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حالة 
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ممبول92.389365.1027.7192.81حموقذكردمحم عبدالمادر حمود عبدالجلٌل 11921022

ممبول93.259264.4027.9892.38حموقذكرعبدالودود فؤاد احمد عون 21914178

ممبول92.639264.4027.7992.19حموقأنثىسما دمحم سٌف علً سعٌد31924900

ممبول94.59163.7028.3592.05حموقذكرعلً عبدالكرٌم شرف محسن شٌبان41908431

ممبول86.889465.8026.0691.86حموقذكرٌوسف دمحم علً بن عل51912372ً

ممبول88.759264.4026.6391.03حموقذكردمحم احمد احمد عمرو مغلس 61915387

ممبول899163.7026.7090.40حموقذكرمناف دمحم عبدالنور عبدالجلٌل71924320

ممبول83.139063.0024.9487.94حموقذكرنعاٌم لائد دمحم عبدالرب81917505

ممبول928660.2027.6087.80حموقذكرصدام دمحم عبدالحك ابراهٌم91924647

ممبول93.758559.5028.1387.63حموقذكرجمال امٌن لاسم دمحم دمحم 101924804

ممبول868760.9025.8086.70حموقذكردمحم فواد عبدالوهاب  المعمري111917206

ممبول87.758660.2026.3386.53حموقذكردمحم ٌاسٌن عانم دمحم121920564

ممبول87.138660.2026.1486.34حموقذكرعبدهللا حمود لائد دمحم131914448

ممبول86.888660.2026.0686.26حموقذكرجمال الدٌن منٌر عبده عمالن141914987

ممبول90.628458.8027.1985.99حموقأنثىسمٌحة مهٌوب احمد عبدهللا151924453

ممبول89.888458.8026.9685.76حموقذكرنادر عبدالوهاب عبده دمحم161924428

ممبول92.58257.4027.7585.15حموقأنثىمنال دمحم عبدالوهاب دمحم المادري 171920928

ممبول79.58760.9023.8584.75حموقذكرمعتصم دمحم عبدهللا عبده فارع الفودع181915353ً

ممبول90.888257.4027.2684.66حموقأنثىنسٌبة بكٌل حربً دمحم191924047

ممبول928056.0027.6083.60حموقأنثىثرٌا احمد عبدهللا عبدالغن201919953ً

ممبول848358.1025.2083.30حموقأنثىنسٌبه سعٌد علً اسماعٌل211902743

ممبول83.128358.1024.9483.04حموقذكرفائد ناجً احمد لاسم221916184

ممبول86.888156.7026.0682.76حموقذكرمعمر علً احمد عبدالكرٌم 231919820

ممبول89.257955.3026.7882.08حموقأنثىاخالص عبدالحمٌد محمود فارع غالب الصنوي241919106

ممبول868056.0025.8081.80حموقذكراسامه سرحان دمحم انعم الصوف251908817ً

ممبول85.638056.0025.6981.69حموقأنثىهدٌل هاشم دمحم احمد261913932

ممبول838156.7024.9081.60حموقذكرزكرٌا دمحم سلطان لائد 271916291

ممبول89.137854.6026.7481.34حموقأنثىعفاف عبدالستار علً حزام281918173

ممبول82.638056.0024.7980.79حموقذكرعبدالهادي دمحم حزام عبدالول291920849ً

ممبول947552.5028.2080.70حموقأنثىحنان  عصام حمود مصلح المخالف301903760ً

ممبول88.757653.2026.6379.83حموقذكردمحم فؤاد دمحم عبده حسن311908665

ممبول86.257753.9025.8879.78حموقذكرجهاد بجاش دمحم سعٌد الحمادي321913423

ممبول83.137854.6024.9479.54حموقأنثىنجالء امٌن سلطان دمحم اللبٌن 331906272

ممبول89.137552.5026.7479.24حموقذكردمحم عبده حسان مهٌوب341911019

ممبول88.757552.5026.6379.13حموقذكرعبدالرحمن علً محسن ثابت351921787

ممبول83.387753.9025.0178.91حموقذكرنائف ممبل حسن احمد الصالح361914452ً

ممبول92.637351.1027.7978.89حموقأنثىاصالح هانً عبده لائد371912881

ممبول86.57552.5025.9578.45حموقذكردمحم فؤاد حسان حسن 381921482

ممبول85.887552.5025.7678.26حموقذكرٌاسر سعٌد دمحم سعٌد 391909347

ممبول887451.8026.4078.20حموقذكربالل دمحم علً لائد401924768

ممبول85.637552.5025.6978.19حموقذكراحمد خالد دمحم علً 411911670

ممبول87.57451.8026.2578.05حموقذكرعالء دمحم عثمان اسماعٌل421920775
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ممبول89.57351.1026.8577.95حموقأنثىاسمهان عبده لائد محسن431924275

ممبول87.757351.1026.3377.43حموقذكردمحم حسن علً احمد مثنى االسدي441918141

ممبول80.387653.2024.1177.31حموقذكرعبدالعزٌز حسن  سعٌد احمد451918103

ممبول82.387552.5024.7177.21حموقذكرحسام مطهر احمد ثابت عل461921814ً

ممبول84.637451.8025.3977.19حموقذكرعلً دمحم عبدالرحمن الجبر471920504

ممبول95.716948.3028.7177.01حموقأنثىمرام صادق سٌف النمٌب481903393

ممبول89.57149.7026.8576.55حموقأنثىمشاعل دمحم عبدهللا احمد الحمادي491924730

ممبول84.257351.1025.2876.38حموقذكراسامة ٌحً عبد الوهاب احمد501912357

ممبول83.57351.1025.0576.15حموقأنثىهداٌة لائد دبوان لائد511924756

ممبول80.887451.8024.2676.06حموقذكراحمد علوان علً لائد521906487

ممبول84.757250.4025.4375.83حموقذكراسامة حمود نعمان حمٌد531915720

ممبول79.637451.8023.8975.69حموقأنثىحٌاة عبدالحكٌم عبدالكرٌم حسن541915627

ممبول83.637250.4025.0975.49حموقذكربسام احمد صادق  مطٌع551909044

ممبول83.637250.4025.0975.49حموقذكرفواز دمحم عبده احمد561917368

ممبول90.136948.3027.0475.34حموقذكرمصطفى دمحم احمد عبدالغفور571917862

ممبول86.57049.0025.9574.95حموقأنثىمارٌا عبدهللا عبدالمادر احمد السرٌح581907515ً

ممبول81.757250.4024.5374.93حموقذكررمضان احمد دمحم سعٌد591913850

ممبول93.386746.9028.0174.91حموقذكربدر دمحم لاسم عبدالفتاح601916955

ممبول87.136948.3026.1474.44حموقأنثىجهاد مسعود علً دمحم االوصاب611913383ً

ممبول88.636847.6026.5974.19حموقذكربسام حسن خالد دحان الجنٌد621917197

ممبول90.636746.9027.1974.09حموقذكرحمزه سٌف عبدهللا سعٌد631921003

ممبول92.636646.2027.7973.99حموقذكرعٌاش عبده ابراهٌم احمد الحاج641914245

ممبول856948.3025.5073.80حموقذكراحمد عبدهللا لاٌد مهٌوب651914293

ممبول82.57049.0024.7573.75حموقذكررٌان عبده دمحم عبده الحكٌم661919394ً

ممبول79.57149.7023.8573.55حموقذكرممداد سلٌمان عبده دمحم671912603

ممبول86.136847.6025.8473.44حموقذكرابراهٌم راجح حسان لحطان681916678

ممبول89.756646.2026.9373.13حموقذكررؤوف احمد عبدهللا مرشد 691919356

ممبول82.56948.3024.7573.05حموقذكرعبدهللا عبدالفتاح غالب لائد701908660

ممبول81.756847.6024.5372.13حموقذكرسلٌمان عبدالملن سعٌد علً 711909020

ممبول90.126444.8027.0471.84حموقذكروجدي عبدالرحٌم صالح احمد721911773

ممبول87.636545.5026.2971.79حموقذكرابراهٌم دمحم دمحم ٌحٌى الجنٌد731920235

ممبول87.256545.5026.1871.68حموقذكرعلً عبدالموي علً حمٌد741906396

ممبول89.56444.8026.8571.65حموقأنثىامٌمة عبده سٌف دمحم احمد751921104

ممبول94.136243.4028.2471.64حموقذكراحمد امٌن عبدهللا احمد الطٌب761924629

ممبول88.756444.8026.6371.43حموقذكربدري عبدالكرٌم حسٌن نهشل771924260

ممبول85.386545.5025.6171.11حموقذكرعمرو عدنان سعٌد لاسم781904195

ممبول87.636444.8026.2971.09حموقذكرعمر عبدالمختار علً دمحم791920831

ممبول87.256444.8026.1870.98حموقأنثىامل سلطان عبدالمادر صالح801902677

ممبول87.256444.8026.1870.98حموقذكردمحم امٌن لاسم دمحم 811924414

ممبول896344.1026.7070.80حموقأنثىفاطمة دمحم هائل عبدهللا821907394

ممبول81.886646.2024.5670.76حموقذكرمعاوٌة عبدالكرٌم غالب عبدهللا الجابري831910064

ممبول90.886243.4027.2670.66حموقذكراسامة علً عبدهللا احمد الوجٌه841917194

ممبول90.386243.4027.1170.51حموقأنثىاٌمان عبدالرحمن  عبدالغنً سٌف الدكان851913954

المشـــــــرف عمٌد الكلٌة           المسجل العام لجنة الكنترول
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ممبول92.636142.7027.7970.49حموقذكرعزي ممبل عبده سٌف861918502

ممبول90.136243.4027.0470.44حموقذكرسلٌمان نوفل عبدهللا سعٌد871909823

ممبول84.386444.8025.3170.11حموقأنثىاسماء عبدالملن مهٌوب عبدالرحٌم881924381

ممبول85.386344.1025.6169.71حموقذكردمحم هائل عبدهللا دمحم 891915071

ممبول91.56042.0027.4569.45حموقذكرانس محبوب عبدالواسع عبداللطٌف901907102

ممبول90.756042.0027.2369.23حموقذكرامةالرحمن سعٌد احمد سعٌد911910983

ممبول88.386142.7026.5169.21حموقذكردمحم ابراهٌم عبدالرحمن ردمان921906094

ممبول85.816243.4025.7469.14حموقذكردمحم ابراهٌم علً عبده931911145

ممبول90.256042.0027.0869.08حموقذكروسٌم لاسم مهٌوب احمد 941909953

ممبول87.56142.7026.2568.95حموقذكرتغرٌد دمحم لائد محسن الصهبان951915833ً

ممبول80.136444.8024.0468.84حموقذكرحسام شكري عبدالحبٌب عبدهللا961920030

ممبول85.636142.7025.6968.39حموقذكرجبران لائد سعٌد علً 971922262

ممبول87.756042.0026.3368.33حموقأنثىامانً عبدالحمٌد رزاز دمحم981920465

ممبول89.55941.3026.8568.15حموقذكرنجم الدٌن ثابت احمد عبدالرحمن 991918688

ممبول88.635941.3026.5967.89حموقأنثىفنار عبدالمادر حمود احمد1001924829

ممبول836142.7024.9067.60حموقذكرسلمان حمود دمحم سلطان 1011908860

ممبول86.385941.3025.9167.21حموقذكرفرٌد ٌحٌى صالح دمحم النهاري1021924262

ممبول88.635840.6026.5967.19حموقأنثىافتكار عبدالحافظ عبداالله محسن 1031905196

ممبول83.626042.0025.0967.09حموقذكرحسام عبدهللا سعٌد لائد1041924693

ممبول84.135941.3025.2466.54حموقذكراحمد محمود حسن علً 1051908470

ممبول81.386042.0024.4166.41حموقذكرهارون دمحم احمد عبده1061912414

ممبول83.135941.3024.9466.24حموقذكرعمرو دمحم عبدالرب عل1071917147ً

ممبول80.756042.0024.2366.23حموقذكرباسم عبدالرحمن احمد حسن1081909479

ممبول89.755639.2026.9366.13حموقذكركامل حسن دمحم ناصر المروس1091914181ً

ممبول82.755941.3024.8366.13حموقأنثىحنان ٌحٌى مصلح مله1101924150ً

ممبول92.885437.8027.8665.66حموقذكرنجم الدٌن عبدالغنً علً علً 1111919008

ممبول87.55639.2026.2565.45حموقأنثىاشجان احمد علً احمد العواض1121915244ً

ممبول82.635840.6024.7965.39حموقأنثىخٌرٌة دمحم لاسم صالح الفاٌك1131920803

ممبول82.255840.6024.6865.28حموقذكراشرف عبده عبدهللا دمحم عبده 1141915059

ممبول90.55437.8027.1564.95حموقذكرحمزة احمد دمحم عبدالفتاح1151910882

ممبول85.635639.2025.6964.89حموقذكرعلً عادل علً محسن1161905216

ممبول80.55840.6024.1564.75حموقذكراحمد عبدهللا احمد الحاج1171908541

ممبول91.885337.1027.5664.66حموقذكرعمر عبدالعزٌز حسان احمد مغلس1181915917

ممبول89.55437.8026.8564.65حموقأنثىبستان عبدالباسط عبده سٌف1191924773

ممبول88.385437.8026.5164.31حموقذكرعلً دمحم علً احمد1201915950

ممبول85.635538.5025.6964.19حموقأنثىالفت اسكندر احمد دمحم1211924621

ممبول87.885437.8026.3664.16حموقذكرحسٌن عبدالجبار حسن دمحم الخلٌدي1221919189

ممبول87.755437.8026.3364.13حموقذكراحمد علً احمد سٌف1231921287

ممبول855538.5025.5064.00حموقذكرتوهٌب عبدالوهاب احمد لاٌد عل1241911203ً

ممبول86.885437.8026.0663.86حموقذكرنجم الدٌن دمحم علً غالب الجعفري1251920725

ممبول88.885337.1026.6663.76حموقأنثىابتسام لائد مهٌوب عبده1261924426

ممبول86.55437.8025.9563.75حموقذكرزٌاد احمد صالح مهدي 1271924561

ممبول84.135538.5025.2463.74حموقأنثىسٌناء سعٌد عبده غالب1281917514

المشـــــــرف عمٌد الكلٌة           المسجل العام لجنة الكنترول
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ممبول88.135337.1026.4463.54حموقذكرطاهر مطهر صادق احمد علً 1291914693

ممبول83.255538.5024.9863.48حموقذكرعبدالوهاب عبدالغنً لائد دمحم1301917918

ممبول86.255337.1025.8862.98حموقذكرالبدر احمد دمحم سالم النجاش1311919774ً

ممبول92.255035.0027.6862.68حموقذكرخالد دمحم عبدالغنً احمد1321911400

ممبول83.635337.1025.0962.19حموقأنثىرٌم انور عبدالموي صالح الشرعب1331916517ً

ممبول90.635035.0027.1962.19حموقذكرصهٌب احمد دمحم حسن1341915362

ممبول90.385035.0027.1162.11حموقذكرانس جمٌل علً حسان 1351924757

ممبول80.885437.8024.2662.06حموقأنثىسندس خالد احمد محسن هدٌان1361919766

ممبول82.755337.1024.8361.93حموقأنثىخولة دمحم دمحم عبد الكرٌم1371906531

ممبول89.755035.0026.9361.93حموقذكرعاطف صالح دمحم غالب العاطف1381918058ً

ممبول895035.0026.7061.70حموقأنثىعهود عبده عثمان لاسم 1391922883

ممبول86.135135.7025.8461.54حموقذكرابراهٌم دمحم عبده عثمان 1401924835

ممبول88.255035.0026.4861.48حموقأنثىدعاء بشٌر دمحم حاشد النجاش1411902591ً

ممبول88.255035.0026.4861.48حموقذكردمحم سعٌد عبدالسالم مهٌوب1421924704

ممبول85.755135.7025.7361.43حموقذكراحمد بلٌغ دمحم الذماري1431906764

ممبول83.135236.4024.9461.34حموقأنثىوفاء دمحم امٌن عبدالعزٌز1441904524

ممبول87.755035.0026.3361.33حموقذكراصٌل عبدالعزٌز دمحم اسماعٌل 1451924895

ممبول87.635035.0026.2961.29حموقذكرعارف دمحم عبدهللا احمد حسن 1461921893

ممبول80.55337.1024.1561.25حموقذكرعبدالسالم عبدهللا عبدالغنً سلطان1471919738

ممبول86.135035.0025.8460.84حموقذكروسام رزاز مهٌوب سٌف الحمٌري 1481924549

ممبول83.55135.7025.0560.75حموقذكررهٌب احمد دمحم دمحم الخلٌدي1491920892

ممبول84.885035.0025.4660.46حموقذكرسلٌمان دمحم عبدهللا صالح حسن1501906566

ممبول84.875035.0025.4660.46حموقذكرمهند رشاد دمحم غبدهللا1511922942

ممبول845035.0025.2060.20حموقذكرصهٌب عبدالعزٌر حسان احمد مغلس1521912985

ممبول845035.0025.2060.20حموقذكرمنٌر عبدالعلٌم جسار عبده 1531919653

ممبول86.134934.3025.8460.14حموقذكربشٌر دمحم الحاج حسن احمد الصوف1541914825ً

ممبول82.755035.0024.8359.83حموقذكردمحم علً دمحم غالب البركانً 1551924071

ممبول825035.0024.6059.60حموقذكرمصعب كامل احمد لاسم 1561905509

ممبول81.385035.0024.4159.41حموقذكرداوود دمحم مهٌوب سعٌد1571915209

ممبول81.385035.0024.4159.41حموقذكرنصر احمد عبدالغنً حسن1581917266

ممبول92.254531.5027.6859.18حموقذكراٌهاب احمد محسن الطوٌل1591918373

ممبول84.254833.6025.2858.88حموقذكرادهم جمٌل دمحم سعٌد1601903231

ممبول79.385035.0023.8158.81حموقذكراٌاد دمحم دمحم علً العبد1611916566

ممبول90.254531.5027.0858.58حموقأنثىدٌنا عبدالحكٌم عبدهللا مطهر 1621903182

ممبول81.884833.6024.5658.16حموقذكراصٌل رضوان شرف دمحم 1631913228

ممبول84.384632.2025.3157.51حموقذكرجمال علً علً عبده الماض1641919857ً

ممبول88.54430.8026.5557.35حموقذكرمدٌن عبدالواحد عبدالعزٌز احمد1651918859

ممبول80.754732.9024.2357.13حموقذكررصاص علً دمحم حمود1661924802

ممبول79.634732.9023.8956.79حموقأنثىلمٌاء عبدالسالم دمحم عبده سٌف1671903164

ممبول844531.5025.2056.70حموقذكرعمٌد عبدهللا عبدالغنً لاسم1681912863

ممبول91.254128.7027.3856.08حموقذكرابراهٌم عبدهللا دمحم عبدالبال1691920860ً

ممبول93.54028.0028.0556.05حموقأنثىروان عبدالرحمن احمد عبدالجلٌل1701919664

ممبول86.634229.4025.9955.39حموقذكرعبدهللا علً عبدهللا الحاج 1711915801
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ممبول81.134430.8024.3455.14حموقذكرمازن لائد مدهش دمحم1721913434

ممبول83.384330.1025.0155.11حموقذكرعزالدٌن سعٌد لاسم لائد1731921754

ممبول89.54028.0026.8554.85حموقذكرعبدهللا امٌن ابراهٌم اسماعٌل 1741910467

ممبول79.384430.8023.8154.61حموقذكركامل عبده دحان لائد1751915765

ممبول81.254330.1024.3854.48حموقذكرهشام دمحم علً دمحم سٌف1761921808

ممبول81.134330.1024.3454.44حموقأنثىاٌةهللا فٌصل عبده سٌف1771921114

ممبول87.134028.0026.1454.14حموقأنثىسمٌة عادل حزام صالح1781902729

ممبول91.53826.6027.4554.05حموقذكردمحم حمٌد احمد لاسم المجٌدي1791920801

ممبول864028.0025.8053.80حموقذكرسمٌر اسماعٌل عبدهللا شمسان1801916701

ممبول81.134229.4024.3453.74حموقذكرعبدالعلٌم نبٌل سالم عبدهللا1811916197

ممبول85.134028.0025.5453.54حموقذكرزاهر علً دمحم احمد 1821913062

ممبول854028.0025.5053.50حموقذكرمازن مصطفى ٌاسٌن عبدهللا1831908507

ممبول87.253927.3026.1853.48حموقذكرابراهٌم عباس دمحم عباس الباشا1841909678

ممبول80.134229.4024.0453.44حموقذكرٌوسف علً  دمحم ربٌد1851908528

ممبول84.254028.0025.2853.28حموقذكرٌاسٌن احمد عبده عبدهللا1861922879

ممبول91.633625.2027.4952.69حموقذكرحمٌر علً عبدالواسع عبدالواحد الحمٌري1871915605

ممبول84.253927.3025.2852.58حموقذكرحسام عبدالملن لاسم علً العٌزري1881911514

ممبول88.633725.9026.5952.49حموقذكرعبد الناصر دمحم احمد عبدة1891915908

ممبول814028.0024.3052.30حموقأنثىسندس عبدالملن غالب حسن 1901904567

ممبول86.253725.9025.8851.78حموقذكررشٌد منٌر دمحم عبدالسالم1911918792

ممبول79.134028.0023.7451.74حموقذكرزٌاد نبٌل عبدهللا لاسم الدمٌنً 1921915064

ممبول90.633524.5027.1951.69حموقذكرعامر عبدالعلٌم دمحم علً 1931924844

ممبول88.253625.2026.4851.68حموقذكردمحم محفوظ دمحم مله1941924917ً

ممبول87.633625.2026.2951.49حموقذكرناجً امٌن نعمان عبدالرلٌب1951924515

ممبول89.253524.5026.7851.28حموقذكرعزام احمدعبده احمد الصوف1961918901ً

ممبول88.253524.5026.4850.98حموقذكرعبدالحلٌم عبدهللا عبدالدائم عبدهللا البرٌه1971910589ً

ممبول85.753625.2025.7350.93حموقأنثىنزٌهة نائف دمحم لاسم1981916016

ممبول86.53524.5025.9550.45حموقذكراحمد دمحم عبده حسن1991906156

ممبول86.383524.5025.9150.41حموقذكرعادل عبدة شمسان حزام2001914259

ممبول86.133524.5025.8450.34حموقذكراسامه دمحم احمد اسماعٌل2011919758

ممبول89.883323.1026.9650.06حموقذكردمحم فؤاد ناشر طاهر الممرع2021923988ً

ممبول853524.5025.5050.00حموقذكررضوان عبدهللا حسان عبدهللا2031919737

ممبول913222.4027.3049.70حموقذكرحارث فٌصل صالح احمد 2041917664

ممبول863423.8025.8049.60حموقذكرعبدهللا علً عبدهللا راشد2051900609

ممبول94.383021.0028.3149.31حموقذكرعصمت عبدالبالً لاسم سٌف 2061920633

ممبول93.753021.0028.1349.13حموقذكراسامة طه ناجً دمحم 2071916680

ممبول863323.1025.8048.90حموقذكرضٌاء ٌاسر عبدالمؤمن احمد2081919401

ممبول853323.1025.5048.60حموقأنثىشذى شاكر عبدالخالك عبدالغنً العبس2091902892ً

ممبول82.633423.8024.7948.59حموقذكربثٌنة احمد دمحم مسعد مصلح 2101917754

ممبول79.753524.5023.9348.43حموقذكرحسٌن طالل علً عبده2111912391

ممبول79.633524.5023.8948.39حموقأنثىدنٌا سلطان ثابت عون2121902566

ممبول81.133423.8024.3448.14حموقذكرعبدالمادر دمحم بن دمحم مهٌوب2131914902

ممبول82.883323.1024.8647.96حموقذكرمعتز امٌن لائد غانم العلوان2141924591ً
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ممبول79.253423.8023.7847.58حموقذكردمحم صادق دمحم لائد الصبري2151917671

ممبول863021.0025.8046.80حموقذكرباسم شائف صالح ناشر الهوٌدي2161924787

ممبول83.633121.7025.0946.79حموقذكرنذٌر منصور عبدهللا لاسم سلمان2171921348

ممبول83.133121.7024.9446.64حموقذكرجمال غالب علً دمحم2181918474

ممبول85.383021.0025.6146.61حموقذكرعبدهللا عبدالموي صالح عبدالرحمن2191906889

ممبول833121.7024.9046.60حموقذكرعمار حسن علً دمحم دبوان2201921464

ممبول88.882819.6026.6646.26حموقذكراحمد دمحم علً دمحم العامري2211916854

ممبول83.883021.0025.1646.16حموقذكرزكرٌا  عبدالوهاب سعٌد الحاج2221908537

ممبول79.133222.4023.7446.14حموقذكرابراهٌم امٌن ردمان خالد2231909503

ممبول83.53021.0025.0546.05حموقذكرزكرٌا فٌصل دمحم عل2241922958ً

ممبول82.633021.0024.7945.79حموقذكرعمر عبدالسالم ملهً عبدالمادر2251904786

ممبول82.633021.0024.7945.79حموقذكرماجد عفٌف عبدالرحٌم احمد2261915449

ممبول86.632819.6025.9945.59حموقذكروهٌب سلطان احمد دمحم2271904917

ممبول85.52819.6025.6545.25حموقذكرعبدالرحمن دمحم عبدالبالً غانم2281907612

ممبول80.633021.0024.1945.19حموقذكرامجد دمحم عبده ممبل2291905904

ممبول87.632718.9026.2945.19حموقذكرعبدالملن علً عبده سلطان 2301923851

ممبول84.252819.6025.2844.88حموقأنثىزٌنب ابراهٌم مهدي دمحم2311907235

ممبول79.53021.0023.8544.85حموقذكرعبدالرحمن احمد سعٌد عل2321916510ً

ممبول83.752819.6025.1344.73حموقذكرنوح علً احمد عبده البردادي2331914989

ممبول83.252819.6024.9844.58حموقذكرمهران صادق حمود عبدهللا2341916558

ممبول87.252618.2026.1844.38حموقذكردمحم طه دمحم علً الزغروري2351906603

ممبول872618.2026.1044.30حموقذكرمروان سعٌد امٌن حمٌد2361924111

ممبول91.622416.8027.4944.29حموقذكرعالء عبدالجلٌل لاسم نصر2371918396

ممبول89.252517.5026.7844.28حموقذكرعمار عبد الرحمن هزاع منصر2381924534

ممبول822819.6024.6044.20حموقذكرشهاب الدٌن فائد احمد المرون2391905995ً

ممبول822819.6024.6044.20حموقذكرطه عبدالمادر احمد علً الوجٌه 2401910203

ممبول892517.5026.7044.20حموقذكردمحم حمود دبوان دمحم 2411922158

ممبول88.52517.5026.5544.05حموقذكرالحارث عبدالملن عبدالبالً شمس الدٌن2421916373

ممبول88.52517.5026.5544.05حموقذكراٌمن سعٌد مدهش عبده سٌف2431915607

ممبول88.52416.8026.5543.35حموقذكرٌحٌى طه علً عبداللطٌف 2441921911

ممبول862517.5025.8043.30حموقذكرعمر احمد سٌف نصر2451924335

ممبول85.252517.5025.5843.08حموقذكراسامه فٌصل علً عبده اسماعٌل2461921018

ممبول80.382718.9024.1143.01حموقذكرعبدهللا عبدالوهاب احمد دمحم2471916712

ممبول90.252215.4027.0842.48حموقذكرحلمً علً دبوان عثمان االغبري2481921941

ممبول832517.5024.9042.40حموقذكرزكرٌا سعٌد دمحم عبده سٌف2491903692

ممبول81.382517.5024.4141.91حموقأنثىرحمة دمحم مهٌوب عبدالرحٌم2501921820

ممبول85.752316.1025.7341.83حموقذكركرم عبدالمغنً علً دمحم السماف 2511914434

ممبول92.632014.0027.7941.79حموقذكردمحم دمحم عبدهللا احمد2521920186

ممبول80.752517.5024.2341.73حموقذكرعبدالرحمن عبدالحكٌم عبده سٌف2531912170

ممبول80.382517.5024.1141.61حموقذكردمحم احمد لائد احمد2541920217

ممبول912014.0027.3041.30حموقذكرسامر عبدهللا دمحم احمد عبدالكرٌم2551916364

ممبول80.252416.8024.0840.88حموقذكردمحم فرحان عبدالرحمن اسماعٌل2561918549

ممبول84.882215.4025.4640.86حموقذكرعمٌد احمد علً غالب2571920513
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ممبول84.52215.4025.3540.75حموقذكرعلً دمحم عبدالعزٌز علوان 2581924479

ممبول81.252316.1024.3840.48حموقذكردمحم عبدالرلٌب ناجً عبدخ2591924009

ممبول85.882114.7025.7640.46حموقذكرابراهٌم دمحم ثابت حفٌظ2601918311

ممبول85.132114.7025.5440.24حموقذكرٌحٌى دمحم عبدهللا عبده2611919714

ممبول84.882114.7025.4640.16حموقذكرمصعب منصور عبدهللا دمحم2621921764

ممبول80.132316.1024.0440.14حموقذكردمحم علً عبده عبدهللا2631916198

ممبول82.382215.4024.7140.11حموقذكركامل عبد الكرٌم دمحم سلطان2641919276

ممبول92.751711.9027.8339.73حموقذكرعمر عبده دمحم دمحم النمٌري 2651908997

ممبول812215.4024.3039.70حموقذكرعارف خالد حمود دمحم لاسم الفمٌه2661917008

ممبول86.381913.3025.9139.21حموقذكروسام دمحم عبدهللا عبده2671915117

ممبول81.632114.7024.4939.19حموقذكرابراهٌم منصور صالح سٌف2681921035

ممبول95.131510.5028.5439.04حموقذكرفهد عبدالرحمن عبده حسن2691912052

ممبول83.382014.0025.0139.01حموقذكردمحم عارف عبدالنور فائد عل2701915443ً

ممبول83.132014.0024.9438.94حموقذكرضٌاء الدٌن عبدالحمٌد عبدهللا علً الممطري2711912029

ممبول89.751711.9026.9338.83حموقذكربكٌل حاشد دمحم احمد2721922017

ممبول86.51812.6025.9538.55حموقذكرعبدالرحمن عبدالعزٌز صادق عل2731914818ً

ممبول79.132114.7023.7438.44حموقذكروائل عبدالجبار عبدهللا2741912134

ممبول81.382014.0024.4138.41حموقذكرعفٌف امٌن حمود عبده االمٌر2751914973

ممبول87.631711.9026.2938.19حموقذكررامً عبدهللا احمد سٌف2761915775

ممبول89.51611.2026.8538.05حموقذكرعبدهللا دمحم دمحم علً دحان المحمودي2771924726

ممبول79.52014.0023.8537.85حموقذكرموفك صادق امٌن عبدالواسع2781904513

ممبول88.751611.2026.6337.83حموقأنثىعبٌر بدري عثمان سٌف 2791911937

ممبول88.251611.2026.4837.68حموقذكرعمار عبد العزٌز ناجً سٌف2801919733

ممبول83.381812.6025.0137.61حموقأنثىمنال معمر احمد عل2811909396ً

ممبول83.131812.6024.9437.54حموقذكرعاصم دمحم سعٌد عمالن 2821922736

ممبول85.131711.9025.5437.44حموقذكرحمدي احمد دمحم عبدالجبار2831904703

ممبول85.131711.9025.5437.44حموقذكرعبده ممبل سعٌد عثمان 2841915395

ممبول801913.3024.0037.30حموقذكراحمد محبوب عبده عثمان2851916715

ممبول841711.9025.2037.10حموقذكرعبدالحكٌم ناصر صالح دحان الوجٌه2861912143

ممبول88.631510.5026.5937.09حموقذكرعلً دمحم ناشر طاهر الممرعً 2871917741

ممبول87.751510.5026.3336.83حموقذكرعاصم عبدالغنً عبد احمد2881912868

ممبول80.381812.6024.1136.71حموقذكرعلً عبده علً احمد ناج2891923641ً

ممبول821711.9024.6036.50حموقذكراسامه احمد عبده احمد2901921378

ممبول81.881711.9024.5636.46حموقذكرابراهٌم دمحم لائد غٌالن 2911917913

ممبول91.13139.1027.3436.44حموقذكردمحم علً دحان غالب الوجٌه2921922886

ممبول79.131812.6023.7436.34حموقذكرعبدالرحمن حسن عبدالرحمن  غالب2931915168

ممبول91.5128.4027.4535.85حموقذكرٌوسف فٌصل احمد حسام 2941915790

ممبول79.381711.9023.8135.71حموقذكرعبدالحً خالد هزاع احمد الملٌكً 2951921831

ممبول86149.8025.8035.60حموقذكرهشام علً فارع لاسم2961918274

ممبول83.631510.5025.0935.59حموقذكراحمد عبد الرلٌب هزاع العمري2971922969

ممبول90.13128.4027.0435.44حموقذكرعبده ناشر دمحم رضوان الممرع2981919840ً

ممبول89.88128.4026.9635.36حموقذكرلممان عبدهللا محمود مبخوت2991910546

ممبول89.38128.4026.8135.21حموقذكرهالل عبده احمد احمد الممرع3001924148ً
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ممبول82.251510.5024.6835.18حموقذكرعاصم عبدالرحمن دمحم احمد  3011918211

ممبول79.881611.2023.9635.16حموقذكربهاء الدٌن نجمً لائد سٌف3021917945

ممبول811510.5024.3034.80حموقذكرعاصم دمحم عبده مهٌوب3031915619

ممبول83.25149.8024.9834.78حموقذكرغازي دمحم علً محمود الصٌرف3041924679ً

ممبول83149.8024.9034.70حموقذكرباكثٌر دمحم ناصر احمد الوجٌه 3051915019

ممبول86.25128.4025.8834.28حموقذكرعمر هزاع عبده احمد 3061921689

ممبول85.63128.4025.6934.09حموقذكراسماعٌل دمحم دمحم علً صالح 3071917100

ممبول79.88149.8023.9633.76حموقذكروضاح عبدهللا ناجً دمحم3081911929

ممبول81.63139.1024.4933.59حموقذكروهٌب دمحم حمود حسن 3091921395

ممبول81.38139.1024.4133.51حموقذكرمالن سعٌد احمد ممبل3101921259

ممبول92.1385.6027.6433.24حموقذكرعبد الرحٌم دمحم دمحم صالح3111922470

ممبول86.75107.0026.0333.03حموقذكرانس عبد الواسع سرحان مهٌوب3121909965

ممبول83117.7024.9032.60حموقذكرمامون احمد على احمد 3131924196

ممبول81.88117.7024.5632.26حموقذكرزٌد علً علً صالح3141908644

ممبول84.13107.0025.2432.24حموقذكراسحاق عبدالسالم عبدالفتاح دمحم 3151921812

ممبول81.75117.7024.5332.23حموقذكردمحم عبدهللا صالح دمحم3161917626

ممبول88.2585.6026.4832.08حموقذكربسام سعٌد علً احمد3171908481

ممبول89.3874.9026.8131.71حموقذكرعلً عبدهللا لائد الصٌرف3181919577ً

ممبول82.13107.0024.6431.64حموقذكراحمد محفوظ ثابت دمحم احمد3191924311

ممبول80.13107.0024.0431.04حموقذكرعبده احمد دمحم ناج3201908502ً

ممبول79.5107.0023.8530.85حموقذكردمحم عباس دمحم عباس3211910511

ممبول82.8885.6024.8630.46حموقأنثىامل دمحم عبدالغنً سٌف 3221920119

ممبول8096.3024.0030.30حموقذكرٌوسف منصور علً احمد الهجري3231916569

ممبول8285.6024.6030.20حموقذكردمحم سلطان عبدالغنً عبدالعزٌز3241915396

ممبول83.3874.9025.0129.91حموقذكراحمد لائد احمد عبده سعٌد3251924797

ممبول82.2574.9024.6829.58حموقذكردمحم سعٌد عمر حٌمد3261924653

ممبول91.532.1027.4529.55حموقذكرحسام عبدالرحمن احمد عبدالول3271911295ً

ممبول8653.5025.8029.30حموقذكرنبٌل سعٌد غالب شرف3281918910

ممبول80.574.9024.1529.05حموقذكرعمرو ناصر مبارن ناصر الذٌابً 3291922218

ممبول80.574.9024.1529.05حموقذكرماجد دمحم احمد غالب العبادي3301917271

ممبول8553.5025.5029.00حموقذكرعادل احمد سٌف ناصر3311916251

المشـــــــرف عمٌد الكلٌة           المسجل العام لجنة الكنترول



18/9

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معذل 

الثانوية
درجة االمتحان

 اختبار 70%

قبول
المعذل النهائي%30ثانوية 

حالة 

الرغبة

(النظام العام  )م 2019/2020نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الحموق للعام الجامعً 

Vice President For  Student Affairs

          Taiz University

     Republic of Yemen       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

        جامعـــــة تعـــــز
  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غٌاب94.630.0028.3928.39حموقذكرصالح عبدالبالً دمحم ثابت 11921032

غٌاب94.380.0028.3128.31حموقذكرعزالدٌن سمٌح دمحم احمد21921309

غٌاب940.0028.2028.20حموقذكردمحم عبده دمحم مفلح الصالح31914092ً

غٌاب93.880.0028.1628.16حموقذكرزٌاد عبده عبدهللا سٌف 41912457

غٌاب93.750.0028.1328.13حموقذكرعاهد احمد دمحم غالب51906001

غٌاب93.630.0028.0928.09حموقذكراسامه عبده احمد دمحم الحاج61921176

غٌاب93.50.0028.0528.05حموقأنثىرونٌة توفٌك دمحم عبدهللا العامري71919778

غٌاب93.380.0028.0128.01حموقذكرصالح همدان مفضل حسن الشمٌري81922249

غٌاب93.250.0027.9827.98حموقأنثىاسماء احمد عبدالرزاق دمحم لائد91921823

غٌاب92.880.0027.8627.86حموقذكردمحم صالح سعٌد دمحم العرٌمً 101906989

غٌاب92.750.0027.8327.83حموقذكرعزالدٌن دمحم عبدهللا دمحم111918701

غٌاب92.630.0027.7927.79حموقأنثىسمر سامً عبدالوهاب العرٌم121921763ً

غٌاب92.630.0027.7927.79حموقذكردمحم عبدالسالم عبدالوهاب دمحم الطٌب131906713

غٌاب92.50.0027.7527.75حموقأنثىفضٌله ٌحٌى لاسم احمد الرٌمً 141921458

غٌاب92.380.0027.7127.71حموقذكرناصر عبدالرحمن دمحم نعمان151920384

غٌاب92.250.0027.6827.68حموقذكردمحم احمد ناشر لائد عبٌدان 161920068

غٌاب920.0027.6027.60حموقذكرخالد عبده عمٌل هزاع 171912680

غٌاب91.880.0027.5627.56حموقذكراسماعٌل عبدالموي عباس دمحم181919411

غٌاب91.50.0027.4527.45حموقذكرمطهر عبدهللا لائد دمحم191919407

غٌاب91.250.0027.3827.38حموقذكرعرفات مهٌوب عبده حسن201903280

غٌاب91.250.0027.3827.38حموقذكرمعمر فاروق دمحم سعٌد 211921234

غٌاب91.130.0027.3427.34حموقذكرعبدالرشٌد عبدالرحمن عبدالواسع دمحم البركان221915349ً

غٌاب91.130.0027.3427.34حموقذكرموسى عبدالحمٌد عبدهللا مفرح 231920830

غٌاب910.0027.3027.30حموقأنثىامل عبدهللا لاسم سعٌد241920723

غٌاب910.0027.3027.30حموقذكرحمزة دمحم لاسم دمحم251914162

غٌاب910.0027.3027.30حموقذكررافد فوزي دمحم دمحم261920911

غٌاب910.0027.3027.30حموقذكرعبدهللا عبدالولً فرحان سعٌد الجعفري  271924317

غٌاب90.750.0027.2327.23حموقذكرنذٌر عبدالهادي علً عبداالله الرمٌمة281920477

غٌاب90.630.0027.1927.19حموقذكرتوهٌب عبدالجبار دمحم عبدالجلٌل291908806

غٌاب90.630.0027.1927.19حموقذكرمعتصم عبدالسالم صالح حٌدر 301910483

غٌاب90.630.0027.1927.19حموقذكرنائف مهٌوب ناجً سالم311918880

غٌاب90.50.0027.1527.15حموقذكرعصام نجٌب مرشد سعٌد المباطً 321920437

غٌاب90.50.0027.1527.15حموقذكرنجم الدٌن مهٌوب احمد عبدهللا 331905806

غٌاب90.380.0027.1127.11حموقذكرجارهللا محمود ناجً علً غالب 341914176

غٌاب90.380.0027.1127.11حموقذكرعبدالرحمن سمٌر ٌاسٌن الممطري351905013

غٌاب90.380.0027.1127.11حموقذكرمصطفى عبده احمد لائد الدهبل361913071ً

غٌاب90.370.0027.1127.11حموقذكراسام عبدالحكٌم مهٌوب عبدالوهاب 371919607

غٌاب90.250.0027.0827.08حموقذكربندر عبدهللا دمحم دمحم عمٌل381918563

غٌاب90.250.0027.0827.08حموقذكرخالد دمحم عبده حسن391916135

غٌاب90.250.0027.0827.08حموقأنثىسماح صادق سٌف عبدالوهاب 401905969

غٌاب90.250.0027.0827.08حموقذكرهٌثم عبدالحمٌد احمد حٌدر الممطري411915259

غٌاب90.130.0027.0427.04حموقذكرصدام سعٌد محسن سعٌد 421903776

غٌاب90.120.0027.0427.04حموقذكرهٌثم عبدهللا سٌف علً العامري431920974
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غٌاب900.0027.0027.00حموقذكراحمد دمحم مهٌوب سٌف441920246

غٌاب900.0027.0027.00حموقذكردمحم عبدالغفار علً مهٌوب 451920918

غٌاب89.750.0026.9326.93حموقذكراكرم عبدالحمٌد حمٌد عبدهللا احمد461917731

غٌاب89.750.0026.9326.93حموقذكرعلً حسن علً صالح البحر 471922853

غٌاب89.750.0026.9326.93حموقذكرمالن عبدالمادر عبدالملن مصلح 481903419

غٌاب89.630.0026.8926.89حموقذكرامٌن عبدالمادر لطف احمد491915657

غٌاب89.630.0026.8926.89حموقذكرجمعان خالد دمحم دمحم501910899

غٌاب89.630.0026.8926.89حموقذكرعبدهللا عبدالجبار حمود عبدالجلٌل السامع511917011ً

غٌاب89.50.0026.8526.85حموقذكرعمار دمحم عثمان حسن521921749

غٌاب89.50.0026.8526.85حموقذكردمحم عبدهللا عبداللطٌف سٌف الفمٌة531915159

غٌاب89.50.0026.8526.85حموقذكردمحم منصور حاتم سعٌد541919727

غٌاب89.50.0026.8526.85حموقأنثىمرٌم دمحم حسان حسن االسدي551921364

غٌاب89.380.0026.8126.81حموقذكردمحم عبدالرحمن عبدهللا لائد561921019

غٌاب89.380.0026.8126.81حموقذكردمحم فهمً حمٌد دمحم571921767

غٌاب89.130.0026.7426.74حموقذكرعوض دمحم سٌف غالب581917360

غٌاب890.0026.7026.70حموقذكرابوبكر دمحم لاٌد عاطف591907187

غٌاب890.0026.7026.70حموقأنثىعلٌاء بدر سعٌد البرٌهً 601915683

غٌاب88.880.0026.6626.66حموقأنثىورده عبده سعٌد عبده علً الصلوي 611917346

غٌاب88.750.0026.6326.63حموقذكرمجد سعٌد لائد دمحم حسن621910571

غٌاب88.750.0026.6326.63حموقذكرمصطفى عبدالكرٌم هاشم احمد عباد631918267

غٌاب88.630.0026.5926.59حموقأنثىفاطمة عبدالحكٌم حسن دمحم641910411

غٌاب88.50.0026.5526.55حموقذكرخالد الجبري لاسم هائل651920428

غٌاب88.50.0026.5526.55حموقذكرسلمان عبدالموي احمد احمد661921190

غٌاب88.50.0026.5526.55حموقذكرنسٌم حمٌد مهٌوب عثمان الشرعب671922961ً

غٌاب88.380.0026.5126.51حموقذكرمهران دمحم سعٌد عبدالوهاب681920396

غٌاب88.250.0026.4826.48حموقذكراسامه دمحم حمود سعٌد691919834

غٌاب88.250.0026.4826.48حموقذكرعاصم عبدالعلٌم حمٌد مهٌوب701920917

غٌاب88.250.0026.4826.48حموقأنثىوسٌلة علً احمد دمحم الشجٌف711910955ً

غٌاب88.250.0026.4826.48حموقذكرٌعموب فٌصل سٌف عل721913399ً

غٌاب88.130.0026.4426.44حموقأنثىامة الرحمن عبده حسن فرحان731917225

غٌاب88.130.0026.4426.44حموقأنثىهالة دمحم سعٌد سٌف741910892

غٌاب880.0026.4026.40حموقأنثىاخالص ولٌد شاهر لائد الحكٌم751904484ً

غٌاب880.0026.4026.40حموقذكرعبدالرحمن مختار سعٌد دمحم 761920127

غٌاب87.880.0026.3626.36حموقذكرسامً عبدالحبٌب عبدالحمٌد نعمان771921315

غٌاب87.750.0026.3326.33حموقذكراحمد دمحم غالب سٌف العبٌدي781920132

غٌاب87.750.0026.3326.33حموقذكرخلٌفه منٌر عثمان احمد791921150

غٌاب87.750.0026.3326.33حموقذكرمازن عبدالملن سعٌد مهٌوب 801921418

غٌاب87.630.0026.2926.29حموقذكرسمٌر علً عبده رضوان811907257

غٌاب87.630.0026.2926.29حموقذكروجدان ابراهٌم علً دمحم821914890

غٌاب87.50.0026.2526.25حموقذكرشاكر نبٌل حسن احمد الهاشم831916163ً

غٌاب87.50.0026.2526.25حموقذكرطارق عبدالولً اسماعٌل دمحم841918693

غٌاب87.50.0026.2526.25حموقذكردمحم عبدالكرٌم شرف الحسن851917890ً

غٌاب87.380.0026.2126.21حموقذكراسماعٌل منٌر مدهش اسماعٌل861914002

المشـــــــرف عمٌد الكلٌة           المسجل العام لجنة الكنترول



18/11

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معذل 

الثانوية
درجة االمتحان

 اختبار 70%

قبول
المعذل النهائي%30ثانوية 

حالة 

الرغبة

(النظام العام  )م 2019/2020نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الحموق للعام الجامعً 

Vice President For  Student Affairs

          Taiz University

     Republic of Yemen       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

        جامعـــــة تعـــــز
  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غٌاب87.380.0026.2126.21حموقذكرعصام احمد لاٌد غالب 871919943

غٌاب87.380.0026.2126.21حموقذكرمصطفى احمد عبدهللا عبدالجلٌل881914852

غٌاب87.380.0026.2126.21حموقذكرمعتز دمحم منصور سعٌد الحكٌمً 891905826

غٌاب87.250.0026.1826.18حموقذكرسلٌمان دمحم لاسم سالم901920227

غٌاب87.250.0026.1826.18حموقذكرفوزي دمحم عبدهللا عبدالرب911919542

غٌاب87.130.0026.1426.14حموقذكرامجد عادل عبده لاسم الحمادي921920592

غٌاب87.130.0026.1426.14حموقأنثىرنا مطٌع علً عبدهللا ثابت931913430

غٌاب87.130.0026.1426.14حموقذكرضٌاء عبدالجلٌل لاسم دمحم941910086

غٌاب87.130.0026.1426.14حموقذكرعبدالناصر درهم حمود عبدالغنً الجرادي951916757

غٌاب87.130.0026.1426.14حموقذكروائل احمد عبدهللا دمحم961917974

غٌاب870.0026.1026.10حموقذكراحمد سلطان دمحم عبدالمغنً االشعري971920655

غٌاب870.0026.1026.10حموقذكرانس عبدالسالم سعٌد عل981913217ً

غٌاب870.0026.1026.10حموقذكرعمر عبدالعززٌز علً عبدهللا991924319

غٌاب870.0026.1026.10حموقذكردمحم امٌن عبده احمد ناج1001921629ً

غٌاب86.880.0026.0626.06حموقذكراشرف دمحم عبدالجلٌل عبدالوهاب1011919829

غٌاب86.880.0026.0626.06حموقذكرعبدالرشٌد عبدالجلٌل دمحم احمد 1021912347

غٌاب86.880.0026.0626.06حموقذكرهارون رشاد عبدالحمٌد الحمٌري1031919728

غٌاب86.870.0026.0626.06حموقذكرعٌسى عبدهللا سالم سعٌد الممطري1041913786

غٌاب86.750.0026.0326.03حموقأنثىدالل عبده احمد صالح1051918957

غٌاب86.750.0026.0326.03حموقذكرمبرون عبدالموي اسماعٌل عبدالجلٌل1061914727

غٌاب86.630.0025.9925.99حموقذكراٌمن ٌعٌش سٌف دمحم دمحم1071918261

غٌاب86.630.0025.9925.99حموقذكرعبده علً عبدالوهاب لائد عل1081919404ً

غٌاب86.630.0025.9925.99حموقذكرمنصور المنتصر احمد عبدهللا1091912184

غٌاب86.630.0025.9925.99حموقذكرمنٌف دمحم سعٌد لائد1101920941

غٌاب86.50.0025.9525.95حموقذكردمحم عبده علً سمٌع1111906073

غٌاب86.50.0025.9525.95حموقذكردمحم نصر عبدالكرٌم احمد مطهر1121916130

غٌاب86.380.0025.9125.91حموقأنثىوفاء رشاد دمحم حسٌن 1131904884

غٌاب86.250.0025.8825.88حموقأنثىامٌمه فاٌد حمود علً لاٌد1141918954

غٌاب86.250.0025.8825.88حموقذكرفكري صادق احمد مهٌوب الحمودي1151920546

غٌاب86.130.0025.8425.84حموقذكراسامه فواز احمد سرحان1161917372

غٌاب86.130.0025.8425.84حموقأنثىانتصار عبدالسالم دمحم عبدالعزٌز1171909612

غٌاب86.130.0025.8425.84حموقذكرحسٌن طالل عبده احمد 1181914450

غٌاب86.130.0025.8425.84حموقذكرسام عارف احمد عبده سٌف1191922926

غٌاب86.130.0025.8425.84حموقذكرعزٌز علً عبده سعٌد دمحم 1201918091

غٌاب860.0025.8025.80حموقذكررائد عبدهللا عبده نصر1211916478

غٌاب860.0025.8025.80حموقذكرماجد دمحم احمد اللكٌم1221924125ً

غٌاب860.0025.8025.80حموقذكردمحم غالب علً دمحم1231912206

غٌاب860.0025.8025.80حموقأنثىمرٌم عبدهللا ناشر ثابت العرٌم1241921460ً

غٌاب85.880.0025.7625.76حموقذكراسامه علً عبدهللا الجعفري1251905587

غٌاب85.750.0025.7325.73حموقذكرعبدالمادر فؤاد احمد حسن1261911810

غٌاب85.630.0025.6925.69حموقذكرعبدالحكٌم دمحم لائد دمحم1271919446

غٌاب85.50.0025.6525.65حموقذكرزكرٌا حسن علً غالب الجعفري1281909874

غٌاب85.50.0025.6525.65حموقذكرفضل سعٌد دمحم علً الحبش1291917132ً
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غٌاب85.50.0025.6525.65حموقذكرمنصور عبدالكرٌم علً احمد عبده1301915179

غٌاب85.250.0025.5825.58حموقأنثىهدٌل دمحم عبدهللا لاسم الملٌك1311906521ً

غٌاب850.0025.5025.50حموقذكرحسام مطهر عبده سعٌد المحطان1321915948ً

غٌاب850.0025.5025.50حموقذكرراغب دمحم هزاع عبده 1331909511

غٌاب850.0025.5025.50حموقذكرمجاهد دمحم صدام علً 1341917038

غٌاب850.0025.5025.50حموقذكردمحم عبدالتواب ناجً طارش1351921441

غٌاب84.880.0025.4625.46حموقذكرعزالدٌن عبدالسالم علً عبدهللا السهٌل1361916561ً

غٌاب84.880.0025.4625.46حموقذكرعالء احمد محمود عبدالمجٌد1371921156

غٌاب84.80.0025.4425.44حموقذكرعبدالجبار عارف دمحم احمد 1381915289

غٌاب84.750.0025.4325.43حموقذكراحمد عبدالواحد احمد احمد 1391921147

غٌاب84.750.0025.4325.43حموقذكرصدٌك احمد دمحم مسعد1401917705

غٌاب84.750.0025.4325.43حموقذكرعبدالرحمن طارق مهٌوب علً السلم1411906324ً

غٌاب84.630.0025.3925.39حموقذكراحمد عبده لاسم علً 1421917384

غٌاب84.630.0025.3925.39حموقذكرحمزه عبدالحمٌد عبدالعزٌز المجاهد1431906433

غٌاب84.630.0025.3925.39حموقذكرزعٌم عبدالكرٌم دمحم ثابت 1441922005

غٌاب84.630.0025.3925.39حموقذكردمحم حمٌد عبدالرحمن المدانً 1451919360

غٌاب84.62990.0025.3925.39حموقذكرعلً دمحم سلطان عبدالولً الماسم1461917925ً

غٌاب84.50.0025.3525.35حموقذكرالحمزة عبدهللا سعٌد ممبل1471922140

غٌاب84.50.0025.3525.35حموقذكررائد حسان دمحم غالب عون1481902604

غٌاب84.50.0025.3525.35حموقذكرعبدالسالم عارف عبدالسالم راوح1491921399

غٌاب84.380.0025.3125.31حموقذكراٌاد بكٌل علً عبدهللا 1501920317

غٌاب84.380.0025.3125.31حموقذكرعبداللطٌف عبدالرحمن سٌف لاٌد 1511912332

غٌاب84.250.0025.2825.28حموقذكرمروان ابراهٌم عبده ممبل1521910481

غٌاب84.130.0025.2425.24حموقذكراسامه عبدالرحمن عبدالموي فرحان 1531921633

غٌاب84.130.0025.2425.24حموقذكراصٌل علً غالب عبدالواسع1541915382

غٌاب84.130.0025.2425.24حموقذكرحمزه فٌصل سرحان لائد1551920934

غٌاب84.130.0025.2425.24حموقذكرشهاب الدٌن حسن سعٌد دمحم1561909663

غٌاب84.130.0025.2425.24حموقذكرعمر علً سعٌد عل1571910492ً

غٌاب84.130.0025.2425.24حموقذكروهٌب عبدالفتاح عساج هائل1581906392

غٌاب840.0025.2025.20حموقذكرخٌري صادق عبده صالح1591924654

غٌاب840.0025.2025.20حموقأنثىرلٌة عبدالعزٌز عبدالصمد عبدالكافً 1601921419

غٌاب840.0025.2025.20حموقذكرعبداللطٌف عبدالمادر دمحم1611906092

غٌاب840.0025.2025.20حموقذكرعبدهللا عبدالباري دمحم سٌف العدٌن1621920258ً

غٌاب840.0025.2025.20حموقذكرفارس احمد عبدهللا غالب لاسم1631918641

غٌاب840.0025.2025.20حموقذكردمحم سٌف عبدالخالك عثمان1641914469

غٌاب840.0025.2025.20حموقذكرنجم الدٌن علً دمحم عمٌل1651920828

غٌاب840.0025.2025.20حموقأنثىهدٌل عبدهللا علً حمٌد حزام الهاللً 1661908767

غٌاب83.880.0025.1625.16حموقذكراٌمن حسن علوان عون1671914945

غٌاب83.880.0025.1625.16حموقذكرجالل عبدهللا مهٌوب نصر 1681919186

غٌاب83.880.0025.1625.16حموقذكررشٌد عبدالعلٌم سلطان الماسم1691919354ً

غٌاب83.880.0025.1625.16حموقذكرعبدهللا احمد عبدهللا احمد 1701909319

غٌاب83.880.0025.1625.16حموقذكردمحم عبده عبدهللا مهٌوب1711917495

غٌاب83.750.0025.1325.13حموقذكرسامً علً سعٌد دمحم الفمٌه1721921727
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غٌاب83.630.0025.0925.09حموقذكرعمار محمود ممبل احمد 1731905042

غٌاب83.630.0025.0925.09حموقذكرمجد رشٌد دمحم ناصر الهمدان1741908950ً

غٌاب83.250.0024.9824.98حموقذكرعبدهللا حمود ثابت علً التبع1751913540ً

غٌاب83.250.0024.9824.98حموقذكردمحم علً لاسم عبدهللا العلٌم1761907523ً

غٌاب83.130.0024.9424.94حموقذكراحمد دحان دمحم على1771915632

غٌاب83.130.0024.9424.94حموقأنثىدالٌا احمد حزام دمحم 1781916644

غٌاب83.130.0024.9424.94حموقذكرعٌاش صادق احمد لاسم ناجً شالف1791913049

غٌاب82.750.0024.8324.83حموقذكرعبدالرحمن دمحم سعٌد حسان1801917621

غٌاب82.750.0024.8324.83حموقذكرمعاذ علً دمحم لحطان1811919616

غٌاب82.630.0024.7924.79حموقذكردمحم عبدهللا عبده سعٌد السامع1821921053ً

غٌاب82.50.0024.7524.75حموقذكرعبدالرحمن دمحم سٌف العلٌم1831917857ً

غٌاب82.380.0024.7124.71حموقأنثىهدى عبدالودود علً صالح1841907036

غٌاب82.250.0024.6824.68حموقأنثىاسماء دمحم امٌن احمد الجالل1851910108

غٌاب82.250.0024.6824.68حموقذكرحاتم فؤاد عبدهللا دمحم1861919513

غٌاب82.250.0024.6824.68حموقذكرعبدالسالم هزاع صالح سعد الجرادي1871919839

غٌاب82.250.0024.6824.68حموقذكردمحم دماج عبدالجلٌل دمحم1881911033

غٌاب82.130.0024.6424.64حموقذكراصٌل دمحم علً عبدهللا1891915562

غٌاب82.130.0024.6424.64حموقذكرعبدالباسط دمحم احمد احمد البركانً 1901917645

غٌاب82.130.0024.6424.64حموقذكرعز الدٌن دمحم امٌن احمد الجالل1911913608

غٌاب82.130.0024.6424.64حموقذكروائل عبدالغنً سٌف عل1921918318ً

غٌاب820.0024.6024.60حموقذكرعاصم علً عبدالسالم ممبل 1931918785

غٌاب820.0024.6024.60حموقذكرعبدالناصر احمد عبده سٌف الشٌبان1941903704ً

غٌاب820.0024.6024.60حموقذكرفٌصل مدهش صالح الصٌرفً 1951924530

غٌاب820.0024.6024.60حموقذكردمحم شمسان علً شمسان المشول1961921687ً

غٌاب820.0024.6024.60حموقذكروجدي ٌوسف حسان هزاع1971905477

غٌاب81.990.0024.6024.60حموقذكراحمد مهنا احمد لاسم1981911864

غٌاب81.880.0024.5624.56حموقذكرعبداالله عبدالنور غانم حسن 1991921728

غٌاب81.750.0024.5324.53حموقذكرابراهٌم نجٌب دمحم اسماعٌل 2001921838

غٌاب81.750.0024.5324.53حموقذكرحافظ مهٌوب سلطان الحاج غالب2011922182

غٌاب81.750.0024.5324.53حموقذكرعبد الغنً احمد عبد هللا عبد الغن2021916532ً

غٌاب81.750.0024.5324.53حموقذكرعبدالرحمن احمد دمحم حسن2031921518

غٌاب81.750.0024.5324.53حموقذكرعبدالرحٌم عبدالغنً دبوان عل2041916926ً

غٌاب81.750.0024.5324.53حموقذكرعبده دمحم عبده عبادي الحرٌم2051921527ً

غٌاب81.630.0024.4924.49حموقذكرمهٌب عبدالعلٌم احمد مهٌوب2061921695

غٌاب81.50.0024.4524.45حموقذكرانور عبدالنور علً عبدهللا2071920756

غٌاب81.50.0024.4524.45حموقأنثىاٌمان منصور علً جسار ناج2081902488ً

غٌاب81.50.0024.4524.45حموقذكرحبٌب عبدالكرٌم لاسم هائل2091918512

غٌاب81.50.0024.4524.45حموقذكرحسام علً عبدالبالً علً 2101910963

غٌاب81.50.0024.4524.45حموقذكرهشام حبٌب عبدالموي نعمان البركان2111913877ً

غٌاب81.380.0024.4124.41حموقأنثىرحمة دمحم ناجً راجح الشماري2121913418

غٌاب81.380.0024.4124.41حموقأنثىصفاء دمحم علً دمحم سعٌد حالوه2131916360

غٌاب81.130.0024.3424.34حموقذكردمحم رضوان عبدهللا لائد2141924430

غٌاب81.130.0024.3424.34حموقذكرهارون دمحم سعٌد عل2151919684ً
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غٌاب81.120.0024.3424.34حموقذكرعمر علً لاسم سالم2161920229

غٌاب810.0024.3024.30حموقذكربسام عبدهللا عبدالواحد عبدالفتاح2171902885

غٌاب810.0024.3024.30حموقذكرصهٌب عبده عبدهللا مهٌوب2181908995

غٌاب80.750.0024.2324.23حموقذكرمحمود نصر محمود ناصر2191910418

غٌاب80.630.0024.1924.19حموقذكراحمد دمحم سعٌد احمد2201915451

غٌاب80.630.0024.1924.19حموقأنثىبسمة دمحم سعٌد لائد2211922144

غٌاب80.630.0024.1924.19حموقذكرعصام احمد لاسم دمحم المجاهد2221913287

غٌاب80.50.0024.1524.15حموقذكراحمد علً سٌف احمد الزعزعً 2231918113

غٌاب80.50.0024.1524.15حموقذكرادرٌس نجٌب سعٌد لاسم 2241914337

غٌاب80.50.0024.1524.15حموقذكرمصطفى نبٌل حمود احمد سعٌد 2251915746

غٌاب80.50.0024.1524.15حموقذكرمعاذ دمحم سعٌد الحاج2261910588

غٌاب800.0024.0024.00حموقذكررهٌب دمحم مسعد سٌف ردمان2271922268

غٌاب800.0024.0024.00حموقأنثىسال دمحم عبدالمادر علً منصر2281905053

غٌاب800.0024.0024.00حموقذكرمعاذ فؤاد سعٌد حمٌد2291919730

غٌاب79.880.0023.9623.96حموقأنثىامجاد احمد مهٌوب عبده العبٌدي2301909793

غٌاب79.750.0023.9323.93حموقذكرسعٌد ناصر سعٌد راوح2311922924

غٌاب79.630.0023.8923.89حموقذكررائد عبدالعلٌم احمد غالب2321916463

غٌاب79.50.0023.8523.85حموقذكردمحم احمد نعمان احمد2331910830

غٌاب79.380.0023.8123.81حموقأنثىاسماء نعمان احمد دمحم2341921323

غٌاب79.380.0023.8123.81حموقذكرعبدالناصر عامر دمحم سعٌد2351921149

غٌاب79.250.0023.7823.78حموقذكرعادل عبدهللا سالم حسٌن 2361910602

غٌاب79.130.0023.7423.74حموقذكرمبارن نبٌل عمالن حسان الزغروري2371915520

غٌاب79.130.0023.7423.74حموقذكرمهنا دمحم حسان عباس2381921956

المشـــــــرف عمٌد الكلٌة           المسجل العام لجنة الكنترول


