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ممبول202018588425.2083.20تمرٌض عالًذكردمحم صادق عباس احمد دمحم الواف12102865ً

ممبول2121145690.3827.1183.11تمرٌض عالًذكرمبارن دمحم حمٌد دمحم22105416

ممبول1821175689.1326.7482.74تمرٌض عالًذكرعمر لائد احمد ابراهٌم32100516

ممبول1924115492.3827.7181.71تمرٌض عالًذكرحمزة عٌسى احمد المنور42100200

ممبول172114529929.7081.70تمرٌض عالًذكرصمر عبده هزاع الشراج52101662ً

ممبول1823135491.8827.5681.56تمرٌض عالًذكراصٌل حمود لائد نصر62101829

ممبول162512539227.6080.60تمرٌض عالًذكردمحم عبدالملن خالد علً الكمال72104814ً

ممبول2118155487.526.2580.25تمرٌض عالًذكرسرور دمحم دمحم احمد السروري82100432

ممبول1721125099.529.8579.85تمرٌض عالًذكردمحم عبدالغنً علً احمد92101127

ممبول1521165289.1326.7478.74تمرٌض عالًأنثىامة الملن عبدهللا علً خالد الكمال102101807ً

ممبول2020115192.2527.6878.68تمرٌض عالًأنثىبشرى دمحم حٌدر احمد112100546

ممبول182585191.3827.4178.41تمرٌض عالًأنثىدٌانا فؤاد صالح لاسم الحمري122101548

ممبول1316204997.7529.3378.33تمرٌض عالًذكرطلحه فؤاد مهٌوب دمحم132101196

ممبول1620134995.7528.7377.73تمرٌض عالًأنثىفاطمه عبدالجلٌل دمحم عبدهللا142105012

ممبول1623115092.1327.6477.64تمرٌض عالًأنثىرحمة دمحم عبده عثمان دمحم152105953

ممبول152114509227.6077.60تمرٌض عالًأنثىامل عبدالباسط عبده سٌف الماض162102048ً

ممبول1320164994.6328.3977.39تمرٌض عالًأنثىبشارة عبدالحكٌم عبدالعزٌز غالب172100734

ممبول162311509127.3077.30تمرٌض عالًذكرامجد احمد عبدهللا دمحم الكمال182104486ً

ممبول1724125380.524.1577.15تمرٌض عالًذكرعمران دمحم عبدهللا عل192105966ً

ممبول172112509027.0077.00تمرٌض عالًأنثىهدى عبدالحكٌم عبده احمد الماض202103401ً

ممبول212485379.6323.8976.89تمرٌض عالًذكرصدام احمد سعٌد علوان212107127

ممبول1621124992.2527.6876.68تمرٌض عالًذكرنجم الدٌن فائد دمحم سٌف222101154

ممبول152014499127.3076.30تمرٌض عالًأنثىرانة عبدالوهاب حسن احمد232102406

ممبول1618134797.6329.2976.29تمرٌض عالًأنثىشهد فٌصل احمد عبدالعزٌز دمحم الشاهد242100527

ممبول1819104797.2529.1876.18تمرٌض عالًذكردمحم منصور دمحم لاسم252106321

ممبول172294893.6328.0976.09تمرٌض عالًذكردمحم عبدهللا عبده لاسم262101564

ممبول1520144990.1327.0476.04تمرٌض عالًذكرحسام حسن سلٌمان حسان272103002

ممبول1420144893.2527.9875.98تمرٌض عالًذكرجامل عبدالحكٌم ناحً سعٌد282102040

ممبول1320154892.8827.8675.86تمرٌض عالًذكرزكرٌا عبدهللا عبدالحمٌد شمسان292103223
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ممبول1720114891.6327.4975.49تمرٌض عالًذكرسلٌمان امٌن احمد عبده الرباط302103785ً

ممبول1519124697.2529.1875.18تمرٌض عالًأنثىامنة عبداللطٌف عبدالرب دمحم العبس312102261ً

ممبول1418154793.6328.0975.09تمرٌض عالًأنثىاٌمان عبدهللا احمد عبدالسالم322100494

ممبول1321144890.1327.0475.04تمرٌض عالًذكردمحم رشاد هاشم دمحم سعٌد332101207

ممبول1419124599.8829.9674.96تمرٌض عالًأنثىامامه منٌر صالح حزام شمسان342100165

ممبول1720104791.7527.5374.53تمرٌض عالًأنثىامٌمة عبدالناصر احمد علً الكمال352102042ً

ممبول172284791.527.4574.45تمرٌض عالًذكرعلً عبدهللا علً احمد362101964

ممبول1518144791.2527.3874.38تمرٌض عالًأنثىاٌة ولٌد عبد الرلٌب دمحم سٌف372104045

ممبول151916508124.3074.30تمرٌض عالًذكررٌاض حسن احمد ابراهٌم382101209

ممبول1621104790.7527.2374.23تمرٌض عالًذكروسام عبدالغنً دمحم عبده392103552

ممبول1221144789.526.8573.85تمرٌض عالًأنثىكرٌمة ٌوسف احمد دمحم402104759
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غٌر ممبول1817114692.3827.7173.71تمرٌض عالًأنثىاسماء حسن عبدهللا حسن412103752

غٌر ممبول1815134692.2527.6873.68تمرٌض عالًأنثىزٌنب عبدهللا احمد حسن422102155

غٌر ممبول1717104498.3829.5173.51تمرٌض عالًأنثىاٌثار علً دمحم منصر432102591

غٌر ممبول1418124498.2529.4873.48تمرٌض عالًأنثىابرار مروان دمحم عل442102412ً

غٌر ممبول172484981.2524.3873.38تمرٌض عالًذكرجواد عبدالسالم عبدهللا عل452105795ً

غٌر ممبول1421124787.526.2573.25تمرٌض عالًذكراحمد امٌن دمحم علً الحسٌن462105898ً

غٌر ممبول1422104687.6326.2972.29تمرٌض عالًأنثىمنار هاشم عبدالوهاب عبدهللا472100108

غٌر ممبول1420104494.1328.2472.24تمرٌض عالًذكرامجد محفوظ دمحم عبدهللا482105292

غٌر ممبول1518114493.8828.1672.16تمرٌض عالًذكرخالد دمحم لاسم صالح السروري492105488

غٌر ممبول141814468726.1072.10تمرٌض عالًذكرفؤاد عبدهللا حسن عبدهللا502100841

غٌر ممبول172194783.525.0572.05تمرٌض عالًذكرمعتز عبدالباسط عبدالمجٌد علً الماض512106559ً

غٌر ممبول142110459027.0072.00تمرٌض عالًأنثىجمٌلة دمحم حازم عبدالجلٌل522103472

غٌر ممبول142194492.7527.8371.83تمرٌض عالًأنثىافنان محسن عثمان لاسم سعٌد532107150

غٌر ممبول151711439628.8071.80تمرٌض عالًذكراحمد جمٌل عبده سعد542102228

غٌر ممبول151994395.8828.7671.76تمرٌض عالًأنثىاٌة عبدهللا دمحم مهٌوب552105626

غٌر ممبول1217144395.7528.7371.73تمرٌض عالًذكربشار علً احمد المنصوب562101979

غٌر ممبول1319134588.8826.6671.66تمرٌض عالًأنثىنصرة رفٌك عبدالموي عبدالماجد572104581

غٌر ممبول152194588.8826.6671.66تمرٌض عالًذكرسلٌمان علً عبدهللا علً الشغدري582105625

غٌر ممبول1616114395.528.6571.65تمرٌض عالًذكراسامة عبده مهٌوب عبدالغفار592100528

غٌر ممبول1515154588.526.5571.55تمرٌض عالًذكرجالل عبدالجبار احمد سلطان602103918

غٌر ممبول1715104297.8829.3671.36تمرٌض عالًأنثىفرح فؤاد على سنان العسل612107957ً

غٌر ممبول1517114393.7528.1371.13تمرٌض عالًأنثىمعالً دمحم هزاع سلطان622104943

غٌر ممبول151984296.8829.0671.06تمرٌض عالًذكرمعتصم فواز مهٌوب حسن632101968

غٌر ممبول1615114296.6328.9970.99تمرٌض عالًأنثىنهى فهد عبده ناجً سعٌد الفمٌة642102978

غٌر ممبول1221104391.8827.5670.56تمرٌض عالًذكروائل دمحم سلطان سٌف احمد652101452

غٌر ممبول1420124681.7524.5370.53تمرٌض عالًذكراٌمن باسم عبده نعمان662100004

غٌر ممبول1416134391.2527.3870.38تمرٌض عالًذكرابراهٌم طاهر عبده عل672102781ً

غٌر ممبول1617104391.2527.3870.38تمرٌض عالًأنثىنسٌبة رشاد عبده دمحم ناج682101318ً

غٌر ممبول19178448726.1070.10تمرٌض عالًذكرصهٌب عبدهللا لاسم سعٌد692100043
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غٌر ممبول1715114390.1327.0470.04تمرٌض عالًأنثىهدٌل نجٌب دمحم عل702100941ً

غٌر ممبول1516104196.3828.9169.91تمرٌض عالًأنثىتسنٌم عبدالرحمن لاسم ابراهٌم712105275

غٌر ممبول142184389.6326.8969.89تمرٌض عالًذكرعبدالكرٌم سٌف احمد غالب722103204

غٌر ممبول1412144099.2529.7869.78تمرٌض عالًأنثىنهال نبٌل احمد حسن المجاهد732100958

غٌر ممبول815194292.527.7569.75تمرٌض عالًأنثىمارٌا طه دمحم مصلح742102045

غٌر ممبول172084582.2524.6869.68تمرٌض عالًذكرنادر عبدالموي عبدهللا دمحم752104035

غٌر ممبول1316114098.2529.4869.48تمرٌض عالًأنثىعصماء مطٌع حسن عل762102526ً

غٌر ممبول121612409829.4069.40تمرٌض عالًأنثىعائشه علً احمد دمحم772100186

غٌر ممبول152084387.7526.3369.33تمرٌض عالًذكردمحم ٌوسف هائل هزاع782101283

غٌر ممبول1320104387.7526.3369.33تمرٌض عالًذكرعرفات ادٌب عبدهللا دمحم792101024

غٌر ممبول112014458124.3069.30تمرٌض عالًذكربكٌل سعٌد فرحان جمٌل802107025

غٌر ممبول151784097.1329.1469.14تمرٌض عالًأنثىسارة عبدالملن عبدهللا حسن812105209

غٌر ممبول1615104192.6327.7968.79تمرٌض عالًذكرحسٌن عبد اللة احمد لاسم زربة822102231

غٌر ممبول1617104385.8825.7668.76تمرٌض عالًذكرشرف محفوظ سعٌد لحطان832101546

غٌر ممبول151884192.2527.6868.68تمرٌض عالًذكرموسى خالد عبد دمحم اسماعٌل842100298

غٌر ممبول1318134481.8824.5668.56تمرٌض عالًذكرعبدالرؤوف عبده عبدهللا دمحم852101603

غٌر ممبول1318114287.7526.3368.33تمرٌض عالًأنثىهدٌل منصور عبدهللا ثابت لاسم الباشا862100602

غٌر ممبول141873997.7529.3368.33تمرٌض عالًأنثىشٌماء عبدهللا غالب دمحم غالب الدمٌن872101150ً

غٌر ممبول141693997.6329.2968.29تمرٌض عالًأنثىهداٌة سعٌد سٌف دمحم882100709

غٌر ممبول131413409428.2068.20تمرٌض عالًذكرعمٌل عباس عبدالرحمن احمد892103672

غٌر ممبول121994093.7528.1368.13تمرٌض عالًذكرولٌد احمد عبدالواسع نعمان902100654

غٌر ممبول915143899.8829.9667.96تمرٌض عالًأنثىرٌم جالل عبده ناجً الهجام912100687ً

غٌر ممبول1116113899.7529.9367.93تمرٌض عالًأنثىاسماء طالل شرف نعمان الحمادي922100957

غٌر ممبول151773996.3828.9167.91تمرٌض عالًأنثىروى عبداالله احمد مهٌوب932104623

غٌر ممبول161884286.2525.8867.88تمرٌض عالًذكردمحم مهٌوب لاسم ناجً الحمري942105614

غٌر ممبول1415103995.6328.6967.69تمرٌض عالًأنثىعهود سعٌد حسن حزام952100270

غٌر ممبول131994188.8826.6667.66تمرٌض عالًذكربشار دمحم فرحان دمحم962102744

غٌر ممبول131873898.1329.4467.44تمرٌض عالًأنثىردٌنة دمحم عبد العلٌم نعمان972100753

غٌر ممبول122354091.2527.3867.38تمرٌض عالًأنثىسالً دمحم دمحم ناج982101082ً

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

غٌر ممبول151794187.6326.2967.29تمرٌض عالًذكرعبدالعلٌم عبده لائد احمد الكمال992106687ً

غٌر ممبول1118103994.1328.2467.24تمرٌض عالًأنثىمارٌا دمحم دمحم بجاش1002100952

غٌر ممبول141884090.7527.2367.23تمرٌض عالًأنثىشٌماء طاهر دمحم سعٌد1012105705

غٌر ممبول131710409027.0067.00تمرٌض عالًأنثىعائشة فهد دمحم عبدهللا العلٌم1022100569ً

غٌر ممبول131511399327.9066.90تمرٌض عالًأنثىهٌفاء مهٌوب عبدهللا مهٌوب1032100277

غٌر ممبول1217114089.526.8566.85تمرٌض عالًأنثىامل احمد عبدة عل1042103059ً

غٌر ممبول121983992.7527.8366.83تمرٌض عالًأنثىالفت فؤاد احمد لائد1052105351

غٌر ممبول151593992.7527.8366.83تمرٌض عالًأنثىنسمة احمد احمد ناج1062102453ً

غٌر ممبول1212133799.3829.8166.81تمرٌض عالًأنثىاٌة نبٌل عبده فارع البكاري1072101198

غٌر ممبول1413123992.6327.7966.79تمرٌض عالًأنثىعائشة عبدهللا هالل غالب اسماعٌل1082102647

غٌر ممبول1315103895.8828.7666.76تمرٌض عالًأنثىخلود احمد خالد ردمان الشرعب1092105627ً

غٌر ممبول914143799.1329.7466.74تمرٌض عالًذكرعبدهللا صالح احمد دمحم الشرعب1102101904ً

غٌر ممبول121510379929.7066.70تمرٌض عالًأنثىاٌمان عبدالرحمن احمد عبدهللا1112102918

غٌر ممبول131611408926.7066.70تمرٌض عالًأنثىمرام دمحم حمود لاسم التبع1122102465ً

غٌر ممبول111812418425.2066.20تمرٌض عالًذكرعاهد جمٌل ناجً احمد1132100974

غٌر ممبول1312123797.2529.1866.18تمرٌض عالًذكرمنصور عبدالسالم عبدهللا صالح1142104533

غٌر ممبول1316103990.2527.0866.08تمرٌض عالًأنثىعائشة عبدهللا دمحم دمحم الحمٌدي1152102402

غٌر ممبول1119104086.8826.0666.06تمرٌض عالًأنثىاوسان عبدالعزٌز عبده احمد الماض1162102741ً

غٌر ممبول1413103796.3828.9165.91تمرٌض عالًأنثىاٌة غالب سعٌد عمالن1172107475

غٌر ممبول171110389327.9065.90تمرٌض عالًأنثىماجدة طالل عبد المجٌد عماد1182104363

غٌر ممبول151974182.8824.8665.86تمرٌض عالًذكراسامه عبدالعلٌم دمحم احمد1192107088

غٌر ممبول1311123699.3829.8165.81تمرٌض عالًذكردمحم جمٌل هزاع عل1202103840ً

غٌر ممبول14188408625.8065.80تمرٌض عالًأنثىنوال علً دمحم عل1212103235ً

غٌر ممبول1112143795.528.6565.65تمرٌض عالًأنثىرٌم دمحم احمد عبده الرباط1222103932ً

غٌر ممبول112073891.7527.5365.53تمرٌض عالًذكرندى رزاز دمحم احمد التبع1232103073ً

غٌر ممبول12169379528.5065.50تمرٌض عالًذكراسامة مختار دمحم ا براهٌم1242106434

غٌر ممبول1213113698.2529.4865.48تمرٌض عالًأنثىساهٌر عبد هللا عبد الرحمن حمود1252103293

غٌر ممبول121994084.7525.4365.43تمرٌض عالًذكرعبدالفتاح سعٌد احمد عبدهللا1262104266

غٌر ممبول1415124181.2524.3865.38تمرٌض عالًأنثىسئون ٌحٌى هزاع دمحم1272104181
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غٌر ممبول151393794.528.3565.35تمرٌض عالًأنثىتسنٌم صادق عبدالجلٌل عبدالرحمن1282102875

غٌر ممبول1313133987.526.2565.25تمرٌض عالًأنثىجهاد طه ناجً غانم دمحم1292105145

غٌر ممبول1513103890.1327.0465.04تمرٌض عالًذكراٌمن توفٌك عبدالمجٌد عل1302101185ً

غٌر ممبول161784180.1324.0465.04تمرٌض عالًذكرعبدالعلٌم عبده سعٌد علوان1312106563

غٌر ممبول1017103793.3828.0165.01تمرٌض عالًذكرمشٌر حسان لائد مرشد1322101434

غٌر ممبول1214123889.6326.8964.89تمرٌض عالًأنثىعتك حمود شمسان احمد1332103200

غٌر ممبول111983889.3826.8164.81تمرٌض عالًذكررجب احمد لائد مرشد1342103528

غٌر ممبول1115133985.8825.7664.76تمرٌض عالًأنثىهداٌة فواز عبدهللا دمحم البدوي1352103054

غٌر ممبول152043985.7525.7364.73تمرٌض عالًذكرنجٌب ٌاسٌن شرف غالب1362103567

غٌر ممبول152054081.6324.4964.49تمرٌض عالًذكرعبدهللا عبدالغنً احمد عثمان1372104639

غٌر ممبول161473791.1327.3464.34تمرٌض عالًذكربشار عبدالخالك دمحم سعٌد1382101449

غٌر ممبول1315103886.3825.9163.91تمرٌض عالًأنثىثناء عبده منصور حسن1392102302

غٌر ممبول1114133886.2525.8863.88تمرٌض عالًأنثىبراءة فٌصل حسن دمحم علً الصبري1402101563

غٌر ممبول161273596.1328.8463.84تمرٌض عالًأنثىروى فؤاد لاسم سعٌد الجالل1412100723

غٌر ممبول131593788.7526.6363.63تمرٌض عالًذكراحمد جمٌل احمد عبدالعزٌز1422101440

غٌر ممبول1414103885.3825.6163.61تمرٌض عالًذكرامجد سٌف الصغٌر مهٌوب1432101130

غٌر ممبول13179398224.6063.60تمرٌض عالًذكرعبدالباسط دمحم احمد عبٌد1442102812

غٌر ممبول1017103788.526.5563.55تمرٌض عالًأنثىاخالص سرحان سعٌد احمد المصعدي1452103239

غٌر ممبول131213388525.5063.50تمرٌض عالًذكررؤوف عبدهللا علً عبدهللا مشهور1462103047

غٌر ممبول1412113787.6326.2963.29تمرٌض عالًذكرٌاسٌن عبده صالح حسن المشرل1472105824ً

غٌر ممبول141673787.3826.2163.21تمرٌض عالًذكرعبد الرحٌم وازع نعمان لائد1482108407

غٌر ممبول121211359428.2063.20تمرٌض عالًذكروائل احمد احمد علً السروري1492103322

غٌر ممبول151863980.3824.1163.11تمرٌض عالًذكرحذٌفة احمد دمحم سعٌد1502107942

غٌر ممبول1110133496.8829.0663.06تمرٌض عالًأنثىمارٌة فؤاد علً حسان1512101513

غٌر ممبول131763689.8826.9662.96تمرٌض عالًذكراٌهاب توفٌك دمحم عبدهللا1522103976

غٌر ممبول1011133496.528.9562.95تمرٌض عالًأنثىفاطمة وحٌد عبده اسماعٌل الكوري1532100207

غٌر ممبول15156368926.7062.70تمرٌض عالًذكراحمد سٌف علً عبدالكرٌم1542104276

غٌر ممبول814123495.3828.6162.61تمرٌض عالًأنثىعفاف مهٌوب ثابت عبدهللا1552107075

غٌر ممبول1314103785.3825.6162.61تمرٌض عالًأنثىهٌفاء عبدهللا عبده سعٌد غالب1562105778
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غٌر ممبول151643591.7527.5362.53تمرٌض عالًذكرامجد دمحم عبده احمد مهٌوب1572101228

غٌر ممبول121593688.3826.5162.51تمرٌض عالًأنثىشذى توفٌك علً عبدالول1582104648ً

غٌر ممبول151473688.2526.4862.48تمرٌض عالًذكراسامه عبدالباسط عبدهللا حسن الكمال1592105010ً

غٌر ممبول1012123494.8828.4662.46تمرٌض عالًأنثىهبة باسم ممبل دمحم احمد1602103750

غٌر ممبول1213103591.1327.3462.34تمرٌض عالًأنثىرٌناس مصطفى كامل لاسم1612100319

غٌر ممبول1112103397.7529.3362.33تمرٌض عالًذكرعبدالجبار عدنان ابراهٌم ثابت عزب1622108281

غٌر ممبول101673397.6329.2962.29تمرٌض عالًأنثىامه الغفور طارق عبده ناج1632100694ً

غٌر ممبول11158349428.2062.20تمرٌض عالًذكرعبدالرؤف عبدالملن ابراهٌم سٌف1642105112

غٌر ممبول121573493.7528.1362.13تمرٌض عالًأنثىمرام احمد دمحم سلطان عبده1652103959

غٌر ممبول11148339729.1062.10تمرٌض عالًأنثىامة العلٌم علً هزاع دمحم1662101606

غٌر ممبول615123396.8829.0662.06تمرٌض عالًأنثىودٌعة نعمان دمحم ممبل1672100675

غٌر ممبول1113113590.1327.0462.04تمرٌض عالًأنثىمروى دمحم عبدالجلٌل مكرد1682101594

غٌر ممبول917113783.3825.0162.01تمرٌض عالًأنثىعبٌر لاسم سٌف حمٌد عباس1692100937

غٌر ممبول141683879.8823.9661.96تمرٌض عالًذكرفرٌد عبداالله نعمان احمد الشدادي1702104257

غٌر ممبول1310123589.7526.9361.93تمرٌض عالًأنثىاالء امٌن علً دمحم1712102949

غٌر ممبول141293589.2526.7861.78تمرٌض عالًأنثىهداٌة عبدالتواب احمد اسماعٌل1722103387

غٌر ممبول121493589.1326.7461.74تمرٌض عالًأنثىامٌمة دمحم احمد حمود الماض1732100636ً

غٌر ممبول111763492.3827.7161.71تمرٌض عالًأنثىاضواء مهٌوب عبدهللا لائد1742104979

غٌر ممبول11167349227.6061.60تمرٌض عالًأنثىهنادي محمود عبده احمد1752101851

غٌر ممبول1111133588.1326.4461.44تمرٌض عالًذكراحمد عبدالرحمن احمد سعٌد لحطان1762102134

غٌر ممبول121493588.1326.4461.44تمرٌض عالًذكررشاد عبدالعزٌز دمحم عبدهللا الشجاع1772102624

غٌر ممبول1014123684.525.3561.35تمرٌض عالًذكراسامة دمحم سعٌد عبدالجلٌل1782103760

غٌر ممبول15166378124.3061.30تمرٌض عالًأنثىرحاب توفٌك حازم عبدالجلٌل1792103470

غٌر ممبول12169378124.3061.30تمرٌض عالًذكرصهٌب عادل صالح عبده1802104055

غٌر ممبول141193490.7527.2361.23تمرٌض عالًذكرمالن عبدهللا لاسم احمد1812103595

غٌر ممبول715113393.7528.1361.13تمرٌض عالًأنثىغدٌر منصور عبدهللا ثابت الباشا1822100609

غٌر ممبول91214358726.1061.10تمرٌض عالًذكردمحم عبدالرحمن احمد عبدالواسع1832100895

غٌر ممبول1214103683.6325.0961.09تمرٌض عالًأنثىتسنٌم عبدالرلٌب شمسان عثمان1842102895

غٌر ممبول141853780.2524.0861.08تمرٌض عالًذكرتوهٌب سلطان احمد فارع1852103578
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غٌر ممبول101212348926.7060.70تمرٌض عالًأنثىسبا دمحم احمد ناج1862106302ً

غٌر ممبول131373392.2527.6860.68تمرٌض عالًأنثىرنا رزاز سلطان سٌف1872102544

غٌر ممبول1210113391.3827.4160.41تمرٌض عالًأنثىنور عبدالناصر احمد عل1882100252ً

غٌر ممبول71993584.525.3560.35تمرٌض عالًأنثىسناء احمد غالب عل1892102972ً

غٌر ممبول109183777.6323.2960.29تمرٌض عالًأنثىمروة نبٌل عبدالرلٌب سعٌد العدٌن1902108337ً

غٌر ممبول131643390.6327.1960.19تمرٌض عالًذكرحسٌن علً دمحم دمحم1912101145

غٌر ممبول101493390.527.1560.15تمرٌض عالًأنثىشروق دمحم غالب عبدهللا1922106636

غٌر ممبول131453293.6328.0960.09تمرٌض عالًأنثىانساب عبدالرحمن حامد احمد1932105494

غٌر ممبول1112103390.2527.0860.08تمرٌض عالًأنثىسمٌة فاروق دمحم ممبل1942104370

غٌر ممبول121563389.8826.9659.96تمرٌض عالًأنثىشورى حمود عبدهللا عبدالواحد الطٌار1952108188

غٌر ممبول13993196.528.9559.95تمرٌض عالًذكرعبدالملن مروان عبدهللا حسن1962102513

غٌر ممبول101563196.3828.9159.91تمرٌض عالًأنثىاصالة احمد طاهر عمالن1972104700

غٌر ممبول13127329327.9059.90تمرٌض عالًأنثىعتاب دمحم عبدالولً نصر الحمودي1982101028

غٌر ممبول1111103292.7527.8359.83تمرٌض عالًذكرفؤاد احمد دمحم احمد1992106303

غٌر ممبول111393389.2526.7859.78تمرٌض عالًأنثىسعاد فؤاد دمحم لاسم2002104670

غٌر ممبول131083195.7528.7359.73تمرٌض عالًأنثىاٌمان دمحم احمد نعمان2012103219

غٌر ممبول101293195.7528.7359.73تمرٌض عالًأنثىخلود سعٌد حسن دمحم علً الصبري2022102420

غٌر ممبول111673485.2525.5859.58تمرٌض عالًأنثىاٌات طاهر دمحم سعٌد2032105576

غٌر ممبول131673678.3823.5159.51تمرٌض عالًذكرابو العز دمحم دمحم حمادي2042101192

غٌر ممبول121193291.6327.4959.49تمرٌض عالًأنثىنهى نجٌب دمحم محمود غالب2052101881

غٌر ممبول91483194.8828.4659.46تمرٌض عالًأنثىحماس مختار احمد نعمان2062101462

غٌر ممبول111833291.527.4559.45تمرٌض عالًذكرعبدالوهاب سامً علً دمحم2072106754

غٌر ممبول111093097.8829.3659.36تمرٌض عالًأنثىردٌنة منصور احمد مهٌوب2082101971

غٌر ممبول121383387.8826.3659.36تمرٌض عالًأنثىروى عبدهللا دمحم عبدالجلٌل2092108476

غٌر ممبول161183580.7524.2359.23تمرٌض عالًأنثىافنان دمحم امٌن نصر2102102639

غٌر ممبول101773483.525.0559.05تمرٌض عالًذكرٌوسف امٌن دمحم عبدالمادر2112106660

غٌر ممبول81663096.7529.0359.03تمرٌض عالًذكراٌمن عبد الجلٌل احمد لاسم2122100784

غٌر ممبول813143579.7523.9358.93تمرٌض عالًأنثىاٌصال ممبل احمد عل2132101689ً

غٌر ممبول13106299929.7058.70تمرٌض عالًأنثىاٌات احمد سٌف دمحم لاسم2142102102
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غٌر ممبول131363288.7526.6358.63تمرٌض عالًذكرحمزة منٌر لائد سٌف حسن2152101456

غٌر ممبول121463288.1326.4458.44تمرٌض عالًذكرسهٌل عبدالرلٌب عبدالوهاب دمحم2162101860

غٌر ممبول111453094.7528.4358.43تمرٌض عالًذكراكرم صادق علً دمحم2172100921

غٌر ممبول812123287.8826.3658.36تمرٌض عالًأنثىرغدة خالد ابراهٌم عل2182106554ً

غٌر ممبول1014103481.1824.3558.35تمرٌض عالًذكربشٌر سرحان غالب لائد2192105506

غٌر ممبول111183094.2528.2858.28تمرٌض عالًأنثىغالٌه راوح هزاع مهٌوب الحمدي2202105759

غٌر ممبول91493287.3826.2158.21تمرٌض عالًذكرمعتصم مالن عبدالواحد دمحم2212101582

غٌر ممبول1289299729.1058.10تمرٌض عالًأنثىنوال عبدهللا سعد حسن2222103705

غٌر ممبول13993190.2527.0858.08تمرٌض عالًذكرداوود عبدالواحد عثمان دمحم2232106142

غٌر ممبول111943480.2524.0858.08تمرٌض عالًذكرمهند عبدهللا احمد عبدالمجٌد2242106324

غٌر ممبول101193093.3828.0158.01تمرٌض عالًأنثىسهام عبده احمد ممبل2252106315

غٌر ممبول610143093.2527.9857.98تمرٌض عالًأنثىصابرٌن عبدهللا سعٌد لائد الشمسان2262101047ً

غٌر ممبول911113189.7526.9357.93تمرٌض عالًأنثىوفاء دمحم ناجً عبده فارع المخالف2272103731ً

غٌر ممبول81652996.3828.9157.91تمرٌض عالًذكراشرف امٌن عبدالولً ٌحٌى2282101222

غٌر ممبول711133189.6326.8957.89تمرٌض عالًأنثىحنان شكري مهٌوب لحطان2292100806

غٌر ممبول81493189.6326.8957.89تمرٌض عالًأنثىعصماء عبدالباسط دمحم فرحان البحر2302101325

غٌر ممبول91383092.7527.8357.83تمرٌض عالًذكرعبدالرحمن ٌاسٌن لاسم عبده2312106011

غٌر ممبول141163189.1326.7457.74تمرٌض عالًذكرسامً دمحم لاٌد خالد االدرٌس2322104641ً

غٌر ممبول91362899.1329.7457.74تمرٌض عالًأنثىلمٌاء طه عبدهللا عبدالول2332100845ً

غٌر ممبول121273188.7526.6357.63تمرٌض عالًأنثىوسٌلة سعٌد سٌف دمحم2342100714

غٌر ممبول141443285.3825.6157.61تمرٌض عالًذكرفرسان عبدهللا ٌاسٌن ناج2352102376ً

غٌر ممبول713113188.526.5557.55تمرٌض عالًأنثىامانً عبدهللا صادق سنان2362104553

غٌر ممبول91663188.1326.4457.44تمرٌض عالًأنثىابرار عبدالجلٌل احمد عل2372107793ً

غٌر ممبول910113091.3827.4157.41تمرٌض عالًأنثىشٌماء علً دمحم حزام الصبري2382100803

غٌر ممبول131163090.8827.2657.26تمرٌض عالًذكرمشعل فكري دمحم احمد2392102441

غٌر ممبول131163090.7527.2357.23تمرٌض عالًذكردمحم لاٌد احمد ناشر2402101935

غٌر ممبول111553187.2526.1857.18تمرٌض عالًأنثىالطاف هائل دمحم نعمان2412105695

غٌر ممبول81382993.8828.1657.16تمرٌض عالًذكرعلً عبدالجلٌل سٌف دمحم اسكندر2422107530

غٌر ممبول81673187.1326.1457.14تمرٌض عالًذكردمحم عباس عبده عل2432108096ً
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غٌر ممبول911113186.7526.0357.03تمرٌض عالًأنثىمارٌا فؤاد حسان دمحم2442107940

غٌر ممبول121463283.3825.0157.01تمرٌض عالًذكرصالح عبده عبدهللا سٌف2452106744

غٌر ممبول121072992.8827.8656.86تمرٌض عالًأنثىزٌن خالد عبدالعزٌز عبدهللا2462100206

غٌر ممبول10119308926.7056.70تمرٌض عالًأنثىسهى دمحم مهٌوب احمد الماض2472104302ً

غٌر ممبول81192895.528.6556.65تمرٌض عالًذكرزكرٌا عبده هزاع حسان2482103761

غٌر ممبول87122798.529.5556.55تمرٌض عالًأنثىسارة عبدالرحمن سعٌد عبدالمادر2492101764

غٌر ممبول12163318525.5056.50تمرٌض عالًأنثىهبه بجاش عبدالرحمن دمحم2502100232

غٌر ممبول12114279829.4056.40تمرٌض عالًأنثىمالن جالل دمحم عبدهللا2512102965

غٌر ممبول121273184.6325.3956.39تمرٌض عالًأنثىالماس عبدالباسط سعٌد ناجً الطٌار2522101096

غٌر ممبول121443087.7526.3356.33تمرٌض عالًذكردمحم عبدالغنً سعٌد احمد العامري2532106631

غٌر ممبول81362797.529.2556.25تمرٌض عالًأنثىشمس فهد عبدالمعطً عل2542100939ً

غٌر ممبول89122990.6327.1956.19تمرٌض عالًذكراسامه عادل سعٌد سٌف2552103655

غٌر ممبول111273087.2526.1856.18تمرٌض عالًأنثىصفاء خالد صالح سٌف ناج2562100855ً

غٌر ممبول91092893.7528.1356.13تمرٌض عالًأنثىتمنً احمد غالب خالد الوهبان2572100037ً

غٌر ممبول101442893.528.0556.05تمرٌض عالًأنثىروٌنة توفٌك دمحم عبدهللا العامري2582106312

غٌر ممبول111473280.1324.0456.04تمرٌض عالًذكرانس دمحم علً حسان العامري2592100704

غٌر ممبول101272990.1327.0456.04تمرٌض عالًأنثىصابرٌن عبده دمحم عبده السوٌدي2602101014

غٌر ممبول10127299027.0056.00تمرٌض عالًذكراسامه عبدالكرٌم دمحم صالح الصوف2612106377ً

غٌر ممبول81462893.2527.9855.98تمرٌض عالًذكررٌدان حسان عبده دمحم2622105456

غٌر ممبول131263182.6324.7955.79تمرٌض عالًذكربشار فائز علً سعٌد2632106745

غٌر ممبول101342795.2528.5855.58تمرٌض عالًأنثىاسماء معمر غرسان عل2642105924ً

غٌر ممبول111373181.7524.5355.53تمرٌض عالًذكربشار غالب سعٌد لاسم2652100554

غٌر ممبول127113084.8825.4655.46تمرٌض عالًأنثىدٌنا عصام عبدالمادر احمد حٌدر الجوبان2662105417ً

غٌر ممبول111172988.1326.4455.44تمرٌض عالًذكرٌعموب علً عبدهللا دمحم سعٌد2672103564

غٌر ممبول111062794.7528.4355.43تمرٌض عالًأنثىلٌلى فٌصل دمحم عبدالكرٌم2682107214

غٌر ممبول101452987.8826.3655.36تمرٌض عالًأنثىارزاق نبٌل عبدهللا ممبل العسل2692101557ً

غٌر ممبول141173277.8823.3655.36تمرٌض عالًأنثىهبة سلطان سٌف عبدالوارث المدس2702101478ً

غٌر ممبول99102890.8827.2655.26تمرٌض عالًأنثىشٌماء حسن عبدالمادر حزام2712103894

غٌر ممبول71763084.1325.2455.24تمرٌض عالًذكراحمد عبدالباري عبدهللا دمحم الطٌب2722103954
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غٌر ممبول6149298726.1055.10تمرٌض عالًأنثىامل عبدالموي عبده حسن الخلٌدي2732104439

غٌر ممبول121342986.8826.0655.06تمرٌض عالًذكراسامة عبدالباسط سلطان احمد2742106533

غٌر ممبول14793083.525.0555.05تمرٌض عالًذكردمحم مهٌوب احمد هزاع2752105616

غٌر ممبول9882510030.0055.00تمرٌض عالًأنثىروسلٌن عمار دمحم علً شمسان2762108013

غٌر ممبول91282986.6325.9954.99تمرٌض عالًأنثىحنٌن نصر عبد الرلٌب محسن زٌد2772102859

غٌر ممبول91372986.6325.9954.99تمرٌض عالًأنثىشذى عبدالسالم عبدهللا عبدالوهاب الكمال2782101621ً

غٌر ممبول811113083.2524.9854.98تمرٌض عالًذكررٌان عبده دمحم فرحان الحٌدري2792103400

غٌر ممبول613102986.3825.9154.91تمرٌض عالًأنثىامة الناصر عبدهللا علً خالد الكمال2802101587ً

غٌر ممبول8982599.529.8554.85تمرٌض عالًأنثىسناء جمٌل هزاع عل2812103032ً

غٌر ممبول101182985.7525.7354.73تمرٌض عالًأنثىهبه هزاع احمد عبده الملٌك2822101687ً

غٌر ممبول15862985.6325.6954.69تمرٌض عالًذكرعمران مهٌوب سالم ٌحٌى2832102368

غٌر ممبول101193082.2524.6854.68تمرٌض عالًذكراسامه صادق دمحم عبده2842105460

غٌر ممبول91272888.7526.6354.63تمرٌض عالًذكربدر الدٌن منصور سلطان سٌف البرٌه2852104961ً

غٌر ممبول811102985.3825.6154.61تمرٌض عالًذكردمحم هزاع عبدهللا دمحم2862105034

غٌر ممبول111062791.7527.5354.53تمرٌض عالًذكرباسل دمحم عبدالرحمن دمحم2872102233

غٌر ممبول91272887.7526.3354.33تمرٌض عالًأنثىزٌنب دمحم سعٌد علً الحٌدري2882103231

غٌر ممبول81172694.3828.3154.31تمرٌض عالًأنثىمروى ناجً دمحم حسن2892100986

غٌر ممبول71282790.8827.2654.26تمرٌض عالًأنثىسهى توفٌك ابا الحسن دمحم نصر الحمودي2902100811

غٌر ممبول131052887.526.2554.25تمرٌض عالًذكرعبدهللا دمحم احمد عمالن2912108328

غٌر ممبول91072694.1328.2454.24تمرٌض عالًأنثىسحر ٌاسٌن علً عوض عل2922105369ً

غٌر ممبول101252790.527.1554.15تمرٌض عالًأنثىاٌة وهٌب عبده علً دمحم2932102055

غٌر ممبول89122983.7525.1354.13تمرٌض عالًأنثىرواء عبدالرحٌم لائد سعٌد2942101549

غٌر ممبول111062790.3827.1154.11تمرٌض عالًذكراحمد عبدالرحمن لائد ردمان2952104728

غٌر ممبول99112983.525.0554.05تمرٌض عالًأنثىامٌمه عبدالمادر صالح دمحم2962101043

غٌر ممبول1188279027.0054.00تمرٌض عالًأنثىرفٌده صادق عبدالوهاب مرشد الشرعب2972101039ً

غٌر ممبول81072596.1328.8453.84تمرٌض عالًذكردمحم عبدالكرٌم ٌحًٌ سٌف2982105641

غٌر ممبول118102982.7524.8353.83تمرٌض عالًذكرامجد عزالدٌن عبده حسن2992104032

غٌر ممبول81673175.8822.7653.76تمرٌض عالًذكراسامه امٌن ردمان خالد3002105249

غٌر ممبول88122885.8825.7653.76تمرٌض عالًأنثىسارة فؤاد لائد عبده3012107967
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غٌر ممبول61392885.7525.7353.73تمرٌض عالًأنثىخلود خالد عبدالعزٌز عبدهللا3022101334

غٌر ممبول81111307923.7053.70تمرٌض عالًذكررهٌب عبدهللا دمحم عون3032105848

غٌر ممبول121032595.6328.6953.69تمرٌض عالًذكرنصار امٌن عبده دمحم سٌف3042103349

غٌر ممبول111342885.6325.6953.69تمرٌض عالًذكردمحم عبداالله احمد سفٌان3052101566

غٌر ممبول101232595.528.6553.65تمرٌض عالًأنثىٌمنى فؤاد غالب صالح3062103558

غٌر ممبول106112788.7526.6353.63تمرٌض عالًأنثىنضال عبده دمحم شعنون3072102201

غٌر ممبول61182595.3828.6153.61تمرٌض عالًأنثىامٌمة توفٌك دمحم حزام احمد الدعٌس3082104128

غٌر ممبول812113175.3722.6153.61تمرٌض عالًأنثىسلمى عبده مهٌوب دمحم3092104953

غٌر ممبول91162691.527.4553.45تمرٌض عالًأنثىنور توفٌك علً دمحم المدس3102102558ً

غٌر ممبول9138307823.4053.40تمرٌض عالًذكربندر حسن عبده ممام3112106781

غٌر ممبول11109307823.4053.40تمرٌض عالًأنثىجمٌلة احمد سلٌمان ناصر الوصاب3122104346ً

غٌر ممبول61092594.528.3553.35تمرٌض عالًأنثىعائشه احمد حسن غالب3132105545

غٌر ممبول79102690.7527.2353.23تمرٌض عالًذكرصخر دمحم العزي دمحم الممرع3142105552ً

غٌر ممبول121052787.2526.1853.18تمرٌض عالًذكرعبدالباري جمٌل عبدهللا عبدالغن3152105591ً

غٌر ممبول10982786.8826.0653.06تمرٌض عالًذكرمرسل سٌف مهٌوب حسن3162104119

غٌر ممبول10982786.7526.0353.03تمرٌض عالًأنثىابتسام عبدهللا عبدالكرٌم عبدهللا3172104712

غٌر ممبول91082786.525.9552.95تمرٌض عالًأنثىوفاء احمد دمحم مستور الباجل3182100747ً

غٌر ممبول81562979.7523.9352.93تمرٌض عالًأنثىدالٌا عبدالرلٌب عبدهللا مهٌوب3192105780

غٌر ممبول71272689.2526.7852.78تمرٌض عالًأنثىرباء جمٌل علً السعٌدي3202108248

غٌر ممبول81292979.2523.7852.78تمرٌض عالًذكرعبدالعزٌز محمود حٌدره عبدالملن3212104821

غٌر ممبول12972882.3824.7152.71تمرٌض عالًذكردمحم علً احمد دمحم حٌدرة3222101677

غٌر ممبول9992785.6325.6952.69تمرٌض عالًأنثىلمٌس عبدالحفٌظ دمحم لاسم3232106266

غٌر ممبول71262592.1327.6452.64تمرٌض عالًذكرجار هللا جمٌل عبده عل3242104541ً

غٌر ممبول111252882.1324.6452.64تمرٌض عالًأنثىهبة عبدهللا حسن عبدالرزاق عمالن3252107827

غٌر ممبول14662688.6326.5952.59تمرٌض عالًأنثىاجمال عبدالجبار دمحم عبدهللا3262103905

غٌر ممبول10892785.2525.5852.58تمرٌض عالًأنثىاسماء دمحم احمد غالب النمر3272105633

غٌر ممبول9982688.526.5552.55تمرٌض عالًذكردمحم امٌن دبوان دمحم3282102999

غٌر ممبول81542785.1325.5452.54تمرٌض عالًذكردمحم طه عبده علوان3292103557

غٌر ممبول12982978.2523.4852.48تمرٌض عالًأنثىاوسان بشٌر دمحم صالح3302100691
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غٌر ممبول111052688.1326.4452.44تمرٌض عالًأنثىجمال امٌن عبدالغنً شمسان3312102518

غٌر ممبول111072881.3824.4152.41تمرٌض عالًذكردمحم سعٌد عبدهللا عل3322105374ً

غٌر ممبول111152784.525.3552.35تمرٌض عالًذكرنواف عبده هزاع سعد3332106741

غٌر ممبول141042881.1324.3452.34تمرٌض عالًذكرصابر فؤاد عثمان عبٌد3342102637

غٌر ممبول141052977.7523.3352.33تمرٌض عالًذكردمحم عبدالماهر احمد اسماعٌل3352106052

غٌر ممبول131163074.2522.2852.28تمرٌض عالًذكراسامة دمحم سعٌد احمد3362104607

غٌر ممبول1098278425.2052.20تمرٌض عالًذكراحمد فٌصل سعٌد سرحان الصرٌم3372108469ً

غٌر ممبول10692590.6327.1952.19تمرٌض عالًأنثىوالء لاسم ناجً لاسم العواض3382105183ً

غٌر ممبول101182977.1323.1452.14تمرٌض عالًذكراصٌل احمد بجاش حمٌد3392101368

غٌر ممبول61282687.1326.1452.14تمرٌض عالًذكرنسٌبة دمحم دمحم عبدهللا سعٌد3402107178

غٌر ممبول71372783.7525.1352.13تمرٌض عالًأنثىمارٌة مالن عبدهللا احمد3412103947

غٌر ممبول10782590.3827.1152.11تمرٌض عالًذكرامجد صادق عبدهللا حسن الفارع3422104572ً

غٌر ممبول101252783.525.0552.05تمرٌض عالًأنثىهدٌل عبدالعزٌز دمحم عبداللة3432100621

غٌر ممبول91182880.12524.0452.04تمرٌض عالًأنثىاثار سلطان عبده دمحم3442105678

غٌر ممبول11992976.6923.0152.01تمرٌض عالًأنثىختام سٌف عبده دمحم3452104850

غٌر ممبول10108288024.0052.00تمرٌض عالًأنثىامل دمحم مهٌوب عبدالعزٌز3462104219

غٌر ممبول10972686.6325.9951.99تمرٌض عالًأنثىافنان سٌف عبده دمحم3472104852

غٌر ممبول15752783.2524.9851.98تمرٌض عالًأنثىامٌمة دمحم جسار عبده3482107648

غٌر ممبول71182686.2525.8851.88تمرٌض عالًذكرعمار عبده سعٌد علً الزكري3492108028

غٌر ممبول710102782.6324.7951.79تمرٌض عالًأنثىرحمة عدنان عبده لاسم3502107301

غٌر ممبول121242879.2523.7851.78تمرٌض عالًأنثىٌسرى طه هائل دمحم3512106043

غٌر ممبول88112782.524.7551.75تمرٌض عالًأنثىسوسن دمحم احمد اسعد الشجاع3522104118

غٌر ممبول10782589.1326.7451.74تمرٌض عالًأنثىرنا احمد علً عبده نصر الحمودي3532104369

غٌر ممبول81272782.3824.7151.71تمرٌض عالًذكرجمٌل عبدالغنً لاسم دمحم3542103942

غٌر ممبول8116258926.7051.70تمرٌض عالًذكراحمد ٌحٌى ٌوسف شرف3552108075

غٌر ممبول10962588.1326.4451.44تمرٌض عالًذكرنائف عبدالعزٌز احمد راوح3562101880

غٌر ممبول8862298.1329.4451.44تمرٌض عالًأنثىسناء دمحم فائد احمد دمحم3572108160

غٌر ممبول8107258826.4051.40تمرٌض عالًأنثىاسماء حمود دمحم مهٌوب3582102835

غٌر ممبول6882297.8829.3651.36تمرٌض عالًذكراٌمن دمحم سلطان سٌف3592105203
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غٌر ممبول5109249127.3051.30تمرٌض عالًذكرافاق علً سعٌد حمٌد3602102519

غٌر ممبول13662587.6326.2951.29تمرٌض عالًأنثىاشراق شائف عبدالرحمن عل3612100758ً

غٌر ممبول91152587.526.2551.25تمرٌض عالًذكررائد سرحان سعٌد عل3622102932ً

غٌر ممبول81082684.1325.2451.24تمرٌض عالًذكرحاتم عبدالحمٌد دمحم عبدالواحد3632105665

غٌر ممبول91162684.1325.2451.24تمرٌض عالًأنثىعواطف دمحم حمود شمسان3642103695

غٌر ممبول87122779.8823.9650.96تمرٌض عالًأنثىاداب العزي اسماعٌل غالب التبع3652107701ً

غٌر ممبول12792876.3822.9150.91تمرٌض عالًأنثىاضواء فائد سٌف عبده الزعزع3662104030ً

غٌر ممبول91062586.2525.8850.88تمرٌض عالًأنثىذكاء هائل دمحم لاسم3672105286

غٌر ممبول111122489.3826.8150.81تمرٌض عالًذكرزٌاد عبدالوكٌل لاسم عبدهللا3682101844

غٌر ممبول78102585.8825.7650.76تمرٌض عالًأنثىجهاد سعٌد عبدالوهاب عثمان3692103901

غٌر ممبول9962489.1326.7450.74تمرٌض عالًأنثىشٌماء لاسم لحطان علً سعٌد3702104435

غٌر ممبول101062682.2524.6850.68تمرٌض عالًأنثىابابٌل هزاع علً عبٌد3712108144

غٌر ممبول9962488.8826.6650.66تمرٌض عالًذكرصالح العزي دمحم لاٌد السروري3722105493

غٌر ممبول9952391.6327.4950.49تمرٌض عالًأنثىهدٌل امٌن محسن عل3732103973ً

غٌر ممبول71062391.527.4550.45تمرٌض عالًأنثىرحمه فتحً عبدالفتاح سعٌد الدبع3742106060ً

غٌر ممبول91262778.1323.4450.44تمرٌض عالًذكرعبدالحكٌم دمحم مهٌوب عل3752104562ً

غٌر ممبول61162391.2527.3850.38تمرٌض عالًذكرمهند عبده حمود ناج3762103276ً

غٌر ممبول11572391.2527.3850.38تمرٌض عالًأنثىمرام احمد حسن عبٌد الشرمان3772101446ً

غٌر ممبول11692681.1324.3450.34تمرٌض عالًأنثىزٌنب غالب دمحم احمد3782101808

غٌر ممبول10862487.2526.1850.18تمرٌض عالًذكرمعتصم دمحم علً عبدالحاج3792101173

غٌر ممبول10772487.1326.1450.14تمرٌض عالًأنثىاٌمان نبٌل دمحم مهٌوب الشعب3802104109ً

غٌر ممبول8892583.7525.1350.13تمرٌض عالًأنثىكفاء حمود دمحم لاسم3812103257

غٌر ممبول7882390.3827.1150.11تمرٌض عالًذكربشٌر مكرم سعٌد عبدالمجٌد3822101187

غٌر ممبول81072583.6325.0950.09تمرٌض عالًأنثىوفاء محمود عبدهللا اسماعٌل3832107855

غٌر ممبول7882390.2527.0850.08تمرٌض عالًأنثىتسنٌم عدنان دمحم عبدالواسع الشرجب3842100739ً

غٌر ممبول8792486.8826.0650.06تمرٌض عالًأنثىاٌمان فٌصل سٌف عبدالول3852104176ً

غٌر ممبول10762390.1327.0450.04تمرٌض عالًأنثىنهله سعٌد دمحم فاضل3862103357

غٌر ممبول51282583.3825.0150.01تمرٌض عالًذكرشعٌب امٌن دمحم عبدالمادر3872107073

غٌر ممبول10772486.525.9549.95تمرٌض عالًأنثىافنان راشد علً حمود زٌد3882101402
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غٌر ممبول14752679.7523.9349.93تمرٌض عالًأنثىافراح احمد لاسم سعٌد ناصر3892100537

غٌر ممبول6692196.3828.9149.91تمرٌض عالًأنثىندي عبدالرلٌب دمحم احمد سعٌد الحبش3902105785ً

غٌر ممبول81052389.6326.8949.89تمرٌض عالًذكرامجد عبدهللا احمد عبٌد االدرٌس3912106059ً

غٌر ممبول899267923.7049.70تمرٌض عالًذكرتوفٌك عبدالرزاق دمحم ٌحٌى3922107299

غٌر ممبول7862195.6328.6949.69تمرٌض عالًأنثىهبة دمحم علً سلطان3932107543

غٌر ممبول8962388.8826.6649.66تمرٌض عالًأنثىاعتصام حمود عبدالغنً لاسم الكمال3942103583ً

غٌر ممبول10862484.8825.4649.46تمرٌض عالًذكرذٌاب دمحم احمد غالب فرحان3952105522

غٌر ممبول6882291.527.4549.45تمرٌض عالًأنثىعصماء مصطفى صالح احمد الحمري3962101898

غٌر ممبول97102677.8823.3649.36تمرٌض عالًذكرهبة عبدالرزاق مرشد احمد عبدهللا3972101330

غٌر ممبول71062387.6326.2949.29تمرٌض عالًأنثىنسمه امٌن عبدهللا غالب العبٌدى3982108339

غٌر ممبول11762484.2525.2849.28تمرٌض عالًأنثىورود دمحم غالب احمد البحٌري3992105666

غٌر ممبول7892484.1325.2449.24تمرٌض عالًأنثىصفاء مفٌد عبدهللا ٌحٌى الجراف4002106698ً

غٌر ممبول91152580.7524.2349.23تمرٌض عالًذكردمحم لائد مهٌوب ٌاسر الملٌك4012107934ً

غٌر ممبول10872580.6324.1949.19تمرٌض عالًذكرصفوان غالب سٌف عبده4022103897

غٌر ممبول71142290.3827.1149.11تمرٌض عالًأنثىتٌسٌر علً عبده مكرد4032102509

غٌر ممبول11862580.2524.0849.08تمرٌض عالًذكردمحم عبدالرلٌب سٌف هزاع4042106632

غٌر ممبول1077248324.9048.90تمرٌض عالًأنثىخولة عارف غٌالن عبده الحاج4052102587

غٌر ممبول7762096.1328.8448.84تمرٌض عالًذكرمدٌن نجٌب علً ثابت4062101238

غٌر ممبول698238625.8048.80تمرٌض عالًأنثىرٌنا فتٌح راشد عبدالرزاق المجهدي4072101718

غٌر ممبول11682579.2523.7848.78تمرٌض عالًذكرعبدالرحمن علً هزاع حمٌد4082107331

غٌر ممبول71172579.2523.7848.78تمرٌض عالًذكرعبدهللا سلطان عبدهللا سٌف4092103327

غٌر ممبول71082579.1323.7448.74تمرٌض عالًذكراحمد نظٌر دمحم عبدالمادر المرش4102101708ً

غٌر ممبول10852385.6325.6948.69تمرٌض عالًأنثىهنٌه فتح مهدي احمد4112102589

غٌر ممبول111042578.8823.6648.66تمرٌض عالًأنثىخنساء سٌف علً عبده4122107206

غٌر ممبول8782385.3825.6148.61تمرٌض عالًأنثىبشرى فاروق عبدهللا سعٌد4132105419

غٌر ممبول11862578.6323.5948.59تمرٌض عالًذكراحمد عبد الملن عبد الغنً دمحم4142108611

غٌر ممبول86122675.1322.5448.54تمرٌض عالًأنثىاحالم عبدالسالم دمحم حسن الدخٌن4152102309

غٌر ممبول71092675.1322.5448.54تمرٌض عالًأنثىرلٌبة احمد عبدالجبار ناج4162106405ً

غٌر ممبول10952481.6324.4948.49تمرٌض عالًذكراٌهاب توفٌك عبده عبدهللا4172104272
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غٌر ممبول11552191.6327.4948.49تمرٌض عالًأنثىبشرى دمحم عبدهللا صالح سٌف4182103227

غٌر ممبول95102481.524.4548.45تمرٌض عالًأنثىتٌسٌر احمد سعد علً سعد اللحج4192101267ً

غٌر ممبول8962384.7525.4348.43تمرٌض عالًذكردمحم احمد عبدالرحمن احمد4202103206

غٌر ممبول8972481.2524.3848.38تمرٌض عالًذكراحمد عبدالعزٌز عبدالغنً عبدالوهاب4212101669

غٌر ممبول10552094.528.3548.35تمرٌض عالًذكرٌحٌى علً ٌحٌى حسٌن الخوالن4222107662ً

غٌر ممبول10822094.2528.2848.28تمرٌض عالًذكرمصطفى مهٌوب عبدالغنً احمد4232107129

غٌر ممبول11832287.3826.2148.21تمرٌض عالًذكرماجالن دمحم فارع دمحم المحمودي4242104116

غٌر ممبول8592287.2526.1848.18تمرٌض عالًذكراحمد عبدالباسط احمد عبدالعزٌز4252102990

غٌر ممبول71172577.1323.1448.14تمرٌض عالًذكرعمران دمحم ٌاسٌن ناج4262104240ً

غٌر ممبول898257723.1048.10تمرٌض عالًأنثىندى عبدالهادي الحاج دمحم ممبل4272105174

غٌر ممبول91332576.7523.0348.03تمرٌض عالًذكرهٌثم دمحم غالب لائد العدٌن4282106463ً

غٌر ممبول8692383.3825.0148.01تمرٌض عالًأنثىاسماء عبداالله عبده احمد سٌف4292100854

غٌر ممبول10104248024.0048.00تمرٌض عالًذكرهائل سٌف علً بجاش4302105858

غٌر ممبول78102576.3822.9147.91تمرٌض عالًأنثىهٌفاء امٌن هزاع مسعد الزٌادي4312104730

غٌر ممبول12642286.2525.8847.88تمرٌض عالًأنثىاٌمان امٌن عبدهللا عبده4322101769

غٌر ممبول9582286.1325.8447.84تمرٌض عالًأنثىامال احمد دمحم عبده الرباط4332106212ً

غٌر ممبول9852286.1325.8447.84تمرٌض عالًذكراٌات انور احمد علً السباع4342105930ً

غٌر ممبول7672092.7527.8347.83تمرٌض عالًأنثىرهام حمٌد سعٌد منصور4352107916

غٌر ممبول10742189.1326.7447.74تمرٌض عالًذكرحسام احمد علً لائد دمحم4362103494

غٌر ممبول81332479.1323.7447.74تمرٌض عالًأنثىندى احمد سعٌد دمحم العرٌم4372103038ً

غٌر ممبول6962189.1326.7447.74تمرٌض عالًأنثىسعود دبوان احمد عبدالغن4382106835ً

غٌر ممبول768218926.7047.70تمرٌض عالًأنثىعبٌر دمحم سرحان هائل4392105693

غٌر ممبول84122478.8823.6647.66تمرٌض عالًذكربشار حاشد نعمان عبده4402104946

غٌر ممبول81062478.7523.6347.63تمرٌض عالًذكرعلً صالح اسكندر دمحم اسكندر4412105407

غٌر ممبول11592575.1322.5447.54تمرٌض عالًأنثىدعاء ٌاسٌن دمحم نعمان4422107653

غٌر ممبول81042284.8825.4647.46تمرٌض عالًذكرخلٌفه معمر سٌف سعٌد العامري4432105017

غٌر ممبول81072574.8822.4647.46تمرٌض عالًذكرزٌد عصام علً ناج4442108292ً

غٌر ممبول7782284.525.3547.35تمرٌض عالًأنثىرنا عبدالماهر دمحم نعمان الشدادي4452108446

غٌر ممبول11562284.3825.3147.31تمرٌض عالًذكرعبدهللا عبدالرحٌم سعٌد سعٌد الحمري4462105734
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غٌر ممبول8752090.8827.2647.26تمرٌض عالًأنثىاذكار عبدهللا عبدالولً لاسم الشمٌري4472104420

غٌر ممبول6882284.1325.2447.24تمرٌض عالًأنثىروى لائد عبدهللا لاسم4482106083

غٌر ممبول6972283.7525.1347.13تمرٌض عالًذكرعبدالرحمن احمد دمحم مهٌوب4492104377

غٌر ممبول10772476.8823.0647.06تمرٌض عالًأنثىهاله علً حسن احمد الشرعب4502104624ً

غٌر ممبول101042476.8823.0647.06تمرٌض عالًذكرصدام عبدالباسط عبدالعزٌز لاسم4512107290

غٌر ممبول14282476.2522.8846.88تمرٌض عالًأنثىوفاء جمٌل عمالن نعمان المدس4522103130ً

غٌر ممبول10842282.8824.8646.86تمرٌض عالًذكراٌمن دمحم نعمان لائد4532108417

غٌر ممبول9962475.8822.7646.76تمرٌض عالًأنثىابرار دمحم عبدالحمٌد دمحم الشرعب4542107569ً

غٌر ممبول5962089.1326.7446.74تمرٌض عالًأنثىامٌمة احمد عبدالرحمن احمد4552101919

غٌر ممبول10842282.2524.6846.68تمرٌض عالًذكررافت عبده ممبل عبده نصر4562103611

غٌر ممبول31182282.1324.6446.64تمرٌض عالًذكرجابر عبده حسان دمحم البرٌه4572103515ً

غٌر ممبول7592185.3825.6146.61تمرٌض عالًأنثىزبٌدة احمد علً مسعد4582103222

غٌر ممبول976228224.6046.60تمرٌض عالًذكراٌمن طه علً احمد عبدالسالم المهدي4592102372

غٌر ممبول6661895.2528.5846.58تمرٌض عالًأنثىرٌما دمحم مكرد سعٌد غالب4602104049

غٌر ممبول11852475.2522.5846.58تمرٌض عالًأنثىتسبٌح عبده حسن فرحان4612106382

غٌر ممبول6772088.2526.4846.48تمرٌض عالًأنثىالحان دمحم دمحم هزاع4622108398

غٌر ممبول8882474.8822.4646.46تمرٌض عالًأنثىعصماء دمحم عبدالمجٌد احمد4632107495

غٌر ممبول94102378.1323.4446.44تمرٌض عالًأنثىمنار دمحم سعٌد عبدالوهاب4642104566

غٌر ممبول947208826.4046.40تمرٌض عالًذكرجابر عمر عبدهللا دمحم حكم4652106949ً

غٌر ممبول7831894.6328.3946.39تمرٌض عالًأنثىلمٌاء دمحم عبده سعد4662102780

غٌر ممبول6851991.2527.3846.38تمرٌض عالًذكرعداله سلطان دمحم نعمان4672108128

غٌر ممبول9862377.7523.3346.33تمرٌض عالًذكرلٌصر عبدالرشٌد حمود دائل4682105232

غٌر ممبول9721894.2528.2846.28تمرٌض عالًذكررائف شائف عبدهللا عبده4692105822

غٌر ممبول6772087.526.2546.25تمرٌض عالًأنثىاشجان دمحم محسن احمد المشائ4702107531ً

غٌر ممبول7741893.8828.1646.16تمرٌض عالًذكررامً غالب دمحم غالب4712101601

غٌر ممبول6661893.7528.1346.13تمرٌض عالًأنثىالوف عبدهللا سلطان سعد4722101774

غٌر ممبول884208726.1046.10تمرٌض عالًذكرذٌاب فهٌم عبده غالب احمد4732100154

غٌر ممبول9842183.3825.0146.01تمرٌض عالًأنثىمٌمونة عبده علً فائد رسام4742106839

غٌر ممبول8852183.2524.9845.98تمرٌض عالًذكرجمال عبدالناصر دمحم عبدالرحمن4752102815
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غٌر ممبول9752183.2524.9845.98تمرٌض عالًأنثىمارٌنا بالل دمحم علً حمٌد4762106039

غٌر ممبول7692279.7523.9345.93تمرٌض عالًذكررضوان علً دمحم لاسم4772102911

غٌر ممبول8842085.9525.7945.79تمرٌض عالًأنثىازهار دمحم عبدالكرٌم عبدالرحمن4782102328

غٌر ممبول51131989.1326.7445.74تمرٌض عالًأنثىسما ابراهٌم سٌف عبده ردمان4792108226

غٌر ممبول688227923.7045.70تمرٌض عالًأنثىروان علً عبدالغنً عبدالمادر السروري4802102499

غٌر ممبول9852278.8823.6645.66تمرٌض عالًذكرعفٌف دمحم علً احمد الصوف4812106145ً

غٌر ممبول7772181.6324.4945.49تمرٌض عالًذكراحمد عبدالولً علً عبدهللا4822105278

غٌر ممبول7682181.6324.4945.49تمرٌض عالًذكرزاٌد نصر عبدالعزٌز دمحم4832106725

غٌر ممبول5962084.1325.2445.24تمرٌض عالًأنثىسعاد عبدهللا لائد لاسم4842105432

غٌر ممبول7672083.8825.1645.16تمرٌض عالًذكرعبدالرحمن صادق سعٌد عبده4852107575

غٌر ممبول10642083.7525.1345.13تمرٌض عالًذكررائد عبدهللا دمحم عبده مطر4862108318

غٌر ممبول855189027.0045.00تمرٌض عالًذكرلبوة عبدالولً سفٌان عبده4872105701

غٌر ممبول7561889.8826.9644.96تمرٌض عالًذكرحامد خالد عبدالولً عبدالمجٌد4882102935

غٌر ممبول54122179.7523.9344.93تمرٌض عالًأنثىارادة علً حمادي دمحم العودي4892103821

غٌر ممبول11642179.3823.8144.81تمرٌض عالًذكرعبدالكرٌم محمود مهٌوب سلطان4902103593

غٌر ممبول6851984.7525.4344.43تمرٌض عالًأنثىسارٌة فٌصل لائد ابراهٌم4912104254

غٌر ممبول6761984.6325.3944.39تمرٌض عالًأنثىرغد دمحم احمد ٌحٌى4922104231

غٌر ممبول6962177.8823.3644.36تمرٌض عالًذكربشار عبدالخالك دمحم ثابت4932106653

غٌر ممبول9821984.525.3544.35تمرٌض عالًذكرعزت فهٌم منصور احمد عل4942107232ً

غٌر ممبول8582177.3823.2144.21تمرٌض عالًأنثىحنون فؤاد سٌف عبده احمد4952103233

غٌر ممبول7841983.8825.1644.16تمرٌض عالًذكرعاصم عبدالواحد عبده لحطان4962107929

غٌر ممبول8662080.3824.1144.11تمرٌض عالًأنثىاعتدال عامر عبدالواحد هاشم4972105221

غٌر ممبول7751983.3825.0144.01تمرٌض عالًذكرمالن دمحم احمد عبده4982101572

غٌر ممبول9811886.6325.9943.99تمرٌض عالًذكرحسام علً دمحم عبدهللا عل4992103736ً

غٌر ممبول7102198324.9043.90تمرٌض عالًذكراحمد عبده عبدهللا مهٌوب5002107125

غٌر ممبول777217622.8043.80تمرٌض عالًأنثىزبٌده دمحم جسار عبده5012107636

غٌر ممبول7741885.6325.6943.69تمرٌض عالًأنثىانشراح عبدالجبار مهٌوب احمد الكمال5022105151ً

غٌر ممبول9572175.522.6543.65تمرٌض عالًذكرصخر عبد الجبار ٌاسر عبدهللا5032102101

غٌر ممبول9631885.525.6543.65تمرٌض عالًأنثىكفاح عبدالجلٌل عبدالحمٌد سٌف5042105349
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غٌر ممبول8662078.7523.6343.63تمرٌض عالًذكررانً ٌحٌى دمحم دمحم5052107066

غٌر ممبول6872175.3822.6143.61تمرٌض عالًذكرتوهٌب علً دمحم دمحم العامري5062107419

غٌر ممبول9752175.3822.6143.61تمرٌض عالًذكرخلٌفة احمد دمحم دمحم علً الملٌك5072105709ً

غٌر ممبول65102175.3822.6143.61تمرٌض عالًأنثىنهلة امٌن عبدهللا دمحم5082104933

غٌر ممبول9562078.6323.5943.59تمرٌض عالًذكرسلٌمان احمد سعٌد نصر5092104885

غٌر ممبول8651981.7524.5343.53تمرٌض عالًذكرعاصم دمحم فرحان سعٌد5102103535

غٌر ممبول9351787.3826.2143.21تمرٌض عالًذكرمنٌف احمد سرحان دمحم5112105577

غٌر ممبول11722077.2523.1843.18تمرٌض عالًذكررافت عصام درهم ثابت االثوري5122108408

غٌر ممبول11542077.2523.1843.18تمرٌض عالًذكرعماد حمود دمحم ناجً غالب5132105569

غٌر ممبول844169027.0043.00تمرٌض عالًأنثىنداء علً عبده صالح5142108269

غٌر ممبول9472076.522.9542.95تمرٌض عالًذكرصدام عبدهللا احمد حزام راجح5152108071

غٌر ممبول9371979.523.8542.85تمرٌض عالًذكراكرم حلمً طه دمحم السماف5162100829

غٌر ممبول4771881.7524.5342.53تمرٌض عالًأنثىسحر سمٌر ناجً لائد5172107470

غٌر ممبول872178525.5042.50تمرٌض عالًذكرهانً هائل دمحم نعمان5182106122

غٌر ممبول758207522.5042.50تمرٌض عالًذكرعبدهللا احمد علً عمر االهدل5192108424

غٌر ممبول1144197823.4042.40تمرٌض عالًذكرحمزة دمحم عبدهللا دمحم سعٌد5202103675

غٌر ممبول8551880.7524.2342.23تمرٌض عالًأنثىالفت دمحم عبدالحك عمالن5212101872

غٌر ممبول5681976.7523.0342.03تمرٌض عالًأنثىهدٌل بشٌر عبدالجبار دمحم5222108362

غٌر ممبول564159027.0042.00تمرٌض عالًأنثىكفى عبدالجبار مهٌوب سعٌد5232105247

غٌر ممبول5761879.8823.9641.96تمرٌض عالًأنثىساره لاسم سعٌد عبدالجلٌل احمد الحالل5242103772

غٌر ممبول4751686.4525.9441.94تمرٌض عالًأنثىنوال خلٌل دمحم احمد5252100750

غٌر ممبول8741976.2522.8841.88تمرٌض عالًذكرادرٌس علً احمد شوعً الراجح5262103381ً

غٌر ممبول6651782.3824.7141.71تمرٌض عالًذكرصالح امٌر علً حزام البرٌه5272103712ً

غٌر ممبول6851975.3822.6141.61تمرٌض عالًذكرابوبكر توفٌك عبده حاجب الصمدي5282106934

غٌر ممبول4761781.3824.4141.41تمرٌض عالًذكرعائد احمد عبدهللا لاسم5292104606

غٌر ممبول9431684.6325.3941.39تمرٌض عالًذكرخلٌل رزاز مبخوت عبدالرحٌم5302105122

غٌر ممبول5561683.7525.1341.13تمرٌض عالًأنثىنهله عبدالرحمن سٌف دمحم5312104532

غٌر ممبول6831780.3824.1141.11تمرٌض عالًذكرعثمان سٌف علً احمد5322108063

غٌر ممبول7641780.2524.0841.08تمرٌض عالًذكرٌاسر دمحم صالح احمد5332107491
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غٌر ممبول10341779.1323.7440.74تمرٌض عالًذكراسماعٌل علً عبدهللا احمد الحطوار5342107576

غٌر ممبول8351682.3824.7140.71تمرٌض عالًذكرعزالدٌن عادل غالب احمد5352106014

غٌر ممبول6661875.2522.5840.58تمرٌض عالًذكربسام لائد دمحم احمد سعٌد5362106080

غٌر ممبول8531681.7524.5340.53تمرٌض عالًأنثىخولة مختار عبدهللا دمحم5372108119

غٌر ممبول6561778.2523.4840.48تمرٌض عالًأنثىجٌهان حمدي عبدالمادر سعٌد5382103891

غٌر ممبول9241583.7525.1340.13تمرٌض عالًذكرعبدالحفٌظ منصور حسن علً العامري5392107057

غٌر ممبول935177723.1040.10تمرٌض عالًذكرحبٌب علً عبدالعزٌز عبدالول5402106902ً

غٌر ممبول6551679.2523.7839.78تمرٌض عالًذكرعلوي عبدالمادر سعٌد اسماعٌل5412106534

غٌر ممبول6351484.6325.3939.39تمرٌض عالًأنثىهبة عبدالرحٌم مامون نصر5422107838

غٌر ممبول8161580.1324.0439.04تمرٌض عالًأنثىهدٌل دمحم علً ثابت عبده5432104242

غٌر ممبول5441385.8825.7638.76تمرٌض عالًذكرمعتصم جسار علً غالب5442107179

غٌر ممبول6631578.2523.4838.48تمرٌض عالًذكرنجٌب دمحم علً دمحم البرٌه5452107555ً

غٌر ممبول6441481.3824.4138.41تمرٌض عالًأنثىبسمة عبده بن عبده عل5462103237ً

غٌر ممبول4531287.8826.3638.36تمرٌض عالًذكرعمر مهٌوب احمد خالد الكمال5472105830ً

غٌر ممبول5551575.3822.6137.61تمرٌض عالًذكرماجد نعمان مبخوت عبدالرحٌم5482105133

غٌر ممبول6331281.7524.5336.53تمرٌض عالًأنثىوردة حمود مهٌوب عبده غالب الزٌادي5492107520

غٌر ممبول8121184.2525.2836.28تمرٌض عالًذكرٌوسف مصطفى دمحم حزام5502105748

بدون هوٌة152254281.2524.3866.38تمرٌض عالًذكردمحم عادل دمحم نعمان5512104994

بدون هوٌة1017103784.1325.2462.24تمرٌض عالًأنثىعبٌر منٌب عبدالعلٌم دمحم الٌوسف5522103798ً

بدون هوٌة1316103974.6322.3961.39تمرٌض عالًذكرعمر مامون عبدالغنً عبدالوارث الرمٌمة5532104628

بدون هوٌة10962586.525.9550.95تمرٌض عالًأنثىاطوار عبدالجلٌل دمحم احمد5542106342

بدون هوٌة6962193.1327.9448.94تمرٌض عالًذكرارٌم ٌوسف عبدالموي سعٌد5552106525

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


