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معدل قبول %70درجة االمتحانمعدل الثانويةالنوعاسم الطالـــــــبم
معدل30%  

الثانوية
حالة الطلبالمعدل النهائي

مقبول94.59264.4028.3592.75أنثىحنان عبده احمد سعيد العنقبي1

مقبول97.139063.0029.1492.14ذكرمحمد عبدالكريم فرحان قائد2

مقبول83.389465.8025.0190.81ذكرزاهد محمد حمود عبدالرحمن االهدل3

مقبول90.389063.0027.1190.11ذكريحيى عبده محمد العزي4

مقبول85.879163.7025.7689.46أنثىرحمة عبدهللا علي قائد اليوسفي5

مقبول99.388257.4029.8187.21أنثىدعاء احمد محمد حسن6

مقبول908559.5027.0086.50ذكرعبدهللا عبدالوهاب عبده احمد السماوي7

مقبول89.128559.5026.7486.24ذكرهيثم احمد محمد بن محمد8

مقبول928358.1027.6085.70ذكرحسيم محمد عبدهللا مانع9

مقبول93.638156.7028.0984.79ذكراسامة محمد عبدالحميد محمد10

مقبول938156.7027.9084.60ذكراحمد علي محمد احمد وحيد11

مقبول91.758156.7027.5384.23ذكرعزالدين محمد هزاع غالب12

مقبول83.58458.8025.0583.85ذكرعزام نصر حزام محمد13

مقبول89.58156.7026.8583.55أنثىاسراء ياسين داؤد عبدالعزيز السروري14

مقبول89.127955.3026.7482.04ذكرفتحي عبدالوارث احمد طربوش15

مقبول86.58056.0025.9581.95ذكراحمد عبدالحق احمد ناجي16

مقبول87.757955.3026.3381.63ذكرمحمد عمر عبدالوهاب عبدالملك17

مقبول79.758257.4023.9381.33ذكراكرم محمد احمد عائض18

مقبول86.387854.6025.9180.51ذكرمحمد عبدالوهاب عبدالجليل مهيوب19

مقبول847955.3025.2080.50ذكرمحمد خالد محمد منصور20

مقبول877753.9026.1080.00أنثىشمس عبدالرحمن احمد ناشر21

مقبول84.637854.6025.3979.99ذكرحمزه محمد خالد فرحان22

مقبول95.57250.4028.6579.05ذكرمحمد عبدالوارث قائد محمد الزبيري23

مقبول83.757653.2025.1378.33ذكرمحمد عبدالملك محمد احمد الصلوي24

مقبول83.57653.2025.0578.25ذكرمحمد احمد علي فرحان التبعي25

مقبول95.637049.0028.6977.69ذكرشمسان عبدالقوي محمد دبوان26

مقبول86.257451.8025.8877.68ذكررشيد منير محمد عبدالسالم27

مقبول88.387351.1026.5177.61ذكرجار هللا علي سلطان عبدالرحمن28

مقبول89.757250.4026.9377.33أنثىاالء امين علي محمد29

مقبول87.757250.4026.3376.73غيداء عبدالواسع محمد الحميدي30

مقبول89.757149.7026.9376.63ذكراسامه عبدالفتاح محمد احمد عقيل31

مقبول857351.1025.5076.60ذكرمحمد عبداللطيف سلطان احمد32

سيلغى قبول أي طالب من قبل لجنة القبول في حالة عدم تطابق بياناته في الثانوية العامة مع البيانات المرفوعة لبوابة التنسيق األلكتروني 
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معدل قبول %70درجة االمتحانمعدل الثانويةالنوعاسم الطالـــــــبم
معدل30%  

الثانوية
حالة الطلبالمعدل النهائي

سيلغى قبول أي طالب من قبل لجنة القبول في حالة عدم تطابق بياناته في الثانوية العامة مع البيانات المرفوعة لبوابة التنسيق األلكتروني 

Republic of Yemen

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

الجمهوريـــة اليمنيــة

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

جامعـــــة تعـــــز

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

م2022/2021كشف ملحق باسماء الطلبة المقبولين بكلية الحقوق بحسب نتيجة امتحان القبول والمفاضلة بكلية الحقوق للعام الجامعي 

مقبول84.257351.1025.2876.38ذكرعبدالباسط يوسف سليمان زهير33

مقبول93.386948.3028.0176.31أنثىدعاء عبدالعليم امين احمد34

مقبول80.257451.8024.0875.88ذكرشرف الدين شهاب محمد عبدالباري35

مقبول84.637250.4025.3975.79ذكرجالل سلطان سعيد36

مقبول80.387351.1024.1175.21أنثىتيسير علي محمد عبد الرحمن37

مقبول84.757149.7025.4375.13ذكرابراهيم قائد محمد ابراهيم38

مقبول86.257049.0025.8874.88ذكروديع طاهر محمد علي المنصوري39

مقبول807149.7024.0073.70أنثىعال امين محمد حمود40

مقبول82.257049.0024.6873.68ذكرسليمان شرف سعيد نعمان اليوسفي41

مقبول86.386847.6025.9173.51ذكراحمد انيس سليمان قاسم اليافعي42

مقبول90.886646.2027.2673.46ذكرطه محمد محمد عبدالواسع43

مقبول88.56746.9026.5573.45ذكرشهاب منصور احمد احمد44

مقبول81.57049.0024.4573.45ذكرعبدالسالم محمد محمد اسماعيل السبئي45

مقبول88.256746.9026.4873.38ذكرموسى ناجي صالح علي46

مقبول90.56646.2027.1573.35ذكراسامه محمد سعيد مهيوب47

مقبول91.256545.5027.3872.88ذكرمحمد عبدهللا سيف احمد48

مقبول886545.5026.4071.90أنثىمنى حمود عبدهللا عبده مغلس49

مقبول92.256344.1027.6871.78ذكراحمد محمد اجمد عبدهللا50

مقبول96.136042.0028.8470.84ذكراسامة محمد عثمان قاسم الحميدي51

مقبول916243.4027.3070.70ذكرامجد محمد علي احمد52

مقبول86.756344.1026.0370.13أنثىسلمى محمد احمد دبوان53

مقبول79.756646.2023.9370.13انثىعال محمود قاسم علي احمد54

مقبول88.256243.4026.4869.88ذكرمحمد عثمان صالح ثابت55

مقبول88.136243.4026.4469.84أنثىرحاب ابراهيم فارع محمد56

مقبول93.885941.3028.1669.46أنثىبشرى عبده علي عبدالولي الوافي57

مقبول81.256444.8024.3869.18ذكراحمد عبدالرحمن علي مقبل58

مقبول83.386344.1025.0169.11ذكرمازن ياسين احمد محمد59

مقبول82.636344.1024.7968.89ذكرعبدالقوي عبدالجليل حسان احمد60

مقبول90.635941.3027.1968.49أنثىافنان محمد علي احمد الحبابي61

مقبول83.636243.4025.0968.49ذكراحمد ناجي اسماعيل محمد السلمي62

مقبول85.886142.7025.7668.46ذكرمحمد عيدروس علي محمد63

مقبول85.636142.7025.6968.39ذكرعمير خالد محمد عبدالرحمن64
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معدل قبول %70درجة االمتحانمعدل الثانويةالنوعاسم الطالـــــــبم
معدل30%  

الثانوية
حالة الطلبالمعدل النهائي

سيلغى قبول أي طالب من قبل لجنة القبول في حالة عدم تطابق بياناته في الثانوية العامة مع البيانات المرفوعة لبوابة التنسيق األلكتروني 
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الجمهوريـــة اليمنيــة

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

جامعـــــة تعـــــز

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

م2022/2021كشف ملحق باسماء الطلبة المقبولين بكلية الحقوق بحسب نتيجة امتحان القبول والمفاضلة بكلية الحقوق للعام الجامعي 

مقبول836243.4024.9068.30ذكراحمد عبده عبدهللا مهيوب65

مقبول905941.3027.0068.30ذكرريدان عبدالرحيم عبدهللا ابراهيم66

مقبول85.256142.7025.5868.28أنثىجيهان عبده محمد علي عبد هللا67

مقبول88.635941.3026.5967.89زياد فضل علي محمد سنان68

مقبول83.886142.7025.1667.86ذكراحمد اديب عبده محمد69

مقبول85.886042.0025.7667.76ذكرمجاهد طاهر علي محمد عثمان70

مقبول83.386142.7025.0167.71ذكرعبدالرحمن عارف عبدهللا احمد العدوفي71

مقبول90.255840.6027.0867.68ذكررضوان محمد عبده علي72

مقبول91.755739.9027.5367.43أنثىنوران امين عبدهللا حمود73

مقبول806243.4024.0067.40ذكراسماعيل عبدالعليم سيف نعمان74

مقبول79.756243.4023.9367.33ذكرهاشم جميل محمد سلطان75

مقبول86.755941.3026.0367.33ذكرعبدالعزيز جميل عبدالعزيز ناجي76

مقبول84.386042.0025.3167.31ذكرايمن محمد علي صالح البحر77

مقبول91.135739.9027.3467.24أنثىسهير هائل سعيد علي احمد78

مقبول91.135739.9027.3467.24ذكرابراهيم عبدهللا صالح محمد الجندي79

مقبول865941.3025.8067.10ذكرحمود محمد عبدالغني الشجاع80

مقبول915639.2027.3066.50ذكررشيد عبدالرقيب عبدالعزيز هزاع81

مقبول885739.9026.4066.30ذكرانس محمد عبده مقبل82

مقبول80.756042.0024.2366.23ذكرعبدالرحمن عبدالحكيم عبده سيف83

مقبول83.885840.6025.1665.76ذكرمحمد عبدة عبدهللا مهيوب84

مقبول83.55840.6025.0565.65ذكرمحمد مطيع محمد مقبل85

مقبول82.635840.6024.7965.39ذكرابراهيم يحيى ناجي مرشد86

مقبول87.755538.5026.3364.83ذكربكر محمد عبده حسين دغموش87

مقبول875538.5026.1064.60ذكرفهد عبدالعزيز سعيد هائل الحمادي88

مقبول85.875538.5025.7664.26ذكرمحمد عبدالودود عبده ناجي89

مقبول84.885538.5025.4663.96ذكرخالد عبدهللا حميد علي سعيد90

مقبول895337.1026.7063.80ذكرعزام عبدالرحمن عبده احمد المقرعي91

مقبول84.255437.8025.2863.08ذكرامين عبدالسالم محمد علي الجبري92

مقبول845437.8025.2063.00ذكراحمد عبدالجليل احمد علي93

مقبول83.135437.8024.9462.74ذكرزيد عبدهللا حسان سرحان القاسمي94

مقبول805538.5024.0062.50ذكروجدي عبدهللا محمد ردمان95

مقبول91.135035.0027.3462.34ذكرابراهيم عبداالله هزاع عبدهللا96

لجنة الكنترول والمراجعة         عميد الكلية                            المسجل العام                   نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة
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معدل قبول %70درجة االمتحانمعدل الثانويةالنوعاسم الطالـــــــبم
معدل30%  

الثانوية
حالة الطلبالمعدل النهائي

سيلغى قبول أي طالب من قبل لجنة القبول في حالة عدم تطابق بياناته في الثانوية العامة مع البيانات المرفوعة لبوابة التنسيق األلكتروني 
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الجمهوريـــة اليمنيــة

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

جامعـــــة تعـــــز

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

م2022/2021كشف ملحق باسماء الطلبة المقبولين بكلية الحقوق بحسب نتيجة امتحان القبول والمفاضلة بكلية الحقوق للعام الجامعي 

مقبول85.755236.4025.7362.13ذكرمحمد عبدالعزيز سنان علي97

مقبول944833.6028.2061.80ذكرمحمد محمد عبدهللا الصالحي98

مقبول84.635236.4025.3961.79ذكربشار طه مسعد احمد الحميشي99

مقبول84.385236.4025.3161.71ذكراياد بكيل علي عبدهللا100

مقبول83.885236.4025.1661.56ذكرصهيب عادل احمد عبده الفضلي101

مقبول88.385035.0026.5161.51أنثىوالء محمد سيف حزام102

مقبول87.135035.0026.1461.14ذكراحمد منصور عبدالجليل عبده قاسم الدميني103

مقبول825236.4024.6061.00ذكربالل شائف عبدهللا سيف104

مقبول79.635337.1023.8960.99ذكرحسين علي عبد هللا محمد105

مقبول81.635236.4024.4960.89ذكرمنيف عارف علي صالح106

مقبول83.885135.7025.1660.86ذكربشار عمر احمد عبده مغلس107

مقبول90.384833.6027.1160.71ذكرمجد محمد سلطان سعيد108

مقبول83.385135.7025.0160.71ذكراكرم عبدالكريم حمود عبده109

مقبول85.635035.0025.6960.69ذكرمحمد ضياءالحق ادريس منور االهدل110

مقبول85.385035.0025.6160.61أنثىبشرى فاروق عبدهللا سعيد111

مقبول855035.0025.5060.50ذكرمحمد عادل علي اسماعيل عبدهللا112

مقبول805236.4024.0060.40ذكرعبدالرحمن احمد محمد علي113

مقبول86.884934.3026.0660.36أنثىتقوى عبدالولي سيف سعيد114

مقبول86.54934.3025.9560.25أنثىاطوار عبدالجليل محمد احمد115

مقبول83.755035.0025.1360.13ذكراحمد جمال غالب احمد عقالن116

مقبول83.375035.0025.0160.01ذكرماهر فكري صالح قاسم117

مقبول80.635135.7024.1959.89ذكراحمد محمد سعيد احمد118

مقبول82.55035.0024.7559.75ذكرصقر عبدالسالم عبده قاسم119

مقبول81.255035.0024.3859.38أنثىشيماء احمد محمد احمد120

مقبول81.255035.0024.3859.38أنثىهديل توفيق عبدالفتاح محمد العبسي121

مقبول85.754833.6025.7359.33ذكربدر عبدالصمد احمد سعيد122

مقبول80.55035.0024.1559.15ذكرمحمد عبدالفتاح محمد عبدالملك123

مقبول89.134632.2026.7458.94ذكراسامة محمد احمد عبدالوهاب124

مقبول79.385035.0023.8158.81ذكرمحمد منصور مهيوب عبدالرحمن125

مقبول86.384732.9025.9158.81ذكربرهان ياسين احمد قايد حسن126

مقبول81.634934.3024.4958.79ذكرعزالدين سلطان سرحان سيف127

مقبول954330.1028.5058.60أنثىامل خليل عبدهللا قاسم اسماعيل128
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م2022/2021كشف ملحق باسماء الطلبة المقبولين بكلية الحقوق بحسب نتيجة امتحان القبول والمفاضلة بكلية الحقوق للعام الجامعي 

مقبول82.384833.6024.7158.31ذكرشهاب الدين عمر عبد العزيز هزاع129

مقبول89.254531.5026.7858.28ذكراحمد قاسم احمد حسام130

مقبول84.254732.9025.2858.18ذكرعبدالجبار محمد شرف السامعي131

مقبول81.634833.6024.4958.09حكمة عبدالجبار سعيد علي132

مقبول85.884632.2025.7657.96ذكرراشد محمد صالح عبدهللا133

مقبول80.634833.6024.1957.79ذكرمقداد محسن محمد يحيى الهادي134

مقبول83.254632.2024.9857.18ذكرعبدالملك حسان احمد حميد135

مقبول85.54531.5025.6557.15ذكرزكريا سعيد عبدالقادر عبيد اللطيفي136

مقبول96.634028.0028.9956.99ذكرجواس امين نعمان همام137

مقبول80.254732.9024.0856.98ذكرعزت يوسف ثابت سالم138

مقبول82.254632.2024.6856.88ذكراسيد شوقي علي محمد139

مقبول81.754632.2024.5356.73ذكرمعتصم محمد عبدهللا احمد140

مقبول85.134430.8025.5456.34أنثىمريم عبدالرحمن احمد عبدهللا الرفاعي141

مقبول79.754632.2023.9356.13ذكرغزوان منير صادق احمد حيدرة142

مقبول83.54430.8025.0555.85ذكرطه ايهاب محمد سعيد143

مقبول84.54330.1025.3555.45ذكرشهاب احمد صالح عبدهللا144

مقبول79.384531.5023.8155.31أنثىزينب مهيوب صادق محمد145

مقبول82.54330.1024.7554.85ذكريوسف احمد حمود احمد راجح146

مقبول81.54330.1024.4554.55ذكرموسى عبدالجليل صادق دائل147

مقبول81.254330.1024.3854.48أنثىرفاء جميل عبدهللا عبدالرحمن148

مقبول80.384330.1024.1154.21ذكراسامه فضل احمد سعيد قحطان149

مقبول84.134128.7025.2453.94ذكرعبدالرحمن صادق حمود عبدالغني الجرادي150

مقبول85.254028.0025.5853.58ذكرزكريا محمد احمد قائد الجهالني151

مقبول80.384229.4024.1153.51ذكرشهاب عبدالرحيم عبده علي152

مقبول86.883927.3026.0653.36ذكرعبدالسالم عارف علي صالح البحر153

مقبول844028.0025.2053.20أنثىدعاء احمد عبدهللا عبدالجليل الجالل154

مقبول80.384128.7024.1152.81أنثىزين محمود محمد حسان غانم155

مقبول84.133927.3025.2452.54ذكرعبدالعظيم طاهر علي عبدهللا156

مقبول86.133826.6025.8452.44ذكرمرسل رفيق قائد هزبر157

مقبول81.254028.0024.3852.38ذكرعمر محمد علي فارع158

مقبول88.133725.9026.4452.34ذكرعبدالرحمن اديب سيف محمد159

مقبول873725.9026.1052.00ذكربكر عادل عبدالجليل احمد160
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معدل قبول %70درجة االمتحانمعدل الثانويةالنوعاسم الطالـــــــبم
معدل30%  

الثانوية
حالة الطلبالمعدل النهائي

سيلغى قبول أي طالب من قبل لجنة القبول في حالة عدم تطابق بياناته في الثانوية العامة مع البيانات المرفوعة لبوابة التنسيق األلكتروني 

Republic of Yemen

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

الجمهوريـــة اليمنيــة

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

جامعـــــة تعـــــز

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

م2022/2021كشف ملحق باسماء الطلبة المقبولين بكلية الحقوق بحسب نتيجة امتحان القبول والمفاضلة بكلية الحقوق للعام الجامعي 

مقبول96.133323.1028.8451.94أنثىسمره عبده سيف علي161

مقبول86.753725.9026.0351.93أنثىسلسبيل محمد سعيد علي العريقي162

مقبول80.253927.3024.0851.38ذكربالل محمد ياسين احمد163

مقبول823826.6024.6051.20أنثىشيماء عبدهللا حمود عبدالقادر164

مقبول88.753524.5026.6351.13ذكرعبدهللا عبدالحكيم مهيوب رزاز165

مقبول90.753423.8027.2351.03ذكرزاهر عبدالحفيظ احمد حاجب166

مقبول83.753725.9025.1351.03ذكراحمد فيصل ماجد محمد عبدالغفور167

مقبول79.883826.6023.9650.56ذكرعبدالرحمن طاهر عبدهللا حسن168

مقبول84.53625.2025.3550.55ذكرمحمد عبده محمد سميع169

مقبول79.633826.6023.8950.49ذكربدر مرشد عبدهللا علي170

مقبول863524.5025.8050.30ذكرمحمد عبداالله محمد احمد عثمان171

مقبول813725.9024.3050.20ذكرنذير محمد عبدالباقي عبدالمجيد172

مقبول84.53524.5025.3549.85ذكرحسام فضل سيف عبدالرقيب غيالن الشميري173

مقبول79.253725.9023.7849.68ذكرنائف ابراهيم محمد احمد174

مقبول81.53625.2024.4549.65ذكرعبدالمولى صفوت عبدالمولى عبدهللا175

مقبول85.753423.8025.7349.53ذكرشداد جسار ناجي سعيد176

مقبول83.383524.5025.0149.51ذكرمحمد امين احمد عبده االمير177

مقبول90.253222.4027.0849.48أنثىامةالعليم علي سعيد حسن178

مقبول83.133423.8024.9448.74ذكريوسف محمد احمد قاسم179

مقبول81.633423.8024.4948.29ذكرمحمد خالد محمد عبدالجليل180

مقبول81.53323.1024.4547.55ذكرمحمد مراد احمد الراجحي181

مقبول84.883121.7025.4647.16ذكرمحمد طارق حمود راوح182

مقبول88.382920.3026.5146.81أنثىمرفت فائز عبده محمد183

مقبول88.52819.6026.5546.15ذكرعبدهللا علي فرحان محمد صالح184

مقبول86.52819.6025.9545.55ذكرهشام مراد عبدهللا محمد السيد185

مقبول87.382718.9026.2145.11ذكرجالل عبد الجليل عبد الخالق مقبل186

مقبول84.382819.6025.3144.91أنثىهبه علي احمد حسين شعره187

مقبول85.882718.9025.7644.66ذكرمروان حزام سيف حسن188

مقبول84.882718.9025.4644.36ذكرعالء احمد محمود عبدالمجيد189

مقبول87.52517.5026.2543.75ذكراحمد علي طاهر احمد190

مقبول82.52618.2024.7542.95ذكرشعيب عبده راجح قائد191

مقبول832517.5024.9042.40ذكرمحمد عبدهللا احمد لطف192
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معدل قبول %70درجة االمتحانمعدل الثانويةالنوعاسم الطالـــــــبم
معدل30%  

الثانوية
حالة الطلبالمعدل النهائي

سيلغى قبول أي طالب من قبل لجنة القبول في حالة عدم تطابق بياناته في الثانوية العامة مع البيانات المرفوعة لبوابة التنسيق األلكتروني 

Republic of Yemen

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

الجمهوريـــة اليمنيــة

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

جامعـــــة تعـــــز

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

م2022/2021كشف ملحق باسماء الطلبة المقبولين بكلية الحقوق بحسب نتيجة امتحان القبول والمفاضلة بكلية الحقوق للعام الجامعي 

مقبول87.382316.1026.2142.31ذكرسامي محمد احمد علي الجبلي193

مقبول79.752618.2023.9342.13أنثىزبيده عبدالعليم عبدهللا عبدالغني194

مقبول83.752416.8025.1341.93ذكرمحمد علي محمد مهيوب195

مقبول80.52517.5024.1541.65ذكرالحسين فواز محمد علي حسان196

مقبول87.252215.4026.1841.58ذكرصفوان امين محمد محمد197
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معدل قبول %70درجة االمتحانمعدل الثانويةالنوعاسم الطالـــــــبم
معدل30%  

الثانوية
حالة الطلبالمعدل النهائي

سيلغى قبول أي طالب من قبل لجنة القبول في حالة عدم تطابق بياناته في الثانوية العامة مع البيانات المرفوعة لبوابة التنسيق األلكتروني 

Republic of Yemen

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

الجمهوريـــة اليمنيــة

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

جامعـــــة تعـــــز

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

م2022/2021كشف ملحق باسماء الطلبة المقبولين بكلية الحقوق بحسب نتيجة امتحان القبول والمفاضلة بكلية الحقوق للعام الجامعي 

غير مقبول90.251812.6027.0839.68ذكراحمد عبدالوهاب محمد غالب198

غير مقبول871812.6026.1038.70أنثىسونيا عبدالرحمن احمد سعيد ناجي199

غير مقبول82.252014.0024.6838.68ذكرعبدالحكيم فؤاد عفيف هاشم200

غير مقبول81.52014.0024.4538.45ذكرعبدهللا عبدالحكيم عبدهللا مقبل201

غير مقبول79.132014.0023.7437.74ذكرعبدالغني لطف عبده احمد202

غير مقبول92.63149.8027.7937.59ذكرعبد المجيد ناجي محمد ناصر سميع203

غير مقبول88.881510.5026.6637.16ذكرعبدالرحمن صادق محمد احمد205

غير مقبول87.881510.5026.3636.86أنثىمنية طاهر عبدالجليل عبدالقادر206

غير مقبول82.631711.9024.7936.69ذكرمحمد عبدهللا عبدالدائم احمد207

غير مقبول81.881611.2024.5635.76ذكرعمران عبدالعلزيز عبدهللا مقبل208

غير مقبول80.51611.2024.1535.35ذكرمحمد منصور محمد نصر الشاذلي209

غير مقبول86.38139.1025.9135.01ذكرمحمد صادق مهيوب محمد210

غير مقبول801510.5024.0034.50عبده احمد محمد ناجي211

غير مقبول83.88139.1025.1634.26ذكرعبدهللا منير سعيد دبوان212

غير مقبول80.25107.0024.0831.08ذكرتوهيب سلطان احمد فارع213

غير مقبول82.3885.6024.7130.31ذكرهشام خالد راوح احمد214

غير مقبول8353.5024.9028.40ذكرسليمان عبدهللا احمد صالح215

غير مقبول81.3853.5024.4127.91ذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا علي اغا216
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