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Okالدرةاالولكلية التربية91.38دراسات انجليزيةذكرابوبكر عادل محمد احمد12203733

Okالدرةاالولكلية التربية83.63دراسات انجليزيةأنثىاثمار محمد عبدالنور عبدالجليل22204435

Okالدرةاالولكلية التربية75.75دراسات انجليزيةأنثىاجواء محمد سيف مهيوب32204028

Okالدرةاالولكلية التربية84.5دراسات انجليزيةذكراحمد عبدالجليل علي قائد كرمان42208993

Okالدرةاالولكلية التربية81دراسات انجليزيةذكراحمد عبدالرب عبدهللا حسين الدعاني52203260

Okالدرةاالولكلية التربية86.25دراسات انجليزيةأنثىاروى حسن غالب محمد62213696

Okالدرةاالولكلية التربية92.63دراسات انجليزيةأنثىازهار محفوظ عبده صالح72203243

Okالدرةاالولكلية التربية74.63دراسات انجليزيةأنثىاسماء احمد علي حسن علي82213557

Okالدرةاالولكلية التربية91.25دراسات انجليزيةأنثىاسوان عبدالكريم علي هزاع92204731

Okالدرةاالولكلية التربية88.5دراسات انجليزيةأنثىاشتياق سيف عبدالغني نعمان العيسائي102206348

Okالدرةاالولكلية التربية85.5دراسات انجليزيةأنثىاشراق محمد علي محمد112213580

Okالدرةاالولكلية التربية82.63دراسات انجليزيةأنثىاكنان جميل قائد محمد122210623

Okالدرةاالولكلية التربية91.38دراسات انجليزيةأنثىالعفراء محمد احمد فارع132211815

Okالدرةاالولكلية التربية91.75دراسات انجليزيةأنثىامان عبدالجبار محسن علي غالب142203654

Okالدرةاالولكلية التربية88.75دراسات انجليزيةأنثىامة الرحمن احمد عبده قائد152205223

Okالدرةاالولكلية التربية77.38دراسات انجليزيةأنثىامة الرحمن محمود نجيب محمد162207256

Okالدرةاالولكلية التربية89.75دراسات انجليزيةأنثىانسام احمد عبدالرب قاسم172214184

Okالدرةاالولكلية التربية91.13دراسات انجليزيةأنثىايات عبدالحكيم فرحان ناصر182213538

Okالدرةاالولكلية التربية92.75دراسات انجليزيةأنثىاية عبدالقوي فرحان ناصر192213655

Okالدرةاالولكلية التربية74.75دراسات انجليزيةأنثىايه عصام عبدهللا مطهر202203265

Okالدرةاالولكلية التربية88.5دراسات انجليزيةأنثىبثينة عبدالباسط عبدالجليل علي212203305

Okالدرةاالولكلية التربية81.88دراسات انجليزيةأنثىبثينة عبدهللا محمد عبده حسن222203534

Okالدرةاالولكلية التربية78.88دراسات انجليزيةأنثىبسمه محمود عبده حسن232213721

Okالدرةاالولكلية التربية92.88دراسات انجليزيةأنثىبشرى عبدالباري احمد عبدالغني242213802

Okالدرةاالولكلية التربية82.88دراسات انجليزيةأنثىتهاني صالح عبدالقوي محمد252207195

Okالدرةاالولكلية التربية89.25دراسات انجليزيةأنثىثناء فاروق عبد العزيز عبد هللا262205182

Okالدرةاالولكلية التربية80.88دراسات انجليزيةأنثىجوهرة محمدعبدهللا غانم272205064

Okالدرةاالولكلية التربية80.63دراسات انجليزيةأنثىحنان صادق علي محمد282206351

Okالدرةاالولكلية التربية92.63دراسات انجليزيةأنثىحنان طاهر محمد خالد القاضي292213182

Okالدرةاالولكلية التربية77.5دراسات انجليزيةأنثىحنان عبدالجبار قاسم سالم العزعزي302204090

Okالدرةاالولكلية التربية86.88دراسات انجليزيةأنثىحنان عمر سعيد محمد312213843

Okالدرةاالولكلية التربية77.25دراسات انجليزيةأنثىحنين عبدالودود يوسف قاسم322213232

Okالدرةاالولكلية التربية86.25دراسات انجليزيةأنثىختام علي صالح عبدهللا332207737

Okالدرةاالولكلية التربية82.63دراسات انجليزيةأنثىخديجة خالد حميد قاسم القدسي342203631
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Okالدرةاالولكلية التربية79.25دراسات انجليزيةأنثىخولة عبده سعيد قاسم محمد352209854

Okالدرةاالولكلية التربية86.25دراسات انجليزيةأنثىذكاء هائل محمد قاسم362215034

Okالدرةاالولكلية التربية92.38دراسات انجليزيةأنثىربا عبدهللا قائد عبدالسالم الشرعبي372213574

Okالدرةاالولكلية التربية89.5دراسات انجليزيةأنثىربى نيازي عبدالحميد عبده عثمان382203088

Okالدرةاالولكلية التربية96.75دراسات انجليزيةأنثىرحمة بندر محمد احمد عثمان الحداد392212720

Okالدرةاالولكلية التربية76.63دراسات انجليزيةأنثىرحمة حسان سلطان غالب402203268

Okالدرةاالولكلية التربية94.5دراسات انجليزيةأنثىرشا محمد فارع علي العريفي412209169

Okالدرةاالولكلية التربية88.5دراسات انجليزيةأنثىرشاء عبدالرحمن عبدهللا مدهش422204705

Okالدرةاالولكلية التربية83.5دراسات انجليزيةأنثىرغد عبدالرقيب خالد حسن432203171

Okالدرةاالولكلية التربية85.75دراسات انجليزيةذكررفيدة عبدهللا غالب محمد المقرعي442213158

Okالدرةاالولكلية التربية81.63دراسات انجليزيةأنثىروان عدنان عبدهللا سالم452207825

Okالدرةاالولكلية التربية94.38دراسات انجليزيةأنثىروان محمود عبدالحميد سلطان الشميري462208686

Okالدرةاالولكلية التربية85.5دراسات انجليزيةأنثىروى نائل احمد صالح سفيان472209195

Okالدرةاالولكلية التربية92.38دراسات انجليزيةأنثىرويدا جسار علي احمد482207027

Okالدرةاالولكلية التربية89دراسات انجليزيةأنثىريم ماجد سعيد محمد احمد492213726

Okالدرةاالولكلية التربية85.88دراسات انجليزيةأنثىريما عبدهللا علي محمد502207875

Okالدرةاالولكلية التربية84.75دراسات انجليزيةأنثىزينب سامي علي محمد الصامت512209815

Okالدرةاالولكلية التربية85.63دراسات انجليزيةأنثىسارة عصام سيف عبده522210956

Okالدرةاالولكلية التربية95.5دراسات انجليزيةأنثىسمية مختار محمد احمد الصلوي532205195

Okالدرةاالولكلية التربية91دراسات انجليزيةأنثىسوسن عادل عبدالكريم سيف542208390

Okالدرةاالولكلية التربية94دراسات انجليزيةأنثىسيمون نايف محمد عبده الجعفري552215017

Okالدرةاالولكلية التربية77.13دراسات انجليزيةأنثىشامة عدنان علي عبدالرحمن المخالفي562212469

Okالدرةاالولكلية التربية82دراسات انجليزيةأنثىشذي عبد الحميد عبد المجيد الحاج572213567

Okالدرةاالولكلية التربية88.25دراسات انجليزيةأنثىشيماء منصور محمد مهيوب582210887

Okالدرةاالولكلية التربية91دراسات انجليزيةذكرطارق امين احمد اسماعيل592213544

Okالدرةاالولكلية التربية94.5دراسات انجليزيةأنثىعائشة احمد حسن غالب602213269

Okالدرةاالولكلية التربية77.75دراسات انجليزيةذكرعائشة غالب سيف عقالن الشرعبي612213597

Okالدرةاالولكلية التربية83دراسات انجليزيةذكرعبدالعزيز عبدالسالم حمود صالح622213753

Okالدرةاالولكلية التربية93.63دراسات انجليزيةذكرعبدهللا علي عبده احمد632208271

Okالدرةاالولكلية التربية94.25دراسات انجليزيةأنثىعصماء عصام عبدالباقي علي642213469

Okالدرةاالولكلية التربية96.25دراسات انجليزيةذكرعمار عادل عبدالكريم سيف652208384

Okالدرةاالولكلية التربية86.25دراسات انجليزيةذكرعياش احمد ابراهيم محمد662206710

Okالدرةاالولكلية التربية82.88دراسات انجليزيةأنثىغرام علي عبدهللا عبده الخليدي672205500

Okالدرةاالولكلية التربية94.5دراسات انجليزيةأنثىفاطمة احمد محمد شليف682213157
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Okالدرةاالولكلية التربية94دراسات انجليزيةأنثىفاطمة عبدالمعين محمد احمد692208695

Okالدرةاالولكلية التربية90.75دراسات انجليزيةأنثىفاطمة عبده علي عبد هللا702206180

Okالدرةاالولكلية التربية83.88دراسات انجليزيةأنثىفاطمة عمر محمد موسى712206486

Okالدرةاالولكلية التربية97.25دراسات انجليزيةأنثىفله محمد عابد عبدالجليل غيالن722211524

Okالدرةاالولكلية التربية94دراسات انجليزيةأنثىلبنى خالد هزاع محمد سيف الزريقي732205205

Okالدرةاالولكلية التربية82.88دراسات انجليزيةأنثىليالي عبدالرحمن سعيد عبده742215153

Okالدرةاالولكلية التربية76دراسات انجليزيةأنثىليلى منير امير فضيل العيسائي752207903

Okالدرةاالولكلية التربية85.13دراسات انجليزيةأنثىمارية علي سعيد عبدالغني762212189

Okالدرةاالولكلية التربية76.13دراسات انجليزيةأنثىمارية منير عبدهللا محمد الحمادي772208926

Okالدرةاالولكلية التربية81.25دراسات انجليزيةذكرمحمد عبدالولي عبده سعيد محمد782212418

Okالدرةاالولكلية التربية83.63دراسات انجليزيةأنثىمرام امين محمد سعيد792208894

Okالدرةاالولكلية التربية85.88دراسات انجليزيةأنثىمعالي عبدالجليل طاهر حسن802213720

Okالدرةاالولكلية التربية96.73دراسات انجليزيةأنثىمالك سامي عبد الرحمن االديمي812215301

Okالدرةاالولكلية التربية96.25دراسات انجليزيةأنثىمنار منير عبدالمعين عبدالقادر822206034

Okالدرةاالولكلية التربية86.38دراسات انجليزيةأنثىمها محمد احمد عبدهللا832208333

Okالدرةاالولكلية التربية86.13دراسات انجليزيةأنثىندى سامي احمد حسن842211043

Okالدرةاالولكلية التربية90.13دراسات انجليزيةأنثىنسيبة عبدالحكيم عبدالواحد سيف852206440

Okالدرةاالولكلية التربية83.38دراسات انجليزيةأنثىنسيبة علي حازم عبدالوهاب862213348

Okالدرةاالولكلية التربية98.13دراسات انجليزيةأنثىنسيبه مؤنس محمد عبدالواحد الحميري872208943

Okالدرةاالولكلية التربية86.25دراسات انجليزيةذكرنهى نصر حامد حزام882211341

Okالدرةاالولكلية التربية91.25دراسات انجليزيةأنثىهبة محمد سلطان هزاع892207400

Okالدرةاالولكلية التربية85دراسات انجليزيةأنثىهبةهللا عبدالقوي صالح هيثم902203637

Okالدرةاالولكلية التربية89.63دراسات انجليزيةأنثىهبه نجيب مهيوب محمد912214186

Okالدرةاالولكلية التربية100دراسات انجليزيةأنثىهديل رزاز سيف عبدالجليل الحسامي922213163

Okالدرةاالولكلية التربية84.38دراسات انجليزيةأنثىهديل علي عبدهللا حزام932207879

Okالدرةاالولكلية التربية79.63دراسات انجليزيةأنثىهديل نعمان احمد هادي قاسم العديني942203244

Okالدرةاالولكلية التربية75.25دراسات انجليزيةذكرهيفاء عبدالسالم محمد احمد عاطف952202479

Okالدرةاالولكلية التربية88.5دراسات انجليزيةأنثىوجود عادل امين احمد962211538

Okالدرةاالولكلية التربية91.38دراسات انجليزيةذكروضاح العزي امين احمد اسماعيل972213548

Okالدرةاالولكلية التربية80.5دراسات انجليزيةأنثىيسرى مامون علوان عبده982205027

202XXالثانيالتربية78.63دراسات انجليزيةذكراسامه محمد قاسم صالح12208985

202XXالثانيالتربية77دراسات انجليزيةأنثىاسماء سمير عبدهللا احمد االنسي22213096

202XXالثانيالتربية75.38دراسات انجليزيةذكراسماء علي محمد حسان32213518
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202XXالثانيالتربية89.13دراسات انجليزيةأنثىاسماء محمود حمود ناجي الشجاع42212764

202XXالثانيالتربية74.88دراسات انجليزيةأنثىافراح عبدالكريم قاسم لطف52203809

202XXالثانيالتربية85.88دراسات انجليزيةأنثىاميرة فيصل عبدالوهاب احمد السماوي62206701

202XXالثانيالتربية82.38دراسات انجليزيةأنثىايمان امين عبده سيف القريضي72207803

202XXالثانيالتربية80.38دراسات انجليزيةذكرايهم عبدالسالم علي قاسم احمد82213383

202XXالثانيالتربية88دراسات انجليزيةأنثىبسمة حسن نصر سعيد92207839

202XXالثانيالتربية93.25دراسات انجليزيةأنثىبشرى عبدهللا عبده عثمان102213068

202XXالثانيالتربية90.5دراسات انجليزيةأنثىتركية حسان سلطان غالب112203312

202XXالثانيالتربية81.75دراسات انجليزيةأنثىحنان درهم عبده غانم122205617

202XXالثانيالتربية90.88دراسات انجليزيةأنثىحنان صادق سيف سعيد العامري132214703

202XXالثانيالتربية86.88دراسات انجليزيةأنثىخلود رياض عبده محمد الشيباني142203572

202XXالثانيالتربية83.75دراسات انجليزيةذكردعاء عباس مدهش قاسم152204375

202XXالثانيالتربية87دراسات انجليزيةأنثىذكريات محمد عبده عوض162208405

202XXالثانيالتربية78.13دراسات انجليزيةأنثىرابعة منذر عبدالجبار مهيوب172211529

202XXالثانيالتربية76.25دراسات انجليزيةأنثىرشا عبدالحكيم حــزام علي182205059

202XXالثانيالتربية81.88دراسات انجليزيةأنثىرملة عبده هزاع سيف192204740

202XXالثانيالتربية88.38دراسات انجليزيةأنثىزينب عبداللطيف سلطان احمد202215643

202XXالثانيالتربية90.5دراسات انجليزيةأنثىسالي احمد محمد ابراهيم احمد212212789

202XXالثانيالتربية77.63دراسات انجليزيةذكرسمر عبدالسالم محمد علي222203793

202XXالثانيالتربية84.75دراسات انجليزيةأنثىسمية عبد هللا مهدي عبده232213115

202XXالثانيالتربية89.25دراسات انجليزيةذكرسيف عبدالعليم سيف عبده242213583

202XXالثانيالتربية90دراسات انجليزيةأنثىشهد احمد بجاش ردمان252213421

202XXالثانيالتربية84دراسات انجليزيةأنثىشهد عادل حسن عبدهللا الهاللي262203098

202XXالثانيالتربية87.5دراسات انجليزيةأنثىشورى علي طه محمد272212608

202XXالثانيالتربية95.13دراسات انجليزيةذكرصخر علي محمد غالب عبدالرب282213772

202XXالثانيالتربية88.38دراسات انجليزيةأنثىصفاء محمدثابت ناجي292213242

202XXالثانيالتربية80.75دراسات انجليزيةأنثىعائشة سرحان قائد امين العصيمي302212301

202XXالثانيالتربية84.13دراسات انجليزيةأنثىعتيقة احمد علي محمد312206782

202XXالثانيالتربية79.5دراسات انجليزيةأنثىفلة احمد عبده محمد الجرمالي322211655

202XXالثانيالتربية84.38دراسات انجليزيةأنثىكفاء عبده سيف صالح332204390
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202XXالثانيالتربية85.38دراسات انجليزيةذكرمرام محمد سالم احمد342215667

202XXالثانيالتربية75.38دراسات انجليزيةأنثىمروى ابراهيم عبده صدام352206198

202XXالثانيالتربية74.13دراسات انجليزيةأنثىنسيبة قاسم محمد عبده علي362213139

202XXالثانيالتربية85.75دراسات انجليزيةذكرنسيم ناصر عبدهللا غانم االصابي372215640

202XXالثانيالتربية82.13دراسات انجليزيةأنثىنهال عادل حسن قائد382210300

202XXالثانيالتربية77.75دراسات انجليزيةأنثىنهى محمد علي عبده اسماعيل392213708

202XXالثانيالتربية87.63دراسات انجليزيةذكرنوال حمدي محمد دحان علي402214460

202XXالثانيالتربية79.38دراسات انجليزيةأنثىهيا نبيل عبدهللا قائد الجعدي412214084

202XXالثانيالتربية79.38دراسات انجليزيةأنثىوفاء عبد هللا علي شمسان الزريقي422213107

202XXالثانيالتربية76.88دراسات انجليزيةذكروالء عدنان حميدهزاع432208941

Okالدرةاالولكلية التربية81.38دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىثريا ابو الفتح عبدهللا احمد مهيوب12208184

Okالدرةاالولكلية التربية70.75دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىحنين محمد عبدالجليل قاسم22213229

Okالدرةاالولكلية التربية79.25دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىخولة عبده سعيد قاسم محمد32209854

Okالدرةاالولكلية التربية97.38دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىخوله عبدالرزاق عبدالمجيد حسن العزاني42212595

Okالدرةاالولكلية التربية72.5دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىدعاء شوقي عبده مقبل المقطري52205977

Okالدرةاالولكلية التربية76.63دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىرحمة حسان سلطان غالب62203268

Okالدرةاالولكلية التربية69.75دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىرغدة عبدهللا ردمان انعم72204343

Okالدرةاالولكلية التربية88.63دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىسلوى عبدالحليم احمد مرشد82203947

Okالدرةاالولكلية التربية73دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيذكرعبدهللا هاشم سعيد عبده احمد92214003

Okالدرةاالولكلية التربية70.5دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيذكرعلي محمد عبدالمؤمن شائف102206779

Okالدرةاالولكلية التربية71.13دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىفاتن محمد امين سعيد112207263

Okالدرةاالولكلية التربية78.5دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىماريا عبدالسميع سليمان عبده122213898

Okالدرةاالولكلية التربية70.75دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىمريم احمد حسين عبدربه132210359

Okالدرةاالولكلية التربية69.5دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىمالك محمد اسماعيل عبدالرحيم142213694

Okالدرةاالولكلية التربية72.5دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىمنال محمود عبدالوهاب محمد152212818

Okالدرةاالولكلية التربية70.88دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىنبا عبدالجبار احمد علي الذابل162202264

Okالدرةاالولكلية التربية74.13دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىنسيبة قاسم محمد عبده علي172213139

Okالدرةاالولكلية التربية82.88دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىنشوة نشوان عبدهللا حسن الفتاحي182213167

Okالدرةاالولكلية التربية77.75دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيذكرهديل هاشم سعيد عبده احمد192215390
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203XXالثانيالتربية71.63دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىاحسان علي احمد حسن عبادي202213497

203XXالثانيالتربية74دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىاروى شوقي محمد نعمان212211000

203XXالثانيالتربية91.13دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىايات عبدالحكيم فرحان ناصر222213538

203XXالثانيالتربية72دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىبثينة طه عبده سيف232213495

203XXالثانيالتربية90.88دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىحنان صادق سيف سعيد العامري242214703

203XXالثانيالتربية77.25دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىحنين عبدالودود يوسف قاسم252213232

203XXالثانيالتربية77.63دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىدينا ادريس احمد قاسم262213656

203XXالثانيالتربية85.5دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىروى نائل احمد صالح سفيان272209195

203XXالثانيالتربية73.5دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىريم عبدالكريم علي عبده الجمل282214969

203XXالثانيالتربية82.88دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىليالي عبدالرحمن سعيد عبده292215153

203XXالثانيالتربية70.75دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىمريم احمد حسين عبد ربه302210396

203XXالثانيالتربية72.13دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىندى محمد ياسين عبدالرشيد القباطي312215516

203XXالثانيالتربية70.88دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيذكروائل عبد السالم حسين حامد322209268

203XXالثانيالتربية88.5دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىوجود عادل امين احمد332211538

203XXالثانيالتربية79.25دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيأنثىوداد محمد عبداللطيف احمد342214554

203XXالثانيالتربية91.38دراسات انجليزيةـ ــ تعليم اساسيذكروضاح العزي امين احمد اسماعيل352213548

Okالدرةاالولكلية التربية91.72ارشاد نفسيأنثىاسماء عبدالرحمن علي محمد12214154

Okالدرةاالولكلية التربية82.75ارشاد نفسيأنثىبريه عبدالواحد حزام مجاهد22212638

Okالدرةاالولكلية التربية85.25ارشاد نفسيأنثىبسمه نجيب عبدالرحمن علي الحكيمي32213249

Okالدرةاالولكلية التربية90.25ارشاد نفسيأنثىتسنيم عدنان محمد عبدالواسع الشرجبي42208337

Okالدرةاالولكلية التربية70.5ارشاد نفسيأنثىسلمى محمد حمود انعم52209530

Okالدرةاالولكلية التربية91.13ارشاد نفسيأنثىشمس حميد حسان محمد سعد62210041

Okالدرةاالولكلية التربية75.5ارشاد نفسيأنثىصفاء حميد علي محمد حزام العديني72207116

Okالدرةاالولكلية التربية78.63ارشاد نفسيأنثىصفاء رشاد عبده مقبل82214794

Okالدرةاالولكلية التربية72.25ارشاد نفسيأنثىليبيا محمد حسن محمد الحوباني92206223

Okالدرةاالولكلية التربية77.75ارشاد نفسيأنثىهبة بجاش سعيد سالم الحاج102205707

Okالدرةاالولكلية التربية70.5ارشاد نفسيأنثىهبه احمد عبدالملك اميرالدين الصوفي112204106

Okالدرةاالولكلية التربية75.88ارشاد نفسيأنثىوديان مشعل فرحان خالد122202755

Okالدرةاالولكلية التربية87.13ارشاد نفسيأنثىوعد يحيى عثمان اسماعيل132211491

Okالدرةاالولكلية التربية74ارشاد نفسيذكريزن محمد عبدالمختار غيالن الشميري142212718

Okالدرةاالولكلية التربية74.25تربية خاصةأنثىامل عبدالحكيم خالد محمد غالب12213826
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Okالدرةاالولكلية التربية84.25تربية خاصةأنثىثناء وضاح علي احمد المقطري22213685

Okالدرةاالولكلية التربية70.75تربية خاصةأنثىسناء جميل علي مقبل ناجي32205959

Okالدرةاالولكلية التربية81.75تربية خاصةأنثىشمس نبيل سالم احمد ثابت42207546

Okالدرةاالولكلية التربية76تربية خاصةأنثىعلياء صادق سعيد صالح52203765

Okاالغبرياالولالتربية71.88تربية رياضية وبدنيةذكراحمد فؤاد شمسان احمد12214919

Okاالغبرياالولالتربية71.25تربية رياضية وبدنيةذكرشهاب قائد منصور حسان غالب22210837

Okاالغبرياالولالتربية78.38تربية رياضية وبدنيةذكرماهر وهيب عثمان سعيد32215020

Okاالغبرياالولالتربية83.63دراسات عربيةأنثىاثمار محمد عبدالنور عبدالجليل12204435

Okاالغبرياالولالتربية74.75دراسات عربيةذكرالبراء محمد احمد فارع22204960

Okاالغبرياالولالتربية88.38دراسات عربيةأنثىبثينه امين صالح اسماعيل النجم32213782

Okاالغبرياالولالتربية69.25دراسات عربيةأنثىثريا توفيق عبدالجليل احمد42212645

Okاالغبرياالولالتربية77.63دراسات عربيةذكرجواد فيصل عبده سعيد52213630

Okاالغبرياالولالتربية89.75دراسات عربيةذكرجوهر احمد حسن غالب62213185

Okاالغبرياالولالتربية92.5دراسات عربيةذكرخالد فاروق محمد سعيد72213631

Okاالغبرياالولالتربية88.5دراسات عربيةأنثىرشاء عبدالرحمن عبدهللا مدهش82204705

Okاالغبرياالولالتربية88.13دراسات عربيةأنثىسامية عبدهللا مهدي عبده عبدهللا92204800

Okاالغبرياالولالتربية92دراسات عربيةأنثىسهام عادل علي يحيى احمد102212684

Okاالغبرياالولالتربية91دراسات عربيةأنثىعائشة محمد مقبل القياضي112212915

Okاالغبرياالولالتربية76.25دراسات عربيةذكرعبدهللا خليل قاسم احمد طاهر122205721

Okاالغبرياالولالتربية90.63دراسات عربيةأنثىفاطمة علي عبدالغني عبدالوارث الرميمة132211023

Okاالغبرياالولالتربية82دراسات عربيةأنثىمنية حزام عبدهللا احمد142204924

Okاالغبرياالولالتربية91.25دراسات عربيةأنثىهبة محمد سلطان هزاع152207400

Okاالغبرياالولالتربية76.88دراسات عربيةأنثىوالء عدنان حميد هزاع162206774

Okاالغبرياالولالتربية74.88رياض اطفالذكراحمد محمد عبداللطيف سيف12206246

Okاالغبرياالولالتربية89.75رياض اطفالأنثىانسام احمد عبدالرب قاسم22214184

Okاالغبرياالولالتربية73.38رياض اطفالأنثىتيسير عبداالله محمد شمسان العيسائي32207722

Okاالغبرياالولالتربية75.63رياض اطفالأنثىدنيا حاشد عبده على الشميري42203441

Okاالغبرياالولالتربية78.88رياض اطفالأنثىسعاد عبدهللا عبدالرب سيف القباطي52206901

Okاالغبرياالولالتربية83.75رياض اطفالأنثىسمية منصور عبده سعيد القحطاني62207034

Okاالغبرياالولالتربية72رياض اطفالأنثىغدير مهيوب غالب عبدالسالم72214392

Okاالغبرياالولالتربية89.25رياض اطفالأنثىكفا يحيى محمد غالب السامعي82208869

Okاالغبرياالولالتربية83.38رياض اطفالأنثىلينة محمد قحطان عبدالجليل92207063

المشـــــــرف
(              )لحاضـرون ا

(              )الغائبــــون 

:المالحظــون 

1

2

3



13/8

م
رقم 

التنسيق
التخصصتوقيع الطالبالنوعاسم الطالـــــــب

معدل 

الثانوية
القاعةالدورالمبنى

حالة 

الرغبة

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (بكلية التربيــة)توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول 

Republic of Yemen      الجمهوريـــة اليمنيــة

Taiz University        جامعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairs  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Okاالغبرياالولالتربية89رياض اطفالأنثىميمونة زكي علي محمد102212667

Okاالغبرياالولالتربية80.5رياض اطفالأنثىنسيبة عبدهللا عبدالعليم محمد112213852

Okاالغبرياالولالتربية89.63رياض اطفالأنثىهبه نجيب مهيوب محمد122214186

Okاالغبرياالولالتربية88.5رياض اطفالأنثىوجود عادل امين احمد132211538

Okاالغبرياالولالتربية85.63رياضيات تعليم اساسيأنثىابتداء غالب مقبل غالب12204123

Okاالغبرياالولالتربية76.88رياضيات تعليم اساسيأنثىارزاق مهيوب عبده غالب22205200

Okاالغبرياالولالتربية82.38رياضيات تعليم اساسيأنثىاطياف مصطفى عبدهللا مهيوب32209096

Okاالغبرياالولالتربية75.88رياضيات تعليم اساسيأنثىاماني احمد علي عقالن42207497

Okاالغبرياالولالتربية85.75رياضيات تعليم اساسيأنثىبشرى توفيق شرف عبدالقادر52207573

Okاالغبرياالولالتربية73.38رياضيات تعليم اساسيأنثىتيسير عبداالله محمد شمسان العيسائي62207722

Okاالغبرياالولالتربية79.25رياضيات تعليم اساسيأنثىحنين عبد المالك عبدهللا احمد72205929

Okاالغبرياالولالتربية77.25رياضيات تعليم اساسيأنثىحنين عبدالودود يوسف قاسم82213232

Okاالغبرياالولالتربية73.75رياضيات تعليم اساسيأنثىرحاب عبدالعزيز احمد علي الجباري92207652

Okاالغبرياالولالتربية78.88رياضيات تعليم اساسيأنثىروان انور عبدالواحد سعيد102211380

Okاالغبرياالولالتربية81.5رياضيات تعليم اساسيأنثىرؤى علي عبده قائد112205249

Okاالغبرياالولالتربية87.75رياضيات تعليم اساسيأنثىسهام طاهر علي سيف122213505

Okاالغبرياالولالتربية77رياضيات تعليم اساسيذكرصفوان عبدهللا محمد سلطان132209289

Okاالغبرياالولالتربية77.13رياضيات تعليم اساسيأنثىغاده عبده قائد محمد محمد142208434

Okاالغبرياالولالتربية74.38رياضيات تعليم اساسيأنثىفاطمة محمد عبدالحق عبدالحميد عبدهللا152204463

Okاالغبرياالولالتربية73.38رياضيات تعليم اساسيأنثىمالك بندر يحيى سعيد162210233

Okاالغبرياالولالتربية77.25رياضيات تعليم اساسيأنثىمالك علي رزاز احمد علي172204076

Okاالغبرياالولالتربية85.38رياضيات تعليم اساسيأنثىمنار معاذ احمد ناجي182204551

Okاالغبرياالولالتربية82.63رياضيات تعليم اساسيأنثىنبا غالب مقبل غالب سعيد192204079

Okاالغبرياالولالتربية85.63علوم ــ تعليم اساسيأنثىارحام فائد قائد حزام12208042

Okاالغبرياالولالتربية73.25علوم ــ تعليم اساسيأنثىاسماء صبري شاهر قائد22205137

Okاالغبرياالولالتربية84.75علوم ــ تعليم اساسيأنثىامالك عبده طاهر حسن32203157

Okاالغبرياالولالتربية81.13علوم ــ تعليم اساسيأنثىاميرة توفيق حمود محمد غالب42203480

Okاالغبرياالولالتربية74.25علوم ــ تعليم اساسيأنثىتيسير ناجي محمد سرحان52207704

106Okاألولالتربية84.75علوم ــ تعليم اساسيأنثىحنان سليم عبدالوهاب غيالن62206321

106Okاألولالتربية84.5علوم ــ تعليم اساسيأنثىحنين احمد علي قاسم فارع72205697

106Okاألولالتربية75.25علوم ــ تعليم اساسيأنثىختام احمد ناجي سلطان الفقيه82203459
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106Okاألولالتربية74.88علوم ــ تعليم اساسيأنثىزينب عبدالرحمن سعيد احمد92208093

106Okاألولالتربية78.63علوم ــ تعليم اساسيأنثىسهى امين سعيد احمد ناجي102203491

106Okاألولالتربية75.63علوم ــ تعليم اساسيأنثىشيماء ناصر هزاع السروري112209452

106Okاألولالتربية82.63علوم ــ تعليم اساسيأنثىغادة عبدالفتاح محمد ابراهيم122205894

106Okاألولالتربية75.88علوم ــ تعليم اساسيأنثىكوكب محمد عبدالنور عبدالجليل132210702

106Okاألولالتربية77.5علوم ــ تعليم اساسيأنثىمرام يحيى عبدالفتاح محمد142214118

106Okاألولالتربية76.63علوم ــ تعليم اساسيأنثىهديل شرف عبدهللا مقبل152203444

106Okالثالثالتربية87.13علوم ــ تعليم اساسيأنثىهنود علي عبد الرقيب امير الدين الصوفي162203470

106Okالثالثالتربية81.25علوم حياهأنثىاحالم محمد احمد نعمان الفقي12212575

106Okالثالثالتربية85.63علوم حياهأنثىارحام فائد قائد حزام22208042

106Okاألولالتربية73.38علوم حياهأنثىاية عبده سيف سعيد32207236

106Okاألولالتربية75.13علوم حياهأنثىرابعة عبدالكريم صالح محمد صالح42206207

106Okاألولالتربية73.75علوم حياهأنثىرفاء عبد هللا سلطان سنان52208899

106Okاألولالتربية77.25علوم حياهأنثىرنا نبيل عبدالغني حسن62204361

106Okاألولالتربية81علوم حياهأنثىريم محمد عبده علي ناجي72213125

106Okاألولالتربية79علوم حياهأنثىعال معمر سعيد محمد الظافري82204167

106Okاألولالتربية75.25علوم حياهأنثىفاطمة محمد عبدالباقي مقبل فارع92206787

106Okاألولالتربية74علوم حياهأنثىلمياء محمد عبدالسالم محمد الشدادي102212441

106Okاألولالتربية73.63علوم حياهأنثىمروة هائل عبدالوهاب نعمان112205461

106Okاألولالتربية73.38علوم حياهذكريحيى امير عبده علي عثمان122204206

106Okاألولالتربية94.38علوم قرآنأنثىابرار عبدالعالم حسين عبده المقطري12203562

106Okاألولالتربية79.63علوم قرآنأنثىاحالم سيف خالد قحطان22203227

106Okاألولالتربية83.75علوم قرآنذكراحمد عبدالولي حسن محسن32207619

106Okاألولالتربية96.88علوم قرآنأنثىاخالص قائد حسن قائد42213038

106Okاألولالتربية75.38علوم قرآنأنثىاسراء عبدالجليل محمد حيدر52211545

106Okاألولالتربية76.25علوم قرآنأنثىاسراء عبدالوكيل علي علي الصراري62214623

106Okاألولالتربية91.25علوم قرآنأنثىاسماء رشاد يوسف احمد اليوسفي72213754

106Okاألولالتربية82.13علوم قرآنأنثىاسماء عبدهللا رزاز احمد عقيل82205725

106Okاألولالتربية80.25علوم قرآنأنثىاشواق عمر علي محسن92208058

106Okاألولالتربية82.38علوم قرآنأنثىاطياف مصطفى عبدهللا مهيوب102209096

106Okاألولالتربية80.88علوم قرآنأنثىافتهان احمد علي صالح112213700
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106Okاألولالتربية92.25علوم قرآنأنثىافراح صالح الحاج ابراهيم122212410

106Okاألولالتربية95.63علوم قرآنأنثىافنان زاهر سعيد الزغير الشيباني132213492

106Okاألولالتربية87.25علوم قرآنأنثىاكرام امين هزاع مسعد142200991

106Okاألولالتربية80.88علوم قرآنذكرالزبير احمد ناصر يوسف المساوى152211548

106Okاألولالتربية78.25علوم قرآنأنثىامة الرحمن امين احمد احمد ناصر162213145

106Okاألولالتربية80.25علوم قرآنأنثىامل عبدالسالم فارع علي172207800

106Okاألولالتربية83.13علوم قرآنأنثىاميمة محمد احمد قائد الشغدري182207285

106Okاألولالتربية92.75علوم قرآنأنثىاية عبده سعيد مهيوب احمد االبيض192207075

106Okاألولالتربية79.75علوم قرآنأنثىاية محمد يحيى محمد المطري202213854

106Okاألولالتربية91.63علوم قرآنأنثىاية نبيل احمد حسان212213616

209Okالثانيالتربية91.87علوم قرآنأنثىايمان عبدالفتاح محمد احمد222213778

209Okالثانيالتربية93.25علوم قرآنأنثىايمان منير عثمان عبده قاسم232208678

209Okالثانيالتربية84.38علوم قرآنأنثىايناس فاروق عبدالرحمن علي242204056

209Okالثانيالتربية97علوم قرآنأنثىبثينة عبدالغفور محمد عبده252213389

209Okالثانيالتربية91.5علوم قرآنأنثىجميله سعيد عباس حسان262207560

209Okالثانيالتربية78.75علوم قرآنذكرحسام عبدالواحد احمد احمد272213690

209Okالثانيالتربية79.25علوم قرآنأنثىحنين عبد المالك عبدهللا احمد282205929

209Okالثانيالتربية78.38علوم قرآنأنثىخديجة احمد قائد علي المسوري292211327

209Okالثانيالتربية79علوم قرآنأنثىدعاء عبدالملك غالب حسن302208490

209Okالثانيالتربية88.63علوم قرآنأنثىردينا عبدالغني محمد محمود الحيدري312213819

209Okالثانيالتربية74.63علوم قرآنأنثىرضا عادل ابراهيم قاسم322213808

209Okالثانيالتربية79.88علوم قرآنأنثىرفيدة محمود سعيد ناجي القدسي332211386

209Okالثانيالتربية95.88علوم قرآنأنثىروان عبدالحق دائل بجاش342212956

209Okالثانيالتربية88علوم قرآنأنثىروى محمد عبده نعمان البريهي352211234

209Okالثانيالتربية86.75علوم قرآنأنثىزينب محمد علي ثابت362213847

209Okالثانيالتربية75.75علوم قرآنأنثىزينه وديع عبدهللا عبداللطيف النهاري372211851

209Okالثانيالتربية86.5علوم قرآنأنثىسماح مطهر محمد رسام382213590

209Okالثانيالتربية77.5علوم قرآنأنثىسيئون عبدالكريم محمد عبدهللا الكحالني392209004

209Okالثانيالتربية94.38علوم قرآنذكرشيماء عبد الواسع محمد ابراهيم402212959

209Okالثانيالتربية77.75علوم قرآنأنثىصابرين غيالن عبده محمد412212319

209Okالثانيالتربية91علوم قرآنأنثىعائشة محمد مقبل القياضي422212324

209Okالثانيالتربية78علوم قرآنأنثىعتاب سلطان عبدهللا محمد432213550
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209Okالثانيالتربية87.88علوم قرآنأنثىعصماء عادل مارش احمد442210119

209Okالثانيالتربية85.5علوم قرآنذكركريمة محمد علي نعمان452209667

209Okالثانيالتربية81.38علوم قرآنأنثىكوثر عبدالرحمن حميد هائل462206307

209Okالثانيالتربية76.13علوم قرآنأنثىمارية منير عبدهللا محمد الحمادي472203339

209Okالثانيالتربية89.13علوم قرآنأنثىماريه حزام اسماعيل علي482213890

209Okالثانيالتربية77.13علوم قرآنذكرمحمد عبده حسن احمد492209506

209Okالثانيالتربية82.62علوم قرآنذكرمحمد ناجي عبدهللا سفيان502213555

209Okالثانيالتربية80.13علوم قرآنأنثىمالك توفيق عبدهللا احمد البحباح512207229

209Okالثانيالتربية82علوم قرآنأنثىميمونة عبدهللا رزاز احمد عقيل522203561

209Okالثانيالتربية90.5علوم قرآنأنثىميمونه عبدالقادر هزاع مرشد532207458

209Okالثانيالتربية83علوم قرآنذكرنجالء فهمي علي سعيد542203639

209Okالثانيالتربية75علوم قرآنأنثىندى علي احمد محمد552211417

209Okالثانيالتربية80.5علوم قرآنأنثىنسيبة عبدهللا عبدالعليم محمد562213852

209Okالثانيالتربية79.5علوم قرآنأنثىهنادي قاسم احمد علي عبدهللا572213396

209Okالثانيالتربية74.88علوم قرآنأنثىهنود خالد عبدالمجيد نعمان العيسائي582211312

209Okالثانيالتربية80.5علوم قرآنأنثىوداد ردفان مثنى ناصر592203187

209Okالثانيالتربية76.88علوم قرآنأنثىوالء عدنان حميد هزاع602206774

209Okالثانيالتربية75.13علوم قرآنأنثىياسمين عبدالقادر احمد هزاع612207878

209Okالثانيالتربية71.38علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىاجالل انور احمد انور عباس12213252

209Okالثانيالتربية74.13علوم قرآن ـ تعليم اساسيذكراحمد عبدالباسط مهيوب علي22212784

209Okالثانيالتربية76.63علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىاكرام محمد قاسم عبدالوهاب32205091

209Okالثانيالتربية98علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىامل علي فائد جميل42203303

209Okالثانيالتربية81.63علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىامل محمد علي بن علي52213392

209Okالثانيالتربية70.63علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىاموال حمود نعمان قائد62209840

209Okالثانيالتربية73.13علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىبغداد احمد محمد ناجي72206564

209Okالثانيالتربية78.25علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىجيهان حمدي عبدالقادر سعيد82204154

209Okالثانيالتربية73علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىخديجه شوقي ثابت قاسم92203302

209Okالثانيالتربية73.5علوم قرآن ـ تعليم اساسيذكررائد يحيى صالح مصلح النعبي102206488

209Okالثانيالتربية79.88علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىرفيدة محمود سعيد ناجي القدسي112211386

209Okالثانيالتربية75.75علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىزينه وديع عبدهللا عبداللطيف النهاري122211851

209Okالثانيالتربية86.5علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىسماح مطهر محمد رسام132213590
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209Okالثانيالتربية79.75علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىسمية عبدالكريم احمد حسان العواضي142215152

209Okالثانيالتربية83.75علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىسمية منصور عبده سعيد القحطاني152207034

209Okالثانيالتربية72.5علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىصفاء محمد محمد حمود162214907

209Okالثانيالتربية71.63علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىعال امين محمد عبدهللا مرشد172215785

209Okالثانيالتربية78.5علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىماريا عبدالسميع سليمان عبده182213898

209Okالثانيالتربية73.63علوم قرآن ـ تعليم اساسيأنثىمروة هائل عبدالوهاب نعمان192205461

209Okالثانيالتربية71علوم قرآن ـ تعليم اساسيذكريوسف ابراهيم مقبل غالب202212702

209Okالثانيالتربية74.5فيزياءأنثىبيان احمد محمد قائد12212721

209Okالثانيالتربية85.5فيزياءأنثىروان محمود سعيد اسماعيل22203209

209Okالثانيالتربية70.88فيزياءأنثىنبا عبدالجبار احمد علي الذابل32202264

209Okالثانيالتربية72.38كيمياءذكراسماعيل محمد عبدالحق عبدالحميد النقيب42204450

209Okالثانيالتربية69.75كيمياءأنثىامل كامل علي محمد حسن52205166

209Okالثانيالتربية93.88كيمياءأنثىحنان نبيل محمد عبدهللا62209809

209Okالثانيالتربية92.38كيمياءأنثىسالي عبدالغني سعيد عبدهللا72213468

209Okالثانيالتربية95.5كيمياءأنثىسمية مختار محمد احمد الصلوي82205195

209Okالثانيالتربية79كيمياءأنثىعال معمر سعيد محمد الظافري92204167

107Okاألولالتربية74.38كيمياءأنثىفاطمة محمد عبدالحق عبدالحميد عبدهللا102204463

107Okاألولالتربية81.25كيمياءذكرمحمد نجيب علي عبدالقوي الرميمة112213873

107Okاألولالتربية80.25معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىاسماء محمد احمد حسن12213585

107Okاألولالتربية85.13معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىالهام احمد هزاع علي22207348

107Okاألولالتربية89.5معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىامتياز مهيوب محمد علي32212577

107Okاألولالتربية87.63معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىامينه علي عبده محمد سعيد اليوسفي42215285

107Okاألولالتربية74.38معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىانفال شاجع سعيد فرحان الطيار52205213

107Okاألولالتربية82.25معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىبسمة عبدالرقيب ناجي اسماعيل البريهي62204474

107Okاألولالتربية85.25معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىبسمه نجيب عبدالرحمن علي الحكيمي72213249

107Okاألولالتربية90.25معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىتسنيم عدنان محمد عبدالواسع الشرجبي82208337

107Okاألولالتربية85.625معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىحماس عبداللطيف عبدالرزاق عبده الفهيدي92213098

107Okاألولالتربية80معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىحنان عبدالواحد امير سعيد102213149

107Okاألولالتربية83.38معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىحنين غالب سعد احمد112209158
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107Okاألولالتربية77.38معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىخديجة عبدالكريم طارش عبدهللا122213498

107Okاألولالتربية74.38معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىربا جالل عبدهللا سعيد الجنيد132209488

107Okاألولالتربية83.13معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىرحا جميل حسن محمد العيزري142210097

107Okاألولالتربية70.63معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىرغد علي محمد غالب152208703

201Okالثانيالتربية72معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىرغده عبدالرقيب ناجي اسماعيل162204485

201Okالثانيالتربية99.88معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىريم جالل عبده ناجي الهجامي172208045

201Okالثانيالتربية71.38معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىسهى عبده غالب عبده182215322

201Okالثانيالتربية85.25معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىغدير علي حسن سعيد المروسي192213907

201Okالثانيالتربية71.5معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىفاطمة محمود امين عبدالرحمن202202587

201Okالثانيالتربية83.38معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىلينة محمد قحطان عبدالجليل212212782

201Okالثانيالتربية77.88معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىماريا عبدالكريم علي احمد222210112

201Okالثانيالتربية75.13معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىمروى مختار محمد احمد قائد232203293

201Okالثانيالتربية70.88معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىنبا عبدالجبار احمد علي الذابل242202264

201Okالثانيالتربية76.25معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىنسائم عبده محمد محمد252204398

201Okالثانيالتربية89معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىنعمه عبدالجليل فرحان قحطان262207789

201Okالثانيالتربية75.75معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىنعمه محمد حزام احمد الشميري272203950

201Okالثانيالتربية82.75معلم صف ـ تعليم اساسيأنثىهاله مراد احمد قاسم282213750
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