٌان1962112471

غٌر مسدد97.77مختبرات طبٌةأنثىهدٌل طه عبده النابه1972112273ً

غٌر مسدد97.5مختبرات طبٌةأنثىمها زكرٌا دمحم سٌف الحمودي1982112943

غٌر مسدد97.38مختبرات طبٌةذكراسامة احمد عبدالموي فائد1992110353

غٌر مسدد96.13مختبرات طبٌةأنثىهدٌل متوكل روحان عمالن2002110917

غٌر مسدد96مختبرات طبٌةأنثىازهار رشدي دمحم احمد2012113542

غٌر مسدد95.88مختبرات طبٌةأنثىسمٌة ماجد عبده احمد2022110620

غٌر مسدد93.88مختبرات طبٌةأنثىدعاء منصور صالح عبدالولً ابوغزال2032111963

غٌر مسدد93.88مختبرات طبٌةذكرصالح عبدالعلٌم عبده ثابت2042113002

غٌر مسدد93.75مختبرات طبٌةذكرلتٌبه عبداللطٌف احمد دمحم الممدم2052116841

غٌر مسدد92.75مختبرات طبٌةأنثىرهام حمٌد سعٌد منصور2062115466

غٌر مسدد92.5مختبرات طبٌةذكرعمادالدٌن عبدهللا دمحم عبدالمادر2072111921

غٌر مسدد92.38مختبرات طبٌةأنثىنجاة منصر دمحم فارع2082108614

غٌر مسدد92.25مختبرات طبٌةذكرموسى خالد عبد دمحم اسماعٌل2092110683

غٌر مسدد92.25مختبرات طبٌةأنثىلواء صادق احمد عبده الشغدري2102114711

غٌر مسدد91.63مختبرات طبٌةأنثىربا عبدالصمد ناجً فرحان2112117328

غٌر مسدد91.5مختبرات طبٌةأنثىعصماء دمحم ناجً احمد الكمال2122111499ً

غٌر مسدد91.38مختبرات طبٌةذكراكرم عبدالرحمن علً عبده الصالح2132117058ً

غٌر مسدد91.13مختبرات طبٌةذكراحمد فهمً احمد دمحم الممدم2142116840

غٌر مسدد90.75مختبرات طبٌةذكردمحم لاٌد احمد ناشر2152102901

غٌر مسدد90.75مختبرات طبٌةذكرراشد دمحم احمد هزاع النمر2162112168

غٌر مسدد90.63مختبرات طبٌةأنثىاحسان علً عبدهللا غالب2172114832

غٌر مسدد89.25مختبرات طبٌةأنثىدالل علً عامر هادي2182116285

غٌر مسدد88.88مختبرات طبٌةأنثىحنان رفٌك دمحم سعٌد الحكٌم2192113830ً

غٌر مسدد88.88مختبرات طبٌةأنثىبلمٌس عبدالباسط احمد فرحان2202115967

غٌر مسدد88.88مختبرات طبٌةذكرعواد عبدالفتاح صالح ناشر عبٌدان2212117711

ٌ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 مسدد88.25مختبرات طبٌةذكرمهٌوب احمد عبد مهٌوب2222113331

غٌر مسدد87.88مختبرات طبٌةأنثىامنة دمحم سعٌد لائد2232116381

غٌر مسدد87مختبرات طبٌةأنثىبٌان طاهر علً ردمان2242114673

غٌر مسدد85.88مختبرات طبٌةذكراوٌس حمود نصر غالب2252117409

غٌر مسدد85.38مختبرات طبٌةذكرمشعل احمد دمحم ثابت2262116295

غٌر مسدد84.75مختبرات طبٌةذكردمحم عبد الجبار عبده لاسم2272115838

غٌر مسدد84.5مختبرات طبٌةأنثىهبة عبده دمحم سفٌان الحمٌدي2282113929

غٌر مسدد84.5مختبرات طبٌةذكردمحم امٌن دمحم لائد2292116833

غٌر مسدد83.5مختبرات طبٌةذكرٌوسف امٌن دمحم عبدالمادر2302114273

غٌر مسدد83.38مختبرات طبٌةذكردمحم امٌن احمد علً ناجً اللهب2312116501ً

غٌر مسدد83.25مختبرات طبٌةذكرمصطفى دمحم سعد البطاح2322103081

غٌر مسدد83.13مختبرات طبٌةأنثىعصمة طارق دمحم عبدهللا2332115535

غٌر مسدد82.88مختبرات طبٌةأنثىشٌماء دمحم عبدالحبٌب دمحم2342114497

غٌر مسدد82.63مختبرات طبٌةأنثىامل هشام سعٌد دمحم سالم2352114477

غٌر مسدد81.75مختبرات طبٌةذكراٌمن باسم عبده نعمان2362110646

غٌر مسدد81.38مختبرات طبٌةذكرعائد احمد عبدهللا لاسم2372114868

غٌر مسدد80.75مختبرات طبٌةذكردمحم مصطفى سعٌد االمٌر2382114038

غٌر مسدد79.25مختبرات طبٌةذكرعبدهللا سلطان عبدهللا سٌف2392110576

غٌر مسدد78.88مختبرات طبٌةأنثىبثٌنه جمٌل دمحم احمد2402114681

غٌر مسدد78.75مختبرات طبٌةذكردمحم صادق ٌحٌى فرحان2412113852

غٌر مسدد77.5مختبرات طبٌةأنثىوسٌلة عبدهللا سعٌد لائد العبٌدي2422116713

غٌر مسدد77مختبرات طبٌةأنثىندى عبدالهادي الحاج دمحم ممبل2432112375

غٌر مسدد77مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالجلٌل عبده عساج2442114147

غٌر مسدد75.88مختبرات طبٌةذكراسامه امٌن ردمان خالد2452111044

غٌر مسدد74.5مختبرات طبٌةأنثىشٌماء معاذ حسن علً المعمري2462114676

غٌر مسدد99.75تمرٌض عالًأنثىابرار عبد االله احمد عمالن2472112267

غٌر مسدد99.75تمرٌض عالًذكردمحم سعٌد ناجً غالب اسكندر2482115006

غٌر مسدد99.35تمرٌض عالًأنثىاسماء مهدي هزاع عبده2492113755

غٌر مسدد97.38تمرٌض عالًذكراسامة احمد عبدالموي فائد2502110353

غٌر مسدد96.88تمرٌض عالًأنثىمارٌة فؤاد علً حسان2512112094
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غٌر مسدد96.13تمرٌض عالًأنثىهدٌل متوكل روحان عمالن2522110917

غٌر مسدد93.63تمرٌض عالًذكرهالل هاشم دمحم عبدالوهاب2532115109

غٌر مسدد92.13تمرٌض عالًأنثىالهام لحطان حسان لحطان الماض2542102696ً

غٌر مسدد91.25تمرٌض عالًأنثىسما عبداللطٌف احمد دمحم شمس الدٌن2552111331

غٌر مسدد90.88تمرٌض عالًذكرٌونس نعمان عبد المجٌد عبده2562112391

غٌر مسدد90.75تمرٌض عالًذكردمحم لاٌد احمد ناشر2572102901

غٌر مسدد89.38تمرٌض عالًأنثىامرٌة امٌن مهٌوب حسن2582116959

غٌر مسدد89تمرٌض عالًذكرامٌن فٌصل علً لاسم2592113428

غٌر مسدد88.25تمرٌض عالًذكرمهٌوب احمد عبد مهٌوب2602113331

غٌر مسدد87.38تمرٌض عالًذكرٌوسف عبده حمود دبوان2612110900

غٌر مسدد87.25تمرٌض عالًذكردمحم صادق سعٌد سعٌد الحسن2622113626ً

غٌر مسدد86.38تمرٌض عالًأنثىخدٌجة عبدهللا سٌف لاسم2632111217

غٌر مسدد86.25تمرٌض عالًأنثىاٌمان امٌن عبدهللا عبده2642112829

غٌر مسدد85.63تمرٌض عالًأنثىلمٌس عبدالحفٌظ دمحم لاسم2652112482

غٌر مسدد85.25تمرٌض عالًأنثىشٌماء عبدالوهاب ابراهٌم ثابت2662113881

غٌر مسدد84.88تمرٌض عالًأنثىسلوى احمد عبدهللا عثمان2672112393

غٌر مسدد84.5تمرٌض عالًذكردمحم امٌن دمحم لائد2682116833

غٌر مسدد83.75تمرٌض عالًذكرعبدالرحمن احمد دمحم مهٌوب2692114293

غٌر مسدد83.38تمرٌض عالًذكردمحم امٌن احمد علً ناجً اللهب2702116501ً

غٌر مسدد83.25تمرٌض عالًذكرمصطفى دمحم سعد البطاح2712113793

غٌر مسدد83تمرٌض عالًأنثىخولة عارف غٌالن عبده الحاج2722111509

غٌر مسدد81.75تمرٌض عالًذكراٌمن باسم عبده نعمان2732110646

غٌر مسدد80.75تمرٌض عالًأنثىافنان دمحم امٌن نصر2742116982

غٌر مسدد79.25تمرٌض عالًذكرعبدهللا سلطان عبدهللا سٌف2752110576

غٌر مسدد78.63تمرٌض عالًأنثىامٌمة عبدالتواب ٌوسف عبدهللا2762115339

غٌر مسدد75.88تمرٌض عالًذكراسامه امٌن ردمان خالد2772110710

غٌر مسدد74.88تمرٌض عالًذكرزٌد عصام علً ناج2782108245ً

غٌر مسدد73تمرٌض عالًذكرادٌب فؤاد سلطان عبده غالب2792104024

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


