
اجواليانجليزيكيوياءاحياء

هقبىل241911548726.1080.10طب عام وجراحةذكرعمرو عبدالعزٌز ممبل فرحان12209378

هقبىل2316115095.3828.6178.61طب عام وجراحةذكرمؤٌد عبدالباسط عبدهللا مسعد الحسام22209924ً

هقبىل2415104998.6329.5978.59طب عام وجراحةأنثىصباح اكرم لائد ناج32208230ً

هقبىل2213144997.8829.3678.36طب عام وجراحةذكردمحم الٌاس دمحم عبدالعلٌم العامري42208797

هقبىل2315114997.1329.1478.14طب عام وجراحةأنثىاالء حمود دمحم غالب الشام52209136ً

هقبىل2114134899.1329.7477.74طب عام وجراحةذكرعمر عبدالواسع احمد علً المخالف62208665ً

هقبىل241774898.529.5577.55طب عام وجراحةأنثىنعمه محمود عبدالمجٌد هزاع72209608

هقبىل241784994.8828.4677.46طب عام وجراحةأنثىوفاء مختار احمد خالد82209863

هقبىل2316115089.7526.9376.93طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالوهاب دمحم احمد صالح92212206

هقبىل231594799.1329.7476.74طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا عبده لائد102208005

هقبىل231954798.6329.5976.59طب عام وجراحةأنثىاسماء احمد عبدالجلٌل عبدهللا112209831

هقبىل22159469929.7075.70طب عام وجراحةذكرهشام عبدالواسع عبده لائد122209518

هقبىل211974794.3828.3175.31طب عام وجراحةذكرعلً غالب احمد دمحم132211727

هقبىل2112134697.2529.1875.18طب عام وجراحةأنثىبراءة نزٌه عبدالمعٌن لاسم142211897

هقبىل241484697.1329.1475.14طب عام وجراحةذكرسرجون دمحم حمود عاطف152211277

هقبىل2013124599.6329.8974.89طب عام وجراحةأنثىشٌماء سلٌم دمحم سعٌد دمحم المرش162209237ً

هقبىل231774792.7527.8374.83طب عام وجراحةذكرشهاب عبدهللا لائد صالح172209690

هقبىل2312104598.7529.6374.63طب عام وجراحةأنثىرغد عادل عبده علً حسن182211153

هقبىل221584598.529.5574.55طب عام وجراحةأنثىتسنٌم عبدالموي احمد حزام المجٌدي192210813

هقبىل231664598.1329.4474.44طب عام وجراحةذكرمهٌب دمحم دمحم صالح زربة202210457

هقبىل211584499.1329.7473.74طب عام وجراحةأنثىبشائر عبدهللا لحطان خالد العمري212209990

هقبىل20159449929.7073.70طب عام وجراحةأنثىشهد فؤاد سعٌد ممبل الكمال222209253ً

هقبىل241644498.6329.5973.59طب عام وجراحةذكراسامة محمود ٌحٌى عبدالحفٌظ232208786

هقبىل241554498.2529.4873.48طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالكرٌم عبده عل242208669ً

هقبىل221494594.3828.3173.31طب عام وجراحةذكرعصمت مبرون دمحم عبدالجلٌل الممدم252209494

هقبىل2214114787.1326.1473.14طب عام وجراحةذكراسامه خالد لاسم دبوان262209932

هقبىل22195469027.0073.00طب عام وجراحةذكرمجد عارف عبده عل272210491ً

هقبىل231844593.2527.9872.98طب عام وجراحةذكردمحم عبد الرحمن دمحم غالب التبع282209650ً

هقبىل221484496.528.9572.95طب عام وجراحةأنثىاٌات حسٌن احمد اسماعٌل292209752

هقبىل221484496.528.9572.95طب عام وجراحةأنثىصفاء حمٌد مهٌوب عبدهللا النصاري302209254

هعدل الثانىية
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ثانوٌة

الوعدل النهائي 
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هقبىل21177459327.9072.90طب عام وجراحةأنثىمرٌم دمحم عبدهللا دمحم312208436

هقبىل201784592.7527.8372.83طب عام وجراحةذكردمحم عبدالسالم هزاع عبدالوهاب322209386

هقبىل22166449628.8072.80طب عام وجراحةأنثىحنان احمد سفٌان عبده332209080

هقبىل1912124399.2529.7872.78طب عام وجراحةذكرابراهٌم دمحم لائد دحوه342209060

هقبىل221654399.2529.7872.78طب عام وجراحةأنثىابرار احمد ردمان دمحم352208343

هقبىل241844689.1326.7472.74طب عام وجراحةذكرعدنان مختار احمد غالب362208744

هقبىل241494785.3825.6172.61طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن فٌصل عبده احمد372209838

هقبىل231644398.3829.5172.51طب عام وجراحةذكرٌعموب دمحم دمحم حسن382212225

هقبىل221764591.527.4572.45طب عام وجراحةأنثىعصماء دمحم ناجً احمد الكمال392209460ً

هقبىل241094397.7529.3372.33طب عام وجراحةذكرطلحه فؤاد مهٌوب دمحم402211492

هقبىل231374396.7529.0372.03طب عام وجراحةذكرعبدهللا مهٌوب عبده سٌف النهم412207960ً

هقبىل231564493.2527.9871.98طب عام وجراحةذكرجامل عبد الحكٌم ناجً سعٌد422209183

هقبىل22175449327.9071.90طب عام وجراحةأنثىشذا عبد الرحمن لاسم سعٌد432209408

هقبىل221484492.8827.8671.86طب عام وجراحةذكرعمران لائد احمد سٌف442209691

هقبىل201664299.529.8571.85طب عام وجراحةذكراسامة عبدالرحمن دمحم سٌف الكامل452208990

هقبىل191594396.1328.8471.84طب عام وجراحةأنثىهدٌل متوكل روحان عمالن462209072

هقبىل221484492.6327.7971.79طب عام وجراحةأنثىحورٌه دمحم علً دمحم472209649

هقبىل211664395.7528.7371.73طب عام وجراحةأنثىارٌج ذي ٌزن عبدهللا لائد482210471

هقبىل201210429929.7071.70طب عام وجراحةذكرمهند صادق طاهر عبدالنور الحمٌري492209577

هقبىل22176458926.7071.70طب عام وجراحةذكرعبدالملن عبده حسن ناج502209495ً

هقبىل221744395.6328.6971.69طب عام وجراحةذكرشرٌف متوكل روحان عمالن512209036

هقبىل221674588.7526.6371.63طب عام وجراحةذكرجعفر حمٌد مرشد اسماعٌل522211904

هقبىل1812124298.7529.6371.63طب عام وجراحةذكرحاتم عمار دمحم عبدهللا الظمري532209664

هقبىل231274298.529.5571.55طب عام وجراحةذكرعمار ٌاسر مسعد لحطان محسن542208067

هقبىل231564490.7527.2371.23طب عام وجراحةذكرراشد دمحم احمد هزاع النمر552210434

هقبىل211584490.6327.1971.19طب عام وجراحةأنثىمنار فؤاد دمحم عبدهللا احمد562208718

هقبىل21195458726.1071.10طب عام وجراحةذكرصهٌب عبدهللا لاسم سعٌد572209208

هقبىل23157458726.1071.10طب عام وجراحةذكرعالء عبدالباسط علً شرف582210476

هقبىل211284110030.0071.00طب عام وجراحةذكردمحم عبداالله دمحم عبدالوهاب الفمٌه592209218

هقبىل201484296.6328.9970.99طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبده علً مهٌوب602209835

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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غير هقبىل231384489.6326.8970.89طب عام وجراحةأنثىسارة الوجٌه دمحم عبدهللا الجابري612209439

غير هقبىل231264199.529.8570.85طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا عبدالوهاب عل622208308ً

غير هقبىل1815114489.2526.7870.78طب عام وجراحةذكراكرم طه دمحم احمد منصور632207995

غير هقبىل1916104585.6325.6970.69طب عام وجراحةذكرعبدالجبار دمحم عبدالجبار ناجً هزبر642208632

غير هقبىل211384295.6328.6970.69طب عام وجراحةأنثىتسنٌم عبده علً دمحم652208226

غير هقبىل201384198.8829.6670.66طب عام وجراحةأنثىصافً معاذ عبده نعمان662208387

غير هقبىل221194295.528.6570.65طب عام وجراحةأنثىمالن رزاز كامل احمد672210146

غير هقبىل171594198.3829.5170.51طب عام وجراحةأنثىسالفة خالد دمحم احمد شمسان الدبع682208981ً

غير هقبىل20159448826.4070.40طب عام وجراحةذكراكرم عبده دمحم ناجً العبٌدي692211978

غير هقبىل241384584.6325.3970.39طب عام وجراحةأنثىفهام احمد علً عبدهللا702210391

غير هقبىل211394391.2527.3870.38طب عام وجراحةأنثىرغد عبدالكرٌم سلطان عبد هللا712209379

غير هقبىل221284294.528.3570.35طب عام وجراحةذكرمحمود دمحم حمٌد سالم ٌحٌى722210216

غير هقبىل201384197.7529.3370.33طب عام وجراحةأنثىرنا ٌاسٌن عبدالرب عبده دمحم العرٌم732210264ً

غير هقبىل211374197.6329.2970.29طب عام وجراحةذكردمحم حمود دمحم حسن742212227

غير هقبىل201564197.529.2570.25طب عام وجراحةذكراحمد هائل عبده مهٌوب752211964

غير هقبىل221384390.1327.0470.04طب عام وجراحةذكرعبدالواسع احمد احمد عبده حسن762209651

غير هقبىل211644196.6328.9969.99طب عام وجراحةذكرعلً عبالرزاق عبدالواحد عبدالوهاب الجنٌد772208310

غير هقبىل211654293.2527.9869.98طب عام وجراحةذكروسام عارف سلطان غالب782210660

غير هقبىل22146429327.9069.90طب عام وجراحةأنثىدعاء محمود عبدالرزاق منصور العبٌدي792209880

غير هقبىل1613114099.529.8569.85طب عام وجراحةذكرنمران علً عبدهللا احمد الذرار802208849

غير هقبىل201564196.1328.8469.84طب عام وجراحةذكراحمد عبده احمد مثنى الجابري812211602

غير هقبىل231274292.7527.8369.83طب عام وجراحةذكرخالد نجٌب سٌف هزاع السفٌان822210696ً

غير هقبىل211364099.3829.8169.81طب عام وجراحةذكرعبدهللا دمحم عبدهللا عبده سٌف احمد832211580

غير هقبىل201574292.6327.7969.79طب عام وجراحةأنثىسمٌه امٌن عبده سعٌد لاسم842210307

غير هقبىل2010114195.8828.7669.76طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن احمد حسن لحطان852212035

غير هقبىل221464292.2527.6869.68طب عام وجراحةذكرعبدالغنً عبده صالح ناشر الهوٌدي862209599

غير هقبىل1911104098.7529.6369.63طب عام وجراحةأنثىالهام خلٌل احمد دمحم فرحان872209919

غير هقبىل2111104291.8827.5669.56طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عارف لاسم صالح882212045

غير هقبىل221484485.1325.5469.54طب عام وجراحةذكرٌوسف دمحم سعٌد عل892212070ً

غير هقبىل191764291.527.4569.45طب عام وجراحةذكرعلً عبدهللا علً احمد902211173
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غير هقبىل231194388.1326.4469.44طب عام وجراحةأنثىهال عزالدٌن دمحم حزام912209482

غير هقبىل1613114097.7729.3369.33طب عام وجراحةأنثىهدٌل طه عبده النابه922210368ً

غير هقبىل231544290.8827.2669.26طب عام وجراحةأنثىامة البالً عبدالبالً عبدهللا عبده الحمٌدي932208401

غير هقبىل211364097.2529.1869.18طب عام وجراحةذكردمحم نجٌب عبدالحك سٌف942210618

غير هقبىل211464193.8828.1669.16طب عام وجراحةأنثىصفاء عبدالموي حسن دمحم952209540

غير هقبىل231444193.7528.1369.13طب عام وجراحةذكراسامة عبدالبالً عبده احمد962209546

غير هقبىل201654193.528.0569.05طب عام وجراحةذكرعمرو انس دمحم سعد972209298

غير هقبىل211644193.1327.9468.94طب عام وجراحةأنثىتنوٌر عبدالموي احمد ناجً الشرعب982211025ً

غير هقبىل231454289.7526.9368.93طب عام وجراحةذكراحمد مبرون احمد مهٌوب البرٌه992211636ً

غير هقبىل181383999.6329.8968.89طب عام وجراحةأنثىثرٌا سعٌد سعد عل1002210315ً

غير هقبىل168164096.2928.8968.89طب عام وجراحةأنثىحسناء علً دمحم الزلري1012209397

غير هقبىل201474192.8827.8668.86طب عام وجراحةذكرصالح عبدالباري سعٌد الحاج1022209425

غير هقبىل201554095.7528.7368.73طب عام وجراحةأنثىاٌمان نجٌب دمحم سلطان المخالف1032209251ً

غير هقبىل211574385.525.6568.65طب عام وجراحةذكرمعتصم صالح عبدالشافً عبدهللا1042211764

غير هقبىل231174191.8827.5668.56طب عام وجراحةذكرمحفوظ فهد عبده حمود المشرل1052211396ً

غير هقبىل211574385.1325.5468.54طب عام وجراحةذكرزٌاد عبدالسالم سعٌد لائد1062210924

غير هقبىل221464288.3826.5168.51طب عام وجراحةذكردمحم حمود دمحم منصور1072211838

غير هقبىل20128409528.5068.50طب عام وجراحةذكرعبدالحكٌم محمود ممبل احمد1082210484

غير هقبىل191193998.2529.4868.48طب عام وجراحةأنثىرٌم عبدالمادر سلطان عبدهللا1092208825

غير هقبىل191463997.6329.2968.29طب عام وجراحةأنثىخدٌجة منٌر دمحم دبوان1102211547

غير هقبىل231164094.2528.2868.28طب عام وجراحةأنثىانهار فٌصل عبدالجلٌل راصع1112208760

غير هقبىل1613103997.529.2568.25طب عام وجراحةأنثىرهام دمحم عبدهللا احمد1122208176

غير هقبىل221454190.6327.1968.19طب عام وجراحةأنثىاحسان علً عبدهللا غالب1132209392

غير هقبىل201484287.2526.1868.18طب عام وجراحةأنثىشذى دمحم عبدالوهاب غالب1142210480

غير هقبىل22893997.2529.1868.18طب عام وجراحةذكرخالد عبدالحمٌد صادق عبدالحمٌد1152208770

غير هقبىل241143997.1329.1468.14طب عام وجراحةذكرصالح رزاز كامل احمد1162210148

غير هقبىل22125399729.1068.10طب عام وجراحةذكراحمد رشاد احمد لائد1172211179

غير هقبىل201294190.2527.0868.08طب عام وجراحةذكردمحم سعٌد عبده ممبل1182210724

غير هقبىل191463996.7529.0368.03طب عام وجراحةأنثىمتولٌة عبدهللا دمحم محسن الكرب1192208502ً

غير هقبىل181293996.528.9567.95طب عام وجراحةأنثىلٌالً جمٌل علً علً سالم1202209763
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غير هقبىل211364093.1327.9467.94طب عام وجراحةذكردمحم صدٌك دمحم احمد1212210594

غير هقبىل191553996.3828.9167.91طب عام وجراحةذكراسد سلطان عبدهللا دمحم1222208821

غير هقبىل23883996.3828.9167.91طب عام وجراحةأنثىمارٌا دمحم احمد عبدالوهاب الجنٌد1232208624

غير هقبىل231454286.3825.9167.91طب عام وجراحةذكرمازن فؤاد خالد دمحم المروس1242211560ً

غير هقبىل201353899.3829.8167.81طب عام وجراحةذكرزكرٌا صادق عبدالواحد عبداللطٌف1252209487

غير هقبىل191363899.3829.8167.81طب عام وجراحةذكرولٌد عبده دمحم علً دمحم النوٌب1262208521

غير هقبىل211284189.2526.7867.78طب عام وجراحةذكردمحم فهد احمد لاسم1272210512

غير هقبىل201543995.8828.7667.76طب عام وجراحةذكرفضل عبده دمحم دمحم الحالم1282211059ً

غير هقبىل221184189.1326.7467.74طب عام وجراحةذكرمتوكل عبدالرحمن لاسم احمد الحاتم1292210083ً

غير هقبىل22893995.7528.7367.73طب عام وجراحةذكرفراس عبدالرحمن دمحم حمود الحٌدري1302208194

غير هقبىل241534285.525.6567.65طب عام وجراحةذكرعبدالرب انس عبدالرحمن عبدهللا1312210383

غير هقبىل211094092.1327.6467.64طب عام وجراحةذكرابراهٌم عبدالحمٌد عبده صالح1322210757

غير هقبىل251434285.2525.5867.58طب عام وجراحةذكرشهاب صادق هزاع عثمان1332210088

غير هقبىل21138428525.5067.50طب عام وجراحةذكرابراهٌم احمد علً لاسم1342210346

غير هقبىل211454091.527.4567.45طب عام وجراحةذكرلصً بلٌغ عبده دمحم دهمش1352208567

غير هقبىل201083897.8829.3667.36طب عام وجراحةأنثىرٌحانة نبٌل عبدهللا غالب الممرم1362208735ً

غير هقبىل221253994.3828.3167.31طب عام وجراحةذكراسكندر ٌوسف عبده احمد1372210807

غير هقبىل221243897.6329.2967.29طب عام وجراحةأنثىاٌمان مامون لاسم حمود المخالف1382209970ً

غير هقبىل23793994.2528.2867.28طب عام وجراحةأنثىبٌروت عبدالسالم عبدهللا عبده1392210163

غير هقبىل211353993.8828.1667.16طب عام وجراحةذكرصالح عبدالعلٌم عبده ثابت1402209184

غير هقبىل19127389729.1067.10طب عام وجراحةأنثىامة هللا نبٌل سعٌد عثمان االثوري1412209230

غير هقبىل241043896.7529.0367.03طب عام وجراحةأنثىلمٌاء امٌن عبدالواسع االجدل1422208841

غير هقبىل221143710030.0067.00طب عام وجراحةذكراحمد ٌاسٌن دمحم عبدهللا غالب1432211005

غير هقبىل211443992.8827.8666.86طب عام وجراحةذكرجمال احمد احمد مهٌوب ناصر1442208878

غير هقبىل1810113992.6327.7966.79طب عام وجراحةذكرٌزٌد احمد ممبل حسن دمحم1452208216

غير هقبىل211173992.6327.7966.79طب عام وجراحةذكرنصر ابراهٌم دمحم عل1462210427ً

غير هقبىل201443895.3828.6166.61طب عام وجراحةأنثىٌاسمٌن مشتاق عبدهللا احمد عبده ثابت1472209376

غير هقبىل20810389528.5066.50طب عام وجراحةذكرزٌاد عبدهللا دمحم سعٌد النجار1482212202

غير هقبىل201263894.7528.4366.43طب عام وجراحةأنثىرٌم احمد عثمان عبدالواحد االغبري1492208447

غير هقبىل20134379829.4066.40طب عام وجراحةذكراسحاق صادق عبدالواحد عبداللطٌف1502209489
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غير هقبىل211353991.2527.3866.38طب عام وجراحةأنثىامٌرة عمار علً احمد ممبل1512208526

غير هقبىل201554087.7526.3366.33طب عام وجراحةذكردمحم ٌوسف هائل هزاع1522209491

غير هقبىل1512103797.6329.2966.29طب عام وجراحةأنثىنماء سعٌد احمد دمحم الصبري1532208443

غير هقبىل191553990.6327.1966.19طب عام وجراحةذكرعبدالمجٌد احمد سعٌد غالب الوجٌه1542208542ً

غير هقبىل201374087.1326.1466.14طب عام وجراحةذكرشكٌب عبدهللا دمحم ردمان1552209710

غير هقبىل17146379729.1066.10طب عام وجراحةأنثىصابرٌن عبدالرحمن حسن سعٌد احمد1562208084

غير هقبىل161663893.6328.0966.09طب عام وجراحةذكراحمد هائل عبدهللا دمحم عزالدٌن1572212046

غير هقبىل211443990.2527.0866.08طب عام وجراحةأنثىسمٌة دمحم علً دمحم حٌدر الممرم1582208740ً

غير هقبىل221354086.7526.0366.03طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبدالمغنً فارع دمحم1592208620

غير هقبىل19164399027.0066.00طب عام وجراحةذكردمحم محمود احمد نعمان1602211759

غير هقبىل171674086.6325.9965.99طب عام وجراحةذكرادم عبدالواحد عبدالعزٌز احمد الهجري1612210652

غير هقبىل221253989.8826.9665.96طب عام وجراحةذكردمحم عبدالباسط دمحم ناج1622210514ً

غير هقبىل221354086.525.9565.95طب عام وجراحةأنثىرغد احمد عبدالعزٌز ممبل الملٌك1632209912ً

غير هقبىل201433796.3828.9165.91طب عام وجراحةذكراصف ٌاسر عبدالغنً علً احمد1642212039

غير هقبىل191453892.6327.7965.79طب عام وجراحةذكرمجاهد علً احمد سعٌد دمحم1652209851

غير هقبىل221133698.8829.6665.66طب عام وجراحةأنثىاٌة امٌن لائد عبد الجبار البرٌه1662209366ً

غير هقبىل221043698.6329.5965.59طب عام وجراحةأنثىهٌام بشٌر عبدهللا عبده1672208690

غير هقبىل181443698.2529.4865.48طب عام وجراحةأنثىسارة عمار دمحم عبدالوهاب عبدهللا1682209473

غير هقبىل201363988.2526.4865.48طب عام وجراحةأنثىهدى دمحم احمد عبده1692209064

غير هقبىل191263794.8828.4665.46طب عام وجراحةأنثىشهد هائل عبده دمحم1702209278

غير هقبىل221063891.527.4565.45طب عام وجراحةذكرصالح حمدي احمد دمحم الشغدري1712210450

غير هقبىل181273794.7528.4365.43طب عام وجراحةذكرابراهٌم فهد عبدالجلٌل سٌف1722209302

غير هقبىل19155398826.4065.40طب عام وجراحةذكرناجً عبدالملن دمحم ناج1732210978ً

غير هقبىل191173794.6328.3965.39طب عام وجراحةأنثىسارة دمحم هزاع عبدالغن1742208904ً

غير هقبىل1513124084.3825.3165.31طب عام وجراحةذكرسند مرتضى حمود لائد الشرعب1752202401ً

غير هقبىل23108418124.3065.30طب عام وجراحةذكربكٌل سعٌد فرحان جمٌل1762210473

غير هقبىل23132389127.3065.30طب عام وجراحةذكرلصً عبده احمد صالح المشول1772211617ً

غير هقبىل191253697.6329.2965.29طب عام وجراحةأنثىمناهل فؤاد لاسم احمد الشرعب1782209883ً

غير هقبىل171093697.3829.2165.21طب عام وجراحةذكراسامه فؤاد عبده دمحم1792209623

غير هقبىل181083697.2529.1865.18طب عام وجراحةذكرعبدالفتاح علً دمحم صالح1802211689
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غير هقبىل181183793.8828.1665.16طب عام وجراحةأنثىعبٌر حمود عبدهللا غالب1812210101

غير هقبىل221153890.3827.1165.11طب عام وجراحةذكرزكرٌا عادل نعمان غالب المروس1822212005ً

غير هقبىل23106398726.1065.10طب عام وجراحةذكرعبدالسالم عارف مهٌوب سٌف الحمٌدي1832210955

غير هقبىل201533890.2527.0865.08طب عام وجراحةأنثىتسنٌم حمود دمحم جسار1842210354

غير هقبىل211243793.3828.0165.01طب عام وجراحةأنثىسلسبٌل مكاوي على حٌدره1852211281

غير هقبىل171543696.6328.9964.99طب عام وجراحةذكرهشام فؤاد علً علً الزٌادي1862208819

غير هقبىل181253599.8829.9664.96طب عام وجراحةذكرسامً سمٌر دمحم صالح الماض1872210184ً

غير هقبىل201423696.528.9564.95طب عام وجراحةذكرهشام عباس عبده احمد الصبري1882209402

غير هقبىل211343889.6326.8964.89طب عام وجراحةأنثىوفاء خالد عبدالعزٌز ممبل الملٌك1892209742ً

غير هقبىل181433599.3829.8164.81طب عام وجراحةأنثىسارة عادل سلطان احمد الشٌبان1902209119ً

غير هقبىل181253599.2529.7864.78طب عام وجراحةذكراحمد مسعود احمد عبده الصراري1912211035

غير هقبىل18119388926.7064.70طب عام وجراحةذكرفاروق دمحم دمحم ناج1922208431ً

غير هقبىل171263598.7529.6364.63طب عام وجراحةأنثىشروق شكٌب دمحم عبده احمد ثابت1932211592

غير هقبىل211353985.3825.6164.61طب عام وجراحةذكرحذٌفه مطٌع سعٌد لاٌد1942209743

غير هقبىل181263695.3828.6164.61طب عام وجراحةذكرحسام عبدالرحمن عبدالولً دمحم1952208181

غير هقبىل211323695.3828.6164.61طب عام وجراحةذكرسهٌل عبدالودود عبدهللا ناج1962211914ً

غير هقبىل191183888.6326.5964.59طب عام وجراحةذكرحمزه عبدالوهاب سفٌان لحطان النٌال1972210481

غير هقبىل20873598.529.5564.55طب عام وجراحةأنثىسمٌة امٌن دمحم حسن الممدم1982210309

غير هقبىل191353791.3827.4164.41طب عام وجراحةذكرحسان عبدالرحمن عبدالرب الدخٌن1992210227

غير هقبىل2195359829.4064.40طب عام وجراحةأنثىصباح فٌصل عبده سٌف مانع2002203509

غير هقبىل181263694.528.3564.35طب عام وجراحةأنثىنوف مازن عبدالرحمن عبدهللا2012210171

غير هقبىل191153597.7529.3364.33طب عام وجراحةأنثىهبة دمحم علً احمد ٌح2022208250ً

غير هقبىل211433887.6326.2964.29طب عام وجراحةذكرٌاسٌن عبده صالح حسن المشرل2032211186ً

غير هقبىل201163790.7527.2364.23طب عام وجراحةذكرولٌد لائد دمحم لائد الجرادي2042209715

غير هقبىل211163887.1326.1464.14طب عام وجراحةذكراسماعٌل عبده علً احمد2052211968

غير هقبىل181163597.1329.1464.14طب عام وجراحةأنثىغدٌر طارق دمحم احمد2062210116

غير هقبىل181093790.3827.1164.11طب عام وجراحةذكررامز علً غالب احمد2072209325

غير هقبىل191173790.3827.1164.11طب عام وجراحةذكراسامة احمد دمحم عل2082210720ً

غير هقبىل201343790.2527.0864.08طب عام وجراحةذكرصالح عبدالموي احمد حمٌد2092209417

غير هقبىل181343596.8829.0664.06طب عام وجراحةأنثىنور دمحم علً احمد ٌحٌى2102208261
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غير هقبىل18118379027.0064.00طب عام وجراحةأنثىبراءة عبدهللا حسان عبده2112208461

غير هقبىل191453886.6325.9963.99طب عام وجراحةأنثىاسماء طه حسن احمد2122209336

غير هقبىل211433886.525.9563.95طب عام وجراحةذكراٌمن عبدهللا حزام خالد2132210928

غير هقبىل171263596.528.9563.95طب عام وجراحةذكرعبدالغفار احمد احمد سعٌد العكٌدي2142210092

غير هقبىل161263499.7529.9363.93طب عام وجراحةذكردمحم محمود هزاع عبدة2152208454

غير هقبىل21953596.2528.8863.88طب عام وجراحةأنثىرغد لائد لاسم عبده المرون2162211046ً

غير هقبىل171383886.1225.8463.84طب عام وجراحةأنثىذكرى احمد علً عامر السامع2172212044ً

غير هقبىل2099388625.8063.80طب عام وجراحةذكردمحم فهد لائد عبدهللا سعٌد2182210170

غير هقبىل211353981.524.4563.45طب عام وجراحةذكراٌاد زكرٌا عثمان احمد مرشد2192210104

غير هقبىل201233594.7528.4363.43طب عام وجراحةأنثىرفٌدة احمد علً علً العمٌس2202208087ً

غير هقبىل171283787.8826.3663.36طب عام وجراحةأنثىرباب عبدهللا احمد دمحم2212209723

غير هقبىل191163691.1327.3463.34طب عام وجراحةذكردمحم حمٌد شرف غالب العامري2222209805

غير هقبىل201263884.3825.3163.31طب عام وجراحةذكرشرف دمحم لاسم دمحم2232209613

غير هقبىل19128398124.3063.30طب عام وجراحةأنثىاعتزاز فهد عثمان دمحم2242209976

غير هقبىل211153787.6326.2963.29طب عام وجراحةذكرابراهٌم وهٌب هزاع نعمان2252210569

غير هقبىل191353787.2526.1863.18طب عام وجراحةذكرعبدهللا صالح علً محمود2262212195

غير هقبىل161273593.8828.1663.16طب عام وجراحةأنثىاٌناس معاذ سعٌد عمالن2272210527

غير هقبىل191413497.1329.1463.14طب عام وجراحةذكراحمد خلٌل علً سلطان2282209625

غير هقبىل191153593.7528.1363.13طب عام وجراحةأنثىاثٌر العزي دمحم عبدالرحمن المجاهد2292208264

غير هقبىل231133786.7526.0363.03طب عام وجراحةذكراسامه احمد عبده فرحان2302209762

غير هقبىل201053593.1327.9462.94طب عام وجراحةذكرسفٌان دمحم عثمان احمد الحذوري2312208511

غير هقبىل18116359327.9062.90طب عام وجراحةأنثىسارة عبدالحك عبدالرسول عبدالرزاق2322208292

غير هقبىل161363592.8827.8662.86طب عام وجراحةأنثىهند عبدالرحمن علً ٌن علً الكهالن2332211880ً

غير هقبىل19963496.1328.8462.84طب عام وجراحةأنثىروى عبده سٌف احمد ثابت2342208276

غير هقبىل1011143592.7527.8362.83طب عام وجراحةأنثىهاجر علً دمحم دمحم المنصوب2352211448

غير هقبىل1610103689.2526.7862.78طب عام وجراحةذكراحمد هشام احمد عبده سعٌد2362210252

غير هقبىل171353592.3827.7162.71طب عام وجراحةأنثىامل عبدالموي اسماعٌل عبدالدائم2372210802

غير هقبىل201233592.3827.7162.71طب عام وجراحةذكردمحم سعٌد حسان عبدهللا2382208804

غير هقبىل21114368926.7062.70طب عام وجراحةأنثىسٌرٌن فؤاد عبدهللا دمحم الحمٌدي2392210363

غير هقبىل171173591.8827.5662.56طب عام وجراحةذكررضوان عبدالموي مهٌوب احمد الكمال2402208570ً
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غير هقبىل21773591.8827.5662.56طب عام وجراحةذكردمحم غالب دمحم عل2412210477ً

غير هقبىل201063688.526.5562.55طب عام وجراحةذكرنورالدٌن دمحم حسن دمحم فاضل2422210297

غير هقبىل111583494.7528.4362.43طب عام وجراحةأنثىرغد غسان سعٌد دمحم احمد2432208144

غير هقبىل151453494.7528.4362.43طب عام وجراحةذكرالحسٌن عبدهللا لائد احمد خالد2442211993

غير هقبىل191053494.6328.3962.39طب عام وجراحةذكرٌعموب مؤنس عبدالوالً حازم الشمٌري2452210379

غير هقبىل151283591.2527.3862.38طب عام وجراحةأنثىزٌنب نبٌل ناشر عبدالجبار2462210321

غير هقبىل201053591.1327.3462.34طب عام وجراحةذكربشار عبدالخالك دمحم سعٌد2472211522

غير هقبىل191153591.1227.3462.34طب عام وجراحةذكرجار هللا سعٌد غالب لحطان2482208571

غير هقبىل221123590.8827.2662.26طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرؤوف عبده لاسم2492208100

غير هقبىل171063397.3829.2162.21طب عام وجراحةأنثىعبٌر عبدالملن عبده دمحم الشباط2502209707ً

غير هقبىل151353397.2529.1862.18طب عام وجراحةأنثىاسماء عبدالرحمن عبدالغنً دمحم2512208963

غير هقبىل181243493.8828.1662.16طب عام وجراحةأنثىاعتزاز عوض دمحم امٌر2522209365

غير هقبىل19963493.8828.1662.16طب عام وجراحةذكرعلً عبده علً سعٌد العمٌري2532208270

غير هقبىل171093687.1326.1462.14طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن احمد عبده راشد2542209716

غير هقبىل161263493.6328.0962.09طب عام وجراحةذكرسٌف معمر سٌف لاسم2552210063

غير هقبىل121563396.8829.0662.06طب عام وجراحةأنثىاخالص لائد حسن لائد2562210021

غير هقبىل161263493.528.0562.05طب عام وجراحةأنثىامنة فؤاد علً سعٌد غالب2572209435

غير هقبىل171083590.1327.0462.04طب عام وجراحةأنثىعنود عبدهللا دمحم غالب2582209290

غير هقبىل191343686.7526.0362.03طب عام وجراحةذكرنور الدٌن حمود احمد سعٌد الحٌدري2592211773

غير هقبىل19963493.3828.0162.01طب عام وجراحةأنثىوحدة عارف سلطان غالب2602210659

غير هقبىل19863396.6328.9961.99طب عام وجراحةذكردمحم ودٌع عبدالجلٌل لائد العرٌم2612208204ً

غير هقبىل201063686.525.9561.95طب عام وجراحةذكرمصطفى احمد عبدهللا هزاع2622211388

غير هقبىل19873492.7527.8361.83طب عام وجراحةذكرمبارن لائد دمحم ناج2632211927ً

غير هقبىل18683299.3829.8161.81طب عام وجراحةأنثىشٌماء عصام حزام ثابت الحرٌب2642211482ً

غير هقبىل1986339628.8061.80طب عام وجراحةذكرمطٌع صالح مثنئ عل2652208324ً

غير هقبىل1797339628.8061.80طب عام وجراحةذكروهٌب احمد مهٌوب عبدهللا لائد2662209301

غير هقبىل131653492.6327.7961.79طب عام وجراحةأنثىمارٌا دمحم سٌف عبده2672208639

غير هقبىل171153395.7528.7361.73طب عام وجراحةأنثىخلود سعٌد حسن دمحم علً الصبري2682211237

غير هقبىل21833298.8829.6661.66طب عام وجراحةذكرالبراء دمحم دمحم عبده دمحم البالري2692208248

غير هقبىل201153685.3825.6161.61طب عام وجراحةذكرمؤٌد سلطان لائد دمحم2702209594

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

هعدل الثانىية
30% 

ثانوٌة

الوعدل النهائي 

30+70%
حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(نفمة خاصة ) 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنىعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غير هقبىل201153685.2525.5861.58طب عام وجراحةذكرعبدهللا طه سعٌد دمحم2712206963

غير هقبىل171343491.8827.5661.56طب عام وجراحةأنثىزهراء عبدالباسط عبدالودود دمحم2722210470

غير هقبىل171063395.1328.5461.54طب عام وجراحةأنثىبٌان حمود علً غالب الغٌالن2732209155ً

غير هقبىل181063491.7527.5361.53طب عام وجراحةذكراكرم عبدالرحمن حسن دمحم العامري2742208902

غير هقبىل171063394.8828.4661.46طب عام وجراحةذكرحامد طه دمحم علً الجعادي2752211952

غير هقبىل191323491.527.4561.45طب عام وجراحةأنثىمارٌا دمحم حمودالشرمان2762209600ً

غير هقبىل211033491.1327.3461.34طب عام وجراحةأنثىرهام ابراهٌم سعٌد نعمان البرٌه2772210917ً

غير هقبىل151613297.7529.3361.33طب عام وجراحةأنثىعائشة عبدالحك دمحم عبدهللا2782208968

غير هقبىل191133393.8828.1661.16طب عام وجراحةذكرمروان عبدالمجٌد احمد نصر2792208710

غير هقبىل181363780.3824.1161.11طب عام وجراحةذكرصهٌب علً فرحان عل2802209630ً

غير هقبىل161153296.1328.8460.84طب عام وجراحةأنثىحفصة علً احمد لائد غالب2812209974

غير هقبىل18973489.2526.7860.78طب عام وجراحةأنثىاسماء انور عبدالواسع احمد الماض2822212073ً

غير هقبىل171053295.8828.7660.76طب عام وجراحةذكرعبدهللا ٌحٌى عبدهللا دمحم المداح2832212234

غير هقبىل21863585.8825.7660.76طب عام وجراحةذكردمحم عبدالملن علً مرشد اسماعٌل2842211908

غير هقبىل161073392.1327.6460.64طب عام وجراحةأنثىعبٌر عبدالرحمن حمود علً غالب2852209817

غير هقبىل171253488.7526.6360.63طب عام وجراحةأنثىرٌم ولٌد حسان مهٌوب الواف2862209598ً

غير هقبىل20833198.7529.6360.63طب عام وجراحةأنثىفردوس علً عبدالحمٌد عل2872210531ً

غير هقبىل17115339227.6060.60طب عام وجراحةذكردمحم سمٌر علً عبده2882208483

غير هقبىل17783295.2528.5860.58طب عام وجراحةذكراحمد هاشم احمد مهدي عمٌل2892211506

غير هقبىل131273294.8828.4660.46طب عام وجراحةذكرجبرٌل دمحم احمد حسن2902209955

غير هقبىل151163294.6328.3960.39طب عام وجراحةذكروئام عبده عائش عبدهللا مساوئ2912208656

غير هقبىل158103391.2527.3860.38طب عام وجراحةذكرمنٌر نجٌب دمحم سلطان المخالف2922209249ً

غير هقبىل21943487.8826.3660.36طب عام وجراحةأنثىسوزان دمحم علً دمحم2932212218

غير هقبىل151163294.3828.3160.31طب عام وجراحةذكردمحم معاذ ثابت دمحم علً العسل2942210126ً

غير هقبىل161253390.8827.2660.26طب عام وجراحةذكراٌضاح وضاح سٌف عل2952208913ً

غير هقبىل19943294.1328.2460.24طب عام وجراحةأنثىاصاله ودٌع برهان دمحم نوران الشرٌف2962209477

غير هقبىل2183329428.2060.20طب عام وجراحةذكرعبدالرؤف عبدالملن ابراهٌم سٌف2972210197

غير هقبىل12128329428.2060.20طب عام وجراحةأنثىسناء علً دمحم احمد2982210318

غير هقبىل1796329428.2060.20طب عام وجراحةذكرهالل بالل ابراهٌم عبدالرحمن2992210607

غير هقبىل181243487.2526.1860.18طب عام وجراحةذكرحمد دمحم عبدالفتاح حزام3002210647
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غير هقبىل131173197.1329.1460.14طب عام وجراحةأنثىهبة رافت نعمان طاهر االغبري3012206682

غير هقبىل191063583.7525.1360.13طب عام وجراحةأنثىدٌنا عبدهللا عبده نصر3022208974

غير هقبىل161173486.8826.0660.06طب عام وجراحةذكردمحم عبده علً عبده عباس3032211780

غير هقبىل17773196.7529.0360.03طب عام وجراحةذكربالل هاشم لائد ابراهٌم3042208788

غير هقبىل16783196.7529.0360.03طب عام وجراحةذكرعبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز سٌف3052209553

غير هقبىل181153485.8825.7659.76طب عام وجراحةأنثىاسراء دمحم غالب سٌف الحمٌري3062208418

غير هقبىل191123292.2527.6859.68طب عام وجراحةذكروائل عبدهللا حازم عبدالوهاب ناصر3072209759

غير هقبىل16883292.2527.6859.68طب عام وجراحةذكرارسالن دمحم مسعد احمد الشغدري3082211606

غير هقبىل201033388.7526.6359.63طب عام وجراحةذكراكرم ناجً علً صالح3092209385

غير هقبىل171133195.3828.6159.61طب عام وجراحةأنثىانسام طه سعٌد دمحم عل3102210203ً

غير هقبىل151343291.7527.5359.53طب عام وجراحةأنثىشروق حمود زائد عبدهللا مهٌص3112208210

غير هقبىل151073291.7527.5359.53طب عام وجراحةذكروسٌم منصور عبدالوهاب دمحم3122211872

غير هقبىل151643581.7524.5359.53طب عام وجراحةذكردمحم شرف الدٌن فٌصل عباس3132209610

غير هقبىل19843194.8828.4659.46طب عام وجراحةأنثىمالن ٌاسٌن عبدالباري عبده العبس3142209280ً

غير هقبىل171153387.8826.3659.36طب عام وجراحةذكرحكٌم دمحم عبدالوهاب عبدهللا3152209099

غير هقبىل17673097.6329.2959.29طب عام وجراحةأنثىسمٌة خالد سعٌد دمحم النجاش3162211124ً

غير هقبىل151263387.526.2559.25طب عام وجراحةأنثىمعالً ودٌع عبده دمحم سٌف3172209294

غير هقبىل21813097.529.2559.25طب عام وجراحةأنثىمروى عبدالكرٌم غالب صالح3182208900

غير هقبىل19953387.526.2559.25طب عام وجراحةأنثىانتصار عبدالفتاح سعٌد احمد3192208277

غير هقبىل136113097.529.2559.25طب عام وجراحةذكراحمد عبدالجلٌل غالب المشول3202208007ً

غير هقبىل191053484.1325.2459.24طب عام وجراحةذكرانور محمود سعٌد احمد3212206544

غير هقبىل161053194.1328.2459.24طب عام وجراحةأنثىامانً منصور احمد عبدهللا العماد3222208080

غير هقبىل141353290.7527.2359.23طب عام وجراحةذكرجارهللا مطٌع رزاز لائد3232211020

غير هقبىل151363483.8825.1659.16طب عام وجراحةأنثىهدٌل دمحم فرحان لاسم3242210991

غير هقبىل141173290.3827.1159.11طب عام وجراحةأنثىنسمة دمحم هزاع دمحم اسماعٌل3252210934

غير هقبىل20933290.1327.0459.04طب عام وجراحةذكرابوذر سرحان ناجً دمحم الغالب3262211816ً

غير هقبىل17883386.7526.0359.03طب عام وجراحةذكرعبدهللا احمد علً دمحم فاضل3272210371

غير هقبىل151063193.3828.0159.01طب عام وجراحةذكرغسان هائل سعٌد لاسم لائد3282210497

غير هقبىل21643193.2527.9858.98طب عام وجراحةأنثىروئ امٌن عبده علً احمد3292208383

غير هقبىل151063193.2527.9858.98طب عام وجراحةأنثىشهد فهد دمحم عبدهللا احمد3302209711
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غير هقبىل161143193.1327.9458.94طب عام وجراحةأنثىابرار سعٌد عبدالمادر اسعد العرٌم3312208975ً

غير هقبىل161263482.8824.8658.86طب عام وجراحةأنثىسلوى دمحم طاهر عمالن3322210341

غير هقبىل161053192.7527.8358.83طب عام وجراحةأنثىعائشه توفٌك حسٌن عل3332210395ً

غير هقبىل17853095.9828.7958.79طب عام وجراحةأنثىعبٌر عبدالحمٌد دمحم شرف عل3342208598ً

غير هقبىل131463385.8825.7658.76طب عام وجراحةذكرمؤٌد عبدالملن دمحم عبدهللا3352208321

غير هقبىل20943385.7525.7358.73طب عام وجراحةذكردمحم عبدالغفار عبدالماهر عبدالواحد العكادي3362208621

غير هقبىل18652998.8829.6658.66طب عام وجراحةذكرابراهٌم دمحم احمد عبده3372208558

غير هقبىل141153095.2528.5858.58طب عام وجراحةذكرعبدالجبار انور علً عبدالجلٌل3382210417

غير هقبىل14962998.529.5558.55طب عام وجراحةذكردمحم حسٌب داؤد اسماعٌل العرٌم3392210899ً

غير هقبىل111172998.2529.4858.48طب عام وجراحةأنثىحنان دمحم احمد عبده3402208508

غير هقبىل12125299829.4058.40طب عام وجراحةذكرخلٌفه احمد دمحم سٌف البرٌه3412208275ً

غير هقبىل171123094.6328.3958.39طب عام وجراحةأنثىابرار سعد احمد حسن3422210962

غير هقبىل18673191.2527.3858.38طب عام وجراحةأنثىنسٌبة رشاد عبده دمحم ناج3432211996ً

غير هقبىل15772997.8829.3658.36طب عام وجراحةأنثىعبٌر فؤاد سعٌد فرحان الطٌار3442208783

غير هقبىل141263287.7526.3358.33طب عام وجراحةأنثىمٌثاء سالم عبدهللا دمحم العلٌوي3452209300

غير هقبىل19933190.7527.2358.23طب عام وجراحةذكرمعتصم شمس الدٌن عبدهللا حاجب3462210111

غير هقبىل151063190.7527.2358.23طب عام وجراحةأنثىسارة احمد عبدهللا احمد نصر3472210979

غير هقبىل18863287.3826.2158.21طب عام وجراحةذكرانس دمحم لائد احمد3482211220

غير هقبىل1794309428.2058.20طب عام وجراحةذكراسامه لٌس حمود عبدالرب3492211214

غير هقبىل15862997.2529.1858.18طب عام وجراحةذكراحمد عبدالحمٌد احمد علً السمٌع3502208753ً

غير هقبىل141073190.527.1558.15طب عام وجراحةذكرابراهٌم دمحم احمد عبدالرحمن3512210502

غير هقبىل15772997.1329.1458.14طب عام وجراحةذكرٌزن عبدالحكٌم علً عبدالوهاب3522212009

غير هقبىل13882996.7329.0258.02طب عام وجراحةأنثىمالن سامً عبد الرحمن االدٌم3532210077ً

غير هقبىل171233286.525.9557.95طب عام وجراحةأنثىارٌج عبدهللا احمد سعٌد3542208385

غير هقبىل17742899.6329.8957.89طب عام وجراحةأنثىعبٌر دمحم علً احمد العامري3552209287

غير هقبىل13106299628.8057.80طب عام وجراحةأنثىرلٌة حمود عبدالولً مانع3562211949

غير هقبىل141343189.2526.7857.78طب عام وجراحةذكردمحم نبٌل مرشد فرحان3572210468

غير هقبىل17752995.8828.7657.76طب عام وجراحةأنثىخولة دمحم فائد احمد مسعد3582210204

غير هقبىل171053285.7525.7357.73طب عام وجراحةذكرعبدالرحٌم طالل سعٌد سعٌد3592208584

غير هقبىل161343382.3824.7157.71طب عام وجراحةذكرفخرالدٌن حمود حسن عل3602210255ً
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غير هقبىل131163091.7527.5357.53طب عام وجراحةأنثىامانً سلطان عبدالواسع البناء3612209900

غير هقبىل15852898.329.4957.49طب عام وجراحةأنثىشهد علً ممبل سعد3622208300

غير هقبىل121072994.7528.4357.43طب عام وجراحةذكرصخر محمود عبدالمجٌد عبدالواسع3632208462

غير هقبىل101373091.3827.4157.41طب عام وجراحةذكردمحم عبدالوهاب طاهر عل3642209441ً

غير هقبىل19102318826.4057.40طب عام وجراحةذكرعدي فؤاد عبده لحطان3652212075

غير هقبىل16662897.7529.3357.33طب عام وجراحةأنثىرنده صالح دمحم سعٌد ناج3662208840ً

غير هقبىل121072994.3828.3157.31طب عام وجراحةذكرٌاسٌن طه عبدهللا حاجب3672208420

غير هقبىل141052994.3828.3157.31طب عام وجراحةأنثىغادة ٌحٌى عبدالجلٌل منصور3682209521

غير هقبىل141253187.6326.2957.29طب عام وجراحةأنثىهٌفاء دمحم سعٌد احمد3692209454

غير هقبىل141042897.1329.1457.14طب عام وجراحةأنثىعائده دمحم حامد محًٌ الدٌن عل3702210337ً

غير هقبىل161043090.3827.1157.11طب عام وجراحةذكرجمال خالد مسعد عبدهللا الدغار3712210593

غير هقبىل171053283.6325.0957.09طب عام وجراحةأنثىامل عبدالحكٌم حمود عل3722209978ً

غير هقبىل18853186.8826.0657.06طب عام وجراحةذكراحمد دمحم شمس الدٌن عبد الماجد3732210002

غير هقبىل151143090.1327.0457.04طب عام وجراحةذكرسعٌد علً دمحم علً غوٌث3742210770

غير هقبىل13972993.2527.9856.98طب عام وجراحةأنثىنسٌم سعٌد احمد فارع3752210167

غير هقبىل101272993.2527.9856.98طب عام وجراحةذكرلصً غسان عبدالعزٌز اسعد3762210306

غير هقبىل131242993.1327.9456.94طب عام وجراحةأنثىاشجان فواز حسن علً كلٌب3772211048

غير هقبىل121093186.3825.9156.91طب عام وجراحةذكراٌهاب توفٌك عبدالوهاب حمٌد3782210147

غير هقبىل141042896.2528.8856.88طب عام وجراحةذكرعلً عبدالسالم دمحم علً عبدهللا الجالل3792209979

غير هقبىل81472992.8827.8656.86طب عام وجراحةذكرمدٌن عبدالملن دمحم عبدهللا3802208320

غير هقبىل151042992.8827.8656.86طب عام وجراحةأنثىاٌالف عبدالرلٌب احمد عبدالخالك3812208449

غير هقبىل15963089.3826.8156.81طب عام وجراحةذكربدر دمحم احمد دمحم3822210759

غير هقبىل1683279929.7056.70طب عام وجراحةأنثىاٌمان فؤاد احمد لائد3832210561

غير هقبىل151042992.1327.6456.64طب عام وجراحةذكراسامة نورالدٌن سعٌد دمحم3842206940

غير هقبىل161063282.1324.6456.64طب عام وجراحةذكرلبٌب مصطفى سعٌد عبدالوهاب3852211542

غير هقبىل161043088.6326.5956.59طب عام وجراحةذكرزكرٌا عبدهللا سٌف عل3862211951ً

غير هقبىل17472895.2528.5856.58طب عام وجراحةأنثىغٌداء شائف ابراهٌم سعد3872208603

غير هقبىل121342991.7527.5356.53طب عام وجراحةذكربشار توفٌك لاسم عل3882210320ً

غير هقبىل17673088.3826.5156.51طب عام وجراحةأنثىفاطمة عبدهللا احمد سعٌد فرحان3892211777

غير هقبىل711102894.7528.4356.43طب عام وجراحةذكرعبدالملن نشوان عبدالسالم هزاع3902208489
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غير هقبىل101262894.6328.3956.39طب عام وجراحةأنثىسمٌة دمحم احمد عباس3912209712

غير هقبىل14973087.7526.3356.33طب عام وجراحةأنثىبسملة دمحم لاسم سعٌد الصبري3922208917

غير هقبىل16112299127.3056.30طب عام وجراحةذكراسامة فضل دحان احمد الشبٌب3932208426ً

غير هقبىل19642990.6327.1956.19طب عام وجراحةأنثىرغد عبدالرحمن حسن دمحم الصنوي3942209111

غير هقبىل15772990.3827.1156.11طب عام وجراحةأنثىرنا لائد سعٌد احمد عمالن3952210123

غير هقبىل13972990.3827.1156.11طب عام وجراحةذكرعمار دمحم احمد دمحم المصري3962208601

غير هقبىل13952796.8829.0656.06طب عام وجراحةذكردمحم رضوان عبدالرحمن عبدهللا3972210415

غير هقبىل101162796.6328.9955.99طب عام وجراحةذكراوس فؤاد دمحم عبد هللا3982211455

غير هقبىل121242893.1327.9455.94طب عام وجراحةذكرصهٌب عادل عبدالهادي الصالح3992210218ً

غير هقبىل1678318324.9055.90طب عام وجراحةذكرذٌاب عبدالرحمن علً دمحم4002210390

غير هقبىل131073086.2525.8855.88طب عام وجراحةأنثىدعاء صالح عبدالرحمن لاسم4012209591

غير هقبىل16963182.8824.8655.86طب عام وجراحةذكرمؤٌد كامل سعٌد دمحم4022210632

غير هقبىل131163086.1325.8455.84طب عام وجراحةذكراحمد حمود احمد حاتم4032210663

غير هقبىل9108279628.8055.80طب عام وجراحةأنثىلٌالً عبدالمادر دمحم خالد الشمٌري4042209519

غير هقبىل17922892.6327.7955.79طب عام وجراحةذكرواثك وحٌد دمحم سلطان4052209025

غير هقبىل1784298926.7055.70طب عام وجراحةذكرخالد عبدالعزٌز منصور الحٌدري4062208842

غير هقبىل151122892.1327.6455.64طب عام وجراحةذكرتمام حمود لائد غالب4072209235

غير هقبىل17842988.526.5555.55طب عام وجراحةأنثىنورة خالد سعٌد خالد الحمٌدي4082208407

غير هقبىل13962891.6327.4955.49طب عام وجراحةأنثىنهً نجٌب دمحم محمود غالب4092209500

غير هقبىل171033084.8825.4655.46طب عام وجراحةذكرذٌاب دمحم احمد غالب فرحان4102210969

غير هقبىل12116298826.4055.40طب عام وجراحةذكربلٌغ دمحم احمد علً الحذٌف4112207175ً

غير هقبىل19563084.6325.3955.39طب عام وجراحةذكربشار بشٌر احمد عباس4122210595

غير هقبىل131032697.8829.3655.36طب عام وجراحةأنثىروان دمحم ٌاسٌن لائد الممطري4132211002

غير هقبىل13952794.528.3555.35طب عام وجراحةأنثىهدٌل عبدالغنً علً عبده العدٌن4142209930ً

غير هقبىل16742794.3828.3155.31طب عام وجراحةأنثىسارة معمر دمحم لاسم الزغروري4152210338

غير هقبىل79102697.1829.1555.15طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن مهند عبدالرحمن عبدالرلٌب4162208792

غير هقبىل12972890.527.1555.15طب عام وجراحةذكرابوبكر معاذ طربوش لاسم4172210162

غير هقبىل1199298726.1055.10طب عام وجراحةذكرلٌث اسامه عبدهللا طمٌم4182211283

غير هقبىل21813083.6325.0955.09طب عام وجراحةذكرانس عبدهللا لائد دمحم الحمٌدي4192210951

غير هقبىل131042793.528.0555.05طب عام وجراحةذكرعبدالوارث خالد عبدالبالً عل4202212186ً
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غير هقبىل15582890.1327.0455.04طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا سعٌد حمٌد4212212212

غير هقبىل17752986.6325.9954.99طب عام وجراحةذكررائد احمد صالح دمحم الحازم4222210562ً

غير هقبىل91162696.528.9554.95طب عام وجراحةأنثىبدور شولً حسن عبد الرحمن الملٌن4232209813

غير هقبىل13942696.3828.9154.91طب عام وجراحةذكراحمد دمحم احمد سٌف الصبري4242211217

غير هقبىل13872889.6326.8954.89طب عام وجراحةذكرغلٌس علً علً عبدالحفٌظ4252212171

غير هقبىل161043082.7524.8354.83طب عام وجراحةذكرمنتصر دمحم احمد غالب4262210870

غير هقبىل131052889.3826.8154.81طب عام وجراحةأنثىبلمٌس رزاز احمد عل4272209632ً

غير هقبىل121252985.7525.7354.73طب عام وجراحةأنثىسارة دمحم سعٌد دمحم شمسان4282211366

غير هقبىل17853082.3824.7154.71طب عام وجراحةذكردمحم فٌصل حمود سرحان4292209796

غير هقبىل71092695.6328.6954.69طب عام وجراحةذكرمنور نجٌب عبدالسالم عبدالوهاب4302212137

غير هقبىل13772792.2527.6854.68طب عام وجراحةأنثىبشائر حمود عبده ٌح4312209368ً

غير هقبىل14942792.2527.6854.68طب عام وجراحةأنثىاحسان عبدالباسط عبدالرلٌب احمد4322209758

غير هقبىل19722888.8826.6654.66طب عام وجراحةأنثىرٌم مصطفى حسن دائل حمادي4332210629

غير هقبىل131132791.7527.5354.53طب عام وجراحةأنثىمرٌم عبدالمادر دمحم عبده4342208834

غير هقبىل11972791.7527.5354.53طب عام وجراحةأنثىاسرار خالد عبدالجلٌل دمحم4352211502

غير هقبىل15652694.8828.4654.46طب عام وجراحةذكرلصً لائد عبدالرحمن سفٌان4362208479

غير هقبىل121052791.527.4554.45طب عام وجراحةأنثىاٌه ولٌد عبده سعٌد الشٌبان4372209283ً

غير هقبىل151122888.1326.4454.44طب عام وجراحةذكرحمدي سعٌد عبدهللا احمد4382210744

غير هقبىل16842887.7526.3354.33طب عام وجراحةأنثىفاطمة هشام نجمً احمد جودت4392210761

غير هقبىل61372694.3828.3154.31طب عام وجراحةأنثىردٌنة بكٌل حزام سعٌد دمحم المشرل4402209764ً

غير هقبىل11792790.8827.2654.26طب عام وجراحةأنثىهبه دمحم غالب احمد الوجٌة4412209245

غير هقبىل11126298425.2054.20طب عام وجراحةأنثىدٌنا علً اسماعٌل علً فارع4422208101

غير هقبىل16562790.3827.1154.11طب عام وجراحةذكربشٌر مكرم سعٌد عبدالمجٌد4432209015

غير هقبىل14942790.3827.1154.11طب عام وجراحةأنثىاسرار منصور ٌوسف عباس الولٌدي4442209550

غير هقبىل1465259729.1054.10طب عام وجراحةأنثىامة العلٌم علً هزاع دمحم4452212012

غير هقبىل121132693.6328.0954.09طب عام وجراحةأنثىجٌهان عبدالوهاب عبدالرلٌب ناجً العكادي4462209713

غير هقبىل14872983.525.0554.05طب عام وجراحةذكربشار عبدالكرٌم احمد دمحم4472211576

غير هقبىل131253080.1324.0454.04طب عام وجراحةذكردمحم عبدالموي عبدالجلٌل لائد4482212011

غير هقبىل13852693.3828.0154.01طب عام وجراحةأنثىبثٌنة دمحم عبده سعٌد4492211831

غير هقبىل16104308024.0054.00طب عام وجراحةأنثىبشائر ابراهٌم احمد عثمان4502209431
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غير هقبىل79112789.8826.9653.96طب عام وجراحةذكررٌان عبدالحكٌم عبدهللا سعٌد احمد4512208816

غير هقبىل91152596.3828.9153.91طب عام وجراحةأنثىاٌناس علً عبده الحاج عمٌل الدمٌن4522208380ً

غير هقبىل1268269327.9053.90طب عام وجراحةأنثىعائشة عارف دمحم اسعد4532208731

غير هقبىل121252982.7524.8353.83طب عام وجراحةذكردمحم عبدالكرٌم دمحم فرحان4542202012

غير هقبىل1087259628.8053.80طب عام وجراحةأنثىرٌم عصام احمد ثابت عبدالجلٌل4552209853

غير هقبىل141142982.2524.6853.68طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالحبٌب عبدالحمٌد نعمان4562208930

غير هقبىل91252692.1327.6453.64طب عام وجراحةذكرعبدالولً ناجً احمد سعٌد الماسم4572208648ً

غير هقبىل91182885.3825.6153.61طب عام وجراحةذكرعبدالوهاب امٌن عبدالوهاب سعٌد الصهٌب4582212094ً

غير هقبىل1088269227.6053.60طب عام وجراحةأنثىهاجر طالل غالب سفٌان4592210186

غير هقبىل8792498.6329.5953.59طب عام وجراحةذكرعبدالواسع حمود عبدالواسع عبدهللا الخرسان4602209744ً

غير هقبىل15752788.526.5553.55طب عام وجراحةذكرسارة ٌاسٌن شرف احمد سالم4612210556

غير هقبىل141052981.2524.3853.38طب عام وجراحةذكردمحم مختار احمد لاٌد البناء4622210511

غير هقبىل91342691.1327.3453.34طب عام وجراحةذكراٌاد عبدهللا غالب خالد4632209139

غير هقبىل121322787.7526.3353.33طب عام وجراحةأنثىالهام عبد السالم دمحم خالد4642211975

غير هقبىل12782787.7526.3353.33طب عام وجراحةذكراحمد عبده صالح عبدهللا4652212255

غير هقبىل14852787.526.2553.25طب عام وجراحةذكرحمدي نبٌل دمحم عبدالواسع4662211702

غير هقبىل12762594.1328.2453.24طب عام وجراحةأنثىابرار بسام علوان عبدهللا االسودي4672211871

غير هقبىل12842497.3829.2153.21طب عام وجراحةأنثىاٌثار صادق عبدالرحٌم سعٌد4682211428

غير هقبىل12852593.3828.0153.01طب عام وجراحةذكراحالم مطٌع شائع لاسم السلم4692211303ً

غير هقبىل11862593.1327.9452.94طب عام وجراحةأنثىهنادي شولً سعٌد فارع المرش4702209933ً

غير هقبىل13852689.7526.9352.93طب عام وجراحةذكراحمد سلطان مهٌوب احمد4712212155

غير هقبىل1792288324.9052.90طب عام وجراحةذكراسامة عبدالملن حمود سعٌد التبع4722210361ً

غير هقبىل9782496.1328.8452.84طب عام وجراحةذكرعالء عبدالرحٌم عبداالله عبدالواحد التمٌم4732208655ً

غير هقبىل131052882.6324.7952.79طب عام وجراحةذكرعبدالمجٌد عبدهللا عبدالمجٌد هاشم4742211309

غير هقبىل15572785.8825.7652.76طب عام وجراحةأنثىدعاء دمحم علً دمحم ابراهٌم الحمٌري4752209573

غير هقبىل91442785.8825.7652.76طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن عبدهللا حمود علً الوتٌري4762209588

غير هقبىل10952495.8828.7652.76طب عام وجراحةأنثىتغرٌد مجٌب احمد الزغٌر عبده دمحم4772210267

غير هقبىل101052592.527.7552.75طب عام وجراحةأنثىعبٌر منٌر صادق صالح النوٌه4782208291ً

غير هقبىل9982688.8826.6652.66طب عام وجراحةذكرذي ٌزن عبدهللا سٌف علً التمٌم4792208668ً

غير هقبىل14932688.8826.6652.66طب عام وجراحةأنثىالهنوف عبدالعزٌز احمد سعٌد4802208484
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غير هقبىل13852688.6326.5952.59طب عام وجراحةأنثىلبنان سعٌد حسن سعٌد الغالب4812211787ً

غير هقبىل13872881.7524.5352.53طب عام وجراحةأنثىعلٌاء احمد عبدالواسع حمٌد العرٌم4822211994ً

غير هقبىل14952881.524.4552.45طب عام وجراحةذكرٌاسر سلطان لاسم احمد4832207622

غير هقبىل13862784.7525.4352.43طب عام وجراحةذكردمحم محً الدٌن احمد سعٌد4842211867

غير هقبىل14822494.6328.3952.39طب عام وجراحةأنثىعائشة ٌاسٌن عبدالرحمن نعمان احمد4852210352

غير هقبىل13922494.528.3552.35طب عام وجراحةذكرٌحٌى فكري دمحم عبدالمجٌد المجاهد4862210416

غير هقبىل15100259127.3052.30طب عام وجراحةأنثىعصماء وهٌب علً مهٌوب االغبري4872209415

غير هقبىل12872784.2525.2852.28طب عام وجراحةذكرمعتصم مهٌوب دمحم سعٌد4882208160

غير هقبىل1383249428.2052.20طب عام وجراحةذكرنجٌب احمد لاسم سعٌد4892208595

غير هقبىل111322687.2526.1852.18طب عام وجراحةأنثىاٌمان عبداللطٌف دمحم عبدهللا4902207981

غير هقبىل101232590.527.1552.15طب عام وجراحةأنثىاٌة وهٌب عبده علً دمحم4912209229

غير هقبىل12922397.1329.1452.14طب عام وجراحةذكرمجد عبدهللا مهٌوب غالب4922209751

غير هقبىل121052783.2524.9851.98طب عام وجراحةذكرحافظ ابراهٌم دمحم ابراهٌم4932211211

غير هقبىل11952589.8826.9651.96طب عام وجراحةأنثىدعاء احمد عبدهللا علً سعد الحضوري4942209537

غير هقبىل13842589.7526.9351.93طب عام وجراحةذكركرٌم عبده لاسم طالب ٌحٌى4952209186

غير هقبىل13922492.8827.8651.86طب عام وجراحةذكردمحم ابراهٌم احمد سٌف الصبري4962211172

غير هقبىل81052396.1328.8451.84طب عام وجراحةذكراحمد عبدالجلٌل احمد عبدالواسع السفٌان4972208422ً

غير هقبىل111062782.7524.8351.83طب عام وجراحةذكرشكٌب دمحم احمد لحطان4982210753

غير هقبىل15822589.3826.8151.81طب عام وجراحةذكراحمد علً احمد دمحم4992210385

غير هقبىل13562492.527.7551.75طب عام وجراحةأنثىرحاب خالد علً دمحم عمالن االكحل5002212133ً

غير هقبىل17612492.2527.6851.68طب عام وجراحةأنثىاٌمان عبدالرزاق عمالن حمٌد الحاج5012209228

غير هقبىل8692395.3828.6151.61طب عام وجراحةذكرسلطان لحطان عبدالرلٌب حمود الشمٌري5022209790

غير هقبىل111142685.3825.6151.61طب عام وجراحةأنثىازال سند عبد الجبار نعمان الرباص5032210185ً

غير هقبىل121052781.8824.5651.56طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبدهللا سالم دمحم5042209871

غير هقبىل12752491.527.4551.45طب عام وجراحةذكرمعوذ دمحم امٌن دمحم سٌف5052210386

غير هقبىل14732491.2527.3851.38طب عام وجراحةذكرهارون سعٌد لائد احمد5062208569

غير هقبىل10762394.5828.3751.37طب عام وجراحةأنثىوئام فواز سعٌد عبدالجلٌل5072210189

غير هقبىل13942684.3825.3151.31طب عام وجراحةذكردمحم مارش عبدهللا على5082209980

غير هقبىل8772297.3829.2151.21طب عام وجراحةأنثىلمٌس وجدي مهٌوب دمحم5092208294

غير هقبىل11852490.527.1551.15طب عام وجراحةذكرهٌثم دمحم احمد عبدهللا نعمان5102210636

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

هعدل الثانىية
30% 

ثانوٌة

الوعدل النهائي 

30+70%
حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(نفمة خاصة ) 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنىعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غير هقبىل1543229729.1051.10طب عام وجراحةذكراحمد صادق ناجً منصور5112212057

غير هقبىل10104249027.0051.00طب عام وجراحةأنثىندى فؤاد نعمان لائد5122208055

غير هقبىل111042586.6325.9950.99طب عام وجراحةذكرامٌن دمحم مهٌوب عبدالوهاب5132208519

غير هقبىل15912586.6325.9950.99طب عام وجراحةذكرحسٌن عبدالرحمن احمد شمٌر5142209637

غير هقبىل1187268324.9050.90طب عام وجراحةذكرٌوسف لاسم صالح زٌد5152212049

غير هقبىل12562392.8827.8650.86طب عام وجراحةأنثىبشرى عبدالباري احمد عبدالغن5162211137ً

غير هقبىل11822199.529.8550.85طب عام وجراحةذكرمروان عبدالمٌوم دمحم اسماعٌل5172209877

غير هقبىل11862586.1325.8450.84طب عام وجراحةأنثىامال احمد دمحم عبده الرباط5182211177ً

غير هقبىل12562392.527.7550.75طب عام وجراحةذكرعمران عفٌف صالح احمد الهتاري5192210210

غير هقبىل81032199.1329.7450.74طب عام وجراحةذكردمحم عبدالغنً احمد عبدهللا سنان5202210462

غير هقبىل10572295.7528.7350.73طب عام وجراحةأنثىغدٌر اكرم دمحم علً مفلح5212210244

غير هقبىل9852295.528.6550.65طب عام وجراحةأنثىغادة علً مهٌوب عل5222211805ً

غير هقبىل10652198.7529.6350.63طب عام وجراحةذكردمحم عبدالكرٌم احمد سٌف السفٌان5232212221ً

غير هقبىل14742585.3825.6150.61طب عام وجراحةذكرمراد عماد عبده ناج5242209295ً

غير هقبىل13632295.3828.6150.61طب عام وجراحةأنثىعال عمار عبدالجلٌل سعٌد دمحم5252208215

غير هقبىل11113258525.5050.50طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن دمحم لاسم5262210705

غير هقبىل11672487.8826.3650.36طب عام وجراحةذكرعبدالواسع عبدهللا عبدالرب الدخٌن5272210229

غير هقبىل91142487.526.2550.25طب عام وجراحةأنثىبثٌنه جمال دمحم خالد5282208328

غير هقبىل1174229428.2050.20طب عام وجراحةذكرعمر عبدالماهر عبده سعٌد5292212032

غير هقبىل7972390.3827.1150.11طب عام وجراحةذكرمهند عبدالحكٌم دمحم هائل الصالح5302210733ً

غير هقبىل13832486.8826.0650.06طب عام وجراحةذكرمنذر احمد عبدالولً سالم5312212001

غير هقبىل11822196.3828.9149.91طب عام وجراحةذكرموسى دمحم شرف ثابت5322210570

غير هقبىل1285258324.9049.90طب عام وجراحةذكرعبدالباسط بشٌر عبدالباسط دمحم5332209081

غير هقبىل8852196.2528.8849.88طب عام وجراحةذكرنشوان حمٌر محمود دمحم الحمٌري5342210384

غير هقبىل12722196.1528.8549.85طب عام وجراحةأنثىشٌماء عبدالرحمن علً دمحم5352209320

غير هقبىل16532486.1325.8449.84طب عام وجراحةذكرلصً فؤاد ممبل نعمان5362208286

غير هقبىل10652195.7528.7349.73طب عام وجراحةأنثىامل ابراهٌم شائف احمد العرٌم5372211355ً

غير هقبىل8972485.2525.5849.58طب عام وجراحةأنثىدعاء منصور دمحم غالب5382209273

غير هقبىل1346238826.4049.40طب عام وجراحةأنثىشٌماء ادرٌس هاشم سعٌد المرٌش5392210780

غير هقبىل1073209829.4049.40طب عام وجراحةأنثىسكٌنة فهد عبدالواحد الترجم5402212210ً
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غير هقبىل10652194.528.3549.35طب عام وجراحةأنثىبثٌنة عبدهللا احمد دمحم5412209780

غير هقبىل14342194.3828.3149.31طب عام وجراحةأنثىبراءة عبدالوهاب دمحم احمد5422208382

غير هقبىل8113229127.3049.30طب عام وجراحةذكررسالن ابراهٌم دمحم عبدهللا5432208143

غير هقبىل12742387.6326.2949.29طب عام وجراحةذكرعبدهللا خالد سعٌد خالد5442210930

غير هقبىل11832290.527.1549.15طب عام وجراحةذكربغداد علً ثابت دمحم الشعري5452209867

غير هقبىل11652290.2527.0849.08طب عام وجراحةانس مالن عبده دمحم النمٌب5462207170

غير هقبىل91232483.3825.0149.01طب عام وجراحةذكردمحم عبدالعلٌم سعٌد دمحم5472209926

غير هقبىل71042193.2527.9848.98طب عام وجراحةأنثىصابرٌن عبدهللا سعٌد لائد الشمسان5482209901ً

غير هقبىل71242386.525.9548.95طب عام وجراحةذكرفلة عزٌز منصور داؤود العرٌم5492211210ً

غير هقبىل11842386.1325.8448.84طب عام وجراحةذكرصمر منٌر ممبل نعمان5502208992

غير هقبىل11562288.8826.6648.66طب عام وجراحةذكرحلمً عبدالرحمن عبدالجلٌل احمد5512210290

غير هقبىل1167248224.6048.60طب عام وجراحةذكردٌان امٌن محمود دمحم5522210588

غير هقبىل12752481.8824.5648.56طب عام وجراحةأنثىاداب معاذ لائد احمد سعٌد5532210764

غير هقبىل9942288.526.5548.55طب عام وجراحةأنثىاٌه عبدالواسع لاسم غالب5542210592

غير هقبىل7751998.2529.4848.48طب عام وجراحةأنثىهبه فؤاد عبده علً الشرٌح5552210608ً

غير هقبىل10832190.8827.2648.26طب عام وجراحةأنثىمشٌرة عبده حسن ناج5562208555ً

غير هقبىل13722286.7526.0348.03طب عام وجراحةذكرابوبكر شرف دمحم ابراهٌم5572211078

غير هقبىل81052383.3825.0148.01طب عام وجراحةذكردمحم امٌن احمد علً ناجً اللهب5582209794ً

غير هقبىل10104248024.0048.00طب عام وجراحةأنثىفاطمه عبد السالم سالم فارع المذحج5592208207ً

غير هقبىل15522286.2525.8847.88طب عام وجراحةأنثىرغد علً دمحم عبدهللا5602211264

غير هقبىل10832188.6326.5947.59طب عام وجراحةذكراحمددمحم احمد سعٌد5612212121

غير هقبىل13732381.8824.5647.56طب عام وجراحةأنثىرسلة عبده عبدهللا احمد5622210589

غير هقبىل71152381.6324.4947.49طب عام وجراحةذكراسامه احمد ٌحٌى احمد5632210697

غير هقبىل11842381.524.4547.45طب عام وجراحةذكرعصمت عبدالجلٌل سعٌد لاسم5642208815

غير هقبىل11711994.6328.3947.39طب عام وجراحةذكردمحم فؤاد حمود منصور عل5652210271ً

غير هقبىل9672284.3825.3147.31طب عام وجراحةذكرنواف عبدهللا علً علً لحٌش5662210382

غير هقبىل10842284.2525.2847.28طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا عبدالغنً غانم5672208372

غير هقبىل9721897.3829.2147.21طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا لائد لاسم شداد5682212146

غير هقبىل8741993.3828.0147.01طب عام وجراحةأنثىامٌرة عبدهللا لائد عبده5692208482

غير هقبىل10652186.6325.9946.99طب عام وجراحةأنثىبشائر دمحم احمد غالب5702210789

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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غير هقبىل7862186.525.9546.95طب عام وجراحةذكرنافع صادق عبداالله عون احمد5712209874

غير هقبىل11842379.523.8546.85طب عام وجراحةأنثىمالن سلطان لائد خالد العمري5722210340

غير هقبىل11732184.8825.4646.46طب عام وجراحةأنثىمرام لائد دمحم عبده الشرعب5732211543ً

غير هقبىل1264228124.3046.30طب عام وجراحةذكرولٌد لطف لائد امٌن العصم5742209508ً

غير هقبىل8631797.6329.2946.29طب عام وجراحةذكرهدٌل انور دمحم احمد5752211196

غير هقبىل7651894.1328.2446.24طب عام وجراحةذكررافت عبدالباسط دمحم عل5762208446ً

غير هقبىل12642280.3824.1146.11طب عام وجراحةأنثىشٌماء ٌاسر سالم احمد5772210282

غير هقبىل12511893.528.0546.05طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا دمحم لائد الشرعب5782209509ً

غير هقبىل5571796.7529.0346.03طب عام وجراحةأنثىفاطمة دمحم عبدالسالم دمحم5792210971

غير هقبىل6831796.528.9545.95طب عام وجراحةأنثىمنار خالد عبده دمحم5802210336

غير هقبىل6831796.2528.8845.88طب عام وجراحةأنثىمنال كمال عبدالرب مهٌوب5812209269

غير هقبىل1035189127.3045.30طب عام وجراحةذكردمحم فكري صادق علً الحبشى5822211161

غير هقبىل8572083.2524.9844.98طب عام وجراحةأنثىاٌثار بسام علوان عبدهللا5832211873

غير هقبىل956208324.9044.90طب عام وجراحةأنثىندى ولٌد لائد سعٌد ابراهٌم العامري5842208303

غير هقبىل3671696.2528.8844.88طب عام وجراحةذكردمحم عبدالجبار لاسم حسن الٌوسف5852208106ً

غير هقبىل9832082.6324.7944.79طب عام وجراحةذكرمرسل احمد حسان احمد5862212040

غير هقبىل9551985.2525.5844.58طب عام وجراحةذكرعز الدٌن عبدالسالم حمود دمحم شمسان5872211189

غير هقبىل10621888.526.5544.55طب عام وجراحةأنثىمالن اسكندر دمحم احمد الوجٌه5882211019

غير هقبىل5751791.2527.3844.38طب عام وجراحةذكرشرف دمحم ثابت احمد5892210566

غير هقبىل9351790.7227.2244.22طب عام وجراحةأنثىسلوى غالب دمحم صالح5902208403

غير هقبىل8631790.2527.0844.08طب عام وجراحةذكرخطاب عبدالرلٌب احمد فرحان5912210176

غير هقبىل9431693.1327.9443.94طب عام وجراحةذكرشهد خالد حزام مهٌوب العامري5922209855

غير هقبىل964198324.9043.90طب عام وجراحةذكراسامة توفٌك هائل سعٌد5932208750

غير هقبىل10631982.2524.6843.68طب عام وجراحةذكردمحم عبده مهٌوب عبدالرزاق5942210912

غير هقبىل8541788.3826.5143.51طب عام وجراحةذكرعلً دمحم علً احمد سلطان5952208509

غير هقبىل10341787.526.2543.25طب عام وجراحةأنثىغاده بنت طه عبده ٌحٌى التهام5962210366ً

غير هقبىل7651884.1325.2443.24طب عام وجراحةأنثىابرار عبدهللا دمحم سفٌان سٌف5972209421

غير هقبىل9541884.1325.2443.24طب عام وجراحةذكرهدٌل نبٌل احمد عبدهللا الدالل5982207302ً

غير هقبىل675188324.9042.90طب عام وجراحةأنثىالفت مختار احمد فارع5992209388

غير هقبىل8631785.7525.7342.73طب عام وجراحةذكرحسٌن عبدالغنً دمحم عل6002208115ً
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غير هقبىل6731687.526.2542.25طب عام وجراحةأنثىلما لبٌب علً احمد6012208873

غير هقبىل8731879.6323.8941.89طب عام وجراحةأنثىاٌة مسعد علً احمد السمٌع6022208224ً

غير هقبىل5651685.3825.6141.61طب عام وجراحةأنثىحماس محفوظ سٌف دمحم الجندي6032208473

غير هقبىل7451684.6325.3941.39طب عام وجراحةذكرابراهٌم عبدالحكٌم غالب عبده6042212003

غير هقبىل8521587.3826.2141.21طب عام وجراحةذكرحمزه عبدالحمٌد عبدالملن ابراهٌم6052209639

غير هقبىل4831584.1325.2440.24طب عام وجراحةذكردمحم حسن مهٌوب دمحم البرٌه6062210651ً

غير هقبىل5521291.8827.5639.56طب عام وجراحةأنثىرغد عبدهللا شائف سلطان الٌوسف6072208287ً

غير هقبىل4721382.2524.6837.68طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن احمد فاٌد دمحم6082210259

غير هقبىل110298.3829.5131.51طب عام وجراحةأنثىاٌه رمزي احمد عبدالرحمن لاسم6092208466

بدوى هىية221174082.1324.6464.64طب عام وجراحةذكررفعت عبدالموي دمحم احمد6102211678

بدوى هىية91242583.2524.9849.98طب عام وجراحةذكرلصً دمحم حمود احمد الكمال6112209820ً

بدوى هىية20102187.6326.2947.29طب عام وجراحةذكرعبدالماهر هزاع دمحم اسماعٌل البرٌه6122210960ً

بدوى هىية11912182.1324.6445.64طب عام وجراحةذكرصهٌب عبدالملن علً عبدهللا6132210943
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