
اجواليانجليزيكيوياءاحياء

ممبول212418639227.6090.60صٌدلةذكردبوان ٌاسٌن عبده سالم12202971

ممبول1924186197.7529.3390.33صٌدلةذكرحافظ خالد علً شاٌف الدغار22203730

ممبول1923196197.529.2590.25صٌدلةذكرمحمود وسام عبده دمحم32200861

ممبول202416609829.4089.40صٌدلةذكرعبدالوهاب دمحم عبدالجلٌل عبدالوهاب42200337

ممبول2322166194.6328.3989.39صٌدلةذكراٌمن دمحم عبده لاسم52204840

ممبول2019205999.2529.7888.78صٌدلةذكرتوهٌب عبدالواسع دمحم دمحم لاسم62204563

ممبول2024166095.8828.7688.76صٌدلةذكروجٌه عبدالعزٌز سٌف عبده72202176

ممبول192416599929.7088.70صٌدلةأنثىسلوى عبدهللا علً سعٌد82201464

ممبول2121186095.6328.6988.69صٌدلةذكردمحم عبدالملن عبدهللا حسن92204988

ممبول2124186385.525.6588.65صٌدلةذكرعبدالرب انس عبدالرحمن عبدهللا102200570

ممبول1924176095.3828.6188.61صٌدلةذكرحافظ نجٌب عبدالولً ٌح112200819ً

ممبول212119619227.6088.60صٌدلةذكردمحم عادل عبدالغنً سعد122201493

ممبول1823185998.3829.5188.51صٌدلةذكردمحم توفٌك علً ناج132201445ً

ممبول212217609528.5088.50صٌدلةذكرموسى عبدالموي عبده دمحم142203699

ممبول2221165998.1329.4488.44صٌدلةذكرمهٌب دمحم دمحم صالح زربة152201404

ممبول222317628826.4088.40صٌدلةذكراٌمن دمحم عبدالحمٌد احمد الكمال162202165ً

ممبول1922185997.6329.2988.29صٌدلةذكربشٌر دمحم علً عبد هللا172200339

ممبول2221165997.6329.2988.29صٌدلةذكرنصر احمد عبدالملن ابراهٌم182202160

ممبول202316599729.1088.10صٌدلةأنثىهدٌل عبده احمد لحطان الكمال192203249ً

ممبول2023165996.7529.0388.03صٌدلةذكرمعاذ احمد دمحم عبدهللا الوجٌه202201065

ممبول2021185996.6328.9987.99صٌدلةذكرعبدالرحمن عبده علً مهٌوب212201658

ممبول2421166189.3826.8187.81صٌدلةذكررافت عادل عبدهللا علً الهمدان222205301ً

ممبول2023155899.2529.7887.78صٌدلةذكراحمد عبدالمجٌد عمالن لائد232202475

ممبول222118618926.7087.70صٌدلةذكرصفوان عبده خالد حسن الحٌدري242204645

ممبول2124176285.525.6587.65صٌدلةذكرجالل سعٌد علً فاضل252202662

ممبول2124166188.7526.6387.63صٌدلةذكررؤوف عادل عبدهللا علً الهمدان262202394ً

ممبول2221165995.2528.5887.58صٌدلةذكرعبد الرحمن هزاع عباس دمحم الواف272200887ً

ممبول2022186091.8827.5687.56صٌدلةذكروائل دمحم سلطان سٌف احمد282203367

ممبول2224156188.3826.5187.51صٌدلةذكرمعٌد سٌف علً سٌف احمد الكمال292202053ً

ممبول1924186188.3826.5187.51صٌدلةذكرنورالدٌن سعٌد دمحم عل302200507ً
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ممبول2219185994.8828.4687.46صٌدلةذكرٌوسف عبدالرحمن احمد دمحم312204273

ممبول1924165994.8828.4687.46صٌدلةذكردمحم عبدالرحمن عبدالعلٌم مهٌوب322202877

ممبول2018205898.1329.4487.44صٌدلةأنثىرفٌدة دمحم عبدالجلٌل دمحم332201271

ممبول2022186091.2527.3887.38صٌدلةذكراحمد عبدالموي عبدهللا هزاع التبع342200625ً

ممبول202218609127.3087.30صٌدلةذكرعارف عبدالودود لاسم صالح352206555

ممبول2018205897.529.2587.25صٌدلةأنثىرهام دمحم عبدهللا احمد362201080

ممبول2120175897.3829.2187.21صٌدلةذكراسامة عبدالمادر سعٌد عبدالله372203999

ممبول2123145897.3829.2187.21صٌدلةذكردمحم عبدالكرٌم رزاز عبده382202238

ممبول2221186187.2526.1887.18صٌدلةذكربشار دمحم اسماعٌل ردمان392202487

ممبول1822185897.1329.1487.14صٌدلةذكرعبدهللا خالد حسن علً السورل402203617ً

ممبول2022165897.1329.1487.14صٌدلةذكردمحم محمود عبد المادر حمود412201942

ممبول212413589729.1087.10صٌدلةذكراٌمن كمال احمد دمحم لاسم422201448

ممبول1925166090.1327.0487.04صٌدلةأنثىهدٌل نجٌب دمحم عل432200376ً

ممبول2021196090.1327.0487.04صٌدلةذكردمحم رشاد هاشم دمحم سعٌد442202187

ممبول2223166186.7526.0387.03صٌدلةذكرنشوان عبدالرب لاٌد ناج452201775ً

ممبول2021185993.3828.0187.01صٌدلةذكردمحم سلطان لائد احمد462203335

ممبول2120165710030.0087.00صٌدلةأنثىعبٌر عبدالحً سٌف لاسم472202166

ممبول1820195710030.0087.00صٌدلةذكردمحم عبداالله دمحم عبدالوهاب الفمٌه482202566

ممبول1822195993.2527.9886.98صٌدلةذكراسامة عبدهللا نعمان لائد492203893

ممبول1922185993.1327.9486.94صٌدلةذكردمحم عصام حسان حسن502206445
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غٌر ممبول2019185799.6329.8986.89صٌدلةأنثىامل دمحم كامل دمحم انعم الحٌدري512200419

غٌر ممبول2022175992.8827.8686.86صٌدلةأنثىاسماء عبدهللا عثمان ناصر522204175

غٌر ممبول1922185992.6327.7986.79صٌدلةذكرصهٌب عبده حمود حاتم532203359

غٌر ممبول2020195992.6327.7986.79صٌدلةذكرعمرو عبدهللا عبدالمادر دمحم542205240

غٌر ممبول2217185799.2529.7886.78صٌدلةذكرابراهٌم دمحم لائد دحوه552201538

غٌر ممبول1823165799.1329.7486.74صٌدلةذكرخالد علً محسن علً الحمٌري562201288

غٌر ممبول2021175895.7528.7386.73صٌدلةأنثىارٌج ذي ٌزن عبدهللا لائد572201874

غٌر ممبول2218195992.1327.6486.64صٌدلةذكراحمد علً مهٌوب عبدالول582201018ً

غٌر ممبول1922196088.7526.6386.63صٌدلةذكرجعفر حمٌد مرشد اسماعٌل592203327

غٌر ممبول1820195798.7529.6386.63صٌدلةأنثىالهام خلٌل احمد دمحم فرحان602201373

غٌر ممبول2020175798.6329.5986.59صٌدلةأنثىاسماء احمد عبدالجلٌل عبدهللا612200245

غٌر ممبول1924165991.7527.5386.53صٌدلةذكرلتٌبة نبٌل عبدهللا ناج622204624ً

غٌر ممبول2021185991.6327.4986.49صٌدلةأنثىاسامة دمحم دمحم اسماعٌل632202642

غٌر ممبول1923175991.527.4586.45صٌدلةأنثىعصماء دمحم ناجً احمد الكمال642204440ً

غٌر ممبول1921185894.7528.4386.43صٌدلةذكراسامة عبد الموي حمٌد دبوان652202016

غٌر ممبول202119608826.4086.40صٌدلةذكراكرم عبده دمحم ناجً العبٌدي662203593

غٌر ممبول1923186087.8826.3686.36صٌدلةذكرشهاب حمود سعٌد خالد672202652

غٌر ممبول1923165894.2528.2886.28صٌدلةذكرعزام دمحم احمد دمحم عل682202729ً

غٌر ممبول201918579729.1086.10صٌدلةأنثىراجٌة عبده عبدهللا سعد الحرازي692201277

غٌر ممبول1922175893.6328.0986.09صٌدلةذكردمحم عبدهللا عبده لاسم702202534

غٌر ممبول2121155796.7529.0386.03صٌدلةأنثىحنان احمد سفٌان عبده712201505

غٌر ممبول1719205610030.0086.00صٌدلةأنثىنوف عارف عبدالعلٌم حسان722201497

غٌر ممبول1920185796.6328.9985.99صٌدلةذكردمحم ودٌع عبدالجلٌل لائد العرٌم732200352ً

غٌر ممبول2022165893.2527.9885.98صٌدلةأنثىخلود علً عبده احمد ثابت742200989

غٌر ممبول2220165893.2527.9885.98صٌدلةذكرجامل عبدالحكٌم ناجً سعٌد752202280

غٌر ممبول1821185796.3828.9185.91صٌدلةذكراسد سلطان عبدهللا دمحم762201746

غٌر ممبول2220175989.6326.8985.89صٌدلةذكرٌحٌى ثابت مجاهد زٌد772203662

غٌر ممبول2020195989.526.8585.85صٌدلةأنثىاشراق عبدالحافظ عبدهللا الحكٌم782200085ً

غٌر ممبول211917579628.8085.80صٌدلةأنثىمنار مختار عبدالجلٌل محمود792201846

غٌر ممبول2020165699.2529.7885.78صٌدلةأنثىجماله احمد احمد دمحم الواف802201066ً
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غٌر ممبول1920185795.7528.7385.73صٌدلةذكرفراس عبدالرحمن دمحم حمود الحٌدري812201124

غٌر ممبول181820569929.7085.70صٌدلةأنثىشهد فؤاد سعٌد ممبل الكمال822200946ً

غٌر ممبول1919195795.2528.5885.58صٌدلةذكراٌمن علً علً لاسم العمالن832204232ً

غٌر ممبول2018195795.2528.5885.58صٌدلةأنثىهبة الرحمن احمد حمٌد المجاهد842203977

غٌر ممبول2121145698.3829.5185.51صٌدلةذكرمٌمون عبدالباسط دمحم لائد852200277

غٌر ممبول1820185698.3829.5185.51صٌدلةذكردمحم عبدالحكٌم مهٌوب غالب862203010

غٌر ممبول162417579528.5085.50صٌدلةأنثىحنان شولً لاسم دمحم الحمٌدي872205139

غٌر ممبول191919579528.5085.50صٌدلةذكربشار دمحم حسن سعٌد الزرٌم882200347ً

غٌر ممبول192315579528.5085.50صٌدلةذكرعواد عبدالسالم عبده عبدهللا العبٌدي892202155

غٌر ممبول2122155891.527.4585.45صٌدلةذكربشار دمحم عبدالمغنً غانم الصوف902200302ً

غٌر ممبول1824155794.528.3585.35صٌدلةذكردمحم عبدالعالم شرف دمحم العامري912204931

غٌر ممبول2022165890.6327.1985.19صٌدلةذكراسامه علً حمود لاسم التبع922202195ً

غٌر ممبول2020185890.6327.1985.19صٌدلةذكردمحم عبده عبدهللا دمحم الكمال932201938ً

غٌر ممبول2318175890.527.1585.15صٌدلةذكردمحم حمود احمد غالب سٌف942204933

غٌر ممبول2021155697.1329.1485.14صٌدلةذكرانسام فٌصل دمحم احمد سلطان952200303

غٌر ممبول2217175696.7529.0385.03صٌدلةأنثىلمٌاء امٌن عبدالواسع االجدل962200646

غٌر ممبول2019165599.8829.9684.96صٌدلةذكرلبٌب شاكر عبدالمجٌد عبدالواسع972202060

غٌر ممبول2122165986.525.9584.95صٌدلةذكرعبدهللا عبدالرحمن غالب عبده المحطان982204668ً

غٌر ممبول1919185696.528.9584.95صٌدلةأنثىصفاء حمٌد مهٌوب عبدهللا النصاري992200606

غٌر ممبول1921175793.1327.9484.94صٌدلةذكردمحم صدٌك دمحم احمد1002202801

غٌر ممبول1819205793.1327.9484.94صٌدلةذكردمحم منصور احمد ممبل1012204129

غٌر ممبول2120175889.7526.9384.93صٌدلةأنثىاٌمان غالب سعٌد احمد1022200679

غٌر ممبول1819195696.12528.8484.84صٌدلةذكربالل دمحم علً سٌف1032203502

غٌر ممبول182216569628.8084.80صٌدلةذكراسامة عبدالجلٌل حمود احمد1042200903

غٌر ممبول1923155792.6327.7984.79صٌدلةأنثىحورٌة دمحم علً دمحم1052201755

غٌر ممبول1721185695.8828.7684.76صٌدلةأنثىهدٌل دمحم دمحم ابراهٌم1062201380

غٌر ممبول1818195599.1329.7484.74صٌدلةأنثىاٌات عبدهللا عبدالعزٌز دمحم1072201631

غٌر ممبول1821185792.3827.7184.71صٌدلةذكررتٌب عبدالواسع عبدالرحمن عبدالمولى الصوف1082203462ً

غٌر ممبول1924135695.528.6584.65صٌدلةذكراحمد صالح دمحم صالح زربة1092201452

غٌر ممبول211917579227.6084.60صٌدلةذكرتوهٌب عبده دمحم عبدالواحد1102201627
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غٌر ممبول232014579227.6084.60صٌدلةذكردمحم عبدالملن خالد علً الكمال1112202892ً

غٌر ممبول1720185598.6329.5984.59صٌدلةأنثىهدٌل دمحم عبدهللا ممبل عل1122200585ً

غٌر ممبول2121155791.8827.5684.56صٌدلةذكرعمبة عبدالحمٌد احمد سعٌد1132202826

غٌر ممبول1921175791.8827.5684.56صٌدلةذكرمحفوظ فهد عبده حمود المشرل1142206087ً

غٌر ممبول2221135695.1328.5484.54صٌدلةأنثىاسٌل فاروق احمد دمحم مسعود الصالح1152200549ً

غٌر ممبول2120145598.3829.5184.51صٌدلةأنثىمنى عبدالرحمن احمد عبدهللا1162200213

غٌر ممبول212015569528.5084.50صٌدلةذكردمحم عبد االله عبدالوهاب احمد1172204365

غٌر ممبول182116559829.4084.40صٌدلةذكرعماد عبدالسالم عبدهللا سعٌد الرمٌمة1182201879

غٌر ممبول2021165791.1327.3484.34صٌدلةذكررٌان ٌاسٌن دمحم عبدهللا عبدالجلٌل1192200416

غٌر ممبول1922145597.6329.2984.29صٌدلةذكردمحم ضرار عبدالودود عبدالكرٌم االصبح1202200365ً

غٌر ممبول2220155790.8827.2684.26صٌدلةذكررائف منٌر عبدالغفار عل1212203017ً

غٌر ممبول2118185790.8827.2684.26صٌدلةذكردمحم احمد دمحم سٌف1222203868

غٌر ممبول1821185790.6327.1984.19صٌدلةذكراٌاد امٌن عبده احمد الزهاري1232202969

غٌر ممبول1922165790.6327.1984.19صٌدلةذكراشرف عبدالموي خالد احمد الكمال1242201718ً

غٌر ممبول1620195597.2529.1884.18صٌدلةذكررشٌد احمد مهٌوب عبده العبٌدي1252202154

غٌر ممبول1720185597.2529.1884.18صٌدلةأنثىاسماء عبدالرحمن عبدالغنً دمحم1262200978

غٌر ممبول2022155790.527.1584.15صٌدلةذكرمعتز عبدالموي غالب فرحان1272202489

غٌر ممبول192217588726.1084.10صٌدلةذكرصهٌب عبدهللا لاسم سعٌد1282200076

غٌر ممبول2018195790.1327.0484.04صٌدلةذكرعبدالواسع احمد احمد عبده حسن1292200040

غٌر ممبول1918195693.1327.9483.94صٌدلةأنثىشهد دمحم احمد صالح سٌف1302200221

غٌر ممبول1918195693.1327.9483.94صٌدلةأنثىمرٌم مصطفً دمحم عبدهللا1312205976

غٌر ممبول2222135789.7526.9383.93صٌدلةذكراحمد مبرون احمد مهٌوب البرٌه1322201357ً

غٌر ممبول1520195499.6329.8983.89صٌدلةذكرعلوي لائد دمحم احمد علوي1332200948

غٌر ممبول2019195886.2525.8883.88صٌدلةذكردمحم طالل عبدالمجٌد عماد عثمان1342202649

غٌر ممبول2022125499.529.8583.85صٌدلةذكرعمر عبدهللا احمد لاسم1352200722

غٌر ممبول2022155789.3826.8183.81صٌدلةذكراسامة عبده لاسم ٌحًٌ الكمال1362202891ً

غٌر ممبول1918195692.6327.7983.79صٌدلةذكرنصر ابراهٌم دمحم عل1372200631ً

غٌر ممبول1420205499.2529.7883.78صٌدلةذكرعالء هانً عبداالله حمود1382206723

غٌر ممبول1821155498.8829.6683.66صٌدلةأنثىحماس خالد دمحم سفٌان الحران1392200334ً

غٌر ممبول2019155498.8829.6683.66صٌدلةذكرعبدالرحمن محسن لاٌد دمحم العتاب1402200826ً
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غٌر ممبول2120175885.3825.6183.61صٌدلةذكرحذٌفه مطٌع سعٌد لاٌد1412201774

غٌر ممبول1920155498.6329.5983.59صٌدلةذكراسامة محمود ٌحٌى عبدالحفٌظ1422201727

غٌر ممبول1922165788.3826.5183.51صٌدلةذكرعلً سٌف علً عٌده1432204476

غٌر ممبول1723175788.2526.4883.48صٌدلةذكرحسام احمد دمحم لاسم الهمدان1442202710ً

غٌر ممبول2022155788.2526.4883.48صٌدلةذكراسامه دمحم عبدالحمٌد احمد الكمال1452202164ً

غٌر ممبول2021135498.1329.4483.44صٌدلةأنثىكفاء علً ممبل عبده1462200470

غٌر ممبول2122135691.3827.4183.41صٌدلةذكردمحم عبده احمد زٌد الممرع1472204163ً

غٌر ممبول201918578826.4083.40صٌدلةأنثىخلود دمحم خالد لائد عل1482202346ً

غٌر ممبول212013549829.4083.40صٌدلةأنثىامة الرحمن خالد نعمان احمد1492200611

غٌر ممبول2021175884.525.3583.35صٌدلةذكرالٌاس صالح اسماعٌل حسن1502204050

غٌر ممبول2021165787.6326.2983.29صٌدلةأنثىمنار هاشم عبدالوهاب عبدهللا الحاج1512203425

غٌر ممبول1921155594.1328.2483.24صٌدلةأنثىاسماء دمحم لاسم احمد1522205000

غٌر ممبول2016185497.2529.1883.18صٌدلةذكرخالد عبدالحمٌد صادق عبدالحمٌد1532205361

غٌر ممبول2023145787.1326.1483.14صٌدلةذكرزٌاد سمٌر عبد الموي حمود الصوف1542200425ً

غٌر ممبول2120155690.3827.1183.11صٌدلةذكرعبدالعزٌز وضاح عبده مارش1552202690

غٌر ممبول191619549729.1083.10صٌدلةأنثىجٌهان امٌن دمحم احمد الحزٌم1562201940ً

غٌر ممبول201816549729.1083.10صٌدلةأنثىامة هللا نبٌل سعٌد عثمان االثوري1572201091

غٌر ممبول1920175690.2527.0883.08صٌدلةذكرصالح عبدالموي احمد حمٌد1582202941

غٌر ممبول2119175786.8826.0683.06صٌدلةذكرامجد عبده اسماعٌل دمحم المدم1592201632ً

غٌر ممبول2122145786.525.9582.95صٌدلةذكراٌمن عبدهللا حزام خالد1602202201

غٌر ممبول2313175399.529.8582.85صٌدلةذكراسامة عبدالرحمن دمحم سٌف الكامل1612200651

غٌر ممبول1816195399.2529.7882.78صٌدلةأنثىابرار احمد ردمان دمحم1622202334

غٌر ممبول2119135399.1329.7482.74صٌدلةذكراحمد عبدهللا عبده لائد1632200665

غٌر ممبول1818175398.8829.6682.66صٌدلةأنثىاٌة امٌن لائد عبد الجبار البرٌه1642200408ً

غٌر ممبول1918165398.529.5582.55صٌدلةأنثىتسنٌم عبدالموي احمد حزام المجٌدي1652202189

غٌر ممبول1725145688.2526.4882.48صٌدلةذكرهانً عبدالوهاب علً منصر1662203143

غٌر ممبول2021135494.8828.4682.46صٌدلةذكرمازن ابراهٌم دمحم ناج1672201649ً

غٌر ممبول2020145494.7528.4382.43صٌدلةذكرعبدالماهر ابراهٌم احمد دمحم الفمٌه1682201752

غٌر ممبول181718539829.4082.40صٌدلةأنثىزبٌده دمحم احمد حٌدر شمسان الممطري1692202670

غٌر ممبول1721175591.2527.3882.38صٌدلةأنثىرغد عبدالكرٌم سلطان عبدهللا1702202228
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غٌر ممبول1920165591.1327.3482.34صٌدلةذكرهٌثم فؤاد ناجً علً السروري1712201869

غٌر ممبول1717195397.6329.2982.29صٌدلةذكررهٌب نبٌل دمحم عبدهللا1722202245

غٌر ممبول1821175687.6326.2982.29صٌدلةذكرصهٌب فهد سعٌد عبده الحداد1732201850

غٌر ممبول2218155590.8827.2682.26صٌدلةذكرحمزة دمحم حمود سلطان1742202950

غٌر ممبول1720185590.8827.2682.26صٌدلةذكرمصطفى فهمً عبدالوهاب عبدالحمٌد1752201432

غٌر ممبول2018155397.529.2582.25صٌدلةذكراحمد هائل عبده مهٌوب1762206565

غٌر ممبول1920145397.1329.1482.14صٌدلةذكرسرجون دمحم حمود عاطف1772202386

غٌر ممبول1718185397.1329.1482.14صٌدلةذكراحمد خلٌل علً سلطان1782200916

غٌر ممبول1920175687.1326.1482.14صٌدلةذكرعبدالحكٌم احمد علً دمحم التبع1792202217ً

غٌر ممبول1919155397.1329.1482.14صٌدلةأنثىغدٌر طارق دمحم احمد1802201371

غٌر ممبول2121125493.7528.1382.13صٌدلةذكرطالل احمد صالح صالح المشرل1812201784ً

غٌر ممبول1918175493.6328.0982.09صٌدلةذكردمحم عبده دمحم سعٌد1822202096

غٌر ممبول1917195590.2527.0882.08صٌدلةذكرابراهٌم سعٌد علً احمد1832206873

غٌر ممبول1821145396.6328.9981.99صٌدلةذكراسامة دمحم عبدهللا لاسم1842201327

غٌر ممبول1920155493.2527.9881.98صٌدلةذكردمحم عبد الرحمن دمحم غالب التبع1852201656ً

غٌر ممبول1820155396.528.9581.95صٌدلةأنثىاسراء عبده سفٌان لاسم1862205295

غٌر ممبول1916185396.3828.9181.91صٌدلةذكرانس اسماعٌل صالح احمد المشرل1872200708ً

غٌر ممبول1620165299.529.8581.85صٌدلةذكردمحم عبدالغنً علً احمد1882201911

غٌر ممبول1421175299.3829.8181.81صٌدلةذكرولٌد عبده دمحم علً دمحم النوٌب1892202077

غٌر ممبول2121135589.326.7981.79صٌدلةذكراكرم احمد حمود سعٌد1902201261

غٌر ممبول2022135589.2526.7881.78صٌدلةذكرعبدهللا امٌن احمد احمد المشرل1912206085ً

غٌر ممبول192112529929.7081.70صٌدلةذكرهشام عبدالواسع عبده لائد1922200677

غٌر ممبول2116165395.528.6581.65صٌدلةأنثىسهى جالل احمد دمحم الكمال1932201458ً

غٌر ممبول1718175298.7529.6381.63صٌدلةأنثىاطوار دمحم مهٌوب سعٌد منصور الشرعب1942202298ً

غٌر ممبول1819165395.3828.6181.61صٌدلةذكرنجم الدٌن مالن لاسم عبدهللا1952202886

غٌر ممبول1519195395.2528.5881.58صٌدلةأنثىاسماء عبدالعزٌز دمحم حمادي1962201678

غٌر ممبول2019175685.1325.5481.54صٌدلةذكرزٌاد عبدالسالم سعٌد لائد1972201391

غٌر ممبول2013205395.1328.5481.54صٌدلةذكرعماد خالد عبده دمحم1982204664

غٌر ممبول1819185588.3826.5181.51صٌدلةذكرعبدالرحمن حربً حمود لاسم1992202314

غٌر ممبول1719175394.8828.4681.46صٌدلةأنثىابرار دمحم علً لاسم الشرعب2002203350ً
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غٌر ممبول1521165298.1329.4481.44صٌدلةأنثىانهار مراد درهم سٌف2012203112

غٌر ممبول2018165491.3827.4181.41صٌدلةذكرمحبوب مسعد دمحم لاسم النجار2022205466

غٌر ممبول1717195394.6328.3981.39صٌدلةأنثىسارة دمحم هزاع عبدالغن2032202440ً

غٌر ممبول2019165587.8826.3681.36صٌدلةذكرسامً عبدالغنً احمد عبدالمجٌد2042202628

غٌر ممبول2021145587.8826.3681.36صٌدلةذكردمحم عبدالعلٌم احمد عبدهللا2052203239

غٌر ممبول2024115587.8826.3681.36صٌدلةذكرفاروق عبدهللا علً احمد2062202966

غٌر ممبول2119155587.7526.3381.33صٌدلةذكرصخر احمد دمحم سعٌد2072205099

غٌر ممبول1720165394.3828.3181.31صٌدلةذكرعصمت مبرون دمحم عبدالجلٌل الممدم2082200552

غٌر ممبول2118135297.6329.2981.29صٌدلةذكربدر دمحم احمد لاسم زربه2092203270

غٌر ممبول2022115394.1328.2481.24صٌدلةذكراسامة ابراهٌم احمد دمحم الفمٌه2102201753

غٌر ممبول2122115490.7527.2381.23صٌدلةذكرمهٌوب غالب مهٌوب صالح2112202630

غٌر ممبول1920165587.3826.2181.21صٌدلةذكروسام دمحم خالد دمحم2122204348

غٌر ممبول1922135490.527.1581.15صٌدلةذكربشٌر عبده علً سٌف الكمال2132201161ً

غٌر ممبول1918165393.7528.1381.13صٌدلةذكراٌاد علً عبدهللا عبده الصوف2142201176ً

غٌر ممبول2018155393.7528.1381.13صٌدلةذكراسامة عبدالبالً عبده احمد2152201947

غٌر ممبول2120135490.2527.0881.08صٌدلةذكرسلٌمان سرحان صالح سٌف2162200902

غٌر ممبول1921145490.1327.0481.04صٌدلةذكرموهوب دمحم دمحم عبده2172203026

غٌر ممبول1816195393.2527.9880.98صٌدلةذكرعبدالرحمن عارف احمد سالم2182201881

غٌر ممبول2021135489.7526.9380.93صٌدلةذكرحامٌم دمحم احمد زٌد الممرع2192204157ً

غٌر ممبول1917195586.3825.9180.91صٌدلةذكرشهاب دمحم عبده ردمان2202202854

غٌر ممبول2023115489.2526.7880.78صٌدلةذكرسٌف عبدالعلٌم سٌف عبده2212200420

غٌر ممبول2119145488.7526.6380.63صٌدلةذكردمحم رزاز عبادي دمحم2222206374

غٌر ممبول2022125488.6326.5980.59صٌدلةذكراسامه عبدالموي احمد خالد الحمٌدي2232207040

غٌر ممبول1620175391.8827.5680.56صٌدلةذكرمهند عبدهللا سٌف حسن2242202321

غٌر ممبول1520165198.529.5580.55صٌدلةذكرعزٌز علً سلطان دمحم2252206292

غٌر ممبول1518195295.1328.5480.54صٌدلةذكرعدي فٌصل حمود سعٌد2262204666

غٌر ممبول2021135488.3826.5180.51صٌدلةذكرهٌثم علً عبده دمحم الزعزي2272205317

غٌر ممبول2019155488.1326.4480.44صٌدلةذكرعبدالرلٌب عبدالولً احمد راشد2282200932

غٌر ممبول201816548826.4080.40صٌدلةذكرشهاب علً صالح حسن2292204326

غٌر ممبول182016548826.4080.40صٌدلةأنثىمارٌه عبدهللا دمحم حمود2302205943
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غٌر ممبول1919165487.526.2580.25صٌدلةذكراسامه امٌن سعٌد هزاع فرحان2312200097

غٌر ممبول1619185390.7527.2380.23صٌدلةأنثىامة الرحمن عبدالمادر سٌف فرحان2322200648

غٌر ممبول2020125293.7528.1380.13صٌدلةذكرتوهٌب عبدالرحمن احمد سعٌد الممدم2332201459

غٌر ممبول1822125293.7528.1380.13صٌدلةذكرعاهد عبدالغنً مهٌوب سعد2342201441

غٌر ممبول181917548726.1080.10صٌدلةذكردمحم عبدالملن احمد دمحم سعٌد2352203426

غٌر ممبول2120135486.7526.0380.03صٌدلةذكرنور الدٌن حمود احمد سعٌد الحٌدري2362203651

غٌر ممبول182015539027.0080.00صٌدلةذكرعلً ناصر احمد دمحم2372203285

غٌر ممبول1419175099.7529.9379.93صٌدلةذكرمحمود شكٌب دمحم عبدالخالك2382202267

غٌر ممبول2020135389.6326.8979.89صٌدلةذكراصٌل رضوان عبدالرحمن عبده2392200317

غٌر ممبول1720165389.526.8579.85صٌدلةذكراحمد عبدالحكٌم عبدهللا عل2402206619ً

غٌر ممبول2120125389.3826.8179.81صٌدلةذكررجب احمد لائد مرشد2412203967

غٌر ممبول1620175389.3826.8179.81صٌدلةذكردمحم مهٌوب دمحم سلطان2422204281

غٌر ممبول1618185292.1327.6479.64صٌدلةذكرتمام حمود لائد غالب2432200769

غٌر ممبول1922135485.3825.6179.61صٌدلةذكرمؤٌد سلطان لائد دمحم2442206157

غٌر ممبول1520185388.526.5579.55صٌدلةذكرحبٌب دمحم سالم عبد هللا2452202543

غٌر ممبول1720145195.1328.5479.54صٌدلةذكرعبدالرحمن هاشم عبدالرحمن المروس2462204263ً

غٌر ممبول1914195291.6327.4979.49صٌدلةذكرامجد عبدالموي علً حسن الحمٌدي2472201884

غٌر ممبول2021105194.7528.4379.43صٌدلةذكرعالء عبدالحكٌم حسن مهٌوب السفٌان2482200839ً

غٌر ممبول1519175194.6328.3979.39صٌدلةأنثىعائشة ٌاسٌن عبدالرحمن نعمان احمد2492202832

غٌر ممبول2117155387.7526.3379.33صٌدلةذكرحافظ فؤاد عبدهللا دمحم الحمري2502201972

غٌر ممبول201814529127.3079.30صٌدلةذكرامجد احمد عبدهللا دمحم الكمال2512203035ً

غٌر ممبول1721125097.529.2579.25صٌدلةأنثىمها عبده غالب دمحم العتاب2522202584ً

غٌر ممبول1718185387.3826.2179.21صٌدلةذكربالل صادق عبدهللا ابراهٌم2532202425

غٌر ممبول1916155097.1329.1479.14صٌدلةذكرحاتم عبدالكرٌم احمد ممبل2542206318

غٌر ممبول1716195290.3827.1179.11صٌدلةذكررامز علً غالب احمد2552201221

غٌر ممبول1519195386.8826.0679.06صٌدلةذكراحمد شولً احمد علوان2562206977

غٌر ممبول1921135386.7526.0379.03صٌدلةذكرعبدالرحمن عبدالمغنً فارع دمحم2572200336

غٌر ممبول1420154910030.0079.00صٌدلةذكراحمد ٌاسٌن دمحم عبدهللا غالب2582201526

غٌر ممبول2019145386.6325.9978.99صٌدلةذكرخلٌل سلطان علً لاسم2592202734

غٌر ممبول1621135096.6328.9978.99صٌدلةأنثىاٌمان منصور علً دمحم2602202326
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غٌر ممبول1919155386.525.9578.95صٌدلةذكرسامً عبدالملن عبدهللا علً الكمال2612200508ً

غٌر ممبول1614194999.7529.9378.93صٌدلةأنثىاسماء طالل شرف نعمان الحمادي2622203025

غٌر ممبول1219184999.7529.9378.93صٌدلةذكردمحم محمود هزاع عبدة2632200386

غٌر ممبول1920145386.3825.9178.91صٌدلةذكرمازن فؤاد خالد دمحم المروس2642203163ً

غٌر ممبول1722135289.6326.8978.89صٌدلةذكردمحم امٌن عبده دمحم الماس2652200151

غٌر ممبول1816175192.8827.8678.86صٌدلةأنثىاٌالف عبدالرلٌب احمد عبدالخالك2662204939

غٌر ممبول1520175289.2526.7878.78صٌدلةأنثىاسماء انور عبدالواسع احمد الماض2672200803ً

غٌر ممبول182011499929.7078.70صٌدلةذكرصمر عبده هزاع الشراج2682202433ً

غٌر ممبول1722145385.6325.6978.69صٌدلةذكرعمر سعٌد سعٌد احمد الوضاح2692205328ً

غٌر ممبول1921115191.8827.5678.56صٌدلةذكردمحم علً حسان مهٌوب2702202151

غٌر ممبول1619165191.527.4578.45صٌدلةذكرتوفٌك نبٌل عبدالولً احمد2712205292

غٌر ممبول1820135191.527.4578.45صٌدلةأنثىسهام عبدالباسط عبدالغنً محمود2722204683

غٌر ممبول1721135191.3827.4178.41صٌدلةذكروجٌه دمحم سعٌد عبده2732202116

غٌر ممبول1717165094.6328.3978.39صٌدلةأنثىازهار امٌن علً حسان2742201290

غٌر ممبول192012519127.3078.30صٌدلةذكرمنذر علً احمد حمٌد2752203280

غٌر ممبول1815164997.6329.2978.29صٌدلةأنثىهداٌة سعٌد سٌف دمحم2762201354

غٌر ممبول1817155094.2528.2878.28صٌدلةأنثىاصٌل عبداالله دمحم سعٌد2772201442

غٌر ممبول1922115287.2526.1878.18صٌدلةذكرمشٌر علً سٌف الحاج سٌف الحمري2782201720

غٌر ممبول1919114996.8829.0678.06صٌدلةذكرحسٌن دمحم عبدهللا لاسم2792200128

غٌر ممبول1919125093.528.0578.05صٌدلةذكرتوهٌب علً عبده عون2802200930

غٌر ممبول2016155190.1327.0478.04صٌدلةذكردمحم عبدالرلٌب حسن دمحم2812200589

غٌر ممبول2116155286.7526.0378.03صٌدلةذكراشرف محفوظ دمحم صالح الماض2822202901ً

غٌر ممبول1719165286.6325.9977.99صٌدلةذكرحمزة رشاد احمد لائد2832202381

غٌر ممبول1921125286.525.9577.95صٌدلةذكرصمر دمحم عبدهللا دمحم2842204133

غٌر ممبول1817155093.1327.9477.94صٌدلةأنثىتنوٌر عبدالموي احمد ناجً الشرعب2852200748ً

غٌر ممبول1317184899.2529.7877.78صٌدلةأنثىسهى سرحان الحاج عل2862204165ً

غٌر ممبول2018114995.8828.7677.76صٌدلةذكراحمد عبدالغنً دمحم بن دمحم2872200941

غٌر ممبول1414204898.8829.6677.66صٌدلةأنثىروان فارس درهم عبدهللا2882201140

غٌر ممبول1719134995.3828.6177.61صٌدلةذكرحسام عبدالرحمن عبدالولً دمحم2892200789

غٌر ممبول2115134995.2528.5877.58صٌدلةذكرهانً دمحم حسن دمحم المروس2902206669ً
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غٌر ممبول1814185091.8827.5677.56صٌدلةذكرعلً دمحم علً عبدهللا2912200465

غٌر ممبول1916165188.526.5577.55صٌدلةذكرنورالدٌن دمحم حسن دمحم فاضل2922203067

غٌر ممبول1818165285.1325.5477.54صٌدلةذكرغصان صالح ناجً سعٌد الزٌدي2932200462

غٌر ممبول122017499528.5077.50صٌدلةذكراٌمن ناصر احمد عبدالغفور الزرٌم2942200686ً

غٌر ممبول1721114994.8828.4677.46صٌدلةذكربرهان منصور احمد عبدهللا غالب الجعفري2952202043

غٌر ممبول1720135091.527.4577.45صٌدلةذكرٌعموب صالح احمد صالح الشكري2962202884

غٌر ممبول1818145091.527.4577.45صٌدلةذكرعلً عبدهللا علً احمد2972201888

غٌر ممبول1617164994.7528.4377.43صٌدلةأنثىرٌم احمد عثمان عبدالواحد االغبري2982200331

غٌر ممبول1220174994.6328.3977.39صٌدلةأنثىمارٌة فهد سعٌد مهٌوب احمد2992200215

غٌر ممبول1317184897.8829.3677.36صٌدلةذكرجواد دمحم عبده عبدهللا3002204249

غٌر ممبول161519509127.3077.30صٌدلةأنثىربا عٌسى دمحم احمد طاهر3012200459

غٌر ممبول1818155187.6326.2977.29صٌدلةذكرابراهٌم عبده لائد سٌف3022203218

غٌر ممبول1516174897.6329.2977.29صٌدلةذكردمحم علً دمحم دمحم العزي3032206599

غٌر ممبول1418174994.1328.2477.24صٌدلةذكرعبدالرلٌب امٌن عبدالرلٌب دمحم3042201789

غٌر ممبول1619144994.1328.2477.24صٌدلةذكرشائف امٌن ناجً علً سٌف3052201152

غٌر ممبول1520155090.527.1577.15صٌدلةأنثىحنان علً سٌف سعٌد3062201171

غٌر ممبول1517164897.1329.1477.14صٌدلةذكرجابر عفٌف عبدالوهاب عبدالرحمن3072206997

غٌر ممبول191913518726.1077.10صٌدلةذكرعدي عبدالرحمن عبده لاسم3082203965

غٌر ممبول1615195090.2527.0877.08صٌدلةذكردمحم سعٌد عبده ممبل3092202234

غٌر ممبول2217115090.1327.0477.04صٌدلةذكرٌاسر سعٌد مهٌوب عبده الجعفري3102202303

غٌر ممبول2021105186.6325.9976.99صٌدلةأنثىاسماء طه حسن احمد3112203532

غٌر ممبول1921115186.525.9576.95صٌدلةذكرصفوان عبدالرحمن دمحم ناج3122204975ً

غٌر ممبول211894896.528.9576.95صٌدلةذكرموسى احمد خالد غالب زربة3132201405

غٌر ممبول1914144799.529.8576.85صٌدلةذكرجوال سعٌد غالب لحطان3142205674

غٌر ممبول1717165089.3826.8176.81صٌدلةذكرعبدالماهر عبدهللا دمحم عل3152201230ً

غٌر ممبول2119115185.8825.7676.76صٌدلةذكردمحم عبدالملن علً مرشد اسماعٌل3162202114

غٌر ممبول1719134992.527.7576.75صٌدلةذكراحمد نجٌب عبدالغنً سعد ابراهٌم3172200460

غٌر ممبول1716164992.3827.7176.71صٌدلةذكرحمزه علً عبده عبدهللا3182202175

غٌر ممبول1617154895.6328.6976.69صٌدلةذكرنصار امٌن عبده دمحم سٌف3192202777

غٌر ممبول1520134895.2528.5876.58صٌدلةذكردمحم عبدالحك عبده دمحم مدهش3202200983
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غٌر ممبول1418164895.1328.5476.54صٌدلةأنثىردٌنة عبدالوهاب دمحم عبدة3212202112

غٌر ممبول1717134798.2529.4876.48صٌدلةأنثىسارة عمار دمحم عبدالوهاب عبدهللا3222200269

غٌر ممبول2017114894.8828.4676.46صٌدلةأنثىسمٌة علً عبدالرب ردمان المباط3232202870ً

غٌر ممبول1815154894.7528.4376.43صٌدلةذكرٌاسر عبدالسالم عبدالعزٌز ٌاسر3242201741

غٌر ممبول1413204797.529.2576.25صٌدلةذكراحمد عبدالجلٌل غالب المشول3252201641ً

غٌر ممبول2115124894.1328.2476.24صٌدلةذكروسٌم احمد مهٌوب سٌف3262205177

غٌر ممبول1817144990.6327.1976.19صٌدلةذكرنجم الدٌن دمحم عبدالغنً دمحم3272201946

غٌر ممبول1417184990.2527.0876.08صٌدلةأنثىتسنٌم حمود دمحم جسار3282203746

غٌر ممبول1614194990.1327.0476.04صٌدلةأنثىسلوى احمد سٌف عبده الحمٌدي3292206015

غٌر ممبول192295086.6325.9975.99صٌدلةذكراسامة عبدالرحمن علً صالح3302201299

غٌر ممبول1418164893.1327.9475.94صٌدلةذكرحمزة احمد سٌف غالب3312206262

غٌر ممبول1718124796.3828.9175.91صٌدلةذكررهٌب احمد حسن صالح زربه3322201189

غٌر ممبول1517154796.1328.8475.84صٌدلةأنثىهدٌل سلطان لاسم علً دمحم3332200279

غٌر ممبول1719124892.7527.8375.83صٌدلةذكرعرفات لائد عبده خالد3342206952

غٌر ممبول1518154892.7527.8375.83صٌدلةذكرٌوسف دمحم خالد احمد الحذٌف3352201329ً

غٌر ممبول182294989.2526.7875.78صٌدلةذكردمحم عبدالحكٌم علً هزاع3362205193

غٌر ممبول1715154795.8828.7675.76صٌدلةأنثىامٌرة عبدالباسط علً سٌف العرٌم3372200752ً

غٌر ممبول1917134989.1326.7475.74صٌدلةذكردمحم عبدالغنً علً سعٌد3382203580

غٌر ممبول1416194989.1326.7475.74صٌدلةذكرعمر عبدالباسط دمحم عبدهللا الحمٌري3392205834

غٌر ممبول212074892.2527.6875.68صٌدلةذكرعبدالغنً عبده صالح ناشر الهوٌدي3402201986

غٌر ممبول1413194698.7529.6375.63صٌدلةذكرحاتم عمار دمحم عبدهللا الظمري3412203037

غٌر ممبول1818104698.7529.6375.63صٌدلةأنثىسهى امٌر علً احمد سعٌد3422203769

غٌر ممبول1715144698.7529.6375.63صٌدلةأنثىفردوس علً عبدالحمٌد عل3432201668ً

غٌر ممبول1318164795.1328.5475.54صٌدلةذكرعبدالرحمن جمٌل دمحم عثمان الفمٌه3442204465

غٌر ممبول1716175085.1325.5475.54صٌدلةذكرٌوسف دمحم سعٌد عل3452206655ً

غٌر ممبول1616185085.1325.5475.54صٌدلةذكردمحم وهٌب عبده دمحم الشرجب3462201279ً

غٌر ممبول1617154891.7527.5375.53صٌدلةذكراكرم عبدالرحمن حسن دمحم العامري3472200324

غٌر ممبول1819124988.3826.5175.51صٌدلةذكراحمد العزي اسماعٌل غالب التبع3482207209ً

غٌر ممبول1918124988.3826.5175.51صٌدلةذكرشرف دمحم احمد علً صالح3492203759ً

غٌر ممبول141419479528.5075.50صٌدلةذكرشولً دمحم مهٌوب عثمان الفارع3502201443ً
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غٌر ممبول1815164988.2526.4875.48صٌدلةذكربندر دمحم عبدالمادر عل3512201220ً

غٌر ممبول1718144988.2526.4875.48صٌدلةذكراٌمن فاروق ناجً حزام3522201177

غٌر ممبول1913154794.7528.4375.43صٌدلةأنثىرفٌدة احمد علً علً العمٌس3532202596ً

غٌر ممبول1720104794.7528.4375.43صٌدلةذكرٌونس عبدالجلٌل طاهر عل3542204498ً

غٌر ممبول1815175084.525.3575.35صٌدلةذكراسماعٌل صادق حمٌد عبدالهادي3552205817

غٌر ممبول2116124987.7526.3375.33صٌدلةذكرهشام عبدالكرٌم هزاع دمحم3562203029

غٌر ممبول141816489127.3075.30صٌدلةذكراكرم عبدالرحمن لاسم عبدالعزٌز3572203309

غٌر ممبول2114144987.6326.2975.29صٌدلةذكربشار بشٌر عبدهللا غالب الراجح3582200294ً

غٌر ممبول1717144890.8827.2675.26صٌدلةأنثىبغداد هزاع عبدالولً ٌحٌى3592201664

غٌر ممبول1619144987.526.2575.25صٌدلةأنثىانتصار عبدالفتاح سعٌد احمد3602200883

غٌر ممبول1613174697.3829.2175.21صٌدلةذكرعالء صادق شرف عبدهللا3612202714

غٌر ممبول1317164697.3829.2175.21صٌدلةأنثىنسٌبه عبدالرحمن شمسان احمد3622205173

غٌر ممبول1616144697.2529.1875.18صٌدلةذكرعبدالفتاح علً دمحم صالح3632205846

غٌر ممبول1518134697.2529.1875.18صٌدلةذكرعهد محمود علً دمحم3642203885

غٌر ممبول1617164987.1326.1475.14صٌدلةذكرشكٌب عبدهللا دمحم ردمان3652202972

غٌر ممبول191614498726.1075.10صٌدلةذكردمحم فهد عبدهللا حسام الكمال3662205374ً

غٌر ممبول1418144696.7529.0375.03صٌدلةذكربالل هاشم لائد ابراهٌم3672200406

غٌر ممبول1719114793.3828.0175.01صٌدلةذكرمشٌر حسان لائد مرشد3682205886

غٌر ممبول1916134889.8826.9674.96صٌدلةذكرعبده لاٌد صالح لاسم الحازم3692201629ً

غٌر ممبول1622104889.6326.8974.89صٌدلةذكراٌوب دمحم مهٌوب دمحم الكمال3702202177ً

غٌر ممبول1321144889.6326.8974.89صٌدلةذكردمحم مختار دمحم عبدهللا3712206338

غٌر ممبول1619144986.1325.8474.84صٌدلةذكراحمد دمحم عبده دمحم3722203008

غٌر ممبول1918104792.7527.8374.83صٌدلةذكرذاكر دمحم عبدهللا عبده3732203028

غٌر ممبول1519144889.2526.7874.78صٌدلةذكردمحم جمال عبدالرحمن ٌاسر3742204983

غٌر ممبول1819114889.1326.7474.74صٌدلةذكرغصان حمود خالد غالب زربه3752201181

غٌر ممبول1416154598.8829.6674.66صٌدلةذكرابراهٌم دمحم احمد عبده3762200078

غٌر ممبول201794695.528.6574.65صٌدلةأنثىمالن رزاز كامل احمد3772201049

غٌر ممبول1513184695.528.6574.65صٌدلةذكرنزار دمحم دمحم علً النور3782201877

غٌر ممبول2011164791.8827.5674.56صٌدلةذكرمشكور عبدهللا دمحم سفٌان3792205078

غٌر ممبول1519134791.7527.5374.53صٌدلةذكراحمد علً عبدهللا حسن النجار3802200438
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غٌر ممبول1617154888.3826.5174.51صٌدلةذكرعبدالجبار فهد نعمان عبدالواحد3812200112

غٌر ممبول1517144694.8828.4674.46صٌدلةذكرحامد طه دمحم علً الجعادي3822201825

غٌر ممبول2017104791.527.4574.45صٌدلةذكربهاء احمد دمحم حسن3832203224

غٌر ممبول1915114598.1329.4474.44صٌدلةأنثىنسٌبه مؤنس دمحم عبدالواحد الحمٌري3842200237

غٌر ممبول1316184791.3827.4174.41صٌدلةذكرابوبكر عادل دمحم احمد3852200039

غٌر ممبول1816134791.3827.4174.41صٌدلةذكردمحم عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا3862200229

غٌر ممبول1618124694.6328.3974.39صٌدلةذكرحذٌفة دمحم عبدهللا حمٌد3872202249

غٌر ممبول1515174791.2527.3874.38صٌدلةذكرعزالدٌن عبدالموي صالح عبدالرحمن3882203683

غٌر ممبول1719124887.7526.3374.33صٌدلةذكردمحم عبدالرحمن منصور عبدالرحٌم3892202829

غٌر ممبول1919104887.6326.2974.29صٌدلةذكرتمً حزام عبدالمادر عل3902201222ً

غٌر ممبول1416164694.1328.2474.24صٌدلةأنثىنور عبدالسالم هزاع الحاج عل3912203537ً

غٌر ممبول1614164694.1328.2474.24صٌدلةذكردمحم فؤاد عبدهللا دمحم غالب مغلس3922200544

غٌر ممبول1511194597.2529.1874.18صٌدلةأنثىشهد مدهش لاسم عبده3932202864

غٌر ممبول1716134693.8828.1674.16صٌدلةذكرصهٌب زكرٌا دمحم سٌف3942201400

غٌر ممبول1510204597.1329.1474.14صٌدلةذكرٌَزن عبدالحكٌم علً عبدالوهاب3952206275

غٌر ممبول191910488726.1074.10صٌدلةذكررائد علً سٌف الحاج سٌف الحمري3962201198

غٌر ممبول19218488726.1074.10صٌدلةذكرامجد منٌر عبدالجلٌل هالل3972205468

غٌر ممبول22197488726.1074.10صٌدلةأنثىالغٌداء ٌاسر ناشر طائف3982206607

غٌر ممبول211512488726.1074.10صٌدلةذكرعبدالسالم عارف مهٌوب سٌف الحمٌدي3992206855

غٌر ممبول1818104693.528.0574.05صٌدلةذكراحمد دمحم سٌف علً اسماعٌل4002202814

غٌر ممبول2014114596.7529.0374.03صٌدلةأنثىربا حمود هزاع عبده الماسم4012202728ً

غٌر ممبول1816124693.3828.0174.01صٌدلةأنثىانسام عادل عبدهللا دمحم4022202296

غٌر ممبول1515154596.2528.8873.88صٌدلةذكرحذٌفة دمحم سعٌد محرز فارع4032201790

غٌر ممبول1717144886.2525.8873.88صٌدلةأنثىامتالن دمحم احمد هزاع4042204416

غٌر ممبول1718114692.7527.8373.83صٌدلةذكرعبدالسالم دمحم مهٌوب دمحم علً البرٌه4052203982ً

غٌر ممبول1714164789.1326.7473.74صٌدلةذكرعبدالعزٌز احمد دمحم عبده4062205604

غٌر ممبول1917114789.1326.7473.74صٌدلةذكرمتوكل عبدالرحمن لاسم احمد الحاتم4072201783ً

غٌر ممبول1716134692.3827.7173.71صٌدلةذكردمحم سعٌد حسان عبدهللا4082200196

غٌر ممبول1217154498.8829.6673.66صٌدلةذكرالبراء دمحم دمحم عبده دمحم البالري4092201414

غٌر ممبول181894595.528.6573.65صٌدلةأنثىاٌات عبدالعٌم دمحم عبدالغن4102202281ً
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غٌر ممبول1713174788.7526.6373.63صٌدلةأنثىرحاب عادل علً سعٌد4112201736

غٌر ممبول1717124691.8827.5673.56صٌدلةذكرعبدالرحمن عارف لاسم صالح4122206548

غٌر ممبول201974691.7527.5373.53صٌدلةذكرجالل صادق عبدهللا حمٌد4132201646

غٌر ممبول20217488525.5073.50صٌدلةذكرمصطفى كمال دمحم مهٌوب طاهر4142202660

غٌر ممبول1919104884.8825.4673.46صٌدلةذكرحسٌن عارف لائد حسن4152202468

غٌر ممبول1614164691.3827.4173.41صٌدلةذكرابراهٌم هائل هزاع الحمادي4162201024

غٌر ممبول141416449829.4073.40صٌدلةأنثىعائشة علً احمد دمحم4172206285

غٌر ممبول151418478826.4073.40صٌدلةذكراحمد عبدهللا سعٌد عبدهللا4182205696

غٌر ممبول1613164594.6328.3973.39صٌدلةأنثىابرار سعد احمد حسن4192201502

غٌر ممبول1816104497.7529.3373.33صٌدلةذكرعمٌر دمحم حمٌد دمحم عل4202202368ً

غٌر ممبول1917114787.526.2573.25صٌدلةذكراسامه بشٌر عبدهللا حسن4212201698

غٌر ممبول1817114690.7527.2373.23صٌدلةذكراحمد صادق علً سٌف4222200030

غٌر ممبول2015104593.8828.1673.16صٌدلةذكرزكرٌا عمر احمد عبدهللا عامر4232200614

غٌر ممبول1118154497.1329.1473.14صٌدلةأنثىرفٌدة عبدالملن ممبل احمد الحمٌري4242200411

غٌر ممبول1918104787.1326.1473.14صٌدلةذكرواثك دمحم عبده لاسم4252204841

غٌر ممبول181811478726.1073.10صٌدلةذكرعالء عبدالباسط علً شرف4262206502

غٌر ممبول1815124593.2527.9872.98صٌدلةأنثىمارٌا توفٌك دمحم عبدالجبار نعمان الحمادي4272203475

غٌر ممبول2015104593.1327.9472.94صٌدلةذكرعبدالرحمن ثابت ناجً دمحم4282200629

غٌر ممبول1618114592.8827.8672.86صٌدلةذكرجمال احمد احمد مهٌوب ناصر4292201514

غٌر ممبول17219478625.8072.80صٌدلةذكرسهٌل عبدهللا سعٌد منصور4302203015

غٌر ممبول1615144592.527.7572.75صٌدلةذكرانس دمحم سعٌد دمحم الحاج4312205495

غٌر ممبول1810164495.6328.6972.69صٌدلةذكردمحم عبد الوهاب عمالن سعٌد4322200534

غٌر ممبول1717134785.525.6572.65صٌدلةذكراسامه عبده هزاع سعٌد4332201026

غٌر ممبول1516124398.529.5572.55صٌدلةذكراٌمن مختار عبد الجلٌل مهٌوب4342202141

غٌر ممبول1314164398.3829.5172.51صٌدلةأنثىدالل مختار عبدالجللٌل ابراهٌم4352204797

غٌر ممبول1612174591.6327.4972.49صٌدلةذكرمهند رٌاض مهٌوب دمحم4362201149

غٌر ممبول1913134591.527.4572.45صٌدلةأنثىرحمة فتحً عبدالفتاح سعٌد الدبع4372202225ً

غٌر ممبول1314174494.7528.4372.43صٌدلةذكرلصً حسن هزاع عل4382202889ً

غٌر ممبول1311194397.8829.3672.36صٌدلةذكراٌمن عبد الباري علً طاهر4392205457

غٌر ممبول1313194591.1327.3472.34صٌدلةأنثىرحاب محمود احمد عبدهللا4402200536
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غٌر ممبول181984591.1327.3472.34صٌدلةذكرعبده ناجً صالح لاٌد الشغدري4412201601

غٌر ممبول181314459127.3072.30صٌدلةأنثىغٌداء علً دمحم لائد سعٌد4422206337

غٌر ممبول1815134687.6326.2972.29صٌدلةذكرٌاسٌن عبده صالح حسن المشرل4432206083ً

غٌر ممبول1416164687.526.2572.25صٌدلةذكرزائد سلطان عبدالجلٌل عبدهللا4442201939

غٌر ممبول1611164397.2529.1872.18صٌدلةذكرمنصور عبدالسالم عبدهللا صالح4452204288

غٌر ممبول1613154493.8828.1672.16صٌدلةذكروهبان عبدالرحمن لائد عثمان4462205188

غٌر ممبول1316144397.1329.1472.14صٌدلةأنثىرغد عدنان عبده سعٌد4472200641

غٌر ممبول131218439729.1072.10صٌدلةذكراحمد صادق ناجً منصور4482202211

غٌر ممبول1515144493.6328.0972.09صٌدلةأنثىهداٌات احمد علً ناصر الرداع4492200987ً

غٌر ممبول1612174590.2527.0872.08صٌدلةذكردمحم مطهر عبدالرحمن عبدالولً الرمٌمة4502200973

غٌر ممبول1418124493.528.0572.05صٌدلةذكرعبد الشافً لاسم عبدالخالك غالب4512202815

غٌر ممبول1715114396.7529.0372.03صٌدلةذكراسامة عبدالفنً سٌف لاسم4522203941

غٌر ممبول1716134686.6325.9971.99صٌدلةأنثىاٌات عبدالغنً علً سعٌد4532204823

غٌر ممبول1211194299.8829.9671.96صٌدلةذكرسامً سمٌر دمحم صالح الماض4542202636ً

غٌر ممبول181894589.8826.9671.96صٌدلةذكراٌهاب توفٌك دمحم عبدهللا4552203241

غٌر ممبول1316144396.528.9571.95صٌدلةذكرعبدالملن مروان عبدهللا حسن4562201345

غٌر ممبول1216154396.3828.9171.91صٌدلةذكرالٌاس دمحم عبدالصمد احمد4572202552

غٌر ممبول1218134396.2528.8871.88صٌدلةذكرمحفوظ سٌف دمحم عبدالمادر عبدالدائم4582201597

غٌر ممبول1616144686.1325.8471.84صٌدلةذكراحمد حمود احمد حاتم4592205358

غٌر ممبول161611439628.8071.80صٌدلةذكرنذٌر عبدهللا نعمان دمحم احمد4602205147

غٌر ممبول1312174299.1329.7471.74صٌدلةذكردمحم مطٌع دمحم عبده لائد4612206986

غٌر ممبول1215164395.7528.7371.73صٌدلةذكرحمدي عبدالباسط احمد عبدالوهاب4622202261

غٌر ممبول1310194298.8829.6671.66صٌدلةأنثىرغد نشوان سعٌد مهٌوب االبٌض4632200476

غٌر ممبول172084588.8826.6671.66صٌدلةذكرمصطفى عبدّللاه دمحم لائد الطٌار4642202658

غٌر ممبول1420124685.525.6571.65صٌدلةذكروائل دمحم سلطان احمد4652202575

غٌر ممبول1516154685.3825.6171.61صٌدلةذكرالعزي علً عبدالماجد غٌالن4662205044

غٌر ممبول1511174394.8828.4671.46صٌدلةذكرلصً لائد عبدالرحمن سفٌان4672201657

غٌر ممبول18168429829.4071.40صٌدلةذكردمحم عبدهللا غالب دمحم4682206562

غٌر ممبول1512164394.2528.2871.28صٌدلةأنثىعصماء عصام عبدالبالً عل4692202742ً

غٌر ممبول1613154490.8827.2671.26صٌدلةذكردمحم عبدالرؤوف عبده لاسم4702201689
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غٌر ممبول1217144394.1328.2471.24صٌدلةأنثىصفاء عبدالكرٌم عبدالرزاق ردمان4712200982

غٌر ممبول1419114490.7527.2371.23صٌدلةذكرولٌد لائد دمحم لائد الجرادي4722205386

غٌر ممبول1618114587.3826.2171.21صٌدلةذكرعبدهللا احمد ناجً عبدهللا احمد4732202948

غٌر ممبول191584297.2529.1871.18صٌدلةذكرنافع عبدالمعطً دمحم لاسم العامري4742202293

غٌر ممبول1415164587.1326.1471.14صٌدلةأنثىاشجان رٌاض احمد سعٌد العرٌم4752200447ً

غٌر ممبول1415144393.7528.1371.13صٌدلةأنثىاٌثار عبدالرحمن احمد الزرٌع4762200315ً

غٌر ممبول1613134296.528.9570.95صٌدلةذكرعبدالغفار احمد احمد سعٌد العكٌدي4772204092

غٌر ممبول1715124489.7526.9370.93صٌدلةذكراسامة رزاز ممبل عبده4782205304

غٌر ممبول141414429628.8070.80صٌدلةذكرعرفات دمحم عبدهللا اسماعٌل4792206006

غٌر ممبول1418114392.527.7570.75صٌدلةأنثىعبٌر طارق احمد دمحم4802203413

غٌر ممبول1715134585.525.6570.65صٌدلةأنثىرحمة فؤاد علً سعٌد الفمٌة4812201571

غٌر ممبول1916104585.525.6570.65صٌدلةذكرحازم منٌر ممبل صالح4822201484

غٌر ممبول1619104585.525.6570.65صٌدلةذكرمجاهد صادق علً لاٌد الحمري4832205731

غٌر ممبول1616114392.1327.6470.64صٌدلةذكرمحمود عبدالسالم دمحم دمحم سعٌد4842200029

غٌر ممبول181312439227.6070.60صٌدلةذكردمحم سمٌر علً عبده4852201431

غٌر ممبول1417134488.1326.4470.44صٌدلةذكردمحم امٌن دمحم سفٌان الحران4862204454ً

غٌر ممبول1417144584.7525.4370.43صٌدلةذكرروزانا عبدالفتاح عبدهللا ممبل4872200600

غٌر ممبول2111104294.7528.4370.43صٌدلةذكروهٌب احمد مسعد مثنى زربة4882201396

غٌر ممبول1517134584.7525.4370.43صٌدلةذكرمعتز طالل غانم ممبل4892205224

غٌر ممبول1914114487.6326.2970.29صٌدلةذكرعبدالماهر هزاع دمحم اسماعٌل البرٌه4902200649ً

غٌر ممبول1316154487.526.2570.25صٌدلةأنثىمعالً ودٌع عبده دمحم سٌف4912204682

غٌر ممبول1411184390.7527.2370.23صٌدلةذكرزٌاد توفٌك احمد احمد المحٌا4922200794

غٌر ممبول141315429428.2070.20صٌدلةأنثىفاطمة عبدالمعٌن دمحم احمد4932200274

غٌر ممبول151994390.6327.1970.19صٌدلةذكرحسٌن علً دمحم دمحم4942202427

غٌر ممبول1415144390.527.1570.15صٌدلةذكرعاصم عبدالموي لاسم غالب4952201726

غٌر ممبول161414448726.1070.10صٌدلةذكراصٌل احمد عبدالرحمن عل4962206070ً

غٌر ممبول1416124293.528.0570.05صٌدلةذكراٌمن عبدالعلٌم عبدهللا الحاج4972205127

غٌر ممبول161994486.6325.9969.99صٌدلةذكرحسام عبده حمود هزاع4982201365

غٌر ممبول1320114486.6325.9969.99صٌدلةذكراحمد عبدالملن لائد نعمان4992202983

غٌر ممبول158184196.3828.9169.91صٌدلةأنثىجمانة عبدالجبار محسن علً غالب5002200165
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غٌر ممبول1410174196.1328.8469.84صٌدلةأنثىحفصة علً احمد لائد غالب5012204786

غٌر ممبول1711164486.1325.8469.84صٌدلةذكرعاصم احمد دمحم سٌف5022203002

غٌر ممبول1416104099.2529.7869.78صٌدلةأنثىسٌرٌن طه لاسم راشد لحطان5032202376

غٌر ممبول1312194485.8825.7669.76صٌدلةذكرنجم الدٌن عبدهللا حمود علً الوتٌري5042202827

غٌر ممبول1413164389.1326.7469.74صٌدلةأنثىفاطمة طارق عبدالعزٌز عبدالعزٌز الغالب5052200638ً

غٌر ممبول1215174485.7525.7369.73صٌدلةأنثىسارة دمحم سعٌد دمحم شمسان5062205491

غٌر ممبول161694195.6328.6969.69صٌدلةذكرعالء الدٌن حسن دمحم عبدهللا5072200407

غٌر ممبول1216144292.1327.6469.64صٌدلةذكراسامة نورالدٌن سعٌد دمحم5082202054

غٌر ممبول1413144195.3828.6169.61صٌدلةذكرعمر علً ثابت احمد5092205978

غٌر ممبول1810154388.6326.5969.59صٌدلةذكرزكرٌا عبدهللا سٌف عل5102204718ً

غٌر ممبول1616114388.526.5569.55صٌدلةذكراشٌد عبده الصغٌر دمحم عل5112202353ً

غٌر ممبول1512144195.1328.5469.54صٌدلةأنثىالطاف منصور حزام دمحم5122200593

غٌر ممبول191494291.7527.5369.53صٌدلةذكرامجد دمحم عبده احمد مهٌوب5132201165

غٌر ممبول161894387.8826.3669.36صٌدلةذكرحكٌم دمحم عبدالوهاب عبدهللا5142201650

غٌر ممبول1411164194.528.3569.35صٌدلةأنثىانوار عبدالوهاب حمٌد علً سٌف5152200246

غٌر ممبول1713114194.528.3569.35صٌدلةأنثىاٌة احمد عبدالمجٌد دبوان5162202470

غٌر ممبول1713144484.525.3569.35صٌدلةذكروهٌب عبدالموي سلطان الماسم5172203960ً

غٌر ممبول191484194.3828.3169.31صٌدلةأنثىسمٌه دمحم علً لاسم الشرعب5182203353ً

غٌر ممبول181674194.3828.3169.31صٌدلةذكردمحم معاذ ثابت دمحم علً العسل5192200624ً

غٌر ممبول1213154097.6329.2969.29صٌدلةذكرنواف خلٌل عبدهللا حسان5202201390

غٌر ممبول1313154194.1328.2469.24صٌدلةذكردمحم عبدهللا سٌف سٌف غالب5212203908

غٌر ممبول1111204290.7527.2369.23صٌدلةأنثىرغد احمد عبداللطٌف احمد العوام5222201287ً

غٌر ممبول1712134290.7527.2369.23صٌدلةذكرعمٌل عبدالرحمن عبدهللا اسماعٌل فضل5232202561

غٌر ممبول1318124387.2526.1869.18صٌدلةذكرحمد دمحم عبدالفتاح حزام5242200817

غٌر ممبول1612134193.8828.1669.16صٌدلةأنثىحنان نبٌل دمحم عبدهللا الحرٌب5252200532ً

غٌر ممبول141894193.8828.1669.16صٌدلةذكردمحم سعٌد ابراهٌم اسماعٌل الهالل5262200744ً

غٌر ممبول1312174290.527.1569.15صٌدلةذكروسام طه حمٌد الحاج5272200859

غٌر ممبول181484097.1329.1469.14صٌدلةذكرمنتصر ابراهٌم علً عبده5282202781

غٌر ممبول1217124193.7528.1369.13صٌدلةأنثىمارٌا دمحم حسن دمحم هائل5292203182

غٌر ممبول161694193.7528.1369.13صٌدلةذكردمحم دمحم عبدهللا سلطان5302200968
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غٌر ممبول1612124096.8829.0669.06صٌدلةأنثىبغداد وحٌد نعمان عبدالعلٌم العامري5312200292

غٌر ممبول1416134386.8826.0669.06صٌدلةذكربلٌغ احمد عبدهللا عبده5322200764

غٌر ممبول1514114096.8829.0669.06صٌدلةأنثىمٌسونة عبده لاسم دمحم عبده5332201383

غٌر ممبول171974386.7526.0369.03صٌدلةذكراسامه احمد عبده فرحان5342202393

غٌر ممبول151215429027.0069.00صٌدلةذكرزكرٌا ودٌع لاسم هائل5352206426

غٌر ممبول151512429027.0069.00صٌدلةذكراسامه علً احمد عبده5362200142

غٌر ممبول151413429027.0069.00صٌدلةذكردمحم محمود احمد نعمان5372204118

غٌر ممبول1515134386.6325.9968.99صٌدلةذكرادم عبدالواحد عبدالعزٌز احمد الهجري5382203724

غٌر ممبول1514124193.1327.9468.94صٌدلةذكرعبدالرحمن مطهر عبدهللا حسام5392202400

غٌر ممبول1713134386.3825.9168.91صٌدلةذكراشرف عبدالعزٌز علً سٌف5402206106

غٌر ممبول1014184289.526.8568.85صٌدلةذكرعبدالجلٌل دمحم حازم عبدالجلٌل5412202568

غٌر ممبول1014184289.3826.8168.81صٌدلةذكربدر دمحم احمد دمحم5422204162

غٌر ممبول1216144289.3826.8168.81صٌدلةذكرعبدهللا عبدالرزاق عبدهللا حسان5432205267

غٌر ممبول1515114192.527.7568.75صٌدلةذكرخطاب حمود فارع دمحم الوجٌه5442201707

غٌر ممبول191494289.1326.7468.74صٌدلةذكرموفك فؤاد احمد لائد5452204865

غٌر ممبول1613144385.6325.6968.69صٌدلةأنثىازال احمد عبدهللا عباس5462204180

غٌر ممبول1413144192.1327.6468.64صٌدلةأنثىجنات منصور علً عبده5472200579

غٌر ممبول161874192.1327.6468.64صٌدلةذكرهالل عبداالله عبدالفغار عبدهللا5482202951

غٌر ممبول131117419227.6068.60صٌدلةذكراسامة اكرم لائد ناج5492203832ً

غٌر ممبول1212174191.7527.5368.53صٌدلةأنثىامٌمة عبدالناصر احمد علً الكمال5502206243ً

غٌر ممبول1316124191.527.4568.45صٌدلةذكرنوفل صادق حمود سلطان5512201482

غٌر ممبول1412164288.1326.4468.44صٌدلةذكراحمد عبدالرحمن احمد سعٌد لحطان5522204770

غٌر ممبول171584094.7528.4368.43صٌدلةذكراكرم صادق علً دمحم5532202990

غٌر ممبول1215144191.3827.4168.41صٌدلةذكردمحم صادق دمحم احمد مهٌوب5542200999

غٌر ممبول1811114094.3828.3168.31صٌدلةأنثىبراءة عبدالوهاب دمحم احمد5552200758

غٌر ممبول167174094.3828.3168.31صٌدلةذكرعبدالكرٌم عبدالمادر فرحان خالد5562204608

غٌر ممبول1414144287.6326.2968.29صٌدلةأنثىعائشة شهاب عبدهللا لائد5572200637

غٌر ممبول1013174094.1328.2468.24صٌدلةأنثىراوٌه فؤاد دمحم عبدهللا الجالل5582201133

غٌر ممبول1412154190.7527.2368.23صٌدلةذكردمحم عبد الرحمن عبده احمد التاج5592202023

غٌر ممبول141610409428.2068.20صٌدلةذكرعبدالرؤف عبدالملن ابراهٌم سٌف5602202429
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غٌر ممبول131215409428.2068.20صٌدلةأنثىمارٌا طه ناجً غانم راجح5612206539

غٌر ممبول1413134093.8828.1668.16صٌدلةأنثىاٌناس منٌر احمد سٌف5622201751

غٌر ممبول1110194093.8828.1668.16صٌدلةذكراحالم مطٌع شائع لاسم السلم5632205541ً

غٌر ممبول1313154190.3827.1168.11صٌدلةذكرمازن عبدهللا علً عبدالعزٌز5642201388

غٌر ممبول1614114190.2527.0868.08صٌدلةذكرارحب منصور عبده عثمان5652200520

غٌر ممبول139184093.2527.9867.98صٌدلةذكردمحم عبده علً دمحم دمحم5662203412

غٌر ممبول1514103996.528.9567.95صٌدلةأنثىفاطمة علً دمحم سعد5672201126

غٌر ممبول1111184093.1327.9467.94صٌدلةذكرصهٌب عادل عبدالهادي الصالح5682201776ً

غٌر ممبول1412123899.6329.8967.89صٌدلةأنثىعبٌر دمحم علً احمد العامري5692201055

غٌر ممبول1314144189.3826.8167.81صٌدلةذكرعذبان عبدالحمٌد عبدهللا حسن5702205795

غٌر ممبول131016399628.8067.80صٌدلةذكروهٌب احمد مهٌوب عبدهللا لائد5712200678

غٌر ممبول1413134092.527.7567.75صٌدلةذكراشرف عدنان علً احمد مغرم5722200189

غٌر ممبول191584285.7525.7367.73صٌدلةذكرعبدالرحٌم طالل سعٌد سعٌد5732202857

غٌر ممبول1514134285.6325.6967.69صٌدلةذكرلٌث نشوان عبدهللا احمد عبده5742201605

غٌر ممبول1410143898.8829.6667.66صٌدلةذكردمحم هاشم دمحم حسن5752205411

غٌر ممبول1313144091.8827.5667.56صٌدلةأنثىزهراء عبدالباسط عبدالودود دمحم5762201889

غٌر ممبول1611134091.7527.5367.53صٌدلةذكردمحم عبده دمحم خالد الجنٌد5772204674

غٌر ممبول159143898.2529.4867.48صٌدلةأنثىساهٌر عبدهللا عبدالرحمن حمود5782205126

غٌر ممبول1313133994.8828.4667.46صٌدلةذكرحافظ عبدالحفٌظ عبدالرحٌم ناج5792203958ً

غٌر ممبول1413144188.1326.4467.44صٌدلةأنثىرٌمان ٌاسر سعٌد دمحم5802206334

غٌر ممبول1512123994.528.3567.35صٌدلةأنثىهدٌل عبدالغنً علً عبده العدٌن5812201867ً

غٌر ممبول151894284.3825.3167.31صٌدلةذكرمراد عبدالسالم مهٌوب سعد5822202062

غٌر ممبول1118114090.8827.2667.26صٌدلةذكرهارون ادم دمحم عل5832203482ً

غٌر ممبول191394187.2526.1867.18صٌدلةذكروجدي سرحان علً غالب5842201162

غٌر ممبول171494090.527.1567.15صٌدلةذكرجمال جمٌل لاسم دمحم5852204408

غٌر ممبول151884187.1326.1467.14صٌدلةذكردمحم عمر لاسم علً عون5862202340

غٌر ممبول1413134090.3827.1167.11صٌدلةذكرعفٌف سلطان علً ٌح5872202230ً

غٌر ممبول121893993.6328.0967.09صٌدلةذكراسامة فٌصل علً احمد5882201006

غٌر ممبول151673896.7529.0367.03صٌدلةذكرجوادعبدهللا عبده عبدهللا5892203954

غٌر ممبول1316103993.3828.0167.01صٌدلةذكراٌمن بشٌر ٌحٌى عبدالرزاق المك5902204089ً
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غٌر ممبول151593993.3828.0167.01صٌدلةأنثىوحدة عارف سلطان غالب5912202490

غٌر ممبول1510143993.3828.0167.01صٌدلةذكرمعتصم عادل مهٌوب عبدهللا الفودع5922205848ً

غٌر ممبول181373896.3828.9166.91صٌدلةذكراشرف امٌن عبدالولً ٌحٌى5932201379

غٌر ممبول1711113992.8827.8666.86صٌدلةذكرصالح عبدالباري سعٌد الحاج5942200988

غٌر ممبول1216113992.6327.7966.79صٌدلةذكرمرسل عادل شرف هزاع المزبري5952205165

غٌر ممبول912204185.7525.7366.73صٌدلةذكربشار جمٌل ردمان العزي5962202787

غٌر ممبول141211379929.7066.70صٌدلةأنثىعبٌر علً ممبل عبده5972200471

غٌر ممبول131984088.7526.6366.63صٌدلةذكراحمد جمٌل احمد عبدالعزٌز5982203075

غٌر ممبول913153798.7529.6366.63صٌدلةذكرٌونس دمحم سعٌد سعٌد المروس5992206916ً

غٌر ممبول191294088.7526.6366.63صٌدلةذكرهارون رشاد سلطان لاسم6002200795

غٌر ممبول1511113798.7529.6366.63صٌدلةذكردمحم عبدالكرٌم احمد سٌف السفٌان6012206847ً

غٌر ممبول1711113991.8827.5666.56صٌدلةذكرعز الدٌن شولً علً احمد6022202842

غٌر ممبول141894185.1325.5466.54صٌدلةذكرعلً دمحم شرف احمد6032202806

غٌر ممبول1212153991.7527.5366.53صٌدلةذكرعدي مهٌوب نعمان احمد6042205483

غٌر ممبول119193991.7527.5366.53صٌدلةذكرعصام احمد عبده ناجً الشرعب6052202403ً

غٌر ممبول1113153991.527.4566.45صٌدلةذكرهٌثم طاهر نعمان سفٌان المدس6062201232ً

غٌر ممبول1411154088.1326.4466.44صٌدلةأنثىعائشة عبدالوهاب هزبر خالد6072206592

غٌر ممبول218124184.3825.3166.31صٌدلةذكردمحم مارش عبدهللا على6082202836

غٌر ممبول141411399127.3066.30صٌدلةأنثىنسمة سعٌد علً فرحان الهمدان6092203988ً

غٌر ممبول1313144087.6326.2966.29صٌدلةذكرٌحٌى لائد صالح غالب الجابري6102202851

غٌر ممبول1611113894.2528.2866.28صٌدلةأنثىامال عبدالرحمن عبدالواسع علً الذبحان6112200392ً

غٌر ممبول1315134184.1325.2466.24صٌدلةذكرسلٌمان صادق دمحم عبدالجلٌل6122202024

غٌر ممبول1314134087.3826.2166.21صٌدلةذكرصالح دمحم علً دمحم جسار6132201734

غٌر ممبول1712103990.6327.1966.19صٌدلةأنثىرغد عبدالرحمن حسن دمحم الصنوي6142203307

غٌر ممبول1215123990.3827.1166.11صٌدلةذكرعمار دمحم احمد دمحم المصري6152201425

غٌر ممبول151213408726.1066.10صٌدلةأنثىرحاب وحٌد عبدالوهاب عبدالبال6162202736ً

غٌر ممبول1013174086.8826.0666.06صٌدلةذكردمحم عبدالوهاب دمحم منصور6172206893

غٌر ممبول1216103893.3828.0166.01صٌدلةذكرنجم الدٌن مثنى سعٌد لاسم6182200180

غٌر ممبول1315113989.8826.9665.96صٌدلةأنثىشذى توفٌك دمحم احمد عل6192201593ً

غٌر ممبول161393893.1327.9465.94صٌدلةذكرسر احمد عبدالحك دمحم6202200451
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غٌر ممبول1612113989.7526.9365.93صٌدلةذكراسامة دمحم عبدالرلٌب حمٌد6212204741

غٌر ممبول13169389327.9065.90صٌدلةذكردمحم عبدلباري دمحم نعمان6222202351

غٌر ممبول151694086.2525.8865.88صٌدلةذكرعٌاش عبدهللا دمحم هزاع6232204782

غٌر ممبول161493988.526.5565.55صٌدلةذكرٌونس علً دمحم نعمان6242202246

غٌر ممبول1212164084.7525.4365.43صٌدلةذكرٌوسف عبده لائد عثمان6252206750

غٌر ممبول121113369829.4065.40صٌدلةذكرخلٌفه احمد دمحم سٌف البرٌه6262200304ً

غٌر ممبول111315398826.4065.40صٌدلةذكرشهاب دمحم عبدهللا لاسم دمحم6272201600

غٌر ممبول171283794.6328.3965.39صٌدلةذكرحسٌن عبدالغنً علً احمد6282202057

غٌر ممبول1413134084.6325.3965.39صٌدلةذكراٌمن عبدالباري نصر عبدالجلٌل6292202174

غٌر ممبول1212153987.8826.3665.36صٌدلةذكراحمد شولً مهدي صالح حسن6302200366

غٌر ممبول161594084.525.3565.35صٌدلةذكرنبٌل دمحم احمد سعٌد6312200738

غٌر ممبول1315103890.8827.2665.26صٌدلةذكردمحم عارف نصر سعد6322205997

غٌر ممبول1412103697.3829.2165.21صٌدلةذكراسامه فؤاد عبده دمحم6332203865

غٌر ممبول121683697.3829.2165.21صٌدلةذكرمهند عبدالرحمن عبدهللا احمد فاضل6342205345

غٌر ممبول12916379428.2065.20صٌدلةأنثىسناء علً دمحم احمد6352201900

غٌر ممبول131783890.6327.1965.19صٌدلةذكرصالح الدٌن علً عبده دمحم6362207035

غٌر ممبول1412103697.2529.1865.18صٌدلةذكراحمد عبدالحمٌد احمد علً السمٌع6372202398ً

غٌر ممبول810183697.2529.1865.18صٌدلةأنثىفله دمحم عابد عبدالجلٌل غٌالن6382201188

غٌر ممبول1413103793.8828.1665.16صٌدلةذكرعلً عبده علً سعٌد العمٌري6392204352

غٌر ممبول1511113793.8828.1665.16صٌدلةذكرعمر سلطان حمود احمد6402200980

غٌر ممبول1510133890.527.1565.15صٌدلةذكراحمد عٌدي امٌن لاسم6412204784

غٌر ممبول161393890.3827.1165.11صٌدلةذكرعمر طه دمحم لائد العامري6422204641

غٌر ممبول1410153986.7526.0365.03صٌدلةذكرابوبكر شرف دمحم ابراهٌم6432206170

غٌر ممبول1310133696.528.9564.95صٌدلةأنثىلٌالً جمٌل علً علً سالم6442200556

غٌر ممبول169133889.7526.9364.93صٌدلةذكرلؤي مختار حمود سعٌد6452204708

غٌر ممبول1214103696.3828.9164.91صٌدلةذكراحمد ٌوسف حسن مهٌوب6462206242

غٌر ممبول1412123889.3826.8164.81صٌدلةذكراصٌل عبدالرحمن ممبل صالح6472202798

غٌر ممبول1114133889.3826.8164.81صٌدلةأنثىاالء عبدالرحٌم حسان لاسم الحران6482206995ً

غٌر ممبول11718369628.8064.80صٌدلةأنثىرلٌة حمود عبدالولً مانع6492200820

غٌر ممبول141483695.8828.7664.76صٌدلةذكرعٌسى دمحم احمد احمد الهالل6502203395ً
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غٌر ممبول1113133792.527.7564.75صٌدلةأنثىصفاء عبدالعزٌز دبوان جمٌل الشرعب6512201787ً

غٌر ممبول13139359929.7064.70صٌدلةأنثىاٌمان فؤاد احمد لائد6522200772

غٌر ممبول1410123695.6328.6964.69صٌدلةأنثىامنة عبد المجٌد دمحم سعٌد6532200716

غٌر ممبول1211163985.6325.6964.69صٌدلةأنثىكفاٌة علً عبده سعٌد مغرم6542203803

غٌر ممبول107183598.8829.6664.66صٌدلةذكراٌمن دمحم عبدالمادر دمحم6552203274

غٌر ممبول121793888.8826.6664.66صٌدلةذكرهالل عبدالرحٌم دمحم مهٌوب6562204000

غٌر ممبول1411123792.1327.6464.64صٌدلةذكردمحم حامد دمحم دمحم الشدادي6572204892

غٌر ممبول1411133888.7526.6364.63صٌدلةذكرزٌاد احمد نعمان عبدالبال6582207147ً

غٌر ممبول1314113888.7526.6364.63صٌدلةذكرعبدالكرٌم علً طاهر مثنى العتاب6592205459ً

غٌر ممبول1310163985.2525.5864.58صٌدلةذكراشرف احمد عبده احمد6602205067

غٌر ممبول811193888.526.5564.55صٌدلةذكرعبدالهادي سعٌد عبدالمادر غالب6612205765

غٌر ممبول14814369528.5064.50صٌدلةذكرلصً لاسم علً عبدالجلٌل6622201737

غٌر ممبول1512103791.6327.4964.49صٌدلةذكرعمار خالد مهٌوب حسان6632204105

غٌر ممبول131493694.8828.4664.46صٌدلةأنثىشهد دمحم عبدالكرٌم احمد6642201463

غٌر ممبول1411133888.1326.4464.44صٌدلةذكربشار مرزاح نعمان ثابت6652201127

غٌر ممبول188113791.3827.4164.41صٌدلةذكردمحم حسن حمٌد حسن6662201306

غٌر ممبول131114388826.4064.40صٌدلةذكرزٌدان دمحمسٌف دمحم6672201906

غٌر ممبول171093694.528.3564.35صٌدلةذكرارسالن هالل سلطان احمد عبده6682201924

غٌر ممبول101413379127.3064.30صٌدلةذكراسامة فضل دحان احمد الشبٌب6692203543ً

غٌر ممبول1311123694.2528.2864.28صٌدلةأنثىرؤى منتصر سعٌد دمحم عبده6702201225

غٌر ممبول1112143790.8827.2664.26صٌدلةأنثىرغد عبدالرحمن علً علً االنس6712201642ً

غٌر ممبول141583790.7527.2364.23صٌدلةذكرعمر علً بن علً منصر6722205172

غٌر ممبول119163693.8828.1664.16صٌدلةذكردمحم منٌر غالب عبده6732201050

غٌر ممبول171363693.7528.1364.13صٌدلةذكرعرفات دمحملائد حمٌد الجعفري6742200807

غٌر ممبول1012153790.3827.1164.11صٌدلةذكرحسام دمحم عبدالواحد عبدالسالم6752204999

غٌر ممبول128163693.528.0564.05صٌدلةذكراكرم ولٌد حسن علً امٌر6762200233

غٌر ممبول1510113693.528.0564.05صٌدلةأنثىسمٌة منٌر عبده سنان صالح6772202733

غٌر ممبول1311133790.1327.0464.04صٌدلةأنثىدعاء دمحم علً عبدهللا الصبري6782201194

غٌر ممبول161293790.1327.0464.04صٌدلةذكرهارون مسعد دمحم حسن6792202947

غٌر ممبول151493886.7526.0364.03صٌدلةذكرجمٌل دمحم احمد حسن الوجٌه6802203282
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غٌر ممبول1312113693.3828.0164.01صٌدلةذكررواد عبدالمادر حسن عبده6812200811

غٌر ممبول171563886.6325.9963.99صٌدلةذكرحسٌن عبدالرحمن احمد شمٌر6822203857

غٌر ممبول131663596.2528.8863.88صٌدلةذكراٌهم عبدالحافظ عبداالله عبدالوهاب6832200736

غٌر ممبول109173692.8827.8663.86صٌدلةذكرلصً وسٌم دمحم احمد6842202045

غٌر ممبول147153692.2527.6863.68صٌدلةأنثىاحسان عبدالباسط عبدالرلٌب احمد6852202749

غٌر ممبول131683788.8826.6663.66صٌدلةأنثىرٌم مصطفى حسن دائل حمادي6862203585

غٌر ممبول141383595.528.6563.65صٌدلةأنثىٌمنى فؤاد غالب صالح6872203052

غٌر ممبول1112143788.7526.6363.63صٌدلةذكرجمال عبدالواحد سلطان سعٌد6882205250

غٌر ممبول912173885.3825.6163.61صٌدلةذكرمراد عماد عبده ناج6892201786ً

غٌر ممبول710183595.1328.5463.54صٌدلةأنثىسحر محفوظ عبدالوهاب هاشم6902202179

غٌر ممبول151211388525.5063.50صٌدلةذكربشار عبدالعظٌم عبدالجلٌل شرف6912202345

غٌر ممبول911153594.8828.4663.46صٌدلةأنثىرغد ابوبكر عبدالماجد عبدالرحمن سعد لائد6922200281

غٌر ممبول1310133691.3827.4163.41صٌدلةذكرحسان عبدالرحمن عبدالرب الدخٌن6932204621

غٌر ممبول161193691.2527.3863.38صٌدلةأنثىنسٌبة رشاد عبده دمحم ناج6942202569ً

غٌر ممبول711163497.8829.3663.36صٌدلةأنثىروان دمحم ٌاسٌن لائد الممطري6952205813

غٌر ممبول137143497.6329.2963.29صٌدلةذكراحمد مروان احمد عمالن6962202147

غٌر ممبول161383787.6326.2963.29صٌدلةأنثىهٌفاء دمحم سعٌد احمد6972201289

غٌر ممبول1510123787.526.2563.25صٌدلةأنثىمروى صادق سعٌد ممبل الكمال6982200546ً

غٌر ممبول121593690.7527.2363.23صٌدلةذكرمالن عبدهللا لاسم احمد6992202148

غٌر ممبول1312113690.6327.1963.19صٌدلةذكراٌمن عبدهللا عبدهللا احمد سلطان7002202318

غٌر ممبول181173690.6327.1963.19صٌدلةذكراشرف عبدالغنً عبده حسن7012201472

غٌر ممبول811183787.2526.1863.18صٌدلةذكراسالم معاذ سٌف علً ناج7022203782ً

غٌر ممبول1410133787.2526.1863.18صٌدلةذكردمحم عبدالحكٌم حسن مهٌوب السفٌان7032201501ً

غٌر ممبول131493690.527.1563.15صٌدلةأنثىبغداد علً ثابت دمحم الشعري7042200234

غٌر ممبول147143593.7528.1363.13صٌدلةأنثىمنى امٌن عبدالعزٌز عبدالغنً الصائدي7052202350

غٌر ممبول88193593.7528.1363.13صٌدلةذكرغازي دمحم سعٌد دمحم الورد7062203398

غٌر ممبول1510113690.2527.0863.08صٌدلةذكرحذٌفه عبده سٌف دمحم7072207157

غٌر ممبول138153690.2527.0863.08صٌدلةذكردمحم علً احمد عبدالكرٌم الرعوي7082200389

غٌر ممبول131483593.528.0563.05صٌدلةأنثىدعاء عبدالجلٌل عبدالمادر عبدالبال7092207070ً

غٌر ممبول1211123593.528.0563.05صٌدلةذكرجابر عبدهللا هزاع عبدالول7102201358ً
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غٌر ممبول1011143593.528.0563.05صٌدلةأنثىورود نبٌل عبدهللا دمحم الهجم7112200578ً

غٌر ممبول1410113593.3828.0163.01صٌدلةأنثىهدٌل احمد سعٌد دمحم منصور7122201694

غٌر ممبول121583593.2527.9862.98صٌدلةأنثىروئ امٌن عبده علً احمد7132202220

غٌر ممبول121593689.8826.9662.96صٌدلةذكرزٌدون عبدهللا سٌف سٌف العٌسائ7142202172ً

غٌر ممبول1314103786.525.9562.95صٌدلةذكرنوفل نبٌل عبده سعٌد لحطان7152202868

غٌر ممبول1311113592.8827.8662.86صٌدلةذكردمحم دمحم عبده مهٌوب البركان7162204355ً

غٌر ممبول171283785.8825.7662.76صٌدلةذكرنوح عبده علً عبدهللا7172204110

غٌر ممبول81315368926.7062.70صٌدلةذكرفاروق دمحم دمحم ناج7182203558ً

غٌر ممبول109163592.2527.6862.68صٌدلةأنثىرغد عصام دمحم نصر الصلوي7192202186

غٌر ممبول1310103398.8829.6662.66صٌدلةأنثىسكٌنة لاسم مهٌوب عبده7202200596

غٌر ممبول91214359227.6062.60صٌدلةأنثىرفا عبدالحكٌم دمحم عبدالهادي شهاب7212204468

غٌر ممبول111310349528.5062.50صٌدلةذكراٌمن فواز نعمان دمحم حسن البرٌه7222200755ً

غٌر ممبول1511113784.8825.4662.46صٌدلةذكرذٌاب دمحم احمد غالب فرحان7232203677

غٌر ممبول1010173784.8825.4662.46صٌدلةذكرمعتز احمد سعٌد عبدهللا7242200822

غٌر ممبول16134339829.4062.40صٌدلةذكرسفٌرعبدالرلٌب عبده عبدهللا7252203952

غٌر ممبول131112368826.4062.40صٌدلةذكربلٌغ دمحم احمد علً الحذٌف7262200415ً

غٌر ممبول121311368826.4062.40صٌدلةذكرعدي فؤاد عبده لحطان7272200371

غٌر ممبول141563591.1327.3462.34صٌدلةذكرعٌسى دمحم لاٌد علً الشغدري7282201933

غٌر ممبول812143494.3828.3162.31صٌدلةأنثىابرار عبدالعالم حسٌن عبده الممطري7292204420

غٌر ممبول129163784.3825.3162.31صٌدلةذكرسند مرتضى حمود لائد الشرعب7302202120ً

غٌر ممبول1410113590.8827.2662.26صٌدلةذكرعبدالرحمن منصور مسعد دبوان7312207191

غٌر ممبول121583590.7527.2362.23صٌدلةذكرنذٌر سلطان عبده عبدهللا لاسم7322202093

غٌر ممبول125193687.3826.2162.21صٌدلةذكروهٌب دمحم حمٌد حسن7332201851

غٌر ممبول1212103493.6328.0962.09صٌدلةذكرجمال دمحم عبدالرحمن عبدهللا7342202943

غٌر ممبول915113590.2527.0862.08صٌدلةأنثىسلسبٌل عبدهللا خالد عل7352202306ً

غٌر ممبول109143396.8829.0662.06صٌدلةأنثىهدٌل وهٌب دمحم احمد صالح7362200396

غٌر ممبول98183590.1327.0462.04صٌدلةذكراحمد عبدهللا سعٌد حمٌد7372207085

غٌر ممبول131473493.3828.0162.01صٌدلةذكرابوبكر احمد هزاع احمد العكادي7382206895

غٌر ممبول1411113686.6325.9961.99صٌدلةذكررائد احمد صالح دمحم الحازم7392202472ً

غٌر ممبول1311123686.6325.9961.99صٌدلةذكرعثمان نعمان احمد عبدهللا الواصل7402204317ً
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غٌر ممبول119153589.7526.9361.93صٌدلةأنثىروان عبدالكرٌم احمد دمحم الحضران7412206490ً

غٌر ممبول1113113589.7526.9361.93صٌدلةذكرعابد عبدالسالم دمحم غالب7422201385

غٌر ممبول117153396.3828.9161.91صٌدلةأنثىوفاء حسن علً بن عل7432202301ً

غٌر ممبول1111133589.6326.8961.89صٌدلةذكرعمران صادق عبدالوهاب عبدالجلٌل7442201855

غٌر ممبول1013113492.8827.8661.86صٌدلةذكردمحم ابراهٌم احمد سٌف الصبري7452202152

غٌر ممبول121683686.1325.8461.84صٌدلةذكرعبدهللا دمحم ناجً طاهر النوٌه7462202058ً

غٌر ممبول15983299.3829.8161.81صٌدلةذكردمحم جمٌل هزاع عل7472200847ً

غٌر ممبول111111339628.8061.80صٌدلةأنثىتهانً العواضً لاسم غٌالن7482204854

غٌر ممبول14139368625.8061.80صٌدلةذكراصٌل صادق لائد احمد المحراب7492202432ً

غٌر ممبول1211133685.8825.7661.76صٌدلةأنثىهداٌة فواز عبدهللا دمحم البدوي7502205051

غٌر ممبول1210123492.527.7561.75صٌدلةأنثىعبٌر منٌر صادق صالح النوٌه7512202999ً

غٌر ممبول1311103492.3827.7161.71صٌدلةذكررافت سعٌد عبدهللا عل7522201033ً

غٌر ممبول1210123492.3827.7161.71صٌدلةذكرعمر عادل عبدالعزٌز عبدالرلٌب7532202875

غٌر ممبول151010358926.7061.70صٌدلةذكراحمد سٌف علً عبدالكرٌم7542205684

غٌر ممبول1013103395.528.6561.65صٌدلةذكراسامة طالل ناجً منصور7552202335

غٌر ممبول14146349227.6061.60صٌدلةذكرساجد عبدالمجٌد نعمان ابراهٌم7562206822

غٌر ممبول151193588.6326.5961.59صٌدلةذكرعلً عبدالفتاح علً حمود7572202330

غٌر ممبول1112123588.526.5561.55صٌدلةذكراحمد شولً امٌن احمد النظٌف7582203229

غٌر ممبول159123685.1325.5461.54صٌدلةذكراسامة عبدهللا احمد عبدالسالم التاج7592203208

غٌر ممبول141653588.1326.4461.44صٌدلةذكرنائف عبدالعزٌز احمد راوح7602203346

غٌر ممبول1213113684.7525.4361.43صٌدلةذكرهٌثم عادل صالح عبٌد الدهبل7612206814ً

غٌر ممبول161093587.7526.3361.33صٌدلةذكراحمد ٌاسٌن عبده ٌح7622200768ً

غٌر ممبول151093490.7527.2361.23صٌدلةأنثىمٌان محمود عبدالواسع سعٌد الصوف7632205735ً

غٌر ممبول117173587.1326.1461.14صٌدلةذكراسامه محفوظ لاسم احمد7642202084

غٌر ممبول1012103297.1329.1461.14صٌدلةذكردمحم حمٌد غالب عل7652200127ً

غٌر ممبول107153297.1329.1461.14صٌدلةذكرمجد عبدهللا مهٌوب غالب7662200623

غٌر ممبول15128358726.1061.10صٌدلةذكرمهند عبداالله سعٌد بن سعٌد7672203783

غٌر ممبول87183393.6328.0961.09صٌدلةذكراحمد هائل عبدهللا دمحم عزالدٌن7682202529

غٌر ممبول812143490.1327.0461.04صٌدلةأنثىمروة عبدالسالم اسماعٌل الحٌدري7692203349

غٌر ممبول138133490.1327.0461.04صٌدلةذكردمحم خالد علً دمحم صالح7702202625
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غٌر ممبول149103392.8827.8660.86صٌدلةذكرصدٌك عبدهللا عبده سعد الصالح7712202942ً

غٌر ممبول131183296.1328.8460.84صٌدلةذكرعالء عبدالرحٌم عبداالله عبدالواحد التمٌم7722202708ً

غٌر ممبول108153392.7527.8360.83صٌدلةأنثىرفاء مروان احمد سٌف عل7732202676ً

غٌر ممبول1112103392.7527.8360.83صٌدلةأنثىافنان محسن عثمان لاسم سعٌد7742206330

غٌر ممبول1010133392.7527.8360.83صٌدلةذكراكرام فهد عبدهللا احمد7752204477

غٌر ممبول139113392.7527.8360.83صٌدلةذكرمبارن لائد دمحم ناج7762202455ً

غٌر ممبول1310123585.8825.7660.76صٌدلةذكرمبارن دمحم عبدهللا عبده الحالم7772203005ً

غٌر ممبول147143585.8825.7660.76صٌدلةذكرفكري محفوظ عبدالرحمن ناجً دمحم7782202560

7792201835abdullah abdoh abdullah ahmedغٌر ممبول910133295.6328.6960.69صٌدلةذكر

غٌر ممبول119143488.7526.6360.63صٌدلةذكرالٌاس دمحم علً احمد7802202182

غٌر ممبول1599339227.6060.60صٌدلةذكرعزالدٌن دمحم لاسم الصبري7812206089

غٌر ممبول181073585.2525.5860.58صٌدلةأنثىردٌنة عبدالجلٌل عبدهللا سلطان7822203342

غٌر ممبول119143488.526.5560.55صٌدلةأنثىاشتٌاق سٌف عبدالغنً نعمان العٌسائ7832202361ً

غٌر ممبول1210113391.7527.5360.53صٌدلةأنثىاسرار خالد عبدالجلٌل دمحم7842202364

غٌر ممبول121013358525.5060.50صٌدلةذكرصهٌب عادل دمحم علً دمحم ناج7852202530ً

غٌر ممبول81314358525.5060.50صٌدلةذكرمهٌب فؤاد عثمان ناجً المشهري7862201826

غٌر ممبول15173358525.5060.50صٌدلةذكركمال احمد عبدهللا عبدالمادر السروري7872204080

غٌر ممبول111673488.1326.4460.44صٌدلةذكردمحم عبدالباسط عبده احمد الشغدري7882206960

غٌر ممبول13138348826.4060.40صٌدلةأنثىمودٌة دمحم احمد عبدهللا7892201272

غٌر ممبول131473487.8826.3660.36صٌدلةذكربالل عباس عبدهللا دمحم7902200979

غٌر ممبول1010113197.8829.3660.36صٌدلةأنثىعبٌر فؤاد سعٌد فرحان الطٌار7912200832

غٌر ممبول107163391.1327.3460.34صٌدلةذكرعبدهللا عبدالسالم عبدالجبار احمد7922207025

غٌر ممبول149113487.7526.3360.33صٌدلةذكراحمد عبدالرحمن احمد دمحم لائد7932204678

غٌر ممبول115173390.8827.2660.26صٌدلةذكرعبدالرحمن احمد دمحم احمد عمٌل7942202976

غٌر ممبول911143487.526.2560.25صٌدلةذكرمصطفى كمال عبدالعزٌز عبدهللا السبئ7952204719ً

غٌر ممبول89173487.526.2560.25صٌدلةذكرعالء عبدهللا سٌف عبدالسالم7962207280

غٌر ممبول118133294.1328.2460.24صٌدلةأنثىعائشة علً دمحم سعٌد غالب7972206455

غٌر ممبول1110113294.1328.2460.24صٌدلةذكرعمر عبدالعزٌز عبدالرحمن عبدالسالم7982203471

غٌر ممبول1410103487.3826.2160.21صٌدلةذكرانس دمحم لائد احمد7992201281

غٌر ممبول121283293.3828.0160.01صٌدلةذكرحافظ عبدالرلٌب احمد ناج8002205216ً
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غٌر ممبول131010339027.0060.00صٌدلةأنثىمروى مروان صالح حراب8012200934

غٌر ممبول139123486.6325.9959.99صٌدلةذكردمحم عبدالحافظ عبدهللا عثمان8022201802

غٌر ممبول108143293.1327.9459.94صٌدلةذكردمحم نائف دمحم احمد المجاهد8032206899

غٌر ممبول146103099.529.8559.85صٌدلةذكرمروان عبدالمٌوم دمحم اسماعٌل8042201603

غٌر ممبول911133389.3826.8159.81صٌدلةذكراحمد شولً علً دمحم الحاج8052202758

غٌر ممبول1111113389.2526.7859.78صٌدلةأنثىنوف منٌر رزاز دمحم8062205378

غٌر ممبول131183292.527.7559.75صٌدلةذكرعمٌل دمحم عبده عل8072205262ً

غٌر ممبول1110133485.525.6559.65صٌدلةذكروافد ممبل احمد عبدهللا الرحٌم8082205160

غٌر ممبول76183195.3828.6159.61صٌدلةذكرابراهٌم مجٌب علً شمسان االصبح8092202525ً

غٌر ممبول111493485.3825.6159.61صٌدلةذكرفتحً منصور لائد عبده دمحم سعٌد8102201854

غٌر ممبول710153291.6327.4959.49صٌدلةأنثىلجٌن عبدالمغنً عبدالرحمن عبدهللا8112201022

غٌر ممبول81593291.527.4559.45صٌدلةذكرتوهٌب عارف عبده دمحم8122206387

غٌر ممبول131273291.527.4559.45صٌدلةذكرعبدهللا احمد عبده سعٌد8132200428

غٌر ممبول119133388.1326.4459.44صٌدلةذكرجمال امٌن عبدالغنً شمسان8142206261

غٌر ممبول111111338826.4059.40صٌدلةذكردمحم عبدالسالم عبدهللا دمحم8152200227

غٌر ممبول512133097.7529.3359.33صٌدلةذكرباسل انور سعٌد عبدهللا8162206118

غٌر ممبول171043194.3828.3159.31صٌدلةذكرجمعان عبدالرحمن لاسم محسن8172204891

غٌر ممبول13993194.3828.3159.31صٌدلةذكرٌاسٌن طه عبدهللا حاجب8182202349

غٌر ممبول147133484.3825.3159.31صٌدلةذكرفرج احمد عبدالحفٌط عبده8192200990

غٌر ممبول16783194.3828.3159.31صٌدلةأنثىغادة ٌحٌى عبدالجلٌل منصور8202200553

غٌر ممبول88183484.2525.2859.28صٌدلةأنثىامةالرحمن عبدالرحمن حسن عل8212200942ً

غٌر ممبول91593387.526.2559.25صٌدلةأنثىغدٌر عبدالرحمن دمحم عبدهللا الموسائ8222206282ً

غٌر ممبول97173387.526.2559.25صٌدلةذكرحذٌفة عبدالحمٌد صادق عبدالحمٌد8232207153

غٌر ممبول97153194.1328.2459.24صٌدلةأنثىزٌنب عبداالله دمحم ثابت8242203864

غٌر ممبول1110113290.7527.2359.23صٌدلةأنثىهالة امٌن دمحم حسن لاسم المخالف8252202975ً

غٌر ممبول121293387.3826.2159.21صٌدلةذكرحاشد فٌصل سعٌد دمحم8262201614

غٌر ممبول121383387.3826.2159.21صٌدلةذكرعبده سعٌد مثنى علً صالح المروس8272206663ً

غٌر ممبول85193290.3827.1159.11صٌدلةذكرسمٌر احمد دمحم عل8282205803ً

غٌر ممبول127123193.6328.0959.09صٌدلةذكرحبٌب عبدالجلٌل احمد غانم8292201858

غٌر ممبول1010113193.6328.0959.09صٌدلةذكراسامه دمحم عبدهللا عل8302201742ً
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غٌر ممبول107133096.8829.0659.06صٌدلةأنثىودٌعة نعمان دمحم ممبل8312201366

غٌر ممبول141173290.1327.0459.04صٌدلةذكرولٌد مختار احمد عبدالوهاب8322201499

غٌر ممبول119123290.1327.0459.04صٌدلةذكردمحم عبدالباسط دمحم عبده دمحم8332203053

غٌر ممبول14893193.3828.0159.01صٌدلةذكرغسان هائل سعٌد لاسم لائد8342202573

غٌر ممبول14126329027.0059.00صٌدلةأنثىبثٌنة عماد دمحم حسن8352201423

غٌر ممبول99153386.3825.9158.91صٌدلةذكراٌهاب توفٌك عبدالوهاب حمٌد8362201770

غٌر ممبول107133096.3828.9158.91صٌدلةذكراحمد دمحم احمد سٌف الصبري8372202477

غٌر ممبول99143289.6326.8958.89صٌدلةأنثىهبه نجٌب مهٌوب دمحم8382205016

غٌر ممبول121011338625.8058.80صٌدلةأنثىمالن عبداللطٌف دمحم حسن8392200661

غٌر ممبول18853192.527.7558.75صٌدلةأنثىفاطمة علً دمحم عبد الجبار8402201191

غٌر ممبول131073095.7528.7358.73صٌدلةذكردمحم ابراهٌم دمحم عبدهللا8412202593

غٌر ممبول89163385.6325.6958.69صٌدلةذكرعبدهللا عبدالسالم عباس عبده دمحم8422201154

غٌر ممبول1111103288.7526.6358.63صٌدلةذكرٌعموب احمد ناجً عبده8432205940

غٌر ممبول137123288.6326.5958.59صٌدلةأنثىبراءه منصور دمحم عبده سٌف8442205164

غٌر ممبول101583385.1325.5458.54صٌدلةذكرمعتصم عبدالرحمن احمد دمحم8452202641

غٌر ممبول68183288.1326.4458.44صٌدلةذكرعاصم احمد عبده ناجً الشرعب8462202193ً

غٌر ممبول151443384.6325.3958.39صٌدلةذكرواٌل دمحم غالب علوان8472202056

غٌر ممبول151063191.2527.3858.38صٌدلةذكرنجمً احمد دمحم عبده هائل8482204350

غٌر ممبول107163384.525.3558.35صٌدلةذكرمهند منصور عبدالخالك عبدالواسع8492206926

غٌر ممبول151253287.6326.2958.29صٌدلةذكرجوهر دمحم عبدالمادر علً الماض8502206199ً

غٌر ممبول108123094.2528.2858.28صٌدلةأنثىٌاسمٌن بجاش لحطان عل8512200849ً

غٌر ممبول129103190.8827.2658.26صٌدلةذكرمشعل فكري دمحم احمد8522202471

غٌر ممبول16793287.1326.1458.14صٌدلةأنثىهدٌل مختار حمود عبدالنور8532201500

غٌر ممبول1010113190.3827.1158.11صٌدلةذكررٌان احمد دمحم احمد8542203222

غٌر ممبول131173190.3827.1158.11صٌدلةذكرامجد خالد احمد علً دمحم ناج8552201284ً

غٌر ممبول13415328726.1058.10صٌدلةذكرعبدهللا دمحم دمحم الحنان8562200970ً

غٌر ممبول171053286.8826.0658.06صٌدلةذكرمالن امٌن حسن جارهللا الزمر8572207342

غٌر ممبول121283286.8826.0658.06صٌدلةذكردمحم عبده علً عبده عباس8582203704

غٌر ممبول136123189.8826.9657.96صٌدلةذكرنادر احمد عبدالصمد لاسم8592206858

غٌر ممبول88143093.1327.9457.94صٌدلةأنثىاسماء مختار دمحم نور الدٌن8602204696
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غٌر ممبول11712309327.9057.90صٌدلةأنثىرغدا مهٌوب حزام فرحان8612200399

غٌر ممبول151433286.2525.8857.88صٌدلةذكراٌاد خالد عبدهللا علوان8622202770

غٌر ممبول12982996.2528.8857.88صٌدلةذكردمحم عبد المغنً عبد هللا عل8632202656ً

غٌر ممبول89133092.8827.8657.86صٌدلةأنثىبثٌنة عبدالموي علً عبدهللا الصبري8642200232

غٌر ممبول14883092.7527.8357.83صٌدلةأنثىالفت فؤاد احمد لائد8652200778

غٌر ممبول9815328625.8057.80صٌدلةأنثىاسماء منٌر صالح عبده ثابت8662200779

غٌر ممبول57162899.1329.7457.74صٌدلةذكردمحم عبدالغنً احمد عبدهللا سنان8672207143

غٌر ممبول111532995.1328.5457.54صٌدلةذكرشاكر دمحم علً دمحم8682204155

غٌر ممبول911103091.7527.5357.53صٌدلةذكرزكرٌا عبدالستار سٌف غالب الهالل8692206004ً

غٌر ممبول85173091.7527.5357.53صٌدلةأنثىمرٌم عبدالمادر دمحم عبده8702201399

غٌر ممبول104163091.527.4557.45صٌدلةأنثىاٌه ولٌد عبده سعٌد الشٌبان8712200283ً

غٌر ممبول99123091.527.4557.45صٌدلةذكرمعوذ دمحم امٌن دمحم سٌف8722205048

غٌر ممبول17943091.3827.4157.41صٌدلةذكرعدي هانً دمحم عبدهللا8732202581

غٌر ممبول12712318826.4057.40صٌدلةذكرعبدالمجٌد عبدهللا دمحم احمد عباس8742203755

غٌر ممبول121283284.525.3557.35صٌدلةذكرغسان هزاع احمد عبده8752207301

غٌر ممبول111172994.2528.2857.28صٌدلةذكرصدام دمحم عبدهللا عل8762204503ً

غٌر ممبول8129299428.2057.20صٌدلةذكرنجٌب احمد لاسم سعٌد8772201130

غٌر ممبول810133187.2526.1857.18صٌدلةذكرانس منٌر دمحم عبده الحمام8782203850ً

غٌر ممبول121093187.2526.1857.18صٌدلةأنثىاٌمان ٌحً سعٌد ناج8792202153ً

غٌر ممبول88143090.527.1557.15صٌدلةذكرابراهٌم دمحم احمد عبدالرحمن8802202380

غٌر ممبول111162897.1329.1457.14صٌدلةذكرنجٌب احمد دمحم غٌالن8812205350

غٌر ممبول108112993.528.0557.05صٌدلةذكرعبدالرحمن عبدالكرٌم لاسم محبوب الهالل8822202279ً

غٌر ممبول151053090.1327.0457.04صٌدلةذكردمحم هزاع احمد حمود العامري8832203328

غٌر ممبول67173089.7526.9356.93صٌدلةذكراحمد سلطان مهٌوب احمد8842205958

غٌر ممبول111183089.7526.9356.93صٌدلةذكرسماح عادل دمحم سٌف صالح8852201910

غٌر ممبول14492799.6329.8956.89صٌدلةأنثىامر عبدالرحمن احمد ناشر غانم8862206260

غٌر ممبول97153186.2525.8856.88صٌدلةذكراٌهم فاكر علً شاهر8872201599

غٌر ممبول113152992.8827.8656.86صٌدلةأنثىبشرى عبدالباري احمد عبدالغن8882204944ً

غٌر ممبول910102992.7527.8356.83صٌدلةذكرضٌف هللا عبدالجبار سٌف دمحم عبدالكرٌم8892200050

غٌر ممبول131343089.3826.8156.81صٌدلةذكرشعٌب احمد سلطان احمد8902204689
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غٌر ممبول141243089.2526.7856.78صٌدلةذكرعمٌل نبٌل علً حزام الشغدري8912205479

غٌر ممبول16593089.2526.7856.78صٌدلةذكردمحم نبٌل مرشد فرحان8922204488

غٌر ممبول129103185.8825.7656.76صٌدلةأنثىبٌان عبده دمحم سعٌد8932202617

غٌر ممبول87142992.527.7556.75صٌدلةأنثىشٌماء اٌمن احمد عٌد الجلٌل8942200198

غٌر ممبول15772992.1327.6456.64صٌدلةذكرابراهٌم احمد ابراهٌم ٌحٌى االهدل8952203019

غٌر ممبول1298299227.6056.60صٌدلةأنثىاسماء توفٌك حسٌن عل8962200914ً

غٌر ممبول14893185.1325.5456.54صٌدلةذكررمزي عبدالجلٌل عبده مدهش8972205568

غٌر ممبول91282991.6327.4956.49صٌدلةأنثىوالء سمٌر دمحم سلطان8982206739

غٌر ممبول13882991.3827.4156.41صٌدلةذكراحمد ٌاسٌن عبدالعزٌز عمالن8992201897

غٌر ممبول13882991.3827.4156.41صٌدلةأنثىوضاح العزي امٌن احمد اسماعٌل9002205912

غٌر ممبول13107308826.4056.40صٌدلةذكروسام رزاز ممبل عبده9012205277

غٌر ممبول141163184.6325.3956.39صٌدلةذكرصمر عبدالسالم مارش حمود الحلٌس9022200858ً

غٌر ممبول123132894.2528.2856.28صٌدلةأنثىشٌماء دمحم بشر علً عبدالكرٌم9032202644

غٌر ممبول145102990.527.1556.15صٌدلةذكرعمران دمحم عثمان هائل9042205156

غٌر ممبول76152893.6328.0956.09صٌدلةأنثىبثٌنة عبدالماهر اسماعٌل عبدالكرٌم الخرسان9052203463ً

غٌر ممبول12710299027.0056.00صٌدلةأنثىمنً عبدالغنً دمحم مهٌوب9062201081

غٌر ممبول108123086.6325.9955.99صٌدلةذكرعمار بن ٌاسر عبدهللا هزاع9072201613

غٌر ممبول1010103086.525.9555.95صٌدلةذكرمهند عبدالمولى دمحم غالب9082202312

غٌر ممبول14883086.1325.8455.84صٌدلةذكراعتدال عبدهللا عثمان احمد9092202460

غٌر ممبول10892795.6328.6955.69صٌدلةأنثىلٌفٌن عبدالسالم حسن احمد ٌحٌى9102200307

غٌر ممبول117102892.2527.6855.68صٌدلةذكرامل علً سعٌد ناصر دمحم الصامت9112201690

غٌر ممبول106112795.3828.6155.61صٌدلةأنثىسمٌة عبدهللا سعٌد دمحم عبده9122204267

غٌر ممبول1288289227.6055.60صٌدلةذكردمحم جمٌل عبدالعلٌم عبدالموي9132202157

غٌر ممبول98133085.2525.5855.58صٌدلةأنثىشهد كامل عبداللطٌف فرحان9142204606

غٌر ممبول101182988.526.5555.55صٌدلةذكردمحم عبدالبالً عبدهللا غالب9152203058

غٌر ممبول121173085.1325.5455.54صٌدلةذكردمحم لائد احمد عبدالرحمن9162205589

غٌر ممبول11412279528.5055.50صٌدلةذكراسامة مختار دمحم ابراهٌم9172206783

غٌر ممبول1398308525.5055.50صٌدلةذكرعزي ممبل علً عبده9182205611

غٌر ممبول125122988.2526.4855.48صٌدلةأنثىزٌنب عبدالباري علً ناجً البرٌه9192202756ً

غٌر ممبول117112988.1326.4455.44صٌدلةذكرسامً عبده دمحم حزام الشغدري9202206642
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غٌر ممبول107102794.7528.4355.43صٌدلةذكرصخر محمود عبدالمجٌد عبدالواسع9212200209

غٌر ممبول87132891.2527.3855.38صٌدلةذكردمحم رمزي حزام دمحم9222201688

غٌر ممبول11972794.5828.3755.37صٌدلةأنثىوئام فواز سعٌد عبدالجلٌل9232204775

غٌر ممبول65162794.2528.2855.28صٌدلةذكرعالء عبدالسالم دمحم نعمان9242203039

غٌر ممبول76162987.526.2555.25صٌدلةأنثىشهد توفٌك دمحم سعٌد9252201756

غٌر ممبول15952987.3826.2155.21صٌدلةذكرماجالن دمحم فارع دمحم المحمودي9262204360

غٌر ممبول61011279428.2055.20صٌدلةذكرعمر عبدالماهر عبده سعٌد9272200780

غٌر ممبول710112890.3827.1155.11صٌدلةذكرزكرٌا علً عبده سٌف نصر9282202586

غٌر ممبول141042890.3827.1155.11صٌدلةذكردمحم فؤاد دمحم عبدهللا احمد الشجاع9292200587

غٌر ممبول69132890.3827.1155.11صٌدلةذكرعماد عبدالمجٌد علً لائد9302201807

غٌر ممبول13610298726.1055.10صٌدلةذكربندر علً حسن علً الجهم9312200787ً

غٌر ممبول11792793.6328.0955.09صٌدلةأنثىزبٌدة عبدالغفور اسماعٌل عل9322202624ً

غٌر ممبول81192890.1327.0455.04صٌدلةأنثىحماس عبدالسالم محمود لائد9332201936

غٌر ممبول66162889.8826.9654.96صٌدلةأنثىغٌداء ٌاسر حمٌد علً الشباط9342201455ً

غٌر ممبول11792793.1927.9654.96صٌدلةذكرهالل هاشم دمحم عبدالوهاب9352204642

غٌر ممبول85132696.4828.9454.94صٌدلةذكرعبدالرحمن عارف علً عثمان9362200054

غٌر ممبول86132793.1327.9454.94صٌدلةأنثىهنادي شولً سعٌد فارع المرش9372200244ً

غٌر ممبول89112889.7526.9354.93صٌدلةذكركرٌم عبده لاسم طالب ٌحٌى9382200977

غٌر ممبول91162696.3328.9054.90صٌدلةأنثىدالل عبدالرحمن خالد المخالف9392201799ً

غٌر ممبول12792889.3826.8154.81صٌدلةأنثىبلمٌس رزاز احمد عل9402200940ً

غٌر ممبول11711298625.8054.80صٌدلةذكرزٌن العابدٌن علً لائد حامد9412201845

غٌر ممبول13115298625.8054.80صٌدلةذكرعدنان حمود سلطان عبده9422202968

غٌر ممبول91362889.2526.7854.78صٌدلةأنثىلمٌاء دمحم صالح عبدهللا حسن9432201905

غٌر ممبول109102985.8825.7654.76صٌدلةذكرعبد هللا دمحم عبد العزٌز احمد غالب9442204215

غٌر ممبول101182985.7525.7354.73صٌدلةذكرصهٌب عبدالرب علً هزبر9452202680

غٌر ممبول89122985.7525.7354.73صٌدلةذكرمصطفى احمد دمحم صالح9462203433

غٌر ممبول13492695.528.6554.65صٌدلةذكردائل عصام ٌوسف دمحم عثمان العرٌم9472204827ً

غٌر ممبول109102985.525.6554.65صٌدلةأنثىمنى عادل لاسم مهٌوب9482201247

غٌر ممبول101352888.6326.5954.59صٌدلةذكررؤوف عبد الحكٌم لائد مهٌوب9492201961

غٌر ممبول56172888.526.5554.55صٌدلةأنثىاٌة دمحم طه حٌدر الزرٌم9502200605ً
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غٌر ممبول1079269528.5054.50صٌدلةذكراحمد نبٌل دمحم دمحم عبدهللا9512201486

غٌر ممبول111172984.8825.4654.46صٌدلةذكردمحم انور علً حسان غالب الجعفري9522202285

غٌر ممبول88102694.7528.4354.43صٌدلةأنثىدعاء دمحم عبدالحمٌد عبدالودود فضل9532204185

غٌر ممبول126112984.7525.4354.43صٌدلةأنثىلؤلؤة علً عبدهللا مهٌوب الحبٌج9542203141ً

غٌر ممبول68152984.7525.4354.43صٌدلةذكردمحم محً الدٌن احمد سعٌد9552201838

غٌر ممبول117112984.6325.3954.39صٌدلةذكرخالد جمال عبدهللا رزاز الفهٌدي9562204978

غٌر ممبول61192694.6328.3954.39صٌدلةذكرتمٌم احمد عبده احمد9572203423

غٌر ممبول97112791.2527.3854.38صٌدلةذكرادهم فٌصل ناجً غالب9582201025

غٌر ممبول13792984.3825.3154.31صٌدلةذكراحمد عبدالموي لائد فرحان الحٌدري9592203371

غٌر ممبول96102597.6329.2954.29صٌدلةأنثىجمٌله حسن علً بن عل9602202304ً

غٌر ممبول10982790.3827.1154.11صٌدلةذكردمحم علً سلطان عثمان الحداد9612201168

غٌر ممبول611102790.1327.0454.04صٌدلةذكردمحم عارف عبدالماجد حسن9622202352

غٌر ممبول71192789.8826.9653.96صٌدلةذكرعدي عبداالله علً سٌف9632202616

غٌر ممبول117102886.525.9553.95صٌدلةأنثىاالء اٌاد سٌف فارع9642203467

غٌر ممبول14952886.2525.8853.88صٌدلةذكردمحم فائد عبدهللا سٌف9652204547

غٌر ممبول66142692.8827.8653.86صٌدلةذكرفراس فواز ٌحٌى دمحم المطري9662205207

غٌر ممبول13952789.526.8553.85صٌدلةذكراحمد لائد احمد عبدهللا الشغدري9672205938

غٌر ممبول11972788.8826.6653.66صٌدلةذكررافت حامد علً عبد الرحٌم9682203697

غٌر ممبول77132788.8826.6653.66صٌدلةذكرمروى عبدالرحمن عزالدٌن عبدالرحمن المنصوب9692202307

غٌر ممبول13842595.528.6553.65صٌدلةذكرعبدالحافظ عبدالرحمن مهٌوب عساج الجالل9702200013

غٌر ممبول49142788.7526.6353.63صٌدلةأنثىبدرٌة عبدالرحمن ناجً دمحم صالح9712207306

غٌر ممبول114122788.6326.5953.59صٌدلةأنثىمروى ناصر فٌصل احمد عبدالوهاب9722200555

غٌر ممبول87102595.2528.5853.58صٌدلةذكرزٌاد دمحم عبدالولً عبدالعزٌز الطٌب9732201833

غٌر ممبول106112788.526.5553.55صٌدلةذكردمحم عبدالكرٌم نعمان لاسم عبدهللا9742202044

غٌر ممبول9118288525.5053.50صٌدلةذكرتوفٌك اسماعٌل عبده سٌف9752201121

غٌر ممبول91082788.2526.4853.48صٌدلةذكرٌوسف دمحم احمد المحداد9762205270

غٌر ممبول15492884.7525.4353.43صٌدلةذكرعاصم فؤاد خالد غالب ناج9772204545ً

غٌر ممبول11882787.8826.3653.36صٌدلةذكرعبدالواسع عبدهللا عبدالرب الدخٌن9782201831

غٌر ممبول106112787.8826.3653.36صٌدلةذكرلؤي طارق دمحم دمحم طربوش9792206948

غٌر ممبول87102594.3828.3153.31صٌدلةذكربشار عبدهللا دمحم حمود9802203020
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غٌر ممبول14672787.6326.2953.29صٌدلةأنثىخدٌجة نبٌل عبدهللا دمحم9812203232

غٌر ممبول77122690.8827.2653.26صٌدلةذكراٌمن فرج علً دمحم احمد9822201621

غٌر ممبول82162690.527.1553.15صٌدلةأنثىشٌماء اسامه علً سعٌد النظاري9832204378

غٌر ممبول11412278726.1053.10صٌدلةذكرصالح سفٌان عبدهللا سلطان الممرم9842200584ً

غٌر ممبول58132690.2527.0853.08صٌدلةأنثىرشا عبدالسالم احمد عبدهللا الممطري9852205638

غٌر ممبول97102690.2527.0853.08صٌدلةذكرحذٌفه عبدهللا احمد عبدهللا الشغدري9862206563

غٌر ممبول8892593.528.0553.05صٌدلةذكراٌمن دمحم فرحان عل9872202498ً

غٌر ممبول71192786.6325.9952.99صٌدلةأنثىلمٌس منٌر لائد مهٌوب9882202449

غٌر ممبول10782592.8827.8652.86صٌدلةأنثىرئام ولٌد عبده مجاهد المرش9892202511ً

غٌر ممبول10972689.526.8552.85صٌدلةذكراحمد فاروق علً عبدالمادر النجار9902205750

غٌر ممبول92162786.1325.8452.84صٌدلةأنثىشٌماء فهد عبده دمحم9912201639

غٌر ممبول75132592.527.7552.75صٌدلةأنثىسهى سامً مهٌوب هادي9922200792

غٌر ممبول46152592.527.7552.75صٌدلةأنثىكوثر جعفر عبده دمحم9932202693

غٌر ممبول13862785.525.6552.65صٌدلةأنثىنهى دمحم احمد علً الده9942200729ً

غٌر ممبول1168259227.6052.60صٌدلةذكرسكندر دمحم سكندر دمحم9952203986

غٌر ممبول1276259227.6052.60صٌدلةذكرجواد فؤاد مهٌوب لائد9962204520

غٌر ممبول12872785.1325.5452.54صٌدلةذكراصٌل علً احمد ممبل9972205480

غٌر ممبول8514278525.5052.50صٌدلةذكردمحم عبدالكرٌم حسان لائد9982201962

غٌر ممبول13672688.2526.4852.48صٌدلةذكراسامه نبٌل علً احمد العامري9992204307

غٌر ممبول9792591.3827.4152.41صٌدلةذكرحمدي امٌن عبده لائد10002201965

غٌر ممبول91162687.8826.3652.36صٌدلةذكرصدام سلطان حمود دمحم صالح10012203800

غٌر ممبول97102687.526.2552.25صٌدلةأنثىبثٌنه جمال دمحم خالد10022202290

غٌر ممبول122122687.526.2552.25صٌدلةذكراسامة مصطفى عبده احمد شمسان10032202384

غٌر ممبول57132590.7527.2352.23صٌدلةذكررافت عبدالخالك عبدالرحمن اسماعٌل10042203508

غٌر ممبول969249428.2052.20صٌدلةذكرامجد لاسم عبدالصمد لاسم10052204824

غٌر ممبول78102590.527.1552.15صٌدلةأنثىاٌة وهٌب عبده عل10062203255ً

غٌر ممبول10692590.527.1552.15صٌدلةذكرعبدالمادر نجٌب عبدالمادر سٌف الشمٌري10072204482

غٌر ممبول10782590.3827.1152.11صٌدلةذكرسعد امٌن دمحم سعد10082201019

غٌر ممبول86102493.3828.0152.01صٌدلةذكرحبٌب احمد سٌف ناجً الشرعب10092202695ً

غٌر ممبول1258259027.0052.00صٌدلةذكرعبدهللا انور دمحم عبده الصائغ10102201219

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل النهائي 

30+70%
حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غٌر ممبول81082686.6325.9951.99صٌدلةأنثىافنان سٌف عبده دمحم10112204459

غٌر ممبول11782686.3825.9151.91صٌدلةأنثىعائشة جمٌل علً ناصر غالب10122200775

غٌر ممبول14922589.6326.8951.89صٌدلةذكرجمعان حسان عبدهللا ثابت العكادي10132206819

غٌر ممبول12672589.37526.8151.81صٌدلةذكرزائد سلطان احمد عبد هللا البرٌه10142201229ً

غٌر ممبول78102589.2526.7851.78صٌدلةأنثىجنات عادل صالح احمد الصراري10152204855

غٌر ممبول111042589.2526.7851.78صٌدلةذكرعبدالعزٌز فهد احمد عبدهللا عل10162202377ً

غٌر ممبول5812258926.7051.70صٌدلةأنثىعبٌر دمحم سرحان هائل10172206238

غٌر ممبول8872395.6328.6951.69صٌدلةأنثىلبنه عبدالكرٌم دمحم احمد عبده10182205167

غٌر ممبول79102685.3825.6151.61صٌدلةذكررٌان مصطفى دمحم عبدالرحمن السروري10192203599

غٌر ممبول77122685.3825.6151.61صٌدلةذكرحسٌب فاروق دمحم عبدهللا بشر10202206051

غٌر ممبول10862491.8827.5651.56صٌدلةذكرصابر دمحم علً دمحم سعٌد10212205851

غٌر ممبول81072588.1326.4451.44صٌدلةذكراكرم عبدالفتاح دمحم سعٌد سٌف10222203314

غٌر ممبول13942684.7525.4351.43صٌدلةذكرحمدان هشام ظافر سعٌد10232201724

غٌر ممبول7972394.3828.3151.31صٌدلةذكرنجم الدٌن حسن احمد دمحم لحطان10242205050

غٌر ممبول8972490.8827.2651.26صٌدلةأنثىاٌة صادق دمحم ابراهٌم الوجٌه10252202313

غٌر ممبول9962490.8827.2651.26صٌدلةأنثىهبه دمحم غالب احمد الوجٌة10262200602

غٌر ممبول11962684.1325.2451.24صٌدلةذكردمحم علً مهٌوب عل10272205102ً

غٌر ممبول7882393.8828.1651.16صٌدلةذكروسٌم عبده لاسم حسن عبده10282205570

غٌر ممبول91052490.3827.1151.11صٌدلةذكرعدي منٌر احمد احمد10292202939

غٌر ممبول6910258726.1051.10صٌدلةذكردمحم نجٌب عبدهللا لائد الشرٌح10302206724ً

غٌر ممبول6108249027.0051.00صٌدلةذكراحمد رسام حمود سعٌد10312204634

غٌر ممبول7611249027.0051.00صٌدلةذكراحمد دمحم عبده عل10322201150ً

غٌر ممبول888249027.0051.00صٌدلةذكرمعمر عبدالباسط محمود عبدالحمٌد10332205381

غٌر ممبول10592489.7526.9350.93صٌدلةذكرمنذر دمحم احمد عبدالمادر10342201780

غٌر ممبول968239327.9050.90صٌدلةذكردمحم جمٌل دمحم دمحم عبدالرزاق10352202259

غٌر ممبول8792489.6326.8950.89صٌدلةذكرعالء مهٌوب دمحم عل10362207378ً

غٌر ممبول7792392.6327.7950.79صٌدلةأنثىدعاء دمحم درهم ملهً المدس10372204700ً

غٌر ممبول85112489.2526.7850.78صٌدلةأنثىثناء فاروق عبدالعزٌز عبدهللا10382203840

غٌر ممبول8882489.2526.7850.78صٌدلةأنثىلبنى عبدالعزٌز ٌحٌى دمحم المجاهد10392204370

غٌر ممبول68102489.1326.7450.74صٌدلةذكردمحم عبدالرحمن علً دمحم طالب10402205523
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غٌر ممبول6711248926.7050.70صٌدلةأنثىدنٌا رضوان علً غالب احمد10412201136

غٌر ممبول10852392.1327.6450.64صٌدلةذكرعماد احمد دمحم احمد زربة10422201462

غٌر ممبول9792585.3825.6150.61صٌدلةأنثىروان معاذ علً عبده الشرعب10432203301ً

غٌر ممبول9772391.8827.5650.56صٌدلةذكردمحم عبدالباري علً دمحم الصلوي10442202623

غٌر ممبول6982391.8827.5650.56صٌدلةأنثىفكرٌة ناصر عبده احمد باعلوي10452203547

غٌر ممبول67112488.526.5550.55صٌدلةذكرالٌاس هائل مهٌوب سعٌد10462200955

غٌر ممبول10962585.1325.5450.54صٌدلةأنثىصفاء عبدهللا سلطان علً راجح10472201764

غٌر ممبول9782488.3826.5150.51صٌدلةذكرزكرٌا حمود عبدهللا دمحم10482204679

غٌر ممبول12742391.527.4550.45صٌدلةذكردمحم عبده خالد لحطان االدرٌس10492201886ً

غٌر ممبول48112391.527.4550.45صٌدلةذكرعٌسئ صالح غالب دمحم10502206671

غٌر ممبول8892584.6325.3950.39صٌدلةذكراٌمن عبده احمد عل10512205351ً

غٌر ممبول6992487.8826.3650.36صٌدلةذكردمحم رشاد سلطان عبدالرب10522201680

غٌر ممبول13642391.1327.3450.34صٌدلةذكرسامح عادل عساج سعٌد10532206444

غٌر ممبول9782487.7526.3350.33صٌدلةذكراسالم خالد احمد عبدالرؤوف10542200563

غٌر ممبول14552487.3826.2150.21صٌدلةذكرتمٌم دمحم علً دمحم فرحان10552201129

غٌر ممبول71162487.3826.2150.21صٌدلةذكرشاهر احمد دمحم سٌف10562205923

غٌر ممبول9942293.8828.1650.16صٌدلةذكرعبدالرحمن صالح عبدهللا زٌد وادي10572204623

غٌر ممبول10772487.1326.1450.14صٌدلةذكرحسام عبدالرحمن احمد احمد10582205179

غٌر ممبول10672390.3827.1150.11صٌدلةذكربشٌر مكرم سعٌد عبدالمجٌد10592200834

غٌر ممبول1347248726.1050.10صٌدلةذكرلصً عبد هللا حمٌد حسن10602204524

غٌر ممبول7792390.1327.0450.04صٌدلةذكردمحم رشٌد دمحم احمد10612202612

غٌر ممبول6782196.6328.9949.99صٌدلةذكرعبدالرحمن خالد مطهر طاهر العٌدروس10622201020

غٌر ممبول7892486.6325.9949.99صٌدلةذكرسهٌل ناصر سعٌد عثمان دمحم الحكٌم10632205017ً

غٌر ممبول7972389.8826.9649.96صٌدلةذكرعبدهللا احمد سعٌد احمد10642204114

غٌر ممبول1165229327.9049.90صٌدلةذكراحمد راجح دمحم عبدهللا لاسم10652206612

غٌر ممبول1057229327.9049.90صٌدلةأنثىمالن ابو السرور صالح سٌف10662206464

غٌر ممبول61082486.2525.8849.88صٌدلةأنثىسمٌحة عبده ممبل سٌف10672203606

غٌر ممبول9862389.526.8549.85صٌدلةذكرعصام سعٌد خالد لحطان10682202200

غٌر ممبول11732196.1328.8449.84صٌدلةأنثىمنٌاء عبدهللا دمحم عبدهللا10692204470

غٌر ممبول11582485.7525.7349.73صٌدلةذكرطه امٌن عبده عبدهللا10702205688
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غٌر ممبول7982485.7525.7349.73صٌدلةذكرمحمود رٌاض عثمان مجاهد10712203842

غٌر ممبول8972485.6325.6949.69صٌدلةأنثىغٌداء عبدالحكٌم حسن مهٌوب الجابري10722204727

غٌر ممبول7892485.2525.5849.58صٌدلةذكربشار احمد علً حسن االسود10732206232

غٌر ممبول11742291.3827.4149.41صٌدلةأنثىرؤى فكري دمحم ردمان10742202717

غٌر ممبول61062291.2527.3849.38صٌدلةذكرلصً احمد سعٌد عبده زٌد10752203788

غٌر ممبول11672484.525.3549.35صٌدلةذكرعمر عبدالعزٌز لاسم علً دمحم10762205467

غٌر ممبول8692387.7526.3349.33صٌدلةأنثىامنة توفٌك دمحم حزام10772201914

غٌر ممبول9592387.6326.2949.29صٌدلةذكرمجٌب عبدالحمٌد عبدهللا احمد العلٌم10782201474ً

غٌر ممبول10862484.2525.2849.28صٌدلةذكراكرم دمحم مهٌوب احمد10792204521

غٌر ممبول10762387.3826.2149.21صٌدلةذكراٌمن عادل هزاع دمحم10802202600

غٌر ممبول10662290.6327.1949.19صٌدلةأنثىرلٌة عبدهللا سعٌد دحان10812206542

غٌر ممبول10842290.527.1549.15صٌدلةذكراٌمن معاذ علً دمحم عبٌد10822205608

غٌر ممبول1184238726.1049.10صٌدلةذكرادرٌس مصطفً عبدالواحد الصبري10832201056

غٌر ممبول9582290.2527.0849.08صٌدلةذكردمحم مهٌوب حسن دمحم10842204274

غٌر ممبول8872386.7526.0349.03صٌدلةذكراحمد عبدهللا ناجً لائد10852201758

غٌر ممبول5782096.7529.0349.03صٌدلةأنثىفاطمة دمحم عبدالسالم دمحم10862202480

غٌر ممبول7792386.2525.8848.88صٌدلةذكراسامة دمحم احمد مارش10872202258

غٌر ممبول1156228926.7048.70صٌدلةذكراحمد امٌن علً عثمان10882206159

غٌر ممبول8561998.8829.6648.66صٌدلةذكرعمر مختار دمحم ابراهٌم عبدهللا10892201410

غٌر ممبول13462385.525.6548.65صٌدلةأنثىورود رشاد عبده امٌن10902207003

غٌر ممبول10582385.525.6548.65صٌدلةذكرمبارن عبدالمادر احمد شمسان الممطري10912200692

غٌر ممبول101032385.3825.6148.61صٌدلةذكراحمد محمود عبدالجلٌل لاسم10922205113

غٌر ممبول8682288.526.5548.55صٌدلةأنثىمالن اسكندر دمحم احمد الوجٌه10932201395

غٌر ممبول6682095.1328.5448.54صٌدلةذكراحمد عبدالحافظ علً سعٌد10942202365

غٌر ممبول8772288.2526.4848.48صٌدلةذكرجبر حسان صالح ممبل10952201003

غٌر ممبول82122288.2526.4848.48صٌدلةذكردمحم امٌن عبدالعزٌز عبدالغن10962202354ً

غٌر ممبول8772288.1326.4448.44صٌدلةذكرعلً عبدهللا دمحم عل10972202597ً

غٌر ممبول6982384.6325.3948.39صٌدلةأنثىزهراء علً دمحم عبدهللا المحطان10982205526ً

غٌر ممبول8782384.6325.3948.39صٌدلةأنثىخدٌجة خالد دمحم هاشم10992205973

غٌر ممبول12742384.525.3548.35صٌدلةذكرموسى سٌف احمد دمحم11002204929
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غٌر ممبول61072384.3825.3148.31صٌدلةذكرعبدهللا عبدالرحٌم سعٌد سعٌد الحمري11012202894

غٌر ممبول8682287.6326.2948.29صٌدلةذكرعبدالعزٌز عبدالسالم دمحم الدخٌن11022201832

غٌر ممبول10552094.1328.2448.24صٌدلةذكررافت عبدالباسط دمحم عل11032203785ً

غٌر ممبول8762190.7527.2348.23صٌدلةذكربشار خالد عبدالرب عبده الجرادي11042207046

غٌر ممبول7762093.7528.1348.13صٌدلةذكراحمد جمٌل احمد نعمان11052204022

غٌر ممبول1075228726.1048.10صٌدلةذكرصخر عبدهللا احمد عل11062205463ً

غٌر ممبول7692286.8826.0648.06صٌدلةذكراسالم لطفً دمحم عبدهللا االدٌم11072205390ً

غٌر ممبول65102190.1327.0448.04صٌدلةأنثىاعتدال عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا11082201072

غٌر ممبول9572190.1327.0448.04صٌدلةذكرشعٌب حلمً عبد الرلٌب دمحم االدٌم11092205727ً

غٌر ممبول9572189.7526.9347.93صٌدلةأنثىاٌة مروان عبدهللا لحطان الشرعب11102202973ً

غٌر ممبول776209327.9047.90صٌدلةذكرلصً مدٌن طربوش دمحم11112206465

غٌر ممبول8592286.2525.8847.88صٌدلةأنثىامةاالله دمحم احمد هزاع النمر11122204562

غٌر ممبول84102286.2525.8847.88صٌدلةذكردمحم جبرٌل العزي حمٌد البرٌه11132201794ً

غٌر ممبول10652189.526.8547.85صٌدلةذكرسعد محمود عبده سعد11142202602

غٌر ممبول9852285.8825.7647.76صٌدلةذكرعمٌد عبدالجبار احمد لائد11152204256

غٌر ممبول8672189.1326.7447.74صٌدلةذكركرٌم ٌاسر احمد عبدالرب11162203620

غٌر ممبول6862092.2527.6847.68صٌدلةذكرابراهٌم رضوان سالم ابراهٌم دوبلة11172205968

غٌر ممبول64112188.8826.6647.66صٌدلةأنثىامٌمة دمحم لائد عبدالرحمن11182202671

غٌر ممبول9752188.7526.6347.63صٌدلةذكرعبدهللا دمحم احمد ممبل11192204908

غٌر ممبول4982188.526.5547.55صٌدلةأنثىحنٌن ابراهٌم دبوان حزام11202202982

غٌر ممبول6782188.3826.5147.51صٌدلةذكررٌان عبدهللا دمحم بن دمحم11212200774

غٌر ممبول769228525.5047.50صٌدلةذكردمحم عبدالرحمن دمحم لاسم11222206861

غٌر ممبول61142187.7526.3347.33صٌدلةذكراحمد دمحم عبده علً ناح11232206616ً

غٌر ممبول569209127.3047.30صٌدلةأنثىربا جمٌل عبدالعزٌز عبدهللا عمر الذبحان11242203062ً

غٌر ممبول9662187.6326.2947.29صٌدلةذكردمحم عبدالرلٌب دمحم عل11252203940ً

غٌر ممبول54112090.3827.1147.11صٌدلةأنثىزٌنب طارق دمحم احمد11262202359

غٌر ممبول56102186.525.9546.95صٌدلةذكرمصطفى جالل احمد دمحم11272206885

غٌر ممبول6682089.7526.9346.93صٌدلةأنثىانسام احمد عبدالرب لاسم11282205018

غٌر ممبول8492186.1325.8446.84صٌدلةذكرنوفل لائد دمحم غالب11292205897

غٌر ممبول8572088.8826.6646.66صٌدلةذكرذي ٌزن عبدهللا سٌف علً التمٌم11302206341ً
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غٌر ممبول9482185.3825.6146.61صٌدلةذكرشرٌف مجاهد دمحم حسٌن11312201453

غٌر ممبول8582184.6325.3946.39صٌدلةذكرعبدالكرٌم دمحم عبدالكرٌم احمد االمٌر11322200533

غٌر ممبول4691991.2527.3846.38صٌدلةذكراحمد محمود حسن غالب11332205764

غٌر ممبول55102087.7526.3346.33صٌدلةذكرعبدالرحمن امٌن سعٌد الحاج11342205772

غٌر ممبول54122184.2525.2846.28صٌدلةذكراسحاق عبدهللا عبدالرحمن سعٌد11352204140

غٌر ممبول6491990.8827.2646.26صٌدلةذكردمحم عبداالله حمود عبدالرب11362205758

غٌر ممبول5692087.2526.1846.18صٌدلةذكرعبدالرحمن علً عبدهللا دمحم11372207097

غٌر ممبول10351893.6328.0946.09صٌدلةذكربالدن انور حسان لائد11382204644

غٌر ممبول6592086.7526.0346.03صٌدلةذكراحمد عادل سٌف دمحم11392204648

غٌر ممبول8752086.6325.9945.99صٌدلةذكرتواب عبدالموي دمحم ناجً الحٌدري11402204809

غٌر ممبول6682086.3825.9145.91صٌدلةذكرعبدهللا عبدالعلٌم هاشم سعٌد11412201485

غٌر ممبول9472086.2525.8845.88صٌدلةذكردمحم عبدالغنً دمحم عبدالواسع11422203041

غٌر ممبول1145208525.5045.50صٌدلةذكرطاهر لاسم عبده الحاج ابراهٌم11432205569

غٌر ممبول9562084.1325.2445.24صٌدلةذكرجمال ٌوسف علً دمحم11442204882

غٌر ممبول3761697.3829.2145.21صٌدلةذكراٌمن عفٌف سعٌد عبده ابراهٌم11452202355

غٌر ممبول7561890.3827.1145.11صٌدلةذكرولٌد عبدالكرٌم سعٌد مهٌوب11462204126

غٌر ممبول783189027.0045.00صٌدلةأنثىروٌدا دمحم عبدالعزٌز عبده دمحم11472200922

غٌر ممبول8651985.3825.6144.61صٌدلةذكردمحم علً عبدهللا الحاج11482203206

غٌر ممبول8451791.6827.5044.50صٌدلةذكرندٌم سعٌد مهٌوب عبدالرزاق11492206462

غٌر ممبول8821887.6326.2944.29صٌدلةذكرعبدهللا خالد سعٌد خالد11502201915

غٌر ممبول8641887.526.2544.25صٌدلةذكرعزٌز عادل عبدهللا سٌف الصمدي11512206643

غٌر ممبول4691984.1325.2444.24صٌدلةذكرسماف دمحم لاسم بجاش11522204182

غٌر ممبول10631984.1325.2444.24صٌدلةذكردمحم عبدالواسع احمد سعٌد11532204558

غٌر ممبول9451887.2526.1844.18صٌدلةأنثىمارٌنا ماجد عبدهللا عبده الحمٌدي11542207015

غٌر ممبول9631886.525.9543.95صٌدلةذكرنافع صادق عبداالله عون احمد11552205969

غٌر ممبول7561886.3825.9143.91صٌدلةذكرجمال جمٌل هزاع دمحم11562202339

غٌر ممبول3691886.1325.8443.84صٌدلةذكرطاهر وجٌه طاهر احمد سالم11572202769

غٌر ممبول5941884.3825.3143.31صٌدلةأنثىهدٌل جالل عبدالجلٌل سفٌان البرٌه11582207180ً

غٌر ممبول655169127.3043.30صٌدلةأنثىخدٌجة عبدهللا احمد صالح11592201761

غٌر ممبول5461594.2528.2843.28صٌدلةأنثىرٌما بشٌر حزام مجاهد11602200913
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اجواليانجليزيكيوياءاحياء

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل النهائي 

30+70%
حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غٌر ممبول6541593.2527.9842.98صٌدلةذكردمحم عبداالله عبدالرحمن علً الشمٌري11612206554

غٌر ممبول9351786.3825.9142.91صٌدلةذكربكٌل عبدالواسع عبدهللا هزاع11622206764

غٌر ممبول6651785.6325.6942.69صٌدلةذكرالحسن مهٌوب حسن ممبل11632203216

غٌر ممبول7331397.8829.3642.36صٌدلةذكراٌمن دمحم سلطان سٌف11642206516

غٌر ممبول7541687.8826.3642.36صٌدلةذكرغازي باسم عبده حسان11652200430

غٌر ممبول7541687.1326.1442.14صٌدلةذكراٌهاب دمحم عبده سالم11662203219

غٌر ممبول8621686.7526.0342.03صٌدلةذكرلصً عبدالسمٌع سلٌمان عبده11672206658

غٌر ممبول7721686.6325.9941.99صٌدلةأنثىاحالم عبدالسالم سٌف عبدالرحٌم11682201132

غٌر ممبول5551588.8826.6641.66صٌدلةذكردمحم عبدالكرٌم لاسم دمحم العزب11692204363

غٌر ممبول537158826.4041.40صٌدلةذكرالزبٌر دمحم هزاع سٌف11702202443

غٌر ممبول6551684.1325.2441.24صٌدلةذكرعمٌل دمحم احمد حسن11712201598

غٌر ممبول564158726.1041.10صٌدلةذكرنافع منصور ناشر هزاع11722206586

غٌر ممبول4561585.2525.5840.58صٌدلةذكردمحم احمد سعٌد عل11732202673ً

غٌر ممبول4461488.1326.4440.44صٌدلةأنثىامانً عبدهللا سعٌد دمحم الحداد11742201676

غٌر ممبول4461486.8826.0640.06صٌدلةذكردمحم جمٌل غٌالن حسن السوائ11752203096ً

بدون هوٌة1522145196.7529.0380.03صٌدلةذكرجواد حافظ عبدالعزٌز عبدهللا11762201941

بدون هوٌة1619144991.7527.5376.53صٌدلةذكرمكرم احمد دمحم حمود االصبح11772206022ً

بدون هوٌة1010123293.528.0560.05صٌدلةذكرعبدالوارث خالد عبدالبالً عل11782205715ً

بدون هوٌة171073485.7525.7359.73صٌدلةذكراسامة صادق احمد هائل11792202262

بدون هوٌة141533286.1325.8457.84صٌدلةذكرزهٌر علً عبدهللا سعٌد11802206879

بدون هوٌة6551687.526.2542.25صٌدلةذكرعبدالعلٌم عباس صالح سعٌد11812207164
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