
اجواليانجليزيكيوياءاحياء

هقبول2523186697.529.2595.25طب عام وجراحةأنثىرٌم دمحم سعٌد دمحم الشعب11913533ً

هقبول2522196695.8828.7694.76طب عام وجراحةأنثىمرٌم عبدالوارث عبده عبدهللا سالم21912814

هقبول232220659027.0092.00طب عام وجراحةذكرخالد عبدهللا احمد عل31918312ً

هقبول2423166395.528.6591.65طب عام وجراحةذكرمصطفى محمود سعٌد سٌف41915667

هقبول2421176298.3829.5191.51طب عام وجراحةأنثىامل عبدالولً عبدالحفٌظ عبده حسن51913822

هقبول2323176394.7528.4391.43طب عام وجراحةذكرعبدالمادر عبده دمحم احمد61921157

هقبول232120649127.3091.30طب عام وجراحةأنثىنادٌن زٌاد عبدهللا ثابت71912668

هقبول2323196586.8826.0691.06طب عام وجراحةذكرمناف كامل عمالن حٌدر81912665

هقبول2423176490.1327.0491.04طب عام وجراحةذكررافت عبدهللا علً سٌف91913352

هقبول2523156393.2527.9890.98طب عام وجراحةأنثىمالن خالد عبدهللا ناجً دمحم المدس101916142ً

هقبول2423156296.3828.9190.91طب عام وجراحةأنثىمرٌم امٌن علً دمحم المغرب111920423ً

هقبول2423186585.6325.6990.69طب عام وجراحةذكردمحم محمود احمد عل121919708ً

هقبول242318658525.5090.50طب عام وجراحةذكرهالل عادل ثابت عبدهللا131913559

هقبول2520166197.3829.2190.21طب عام وجراحةأنثىمنال بندر ناجً لائد141914578

هقبول2320186196.3328.9089.90طب عام وجراحةأنثىروان ولٌد حمود سٌف151919798

هقبول2324166389.2526.7889.78طب عام وجراحةأنثىهدى طه سعٌد مرشد161918807

هقبول2421196485.6325.6989.69طب عام وجراحةذكرمصعب ٌحٌى عبدالرحمن احمد الملٌن171913555

هقبول252116629027.0089.00طب عام وجراحةأنثىروٌدا فؤاد عبدهللا سعٌد181921508

هقبول2318196094.8828.4688.46طب عام وجراحةأنثىامٌمة مطهر بدر فضل191920426

هقبول2421176287.3826.2188.21طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا خالد نصر201916166

هقبول2520145996.528.9587.95طب عام وجراحةأنثىزبٌدة انور سٌف مثنى211915328

هقبول2220175995.3828.6187.61طب عام وجراحةذكردمحم ناجً عبدهللا احمد البعدان221913232ً

هقبول2320186188.526.5587.55طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن سعٌد دمحم عبادي231919134

هقبول2221165994.528.3587.35طب عام وجراحةذكرحذٌفه جمٌل مهٌوب احمد النظٌف241912618

هقبول2123155993.528.0587.05طب عام وجراحةذكرعمر لائد لاسم سعٌد المٌس251921710ً

هقبول2421145991.527.4586.45طب عام وجراحةذكرادهم عبدهللا دمحم خالد261922384

هقبول2419165991.2527.3886.38طب عام وجراحةذكرحسام موسى عبدهللا حمٌد271921152

هقبول2319175991.2527.3886.38طب عام وجراحةذكرعبدالعزٌز فهد سعٌد خالد281914846

هقبول2121165894.3828.3186.31طب عام وجراحةأنثىمٌمونة دمحم سعٌد علً الحٌدري291921846

هقبول2318165797.4829.2486.24طب عام وجراحةأنثىتسنٌم ولٌد مصطفى عبدالمادر الزرٌم301918663ً
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هقبول221917589428.2086.20طب عام وجراحةأنثىاسماء جالل منصور ممبل صالح311921242

هقبول2319165893.528.0586.05طب عام وجراحةذكرمنٌر عبدالغفار عبدالماهر عبدالواحد321915035

هقبول221519569829.4085.40طب عام وجراحةأنثىرحاب جمٌل عبداللطٌف عبدالحمٌد331914020

هقبول2318175891.1327.3485.34طب عام وجراحةذكراسامة عبدالرحمن احمد ٌحٌى341921500

هقبول2120155697.2529.1885.18طب عام وجراحةذكرحمزه عبدالرحمن لاسم احمد351912531

هقبول1918195696.9629.0985.09طب عام وجراحةذكركرٌم دمحم لاٌد امٌر حسن361915315

هقبول2417155694.6328.3984.39طب عام وجراحةذكرمحمود سلطان احمد دمحم371918824

هقبول2219165791.2527.3884.38طب عام وجراحةأنثىنسمة علً عبدالرحمن سعٌد381920140

هقبول2122145791.2527.3884.38طب عام وجراحةذكرخلدون عبده سعٌد سالم391913023

هقبول2318165790.8827.2684.26طب عام وجراحةذكرعمار دمحم سعٌد فرحان الحسام401921649ً

هقبول2218165693.7528.1384.13طب عام وجراحةذكردمحم نجٌب دمحم سلطان المخالف411912269ً

هقبول2116185596.8829.0684.06طب عام وجراحةذكرشكٌب دمحم علً دمحم421917641

هقبول2119155596.7529.0384.03طب عام وجراحةذكرفاروق سمٌر عبدهللا دمحم431904098

هقبول2217175693.2527.9883.98طب عام وجراحةذكردمحم فكري سٌف سعٌد حسٌن441919295

هقبول211916569327.9083.90طب عام وجراحةأنثىامٌمة عبدهللا احمدعبدهللا451919380

هقبول2117185692.6327.7983.79طب عام وجراحةذكرفؤاد عبدالحمٌد احمد منصور الٌافع461900784ً

هقبول2116185595.7528.7383.73طب عام وجراحةذكردمحم عبدالحكٌم احمد دمحم471917981

هقبول2020155595.3828.6183.61طب عام وجراحةذكرهشام سٌف مهٌوب دمحم481917131

هقبول2417175885.2525.5883.58طب عام وجراحةذكراسامة علً علً مرشد491912905

هقبول2118175691.8827.5683.56طب عام وجراحةذكردمحم غالب دمحم عل501915493ً

هقبول2219155691.6327.4983.49طب عام وجراحةأنثىلٌلى طاهر سعٌد ناجً الكمال511919300ً

هقبول2216175594.1328.2483.24طب عام وجراحةذكراٌمن هائل غالب دبوان521914926

هقبول2315165497.1329.1483.14طب عام وجراحةأنثىنور عبدالجبار علوان سعٌد الشٌبان531917552ً

هقبول2217145399.5229.8682.86طب عام وجراحةأنثىعبٌر حازم غالب صالح السعٌد541912267

هقبول1918175496.1628.8582.85طب عام وجراحةأنثىضحى دمحم علً المعمري551907969

هقبول211617549628.8082.80طب عام وجراحةذكرنادر مروان عبدالوهاب علً صالح561912625

هقبول2216185689.2526.7882.78طب عام وجراحةأنثىرٌم علً دمحم دمحم571916306

هقبول2416155592.527.7582.75طب عام وجراحةذكرعمر عبدالعزٌز شائف شرف581916294

هقبول2116175495.2528.5882.58طب عام وجراحةأنثىاسماء موسى دمحم موسى محنف591906185

هقبول1719185494.8828.4682.46طب عام وجراحةأنثىسكٌنة مطهر بدر فضل601920430
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غير هقبول221716559127.3082.30طب عام وجراحةذكربشار عبدهللا سعٌد احمد الشرعب611915725ً

غير هقبول2115185494.2528.2882.28طب عام وجراحةأنثىشٌماء احمد علً سٌف احمد621912794

غير هقبول2016185494.2528.2882.28طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبدهللا دمحم لائد الشرعب631921732ً

غير هقبول2219145590.8827.2682.26طب عام وجراحةذكرهارون عبده حسن دمحم االبٌض641907080

غير هقبول2214175397.529.2582.25طب عام وجراحةأنثىاٌه معاذ عبدالكرٌم عبده لائد651915885

غير هقبول2121165880.524.1582.15طب عام وجراحةذكرفؤاد لائد دمحم ناج661914856ً

غير هقبول2217165590.2527.0882.08طب عام وجراحةأنثىثناء دمحم نعمان سعد البرٌه671920213ً

غير هقبول232285396.8829.0682.06طب عام وجراحةأنثىشٌماء طه شمسان احمد دمحم المعمري681914071

غير هقبول231615549327.9081.90طب عام وجراحةأنثىمروى خالد دمحم مدهش دمحم691914967

غير هقبول1920145396.2528.8881.88طب عام وجراحةذكردمحم عبدالعلٌم احمد دمحم701915817

غير هقبول1919165492.8827.8681.86طب عام وجراحةذكروسٌم عبده لائد علً مهدي711918030

غير هقبول2116165395.7528.7381.73طب عام وجراحةأنثىهبه هللا صادق احمد فارع721913810

غير هقبول2118155492.1327.6481.64طب عام وجراحةأنثىارزاق سٌف دمحم داحش731922434

غير هقبول1616205298.1329.4481.44طب عام وجراحةأنثىعصماء حمٌد سٌف دائل احمد741914600

غير هقبول211913539428.2081.20طب عام وجراحةأنثىربا دمحم عبدهللا مرشد751919081

غير هقبول2116175490.3827.1181.11طب عام وجراحةذكررافت عبده دمحم ناجً ٌحٌى761912026

غير هقبول2218135392.6327.7980.79طب عام وجراحةأنثىساره احمد علً عبدهللا771919525

غير هقبول1815185199.0929.7380.73طب عام وجراحةأنثىنور عبدالحفٌظ علً حسن781912945

غير هقبول2315165488.7526.6380.63طب عام وجراحةذكرابراهٌم احمد صادق عل791918401ً

غير هقبول2118155488.7526.6380.63طب عام وجراحةأنثىسارة رمزي احمد سلطان المذحج801919948ً

غير هقبول2220105295.2528.5880.58طب عام وجراحةذكربسام هاشم دمحم عبدَّللاه811915529

غير هقبول2017145198.529.5580.55طب عام وجراحةأنثىحنان عبدهللا دمحم الحمٌدي821913482

غير هقبول2217145391.7527.5380.53طب عام وجراحةذكردمحم راوح هزاع مهٌوب831919023

غير هقبول192013529528.5080.50طب عام وجراحةأنثىابرار مختار احمد خالد المخالف841921322ً

غير هقبول1918155294.8828.4680.46طب عام وجراحةأنثىلطٌفه طاهر علً نصر الجالل851913523

غير هقبول2315155390.3827.1180.11طب عام وجراحةأنثىمارٌا عبدالغنً حمود دمحم الدبان861922850ً

غير هقبول2116175486.525.9579.95طب عام وجراحةأنثىغاده دمحم هزاع عبده الماسم871917034ً

غير هقبول211518548625.8079.80طب عام وجراحةأنثىامانً مطهر صادق الكده881917120ً

غير هقبول2122115485.7525.7379.73طب عام وجراحةذكرموسى دمحم جسار ناج891917970ً

غير هقبول2217135291.8827.5679.56طب عام وجراحةأنثىعبٌر متعب حمود سعٌد901900805
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غير هقبول2018145291.3827.4179.41طب عام وجراحةذكرعلً عبدالحكٌم لاسم نعمان دمحم الممطري911917080

غير هقبول2218145484.1325.2479.24طب عام وجراحةأنثىرٌم عبدالحكٌم احمد دمحم921920262

غير هقبول2118135290.527.1579.15طب عام وجراحةأنثىاٌناس علً دمحم ثابت931916416

غير هقبول1917155193.7528.1379.13طب عام وجراحةأنثىلٌالً احمد عبدالحمٌد ردمان الصانع941916663

غير هقبول221119529027.0079.00طب عام وجراحةأنثىاصالة العزي عبدالرحمن عبدالغن951919140ً

غير هقبول2016145096.6328.9978.99طب عام وجراحةأنثىمها ادٌب احمد سعٌد الحبش961914101ً

غير هقبول2215155289.526.8578.85طب عام وجراحةذكرفؤاد فهمً فؤاد طارش971912679

غير هقبول1919155386.1325.8478.84طب عام وجراحةذكربدر احمد دمحم علً الموشك981914082ً

غير هقبول2118135289.3826.8178.81طب عام وجراحةأنثىمناهل منٌر دمحم سعٌد991914994

غير هقبول2016155192.6327.7978.79طب عام وجراحةذكرحمزة سعٌد عبدهللا نعمان الحرازي1001910967

غير هقبول2017135095.8828.7678.76طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن احمد حسن لحطان1011918140

غير هقبول2018135192.1327.6478.64طب عام وجراحةذكرزكً عبدهللا دمحم احمد1021915441

غير هقبول2013175095.2528.5878.58طب عام وجراحةأنثىنهال دبوان علً سٌف المٌاح1031912996ً

غير هقبول1913174997.529.2578.25طب عام وجراحةأنثىافنان معاذ عبدالكرٌم عبده لائد1041915884

غير هقبول2018145286.6325.9977.99طب عام وجراحةذكرمحمود حمود عبده دمحم1051919702

غير هقبول2115165286.2525.8877.88طب عام وجراحةذكرعبدالجلٌل احمد دمحم ثابت1061920053

غير هقبول1918145189.3826.8177.81طب عام وجراحةذكرهاشم طه مهٌوب احمد1071918857

غير هقبول2017165382.6324.7977.79طب عام وجراحةذكررهٌب محمود سٌف احمد1081913297

غير هقبول2118115092.2527.6877.68طب عام وجراحةأنثىهٌام احمد عبده شرف المخالف1091914717ً

غير هقبول2313145092.2527.6877.68طب عام وجراحةأنثىدٌنا بشٌر دمحم عبده سعٌد العلٌم1101918575ً

غير هقبول2215135091.1327.3477.34طب عام وجراحةذكررهام ابراهٌم سعٌد نعمان البرٌه1111915672ً

غير هقبول2220105284.3825.3177.31طب عام وجراحةذكرعبد السمٌع اسماعٌل عبده سٌف1121915461

غير هقبول1917145090.6327.1977.19طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن احمد عبدالعزٌز ممبل1131920162

غير هقبول2116124993.6328.0977.09طب عام وجراحةأنثىشفاء لائد سعٌد احمد عمالن1141921922

غير هقبول221995090.2527.0877.08طب عام وجراحةذكرمنٌف سلطان صالح احمد1151915613

غير هقبول181616509027.0077.00طب عام وجراحةذكرٌونس محمود ناجً لائد االسدي1161921558

غير هقبول1716175089.8826.9676.96طب عام وجراحةذكررضوان مجٌب عبد هللا دمحم1171920040

غير هقبول2017145186.3825.9176.91طب عام وجراحةذكرعزالدٌن امٌن احمد عل1181916847ً

غير هقبول1913185089.3826.8176.81طب عام وجراحةذكرجالل امٌن لائد احمد1191914844

غير هقبول2115134992.6327.7976.79طب عام وجراحةذكرامٌن فٌصل عبدهللا ابراهٌم1201915855
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غير هقبول1416184895.0828.5276.52طب عام وجراحةذكرضٌف هللا علً ابراهٌم سلطان1211912643

غير هقبول171716508826.4076.40طب عام وجراحةذكربلٌغ محمود سلطان فاضل1221913359

غير هقبول2216104893.528.0576.05طب عام وجراحةأنثىوالٌات سمٌر دمحم سعٌد1231916120

غير هقبول2013164989.6326.8975.89طب عام وجراحةذكرمصطفى علً لاسم احمد1241920820

غير هقبول2014154989.1326.7475.74طب عام وجراحةأنثىبشرى دمحم احمد حسن1251917662

غير هقبول2012154795.7528.7375.73طب عام وجراحةأنثىتٌسٌر علً عبدالواحد عبده1261921293

غير هقبول1813174892.1327.6475.64طب عام وجراحةأنثىفائزة عبدالغفار علً عبدالموي1271916976

غير هقبول1814154795.3828.6175.61طب عام وجراحةذكردمحم عبدالكرٌم سٌف دمحم الممطري1281918264

غير هقبول181515489227.6075.60طب عام وجراحةأنثىعفراء فٌصل احمد لاسم1291912539

غير هقبول2217104988.1326.4475.44طب عام وجراحةذكرلؤي خالد عبدهللا سٌف البحٌري1301920223

غير هقبول211512489127.3075.30طب عام وجراحةذكرضٌاء دمحم هزاع سعٌد1311916073

غير هقبول2112164987.3826.2175.21طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن علً عبدالمادر هائل1321921672

غير هقبول1715164890.3827.1175.11طب عام وجراحةأنثىامٌره عبدالحكٌم احمد خالد1331910293

غير هقبول1614184890.2527.0875.08طب عام وجراحةأنثىبهٌة حمود مهٌوب علً الطٌار1341919045

غير هقبول2014144890.2527.0875.08طب عام وجراحةأنثىسمٌة عبده هائل دمحم ثابت1351912989

غير هقبول1916114696.6328.9974.99طب عام وجراحةذكرابراهٌم لائد سلطان دمحم1361915857

غير هقبول241784986.525.9574.95طب عام وجراحةذكردمحم مهٌوب دمحم سعٌد1371920811

غير هقبول1717154986.2525.8874.88طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن احمد علً دمحم الملن1381912533

غير هقبول1919104889.526.8574.85طب عام وجراحةذكرمهند احمد حسن خالد1391919982

غير هقبول1812164695.8828.7674.76طب عام وجراحةذكراشرف سمٌر عبدالوهاب عل1401917874ً

غير هقبول1912154695.8828.7674.76طب عام وجراحةأنثىدالٌا ودٌع عبدالفتاح فارع الشرجب1411913595ً

غير هقبول1915134792.527.7574.75طب عام وجراحةأنثىمالن عادل سعٌد الزعٌم1421911836ً

غير هقبول1716134695.6328.6974.69طب عام وجراحةأنثىسناء عبدالرحٌم مهٌوب دحان1431914091

غير هقبول1811174695.3828.6174.61طب عام وجراحةأنثىاٌات علً عبدالرب ردمان1441910773

غير هقبول1614164695.2528.5874.58طب عام وجراحةأنثىامة الرحمن دمحم لائد دمحم1451912615

غير هقبول1517164888.3826.5174.51طب عام وجراحةذكرعاهد رزاز لاسم دمحم1461921800

غير هقبول161218469528.5074.50طب عام وجراحةذكردمحم محفوظ دمحم عبدالمادر الخلٌدي1471918873

غير هقبول1811174694.3828.3174.31طب عام وجراحةأنثىمرٌم فتحً سعٌد علً دمحم1481922495

غير هقبول1710194694.1328.2474.24طب عام وجراحةأنثىابرار بسام علوان عبدهللا االسودي1491913600

غير هقبول2112144790.7527.2374.23طب عام وجراحةأنثىاٌحاء علً عبده احمد سعٌد1501919226
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غير هقبول201511469428.2074.20طب عام وجراحةأنثىدعاء روحان عبدالسمٌع عبدالرلٌب1511913026

غير هقبول1711174595.528.6573.65طب عام وجراحةأنثىشمس دمحم لائد فرحان الهٌال1521920143

غير هقبول1813144595.3828.6173.61طب عام وجراحةذكراحمد دمحم ٌحٌى احمد حسان1531922400

غير هقبول221684691.8827.5673.56طب عام وجراحةأنثىفاتن توفٌك حازم عبدالجلٌل1541921655

غير هقبول2015134885.1325.5473.54طب عام وجراحةذكرعبدالوهاب فائد احمد دمحم بلٌحو1551920443

غير هقبول1614164691.7527.5373.53طب عام وجراحةذكرالخضر صادق علً عبدهللا1561919251

غير هقبول1615144594.3828.3173.31طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالرحمن عباس االهدل1571921885

غير هقبول2016114787.526.2573.25طب عام وجراحةذكرزكرٌا احمد عبدالجلٌل ممبل1581919546

غير هقبول162111488425.2073.20طب عام وجراحةذكروسٌم عبدالرلٌب عبده احمد بحٌر1591919388

غير هقبول1911144497.1329.1473.14طب عام وجراحةأنثىعصماء احمد عبده ناجً الشرعب1601913324ً

غير هقبول1413174496.8829.0673.06طب عام وجراحةأنثىغدٌر عبدهللا علً مدهش1611913327

غير هقبول1613174688.526.5572.55طب عام وجراحةأنثىسال هٌكل امٌن دمحم عمالن الدبع1621918388ً

غير هقبول1713154591.527.4572.45طب عام وجراحةأنثىعال عبدالكرٌم بدري عبدالمختار1631915633

غير هقبول1511174398.1329.4472.44طب عام وجراحةذكرحاسم دمحم عبد الرب احمد نعمان1641919421

غير هقبول1713144494.3828.3172.31طب عام وجراحةذكردمحم مطهر عبدهللا حسام1651921241

غير هقبول21915459127.3072.30طب عام وجراحةذكراسامه علً عبدالمادر سعٌد1661921392

غير هقبول201410449428.2072.20طب عام وجراحةأنثىاحالم عبدهللا فرحان لاسم1671919252

غير هقبول1712154493.8828.1672.16طب عام وجراحةأنثىخوله علً عبده سعد نورالدٌن1681913272

غير هقبول1912144590.1327.0472.04طب عام وجراحةذكرصهٌب نبٌل ممبل عل1691919547ً

غير هقبول1912124396.7529.0372.03طب عام وجراحةأنثىامٌره دمحم سٌف فرحان الجنٌدي1701914374

غير هقبول181016449327.9071.90طب عام وجراحةذكردمحم عادل عبدالواسع عبدهللا1711921794

غير هقبول201484299.429.8271.82طب عام وجراحةأنثىعبٌر خالد احمد ثابت1721913173

غير هقبول1712154492.3827.7171.71طب عام وجراحةأنثىربا حزام لحطان عبدالعزٌز الخلٌدي1731919183

غير هقبول201312458926.7071.70طب عام وجراحةذكرمٌاد حزام احمد ناج1741916721ً

غير هقبول1712144394.7528.4371.43طب عام وجراحةأنثىخلود جواد عبدهللا دمحم1751913459

غير هقبول1714124394.6328.3971.39طب عام وجراحةأنثىشٌماء كارم محمود احمد االسودي1761921303

غير هقبول1914104394.6328.3971.39طب عام وجراحةأنثىمارٌا فؤاد محمود دمحم1771918357

غير هقبول221384394.2328.2771.27طب عام وجراحةأنثىانسام توفٌك حسن عبدالجبار1781921674

غير هقبول1412184490.7527.2371.23طب عام وجراحةذكردمحم سالم عبدهللا الجابري1791912358

غير هقبول1913124490.2527.0871.08طب عام وجراحةذكرعبدالعزٌز محفوظ لائد دمحم1801913741
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غير هقبول1415164586.7526.0371.03طب عام وجراحةأنثىبثٌنة توفٌك عبدالمادر المعمري1811914507

غير هقبول1913124489.7526.9370.93طب عام وجراحةأنثىجٌهان فهمً عبد الرحمن همام1821916222

غير هقبول912204199.1329.7470.74طب عام وجراحةأنثىحماس امٌن بجاش المشهور1831915128

غير هقبول1412174392.3727.7170.71طب عام وجراحةذكرزٌن العابدٌن علً عبدهللا دمحم1841915762

غير هقبول1916104585.1325.5470.54طب عام وجراحةذكرنبٌل عبدالحكٌم ظافر محسن1851912932

غير هقبول211484391.7527.5370.53طب عام وجراحةأنثىهدى منصور دمحم نعمان الحكٌم1861921340ً

غير هقبول171414458525.5070.50طب عام وجراحةذكرحسام عبدهللا دمحم عبدالرحمن1871920591

غير هقبول1610184488.2526.4870.48طب عام وجراحةذكرصفوت ولٌد دمحم سعٌد عبدهللا1881916305

غير هقبول171794391.527.4570.45طب عام وجراحةذكراسامة دمحم سعٌد عمالن1891921856

غير هقبول1414134197.1329.1470.14طب عام وجراحةأنثىغٌداء عبدالعالم دمحم عبدهللا صالح1901920351

غير هقبول1612154389.7526.9369.93طب عام وجراحةأنثىخدٌجة علً ثابت علً الفهٌدي1911921611

غير هقبول201312458324.9069.90طب عام وجراحةذكرعدنان احمد عبدهللا هزاع1921914083

غير هقبول1312164195.8828.7669.76طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا سلطان عبدهللا1931920031

غير هقبول1715104291.8827.5669.56طب عام وجراحةأنثىمالكة عبدالجلٌل غالب سعٌد1941919606

غير هقبول1717104484.8825.4669.46طب عام وجراحةأنثىاصاله صادق دمحم ناجً احمد1951914228

غير هقبول1414144291.4927.4569.45طب عام وجراحةذكرمحمود دمحم سعدي صالح1961919958

غير هقبول1714114291.3827.4169.41طب عام وجراحةأنثىامة العلٌم احمد دمحم الحمودي1971916977

غير هقبول169164194.6328.3969.39طب عام وجراحةأنثىمنٌرة دمحم علً بن علً الكهالن1981914784ً

غير هقبول1714114291.2527.3869.38طب عام وجراحةذكرجابر احمد ظافر صالح1991921112

غير هقبول161610429127.3069.30طب عام وجراحةأنثىبشرى ٌوسف سلٌمان عوض زهٌر2001916490

غير هقبول1610164288.8826.6668.66طب عام وجراحةذكرمنصور احمد فائد دمحم2011922102

غير هقبول2010124288.7526.6368.63طب عام وجراحةذكراحمد حمود احمد عبدالسالم2021921127

غير هقبول166173998.529.5568.55طب عام وجراحةأنثىزٌنب دمحم عبدهللا سعٌد سعٌد2031921081

غير هقبول191410438525.5068.50طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا عبدالوهاب دمحم2041913492

غير هقبول1612113997.529.2568.25طب عام وجراحةأنثىهٌفاء شهاب عبدالحبٌب دمحم2051916052

غير هقبول1811124190.527.1568.15طب عام وجراحةذكرصهٌب احمد عبده هزبر2061913930

غير هقبول1515104093.7528.1368.13طب عام وجراحةأنثىزٌنب عبدالمؤمن عبدهللا خالد2071914237

غير هقبول138173899.8829.9667.96طب عام وجراحةأنثىاضواء عبدالمٌوم دمحم اسماعٌل2081913384

غير هقبول1613124189.526.8567.85طب عام وجراحةأنثىثناء دمحم علً دمحم2091917465

غير هقبول1611144189.3826.8167.81طب عام وجراحةأنثىٌاسمٌن اكرم عبدهللا الماض2101920212ً
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غير هقبول1211163995.8828.7667.76طب عام وجراحةذكرعبدالملن دمحم بن دمحم فرحان2111921075

غير هقبول1611164382.524.7567.75طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن فهد عبدالجلٌل سٌف2121917564

غير هقبول181394091.527.4567.45طب عام وجراحةأنثىغٌداء عبدالملن احمد علً لاسم2131922099

غير هقبول1514134284.7525.4367.43طب عام وجراحةذكراحمد عبدالرحمن سعٌد ثابت2141917580

غير هقبول1610133994.7528.4367.43طب عام وجراحةأنثىمارٌا دمحم دمحم الحاج احمد2151917826

غير هقبول1712134284.3825.3167.31طب عام وجراحةذكرامجد حمود غالب فرحان2161908745

غير هقبول1215144187.1326.1467.14طب عام وجراحةأنثىٌسرى رفٌك عبدهللا احمد المهدي2171915294

غير هقبول199113993.7528.1367.13طب عام وجراحةذكراحمد خلٌل دمحم سعٌد العبس2181914495ً

غير هقبول1511144090.2527.0867.08طب عام وجراحةذكراٌاد غالب احمد نصر2191920944

غير هقبول201194090.2527.0867.08طب عام وجراحةأنثىسباء عبده سٌف ردمان عل2201921128ً

غير هقبول1610144089.526.8566.85طب عام وجراحةذكرعبدالسالم عارف سلطان ممبل2211916304

غير هقبول1214133992.2527.6866.68طب عام وجراحةذكردمحم بندر دمحم احمد2221914700

غير هقبول1413144185.1325.5466.54طب عام وجراحةأنثىموده دمحم ناجً راشد2231913944

غير هقبول1114123798.2829.4866.48طب عام وجراحةأنثىروزا عبدالموي عبده دمحم2241912661

غير هقبول1811134281.524.4566.45طب عام وجراحةذكراحمد فكري ناجً احمد2251917589

غير هقبول1612124087.8826.3666.36طب عام وجراحةذكراسحاق سعد سعٌد سٌف2261920168

غير هقبول1211163990.7527.2366.23طب عام وجراحةأنثىبسمه فٌصل عبدالمادر دمحم2271914414

غير هقبول1510123797.329.1966.19طب عام وجراحةأنثىافنان سٌف غالب العمري2281909521

غير هقبول1310143797.1329.1466.14طب عام وجراحةأنثىاٌه نبٌل دمحم عبدهللا الزرٌم2291916775ً

غير هقبول161011379729.1066.10طب عام وجراحةأنثىامة العلٌم علً هزاع دمحم2301915358

غير هقبول161014408726.1066.10طب عام وجراحةأنثىمارٌة عبده غالب حسن نصر2311914851

غير هقبول209103989.8826.9665.96طب عام وجراحةأنثىنورا حمود احمد سعٌد لائد الحٌدري2321920807

غير هقبول1710123989.2526.7865.78طب عام وجراحةأنثىروٌدا دمحم عبدهللا لائد2331912847

غير هقبول1412123892.527.7565.75طب عام وجراحةأنثىهدٌل عبدالملن عبدهللا صالح الشرعب2341913314ً

غير هقبول196133892.2527.6865.68طب عام وجراحةذكردمحم مسعد علً احمد2351921902

غير هقبول132063988.8826.6665.66طب عام وجراحةذكردمحم هزاع علً عبدهللا2361919566

غير هقبول158163988.3826.5165.51طب عام وجراحةأنثىمرام خالد ٌحٌى صالح ذٌبان2371913865

غير هقبول191110408525.5065.50طب عام وجراحةأنثىعلٌاء عدنان احمد كامل2381913140

غير هقبول1112143794.7528.4365.43طب عام وجراحةأنثىنوف ابراهٌم سعٌد انعم الشرعب2391916037ً

غير هقبول1612113987.1326.1465.14طب عام وجراحةذكردمحم احمد عبدالجلٌل صالح2401912867
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غير هقبول1211143793.5328.0665.06طب عام وجراحةذكرامجد سعٌد دمحم غوبة2411921091

غير هقبول1611113890.1327.0465.04طب عام وجراحةأنثىمروه رشاد دمحم عبدهللا البرٌه2421916525ً

غير هقبول141112379327.9064.90طب عام وجراحةأنثىاٌة هللا فكري عبدهللا الماض2431920207ً

غير هقبول1112153889.3826.8164.81طب عام وجراحةذكرعمر عبدالواحد دمحم عبدهللا2441920533

غير هقبول1611113889.2526.7864.78طب عام وجراحةذكرحمزه دمحم احمد خالد2451908342

غير هقبول1110163792.527.7564.75طب عام وجراحةذكراصٌل خالد مهٌوب عبده2461902801

غير هقبول1213133889.1326.7464.74طب عام وجراحةذكرغازي لطف دمحم احمد الشغدري2471920895

غير هقبول1414113985.6325.6964.69طب عام وجراحةأنثىتٌسٌر رفٌك عبدهللا احمد مهدي2481915321

غير هقبول151483792.0127.6064.60طب عام وجراحةأنثىاٌه احمد دمحم لاسم2491913123

غير هقبول101016369528.5064.50طب عام وجراحةأنثىبشائر عبده سعٌد اسماعٌل االحمدي2501913868

غير هقبول1410153984.525.3564.35طب عام وجراحةذكرٌوسف سامً عبدهللا عبده العرٌم2511917376ً

غير هقبول1713104080.8824.2664.26طب عام وجراحةذكرسٌف دمحم سٌف سعد2521912452

غير هقبول146163693.6328.0964.09طب عام وجراحةأنثىسارة احمد عبدالواحد لائد2531919440

غير هقبول1211133693.528.0564.05طب عام وجراحةذكراٌمن دمحم عبده دمحم2541916843

غير هقبول912153693.3828.0164.01طب عام وجراحةأنثىمٌان عبدالمادر علً بن علً الٌوسف2551921752ً

غير هقبول1411123789.2526.7863.78طب عام وجراحةذكرمهٌب امٌن احمد عبدهللا2561918175

غير هقبول1410123692.527.7563.75طب عام وجراحةذكرالحسٌن نجٌب دبوان فرحان2571907785

غير هقبول1210133595.6328.6963.69طب عام وجراحةذكراحمد عبدالوهاب عبده عبدهللا2581920164

غير هقبول151110369227.6063.60طب عام وجراحةأنثىازال دمحم مهٌوب سعٌد الشرعب2591918810ً

غير هقبول158133691.7527.5363.53طب عام وجراحةأنثىثمار دمحم عبدهللا مهٌوب سعٌد2601919886

غير هقبول139143691.527.4563.45طب عام وجراحةأنثىهبه ٌاسٌن سلطان عبدهللا العزعزي2611914131

غير هقبول1411103594.5828.3763.37طب عام وجراحةذكرجالل عبدالسالم بجاش دمحم الشرعب2621916147ً

غير هقبول151593980.2524.0863.08طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن احمد علً سٌف2631917843

غير هقبول1113133786.7526.0363.03طب عام وجراحةذكرامام عادل لائد درهم2641918256

غير هقبول1313103689.7526.9362.93طب عام وجراحةذكرعبدالعزٌز منصور عبدالعزٌز دمحم2651921753

غير هقبول171093688.526.5562.55طب عام وجراحةأنثىخولة عبده احمد عبادي العبادي2661917499

غير هقبول12814349528.5062.50طب عام وجراحةذكردمحم فؤاد عبده دمحم علً حسن2671912940

غير هقبول131113378425.2062.20طب عام وجراحةذكرعبدهللا دمحم مهٌوب دمحم2681914716

غير هقبول1011133493.2527.9861.98طب عام وجراحةأنثىاسرار عبدهللا احمد صالح الشلب2691919151ً

غير هقبول89173492.8827.8661.86طب عام وجراحةأنثىٌسرى دمحم عبدالولً عبدالغفار البركان2701920637ً
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غير هقبول1610113782.7524.8361.83طب عام وجراحةذكراصٌل عبدالهادي سعٌد دمحم2711921389

غير هقبول1610103685.3825.6161.61طب عام وجراحةأنثىخٌرٌه احمد دمحم عل2721915494ً

غير هقبول1110143588.526.5561.55طب عام وجراحةذكرعمرو انور سٌف مدهش الدبع2731921536ً

غير هقبول157123491.7527.5361.53طب عام وجراحةأنثىرهٌم عادل دمحم محبوب2741918480

غير هقبول811133298.2829.4861.48طب عام وجراحةأنثىنسٌم طه حزام عبدالول2751918296ً

غير هقبول18793491.2527.3861.38طب عام وجراحةذكرابراهٌم عبدهللا دمحم عبدالبال2761918639ً

غير هقبول614163684.1325.2461.24طب عام وجراحةذكرنادر امٌن محمود احمد المجاهد2771916745

غير هقبول16983392.527.7560.75طب عام وجراحةذكردمحم فؤاد عبدالخالك هاشم27819122197

غير هقبول121193295.628.6860.68طب عام وجراحةأنثىروان لاٌد سلطان حشٌف2791912931

غير هقبول711153391.2527.3860.38طب عام وجراحةذكرمنٌر نجٌب دمحم سلطان المخالف2801921212ً

غير هقبول107153294.3828.3160.31طب عام وجراحةأنثىخلود هشام نجمً احمد جودت2811915323

غير هقبول131543293.9528.1960.19طب عام وجراحةأنثىعزة خالد عبده احمد2821916535

غير هقبول79163293.7528.1360.13طب عام وجراحةأنثىفاطمة دمحم سعٌد عبدالواسع2831916901

غير هقبول17973389.7526.9359.93طب عام وجراحةذكرارسالن منصور هزاع سٌف2841916070

غير هقبول1211103389.3826.8159.81طب عام وجراحةأنثىحنٌن انور عبدهللا دمحم العزان2851913807ً

غير هقبول151173389.1326.7459.74طب عام وجراحةأنثىخدٌجة احمد خضر عبدالوكٌل السماف2861909672

غير هقبول158113485.525.6559.65طب عام وجراحةأنثىسندس دمحم علً ٌحٌى العواض2871913112ً

غير هقبول1211113485.525.6559.65طب عام وجراحةأنثىهدٌل طه احمد شمسان2881921639

غير هقبول111383292.1327.6459.64طب عام وجراحةذكرلبٌب نجٌب ممبل عبده دمحم2891914511

غير هقبول119133388.3826.5159.51طب عام وجراحةأنثىنسمة نجٌب ممبل دمحم لائد2901915368

غير هقبول151083388.1326.4459.44طب عام وجراحةذكروائل عبدهللا علً دمحم2911918896

غير هقبول97143097.5829.2759.27طب عام وجراحةأنثىشٌماء دمحم عبدهللا الصوف2921915484ً

غير هقبول165123387.1326.1459.14طب عام وجراحةأنثىمنار عبده ثابت دمحم احمد2931916729

غير هقبول151193580.1324.0459.04طب عام وجراحةذكردمحم عبدالكرٌم عبدهللا علً دمحم لاسم2941916746

غير هقبول911103095.0728.5258.52طب عام وجراحةذكرصالح دمحم عبده دمحم عل2951913552ً

غير هقبول910153480.7524.2358.23طب عام وجراحةأنثىدالل دمحم احمد دمحم غالب2961918712

غير هقول1011113287.1326.1458.14طب الفم واالسنانذكراحمد عادل عبدالرب نعمان2971914995

غير هقبول136123190.3827.1158.11طب عام وجراحةأنثىفاطمة فهد عبدالواحد لائد الترجم2981921000ً

غير هقبول19783479.3823.8157.81طب عام وجراحةذكروائل عبدالصمد عبدهللا لاسم2991920219

غير هقبول141283479.3823.8157.81طب عام وجراحةذكررهٌب ابراهٌم دمحم احمد3001918344
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غير هقبول119123285.7525.7357.73طب عام وجراحةذكروجدي اسماعٌل عبدالرلٌب صالح3011915370

غير هقبول15963092.1327.6457.64طب عام وجراحةأنثىبٌان صادق عبدهللا علً سعد3021921593

غير هقبول810133188.6326.5957.59طب عام وجراحةذكركمال جمال عبدهللا ناجً سعٌد3031914508

غير هقبول15883188.526.5557.55طب عام وجراحةذكرعمران عبدالموي دمحم عبدهللا3041920167

غير هقبول12136318826.4057.40طب عام وجراحةذكردمحم داؤود احمد طاهر3051919505

غير هقبول108102897.7529.3357.33طب عام وجراحةأنثىالعنود عبدالعزٌز احمد سعٌد المشول3061921318ً

غير هقبول12993090.3827.1157.11طب عام وجراحةذكراٌهاب عبدالعلٌم احمد عبدالواسع3071913449

غير هقبول51213309027.0057.00طب عام وجراحةذكردمحم نجٌب دمحم عبدالعزٌز فرحان3081916031

غير هقبول14983186.6325.9956.99طب عام وجراحةذكراكرم علً علً ممبل3091916082

غير هقبول121353088.7526.6356.63طب عام وجراحةذكراسامة احمد عبدالرحمن دمحم3101921860

غير هقبول14782991.8827.5656.56طب عام وجراحةذكردمحم معاذ مطهر دمحم الحسن3111916975ً

غير هقبول119103088.1326.4456.44طب عام وجراحةأنثىهبة لائد احمد حسن الجندي3121913338

غير هقبول121173087.8826.3656.36طب عام وجراحةذكرمروان عبدالملن اسماعٌل سالم الفرٌد3131921353

غير هقبول131042796.8829.0656.06طب عام وجراحةذكرعبدالجلٌل خلٌل عبدالستار عبدالجلٌل3141918614

غير هقبول1010103086.525.9555.95طب عام وجراحةذكرالحسٌن علً احمد دمحم3151918172

غير هقبول99112989.7526.9355.93طب عام وجراحةأنثىاسراء حمود عبدالرحمن مسعود3161917426

غير هقبول107143182.3824.7155.71طب عام وجراحةذكررامز عبدهللا عبدالرحمن دمحم حسن اللبٌن3171919202

غير هقبول136102988.8826.6655.66طب عام وجراحةذكردمحم عبدالمولى عبدالرحمن ناج3181912420ً

غير هقبول78142988.8826.6655.66طب عام وجراحةذكراحمد فهد دمحم حسان عبده3191917690

غير هقبول121242891.527.4555.45طب عام وجراحةأنثىهدٌل منصور دمحم سعٌد الجندي3201918012

غير هقبول111262987.7526.3355.33طب عام وجراحةأنثىانفال احمد لائد لاسم الجعدي3211912257

غير هقبول12115289127.3055.30طب عام وجراحةأنثىصفٌه بدٌع عبدالحلٌم سعٌد3221915993

غير هقبول117102890.3827.1155.11طب عام وجراحةذكرهٌثم عبدالجلٌل عبدالمادر عبدالبال3231918658ً

غير هقبول611133083.6325.0955.09طب عام وجراحةذكربشار عبدالوارث لائد احمد3241916522

غير هقبول86152986.8826.0655.06طب عام وجراحةأنثىٌسرى علً دمحم عبدالرحمن3251922104

غير هقبول91282986.8826.0655.06طب عام وجراحةذكرعبدهللا هاشم عبده مهٌوب3261918489

غير هقبول13792986.525.9554.95طب عام وجراحةذكرعبدهللا حبٌب سعٌد عبدهللا3271915187

غير هقبول117112986.1325.8454.84طب عام وجراحةذكرخطاب حمود عبدالغنً عبدالول3281916349ً

غير هقبول12962792.3827.7154.71طب عام وجراحةذكرعز الدٌن سعٌد احمد لاسم3291918228

غير هقبول78153082.1324.6454.64طب عام وجراحةذكراٌهاب وهٌب دمحم عبدالعزٌز3301912590
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غير هقبول91182888.6326.5954.59طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن دمحم ناجً احمد الدهبل3311914626ً

غير هقبول88143081.8824.5654.56طب عام وجراحةذكرصادق علً مهٌوب عبدهللا3321917201

غير هقبول88112790.7527.2354.23طب عام وجراحةأنثىسونٌا جازم احمد عبدهللا الصبري3331919498

غير هقبول13983080.6324.1954.19طب عام وجراحةذكرعزالدٌن احمد علً لاسم3341912413

غير هقبول125112886.8826.0654.06طب عام وجراحةأنثىرحمه عبدهللا احمد سعٌد3351912595

غير هقبول91262789.526.8553.85طب عام وجراحةذكرخالد فٌصل احمد لاسم سعد3361912543

غير هقبول78122788.3826.5153.51طب عام وجراحةأنثىتسنٌم جعفر عبده دمحم العبس3371918823ً

غير هقبول12410269127.3053.30طب عام وجراحةأنثىوهبٌة دمحم احمد صالح3381916173

غير هقبول13782883.6325.0953.09طب عام وجراحةأنثىوردة علً احمد عبده3391918323

غير هقبول13952786.6325.9952.99طب عام وجراحةذكرخالد ناجً سرحان ناج3401918188ً

غير هقبول8992689.526.8552.85طب عام وجراحةذكراٌهاب دمحم رشاد عبدالوهاب3411918746

غير هقبول12752496.128.8352.83طب عام وجراحةذكرمهند نبٌل صالح سفٌان3421914177

غير هقبول101072785.8825.7652.76طب عام وجراحةأنثىصابرٌن كامل دمحم عبدالمغن3431921718ً

غير هقبول1384259227.6052.60طب عام وجراحةذكررضوان احمد عوض عبدهللا االهدل3441919108

غير هقبول9982686.525.9551.95طب عام وجراحةأنثىجهاد دمحم عبدهللا ابراهٌم المحمودي3451918097

غير هقبول11772587.2526.1851.18طب عام وجراحةذكراحمد عادل ٌوسف دمحم3461914182

غير هقبول91152586.8826.0651.06طب عام وجراحةذكرعمرو علً غالب حسان3471912423

غير هقبول13832490.1327.0451.04طب عام وجراحةذكرعزالدٌن عبدالرحمن لائد سٌف الحمودي3481912361

غير هقبول7992586.7526.0351.03طب عام وجراحةأنثىنهً سلطان عبدهللا لائد الصوف3491916284ً

غير هقبول61072393.3828.0151.01طب عام وجراحةأنثىرغدة عبدهللا عبدالرحمن دمحم حسن3501908854

غير هقبول88102683.2524.9850.98طب عام وجراحةذكرعبدالحافظ عبدالعلٌم دمحم عبدالرحمن3511912833

غير هقبول96102585.7525.7350.73طب عام وجراحةأنثىسماء عبدالباسط عبدالرب دمحم3521912793

غير هقبول61152295.3828.6150.61طب عام وجراحةأنثىهددى احمد كوري لائد3531914455

غير هقبول7792391.3827.4150.41طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا حسان سعٌد3541915975

غير هقبول8710258224.6049.60طب عام وجراحةذكررٌان عبدالباسط دمحم لائد3551913058

غير هقبول8952291.7527.5349.53طب عام وجراحةأنثىجولٌا جمال احمد غانم3561912571

غير هقبول12552291.3827.4149.41طب عام وجراحةذكرعاصم فؤاد دمحم غانم3571918153

غير هقبول95112581.2524.3849.38طب عام وجراحةذكرسامح عبدالجلٌل دمحم صالح المعافري3581918098

غير هقبول8962383.7525.1348.13طب عام وجراحةذكردمحم عدنان علً عبده الشرعب3591918343ً

غير هقبول61172480.2524.0848.08طب عام وجراحةذكرزائد احمد عبده عل3601905825ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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غير هقبول51082382.6324.7947.79طب عام وجراحةأنثىهدٌل مختار احمد سعٌد3611914468

غير هقبول8842091.1327.3447.34طب عام وجراحةأنثىعصماء دمحم مهٌوب عبدالمولى3621914129

غير هقبول9742089.6326.8946.89طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالسالم مهٌوب سعٌد3631915423

غير هقبول41252186.2525.8846.88طب عام وجراحةذكرحبٌب مجٌب عبدالواحد عل3641920746ً

غير هقبول4882084.3825.3145.31طب عام وجراحةذكرصالح مختار امٌن احمد عبدالرب3651920433

غير هقبول775198625.8044.80طب عام وجراحةذكرهشام احمد عبدهللا لاسم رام3661917842ً

غير هقبول8631791.527.4544.45طب عام وجراحةذكرفراس عبده دمحم عل3671908683ً

غير هقبول7741886.2525.8843.88طب عام وجراحةذكردمحم امٌن دمحم عبدالرزاق المحٌا3681915190

غير هقبول8461884.2525.2843.28طب عام وجراحةأنثىرحاب عبدالواحد عبدالعظٌم حمٌد3691914997

غير هقبول8911880.2524.0842.08طب عام وجراحةذكراحمد عبدالحافظ احمد سفٌان3701911818
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هقبول232120649127.3091.30طب الفم واالسنانأنثىنادٌن زٌاد عبدهللا ثابت11912668

هقبول2323196586.8826.0691.06طب الفم واالسنانذكرمناف كامل عمالن حٌدر21912665

هقبول2523156393.2527.9890.98طب الفم واالسنانأنثىمالن خالد عبدهللا ناجً دمحم المدس31916142ً

هقبول2121196197.529.2590.25طب الفم واالسنانذكراصٌل احمد علً سعٌد مشعل ردمان41914314

هقبول2520166197.3829.2190.21طب الفم واالسنانأنثىمنال بندر ناجً لائد51914578

هقبول2320186196.3328.9089.90طب الفم واالسنانأنثىروان ولٌد حمود سٌف61919798

هقبول2220175995.3828.6187.61طب الفم واالسنانذكردمحم ناجً عبدهللا احمد البعدان71913232ً

هقبول2221165994.528.3587.35طب الفم واالسنانذكرحذٌفه جمٌل مهٌوب احمد النظٌف81912618

هقبول2123155993.528.0587.05طب الفم واالسنانذكرعمر لائد لاسم سعٌد المٌس91921710ً

هقبول2121165894.3828.3186.31طب الفم واالسنانأنثىمٌمونة دمحم سعٌد علً الحٌدري101921846

هقبول2318165797.4829.2486.24طب الفم واالسنانأنثىتسنٌم ولٌد مصطفى عبدالمادر الزرٌم111918663ً

هقبول1918195696.9629.0985.09طب الفم واالسنانذكركرٌم دمحم لاٌد امٌر حسن121915315

هقبول2318165790.8827.2684.26طب الفم واالسنانذكرعمار دمحم سعٌد فرحان الحسام131921649ً

هقبول2219155691.6327.4983.49طب الفم واالسنانأنثىلٌلى طاهر سعٌد ناجً الكمال141919300ً

هقبول2219135497.529.2583.25طب الفم واالسنانأنثىندى عمر احمد لائد غالب151917591

هقبول2416155592.527.7582.75طب الفم واالسنانذكرعمر عبدالعزٌز شائف شرف161916294

هقبول1719185494.8828.4682.46طب الفم واالسنانأنثىسكٌنة مطهر بدر فضل171920430

هقبول221716559127.3082.30طب الفم واالسنانذكربشار عبدهللا سعٌد احمد الشرعب181915725ً

هقبول2116165395.7528.7381.73طب الفم واالسنانأنثىهبه هللا صادق احمد فارع191913810

هقبول1616205298.1329.4481.44طب الفم واالسنانأنثىعصماء حمٌد سٌف دائل احمد201914600

هقبول2116175490.3827.1181.11طب الفم واالسنانذكررافت عبده دمحم ناجً ٌحٌى211912026

هقبول2017155295.7528.7380.73طب الفم واالسنانأنثىاٌة صالح احمد ثابت الجرادي221919154

هقبول2118155488.7526.6380.63طب الفم واالسنانأنثىسارة رمزي احمد سلطان المذحج231919948ً

هقبول2017145198.529.5580.55طب الفم واالسنانأنثىحنان عبدهللا دمحم الحمٌدي241913482

هقبول2116175486.525.9579.95طب الفم واالسنانأنثىغاده دمحم هزاع عبده الماسم251917034ً

هقبول2122115485.7525.7379.73طب الفم واالسنانذكرموسى دمحم جسار ناج261917970ً

هقبول2217135291.8827.5679.56طب الفم واالسنانأنثىعبٌر متعب حمود سعٌد271900805

هقبول2118125193.6328.0979.09طب الفم واالسنانأنثىهٌفاء عبده منصور حسن281921453

هقبول2016145096.6328.9978.99طب الفم واالسنانأنثىمها ادٌب احمد سعٌد الحبش291914101ً

هقبول2016155192.6327.7978.79طب الفم واالسنانذكرحمزة سعٌد عبدهللا نعمان الحرازي301910967

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة 

الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(نفمة خاصة ) 2019/2020نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هقبول2018135192.1327.6478.64طب الفم واالسنانذكرزكً عبدهللا دمحم احمد311915441

هقبول2013175095.2528.5878.58طب الفم واالسنانأنثىنهال دبوان علً سٌف المٌاح321912996ً

هقبول2017165382.6324.7977.79طب الفم واالسنانذكررهٌب محمود سٌف احمد331913297

هقبول2313145092.2527.6877.68طب الفم واالسنانأنثىدٌنا بشٌر دمحم عبده سعٌد العلٌم341918575ً

هقبول2220105284.3825.3177.31طب الفم واالسنانذكرعبد السمٌع اسماعٌل عبده سٌف351915461

هقبول1817155090.7527.2377.23طب الفم واالسنانذكراٌمن علً ناجً سلمان عل361919197ً

هقبول1917145090.6327.1977.19طب الفم واالسنانذكرعبدالرحمن احمد عبدالعزٌز ممبل371920162

هقبول2116124993.6328.0977.09طب الفم واالسنانأنثىشفاء لائد سعٌد احمد عمالن381921922

هقبول221995090.2527.0877.08طب الفم واالسنانذكرمنٌف سلطان صالح احمد391915613

هقبول2017145186.3825.9176.91طب الفم واالسنانذكرعزالدٌن امٌن احمد عل401916847ً

هقبول2014154989.1326.7475.74طب الفم واالسنانأنثىبشرى دمحم احمد حسن411917662

هقبول2217104988.1326.4475.44طب الفم واالسنانذكرلؤي خالد عبدهللا سٌف البحٌري421920223

هقبول1919104889.526.8574.85طب الفم واالسنانذكرمهند احمد حسن خالد431919982

هقبول1912154695.8828.7674.76طب الفم واالسنانأنثىدالٌا ودٌع عبدالفتاح فارع الشرجب441913595ً

هقبول1915134792.527.7574.75طب الفم واالسنانأنثىمالن عادل سعٌد الزعٌم451911836ً

هقبول1716134695.6328.6974.69طب الفم واالسنانأنثىسناء عبدالرحٌم مهٌوب دحان461914091

هقبول2111154791.7527.5374.53طب الفم واالسنانأنثىرٌنا عبد الجلٌل علً عبده لاسم471913167

هقبول161218469528.5074.50طب الفم واالسنانذكردمحم محفوظ دمحم عبدالمادر الخلٌدي481918873

هقبول1911164694.1328.2474.24طب الفم واالسنانأنثىغدٌر لاسم ٌحٌى لاسم غالب491914371

هقبول181414469227.6073.60طب الفم واالسنانأنثىمها احمد خالد ردمان الشرعب501918039ً
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غير هقول1913144688.3826.5172.51طب الفم واالسنانذكررٌاض عبداالله علً عبدهللا511919015

غير هقول2012144687.6326.2972.29طب الفم واالسنانأنثىاٌمان دمحم احمد دبٌز521921398

غير هقول1912124396.7529.0372.03طب الفم واالسنانأنثىامٌره دمحم سٌف فرحان الجنٌدي531914374

غير هقول181016449327.9071.90طب الفم واالسنانذكردمحم عادل عبدالواسع عبدهللا541921794

غير هقول1914104394.6328.3971.39طب الفم واالسنانأنثىمارٌا فؤاد محمود دمحم551918357

غير هقول221384394.2328.2771.27طب الفم واالسنانأنثىانسام توفٌك حسن عبدالجبار561921674

غير هقول1415164586.7526.0371.03طب الفم واالسنانأنثىبثٌنة توفٌك عبدالمادر المعمري571914507

غير هقول229144586.6325.9970.99طب الفم واالسنانأنثىهدٌل ٌاسر عبده احمد581917092

غير هقول1913124489.7526.9370.93طب الفم واالسنانأنثىجٌهان فهمً عبد الرحمن همام591916222

غير هقول1714124392.3827.7170.71طب الفم واالسنانأنثىمادلٌن نبٌل عبدالولً الحاج دمحم601913607

غير هقول1916104585.1325.5470.54طب الفم واالسنانذكرنبٌل عبدالحكٌم ظافر محسن611912932

غير هقول171794391.527.4570.45طب الفم واالسنانذكراسامة دمحم سعٌد عمالن621921856

غير هقول1610154197.1329.1470.14طب الفم واالسنانذكرزكً رشاد عبدالرحمن لاسم الماض631919038ً

غير هقول1511164292.8827.8669.86طب الفم واالسنانأنثىسحر خالد غالب عبادي641916978

غير هقول1717104484.8825.4669.46طب الفم واالسنانأنثىاصاله صادق دمحم ناجً احمد651914228

غير هقول1115164291.527.4569.45طب الفم واالسنانأنثىشذى دمحم امٌن احمد حسن661918552

غير هقول1714114291.3827.4169.41طب الفم واالسنانأنثىامة العلٌم احمد دمحم الحمودي671916977

غير هقول1410174193.1327.9468.94طب الفم واالسنانأنثىبثٌنة دمحم مهٌوب دمحم الخلٌدي681916270

غير هقول191410438525.5068.50طب الفم واالسنانذكردمحم عبدهللا عبدالوهاب دمحم691913492

غير هقول1512164384.6325.3968.39طب الفم واالسنانذكروضاح صالح صالح مانع الحذٌف701920583ً

غير هقول138173899.8829.9667.96طب الفم واالسنانأنثىاضواء عبدالمٌوم دمحم اسماعٌل711913384

غير هقول1211163995.8828.7667.76طب الفم واالسنانذكرعبدالملن دمحم بن دمحم فرحان721921075

غير هقول159153994.3828.3167.31طب الفم واالسنانأنثىهدٌل دمحم عبدالحمٌد غالب اسماعٌل731917277

غير هقول131016399428.2067.20طب الفم واالسنانأنثىهدٌل عبدالحافظ عبدهللا لائد741918968

غير هقول199113993.7528.1367.13طب الفم واالسنانذكراحمد خلٌل دمحم سعٌد العبس751914495ً

غير هقول1712114088.1326.4466.44طب الفم واالسنانأنثىٌسرى خلٌل عبدهللا احمد761920861

غير هقول1211163990.7527.2366.23طب الفم واالسنانأنثىبسمه فٌصل عبدالمادر دمحم771914414

غير هقول161014408726.1066.10طب الفم واالسنانأنثىمارٌة عبده غالب حسن نصر781914851

غير هقول181484085.1325.5465.54طب الفم واالسنانذكرحسٌن احمد عبدالعزٌز عبدالحمٌد791919181

غير هقول158163988.3826.5165.51طب الفم واالسنانأنثىمرام خالد ٌحٌى صالح ذٌبان801913865
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غير هقول1112143794.7528.4365.43طب الفم واالسنانأنثىنوف ابراهٌم سعٌد انعم الشرعب811916037ً

غير هقول1612113987.1326.1465.14طب الفم واالسنانذكردمحم احمد عبدالجلٌل صالح821912867

غير هقول1611113890.1327.0465.04طب الفم واالسنانأنثىمروه رشاد دمحم عبدهللا البرٌه831916525ً

غير هقول157163888.8826.6664.66طب الفم واالسنانذكررٌان عبدالواحد عبدالصمد سٌف االصنج841919936

غير هقول151483792.0127.6064.60طب الفم واالسنانأنثىاٌه احمد دمحم لاسم851913123

غير هقول1211133693.528.0564.05طب الفم واالسنانذكراٌمن دمحم عبده دمحم861916843

غير هقول1012143692.8827.8663.86طب الفم واالسنانذكرادٌب حزام علً بن عل871921456ً

غير هقول1310163982.524.7563.75طب الفم واالسنانأنثىثرٌا فؤاد غالب مهٌوب881921281

غير هقول1112133692.3827.7163.71طب الفم واالسنانذكرصالح دمحم لاسم دبوان891912809

غير هقول151110369227.6063.60طب الفم واالسنانأنثىازال دمحم مهٌوب سعٌد الشرعب901918810ً

غير هقول158133691.7527.5363.53طب الفم واالسنانأنثىثمار دمحم عبدهللا مهٌوب سعٌد911919886

غير هقول131014378726.1063.10طب الفم واالسنانأنثىعصماء امٌن عبده دمحم العمران921920903ً

غير هقول171093688.526.5562.55طب الفم واالسنانأنثىخولة عبده احمد عبادي العبادي931917499

غير هقول12814349528.5062.50طب الفم واالسنانذكردمحم فؤاد عبده دمحم علً حسن941912940

غير هقول18793494.7528.4362.43طب الفم واالسنانأنثىسٌناء فاروق سٌف عبدهللا951920745

غير هقول1310123591.1327.3462.34طب الفم واالسنانذكربرهان احمد عبدالمادر سعٌد961920640

غير هقول1011133493.2527.9861.98طب الفم واالسنانأنثىاسرار عبدهللا احمد صالح الشلب971919151ً

غير هقول1610113782.7524.8361.83طب الفم واالسنانذكراصٌل عبدالهادي سعٌد دمحم981921389

غير هقول1610103685.3825.6161.61طب الفم واالسنانأنثىخٌرٌه احمد دمحم عل991915494ً

غير هقول11815349227.6061.60طب الفم واالسنانأنثىاسماء علً عبدهللا الدبع1001914657ً

غير هقول117163491.527.4561.45طب الفم واالسنانأنثىاٌمان جمٌل عبده احمد1011918828

غير هقول711153391.2527.3860.38طب الفم واالسنانذكرمنٌر نجٌب دمحم سلطان المخالف1021921212ً

غير هقول107153294.3828.3160.31طب الفم واالسنانأنثىخلود هشام نجمً احمد جودت1031915323

غير هقول1211113487.3826.2160.21طب الفم واالسنانذكرممدوح فواز احمد عل1041914220ً

غير هقول1111123487.1326.1460.14طب الفم واالسنانأنثىشرٌفه عبدالرحمن محمود غانم1051911800

غير هقول1110123390.3827.1160.11طب الفم واالسنانأنثىعائشه احمد علً سٌف1061917844

غير هقول151293679.1323.7459.74طب الفم واالسنانذكرنجم الدٌن احمد علً لاسم1071912375

غير هقول151173389.1326.7459.74طب الفم واالسنانأنثىخدٌجة احمد خضر عبدالوكٌل السماف1081909672

غير هقول101015358224.6059.60طب الفم واالسنانذكرحسٌن مطهر عبدالجلٌل الرمٌمة1091916029

غير هقول165123387.1326.1459.14طب الفم واالسنانأنثىمنار عبده ثابت دمحم احمد1101916729
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غير هقول151193580.1324.0459.04طب الفم واالسنانذكردمحم عبدالكرٌم عبدهللا علً دمحم لاسم1111916746

غير هقول96163190.7527.2358.23طب الفم واالسنانذكراحمد عبدالكرٌم دمحم غالب العامري1121919827

غير هقول910153480.7524.2358.23طب الفم واالسنانأنثىدالل دمحم احمد دمحم غالب1131918712

غير هقول1011113287.1326.1458.14طب الفم واالسنانذكراحمد عادل عبدالرب نعمان1141914995

غير هقول14993286.525.9557.95طب الفم واالسنانذكرموسى دمحم لاسم حسن1151918146

غير هقول19783479.3823.8157.81طب الفم واالسنانذكروائل عبدالصمد عبدهللا لاسم1161920219

غير هقول155103089.8826.9656.96طب الفم واالسنانذكرعبده دمحم احمد لائد1171922489

غير هقول1596308926.7056.70طب الفم واالسنانأنثىالطاف عبدالعزٌز ابراهٌم مهٌوب1181918866

غير هقول14782991.8827.5656.56طب الفم واالسنانذكردمحم معاذ مطهر دمحم الحسن1191916975ً

غير هقول107112893.8828.1656.16طب الفم واالسنانأنثىاٌات دمحم دمحم عبدهللا1201914796

غير هقول99112989.7526.9355.93طب الفم واالسنانأنثىاسراء حمود عبدالرحمن مسعود1211917426

غير هقول136102988.8826.6655.66طب الفم واالسنانذكردمحم عبدالمولى عبدالرحمن ناج1221912420ً

غير هقول121242891.527.4555.45طب الفم واالسنانأنثىهدٌل منصور دمحم سعٌد الجندي1231918012

غير هقول91092888.3826.5154.51طب الفم واالسنانذكرنبراس فٌصل حسن دمحم1241920728

غير هقول61482888.3826.5154.51طب الفم واالسنانأنثىاصالة عبدالعزٌز احمد بن احمد1251915273

غير هقول117112984.525.3554.35طب الفم واالسنانأنثىازهار عبدالعزٌز لاسم عل1261920712ً

غير هقول13983080.6324.1954.19طب الفم واالسنانذكرعزالدٌن احمد علً لاسم1271912413

غير هقول89102787.2526.1853.18طب الفم واالسنانذكردمحم عبدهللا علً حٌدر1281921236

غير هقول611112883.525.0553.05طب الفم واالسنانذكردمحم عبده احمد عبدالسالم1291913448

غير هقول13952786.6325.9952.99طب الفم واالسنانذكرخالد ناجً سرحان ناج1301918188ً

غير هقول91372979.3123.7952.79طب الفم واالسنانذكرهٌثم عبدالجلٌل احمد دمحم جامل1311920695

غير هقول68142882.1324.6452.64طب الفم واالسنانأنثىدعاء عبدالرحمن احمد دمحم1321920711

غير هقول1384259227.6052.60طب الفم واالسنانذكررضوان احمد عوض عبدهللا االهدل1331919108

غير هقول105112687.7526.3352.33طب الفم واالسنانذكرزكرٌاء ٌوسف علً دمحم عل1341912311ً

غير هقول88102687.6326.2952.29طب الفم واالسنانأنثىامٌمة دمحم عبدهللا ممبل1351921107

غير هقول7972395.528.6551.65طب الفم واالسنانذكرولٌد عبدالغنً ممبل علً االحمر1361916735

غير هقول11792782.1324.6451.64طب الفم واالسنانأنثىرفا عبده علً عبدهللا1371914236

غير هقول12952685.3825.6151.61طب الفم واالسنانذكردمحم هائل عبدهللا دمحم1381922383

غير هقول1087258826.4051.40طب الفم واالسنانذكراحمد منٌر نائف دمحم منصور1391920574

غير هقول61092584.2525.2850.28طب الفم واالسنانذكرمصطفى علً حسان عبدالجلٌل1401917366
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غير هقول12742390.3827.1150.11طب الفم واالسنانذكرعمر عبداالله احمد مهٌوب المٌراب1411914130ً

غير هقول105102582.3824.7149.71طب الفم واالسنانأنثىحنان فٌصل لائد حسن عبدهللا1421913876

غير هقول9692485.525.6549.65طب الفم واالسنانأنثىرناء دمحم نصر عبده فرحان1431912258

غير هقول95112581.2524.3849.38طب الفم واالسنانذكرسامح عبدالجلٌل دمحم صالح المعافري1441918098

غير هقول9682386.8826.0649.06طب الفم واالسنانذكرعدنان عارف علً سٌف1451913174

غير هقول887238224.6047.60طب الفم واالسنانأنثىعبٌر احمد حسن ثابت الحبٌش1461920007ً

غير هقول9662180.3824.1145.11طب الفم واالسنانذكرتوهٌب رشاد حمٌد دمحم1471917107

غير هقول5941890.1427.0445.04طب الفم واالسنانذكرعبدالرحمن عبدهللا احمد صالح1481921365

غير هقول7391986.7526.0345.03طب الفم واالسنانذكربهاء هانً سلطان سعٌد الربٌع1491914490ً

غير هقول8631791.527.4544.45طب الفم واالسنانذكرفراس عبده دمحم عل1501908683ً

غير هقول6761982.7524.8343.83طب الفم واالسنانأنثىرازان عارف دمحم دمحم1511912822

غير هقول8911880.2524.0842.08طب الفم واالسنانذكراحمد عبدالحافظ احمد سفٌان1521911818
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هقبول242219659027.0092.00صٌدلةذكرمنذر دمحم هزاع دمحم11918292

هقبول2423166395.528.6591.65صٌدلةذكرمصطفى محمود سعٌد سٌف21915667

هقبول2422156195.1328.5489.54صٌدلةذكرعبدالعزٌز عادل عبده لائد31920328

هقبول2320186188.526.5587.55صٌدلةذكرعبدالرحمن سعٌد دمحم عبادي41919134

هقبول2123155993.528.0587.05صٌدلةذكرعمر لائد لاسم سعٌد المٌس51921710ً

هقبول2121175991.7527.5386.53صٌدلةذكرعبدهللا عادل عبدهللا غالب الجوٌري61917023

هقبول2318165797.4829.2486.24صٌدلةأنثىتسنٌم ولٌد مصطفى عبدالمادر الزرٌم71918663ً

هقبول2519155990.1327.0486.04صٌدلةأنثىاٌه احمد لائد حزام علً الشرعب81917698ً

هقبول2420145889.6326.8984.89صٌدلةذكردمحم امٌن علً لاسم الصانع91914808

هقبول2119175787.7526.3383.33صٌدلةذكراسامة دمحم علً حسن دمحم101916831

هقبول2416155592.527.7582.75صٌدلةذكرعمر عبدالعزٌز شائف شرف111916294

هقبول2220105295.2528.5880.58صٌدلةذكربسام هاشم دمحم عبدَّللاه121915529

هقبول2216125093.3828.0178.01صٌدلةذكرعلً عبدالحافظ دمحم احمد131919855

هقبول221995090.2527.0877.08صٌدلةذكرمنٌف سلطان صالح احمد141915613

هقبول1716175089.8826.9676.96صٌدلةذكررضوان مجٌب عبد هللا دمحم151920040

هقبول2017145186.3825.9176.91صٌدلةذكرعزالدٌن امٌن احمد عل161916847ً

هقبول212095088.8826.6676.66صٌدلةذكررضوان لاسم عبده نصر171917289

هقبول1614194991.2527.3876.38صٌدلةذكرابراهٌم ٌونس دمحم بن دمحم الشجاع181915807

هقبول1919104889.526.8574.85صٌدلةذكرمهند احمد حسن خالد191919982

هقبول1618124695.3828.6174.61صٌدلةذكرعبدالوهاب محمود عبدهللا سلطان201915638

هقبول1913154791.2527.3874.38صٌدلةذكرعبدالجبار احمد عبدالجبار حسان211921383

هقبول2016124885.7525.7373.73صٌدلةذكرمدٌن عبدالرشٌد حمود دائل221922482

هقبول1714164788.8826.6673.66صٌدلةأنثىسارة خالد سٌف دمحم صالح231919344

هقبول161615478826.4073.40صٌدلةذكرالعزعبدالسالم هاشم سعٌد241920009

هقبول162111488425.2073.20صٌدلةذكروسٌم عبدالرلٌب عبده احمد بحٌر251919388

هقبول1713144494.3828.3172.31صٌدلةذكردمحم مطهر عبدهللا حسام261921241

هقبول181016449327.9071.90صٌدلةذكردمحم عادل عبدالواسع عبدهللا271921794

هقبول1115164295.3828.6170.61صٌدلةذكردمحم طه ممبل مهٌوب المحطان281916445ً

هقبول1916104585.1325.5470.54صٌدلةذكرنبٌل عبدالحكٌم ظافر محسن291912932

هقبول1511164294.6328.3970.39صٌدلةذكردمحم عتٌك فارع دمحم االكحل301919227ً
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هقبول1312164195.8828.7669.76صٌدلةذكردمحم عبدهللا سلطان عبدهللا311920031

هقبول151017429227.6069.60صٌدلةذكرعبدالمادر نبٌل علً طاهر321917791

هقبول1414144291.4927.4569.45صٌدلةذكرمحمود دمحم سعدي صالح331919958

هقبول1410174193.1327.9468.94صٌدلةأنثىبثٌنة دمحم مهٌوب دمحم الخلٌدي341916270

هقبول1415134289.7526.9368.93صٌدلةذكردمحم عبدالدائم عبدالموي احمد الصالح351919279ً

هقبول1212184288.6326.5968.59صٌدلةذكرمفٌد فؤاد عبدالموي دمحم361916917

هقبول1813104191.3827.4168.41صٌدلةذكراحمد امٌن دمحم ناج371916002ً

هقبول201574286.2525.8867.88صٌدلةذكرسلٌمان عبدالملن دمحم سٌف381919190

هقبول191211428625.8067.80صٌدلةذكردمحم فؤاد عبدالودود لاسم391915089

هقبول1514134284.7525.4367.43صٌدلةذكراحمد عبدالرحمن سعٌد ثابت401917580

هقبول1212174185.1325.5466.54صٌدلةذكراحمد احمد فارع عبدالرب المسلم411922096ً

هقبول1317104087.1326.1466.14صٌدلةذكرحسام عبدالسالم حسن عبدهللا421919804

هقبول171410418324.9065.90صٌدلةذكرالٌاس امٌن خالد عبدالجلٌل الفهٌدي431916113

هقبول1611123989.3826.8165.81صٌدلةذكرعلً علً دمحم دمحم عامر441917468

هقبول208124084.6325.3965.39صٌدلةذكرحازم حسن عبدالمادر عل451922475ً

هقبول1612113987.1326.1465.14صٌدلةذكردمحم احمد عبدالجلٌل صالح461912867

هقبول159143889.6326.8964.89صٌدلةأنثىهبه سلٌمان عبدالرب لاسم471912968

هقبول1410153984.525.3564.35صٌدلةذكرٌوسف سامً عبدهللا عبده العرٌم481917376ً

هقبول1612103887.7526.3364.33صٌدلةذكرعادل دمحم لائد مدهش الراجح491915818ً

هقبول1211133693.528.0564.05صٌدلةذكراٌمن دمحم عبده دمحم501916843
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غير هقبول1411123789.2526.7863.78صٌدلةذكرمهٌب امٌن احمد عبدهللا511918175

غير هقبول139143691.527.4563.45صٌدلةأنثىهبه ٌاسٌن سلطان عبدهللا العزعزي521914131

غير هقبول1410103494.7528.4362.43صٌدلةأنثىهدٌل شولً عبدالملن احمد سالم531920799

غير هقبول914113490.527.1561.15صٌدلةذكرمالن حمٌد عبده النهاري541912362

غير هقبول171273683.6325.0961.09صٌدلةذكرابوبكر عبدالسالم سرحان دمحم551920137

غير هقبول711153391.2527.3860.38صٌدلةذكرمنٌر نجٌب دمحم سلطان المخالف561921212ً

غير هقبول131293487.526.2560.25صٌدلةذكرعلً جمٌل عبدالرحمن دمحم االغبري571916328

غير هقبول151173389.1326.7459.74صٌدلةأنثىخدٌجة احمد خضر عبدالوكٌل السماف581909672

غير هقبول118163582.2524.6859.68صٌدلةذكرصمر عصام علً ناج591916613ً

غير هقبول810143291.6327.4959.49صٌدلةأنثىابرار عبدالحكٌم صالح عبدهللا601921598

غير هقبول101112338826.4059.40صٌدلةذكرعبدالعزٌز فائد عبدالعزٌز دمحم الشرعب611917057ً

غير هقبول108153387.526.2559.25صٌدلةذكرعبدهللا عبدالحكٌم عبدالمادر هائل621921733

غير هقبول141353289.6326.8958.89صٌدلةذكراحمد عبدالسالم سعٌد لائد631921932

غير هقبول105163190.527.1558.15صٌدلةذكرنذٌر عبدالوارث احمد دمحم641917233

غير هقبول8816328625.8057.80صٌدلةذكروضاح نبٌل دمحم سعٌد651921614

غير هقبول12145318926.7057.70صٌدلةذكرمجد سامح عبدالجلٌل شاهر العرٌم661914827ً

غير هقبول1110123380.1324.0457.04صٌدلةذكرندٌم دمحم مهٌوب احمد671918392

غير هقبول104163089.1326.7456.74صٌدلةذكردمحم جالل دمحم الشرٌف681915477

غير هقبول613123185.1325.5456.54صٌدلةذكراحمد دمحم عبدهللا شرٌف وجٌه الدٌن691920966

غير هقبول511122893.3828.0156.01صٌدلةذكروهٌب دمحم غانم علً صالح701921750

غير هقبول109102989.6326.8955.89صٌدلةأنثىهٌفاء رمزي لاسم فرحان العسال711918546ً

غير هقبول136102988.8826.6655.66صٌدلةذكردمحم عبدالمولى عبدالرحمن ناج721912420ً

غير هقبول13117318224.6055.60صٌدلةذكرولٌد عبدالرحمن نعمان سالم731919416

غير هقبول155103085.1325.5455.54صٌدلةذكرضرار دمحم حمٌد مامؤن741921788

غير هقبول141253180.6324.1955.19صٌدلةذكردمحم ولٌد محسن احمد الذاري751913095

غير هقبول117102890.3827.1155.11صٌدلةذكرهٌثم عبدالجلٌل عبدالمادر عبدالبال761918658ً

غير هقبول117112986.1325.8454.84صٌدلةذكرخطاب حمود عبدالغنً عبدالول771916349ً

غير هقبول118113081.3824.4154.41صٌدلةذكررامً مختار عبدالخالك عبدهللا السامع781919153ً

غير هقبول10882694.6328.3954.39صٌدلةذكرغمدان دمحم سعٌد دمحم خالد791919489

غير هقبول911103080.7524.2354.23صٌدلةذكراصٌل ٌاسٌن دمحم نعمان801920184
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غير هقبول14872981.3824.4153.41صٌدلةذكرواثك فاٌز دمحم اسماعٌل811918109

غير هقبول15592981.1324.3453.34صٌدلةأنثىمروى عبدالحمٌد محسن عوض821918329

غير هقبول711112980.6324.1953.19صٌدلةذكردمحم نبٌل علً احمد ناشر831917725

غير هقبول47122399.6629.9052.90صٌدلةأنثىسالً سلطان عبدالرحمن مكرد841916986

غير هقبول9892687.526.2552.25صٌدلةأنثىغدٌر عبدالرحمن دمحم عبدهللا الموسائ851918164ً

غير هقبول10872590.7527.2352.23صٌدلةذكراصٌل دمحم احمد عبده الصوف861921769ً

غير هقبول8872394.7228.4251.42صٌدلةأنثىهنادي دمحم علً سعٌد رافع871920024

غير هقبول71072486.8826.0650.06صٌدلةذكرسلٌم منصور سلطان عبدالرحمن الحكٌم881918180ً

غير هقبول121042679.523.8549.85صٌدلةذكرالٌاس محمود عبدهللا علً العامري891916443

غير هقبول12652386.7526.0349.03صٌدلةذكرعٌسى مهٌوب عبده احمد901919487

غير هقبول74102192.7927.8448.84صٌدلةذكرحمزه عبدهللا صالح عبدالغن911916771ً

غير هقبول41162191.2527.3848.38صٌدلةذكرهارون دمحم غانم علً صالح921921737

غير هقبول4710218826.4047.40صٌدلةذكراسامة احمد عبده احمد931918580

غير هقبول11482380.3824.1147.11صٌدلةذكراحمد مفٌد دمحم احمد الدبع941919853ً

غير هقبول966218726.1047.10صٌدلةذكرعبدالكرٌم علً لائد دمحم الجندي951919160

غير هقبول9762279.7523.9345.93صٌدلةذكرعبدالكرٌم توفٌك لائد سلطان961921568

غير هقبول9541884.7525.4343.43صٌدلةذكردمحم عبدالخالك سعد غالب971917503

غير هقبول250780.524.1531.15صٌدلةذكرمهند عبده مارش احمد دبوان981917723
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هقبول2523156393.2527.9890.98مختبرات طبٌةأنثىمالن خالد عبدهللا ناجً دمحم المدس11916142ً

هقبول2324166389.2526.7889.78مختبرات طبٌةأنثىهدى طه سعٌد مرشد21918807

هقبول2219135497.529.2583.25مختبرات طبٌةأنثىندى عمر احمد لائد غالب31917591

هقبول2217145396.6328.9981.99مختبرات طبٌةأنثىسال دمحم عبدالوهاب راوح الشرٌح41915872ً

هقبول2118135290.527.1579.15مختبرات طبٌةأنثىاٌناس علً دمحم ثابت51916416

هقبول1917155193.7528.1379.13مختبرات طبٌةأنثىلٌالً احمد عبدالحمٌد ردمان الصانع61916663

هقبول1913174997.529.2578.25مختبرات طبٌةأنثىافنان معاذ عبدالكرٌم عبده لائد71915884

هقبول221413499628.8077.80مختبرات طبٌةأنثىنسمة عادل دمحم عبدالرحمن81920195

هقبول1915165085.2525.5875.58مختبرات طبٌةذكراحمد ٌاسٌن عبدهللا دمحم91919099

هقبول2014144891.7527.5375.53مختبرات طبٌةأنثىامة العلٌم علً احمد عبدهللا101918669

هقبول2115124890.3827.1175.11مختبرات طبٌةذكرسلٌم رشاد منصور سعٌد الحكٌم111918059ً

هقبول2016124885.7525.7373.73مختبرات طبٌةذكرمدٌن عبدالرشٌد حمود دائل121922482

هقبول2013144787.3826.2173.21مختبرات طبٌةذكردمحم منصور مجاهد احمد131916943

هقبول1615154690.2527.0873.08مختبرات طبٌةأنثىصابرٌن نبٌل دمحم عبدالجلٌل141917839

هقبول2014114593.2527.9872.98مختبرات طبٌةأنثىرنا عبدهللا عبدالوهاب عبدالودود151916099

هقبول1416134398.8729.6672.66مختبرات طبٌةأنثىرموز حمود حزام عبدالول161918294ً

هقبول1713154591.527.4572.45مختبرات طبٌةأنثىعال عبدالكرٌم بدري عبدالمختار171915633

هقبول1515174784.7525.4372.43مختبرات طبٌةأنثىسلسبٌل عباس دمحم عل181916588ً

هقبول1912124396.7529.0372.03مختبرات طبٌةأنثىامٌره دمحم سٌف فرحان الجنٌدي191914374

هقبول1415164587.7526.3371.33مختبرات طبٌةأنثىهند عبدهللا حسن عمالن201919495

هقبول1812144490.7527.2371.23مختبرات طبٌةذكردمحم رشاد دمحم سالم211906583

هقبول1916104587.3826.2171.21مختبرات طبٌةأنثىحماس ٌاسر عبداللطٌف عبده221918332

هقبول1615134482.3824.7168.71مختبرات طبٌةأنثىاٌسار عبدالحمٌد نصر دمحم231920152

هقبول1511133993.6328.0967.09مختبرات طبٌةأنثىعائشه محبوب عبدالموي عبدهللا241919472

هقبول139173991.8827.5666.56مختبرات طبٌةأنثىندى جمٌل محسن دمحم الطوٌل251915609

هقبول121214389528.5066.50مختبرات طبٌةأنثىوالء نجٌب علً احمد شمسان الكوري261916533

هقبول1610113796.7529.0366.03مختبرات طبٌةذكرعمرو عبدالمولى سٌف دمحم عوض271920123

هقبول161293790.2527.0864.08مختبرات طبٌةذكرسلطان احمد علً خالد281921654

هقبول1211133693.528.0564.05مختبرات طبٌةذكراٌمن دمحم عبده دمحم291916843

هقبول151110369227.6063.60مختبرات طبٌةأنثىازال دمحم مهٌوب سعٌد الشرعب301918810ً
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هقبول1211123594.3828.3163.31مختبرات طبٌةأنثىافنان ٌاسر احمد مهٌوب البرٌه311921016ً

هقبول1610113782.7524.8361.83مختبرات طبٌةذكراصٌل عبدالهادي سعٌد دمحم321921389

هقبول171273683.6325.0961.09مختبرات طبٌةذكرابوبكر عبدالسالم سرحان دمحم331920137

هقبول99133197.3829.2160.21مختبرات طبٌةذكراحمد دمحم احمد النصٌري341918390

هقبول148143677.523.2559.25مختبرات طبٌةذكراكرم جمٌل لاسم عبدهللا351918077

هقبول86173192.3827.7158.71مختبرات طبٌةأنثىمروى دمحم سٌف علً مسعد361917174

هقبول12910319127.3058.30مختبرات طبٌةأنثىنور جمٌل محسن دمحم الطوٌل371915611

هقبول108133188.2526.4857.48مختبرات طبٌةأنثىاالء سمٌر حمٌد سٌف الصلوي381919835

هقبول117112993.6328.0957.09مختبرات طبٌةأنثىمروى عبدالرلٌب احمد عبدهللا الدهبل391916801ً

هقبول109102989.6326.8955.89مختبرات طبٌةأنثىهٌفاء رمزي لاسم فرحان العسال401918546ً
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غير هقول136102988.8826.6655.66مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالمولى عبدالرحمن ناج411912420ً

غير هقول16883277.523.2555.25مختبرات طبٌةأنثىعائشة جمٌل لائد سعٌد421915614

غير هقول13792986.525.9554.95مختبرات طبٌةذكرعبدهللا حبٌب سعٌد عبدهللا431915187

غير هقول10810288926.7054.70مختبرات طبٌةذكرانس دمحم علً فارع441920753

غير هقول1010103082.1324.6454.64مختبرات طبٌةأنثىهبه احمد عبدهللا احمد نصر451920116

غير هقول118113081.3824.4154.41مختبرات طبٌةذكررامً مختار عبدالخالك عبدهللا السامع461919153ً

غير هقول131212694.528.3554.35مختبرات طبٌةذكرصافر علً هزاع احمد471915135

غير هقول101162790.9127.2754.27مختبرات طبٌةأنثىشٌما عبدالسالم حسان عبده481917391

غير هقول101072788.8826.6653.66مختبرات طبٌةأنثىرلٌة خلٌل عبدالجلٌل عبده دمحم491915847

غير هقول710112885.525.6553.65مختبرات طبٌةأنثىامل عبدالخالك حٌدر احمد501918279

غير هقول15592981.1324.3453.34مختبرات طبٌةأنثىمروى عبدالحمٌد محسن عوض511918329

غير هقول88112786.2525.8852.88مختبرات طبٌةذكرزائد سلطان عبدالحمٌد احمد521919786

غير هقول91172785.7525.7352.73مختبرات طبٌةأنثىامانً منٌر سعٌد عبدالجلٌل531918050

غير هقول101172882.2524.6852.68مختبرات طبٌةأنثىمالن منٌر عبدالوهاب حمٌد541916669

غير هقول89112881.3824.4152.41مختبرات طبٌةأنثىمارٌه عبدالجلٌل فرحان لحطان551915634

غير هقول105112687.7526.3352.33مختبرات طبٌةذكرزكرٌاء ٌوسف علً دمحم عل561912311ً

غير هقول121132686.1325.8451.84مختبرات طبٌةأنثىمها مختار دمحم ابراهٌم571918763

غير هقول79112782.1324.6451.64مختبرات طبٌةأنثىعائشة عبدالجلٌل عبدالمجٌد عل581921726ً

غير هقول12952685.3825.6151.61مختبرات طبٌةذكردمحم هائل عبدهللا دمحم591922383

غير هقول12772683.3825.0151.01مختبرات طبٌةذكرخلدون عبدهللا دمحم عل601918428ً

غير هقول10882681.3824.4150.41مختبرات طبٌةذكرٌونس احمد عبدهللا علً الوجٌه611921391

غير هقول10872581.7524.5349.53مختبرات طبٌةذكرلائد علً سعٌد سٌف621920165

غير هقول798248525.5049.50مختبرات طبٌةذكردمحم دمحم طاهر رسام631921080

غير هقول75102291.3827.4149.41مختبرات طبٌةأنثىانسام اسماعٌل احمد عبده سعٌد641921349

غير هقول799258124.3049.30مختبرات طبٌةأنثىجواهر مروان عبدالنور لائد الشمٌري651919864

غير هقول6810248425.2049.20مختبرات طبٌةأنثىدعاء صادق عبدهللا لائد المعمري661919268

غير هقول9952386.1325.8448.84مختبرات طبٌةأنثىنورة عبدهللا سٌف ناج671916997ً

غير هقول9682383.1324.9447.94مختبرات طبٌةأنثىرانٌا دمحم عبدهللا حسن االهدل681916035

غير هقول76102381.1324.3447.34مختبرات طبٌةذكرماجد دمحم عبدالولً احمد سٌف691919484

غير هقول10752284.1325.2447.24مختبرات طبٌةأنثىابتسام احمد ٌحٌى عبدالجلٌل سٌف701921284
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غير هقول7682183.525.0546.05مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن مروان فارع ٌح711920615ً

غير هقول91022182.524.7545.75مختبرات طبٌةذكرحمزة عبدالحمٌد دمحم سعٌد721918111

غير هقول776208224.6044.60مختبرات طبٌةذكرافاق امٌن مدهش لائد731919757

غير هقول8752081.7524.5344.53مختبرات طبٌةأنثىخولة احمد علً دمحم الحاج741921247

غير هقول8682274.8822.4644.46مختبرات طبٌةأنثىابرار فٌصل عبدالعزٌز عبدلرحمن751917785

غير هقول9932177.1323.1444.14مختبرات طبٌةذكرعبدالعزٌز علً عبدهللا احمد التوٌج761920122ً

غير هقول7952176.2522.8843.88مختبرات طبٌةذكرمازن عادل عبدهللا حاتم771921493

غير هقول7672079.3823.8143.81مختبرات طبٌةذكرربٌع عبدالسالم دمحم دمحم ناجً التوٌج781921771ً

غير هقول6471784.3825.3142.31مختبرات طبٌةأنثىدعاء دمحم دمحم عبدهللا عل791914798ً

غير هقول3571586.3825.9140.91مختبرات طبٌةذكرمروان عبدالحمٌد سعٌد عبدالسالم801917380
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هقبول2416155592.527.7582.75تمرٌض عالًذكرعمر عبدالعزٌز شائف شرف11916294

هقبول2016185494.2528.2882.28تمرٌض عالًذكرعبدالرحمن عبدهللا دمحم لائد الشرعب21921732ً

هقبول2419115489.8826.9680.96تمرٌض عالًأنثىثروة امٌن لائد عامر سٌف31916751

هقبول2120115291.8827.5679.56تمرٌض عالًذكرمعمر عبدالخبٌر هزاع محسن41918385

هقبول2118125193.6328.0979.09تمرٌض عالًأنثىهٌفاء عبده منصور حسن51921453

هقبول1517164888.3826.5174.51تمرٌض عالًذكرعاهد رزاز لاسم دمحم61921800

هقبول20178459528.5073.50تمرٌض عالًأنثىاصالح منصور علً دمحم71919633

هقبول1913134589.8826.9671.96تمرٌض عالًأنثىمروى صادق عبدهللا مامون81916169

هقبول2015104589.2526.7871.78تمرٌض عالًذكراٌمان دمحم عبده فرحان91917824

هقبول211484393.7528.1371.13تمرٌض عالًذكردمحم جالل عبدالموي حسن االغبري101922243

هقبول1517124489.7526.9370.93تمرٌض عالًأنثىمارٌة كامل سعٌد فرحان اسماعٌل111915603

هقبول191410438525.5068.50تمرٌض عالًذكردمحم عبدهللا عبدالوهاب دمحم121913492

هقبول1213174285.7525.7367.73تمرٌض عالًأنثىسماح هزاع لاسم دمحم131917370

هقبول209103989.8826.9665.96تمرٌض عالًأنثىنورا حمود احمد سعٌد لائد الحٌدري141920807

هقبول208124084.6325.3965.39تمرٌض عالًذكرحازم حسن عبدالمادر عل151922475ً

هقبول141393688.3826.5162.51تمرٌض عالًأنثىنسٌبة عبدالملن خالد علً الكمال161919289ً

هقبول1012173978.2523.4862.48تمرٌض عالًأنثىامانً مازن طاهر حٌدر171917949

هقبول148123494.1328.2462.24تمرٌض عالًأنثىجهاد احمد حسن عبدهللا باعلوي181918791

هقبول1610113782.7524.8361.83تمرٌض عالًذكراصٌل عبدالهادي سعٌد دمحم191921389

هقبول171273683.6325.0961.09تمرٌض عالًذكرابوبكر عبدالسالم سرحان دمحم201920137

هقبول15993386.6325.9958.99تمرٌض عالًذكرامنه غالب عبدهللا صالح ثمنه211916774

هقبول139103289.526.8558.85تمرٌض عالًأنثىفاطمة عبدالموي دمحم حمٌد عل221915602ً

هقبول128133382.6324.7957.79تمرٌض عالًأنثىاٌات عبدالسالم حمود عبدالغن231918872ً

هقبول107163379.7523.9356.93تمرٌض عالًأنثىافراح احمد لاسم سعٌد ناصر241917652

هقبول109133280.6324.1956.19تمرٌض عالًذكرعبدهللا عبدالمجٌد عبدالرحمن شرف251921285

هقبول121173078.6323.5953.59تمرٌض عالًذكرعاصم دمحم نعمان دمحم261917551

هقبول89102787.2526.1853.18تمرٌض عالًذكردمحم عبدهللا علً حٌدر271921236

هقبول91252689.6326.8952.89تمرٌض عالًأنثىسمٌه عبدالرب عوض هاشم281920112

هقبول121132686.1325.8451.84تمرٌض عالًأنثىمها مختار دمحم ابراهٌم291918763

هقبول91442772.521.7548.75تمرٌض عالًذكرعمار غالب حسن احمد301915988
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هقبول51272481.3824.4148.41تمرٌض عالًذكرمهدي امٌن محمود حسن311918306

هقبول6772093.1327.9447.94تمرٌض عالًأنثىمرفت امٌن دمحم احمد عثمان321910586

هقبول91122283.1324.9446.94تمرٌض عالًأنثىتجمٌل منصور سعد لاسم331922331

هقبول7651893.9628.1946.19تمرٌض عالًأنثىهدٌل دمحم علً سعٌد رافع341920025

هقبول7762084.6325.3945.39تمرٌض عالًأنثىلبنه فائز احمد عبدهللا مهٌوب العسل351921076ً

هقبول9932177.1323.1444.14تمرٌض عالًذكرعبدالعزٌز علً عبدهللا احمد التوٌج361920122ً

هقبول7672079.3823.8143.81تمرٌض عالًذكرربٌع عبدالسالم دمحم دمحم ناجً التوٌج371921771ً

هقبول5651687.3826.2142.21تمرٌض عالًذكرعمران دمحم شمسان عبده381920569

هقبول4571673.3822.0138.01تمرٌض عالًذكرابوبكر احمد عبدالرلٌب حمود الشمٌري391920336

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


