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83.88Okحموق عامابن حنبلذكرابراهٌم عبدهللا ممبل عل12206489ً

80.5Okحموق عامابن حنبلذكرابراهٌم دمحم سٌف احمد عبدالول22214748ً

86.38Okحموق عامابن حنبلذكراحمد الصادق عبدهللا عبدالكرٌم صالح العبادي32214363

97.13Okحموق عامابن حنبلذكراحمد خلٌل علً سلطان42213094

80.63Okحموق عامابن حنبلذكراحمد سلطان احمد عل52207883ً

99.13Okحموق عامابن حنبلذكراحمد عبدهللا دمحم عمالن سٌف62209576

85Okحموق عامابن حنبلذكراحمد لائد حسن لائد72214866

89.25Okحموق عامابن حنبلذكراحمد دمحم احمد عبدالواسع82213005

82.75Okحموق عامابن حنبلذكراحمد دمحم عبدالعزٌز لاسم الحداد92215864

93.75Okحموق عامابن حنبلذكراحمد منصور دمحم عبدهللا علً الزغروري102206252

87.88Okحموق عامابن حنبلذكراحمد نجٌب عبدالرلٌب عبدالرحمن112206854

89.88Okحموق عامابن حنبلذكراحمد ٌاسٌن امٌن احمد الحماط122205548ً

80.5Okحموق عامابن حنبلذكراحمد ٌوسف احمد احمد132214849

87.13Okحموق عامابن حنبلذكرادرٌس حسان احمد عبدالولً الواف142213729ً

83Okحموق عامابن حنبلذكراسامة عبدالملن حمود سعٌد التبع152215784ً

79.88Okحموق عامابن حنبلذكراسحاق ابراهٌم علً لاسم162215567

94.25Okحموق عامابن حنبلذكراسد دمحم احمد روحان الشرٌف172215836

80.88Okحموق عامابن حنبلذكرالزبٌر احمد ناصر ٌوسف المساوى182206367

89.63Okحموق عامابن حنبلذكرالمسام احمد طه الزغنن192213593

86.63Okحموق عامابن حنبلأنثىامانً عبدالحكٌم صالح فرحن202215262

79.75Okحموق عامابن حنبلذكرانس عبدالجبار مهٌوب لاسم212213598

81.38Okحموق عامابن حنبلأنثىانسجام مصطفى عبدهللا دمحم222213666

82.13Okحموق عامابن حنبلذكرباسم فؤاد عبده مهٌوب السفٌان232215771ً

79.63Okحموق عامابن حنبلأنثىبثٌنة عبدالواحد دمحم لائد242206875

82.38Okحموق عامابن حنبلذكربحر العلوم نجٌب احمد سعٌد الطٌار252204248
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92.38Okحموق عامابن حنبلذكربسام عبدالموي مهٌوب عبدهللا262213159

86.25Okحموق عامابن حنبلذكربسٌون عبدهللا غالب سعٌد272207244

85.63Okحموق عامابن حنبلذكربشار توفٌك علً سٌف الفارع282214076ً

80.63Okحموق عامابن حنبلذكربشار جمٌل دمحم عبده292206197

91.38Okحموق عامابن حنبلأنثىبلمٌس هائل شائف احمد302214684

87.5Okحموق عامابن حنبلأنثىجهاد طه ناجً غانم دمحم312210095

87Okحموق عامابن حنبلذكرجٌاد ماجد محمود هزاع322213633

83Okحموق عامابن حنبلذكرحسٌن عصام ٌحٌى دمحم المدان332213198ً

85.38Okحموق عامابن حنبلأنثىحلٌمة عبدالتواب عبدالرب دمحم342213828

84.13Okحموق عامابن حنبلذكرحمزة رٌاض عبدالموى احمد العباس352203983ً

85.38Okحموق عامابن حنبلذكرخالد احمد خالد دمحم زٌد الحباس362215068

92.63Okحموق عامابن حنبلأنثىختام عبدهللا احمد دمحم372207239

81.75Okحموق عامابن حنبلذكرخلٌفة احمد هزاع حسان البركان382213608ً

81.75Okحموق عامابن حنبلأنثىخولة مختار عبدهللا دمحم392213109

92.63Okحموق عامابن حنبلأنثىدالٌن عادل سالم علً نعمان402203780

90.63Okحموق عامابن حنبلأنثىدعاء احمد لائد عبدالغن412205316ً

79.38Okحموق عامابن حنبلأنثىدنٌا ماجد سعٌد عل422205510ً

84Okحموق عامابن حنبلأنثىذكاء علً لطف دائل432203297

88.63Okحموق عامابن حنبلأنثىرالٌة عارف عبدالرحمن احمد442209660

87.25Okحموق عامابن حنبلذكررزاز عبدالباسط عبدالعزٌز عبدالغن452214569ً

84Okحموق عامابن حنبلذكررشا عصام احمد ثابت عبدالجلٌل462203781

92.25Okحموق عامابن حنبلأنثىرنا احمد دمحم عبدالرحمن472213959

85Okحموق عامابن حنبلأنثىروفٌدة عابد محمود حسن482215331

82.38Okحموق عامابن حنبلذكررٌاض محمود علً عبدالرحمن492204166

82.5Okحموق عامابن حنبلذكررٌان عبدهللا دمحم الحكٌم502215670ً
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87Okحموق عامابن حنبلذكرزكرٌا منصور ممبل سٌف الصرف512215685ً

86.75Okحموق عامابن حنبلأنثىزٌنب دمحم علً ثابت522207502

87.75Okحموق عامابن حنبلأنثىسارة علً عبدهللا حمادي532213265

79.88Okحموق عامابن حنبلذكرسام فواز دمحم دبوان542211058

83.88Okحموق عامابن حنبلذكرسعد معاذ لحطان احمد552201016

86.5Okحموق عامابن حنبلأنثىسماح مطهر دمحم رسام562215848

79.25Okحموق عامابن حنبلأنثىسمٌة عبدالملن عبده شاهر الممطري572210677

85Okحموق عامابن حنبلأنثىسناء دمحم لاسم ابراهٌم582211762

82.88Okحموق عامابن حنبلذكرشداد عبدالرحمن شداد نصر592212392

82Okحموق عامابن حنبلأنثىشذي عبد الحمٌد عبد المجٌد الحاج602208238

85.25Okحموق عامابن حنبلذكرشهاب صادق هزاع عثمان612215159

89.5Okحموق عامابن حنبلأنثىشٌماء عبد الموي دمحم غالب622213641

92.13Okحموق عامابن حنبلأنثىشٌماء عبدالوهاب عبدالعظٌم دمحم632204752

80.88Okحموق عامابن حنبلذكرصالح الدٌن شمسان عوض العماد642213846

80.63Okحموق عامابن حنبلذكرصهٌب دمحم علً سعٌد652214116

83.63Okحموق عامابن حنبلذكرضٌاء سلطان عبده احمد662206596

87.88Okحموق عامابن حنبلذكرضٌاء عبدهللا خالد مسعد672215680

89.88Okحموق عامابن حنبلذكرطه دمحم احمد فرحان682204973

80.63Okحموق عامابن حنبلذكرطه مراد حسن عبده لائد692203446

83.13Okحموق عامابن حنبلذكرعبد الباري فتح الباري عبد الباري دمحم السروري702203853

83.75Okحموق عامزٌـــــدذكرعبدالحكٌم ناصر عبده ربه ناصر المٌسري712203330

88.25Okحموق عامزٌـــــدذكرعبدالخالك سمٌر عبدالحمٌد722215463

84Okحموق عامزٌـــــدذكرعبدالرحمن علً عبده عبدهللا732215457

80.63Okحموق عامزٌـــــدذكرعبدالسالم عارف عمالن سٌف الفضل742215728ً

80.38Okحموق عامزٌـــــدذكرعبدالعزٌز عثمان سرحان لاسم752215560
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79.13Okحموق عامزٌـــــدذكرعبدالعزٌز دمحم علوي علً احمد762207808

85.63Okحموق عامزٌـــــدذكرعبدهللا صادق عبدالرحمن عبدالول772215281ً

81.13Okحموق عامزٌـــــدذكرعبدهللا فٌصل احمد عبدهللا782215238

84.88Okحموق عامزٌـــــدذكرعبدالملن مروان دمحم عل792212820ً

81.13Okحموق عامزٌـــــدذكرعبدالهادي ٌوسف عبدهللا ثابت802212753

83.88Okحموق عامزٌـــــدذكرعبدالوارث عبده علً صالح المساوى812213972

82.13Okحموق عامزٌـــــدذكرعزالدٌن دمحم امٌن احمد الجالل822207635

85.5Okحموق عامزٌـــــدذكرعمٌل دمحم عبدالرب عل832203629ً

85.5Okحموق عامزٌـــــدأنثىعلٌا معاذ احمد ناج842204548ً

81.75Okحموق عامزٌـــــدذكرعمار علً عبده لائد852212742

84.38Okحموق عامزٌـــــدذكرعمر عبدالهادي عبدهللا غانم الصوف862212237ً

80.63Okحموق عامزٌـــــدذكرعمر مختار عبدهللا دمحم سٌف872213164

90.5Okحموق عامزٌـــــدذكرعمرو اسامه احمد دمحم العامري882210577

79.63Okحموق عامزٌـــــدذكرغازي حمود خالد مسعد892208280

85Okحموق عامزٌـــــدذكرغالب علً احمد الشجاع902215966

79.5Okحموق عامزٌـــــدأنثىغٌدا عبدالباسط احمد حسن المجاهد912213994

88.63Okحموق عامزٌـــــدذكرفارس احمد مسعد ناصر الدغار922212955

88.13Okحموق عامزٌـــــدأنثىفاطمه عبدالعزٌز علً دمحم عبدالعزٌز932214708

83.63Okحموق عامزٌـــــدذكرفواز دمحم عبده احمد942208165

88.75Okحموق عامزٌـــــدذكرفواز مهٌوب سٌف سعد952200075

80.38Okحموق عامزٌـــــدذكرلاسم عبدالحكٌم عبده سٌف962215486

92.13Okحموق عامزٌـــــدذكرلبٌب نجٌب ممبل عبده دمحم972208433

83.63Okحموق عامزٌـــــدذكرماجد ممبل سعٌد دمحم الحٌدري982204985

92.28Okحموق عامزٌـــــدأنثىمارٌا عبدالرلٌب عبده شمسان الزرٌم992204136ً

88.5Okحموق عامزٌـــــدأنثىمارٌا ٌاسٌن احمد علً دمحم1002213672
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86.75Okحموق عامزٌـــــدأنثىمارٌة سامً علً الصامت1012209510

80.88Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم حزام حسان علً عثمان1022203276

82.75Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم حمود فارع مدهش1032206193

84.67Okحموق عامزٌـــــدذكرش سعودي--- دمحم حمود دمحم عفٌف 1042205496

95.13Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم عبدالباري احمد عبدالغنً البشٌر1052205841

80.13Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم عبدالجلٌل محمود دمحم1062207277

88.63Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم عبدالولً احمد سٌف1072204195

82.38Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم علً احمد دمحم حٌدرة1082212401

87.75Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم علً دمحم عبدهللا صالح1092214044

80.75Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم مجٌب عبدالستار لاسم1102206082

92.88Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم دمحم عبده مهٌوب البركان1112215242ً

80.25Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم مختار عبدهللا دمحم سٌف1122207311

92.25Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم نجٌب عبدالرلٌب عبدالرحمن1132206849

88.63Okحموق عامزٌـــــدذكردمحم هائل سعٌد عبدهللا هاشم1142212648

81.75Okحموق عامزٌـــــدذكرمدٌن عبدالرحمن دمحم عبدهللا1152204081

81.25Okحموق عامزٌـــــدأنثىمالن حمٌد علً مله1162213377ً

84.38Okحموق عامزٌـــــدذكرمهدي عصام ٌحٌى دمحم المدان1172212843ً

81.5Okحموق عامزٌـــــدذكرمهند ضٌاء علً عبدهللا مرشد1182213748

81Okحموق عامزٌـــــدذكرمهند دمحم سٌف عبده فرحان1192215423

93Okحموق عامزٌـــــدذكرمهٌوب خالد لاسم ممبل1202215895

90.25Okحموق عامزٌـــــدذكرموفك علً كامل لنبر1212212395

82.5Okحموق عامزٌـــــدذكرنادر امٌن دمحم سعٌد1222207957

89.38Okحموق عامزٌـــــدأنثىناهد عمران ابراهٌم سٌف ناج1232215527ً

83.13Okحموق عامزٌـــــدأنثىنجوى احمد عبده احمد البرٌه1242212415ً

94Okحموق عامزٌـــــدذكرنجٌب احمد لاسم سعٌد1252213035
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الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

جامعـــــة تعـــــز

  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Republic of Yemen

79.75Okحموق عامزٌـــــدأنثىندى خٌرهللا عبده دمحم1262214382

80.63Okحموق عامزٌـــــدذكرنصر عبدالباسط عبدالرلٌب عمالن1272206856

80.13Okحموق عامزٌـــــدذكرنوح خالد همام دمحم1282211375

79.88Okحموق عامزٌـــــدأنثىهبه جمٌل عبدالجبار محفوظ الشمٌري1292208211

98.13Okحموق عامزٌـــــدأنثىهند ٌحٌى علً عبدهللا علً الوصاب1302208795ً

90.13Okحموق عامزٌـــــدذكرولٌد مختار احمد عبدالوهاب1312215675

84.5Okحموق عامزٌـــــدذكرٌاسٌن حسٌن ابراهٌم عبدالجلٌل1322212219

79.38Okحموق عامزٌـــــدذكرٌوسف دمحم ابراهٌم دمحم المساوى1332213985
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   االدارة العامة للمبول والتسجٌل 2022/8/18موعد االختبار الخمٌس 

م نظام عام2023/2022توزٌع الطلبة المتمدمٌن المتحان المبول بكلٌة الحموق  على الماعات االمتحانٌة  للعام الجامعً 
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جامعـــــة تعـــــز

  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Republic of Yemen

86.25XXحموق عامذكرابراهٌم عبدهللا سعٌد عاي12215300

81.75XXحموق عامذكرابوبكر صادق عبدهللا عبد الدائم الحسام22215793ً

85XXحموق عامأنثىاثار عبدالملن احمد سعٌد32214077

84XXحموق عامذكراحمد عبد الجلٌل احمد عل42213196ً

79.13XXحموق عامذكراحمد عبداالله علً عبداللطٌف52212245

87.63XXحموق عامذكراحمد دمحم احمد عبده االسدي62207500

86.63XXحموق عامذكراحمد دمحم لائد الوائل72215266ً

83.63XXحموق عامذكراحمد ناجً اسماعٌل دمحم السلم82215231ً

87.5XXحموق عامذكرازال سلطان علً دمحم جوهر92210087

90.25XXحموق عامذكراسامه علً علً عبدالرحمن حاشد102215672

85.25XXحموق عامذكراسامه دمحم سٌف عبدالسالم112212840

79.5XXحموق عامذكراشجان علً مرشد دمحم نصار122207952

89.5XXحموق عامذكراصٌل حمود احمد دمحم عمالن132215856

81.5XXحموق عامذكراكرم عبد الرلٌب احمد عبد المادر142213649

91.5XXحموق عامذكراكرم دمحم عبدالعزٌز هزاع152215435

80.25XXحموق عامأنثىامة الرحمن منصور لاسم سعٌد162215335

79.13XXحموق عامذكرامجد دمحم علً سٌف الكمال172214832ً

82.75XXحموق عامذكرامجد ٌاسٌن عبده فارع182212880

89.75XXحموق عامأنثىامٌره عبدالسالم حمٌد احمد الحسن192215332ً

87.38XXحموق عامذكرانس اسماعٌل دمحم لاسم202212857

80.5XXحموق عامذكرانس عبدالملن عبدالجلٌل ابراهٌم لاسم212204703

85.5XXحموق عامذكرانس دمحم احمد ممبل222214899

85.75XXحموق عامذكراٌاد دمحم هزاع لاسم232215774

85XXحموق عامذكراٌمن زكرٌا عبده الزغٌر لاسم242207881

91.38XXحموق عامذكراٌمن سعٌد عبدالجلٌل ناج252215973ً

المشــــــرف
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   االدارة العامة للمبول والتسجٌل 2022/8/18موعد االختبار الخمٌس 

م نظام عام2023/2022توزٌع الطلبة المتمدمٌن المتحان المبول بكلٌة الحموق  على الماعات االمتحانٌة  للعام الجامعً 
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  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Republic of Yemen

82.88XXحموق عامأنثىاٌه حمزه سٌف حمٌد الممطري262215226

80.88XXحموق عامذكراٌهاب لائد مهٌوب صالح272202810

88.13XXحموق عامذكربشار عبدالرحمن عثمان عبدهللا282215808

90.13XXحموق عامذكربشار دمحم عبدهللا مسعد المروس292215645ً

80.88XXحموق عامذكربغداد علً صالح مرشد الصفوان302213258ً

87XXحموق عامذكربكر عادل عبد الجلٌل312213467

89.63XXحموق عامذكربكٌل فضل احمد احمد322207654

92.88XXحموق عامذكر111تجرٌبً 332205258

89.38XXحموق عامأنثىجروزنً صالح حسن داحش342214972

90.88XXحموق عامذكرجالل جمٌل احمد عل352215900ً

80.5XXحموق عامذكرجالل عبدالعلٌم دمحم دمحم362207832

85.88XXحموق عامذكرحافظ عبدالكرٌم دمحم دمحم المنصوب372203000

85.13XXحموق عامذكرحلمً عادل علً دمحم عثمان382213304

83.75XXحموق عامذكرحمدي دمحم حسان ناج392215656ً

83.38XXحموق عامذكرحمزةعبدهللا علً العنس402213586ً

87.5XXحموق عامذكرخادل عبده لاسم ناشر الممرع412216122ً

81.5XXحموق عامأنثىدٌنا عثمان محمود احمد422202508

82.63XXحموق عامأنثىرئٌفة ناجً عبده عامر432208352

84.75XXحموق عامذكرزائد سلطان علً دمحم سٌف442210086

80.38XXحموق عامذكرسلٌمان دمحم عبده علً الشماح452207661ً

97.88XXحموق عامذكرشهاب سعٌد مدهش هزاع462216126

82.13XXحموق عامذكرصادق علً سعٌد سالم472207608

84.38XXحموق عامذكرصادق علً عبده احمد482212671

79.5XXحموق عامذكرصدام عارف دمحم دمحم طربوش492203380

81.38XXحموق عامذكرصدٌك عبداللة مسعد مرشد502216138
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  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Republic of Yemen

86.13XXحموق عامذكرعاصم دمحم علً سٌف512215721

83.88XXحموق عامذكرعبد الجبار عارف دمحم احمد معصب522207601

82XXحموق عامذكرعبد الحافظ عبد هللا عبده سعٌد532208304

80XXحموق عامذكرعبدالخالك صادق عبده صالح الجنٌد542205593

90.88XXحموق عامذكرعبدالرحمن احمد دمحم احمد عمٌل552208178

81.25XXحموق عامذكرعبدالرحمن دمحم فرحان خالد562212670

84.5XXحموق عامذكرعبدالعلٌم جسار ناج572216066ً

94.63XXحموق عامذكرعبدهللا مثنً علً حازم الكرب582215648ً

81.13XXحموق عامذكرعبدالهادي عبدهللا سعٌد عبادي592215878

86.63XXحموق عامأنثىعبٌر دمحم عبدالرحٌم معمر602212364

89.63XXحموق عامذكرعزالدٌن علً محسن علً الصبري612205966

87XXحموق عامذكرعزام عبده احمد صالح المحطان622204038ً

85.5XXحموق عامذكرعلً عبدهللا مهٌوب رزاز632213501

88.75XXحموق عامذكرعلً محسن دمحم لاٌد المحطان642206528ً

86XXحموق عامذكرعمرو خالد لائد دمحم652214808

91.25XXحموق عامذكرعمرو موسى عبدالعزٌز احمد662215500

82.5XXحموق عامذكرفؤاد احمد سعٌد عامر672213850

80XXحموق عامذكركرٌم عبدالحكٌم دمحم حسن االثوري682215420

79.52XXحموق عامذكرمالن صالح دمحم االعجم692212770

83.13XXحموق عامذكرمامون عبدالباسط عبدالرحمن عبده702214723

82.25XXحموق عامذكرمامون نبٌل احمد حسن712212875

80.5XXحموق عامذكردمحم احمد عبده حسان722207159

89.63XXحموق عامذكردمحم امٌن حسن عبده سٌف االسدي732213671

80XXحموق عامذكردمحم حسن ٌحٌى دمحم المدان742207953ً

89.88XXحموق عامذكردمحم سمٌر احمد مرشد االغبري752215686
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   االدارة العامة للمبول والتسجٌل 2022/8/18موعد االختبار الخمٌس 
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87XXحموق عامذكردمحم صالح علً مهٌوب المشرل762210262ً

83.25XXحموق عامذكردمحم عادل سلطان دمحم772210485

79.5XXحموق عامذكردمحم عارف صادق دحان782208423

87XXحموق عامذكردمحم عبداالله عبدالواحد احمد شمالن792215809

92.88XXحموق عامذكردمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرزاق802215899

84.5XXحموق عامذكردمحم عبدالماهر عباس سرحان812212517

86.88XXحموق عامذكردمحم عبدهللا دمحم ممبل المنصوب822215654

86XXحموق عامذكردمحم عبدالواسع مهٌوب علً الوجٌه832213474

85.75XXحموق عامذكردمحم علً سٌف دمحم المدس842215811ً

88.25XXحموق عامذكردمحم دمحم عبده عمالن االسد852212461

87.25XXحموق عامذكردمحم مصطفى منور حسن وجٌه الدٌن862210134

86.38XXحموق عامذكردمحمعلً دمحم دحان872213943

80.38XXحموق عامذكرمصطفى محمود مهٌوب سعٌد البرٌه882212808ً

79.5XXحموق عامذكرمعاذ احمد دمحم احمد892215842

81XXحموق عامذكرمعاذ عبدالحكٌم سعد احمد الماض902216103ً

81.25XXحموق عامأنثىمالن حمٌد على مله912209427ً

96.73XXحموق عامأنثىمالن سامً عبد الرحمن االدٌم922204569ً

87.5XXحموق عامذكرمنتظر احمد عثمان سعٌد932211874

82.5XXحموق عامذكرمهدي دمحم جسار عبده المحطان942213806ً

82.88XXحموق عامذكرمهند عبدهللا عبدالجلٌل حمودعبدالول952214547ً

89.38XXحموق عامذكرموفك فؤاد احمد لائد962213749

88.63XXحموق عامأنثىمٌادة دمحم سعٌد عبده لاسم972204813

89.38XXحموق عامأنثىناهد عبدالعزٌز علً ممبل982208399

83.38XXحموق عامذكرنجٌب ممبل سٌف ناصر الصٌرف992213626ً

95.13XXحموق عامأنثىندى محمود علً دمحم1002215008
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:المالحظون

1

2

3



11/11

مالحظاتدرجة االمتحانمعذل الثانويةالتخصصمكان االمتحانالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

Taiz University

Vice President For  Student Affairs
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86XXحموق عامأنثىنسٌبة احمد دمحم عبده الجابري1012210839

81.13XXحموق عامذكرنشوان علً عبدالجلٌل حمود1022215341

83.25XXحموق عامذكرنواف عبدالسالم امٌن حمٌد1032211493

86.13XXحموق عامذكرنواف عبدهللا دمحم داحش1042208374

85.88XXحموق عامذكرنوح عبده علً عبدهللا1052207840

85.13XXحموق عامأنثىنٌفٌن هائل سعٌد علً التعزي1062207373

80.88XXحموق عامأنثىهاجر دمحم غالب حٌدر1072205787

82.83XXحموق عامذكرهانً احمد ناجً فارع1082206950

92.88XXحموق عامذكرهشام عبده دحان سرحان1092206824

88.25XXحموق عامذكروثٌك علً احمد الشجاع1102215959

82XXحموق عامذكروثٌك محمود عبده نعمان1112216007

81.13XXحموق عامذكرولٌد عبده دمحم احمد1122213703

80XXحموق عامذكرٌزٌد دمحم سعٌد علً العرٌم1132215506ً

81XXحموق عامذكرٌعموب مصلح فارع حسن فضل1142214167
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:المالحظون

1

2

3


