
اجواليانجليزيكيوياءاحياء

هقبول182117569127.3083.30صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرغمدان هاشم عبدالوهاب عبدهللا11922688

هقبول2018155388.6326.5979.59صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكروسام عبدالرحمن احمد احمد21923903

هقبول1618165093.3828.0178.01صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعلً عبدالحافظ دمحم احمد31918424

هقبول2015155090.8827.2677.26صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراحمد عبدهللا دمحم عبدالغن41922011ً

هقبول1717144895.3828.6176.61صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعبدالوهاب محمود عبدهللا سلطان51924566

هقبول1614124294.6328.3970.39صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرٌعموب دمحم عبدهللا غالب61918679

هقبول1614144485.3825.6169.61صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكروسٌم سلطان دمحم عبدالمادر71916372

هقبول1814104291.1327.3469.34صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرمازن منصور سعٌد احمد81916691

هقبول713204094.3828.3168.31صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةأنثىسالً احمد عبدالغنً صالح91916822

هقبول1614124286.6325.9967.99صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراحمد حسن غالب دمحم101925549

هقبول1413123985.7525.7364.73صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعٌسى خالد لاسم ممبل ناج111922328ً

هقبول1012163887.1326.1464.14صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرذاالنون عبدالغنً سٌف سعٌد121921543

هقبول15156369327.9063.90صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرسامً لاسم دمحم حسن المخمري131925795

هقبول712143394.1328.2461.24صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرطه عبدهللا غالب سٌف141921988

هقبول117173586.7526.0361.03صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراسامه عبدالرحمن حسن دمحم151922157

هقبول1111123488.3826.5160.51صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرهارون دمحم هزاع دمحم العسل161926580ً

هقبول131383487.3826.2160.21صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعدنان عبده شائف دمحم171916431

هقبول914123580.1324.0459.04صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرٌزٌد احمد عمر ثابت الماسم181919107ً

هقبول511163286.8826.0658.06صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعنٌد نصر احمد عل191917486ً

هقبول76183188.2526.4857.48صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم فؤاد عبده مهٌوب السفٌان201921350ً

هقبول135133187.7526.3357.33صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةأنثىانصاف عبدهللا عبدالولً سٌف211922840

هقبول410142896.2528.8856.88صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرامجد عبد الواسع دبوان المخالف221919579ً

هقبول119103089.526.8556.85صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعٌاش علً دمحم سلطان231919425

هقبول78142992.6327.7956.79صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرضٌاء علً سعٌد رزٌك241922452

هقبول97143088.3826.5156.51صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكربشار عبدالرحمن عبده احمد غالب251920649

هقبول77142894.8828.4656.46صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراٌمن عبدالواحد دمحم عبده261922216

هقبول11107289428.2056.20صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكربلٌغ علً دمحم اسماعٌل الشغدري271918555

هقبول133132989.1326.7455.74صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكركمال عبدالموي لائد سعٌد281918902

هقبول98112891.2527.3855.38صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةأنثىنزٌهه عبده مسعد ناجً الوجٌه291922602

هقبول81192889.7526.9354.93صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكررضوان عبدالحمٌد حمٌد سعٌد301919623
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هقبول141263274.8822.4654.46صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرحاشد عبدهللا احمد مهٌوب العزان311924173ً

هقبول61010269428.2054.20صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةأنثىسهى احمد دمحم عبدهللا321917598

هقبول41017317723.1054.10صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعبدالرحمن دمحم حسن عبدهللا331915301

هقبول411142982.6324.7953.79صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرانس انٌس دمحم نوران عمالن الشرٌف341921356

هقبول101272982.3824.7153.71صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم احمد سنان احمد351918193

هقبول85162980.1324.0453.04صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرمختار مهٌوب خالد احمد361914838

هقبول49162979.1323.7452.74صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراسامه احمد علً صالح371919942

هقبول37172785.7525.7352.73صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم عبدهللا سعٌد غالب381923234

هقبول9710268625.8051.80صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرحمدي احمد غالب دمحم391923461

هقبول512102782.6324.7951.79صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعمرو سعٌد دمحم شرف401912986

هقبول10772492.2527.6851.68صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم احمد دمحم عبدالولً البرٌه411920435ً

هقبول68122684.525.3551.35صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرشكٌب دمحم لاسم راوح421922558

هقبول77112585.8825.7650.76صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعبدهللا عبدالملن ناجً دبوان431924926

هقبول9782488.8826.6650.66صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراٌمن عبدالواسع لائد دمحم441917401

هقبول68122681.7524.5350.53صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكربشار عبدالسالم ثابت عبده451921924

هقبول86132778.2523.4850.48صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم سلطان عبده سعٌد461920242

هقبول6992487.8826.3650.36صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراٌهاب احمد فرحان حسان471916226

هقبول6992487.2526.1850.18صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةأنثىرٌما عادل عبدالمادر عبدالولً البردادي481922679

هقبول88112777.1323.1450.14صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعٌدروس عادل سٌف عبده491916005

هقبول67112485.3825.6149.61صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكربشار لاسم علً عل501918054ً

هقبول106122871.7521.5349.53صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم امٌن عبدالحفٌظ درهم511922296

هقبول879248525.5049.50صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةأنثىدٌانا على دمحم لائد521910260

هقبول6982386.1325.8448.84صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراحمد معمر احمد ناجً االغبري531920539

هقبول65122384.8825.4648.46صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرجبران غالب عبده ابراهٌم الهالل541921875ً

هقبول87112674.522.3548.35صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرٌاسٌن هائل سعٌد مهٌوب551925651

هقبول10592480.8824.2648.26صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرجمٌل على لائد حٌدر561925363

هقبول7592189.6326.8947.89صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرنسٌم علً دمحم سعٌد فلك571924813

هقبول85102382.8724.8647.86صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم عبدالرزاق صالح سعٌد581921680

هقبول37162672.6321.7947.79صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم فهمً عثمان دمحم591909994

هقبول81162574.2522.2847.28صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرخلدون صادق بجاش حسن الفنعم601922066ً
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هقبول85102379.7523.9346.93صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرانٌس فهمً شاهر احمد611923942

هقبول6772089.7526.9346.93صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرحسام فواز لائد حسن621922454

هقبول10592476.1322.8446.84صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم حمود احمد عبدالول631924541ً

هقبول6682089.2526.7846.78صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرشاكر عبدالباسط عبده مهٌوب السفٌان641921351ً

هقبول6872185.7525.7346.73صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرمحمود ٌحٌى عبدالغنً ابراهٌم البرٌه651917406ً

هقبول59112572.1321.6446.64صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعزالدٌن علً عبدالرحمن الرمٌمة661918949

هقبول5882184.6325.3946.39صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراسامة دمحم مهٌوب لحطان671923812

هقبول7882376.6322.9945.99صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم عبدالواسع عبدالرحمن عبدالمولى الجبزي681916563

هقبول5792183.1324.9445.94صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراٌمن امٌن هزاع دمحم691925000

هقبول4792086.3825.9145.91صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم حمود عبده نعمان701912416

هقبول47102182.1324.6445.64صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرماجد عمر عبده المهدي عبدهللا711923062

هقبول75102278.523.5545.55صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرسامً عبدالخالك دمحم سٌف الشرٌح721917045ً

هقبول7391988.526.5545.55صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكررؤوف علً عبد الحمٌد سعٌد731917831

هقبول8982568.3820.5145.51صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرطة عبدالواسع احمد اسماعٌل741921945

هقبول35142277.7523.3345.33صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرمعٌد انور علً عبد الجلٌل751925846

هقبول859227723.1045.10صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعبدهللا عبدالرحمن احمد عبدالول761913248ً

هقبول6592083.6325.0945.09صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم هائل علً مهٌوب عبده771912743

هقبول44101890.1327.0445.04صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم سعٌد علً فرحان781913306

هقبول7682179.8823.9644.96صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرحمزة صالح حسان عل791924705ً

هقبول8492179.2523.7844.78صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعبد الملن احمد عبد الواحد لاسم801919931

هقبول61052178.1323.4444.44صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراحمد عبدهللا احمد دمحم811912599

هقبول5681984.7525.4344.43صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرصمر دمحم علً عبده علً الماسم821919110ً

هقبول74102177.6323.2944.29صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةأنثىهدٌل رائد عبدالسالم بشر831925510

هقبول37112177.3823.2144.21صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرمرسل دمحم عبدالرحمن سعٌد841921448

هقبول5610217723.1044.10صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرالمؤٌد احمد عبدهللا سلطان851915379

هقبول8932078.2523.4843.48صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرربٌع سٌف محٌا عبدالحك861915452

هقبول6592077.2523.1843.18صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرنشوان عبدالسالم عبده دمحم871917952

هقبول3961883.525.0543.05صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراسامه محمود عاي علً عزالدٌن881922114

هقبول4972076.7523.0343.03صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراحمد خالد احمد عبدالوهاب891917198

هقبول7471883.3825.0143.01صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرالمعتصم باهلل حسان سعٌد901926588
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هقبول5571786.2525.8842.88صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرابراهٌم خالد سعٌد احمد911918071

هقبول9842171.7521.5342.53صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكربدر احمد عبدالجلٌل عبدهللا921913749

هقبول3751591.2527.3842.38صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعمران دمحم عبدهللا احمد931915692

هقبول7471881.1324.3442.34صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرفوزي دمحم ناجً غالب941920645

هقبول9531784.3825.3142.31صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرابو الوفاء دمحم احمد سعٌد951916487

هقبول954188124.3042.30صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرامجد علً دمحم عبدهللا961921020

هقبول933159027.0042.00صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرابوبكر سعٌد حسن عبده971923230

هقبول9461975.1322.5441.54صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرحافظ ابراهٌم عبده سعٌد981920385

هقبول3751588.2526.4841.48صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعاصم عبدالعلٌم حمٌد مهٌوب991923409

هقبول7651877.8823.3641.36صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرماهر عبده مهٌوب لطف1001915105
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غير هقبول5761876.8823.0641.06صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرموفك توفٌك مهٌوب سالم صالح1011924725

غير هقبول5461585.6325.6940.69صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرهٌثم علً عبد الواحد لاسم1021919661

غير هقبول3671680.2524.0840.08صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم محمود حسن غالب1031913311

غير هقبول636158324.9039.90صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرانس صادق علً عبدهللا نصر1041914750

غير هقبول7651872.7521.8339.83صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكربكٌل عبدهللا احمد مهٌوب العزان1051924176ً

غير هقبول5391775.2522.5839.58صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكروائل مرتضى عبد العلٌم غالب العواض1061916140ً

غير هقبول539177522.5039.50صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرمجاهد عبده حسٌن الشوٌع1071915055

غير هقبول6251388.1326.4439.44صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكراسامة بدر الدٌن عبدهللا سفٌان البرٌه1081911345ً

غير هقبول5541483.3825.0139.01صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكررافع عبدالعزٌز عون عل1091922762ً

غير هقبول7461773.2521.9838.98صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرهشام عبدالرحمن فارع لائد1101912828

غير هقبول5471675.6322.6938.69صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرولٌد توفٌك دمحم عل1111915282ً

غير هقبول4561578.2523.4838.48صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعصام عبدهللا حمود سعٌد1121919945

غير هقبول6291771.3821.4138.41صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرلاسم عبدهللا لاسم عبدهللا1131923291

غير هقبول6541575.6322.6937.69صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعاصم فؤاد علً عبدالواسع1141916923

غير هقبول355138124.3037.30صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم عبدالجلٌل غالب عل1151910499ً

غير هقبول3571571.8821.5636.56صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعلً حمٌد علً عبدالرحمن الصوف1161915030ً

غير هقبول2541175.522.6533.65صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم لاسم هزاع دمحم1171918319

غير هقبول634136519.5032.50صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرعبدالعزٌز مهٌوب احمد احمد1181918511

غير هقبول232775.522.6529.65صٌدلةالمستمر ــ المدٌنةذكرصالح علً عبدالحك دمحم الحمٌري1191919290
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هقبول1715164893.7528.1376.13مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرحسام عبده حسان عبدالرزاق11916019

هقبول1911174793.3828.0175.01مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىاسماء عبده الفتاح دمحم لائد21920829

هقبول1416144493.8828.1672.16مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىلبوزة لائد عبدهللا عبده31919561

هقبول189164390.6327.1970.19مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرعادل عبد الموي دمحم صالح41924587

هقبول1611174484.8825.4669.46مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىمها خالد عبدالوهاب مسعد الوهب51923372ً

هقبول1414124088.3826.5166.51مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىنسٌبة عبدالملن خالد علً الكمال61924724ً

هقبول1213143990.2527.0866.08مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىزٌنب عبدهللا عبدالكرٌم دمحم الكمال71917642ً

هقبول1412113792.3827.7164.71مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرمٌثاق نعمان حسان احمد81924963

هقبول611173496.1328.8462.84مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىسالً كامل عبد الفتاح عبده91918137

هقبول1010153590.3827.1162.11مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىافنان عبدالمادر حسان دمحم101912650

هقبول1110123390.8827.2660.26مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكراحمد دمحم علوان سعٌد المعمري111921989

هقبول914123580.1324.0459.04مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرٌزٌد احمد عمر ثابت الماسم121919107ً

هقبول410163091.3827.4157.41مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىسهٌر عارف دمحم احمد131900983

هقبول127113088.2526.4856.48مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىملكة عبدهللا عبدالولً سٌف141923375

هقبول101092986.2525.8854.88مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىصفٌه عبدالرلٌب محفوظ عل151920297ً

هقبول412143082.2524.6854.68مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىوئام عبده احمد سعٌد الورٌف161920128ً

هقبول14942791.1327.3454.34مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىاصالة محمود سعٌد نصر171916849

هقبول611102788.3826.5153.51مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىمً مراد عبداالله لطف181922091

هقبول69122787.2526.1853.18مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىابتهال عبدهللا دمحم دمحم191915118

هقبول68122690.3827.1153.11مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرحمزة احمد عبدهللا سنان201919619

هقبول9611269027.0053.00مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىاٌه سمٌر شمسان احمد211906900

هقبول210162882.8824.8652.86مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرعمر عبدالعزٌز دمحم عبدهللا221925758

هقبول7416278625.8052.80مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىسارة رشاد احمد ناشر231923477

هقبول81192882.6324.7952.79مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىاٌمان عبده احمد عبده الدبل241917383

هقبول69102592.1227.6452.64مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىعلمٌة علً عبد الجلٌل عبد الفتاح251925842

هقبول126102881.2524.3852.38مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىنصرة دمحم عبده ممبل261913156

هقبول87112686.525.9551.95مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىمرام عبدالجلٌل عبدالوهاب سعٌد الحمدان271918328ً

هقبول47152684.8825.4651.46مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرمعاذ هائل عبدهللا دوبله281921983

هقبول51112287723.1051.10مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكراٌمن عبدالمادر دمحم سٌف الملٌك291918628ً

هقبول9882586.6325.9950.99مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىروعة عبدالوهاب غالب احمد301926576

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

التخصص
(%70)مواد االختبار 

هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل النهائي 

30+70%

حالة 

الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(موازي  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بمركز التعلٌم المستمر للعام الجامعً 

الوركز االهتحايالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هقبول689238726.1049.10مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىهالة العزي ناجً عبدهللا المخالف311912724ً

هقبول73112189.7526.9347.93مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرخلدون ولٌد عبدالرحٌم احمد المدس321918161ً

هقبول55112187.3826.2147.21مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىحنان دمحم عبدالوهاب لاسم331915763

هقبول5591991.1327.3446.34مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرفرٌك عبدهللا علً عبدهللا341923747

هقبول7391988.526.5545.55مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكررؤوف علً عبد الحمٌد سعٌد351917831

هقبول7751988.1326.4445.44مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىاكرام فٌصل حمود لاسم الشرعب361922343ً

هقبول48102278.1323.4445.44مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىدٌنا مختار دمحم سٌف سعٌد371922137

هقبول65102179.8823.9644.96مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىهٌام عبدالحبٌب مهٌوب علً المدس381921470ً

هقبول5681984.7525.4344.43مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرصمر دمحم علً عبده علً الماسم391919110ً

هقبول5841790.2527.0844.08مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىزهره مصطفى مهٌوب دمحم401920181

هقبول4671789.8826.9643.96مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىنسٌبه سعٌد سٌف منصور احمد411916591

هقبول62122078.6323.5943.59مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىسٌناء عبدهللا عبده احمد421918924

هقبول55112173.3822.0143.01مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرخلٌفة دمحم عبدهللا دمحم الٌوسف431910702ً

هقبول7361688.2526.4842.48مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرعرفان علً مهٌوب ابراهٌم حشٌف441914457

هقبول5851881.3824.4142.41مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىسناء حسن عبدهللا عبده451922244

هقبول9361880.524.1542.15مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىعبٌر حامد علً حمٌد االصبح461914493ً

هقبول3461392.527.7540.75مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةأنثىهدٌل نظمً شرف دمحم471914415

هقبول3104177823.4040.40مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكربدر مهٌوب دمحم عثمان العثمان481925419ً

هقبول7381874.1322.2440.24مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكراسامه عبدالحلٌم علً احمد491925491

هقبول5641575.522.6537.65مساعد طبٌب اسنان المستمر ــ المدٌنةذكرموسى عبدهللا احمد دمحم501918375

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

التخصص
(%70)مواد االختبار 

هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل النهائي 

30+70%

حالة 

الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(موازي  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بمركز التعلٌم المستمر للعام الجامعً 

الوركز االهتحايالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هقبول182117569127.3083.30مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرغمدان هاشم عبدالوهاب عبدهللا11922688

هقبول1617185197.7529.3380.33مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىرغدة عبدالخالك عبدالرحمن اسماعٌل21924477

هقبول1713194994.6328.3977.39مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىورده توفٌك دمحم دغٌش31921038

هقبول1219195085.3825.6175.61مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرزٌاد عبدالملن غالب سٌف41918883

هقبول1714164790.2527.0874.08مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىسالً عبدالحكٌم سٌف الحاج51914155

هقبول171414459327.9072.90مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىعائشة احمد دمحم حسن61910524

هقبول141717488224.6072.60مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرعبدالرحٌم سلطان ٌوسف المدس71915247ً

هقبول1513164492.7527.8371.83مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىخلود خالد علوان سعٌد81922150

هقبول151319478124.3071.30مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىتهانً غالب احمد خالد91914487

هقبول1614154586.525.9570.95مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرعمر عبدالسالم غالب سٌف دمحم101918881

هقبول1613154487.8826.3670.36مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىفردوس نائف سعٌد احمد111917223

هقبول1213143990.2527.0866.08مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىزٌنب عبدهللا عبدالكرٌم دمحم الكمال121917642ً

هقبول1512144180.3824.1165.11مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىاٌناس دمحم احمد دمحم مدهش131916337

هقبول1211174083.6825.1065.10مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىهنادي دمحم عبده دمحم الفمٌة141921077

هقبول1211174083.6325.0965.09مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىدعاء عاطف عبدالسالم دمحم ممبل الشمٌري151926022

هقبول12817379027.0064.00مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىسعاد احمد مهٌوب دمحم161925307

هقبول189123982.2524.6863.68مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىسناء عبدهللا سٌف لائد171920965

هقبول1011153690.527.1563.15مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم فاضل عبده دمحم181921501

هقبول137163689.8826.9662.96مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىخٌرٌه احمد عبدهللا لائد الشمٌري191925551

هقبول1011163786.2525.8862.88مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىاسماء عبدهللا دمحم ناج201911057ً

هقبول111015368926.7062.70مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىرحاب عادل احمد لائد211919729

هقبول1111173978.3823.5162.51مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرصدام دمحم عبدالجبار علوان221922333

هقبول1312123784.3825.3162.31مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرفتح حسن علً عثمان مرشد231922139

هقبول813133489.1326.7460.74مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىعصماء عبدالرلٌب عبده ناج241918595ً

هقبول811143391.2527.3860.38مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىبهٌة عبدهللا غالب عل251920749ً

هقبول101583390.7527.2360.23مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىرموز احمد سٌف حسن261914486

هقبول99153378.2523.4856.48مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىمها منصور هزاع سعٌد271922279

هقبول128103088.1326.4456.44مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىهنادي امٌن ممبل سعد281915783

هقبول910123184.525.3556.35مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرعاهد سعٌد حاتم احمد المرٌري291918882

هقبول98112891.2527.3855.38مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىنزٌهه عبده مسعد ناجً الوجٌه301922602
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هقبول611112889.526.8554.85مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىهاله احمد دمحم هزاع311918308

هقبول107122985.525.6554.65مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىوردة امٌن دمحم احمد321920825

هقبول89143177.7523.3354.33مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرعالءالدٌن احمد سعٌد حزام331919743

هقبول611102785.1325.5452.54مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرعبدالمادر احمد علً سلطان341919220

هقبول10892784.8725.4652.46مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىمالن احمد سٌف شائف احمد351925555

هقبول61192686.6325.9951.99مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىمعالً عبدهللا حمٌد عبدهللا الدرغام361918559ً

هقبول10772492.6327.7951.79مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىمها دمحم سٌف احمد المٌراب371910329ً

هقبول66122492.1327.6451.64مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىفاطمة سٌف حسان عبدهللا381923654

هقبول47152684.8825.4651.46مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرمعاذ هائل عبدهللا دوبله391921983

هقبول8872394.7528.4351.43مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىامٌمة عبدالرحمن عبدالواسع دمحم401919563

هقبول61092587.7526.3351.33مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىحنان عبدالفتاح حسان عبدالرحٌم411923297

هقبول69112683.525.0551.05مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىدٌانا عبدالوهاب عبدالرلٌب ناجً العكادي421926056

هقبول105102586.1325.8450.84مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىعائشة فائد سعٌد ناجً ثابت431910881

هقبول511102682.6324.7950.79مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىجٌهان احمد عبدالجلٌل فرحان441916116

هقبول78112682.524.7550.75مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىرٌم عبدالكرٌم لاسم على عون451913888

هقبول9782488.8826.6650.66مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكراٌمن عبدالواسع لائد دمحم461917401

هقبول6992488.526.5550.55مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىعصماء علً دمحم علً سٌف471922569

هقبول8872391.7527.5350.53مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرالطاف دمحم عبدهللا هزاع البركان481923309ً

هقبول8692389.526.8549.85مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرعبدالغفار العزي عبدالغفار سعٌد491912674

هقبول51082387.8826.3649.36مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىخوله عبدالحمٌد علً عل501922598ً

هقبول7982484.2525.2849.28مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىجٌهان عبدهللا سعٌد صالح المروس511923769ً

هقبول83132484.1325.2449.24مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىصابرٌن علً دمحم صالح521924540

هقبول9692483.8825.1649.16مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىهدٌل فؤاد علً عبده531924798

هقبول121052772.7521.8348.83مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىختام وحٌد دمحم احمد سالم541918355

هقبول46132385.2525.5848.58مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىندى عبده ممبل غالب551924387

هقبول8862288.526.5548.55مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىالبال فؤاد لائد عل561919321ً

هقبول610102674.7522.4348.43مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىنهلة عبدالماهر دمحم نعمان الشدادي571921054

هقبول8962384.3825.3148.31مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرطه نجٌب سعٌد دمحم581921509

هقبول76132673.8822.1648.16مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىودٌعة عبدهللا عبدالرحمن محسن591908927

هقبول65132480.3824.1148.11مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىاثٌر حمٌد دمحم رزاز601923187
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هقبول76102383.6325.0948.09مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىسمٌة امٌن دمحم حسن611918281

هقبول73112189.7526.9347.93مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرخلدون ولٌد عبدالرحٌم احمد المدس621918161ً

هقبول7592189.6326.8947.89مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرنسٌم علً دمحم سعٌد فلك631924813

هقبول859228625.8047.80مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرهانً عبدالكرٌم راوح ٌحٌى641920956

هقبول56102189.2526.7847.78مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىاٌة عبدالكرٌم لاسم احمد651915226

هقبول7782285.8825.7647.76مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىوفاء دمحم ناجً سٌف661917487

هقبول7972382.2524.6847.68مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىاصالة علً لحطان همام671920579

هقبول65112284.525.3547.35مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرمعاوٌة عبدالموي سفٌان عل681910658ً

هقبول57112381.1324.3447.34مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىشورى عبدالموي علً فرحان التبع691924626ً

هقبول55112187.3826.2147.21مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىحنان دمحم عبدالوهاب لاسم701915763

هقبول699247723.1047.10مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىامانً عبدهللا دمحم دمحم711921601

هقبول7592186.2525.8846.88مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىمارٌه مصطفى مهٌوب دمحم721920175

هقبول7872282.2524.6846.68مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرنجم الدٌن علً احمد عثمان الحداد731925202

هقبول10592475.522.6546.65مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىاٌمان علً احمد عبدالكرٌم741920471

هقبول7672088.1326.4446.44مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىسمٌة دمحم علً الصائغ751919993

هقبول410102474.2522.2846.28مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكراسالم عبدالماهر علً دمحم761922696

هقبول63132280.7524.2346.23مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىرؤوفة علً دمحم غالب الدمٌن771910078ً

هقبول8482087.1326.1446.14مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىوفاء احمد علً سعٌد الشمٌري781923418

هقبول10592473.522.0546.05مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىهاجر دمحم شمسان علً عبده الشمٌري791917245

هقبول3791989.8726.9645.96مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىنجوى احمد احمد غالب العامري801918338

هقبول41072182.524.7545.75مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرسناء علً ناجً دمحم غالب811925887

هقبول5882182.3824.7145.71مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرراشد ماجد ابراهٌم فاضل السفٌان821916654ً

هقبول658198926.7045.70مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىاٌمان دمحم نصر ممبل الدعٌس831926585

هقبول9662182.1324.6445.64مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرعمران عبدالغنً عبده حسن841922319

هقبول2315208525.5045.50مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىلمٌاء دمحم عبده احمد الحٌدري851922440

هقبول4781988.2526.4845.48مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرٌوسف نعمان عبده دمحم861925725

هقبول7411227823.4045.40مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرروٌدا عادل عبدالواسع ناج871914728ً

هقبول8482083.6325.0945.09مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىحنٌن عبد الرلبب مهٌوب غالب881916269

هقبول4871986.525.9544.95مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىخولة دمحم بن دمحم عبدهللا891921227

هقبول7792373.1321.9444.94مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىغزة غالب علً سعد901900388
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هقبول6661888.526.5544.55مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىامة الرحمن دمحم طاهر الصالح911911014ً

هقبول8592275.1322.5444.54مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرمازن هاشم دمحم هزاع921919621

هقبول8461887.8826.3644.36مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم هزاع حمٌد مهٌوب المجاهد931923408

هقبول5872080.6324.1944.19مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىغاده مهٌوب علً سعٌد الدمٌن941913844ً

هقبول57102273.8822.1644.16مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىافتهان احمد دمحم علً الوهري951918587

هقبول5610217723.1044.10مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرالمؤٌد احمد عبدهللا سلطان961915379

هقبول63101983.2524.9843.98مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىغادة خالد علً سعٌد المروس971923763ً

هقبول588217622.8043.80مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىتهانً عبده صدام ٌاسر981915146

هقبول8752079.1323.7443.74مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكراكرم توفٌك عبدالعزٌز مثنى991925255

هقبول8741981.6324.4943.49مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىشٌماء احمد علً صالح الدربع1001919991ً
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غير هقبول5591981.524.4543.45مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىشذى ناجً احمد عبده1011925531

غير هقبول5381690.6327.1943.19مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم عارف عبدالسالم عل1021919334ً

غير هقبول5591979.8823.9642.96مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىالهام عبدالسمٌع عبده سٌف الصالح1031913346ً

غير هقبول5571784.8825.4642.46مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىاختٌار غالب دمحم سعٌد1041922775

غير هقبول6481880.3824.1142.11مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرعمر مختار دمحم عبدالجلٌل1051922646

غير هقبول3671680.2524.0840.08مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم محمود حسن غالب1061913311

غير هقبول41031776.2522.8839.88مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىسهام احمدمهٌوب مجاهد1071916633

غير هقبول854177622.8039.80مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرعمران غالب لائد احمد المٌراب1081915063ً

غير هقبول4551483.1324.9438.94مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكردمحم عارف لائد صالح التبع1091904308ً

غير هقبول4581772.1321.6438.64مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىهنادي دمحم لائد فرحان هٌال1101924599

غير هقبول4371480.7524.2338.23مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىعال سعٌد ذٌاب عبده1111918593

غير هقبول463138324.9037.90مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرلحطان احمد مهٌوب لحطان البرٌه1121916131ً

غير هقبول4551478.7523.6337.63مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرخلٌفة عبده لائد احمد صالح1131923031

غير هقبول4551478.523.5537.55مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىدعاء احمد مهٌوب عل1141925506ً

غير هقبول5461574.3822.3137.31مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىهناء عبدالملن لاسم علً العٌزري1151926586

غير هقبول2721183.1324.9435.94مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىسبا مارش علً احمد الحمٌري1161925609

غير هقبول2461278.523.5535.55مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةذكرناصر علً لاسم عبدهللا1171925395

غير هقبول1451078.7523.6333.63مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىرحاب دمحم عبده دمحم عوض1181923483

غير هقبول26088224.6032.60مساعد طبٌب عامالمستمر ــ المدٌنةأنثىتسنٌم علً سلطان عبدالرحمن1191916312
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هقبول2017165389.3826.8179.81مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىنور الهدى فهد عبده سٌف المدس11925975ً

هقبول161817519127.3078.30مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىاٌمان احمد علً عبدالعزٌز21921987

هقبول1516174897.8829.3677.36مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىاٌه صادق احمدعبدالجلٌل المخالف31921565ً

هقبول1715164893.7528.1376.13مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرحسام عبده حسان عبدالرزاق41916019

هقبول161813479127.3074.30مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىابتسام ٌحٌى دمحم صالح الظاهري51922763

هقبول1814164885.525.6573.65مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكراسامه عبدالجلٌل مهٌوب سٌف61922467

هقبول1518154884.525.3573.35مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكراحمد دمحم عبدهللا سعٌد71919122

هقبول1416144493.8828.1672.16مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىلبوزة لائد عبدهللا عبده81919561

هقبول1016144094.6328.3968.39مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىمارٌا فؤاد محمود دمحم91925144

هقبول1513124085.525.6565.65مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىٌاسمٌن مهٌوب احمد سعٌد101915919

هقبول1211153892.1327.6465.64مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىعائشه صادق احمد دمحم111925497

هقبول1211174083.6825.1065.10مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىهنادي دمحم عبده دمحم الفمٌة121921077

هقبول131894081.8824.5664.56مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىابتسام جالل عبدهللا مهٌوب131914095

هقبول1314103789.7526.9363.93مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرصدٌك فاروق عبدالمادر عوض141924867

هقبول141310378826.4063.40مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكردمحم سعٌد رسام سرحان151919137

هقبول1310143785.525.6562.65مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىسمٌة عبدالرحمن لاسم ابراهٌم161920515

هقبول1111173978.3823.5162.51مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرصدام دمحم عبدالجبار علوان171922333

هقبول812173783.3825.0162.01مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىنوال غالب دمحم سٌف181917013

هقبول1314103772.8821.8658.86مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىشادٌة حزام دمحم عساج191916282

هقبول151163285.7525.7357.73مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىسمٌة سعٌد علً دمحم احمد201918919

هقبول711112993.3428.0057.00مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىدالل رٌاض عبدالجلٌل بجاش211918417

هقبول108133186.2525.8856.88مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرزائد سلطان عبدالحمٌد احمد221921590

هقبول810123089.2526.7856.78مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةانثىكرٌمة حسن مانع دماج231910636

هقبول98133085.2525.5855.58مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكربدر احمد حمزه سعٌد241926061

هقبول98112891.2527.3855.38مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىنزٌهه عبده مسعد ناجً الوجٌه251922602

هقبول88132986.8826.0655.06مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىبسمة موسى عبدهللا الحكٌم261916203ً

هقبول58142792.1327.6454.64مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىهٌام ناشر سعٌد عبدهللا دمحم الحكٌم271918362ً

هقبول37192984.7525.4354.43مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىامٌمة احمد سعٌد سالم االدٌم281922927ً

هقبول66152790.8827.2654.26مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىخولة امٌن طه ٌحٌى غالب االصبح291921793ً

هقبول114153080.7524.2354.23مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىامٌره احمد علً حسان ممبل الخلٌدي301920826
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هقبول87122790.1327.0454.04مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىامل احمد عبدالواسع سٌف البركان311917097ً

هقبول61011278726.1053.10مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىبٌان طاهر علً ردمان321920715

هقبول94132689.8826.9652.96مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىابتهال احمد لاسم سٌف ٌسر331916674

هقبول97102689.7526.9352.93مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىثروة غالب احمد عبدالملن341924483

هقبول7416278625.8052.80مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىسارة رشاد احمد ناشر351923477

هقبول81192882.6324.7952.79مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىاٌمان عبده احمد عبده الدبل361917383

هقبول810112978.7523.6352.63مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىمسن دمحم علً سٌف371925321

هقبول9714307522.5052.50مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكراحمد منصور دمحم سلٌم381922258

هقبول98102784.1225.2452.24مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىزهور دمحم علً فرحان غالب391925765

هقبول9992783.6325.0952.09مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكررشٌد احمد صالح احمد401921194

هقبول81092783.2524.9851.98مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىسناء صادق عبدالمغنً سعٌد411910173

هقبول61192686.525.9551.95مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىهٌفاء امٌن دمحم فرحان421917003

هقبول7982492.2527.6851.68مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىاٌثار عبدالمؤمن احمد لائد431916379

هقبول98122973.8822.1651.16مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىنسرٌن دمحم سعٌد احمد441917809

هقبول71272683.525.0551.05مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىازهار دمحم لائد عبدهللا451919541

هقبول47132488.3826.5150.51مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىصفٌه محفوظ عبده دمحم461916743

هقبول93132584.8825.4650.46مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىغدٌر عبدهللا علً دمحم العمٌل471926578ً

هقبول49102389.6326.8949.89مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىلٌلى مختار دمحم عبد الجلٌل481920065

هقبول86142872.3821.7149.71مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىرٌناء سعٌد حسن عبدالوهاب491925036

هقبول67112485.6325.6949.69مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرصالح عارف عبدالجلٌل سعٌد501920714

هقبول66122485.525.6549.65مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىبثٌنة عبدالباسط عبدالرب الصلوي511924332

هقبول7592194.1328.2449.24مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىمنٌه عبدهللا عبده لائد الممطري521919169

هقبول499229027.0049.00مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىرفاء سلطان رشاد احمد531916012

هقبول6882289.6326.8948.89مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىٌاسمٌن سعٌد لاسم عل541915755ً

هقبول121052772.7521.8348.83مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىختام وحٌد دمحم احمد سالم551918355

هقبول56122385.6325.6948.69مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىسٌمون حسان سعٌد فارع561919287

هقبول610102674.7522.4348.43مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىنهلة عبدالماهر دمحم نعمان الشدادي571921054

هقبول974209428.2048.20مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرروان احمد ناجً منصور581915367

هقبول55142480.2524.0848.08مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرجهاد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن591926575

هقبول74102187.2526.1847.18مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىنورا دمحم فرحان عل601919212ً
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هقبول410102474.2522.2846.28مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكراسالم عبدالماهر علً دمحم611922696

هقبول6882280.1324.0446.04مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىاصالة دمحم مهٌوب عبدهللا621917375

هقبول10562181.3824.4145.41مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىعدالة سعٌد عبدهللا احمد631915113

هقبول6782180.7524.2345.23مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىاصالة دمحم عبده دمحم سٌف641911983

هقبول6510218024.0045.00مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىرحمة عبدالسالم اسماعٌل دمحم651920512

هقبول55102083.1324.9444.94مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىرانٌا دمحم عبدهللا حسن االهدل661923217

هقبول9572178.523.5544.55مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرعاصم دمحم عبدالواحد عبدالموي671915360

هقبول8842080.7524.2344.23مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكركمال عبدالعزٌز بجاش عبدهللا الفتٌح681922179

هقبول33111789.8826.9643.96مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىرانٌة حسن علً دمحم سعٌد691918999

هقبول75102272.8821.8643.86مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىسرٌة عبدالكرٌم دمحم عبدالحك701925199

هقبول739198224.6043.60مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرغالب حمود احمد دمحم711916623

هقبول73112174.522.3543.35مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرفتح عبدالمادر عبده هزاع721922768

هقبول5381690.6327.1943.19مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكردمحم عارف عبدالسالم عل731919334ً

هقبول7582077.1323.1443.14مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكردمحم محمود دمحم صالح741926579

هقبول6481883.7525.1343.13مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىهاله عادل ٌحٌى دمحم مشعل751922892

هقبول6281690.1327.0443.04مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرابراهٌم عبده ناجً حزام البرٌه761918638ً

هقبول11462173.2521.9842.98مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرعبداللطٌف دمحم حمادي دمحم771915849

هقبول4581786.2525.8842.88مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىمٌال عتٌك دمحم طالب781924119

هقبول5751785.7525.7342.73مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىسونٌة حمود مهٌوب لاسم791918051

هقبول7381882.3824.7142.71مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىعال جعفر عبده دمحم العبس801925990ً

هقبول4591882.2524.6842.68مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىنجالء خالد علً لاسم811924978

هقبول6751881.1324.3442.34مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرعرفات عبده غالب سعٌد821919481

هقبول31061976.8823.0642.06مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىٌاسمٌن سعٌد عبدالجلٌل الحاج831912676

هقبول3461392.527.7540.75مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىهدٌل نظمً شرف دمحم841914415

هقبول3971971.7521.5340.53مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرعبدهللا محمود سالم احمد851915425

هقبول2871776.8823.0640.06مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىعصام علً احمد دمحم861915351

هقبول6481870.8821.2639.26مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىٌاسمٌن دمحم سٌف احمد871916096

هقبول7641772.2521.6838.68مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرجالل دمحم احمد انعم881916614

هقبول7541674.8822.4638.46مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىسهام عبدالباسط حٌدره عبدالخبٌر891918419

هقبول248147823.4037.40مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىعائشة غالب حسان صالح901925256

هقبول2581574.522.3537.35مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىسونٌا عبدالسالم عبدهللا دمحم العزان911916075ً

هقبول650117522.5033.50مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةأنثىسوسن اسماعٌل عبدهللا مفرح921919199

هقبول634136519.5032.50مختبرات طبٌة المستمر ــ المدٌنةذكرعبدالعزٌز مهٌوب احمد احمد931918511

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


