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ممبول91.7227.5229.456.92ارشاد نفس98ًأنثىاسماء عبدالرحمن علً دمحم12214154

ممبول90.2527.0829.156.18ارشاد نفس97ًأنثىتسنٌم عدنان دمحم عبدالواسع الشرجب22208337ً

ممبول91.1327.3428.856.14ارشاد نفس96ًأنثىشمس حمٌد حسان دمحم سعد32210041

ممبول85.2525.5829.454.98ارشاد نفس98ًأنثىبسمه نجٌب عبدالرحمن علً الحكٌم42213249ً

ممبول79.523.853053.85ارشاد نفس100ًأنثىازهار عبد الرلٌب دمحم مرشد لائد52213186

ممبول78.6323.5929.753.29ارشاد نفس99ًأنثىصفاء رشاد عبده ممبل62214794

ممبول77.7523.3329.753.03ارشاد نفس99ًأنثىهبة بجاش سعٌد سالم الحاج72205707

ممبول75.8822.7629.452.16ارشاد نفس98ًأنثىودٌان مشعل فرحان خالد82202755

ممبول75.522.6529.151.75ارشاد نفس97ًأنثىصفاء حمٌد علً دمحم حزام العدٌن92207116ً

ممبول72.2521.6829.751.38ارشاد نفس99ًأنثىلٌبٌا دمحم حسن دمحم الحوبان102206223ً

ممبول70.521.1529.150.25ارشاد نفس97ًأنثىهبه احمد عبدالملن امٌرالدٌن الصوف112204106ً

ممبول69.2520.7829.149.88ارشاد نفس97ًأنثىادٌبه دمحم حسن عبدالعلٌم العامري122215508

ممبول73.522.052749.05ارشاد نفس90ًأنثىفاطمة نزار احمد علً عتٌك132204652

ممبول73.1321.942748.94ارشاد نفس90ًأنثىرانٌا خالد دمحم حسن المسلم142213217ً

ممبول9127.3029.456.70رٌاض اطفال98أنثىعائشة دمحم ممبل المٌاض12212915ً

ممبول88.526.553056.55رٌاض اطفال100أنثىوجود عادل امٌن احمد22211538

ممبول8926.7029.756.40رٌاض اطفال99أنثىمٌمونة زكً علً دمحم32212667

ممبول89.2526.7829.456.18رٌاض اطفال98أنثىكفا ٌحٌى دمحم غالب السامع42208869ً

ممبول89.7526.9328.555.43رٌاض اطفال95أنثىانسام احمد عبدالرب لاسم52214184

ممبول89.6326.8927.954.79رٌاض اطفال93أنثىهبه نجٌب مهٌوب دمحم62214186

ممبول80.524.153054.15رٌاض اطفال100أنثىنسٌبة عبدهللا عبدالعلٌم دمحم72213852

ممبول78.8823.663053.66رٌاض اطفال100أنثىسعاد عبدهللا عبدالرب سٌف المباط82206901ً

ممبول74.8822.463052.46رٌاض اطفال100ذكراحمد دمحم عبداللطٌف سٌف92206246

ممبول75.6322.6929.752.39رٌاض اطفال99أنثىدنٌا حاشد عبده على الشمٌري102203441

ممبول73.3822.0129.151.11رٌاض اطفال97أنثىتٌسٌر عبداالله دمحم شمسان العٌسائ112207722ً

ممبول71.1321.342748.34رٌاض اطفال90أنثىتغرٌد خالد لاسم عبده احمد122213263

ممبول84.2525.2829.454.68تربٌة خاصة98أنثىثناء وضاح علً احمد الممطري12213685

ممبول81.7524.5329.153.63تربٌة خاصة97أنثىشمس نبٌل سالم احمد ثابت22207546

ممبول70.7521.2329.150.33تربٌة خاصة97أنثىسناء جمٌل علً ممبل ناج32205959ً

(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة التربٌــــة للعام الجامعـــــــً 

جامعـــــة تعـــــز
نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

Taiz University

Republic of Yemen

Vice President For  Student Affairs

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



النوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
درجة 

االختبار
التخصص

معذل 

الثانوية

 من 30%

الثانوية

 من 70%

النتيجة
النتيجةالمجموع

(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة التربٌــــة للعام الجامعـــــــً 

جامعـــــة تعـــــز
نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

Taiz University

Republic of Yemen

Vice President For  Student Affairs

ممبول89.7526.9325.552.43دراسات عربٌة85ذكرلطٌفة دمحم صالح دمحم12208948

ممبول84.7525.4326.151.53دراسات عربٌة87أنثىسمٌة عبد هللا مهدي عبده22213115

ممبول7923.7025.549.20دراسات عربٌة85نسٌبة فؤاد منصور الماض32213906ً

ممبول7923.7023.747.40دراسات عربٌة79أنثىلٌلى عبدالرحمن عبدهللا عبدالحمٌد42215682

ممبول71.2521.382445.38دراسات عربٌة80أنثىلٌالً علً عبده احمد52213680

ممبول84.1325.2419.544.74دراسات عربٌة65أنثىكفاء دمحم عبدهللا حمود62206190

ممبول73.6322.0922.544.59دراسات عربٌة75أنثىعالُ علً عبده احمد دمحم الٌوسف72213686ً

ممبول92.527.751542.75دراسات عربٌة50ذكرخالد فاروق دمحم سعٌد82213631

ممبول9227.601542.60دراسات عربٌة50أنثىسهام عادل علً ٌحٌى احمد92212684

ممبول90.6327.191542.19دراسات عربٌة50أنثىفاطمة علً عبدالغنً عبدالوارث الرمٌمة102211023

ممبول89.7526.931541.93دراسات عربٌة50ذكرجوهر احمد حسن غالب112213185

ممبول88.1326.441541.44دراسات عربٌة50أنثىسامٌة عبدهللا مهدي عبده عبدهللا122204800

ممبول7121.301839.30دراسات عربٌة60وسٌلة عبدهللا سعٌد مسعد132215879

ممبول77.6323.291538.29دراسات عربٌة50ذكرجواد فٌصل عبده سعٌد142213630

ممبول74.7522.431537.43دراسات عربٌة50ذكرالبراء دمحم احمد فارع152204960

ممبول92.6327.7927.955.69رٌاضٌات تعلٌم اساس93ًأنثىنجالء هانً سعٌد لحطان12215121

ممبول86.6325.9928.254.19رٌاضٌات تعلٌم اساس94ًأنثىعفاف عبدالملن على احمد22210049

ممبول85.1325.5428.554.04رٌاضٌات تعلٌم اساس95ًأنثىانفال علً سعٌد علً االزعب32212303ً

ممبول81.3824.4128.552.91رٌاضٌات تعلٌم اساس95ًأنثىشٌماء علً سعٌد علً االزعب42212300ً

ممبول72.8821.8627.949.76رٌاضٌات تعلٌم اساس93ًأنثىهدٌلة احمد عبده دمحم52212552

ممبول79.2523.7822.546.28رٌاضٌات تعلٌم اساس75ًأنثىصابرٌن نائف عبد الجبار سالم62206108

ممبول73.1321.942142.94رٌاضٌات تعلٌم اساس70ًأنثىمرفت نجٌب بدٌر ابراهٌم72209513

ممبول85.6325.691540.69رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًأنثىابتداء غالب ممبل غالب82204123

ممبول82.6324.791539.79رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًأنثىنبا غالب ممبل غالب سعٌد92204079

ممبول82.3824.711539.71رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًأنثىاطٌاف مصطفى عبدهللا مهٌوب102209096

ممبول81.524.451539.45رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًأنثىرؤى علً عبده لائد112205249

ممبول79.7523.931538.93رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًأنثىمودة فؤاد عبدالواسع المدس122203841ً

ممبول79.2523.781538.78رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًأنثىحنٌن عبد المالن عبدهللا احمد132205929

ممبول78.8823.661538.66رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًأنثىروان انور عبدالواحد سعٌد142211380

ممبول77.2523.181538.18رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًأنثىمالن علً رزاز احمد عل152204076ً

ممبول77.1323.141538.14رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًأنثىغاده عبده لائد دمحم دمحم162208434

ممبول7723.101538.10رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًذكرصفوان عبدهللا دمحم سلطان172209289

ممبول74.3822.311537.31رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًأنثىفاطمة دمحم عبدالحك عبدالحمٌد عبدهللا182204463

ممبول73.7522.131537.13رٌاضٌات تعلٌم اساس50ًأنثىرحاب عبدالعزٌز احمد علً الجباري192207652
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ممبول84.3825.3129.454.71علوم ــ تعلٌم اساس98ًأنثىاشجان دمحم احمد دمحم المهدي12211339

ممبول83.7525.132449.13علوم ــ تعلٌم اساس80ًأنثىشمس منصور علً حمود22204302

ممبول86.2525.882146.88علوم ــ تعلٌم اساس70ًأنثىمشٌرة دمحم احمد دمحم مهدي32211349

ممبول87.1326.141541.14علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىهنود علً عبد الرلٌب امٌر الدٌن الصوف42203470ً

ممبول85.6325.691540.69علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىارحام فائد لائد حزام52208042

ممبول84.7525.431540.43علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىامالن عبده طاهر حسن62203157

ممبول84.7525.431540.43علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىحنان سلٌم عبدالوهاب غٌالن72206321

ممبول84.525.351540.35علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىحنٌن احمد علً لاسم فارع82205697

ممبول82.6324.791539.79علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىغادة عبدالفتاح دمحم ابراهٌم92205894

ممبول81.1324.341539.34علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىامٌرة توفٌك حمود دمحم غالب102203480

ممبول78.6323.591538.59علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىسهى امٌن سعٌد احمد ناج112203491ً

ممبول77.523.251538.25علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىمرام ٌحٌى عبدالفتاح دمحم122214118

ممبول75.8822.761537.76علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىكوكب دمحم عبدالنور عبدالجلٌل132210702

ممبول75.6322.691537.69علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىشٌماء ناصر هزاع السروري142209452

ممبول75.2522.581537.58علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىختام احمد ناجً سلطان الفمٌه152203459

ممبول73.2521.981536.98علوم ــ تعلٌم اساس50ًأنثىاسماء صبري شاهر لائد162205137
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ممبول95.8828.763058.76علوم لرآن100أنثىروان عبدالحك دائل بجاش12212956

ممبول95.6328.693058.69علوم لرآن100أنثىافنان زاهر سعٌد الزغٌر الشٌبان22213492ً

ممبول94.3828.313058.31علوم لرآن100ذكرشٌماء عبد الواسع دمحم ابراهٌم32212959

ممبول94.3828.3129.457.71علوم لرآن98أنثىابرار عبدالعالم حسٌن عبده الممطري42203562

ممبول91.7527.533057.53علوم لرآن100أنثىنسرٌن لائد ثابت سالم52211174

ممبول91.2527.383057.38علوم لرآن100أنثىاسماء رشاد ٌوسف احمد الٌوسف62213754ً

ممبول90.527.153057.15علوم لرآن100أنثىمٌمونه عبدالمادر هزاع مرشد72207458

ممبول92.2527.6829.457.08علوم لرآن98أنثىافراح صالح الحاج ابراهٌم82212410

ممبول90.527.1529.456.55علوم لرآن98أنثىسمٌة دمحم علً غالب الجعفري92212815

ممبول88.3826.513056.51علوم لرآن100أنثىامل ناجً لائد دمحم102206305

ممبول96.8829.062756.06علوم لرآن90أنثىاخالص لائد حسن لائد112213038

ممبول87.8826.3629.756.06علوم لرآن99أنثىعصماء عادل مارش احمد122210119

ممبول87.2526.1829.455.58علوم لرآن98أنثىاكرام امٌن هزاع مسعد132200991

ممبول84.3825.313055.31علوم لرآن100ذكردمحم عبدالجلٌل بجاش عائض142207686

ممبول87.7526.3328.855.13علوم لرآن96ذكرسلسبٌل دمحم عبدالسالم بدر152213868

ممبول86.6325.9929.155.09علوم لرآن97أنثىصفٌة نزار احمد عتٌك162204617

ممبول85.3825.6129.455.01علوم لرآن98أنثىاٌات دمحم لائد ناج172215631ً

ممبول82.6224.793054.79علوم لرآن100ذكردمحم ناجً عبدهللا سفٌان182213555

ممبول83.1324.9429.754.64علوم لرآن99أنثىامٌمة دمحم احمد لائد الشغدري192207285

ممبول8224.603054.60علوم لرآن100وثٌك محمود عبده نعمان202216007

ممبول81.3824.413054.41علوم لرآن100أنثىكوثر عبدالرحمن حمٌد هائل212206307

ممبول8826.4027.954.30علوم لرآن93أنثىرنا عبدهللا دمحم دحان222213151

ممبول80.8824.263054.26علوم لرآن100أنثىباسمة ثابت سلطان احمد الشعب232209103ً

ممبول84.3825.3128.854.11علوم لرآن96أنثىاٌناس فاروق عبدالرحمن عل242204056ً

ممبول82.1324.6429.454.04علوم لرآن98أنثىاسماء عبدهللا رزاز احمد عمٌل252205725

ممبول86.7526.0327.953.93علوم لرآن93أنثىزٌنب دمحم علً ثابت262213847

ممبول79.6323.893053.89علوم لرآن100أنثىاحالم سٌف خالد لحطان272203227

ممبول88.6326.5927.353.89علوم لرآن91أنثىردٌنا عبدالغنً دمحم محمود الحٌدري282213819

ممبول79.523.853053.85علوم لرآن100أنثىهنادي لاسم احمد علً عبدهللا292213396

ممبول78.3823.513053.51علوم لرآن100أنثىخدٌجة احمد لائد علً المسوري302211327

ممبول78.2523.483053.48علوم لرآن100أنثىامة الرحمن امٌن احمد احمد ناصر312213145

ممبول85.3825.6127.653.21علوم لرآن92ذكرسلطان محمود سلطان فاضل322214206

ممبول7923.7029.453.10علوم لرآن98أنثىدعاء عبدالملن غالب حسن332208490

ممبول8324.9028.253.10علوم لرآن94ذكرنجالء فهمً علً سعٌد342203639

ممبول76.1322.843052.84علوم لرآن100أنثىمارٌة منٌر عبدهللا دمحم الحمادي352203339

ممبول85.8825.762752.76علوم لرآن90أنثىالطاف عبد هللا عبده عل362207750ً

ممبول75.3822.613052.61علوم لرآن100أنثىاسراء عبدالجلٌل دمحم حٌدر372211545

ممبول7522.503052.50علوم لرآن100أنثىازهار عبدالواحداحمداحمد382210584

ممبول79.8823.9628.552.46علوم لرآن95أنثىرفٌدة محمود سعٌد ناجً المدس392211386ً
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ممبول77.7523.3329.152.43علوم لرآن97أنثىصابرٌن غٌالن عبده دمحم402212319

ممبول84.525.352752.35علوم لرآن90أنثىوالء عبدالرلٌب احمد فارع السامع412210895ً

ممبول74.6322.3929.752.09علوم لرآن99أنثىرضا عادل ابراهٌم لاسم422213808

ممبول80.524.1527.952.05علوم لرآن93أنثىوداد ردفان مثنى ناصر432203187

ممبول7522.5029.451.90علوم لرآن98أنثىندى علً احمد دمحم442211417

ممبول80.524.1527.651.75علوم لرآن92ذكربشائر علً احمد عبداللطٌف452212853

ممبول76.3822.9128.851.71علوم لرآن96أنثىاٌات عبده صالح عبدهللا462213837

ممبول76.1322.8428.851.64علوم لرآن96أنثىفرحة عبدالسالم دمحم عبداللطٌف472213634

ممبول8124.3027.351.60علوم لرآن91أنثىخدٌجة عبده احمد ناج482213154ً

ممبول91.8727.562451.56علوم لرآن80أنثىاٌمان عبدالفتاح دمحم احمد492213778

ممبول80.8824.262751.26علوم لرآن90ذكرالزبٌر احمد ناصر ٌوسف المساوى502211548

ممبول85.525.6525.551.15علوم لرآن85ذكركرٌمة دمحم علً نعمان512209667

ممبول91.527.4523.450.85علوم لرآن78أنثىجمٌله سعٌد عباس حسان522207560

ممبول86.8826.0624.650.66علوم لرآن82أنثىرغد ناجً غالب دائل532212705

ممبول75.8822.7627.950.66علوم لرآن93أنثىنوال شولً عبدالحكٌم منصور542208606

ممبول78.2523.482750.48علوم لرآن90أنثىحلٌمة عبد الوهاب عبده احمد552209037

ممبول81.3824.4125.549.91علوم لرآن85أنثىرغدة علً نعمان عبدهللا562213011

ممبول76.322.892749.89علوم لرآن90أنثىعائشه عبدهللا علً سٌف572215294

ممبول80.1324.0425.849.84علوم لرآن86أنثىمالن توفٌك عبدهللا احمد البحباح582207229

ممبول77.523.2526.449.65علوم لرآن88أنثىسٌئون عبدالكرٌم دمحم عبدهللا الكحالن592209004ً

ممبول80.2524.0825.549.58علوم لرآن85أنثىامل عبدالسالم فارع عل602207800ً

ممبول76.6322.9926.449.39علوم لرآن88ذكرخدٌجة عبدهللا مهٌوب فرحان612204912

ممبول83.6325.092449.09علوم لرآن80ذكرحسام علً دمحم احمد622213113

ممبول80.8824.262448.26علوم لرآن80أنثىافتهان احمد علً صالح632213700

ممبول8826.4021.648.00علوم لرآن72أنثىروى دمحم عبده نعمان البرٌه642211234ً

ممبول78.7523.632447.63علوم لرآن80ذكرحسام عبدالواحد احمد احمد652213690

ممبول83.3825.0122.547.51علوم لرآن75أنثىهدى فالح احمد دمحم662215514

ممبول75.1322.5424.947.44علوم لرآن83أنثىٌاسمٌن عبدالمادر احمد هزاع672207878

ممبول7823.402447.40علوم لرآن80أنثىكٌان فؤاد احمد لائد العصٌم682212285ً

ممبول77.1323.142447.14علوم لرآن80ذكردمحم عبده حسن احمد692209506

ممبول75.7522.7324.347.03علوم لرآن81أنثىرفٌدة مهٌوب علً سٌف702211790

ممبول76.8823.0623.446.46علوم لرآن78أنثىوالء عدنان حمٌد هزاع712206774

ممبول86.525.9520.446.35علوم لرآن68أنثىسماح مطهر دمحم رسام722213590

ممبول8224.602145.60علوم لرآن70أنثىمٌمونة عبدهللا رزاز احمد عمٌل732203561

ممبول82.3824.7120.445.11علوم لرآن68أنثىاطٌاف مصطفى عبدهللا مهٌوب742209096

ممبول75.7522.7320.743.43علوم لرآن69أنثىزٌنه ودٌع عبدهللا عبداللطٌف النهاري752211851

ممبول7823.401841.40علوم لرآن60أنثىعتاب سلطان عبدهللا دمحم762213550
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ممبول84.1325.243055.24علوم لرآن ـ تعلٌم اساس100ًأنثىعتٌمة احمد علً دمحم12206782

ممبول76.6322.9928.551.49علوم لرآن ـ تعلٌم اساس95ًأنثىاكرام دمحم لاسم عبدالوهاب22205091

ممبول73.522.0529.451.45علوم لرآن ـ تعلٌم اساس98ًذكرامل غالب علً سٌف32215094

ممبول7021.003051.00علوم لرآن ـ تعلٌم اساس100ًأنثىحلٌمة عبده غالب نعمان42206793

ممبول74.1322.2428.550.74علوم لرآن ـ تعلٌم اساس95ًذكراحمد عبدالباسط مهٌوب عل52212784ً

ممبول73.522.0528.550.55علوم لرآن ـ تعلٌم اساس95ًذكررائد ٌحٌى صالح مصلح النعب62206488ً

ممبول78.2523.482750.48علوم لرآن ـ تعلٌم اساس90ًأنثىجٌهان حمدي عبدالمادر سعٌد72204154

ممبول7321.9028.550.40علوم لرآن ـ تعلٌم اساس95ًأنثىخدٌجه شولً ثابت لاسم82203302

ممبول71.6321.4928.549.99علوم لرآن ـ تعلٌم اساس95ًأنثىعال امٌن دمحم عبدهللا مرشد92215785

ممبول78.523.5525.549.05علوم لرآن ـ تعلٌم اساس85ًأنثىمارٌا عبدالسمٌع سلٌمان عبده102213898

ممبول86.525.9522.548.45علوم لرآن ـ تعلٌم اساس75ًأنثىسماح مطهر دمحم رسام112213590

ممبول79.1323.742447.74علوم لرآن ـ تعلٌم اساس80ًأنثىسماح دمحم دمحم لطف غالب الدهمش122210582ً

ممبول79.7523.9322.546.43علوم لرآن ـ تعلٌم اساس75ًأنثىسمٌة عبدالكرٌم احمد حسان العواض132215152ً

ممبول73.6322.092446.09علوم لرآن ـ تعلٌم اساس80ًأنثىمروة هائل عبدالوهاب نعمان142205461

ممبول73.1321.942445.94علوم لرآن ـ تعلٌم اساس80ًأنثىبغداد احمد دمحم ناج152206564ً

ممبول69.520.8523.143.95علوم لرآن ـ تعلٌم اساس77ًأنثىغادة دمحم حسان غانم162215092

ممبول71.3821.4122.543.91علوم لرآن ـ تعلٌم اساس75ًأنثىاجالل انور احمد انور عباس172213252

ممبول72.521.752142.75علوم لرآن ـ تعلٌم اساس70ًأنثىصفاء دمحم دمحم حمود182214907

ممبول70.6321.192142.19علوم لرآن ـ تعلٌم اساس70ًأنثىاموال حمود نعمان لائد192209840

ممبول7121.3019.540.80علوم لرآن ـ تعلٌم اساس65ًذكرٌوسف ابراهٌم ممبل غالب202212702

ممبول85.6325.6920.145.79علوم حٌاه67أنثىارحام فائد لائد حزام12208042

ممبول81.2524.3818.943.28علوم حٌاه63أنثىاحالم دمحم احمد نعمان الفم22212575ً

ممبول75.1322.5420.142.64علوم حٌاه67أنثىرابعة عبدالكرٌم صالح دمحم صالح32206207

ممبول7923.7018.942.60علوم حٌاه63أنثىعال معمر سعٌد دمحم الظافري42204167

ممبول77.2523.1816.839.98علوم حٌاه56أنثىرنا نبٌل عبدالغنً حسن52204361

ممبول73.3822.0116.838.81علوم حٌاه56أنثىاٌة عبده سٌف سعٌد62207236

ممبول75.2522.5815.938.48علوم حٌاه53أنثىفاطمة دمحم عبدالبالً ممبل فارع72206787

ممبول73.7522.1315.938.03علوم حٌاه53أنثىرفاء عبد هللا سلطان سنان82208899

ممبول73.3822.011537.01علوم حٌاه50ذكرٌحٌى امٌر عبده علً عثمان92204206

ممبول93.8828.1616.844.96كٌمٌاء56أنثىحنان نبٌل دمحم عبدهللا12209809

ممبول85.525.6516.842.45كٌمٌاء56أنثىروان محمود سعٌد اسماعٌل22203209

ممبول74.522.3518.941.25كٌمٌاء63أنثىبٌان احمد دمحم لائد32212721

ممبول70.8821.2618.940.16كٌمٌاء63أنثىنبا عبدالجبار احمد علً الذابل42202264

ممبول81.524.451539.45كٌمٌاء50اٌة احمد دمحم عبدالرزاق52215827

ممبول81.2524.381539.38كٌمٌاء50ذكردمحم نجٌب علً عبدالموي الرمٌمة62213873

ممبول72.3821.7116.838.51كٌمٌاء56ذكراسماعٌل دمحم عبدالحك عبدالحمٌد النمٌب72204450

ممبول69.7520.931535.93كٌمٌاء50أنثىامل كامل علً دمحم حسن82205166
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ممبول99.8829.9629.759.66معلم صف ـ تعلٌم اساس99ًأنثىرٌم جالل عبده ناجً الهجام12208045ً

ممبول89.526.8529.756.55معلم صف ـ تعلٌم اساس99ًأنثىامتٌاز مهٌوب دمحم عل22212577ً

ممبول83.3825.0129.454.41معلم صف ـ تعلٌم اساس98ًذكرمطهر نجٌب عبدهللا مطهر32212904

ممبول8926.7027.354.00معلم صف ـ تعلٌم اساس91ًأنثىنعمه عبدالجلٌل فرحان لحطان42207789

ممبول82.7524.8328.553.33معلم صف ـ تعلٌم اساس95ًأنثىهاله مراد احمد لاسم52213750

ممبول90.6327.1925.552.69معلم صف ـ تعلٌم اساس85ًأنثىهٌام احمد لائد حسن الجهالن62213701ً

ممبول85.62525.692752.69معلم صف ـ تعلٌم اساس90ًأنثىحماس عبداللطٌف عبدالرزاق عبده الفهٌدي72213098

ممبول85.1325.542752.54معلم صف ـ تعلٌم اساس90ًأنثىالهام احمد هزاع عل82207348ً

ممبول77.3823.2129.152.31معلم صف ـ تعلٌم اساس97ًأنثىخدٌجة عبدالكرٌم طارش عبدهللا92213498

ممبول74.3822.3129.752.01معلم صف ـ تعلٌم اساس99ًأنثىانفال شاجع سعٌد فرحان الطٌار102205213

ممبول74.3822.3129.151.41معلم صف ـ تعلٌم اساس97ًأنثىربا جالل عبدهللا سعٌد الجنٌد112209488

ممبول90.6327.192451.19معلم صف ـ تعلٌم اساس80ًذكرنادر دمحم عبده احمد المحراب122206389ً

ممبول77.8823.362750.36معلم صف ـ تعلٌم اساس90ًأنثىمارٌا عبدالكرٌم علً احمد132210112

ممبول85.2525.582449.58معلم صف ـ تعلٌم اساس80ًأنثىغدٌر علً حسن سعٌد المروس142213907ً

ممبول8024.0025.549.50معلم صف ـ تعلٌم اساس85ًأنثىحنان عبدالواحد امٌر سعٌد152213149

ممبول83.1324.942448.94معلم صف ـ تعلٌم اساس80ًأنثىرحا جمٌل حسن دمحم العٌزري162210097

ممبول75.7522.7325.548.23معلم صف ـ تعلٌم اساس85ًأنثىنعمه دمحم حزام احمد الشمٌري172203950

ممبول85.2525.5822.548.08معلم صف ـ تعلٌم اساس75ًأنثىنجال حسن صالح فاضل182215163

ممبول75.1322.5425.548.04معلم صف ـ تعلٌم اساس85ًأنثىمروى مختار دمحم احمد لائد192203293

ممبول79.3823.812447.81معلم صف ـ تعلٌم اساس80ًأنثىاٌة جالل ٌوسف عبدالواحد العبس202214591ً

ممبول80.2524.0822.546.58معلم صف ـ تعلٌم اساس75ًأنثىاسماء دمحم احمد حسن212213585

ممبول73.6322.092446.09معلم صف ـ تعلٌم اساس80ًأنثىسمٌحة لائد عبد العزٌز لاسم222207747

ممبول71.521.452445.45معلم صف ـ تعلٌم اساس80ًأنثىفاطمة محمود امٌن عبدالرحمن232202587

ممبول76.2522.8822.545.38معلم صف ـ تعلٌم اساس75ًأنثىنسائم عبده دمحم دمحم242204398

ممبول70.8821.262445.26معلم صف ـ تعلٌم اساس80ًأنثىنبا عبدالجبار احمد علً الذابل252202264

ممبول87.6326.291541.29معلم صف ـ تعلٌم اساس50ًأنثىامٌنه علً عبده دمحم سعٌد الٌوسف262215285ً

ممبول70.6321.191536.19معلم صف ـ تعلٌم اساس50ًأنثىرغد علً دمحم غالب272208703

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


