
اجواليانجليزيكيوياءاحياء

ممبول2025196499.2529.7893.78طب عام وجراحةأنثىاسراء خالد عبدهللا ناج12102887ً

ممبول2224196593.7528.1393.13طب عام وجراحةذكردمحم سلطان احمد مهٌوب22104468

ممبول2225196690.3827.1193.11طب عام وجراحةذكرعبدهللا مهدي عبدهللا دمحم النهاري32103020

ممبول2125176398.6329.5992.59طب عام وجراحةأنثىنسٌبة علً عبدالرب ردمان طه المباط42100608ً

ممبول1825206398.1329.4492.44طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالرؤوف عبدالعزٌز عبدالحمٌد طالب52100479

ممبول1925186210030.0092.00طب عام وجراحةذكرتوهٌب دمحم عبد العلٌم نعمان62100255

ممبول2025186396.1328.8491.84طب عام وجراحةذكرجابر احمد دمحم احمد عل72101324ً

ممبول1924196298.7529.6391.63طب عام وجراحةأنثىاٌناس عبدهللا عبدالوهاب عل82100715ً

ممبول2024206491.8827.5691.56طب عام وجراحةذكراسامة عبدالغنً علً عبده92101620

ممبول1925186298.2529.4891.48طب عام وجراحةذكردمحم عبداالله دمحم ناج102102098ً

ممبول2124186394.6328.3991.39طب عام وجراحةذكرسامً دمحم سنحان غالب112105550

ممبول2025186394.3828.3191.31طب عام وجراحةذكرعالءالدٌن طاهر دمحم لائد122104060

ممبول2025176297.3829.2191.21طب عام وجراحةأنثىنوره احمد عبده سعٌد الشٌبان132106168ً

ممبول202518639428.2091.20طب عام وجراحةذكرعبدالكرٌم دمحم مهٌوب احمد142101152

ممبول2025176296.2528.8890.88طب عام وجراحةذكرفكري احمد سٌف سمٌع152101892

ممبول2024176199.3829.8190.81طب عام وجراحةذكرمشٌر نجٌب احمد فارع162102275

ممبول2224176392.527.7590.75طب عام وجراحةذكرشولً عبدالكرٌم عبده ناج172101357ً

ممبول2024186295.7528.7390.73طب عام وجراحةذكراحمد هانً عبدالوهاب عبده182100497

ممبول2024196392.2527.6890.68طب عام وجراحةذكراسماعٌل احمد صادق عل192104326ً

ممبول2023196295.528.6590.65طب عام وجراحةذكرعبدهللا فضل ناجً مارش202102076

ممبول202518639227.6090.60طب عام وجراحةذكرعبد الرحمن عبد المادر دمحم عبده لاسم212107027

ممبول1725196198.6329.5990.59طب عام وجراحةذكربشار سعٌد دمحم ابراهٌم222107231

ممبول2023196294.3828.3190.31طب عام وجراحةأنثىامٌمه عبدالمغنً علً سٌف232101179

ممبول2024186292.7527.8389.83طب عام وجراحةذكرجواد احمد عبدهللا دمحم الكمال242104480ً

ممبول2123186292.7527.8389.83طب عام وجراحةذكردمحم عبدالعالم عبدهللا عل252100273ً

ممبول1825176099.2529.7889.78طب عام وجراحةذكردمحم عبدالسالم هزاع دمحم الحمودي262101791

ممبول1925186292.3827.7189.71طب عام وجراحةذكرعزالدٌن دمحم احمد عل272104053ً

ممبول2122186195.6328.6989.69طب عام وجراحةذكراسامه مصطفى عبدالعظٌم ممبل الشرعب282100960ً

ممبول1924186195.3828.6189.61طب عام وجراحةذكرزٌاد عبدهللا مهٌوب دمحم292100194

ممبول2023176098.6329.5989.59طب عام وجراحةأنثىنورس مجٌب صالح سٌف البرٌه302100499ً
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ممبول2222176194.8828.4689.46طب عام وجراحةذكرعبد الرحمن صالح دمحم العرش312100236ً

ممبول1924196290.8827.2689.26طب عام وجراحةذكرعمرو دمحم مبخوت عمرو322105776

ممبول212416619428.2089.20طب عام وجراحةأنثىهدٌل عبدالغنً حزام دمحم332102973

ممبول2024186290.2527.0889.08طب عام وجراحةذكرسهٌم عبدهللا لاٌد علً االغبري342105040

ممبول1925196386.525.9588.95طب عام وجراحةذكرعرفات دمحم علً سٌف352107031

ممبول202417619327.9088.90طب عام وجراحةذكراسامه دمحم علً عبدالرلٌب البرٌه362107672ً

ممبول192517619327.9088.90طب عام وجراحةذكراٌمن امٌن صالح علً االدرٌس372100030ً

ممبول1824175999.6329.8988.89طب عام وجراحةأنثىهدٌل عبدهللا سٌف ثابت السامع382100041ً

ممبول2123186289.6326.8988.89طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالجبار عبده صالح البتراء392103269

ممبول2022196192.8827.8688.86طب عام وجراحةذكردمحم طه دمحم احمد عاطف402100373

ممبول1925155999.2529.7888.78طب عام وجراحةذكرخباب فهد احمد دمحم412103149

ممبول2021185999.2529.7888.78طب عام وجراحةذكرفرج دمحم احمد دمحم غالب422100360

ممبول2024166095.8828.7688.76طب عام وجراحةأنثىجواهر سلطان هزاع عبده432105098

ممبول2025166192.527.7588.75طب عام وجراحةذكرعمرو احمد سعٌد دمحم الشغدري442105639

ممبول1924176095.528.6588.65طب عام وجراحةذكراسامه عدنان احمد عبدهللا الجعفري452100735

ممبول2025156095.528.6588.65طب عام وجراحةأنثىشٌماء جالل مهٌوب فرحان462101710

ممبول2122176095.1328.5488.54طب عام وجراحةأنثىعائشة دمحم محمود احمد المدس472104084ً

ممبول2223166191.7527.5388.53طب عام وجراحةذكراسامة عبدالرحمن احمد عل482104849ً

ممبول2123176191.7527.5388.53طب عام وجراحةذكرسامً دمحم عبدهللا عباس492100162

ممبول1925155998.2529.4888.48طب عام وجراحةأنثىمروة عبدالمجٌد عبدالموي ناصر االشول502100496

ممبول2025176288.1326.4488.44طب عام وجراحةذكرلؤي خالد عبدهللا سٌف البحٌري512106774

ممبول202417619127.3088.30طب عام وجراحةذكرعزالدٌن عادل علً دمحم الفمٌه522100467

ممبول1924165997.3829.2188.21طب عام وجراحةأنثىمنال بندر ناجً لائد532100482

ممبول182517609428.2088.20طب عام وجراحةذكرحسٌن علً احمد راوح542101665

ممبول1922185997.2529.1888.18طب عام وجراحةأنثىمنار عبدهللا ممبل ناج552100541ً

ممبول2122176093.8828.1688.16طب عام وجراحةذكرشعٌب ٌاسٌن لائد سعٌد562101223

ممبول2124166190.527.1588.15طب عام وجراحةذكراسعد بندر خالد عبدهللا572102118

ممبول1823196093.7528.1388.13طب عام وجراحةذكرمازن عبدالملن سعٌد ناجً الحمٌدي582102029

ممبول2024176190.3827.1188.11طب عام وجراحةأنثىرحاب احمد عبدهللا ناج592101378ً

ممبول2025166190.3827.1188.11طب عام وجراحةذكرصالح دمحم عبده سعٌد العفٌف602102739ً
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غٌر ممبول2125146093.3828.0188.01طب عام وجراحةذكراحمد دمحم لاٌد ناجً عبدالرب612101181

غٌر ممبول1924176093.3828.0188.01طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبدهللا ناجً دمحم622100787

غٌر ممبول2023176093.3828.0188.01طب عام وجراحةذكرعبدهللا فهد حمٌد اسماعٌل االدرٌس632100069ً

غٌر ممبول1923165899.8829.9687.96طب عام وجراحةأنثىامه الرحمن ٌاسر حسن عبادي642100380

غٌر ممبول1923196189.8826.9687.96طب عام وجراحةذكرعبدهللا حسٌن دمحم احمد652105038

غٌر ممبول2223156093.1327.9487.94طب عام وجراحةذكردمحم عبدالعلٌم حسن لائد الكمال662107048ً

غٌر ممبول2123166093.1327.9487.94طب عام وجراحةذكروجدي فتحً سعٌد حسن672101580

غٌر ممبول1924155899.7529.9387.93طب عام وجراحةأنثىنهلة دمحم فائد حسن الشمٌري682100672

غٌر ممبول202416609327.9087.90طب عام وجراحةذكرخالد احمد خالد صالح الشغدري692101071

غٌر ممبول2123166092.7527.8387.83طب عام وجراحةذكربشار دمحم احمد عبده ابراهٌم702100184

غٌر ممبول2023176092.7527.8387.83طب عام وجراحةذكرعزام مطهر امٌر احمد712100748

غٌر ممبول2122186189.3826.8187.81طب عام وجراحةذكروهٌب عبدهللا علً فاضل722100083

غٌر ممبول1823185995.6328.6987.69طب عام وجراحةأنثىحنٌن ٌحٌى عبد العزٌز عبد هللا غااب732100290

غٌر ممبول1924165995.528.6587.65طب عام وجراحةأنثىاٌة عبدالصمد ردمان ثابت االثوري742105014

غٌر ممبول1824186092.1327.6487.64طب عام وجراحةأنثىوئام احمد دمحم عبده الدمٌن752106186ً

غٌر ممبول2021175898.529.5587.55طب عام وجراحةأنثىٌسرى دمحم عبده عثمان762100660

غٌر ممبول1823185995.1328.5487.54طب عام وجراحةذكرعلً عبدالمغنً علً سٌف الجعفري772101156

غٌر ممبول2123166091.7527.5387.53طب عام وجراحةذكراسامة فٌصل علً عبده782102956

غٌر ممبول1925166091.527.4587.45طب عام وجراحةأنثىترنٌم مٌثاق دمحم عل792100168ً

غٌر ممبول1824175994.7528.4387.43طب عام وجراحةذكربشار دمحم عبدالغفار لائد802104110

غٌر ممبول1823196091.3827.4187.41طب عام وجراحةذكرعمرو سفٌان صالح عل812102676ً

غٌر ممبول1823175897.6329.2987.29طب عام وجراحةذكراٌمن فؤاد عبدالموي سٌف المعمري822105781

غٌر ممبول1625185994.2528.2887.28طب عام وجراحةذكرحسٌن علً حمود علً عاطف832103407

غٌر ممبول2022175994.2528.2887.28طب عام وجراحةذكرغمدان عبدالجلٌل عبدالعزٌز صالح842104757

غٌر ممبول1923186090.7527.2387.23طب عام وجراحةذكرحمزة عادل محمود دمحم مجاهد852101811

غٌر ممبول2025166187.1326.1487.14طب عام وجراحةذكرمروان عبدالحمٌد دمحم عباس862101561

غٌر ممبول182515589729.1087.10طب عام وجراحةذكرلٌث طه دمحم دمحم الشعب872101141ً

غٌر ممبول1923165896.7529.0387.03طب عام وجراحةذكردمحم عبدالموي دمحم غالب882103971

غٌر ممبول1822175710030.0087.00طب عام وجراحةأنثىشذى رٌاض عبده دمحم عل892100493ً
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غٌر ممبول2023145799.7529.9386.93طب عام وجراحةذكرعامر علً احمد سلطان902103187

غٌر ممبول2025156089.7526.9386.93طب عام وجراحةذكرمالن دمحم نصر دمحم الكمال912107472ً

غٌر ممبول1924165992.8827.8686.86طب عام وجراحةذكرتوهٌب دمحم عبده دمحم احمد الكمال922104232ً

غٌر ممبول1822175799.529.8586.85طب عام وجراحةذكرسامً عبدالواحد عبده نعمان االثوري932100160

غٌر ممبول1825145799.529.8586.85طب عام وجراحةأنثىسهام خالد دمحم لائد محسن942101133

غٌر ممبول1821185799.3829.8186.81طب عام وجراحةأنثىتسنٌم اكرم احمد مكرد952100804

غٌر ممبول1925145895.8828.7686.76طب عام وجراحةأنثىصفاء بدري علً بدر دمحم الهتاري962100951

غٌر ممبول202017579929.7086.70طب عام وجراحةأنثىحنان عبدالرلٌب احمد نعمان972102610

غٌر ممبول182217579929.7086.70طب عام وجراحةذكروسام ماهر عبده سٌف الكمال982101839ً

غٌر ممبول1925155992.2527.6886.68طب عام وجراحةأنثىاجالل دمحم ناجً ناصر992103181

غٌر ممبول1923175992.2527.6886.68طب عام وجراحةذكراحمد دمحم ردمان خالد1002101435

غٌر ممبول2024155992.2527.6886.68طب عام وجراحةذكرمرام طاهر علً حمود الكامل1012106370

غٌر ممبول1625165798.8829.6686.66طب عام وجراحةأنثىدٌنا عزام عبده سعٌد1022100286

غٌر ممبول2121175992.12527.6486.64طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبدهللا عبداللطٌف احمد1032102073

غٌر ممبول202316599227.6086.60طب عام وجراحةذكراسامه دمحم دمحم عبده1042106855

غٌر ممبول2023155895.1328.5486.54طب عام وجراحةذكراسامه علً نعمان حزام الحمٌري1052100355

غٌر ممبول212512589528.5086.50طب عام وجراحةذكرحسام صادق دمحم سٌف1062103160

غٌر ممبول1925155991.6327.4986.49طب عام وجراحةأنثىمروة بندر حمود عل1072103203ً

غٌر ممبول1724165798.2529.4886.48طب عام وجراحةذكردمحم خالد مثنى احمد1082101005

غٌر ممبول1824165894.6328.3986.39طب عام وجراحةذكرحسام دمحم امٌن عبدالرلٌب الشمٌري1092101215

غٌر ممبول2121155797.8829.3686.36طب عام وجراحةأنثىهبة علً لاسم علً حسن الصهبان1102102126ً

غٌر ممبول2123145894.528.3586.35طب عام وجراحةأنثىمروى فؤاد عبدالعزٌز منصور الشرعب1112101448ً

غٌر ممبول1922165797.7529.3386.33طب عام وجراحةأنثىمروى مهٌوب عبدالكرٌم غالب1122103902

غٌر ممبول1822185894.3828.3186.31طب عام وجراحةأنثىرهام عبدةعبداللةدمحمسعٌد1132100858

غٌر ممبول202316599127.3086.30طب عام وجراحةذكرالمعتزباهلل حمود ناشر عبده الممرع1142101521ً

غٌر ممبول2022175990.8827.2686.26طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن صادق علً دمحم1152101347

غٌر ممبول1824175990.7527.2386.23طب عام وجراحةذكرصهٌب فٌصل علً حسن1162102189

غٌر ممبول212116589428.2086.20طب عام وجراحةأنثىلٌزا عبدهللا ثابت لائد العرٌم1172103373ً

غٌر ممبول2020175797.2529.1886.18طب عام وجراحةأنثىسهى عبدالحكٌم علً عبدالوهاب1182102532
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غٌر ممبول1825165990.527.1586.15طب عام وجراحةذكرحذٌفة فؤاد عبدالسالم عبدهللا الهمدان1192101189ً

غٌر ممبول2222145893.7528.1386.13طب عام وجراحةأنثىافنان مصطفى عبد الحافظ عبده1202101381

غٌر ممبول172515579729.1086.10طب عام وجراحةذكردمحم صادق علً دمحم عبدالموي1212102063

غٌر ممبول1725155796.8829.0686.06طب عام وجراحةأنثىنسٌبه مهٌوب سعٌد عل1222100503ً

غٌر ممبول1725165893.528.0586.05طب عام وجراحةذكرندٌم عارف دمحم عثمان1232102278

غٌر ممبول1923175990.1327.0486.04طب عام وجراحةذكرموسى دمحم عبدالحمٌد دمحم1242101261

غٌر ممبول1822175796.7529.0386.03طب عام وجراحةأنثىعائشة حسن احمد سعٌد1252100473

غٌر ممبول192317599027.0086.00طب عام وجراحةذكراسامه سعٌد عثمان سعٌد الممطري1262100434

غٌر ممبول1822185893.2527.9885.98طب عام وجراحةذكرعاصم امٌن سعٌد احمد غالب الممرم1272101690ً

غٌر ممبول2023176086.525.9585.95طب عام وجراحةذكرمنتصر عبده نصر لحطان الكمال1282100201ً

غٌر ممبول1724165796.2528.8885.88طب عام وجراحةذكرصالح ولٌد احمد عبدالخالك االسودي1292100938

غٌر ممبول1922175892.8827.8685.86طب عام وجراحةذكردمحم عبده سٌف احمد1302103957

غٌر ممبول1824145699.529.8585.85طب عام وجراحةأنثىاٌة معاذ عبدالمادر سعٌد الصبري1312104310

غٌر ممبول2322115699.529.8585.85طب عام وجراحةذكرمهند مطهر حزام دمحم1322101000

غٌر ممبول1724185989.526.8585.85طب عام وجراحةذكرشولً دمحم لاٌد عبدهللا الشغدري1332102356

غٌر ممبول1624185892.7527.8385.83طب عام وجراحةذكرعبدالمجٌد دمحم لائد فرحان1342100508

غٌر ممبول1923145699.2529.7885.78طب عام وجراحةأنثىنسٌبة احمد احمد لاسم سنان1352100756

غٌر ممبول1923145699.2529.7885.78طب عام وجراحةأنثىشذى عادل ناجً حسان العامري1362101459

غٌر ممبول2024155989.1326.7485.74طب عام وجراحةذكراشرف عبده سعٌد عبدالغن1372102237ً

غٌر ممبول1722175699.1329.7485.74طب عام وجراحةأنثىبشائر عبدهللا لحطان خالد العمري1382101796

غٌر ممبول1921175795.7528.7385.73طب عام وجراحةذكرحمزة صادق امٌن عبدالواسع1392104375

غٌر ممبول1822175795.7528.7385.73طب عام وجراحةذكردمحم عبدالكافً عبدالواسع دمحم احمد1402102018

غٌر ممبول2023145795.6328.6985.69طب عام وجراحةذكرحمدي عبدالملن علً دمحم اسماعٌل1412103356

غٌر ممبول2021175892.1327.6485.64طب عام وجراحةذكردمحم عبدالموي احمد عل1422104342ً

غٌر ممبول2022175988.6326.5985.59طب عام وجراحةذكرخلدون سعٌد دمحم فارع1432104274

غٌر ممبول1821185795.1328.5485.54طب عام وجراحةذكرحازم نجٌب دمحم علً الحذٌف1442106978ً

غٌر ممبول1625175891.6327.4985.49طب عام وجراحةذكرادٌب طاهر علً لاٌد1452101437

غٌر ممبول1924165988.2526.4885.48طب عام وجراحةذكرانس اسماعٌل مهٌوب صالح1462106495

غٌر ممبول1521205698.1329.4485.44طب عام وجراحةأنثىهٌفاء عبدهللا عبده لائد1472103147

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

غٌر ممبول192116569829.4085.40طب عام وجراحةأنثىحنان عبدالموي عبدالحمٌد حمٌد الحمٌري1482100824

غٌر ممبول1720195697.6329.2985.29طب عام وجراحةذكراحمد فهمً نعمان احمد الشرٌف1492100507

غٌر ممبول1922175890.8827.2685.26طب عام وجراحةذكربشٌر دمحم فائد نصر احمد1502107434

غٌر ممبول1925145890.8827.2685.26طب عام وجراحةذكردمحم حسٌن غالب ٌاسر1512103260

غٌر ممبول1822165697.529.2585.25طب عام وجراحةذكرضٌاء عبدالناصر احمد عل1522104054ً

غٌر ممبول1925145890.7527.2385.23طب عام وجراحةذكرنادر عبداللطٌف مدهش دمحم1532104443

غٌر ممبول1923155793.8828.1685.16طب عام وجراحةذكرمصطفى دمحم عبدالغنً عبدالوهاب1542106714

غٌر ممبول1825145793.8828.1685.16طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن عبدالعزٌز سعٌد الطٌار1552100325

غٌر ممبول1722175697.1329.1485.14طب عام وجراحةذكرالخضر مراد درهم سٌف1562104042

غٌر ممبول1721185697.1329.1485.14طب عام وجراحةذكرصالح رزاز كامل احمد1572100306

غٌر ممبول2224135987.1326.1485.14طب عام وجراحةذكرعبدهللا لاسم خالد فرحان1582102335

غٌر ممبول1924145793.7528.1385.13طب عام وجراحةذكروسٌم احمد دمحم عون1592101469

غٌر ممبول162317569729.1085.10طب عام وجراحةذكرسهٌل هانً دمحم احمد لاسم1602103377

غٌر ممبول1922155696.7529.0385.03طب عام وجراحةذكراسامة مطهر دمحم عبد هللا1612101846

غٌر ممبول1724155696.7529.0385.03طب عام وجراحةذكردمحم فارع صالح عبده صالح1622103916

غٌر ممبول1824155793.3728.0185.01طب عام وجراحةذكرحمدون توفٌك احمد عبده دمحم1632104007

غٌر ممبول1922155696.6328.9984.99طب عام وجراحةأنثىزٌنب زٌد سلطان مهٌوب1642103166

غٌر ممبول1922165793.2527.9884.98طب عام وجراحةذكراسامة عبدهللا نعمان لائد1652105141

غٌر ممبول1824165889.7526.9384.93طب عام وجراحةذكراشرف علً عبده دمحم الجهران1662101868ً

غٌر ممبول1924155889.7526.9384.93طب عام وجراحةذكربشار عبدالسالم غالب احمد1672104768

غٌر ممبول1723165696.3828.9184.91طب عام وجراحةأنثىبشرى نبٌل احمد دمحم1682100459

غٌر ممبول202215579327.9084.90طب عام وجراحةأنثىدٌنا عبده حسن لائد خالد الحمٌدي1692101853

غٌر ممبول1823165792.7527.8384.83طب عام وجراحةأنثىدٌنا عبدالمادر غالب دمحم1702105512

غٌر ممبول191918569628.8084.80طب عام وجراحةأنثىمالن احمد عبده غالب االمٌر1712100411

غٌر ممبول1624185889.2526.7884.78طب عام وجراحةذكراحمد علً حمود دمحم سعٌد1722100280

غٌر ممبول1923165889.2526.7884.78طب عام وجراحةذكردمحم احمد عبدهللا احمد1732107588

غٌر ممبول1920175695.8828.7684.76طب عام وجراحةذكرسٌف دمحم حسن سٌف1742100248

غٌر ممبول2021175889.1326.7484.74طب عام وجراحةذكررائد رزٌك علً عبده ناجً الماض1752108435ً

غٌر ممبول1921195985.7525.7384.73طب عام وجراحةذكردمحم احمد نعمان حٌدرة1762102491
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غٌر ممبول1820185695.6328.6984.69طب عام وجراحةأنثىمنال علً طاهر دمحم خالد1772101455

غٌر ممبول2020175792.2527.6884.68طب عام وجراحةذكرحبٌب منصور هزاع عبدهللا البرٌه1782104688ً

غٌر ممبول1721185695.528.6584.65طب عام وجراحةذكرلؤي عبدهللا لاسم عبدالرحمن1792100100

غٌر ممبول1725165888.7526.6384.63طب عام وجراحةذكربشار عبدهللا عبدالوهاب دمحم الكمال1802100230ً

غٌر ممبول1923165888.7526.6384.63طب عام وجراحةأنثىنورة رشاد امٌن دمحم الكمال1812101061ً

غٌر ممبول1522185598.6329.5984.59طب عام وجراحةأنثىصباح اكرم لائد ناج1822104098ً

غٌر ممبول1724155695.2528.5884.58طب عام وجراحةأنثىامة الرحمن دمحم لائد دمحم1832100158

غٌر ممبول1723155598.3829.5184.51طب عام وجراحةأنثىمنى عبدالرحمن احمد عبدهللا1842100131

غٌر ممبول2025125791.6327.4984.49طب عام وجراحةذكراسامه دمحم صالح صالح زربة1852101051

غٌر ممبول1722165598.2529.4884.48طب عام وجراحةأنثىنورا احمد غالب نعمان1862105433

غٌر ممبول1724155694.7528.4384.43طب عام وجراحةذكرطه دمحم سعٌد اسماعٌل العامري1872105214

غٌر ممبول1923155791.2527.3884.38طب عام وجراحةذكرعمٌل نجٌب احمد فارع سعٌد العامري1882102273

غٌر ممبول2123145887.8826.3684.36طب عام وجراحةذكرامٌن فهد دمحم حسن الكمال1892102400ً

غٌر ممبول1722175694.528.3584.35طب عام وجراحةذكربشار احمد دمحم سعٌد علوان1902102281

غٌر ممبول182415579127.3084.30طب عام وجراحةذكرغمدان هاشم عبدالوهاب عبدهللا1912100042

غٌر ممبول1819185597.6329.2984.29طب عام وجراحةذكرداوود هائل عبده عل1922105105ً

غٌر ممبول1721195790.8827.2684.26طب عام وجراحةأنثىامانً عبدهللا احمد شمسان1932101217

غٌر ممبول1724145597.529.2584.25طب عام وجراحةأنثىشٌماء دمحم عبده سالم احمد1942101171

غٌر ممبول182414569428.2084.20طب عام وجراحةذكرعبدالناصر عبده مجاهد عبدهللا1952100995

غٌر ممبول1823145597.2529.1884.18طب عام وجراحةذكرحبٌب دمحم لائد احمد المحراب1962108142ً

غٌر ممبول1624155597.2529.1884.18طب عام وجراحةذكردمحم نجٌب عبدالحك سٌف1972107487

غٌر ممبول1822155597.2529.1884.18طب عام وجراحةأنثىمرام دمحم علً هاشم1982100573

غٌر ممبول2024135790.2527.0884.08طب عام وجراحةذكراسامه فواز حمود العبٌدي1992101798

غٌر ممبول1723145410030.0084.00طب عام وجراحةأنثىامنٌة عباس سعٌد غالب ابراهٌم2002101632

غٌر ممبول1720175410030.0084.00طب عام وجراحةأنثىشذى داود عبدالرحمن لائد الحرٌب2012102449ً

غٌر ممبول1922175886.6325.9983.99طب عام وجراحةذكرجالل دمحم احمد دمحم عبده2022100397

غٌر ممبول1924155886.6325.9983.99طب عام وجراحةذكرعمر احمد ردمان دمحم2032105556

غٌر ممبول1723145499.8829.9683.96طب عام وجراحةذكرابوبكر دمحم احمد لاسم2042100655

غٌر ممبول1923155789.8826.9683.96طب عام وجراحةذكرسند عبداللطٌف علً دمحم2052103550
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غٌر ممبول1521185499.6329.8983.89طب عام وجراحةأنثىامل دمحم صالح سٌف2062107314

غٌر ممبول1624145499.6329.8983.89طب عام وجراحةأنثىمنٌه منٌر لحطان عل2072101909ً

غٌر ممبول1625165789.526.8583.85طب عام وجراحةذكرعاصم عبده ممبل مهٌوب2082102421

غٌر ممبول2022145692.7527.8383.83طب عام وجراحةذكرٌعموب صالح ثابت احمد2092101367

غٌر ممبول1922165789.3826.8183.81طب عام وجراحةأنثىسمٌة عبدالرحمن علً عبده2102107376

غٌر ممبول1821155499.2529.7883.78طب عام وجراحةذكرابراهٌم دمحم لائد دحوه2112101705

غٌر ممبول1924145789.2526.7883.78طب عام وجراحةأنثىمشٌر سلطان احمد سعٌد2122103553

غٌر ممبول1923135595.8828.7683.76طب عام وجراحةأنثىدمحم نجٌب احمد عبده سعٌد2132107170

غٌر ممبول1723165692.3827.7183.71طب عام وجراحةذكراحمد دمحم عبدالحمٌد دمحم2142101208

غٌر ممبول1921145498.8829.6683.66طب عام وجراحةأنثىاٌة امٌن لائد عبدالجبار البرٌه2152100138ً

غٌر ممبول1825155885.525.6583.65طب عام وجراحةذكرعصام احمد عبدهللا عل2162104527ً

غٌر ممبول1923125498.7529.6383.63طب عام وجراحةأنثىثروة غالب حسن علً البركان2172101908ً

غٌر ممبول192017569227.6083.60طب عام وجراحةأنثىوئام سرحان سلطان صالح الجهالن2182102388ً

غٌر ممبول1822145498.529.5583.55طب عام وجراحةأنثىسناء خالد هزاع علً عبدالحافظ العبس2192101339ً

غٌر ممبول1724145595.1328.5483.54طب عام وجراحةأنثىعائشه عبدهللا العزي علً العامري2202103375

غٌر ممبول1818185498.3829.5183.51طب عام وجراحةأنثىرٌا عبدهللا علً لحطان2212100586

غٌر ممبول182215559528.5083.50طب عام وجراحةأنثىفرسان خالد مهٌوب ممبل2222100840

غٌر ممبول1923145691.6327.4983.49طب عام وجراحةذكرعبده علً لاٌد حسٌن الشغدري2232106484

غٌر ممبول1819175498.2529.4883.48طب عام وجراحةأنثىنادٌة فواد عبدالعزٌز الشمٌري2242101416

غٌر ممبول1720185594.8828.4683.46طب عام وجراحةأنثىامٌمة مطهر بدر فضل2252107133

غٌر ممبول1724155691.527.4583.45طب عام وجراحةأنثىخولة عبدالباسط سٌف حسن الكمال2262101573ً

غٌر ممبول1823135497.6329.2983.29طب عام وجراحةذكرالٌاس حمود فرحان عمالن2272100044

غٌر ممبول1523165497.6329.2983.29طب عام وجراحةأنثىزهرة نجٌب هائل سعٌد2282101666

غٌر ممبول1922135497.62529.2983.29طب عام وجراحةأنثىارٌاف عبده هزاع الشراج2292101338ً

غٌر ممبول1722165594.2528.2883.28طب عام وجراحةذكراسعد رزاز دمحم سٌف2302100456

غٌر ممبول1818185497.529.2583.25طب عام وجراحةذكرابراهٌم هاشم عبده سعٌد2312103210

غٌر ممبول1823135497.529.2583.25طب عام وجراحةأنثىحفصة لائد حزام دمحم2322100700

غٌر ممبول2123135787.526.2583.25طب عام وجراحةذكرسامً مارش عبده خالد الصلٌح2332107227ً

غٌر ممبول1720175497.3829.2183.21طب عام وجراحةذكرابراهٌم صادق محسن عبدهللا الحمٌري2342100132
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غٌر ممبول211915559428.2083.20طب عام وجراحةأنثىزٌنب دمحم عبدالرحٌم عبده2352104075

غٌر ممبول1722175690.6327.1983.19طب عام وجراحةذكرهشام دمحم سعٌد دمحم2362101838

غٌر ممبول2121145690.3827.1183.11طب عام وجراحةذكرمبارن دمحم حمٌد دمحم2372105416

غٌر ممبول1820185690.2527.0883.08طب عام وجراحةذكرصهٌب امٌن نائف عبدالوهاب2382107388

غٌر ممبول2021145593.528.0583.05طب عام وجراحةذكررٌان هائل عبده دمحم2392105702

غٌر ممبول1723165690.1327.0483.04طب عام وجراحةذكرعمٌد معمر عبده عل2402103163ً

غٌر ممبول1823155690.1327.0483.04طب عام وجراحةذكردمحم عبده عبدهللا دمحم مرعً الكمال2412104493ً

غٌر ممبول1624155593.3828.0183.01طب عام وجراحةذكردمحم فؤاد حمود دمحم الحٌم2422108126ً

غٌر ممبول1925115593.2527.9882.98طب عام وجراحةذكرمحمود سٌف علً فارع2432102709

غٌر ممبول1921145496.528.9582.95طب عام وجراحةذكرمزٌد امٌن دمحم حمٌد2442101766

غٌر ممبول1822155593.1327.9482.94طب عام وجراحةأنثىامانً دمحم لاسم احمد2452107802

غٌر ممبول1824135593.1327.9482.94طب عام وجراحةذكرمعتصم نبٌل احمد راوح الشرٌح2462107679ً

غٌر ممبول1821175689.7526.9382.93طب عام وجراحةذكراسامه عبدهللا احمد عبدهللا2472104373

غٌر ممبول1723165689.7526.9382.93طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالوهاب دمحم احمد صالح2482103240

غٌر ممبول1823155689.6326.8982.89طب عام وجراحةأنثىفاطمة محفوظ عبده دمحم الحمٌدي2492101786

غٌر ممبول1624165689.3826.8182.81طب عام وجراحةذكرمدٌن لائد علً عبدهللا2502103406

غٌر ممبول1525155592.6327.7982.79طب عام وجراحةذكراصٌل احمد مدهش دمحم2512106276

غٌر ممبول1918165399.2529.7882.78طب عام وجراحةأنثىروان ودٌع سعد صالح عوض الشمٌري2522100351

غٌر ممبول1821175689.1326.7482.74طب عام وجراحةذكرعمر لائد احمد ابراهٌم2532100516

غٌر ممبول1522185592.3827.7182.71طب عام وجراحةذكرداوود بشٌر دمحم اسماعٌل علوه2542102818

غٌر ممبول1722165592.3827.7182.71طب عام وجراحةذكراسامة وازع احمد صالح2552108037

غٌر ممبول182213539929.7082.70طب عام وجراحةأنثىنسٌبة جالل عبدالمادر سعٌد2562108057

غٌر ممبول1821165592.2527.6882.68طب عام وجراحةذكرابراهٌم عبدالغنً عبدهللا لائد دمحم2572101592

غٌر ممبول2019165592.1327.6482.64طب عام وجراحةأنثىهبة عبدالرحمن دمحم عبدالموي2582102602

غٌر ممبول1723165688.7526.6382.63طب عام وجراحةذكرمعاذ عبد الكرٌم عبده غالب2592101066

غٌر ممبول1621165398.6329.5982.59طب عام وجراحةذكرابراهٌم حمدي عبدالمادر عبدالجلٌل2602105516

غٌر ممبول1920175688.3826.5182.51طب عام وجراحةذكرمعٌد سٌف علً سٌف احمد الكمال2612101741ً

غٌر ممبول1720195688.3826.5182.51طب عام وجراحةذكرمرتضى عبدالرزاق عبده سعٌد احمد2622106210

غٌر ممبول1823135494.8828.4682.46طب عام وجراحةذكرتركً عبدالرحمن صدام ناج2632100773ً
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غٌر ممبول1621175494.7528.4382.43طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبده علً عبدهللا النجار2642106998

غٌر ممبول1522175494.6328.3982.39طب عام وجراحةذكرمحمود سلطان احمد دمحم2652105487

غٌر ممبول1921155591.2527.3882.38طب عام وجراحةأنثىدعاء ولٌد دمحم سعٌد الصالح2662100349ً

غٌر ممبول1521175397.8829.3682.36طب عام وجراحةذكرعزام عبدالسالم هاشم سعٌد2672106715

غٌر ممبول2022135591.1327.3482.34طب عام وجراحةذكراحمد عبدالرحمن سفٌان عبده2682105860

غٌر ممبول1919155397.7529.3382.33طب عام وجراحةذكرنبٌل دمحم عبدهللا صالح االدرٌس2692106523ً

غٌر ممبول2121125494.3828.3182.31طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبدهللا احمد حسام2702101639

غٌر ممبول192412559127.3082.30طب عام وجراحةأنثىنهلة ٌوسف عبدالوهاب لاسم2712102318

غٌر ممبول1721175590.8827.2682.26طب عام وجراحةذكرخالد امٌن دمحم فرحان الحٌدري2722108327

غٌر ممبول1923145687.526.2582.25طب عام وجراحةذكرٌاسٌن عبدالغنً علً غالب الكمال2732102404ً

غٌر ممبول1725125494.1328.2482.24طب عام وجراحةذكردمحم عبدالمن محسن احمد2742101477

غٌر ممبول1819165397.3829.2182.21طب عام وجراحةأنثىمنال علً احمد دمحم2752101978

غٌر ممبول172116549428.2082.20طب عام وجراحةأنثىنوال عبدالباسط عبدهللا عل2762104327ً

غٌر ممبول1421185397.2529.1882.18طب عام وجراحةذكردمحم احمد حسن غالب2772100790

غٌر ممبول1722155493.8828.1682.16طب عام وجراحةذكرعبدالباسط عبدالموي علً احمد زربه2782101401

غٌر ممبول1823145590.527.1582.15طب عام وجراحةذكرلبٌب علً نصر عل2792101996ً

غٌر ممبول1922145590.3827.1182.11طب عام وجراحةذكرنوفل رضوان سٌف سٌف2802100699

غٌر ممبول172316568726.1082.10طب عام وجراحةذكرخلٌفه عبداالله لائد سعٌد2812101225

غٌر ممبول2124105590.2527.0882.08طب عام وجراحةذكربدر عبدالجلٌل احمد عل2822104333ً

غٌر ممبول1722165590.2527.0882.08طب عام وجراحةأنثىجنات عبدالسالم دمحم هزاع الصامت2832106612

غٌر ممبول2123105493.528.0582.05طب عام وجراحةذكرمروان عبدهللا عبده سٌف2842102840

غٌر ممبول1621155210030.0082.00طب عام وجراحةذكرعبدالناصر عبدهللا سعٌد دمحم الكمال2852100536ً

غٌر ممبول2121115396.6328.9981.99طب عام وجراحةأنثىامل سعٌد احمد سٌف2862100649

غٌر ممبول1622165493.2527.9881.98طب عام وجراحةذكراحمد دمحم احمد سلطان2872102700

غٌر ممبول1923115396.3828.9181.91طب عام وجراحةأنثىصفاء عبدهللا هزاع مهٌوب الصلوي2882102681

غٌر ممبول1819165396.3828.9181.91طب عام وجراحةذكردمحم عبده حسن عبده العبٌدي2892105054

غٌر ممبول1620165299.529.8581.85طب عام وجراحةأنثىندى عبدالسالم فرحان ناجً مفلح2902101415

غٌر ممبول2022115396.1328.8481.84طب عام وجراحةأنثىاسرار دمحم حمود لاسم صالح الشمٌري2912101361

غٌر ممبول222195299.3829.8181.81طب عام وجراحةذكردمحم عبداالله عبده عبدهللا2922100450

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

غٌر ممبول162314539628.8081.80طب عام وجراحةذكراحمد احمد حسان صالح الكبس2932104069ً

غٌر ممبول182015539628.8081.80طب عام وجراحةأنثىامتٌاز ٌاسر احمد مهٌوب البرٌه2942106946ً

غٌر ممبول2118165589.2526.7881.78طب عام وجراحةأنثىتسنٌم شهاب عبدالمادر مرشد2952101467

غٌر ممبول1920155492.527.7581.75طب عام وجراحةذكرعدي توفٌك عبده سعٌد دمحم2962101080

غٌر ممبول1924115492.3827.7181.71طب عام وجراحةذكرحمزة عٌسى احمد المنور2972100200

غٌر ممبول161818529929.7081.70طب عام وجراحةأنثىحنان عارف عبدالجلٌل ٌحٌى شمسان2982105815

غٌر ممبول172114529929.7081.70طب عام وجراحةذكرصمر عبده هزاع الشراج2992101662ً

غٌر ممبول1423155298.8829.6681.66طب عام وجراحةأنثىرنا سلطان ٌوسف المدس3002100857ً

غٌر ممبول1525145492.1327.6481.64طب عام وجراحةذكراحمد علً مهٌوب عبدالول3012101670ً

غٌر ممبول1920165588.7526.6381.63طب عام وجراحةذكرحسام فؤاد حسان دمحم3022105143

غٌر ممبول1624155588.7526.6381.63طب عام وجراحةذكرعبدالكرٌم عبدهللا عبده امٌن3032102762

غٌر ممبول172215549227.6081.60طب عام وجراحةذكرعبدهللا راوح دمحم عل3042107325ً

غٌر ممبول1820145298.6329.5981.59طب عام وجراحةذكرعاهد سٌف دمحم علً الكمال3052101313ً

غٌر ممبول1823155685.2525.5881.58طب عام وجراحةذكرعاصم عبده دمحم علً الكمال3062103977ً

غٌر ممبول1823135491.8827.5681.56طب عام وجراحةذكراصٌل حمود لائد نصر3072101829

غٌر ممبول2121145685.1325.5481.54طب عام وجراحةذكرشكٌب عبدهللا ناجً عبدالموي3082100807

غٌر ممبول1824125491.7527.5381.53طب عام وجراحةذكردمحم طه سٌف سلطان غالب3092101543

غٌر ممبول2219145588.3826.5181.51طب عام وجراحةأنثىازال نائف دمحم لاسم الشرعب3102106298ً

غٌر ممبول162017539528.5081.50طب عام وجراحةذكرعابد حمود عبدالعزٌز دمحم3112105075

غٌر ممبول1521185491.6327.4981.49طب عام وجراحةذكرامجد عبدالموي علً حسن الحمٌدي3122100125

غٌر ممبول1920155491.6327.4981.49طب عام وجراحةذكراٌهاب توفٌك غالب لائد3132102295

غٌر ممبول1524135298.2529.4881.48طب عام وجراحةذكرحارث عبدهللا عبده سعد ممبل3142101159

غٌر ممبول1723155588.2526.4881.48طب عام وجراحةذكرمهٌوب احمد عبد مهٌوب3152100045

غٌر ممبول1721155394.6328.3981.39طب عام وجراحةذكردمحم نجٌب عبدالكرٌم محمود المحٌا3162100682

غٌر ممبول2122115491.2527.3881.38طب عام وجراحةذكراٌهاب عبدهللا غالب غالب3172103639

غٌر ممبول1524155491.1327.3481.34طب عام وجراحةذكررعد عبدالفتاح شرف دمحم3182100521

غٌر ممبول2120115297.7529.3381.33طب عام وجراحةأنثىروى عبدالمجٌد حمٌد الحاج احمد الحداد3192104077

غٌر ممبول1524165587.6326.2981.29طب عام وجراحةذكرسامً سعٌد عبدالمادر هزاع3202105213

غٌر ممبول1823135490.8827.2681.26طب عام وجراحةذكرعالء عبدالمجٌد عبدالجلٌل دمحم3212102265
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غٌر ممبول1718175297.529.2581.25طب عام وجراحةأنثىرهام دمحم عبدهللا احمد3222100934

غٌر ممبول1822155587.526.2581.25طب عام وجراحةذكرعبدالحكٌم عارف دمحم الحاج احمد الحداد3232102247

غٌر ممبول1719165297.2529.1881.18طب عام وجراحةأنثىبراءة نزٌه عبد المعٌن لاسم3242100115

غٌر ممبول1921155587.2526.1881.18طب عام وجراحةذكربشار دمحم اسماعٌل ردمان3252105318

غٌر ممبول1723155587.2526.1881.18طب عام وجراحةذكربشٌر دمحم لائد عبده شبٌطة3262101847

غٌر ممبول212212558726.1081.10طب عام وجراحةذكرعمرو عبدالعزٌز ممبل فرحان3272101387

غٌر ممبول2020145490.2527.0881.08طب عام وجراحةذكرباسم عبدالغنً سٌف دمحم3282104929

غٌر ممبول1524155490.2527.0881.08طب عام وجراحةأنثىعصماء طه عبده سرحان3292102575

غٌر ممبول1624125296.8829.0681.06طب عام وجراحةأنثىاشجان دمحم احمد صالح المعدن3302100332ً

غٌر ممبول1620165296.8829.0681.06طب عام وجراحةذكرمروان سلطان لائد دمحم الصبٌري3312105178

غٌر ممبول202212549027.0081.00طب عام وجراحةذكربشٌر انور سلطان عبدهللا شمسان3322102674

غٌر ممبول172314549027.0081.00طب عام وجراحةذكرٌونس محمود ناجً لائد االسدي3332102306

غٌر ممبول1724145586.6325.9980.99طب عام وجراحةأنثىاسماء عبدالكرٌم عبده غالب3342101707

غٌر ممبول1921145489.8826.9680.96طب عام وجراحةأنثىجهاد احمد دمحم سعٌد المخالف3352101777ً

غٌر ممبول1721165489.8826.9680.96طب عام وجراحةذكرعبدالملن دمحم عبدالغنً حسن3362105486

غٌر ممبول2022115392.8827.8680.86طب عام وجراحةذكربشار نور الدٌن عبدهللا دمحم3372102939

غٌر ممبول1618175199.529.8580.85طب عام وجراحةأنثىحنٌن عبداالله دمحم لائد االدٌم3382100047ً

غٌر ممبول2016165296.1328.8480.84طب عام وجراحةذكرعبدهللا طارق عبدهللا حمود3392100814

غٌر ممبول1922135489.3826.8180.81طب عام وجراحةذكراسامة عبده لاسم ٌح3402102077ًٌ

غٌر ممبول1821145392.6327.7980.79طب عام وجراحةذكرصهٌب عبده حمود حاتم3412103843

غٌر ممبول1518185199.2529.7880.78طب عام وجراحةذكرعالء هانً عبد االله حمود3422104787

غٌر ممبول1817175295.8828.7680.76طب عام وجراحةأنثىهٌا عبدالملن عبدهللا ثابت العكادي3432101309

غٌر ممبول1720175489.1326.7480.74طب عام وجراحةأنثىعبٌر عبدالواحد خالد فرحان3442105609

غٌر ممبول1417205199.1329.7480.74طب عام وجراحةذكرلبٌد عبدالناصر سعٌد علً الحاج3452100607

غٌر ممبول1818165295.7528.7380.73طب عام وجراحةذكرلاسم عادل احمد لاسم3462101518

غٌر ممبول182214548926.7080.70طب عام وجراحةذكراحمد حسن احمد عبدالسالم3472104758

غٌر ممبول172116548926.7080.70طب عام وجراحةأنثىهدٌل وهٌب عبدهللا دمحم شاهر3482108473

غٌر ممبول172017548926.7080.70طب عام وجراحةذكرصفوان عبده خالد حسن الحٌدري3492104037

غٌر ممبول182313548926.7080.70طب عام وجراحةذكرعاهد علً علً غانم3502103640
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غٌر ممبول1621155295.6328.6980.69طب عام وجراحةذكربالل عبدهللا لاسم دمحم3512100335

غٌر ممبول1622155392.2527.6880.68طب عام وجراحةذكرعالء صادق عبدهللا ابراهٌم3522101403

غٌر ممبول1822145488.8826.6680.66طب عام وجراحةذكردمحم فهد عثمان دمحم راجح3532101539

غٌر ممبول1819175488.8826.6680.66طب عام وجراحةأنثىشٌماء عبدالموي دمحم علً العرش3542104018ً

غٌر ممبول1722135295.3828.6180.61طب عام وجراحةذكرمؤٌد عبدالباسط عبدهللا مسعد3552105663

غٌر ممبول1819155295.3828.6180.61طب عام وجراحةأنثىسلسبٌل سمٌر منصر لاسم المدس3562106852ً

غٌر ممبول162512539227.6080.60طب عام وجراحةذكردمحم عبدالملن خالد علً الكمال3572104814ً

غٌر ممبول1622145295.1328.5480.54طب عام وجراحةأنثىهدٌل جمٌل شرف مسعود عوض الٌوسف3582103482ً

غٌر ممبول1623125198.3829.5180.51طب عام وجراحةأنثىاٌمان جالل عبدالمادر سعٌد الصبري3592104303

غٌر ممبول1623125198.3829.5180.51طب عام وجراحةذكردمحم توفٌك علً ناج3602100196ً

غٌر ممبول2122115488.2526.4880.48طب عام وجراحةذكرهالل عبدهللا دمحم محمود3612103540

غٌر ممبول1822135391.527.4580.45طب عام وجراحةذكربشار دمحم عبدالمغنً غانم الصوف3622102919ً

غٌر ممبول1623145391.527.4580.45طب عام وجراحةذكرجبران خلٌل عبدالجلٌل المدس3632107273ً

غٌر ممبول1722145391.527.4580.45طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن علً مهٌوب3642104500

غٌر ممبول1622145294.7528.4380.43طب عام وجراحةذكراسامه عبدالموي حمٌد دبوان3652102805

غٌر ممبول182214548826.4080.40طب عام وجراحةذكردمحم رزاز دمحم احمد التبع3662106908ً

غٌر ممبول1722155487.8826.3680.36طب عام وجراحةذكرسامً عبدالغنً احمد عبدالمجٌد3672102540

غٌر ممبول1720175487.8826.3680.36طب عام وجراحةذكرشهاب حمود سعٌدخالد3682104027

غٌر ممبول1722145391.1327.3480.34طب عام وجراحةأنثىرهام ابراهٌم سعٌد نعمان البرٌه3692104934ً

غٌر ممبول1722155487.7526.3380.33طب عام وجراحةذكردمحم عبدالوهاب عبدالرحمن عبدالوهاب3702104579

غٌر ممبول1622145294.3828.3180.31طب عام وجراحةأنثىاالء دمحم عبدالودود عبده دغٌش3712106130

غٌر ممبول1623135294.3828.3180.31طب عام وجراحةذكرضٌاءعبدهللا عبداللطٌف مطهر3722101148

غٌر ممبول1722135294.3828.3180.31طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبدهللا هزاع عل3732100856ً

غٌر ممبول1621145197.529.2580.25طب عام وجراحةذكرالٌاس ماجد علً دمحم3742101213

غٌر ممبول2118155487.526.2580.25طب عام وجراحةذكرسرور دمحم دمحم احمد السروري3752100432

غٌر ممبول1721145294.1328.2480.24طب عام وجراحةذكرهالل عبدالرحٌم عبدالغنً لائد3762106992

غٌر ممبول1821145390.7527.2380.23طب عام وجراحةذكرمعتصم منصور غالب سٌف الحمري3772104263

غٌر ممبول1623145390.7527.2380.23طب عام وجراحةذكرعبدالرلٌب عبده عمالن سعٌد العامري3782102016

غٌر ممبول2122115487.3826.2180.21طب عام وجراحةأنثىرٌم عارف دمحم لاسم3792101605
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غٌر ممبول1521175390.6327.1980.19طب عام وجراحةذكراحمد خالد احمد حسن الكرب3802105985ً

غٌر ممبول1619195487.1326.1480.14طب عام وجراحةذكرحمزة عبداللطٌف عبدالواحد ناج3812102272ً

غٌر ممبول1721145293.7528.1380.13طب عام وجراحةذكراٌاد علً عبدهللا عبده الصوف3822103202ً

غٌر ممبول1422165293.7528.1380.13طب عام وجراحةأنثىٌسرى عبدالرؤوف فاضل عل3832103291ً

غٌر ممبول1725115390.2527.0880.08طب عام وجراحةذكربشار توفٌك دمحم احمد3842102211

غٌر ممبول1916175293.528.0580.05طب عام وجراحةأنثىمرفت امٌن دمحم عبده عمالن3852105580

غٌر ممبول1824105293.528.0580.05طب عام وجراحةذكرصالح عبدالغفور عبدالموي احمد3862104656

غٌر ممبول1721155390.1327.0480.04طب عام وجراحةذكرموهوب دمحم دمحم عبده3872104214

غٌر ممبول1721145293.3828.0180.01طب عام وجراحةذكرحمدي دمحم ناجً سعٌد3882101369

غٌر ممبول1820125010030.0080.00طب عام وجراحةذكربلٌغ عبدالوهاب نعمان حسان الوجٌه3892101348

غٌر ممبول1616185010030.0080.00طب عام وجراحةأنثىنوف عارف عبدالعلٌم حسان3902100929

غٌر ممبول192311539027.0080.00طب عام وجراحةذكردمحم مبرون دمحم عبدالجلٌل3912103220

غٌر ممبول1918155293.2527.9879.98طب عام وجراحةذكروسام عارف سلطان غالب3922103665

غٌر ممبول1724125389.8826.9679.96طب عام وجراحةأنثىصفوة حزام عبدالمادر عل3932101074ً

غٌر ممبول1721125099.8829.9679.96طب عام وجراحةذكرعلً دمحم علً سٌف مهٌوب3942102730

غٌر ممبول1822145486.525.9579.95طب عام وجراحةذكراسامه نصر عبدالمادر خالد3952102597

غٌر ممبول1424125099.7529.9379.93طب عام وجراحةذكرعزي مهٌوب دمحم سفٌان3962100626

غٌر ممبول1321165099.7529.9379.93طب عام وجراحةذكردمحم سعٌد ناجً غالب اسكندر3972106190

غٌر ممبول1722145389.526.8579.85طب عام وجراحةذكرسٌف احمد عبده مهٌوب3982100152

غٌر ممبول1721125099.529.8579.85طب عام وجراحةذكردمحم عبدالغنً علً احمد3992101127

غٌر ممبول1722155486.1325.8479.84طب عام وجراحةذكرامجد دمحم مهٌوب امٌر4002105629

غٌر ممبول1920125196.1328.8479.84طب عام وجراحةذكردمحم صدٌك احمد دمحم غالب4012105803

غٌر ممبول1724115292.7527.8379.83طب عام وجراحةذكرعبد هللا دمحم مهٌوب دمحم4022101792

غٌر ممبول181716519628.8079.80طب عام وجراحةأنثىشرٌن فهد عبدالعزٌز سالم4032103481

غٌر ممبول1821145389.2526.7879.78طب عام وجراحةذكرعبدالملن نشوان ٌحٌى مهٌوب السعدي4042105554

غٌر ممبول1518175099.1329.7479.74طب عام وجراحةأنثىابتهال احمد امٌن عبدالخالك4052104703

غٌر ممبول1923105292.3827.7179.71طب عام وجراحةذكرعالء عبدهللا سٌف سٌف العٌسائ4062105520ً

غٌر ممبول162116538926.7079.70طب عام وجراحةذكرسعٌد صادق سعٌد عبدهللا التبع4072106891ً

غٌر ممبول1618165098.8829.6679.66طب عام وجراحةذكرابراهٌم نشوان مطهر عبدالولً االغبري4082100271
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غٌر ممبول1520155098.8829.6679.66طب عام وجراحةأنثىبلمٌس شهاب دمحم احمد4092102904

غٌر ممبول1822135388.8826.6679.66طب عام وجراحةذكروهٌب عبدالوهاب سعٌد عل4102105555ً

غٌر ممبول1721135195.528.6579.65طب عام وجراحةذكرابراهٌم دمحم دمحم ناجً سعٌد4112101015

غٌر ممبول1821125195.528.6579.65طب عام وجراحةذكردمحم شرف عبده سٌف4122102019

غٌر ممبول1524125195.3828.6179.61طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن مالن لاسم عبدهللا4132101585

غٌر ممبول162214529227.6079.60طب عام وجراحةذكردمحم عادل عبدالغنً سعد4142101638

غٌر ممبول1324145195.2528.5879.58طب عام وجراحةذكرانورعلً عبد هللا احمد الذرار4152105790

غٌر ممبول1621145195.1328.5479.54طب عام وجراحةأنثىمرام مبارن دمحم عبده4162100156

غٌر ممبول152214519528.5079.50طب عام وجراحةذكردمحم عبداالله عبدالوهاب احمد4172101805

غٌر ممبول1916175291.6327.4979.49طب عام وجراحةذكرنادر هـزاع محمـد عل4182103915ً

غٌر ممبول1822105098.2529.4879.48طب عام وجراحةأنثىاسماء عبدالرحمن احمد عبدهللا4192100542

غٌر ممبول212395388.1326.4479.44طب عام وجراحةذكرعبدالرلٌب عبدالولً احمد راشد4202101031

غٌر ممبول1819145194.7528.4379.43طب عام وجراحةأنثىسٌما سمٌر فضل دمحم العودي4212100821

غٌر ممبول1718175291.3827.4179.41طب عام وجراحةذكرهائل منٌر هائل سعٌد4222101613

غٌر ممبول172112509829.4079.40طب عام وجراحةأنثىصباح فٌصل عبده سٌف مانع4232103559

غٌر ممبول192495291.2527.3879.38طب عام وجراحةأنثىنسمة علً عبدالرحمن سعٌد4242102435

غٌر ممبول1621155291.2527.3879.38طب عام وجراحةأنثىمواهب دمحم عبده سعٌد4252101793

غٌر ممبول1722145387.8826.3679.36طب عام وجراحةذكربشار عبدالحكٌم لاسم دمحم4262102995

غٌر ممبول1723115194.528.3579.35طب عام وجراحةذكردمحم عبدالعالم شرف دمحم العامري4272103507

غٌر ممبول2216125097.7529.3379.33طب عام وجراحةأنثىاسماء شكري امٌر سٌف4282102548

غٌر ممبول1723125290.8827.2679.26طب عام وجراحةذكرعبدالعلٌم بجاش ردمان خالد4292100644

غٌر ممبول1721155387.526.2579.25طب عام وجراحةذكربادي فاروق عبده دمحم الفضل4302103860ً

غٌر ممبول1421165194.1328.2479.24طب عام وجراحةأنثىاسماء دمحم لاسم احمد4312106253

غٌر ممبول152115519428.2079.20طب عام وجراحةذكرخالد خٌري دمحم عبدالسالم4322103644

غٌر ممبول171915519428.2079.20طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالوهاب شرف ممبل4332101534

غٌر ممبول1620165290.527.1579.15طب عام وجراحةذكرعمران نبٌل عبدهللا مثنى المخالف4342101595ً

غٌر ممبول1621145193.7528.1379.13طب عام وجراحةأنثىسهٌر عبده عبدهللا احمد4352100447

غٌر ممبول172211509729.1079.10طب عام وجراحةذكرصالح عبدالعزٌز دمحم حمود4362100492

غٌر ممبول1821135290.2527.0879.08طب عام وجراحةذكرعمر مختار دمحم مجاهد الجبزي4372105469
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غٌر ممبول1721145290.2527.0879.08طب عام وجراحةذكردمحم عبدالخالك علً عبدالرحمن4382102414

غٌر ممبول1723125290.1327.0479.04طب عام وجراحةذكراٌمن عبدالواحد حمٌد رزاز4392101302

غٌر ممبول1915165096.7529.0379.03طب عام وجراحةأنثىرحاب عارف سلٌمان احمد4402106358

غٌر ممبول1718144999.8829.9678.96طب عام وجراحةأنثىاٌات عبدالولً عبدالحفٌظ عبده4412100371

غٌر ممبول1922105193.1327.9478.94طب عام وجراحةذكرحمزة احمد سٌف غالب4422106997

غٌر ممبول172014519327.9078.90طب عام وجراحةأنثىشذا عبدالرحمن لاسم سعٌد4432101849

غٌر ممبول1918124999.6329.8978.89طب عام وجراحةأنثىمالن طالل ابراهٌم دمحم حسن4442101158

غٌر ممبول1519165096.2528.8878.88طب عام وجراحةأنثىهالة دمحم غالب عل4452102249ً

غٌر ممبول1419164999.529.8578.85طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا عثمان سعٌد حٌدر4462107264

غٌر ممبول1721114999.529.8578.85طب عام وجراحةأنثىشذى عبدالسالم خالد فرحان الشرعب4472100849ً

غٌر ممبول1720135096.1328.8478.84طب عام وجراحةأنثىابرار فتحً عبده غالب حسن4482101385

غٌر ممبول1819124999.3829.8178.81طب عام وجراحةأنثىاشجان دمحم حسان سعٌد4492101578

غٌر ممبول1322144999.3829.8178.81طب عام وجراحةذكرامجد خالد علً لاسم الدبع4502104036ً

غٌر ممبول1523145289.3826.8178.81طب عام وجراحةذكرامجد عبده سعٌد شوكان4512104503

غٌر ممبول1623104999.3829.8178.81طب عام وجراحةأنثىبراءهـ غالب علً عبده4522107527

غٌر ممبول1620145095.8828.7678.76طب عام وجراحةذكراسامة فؤاد فارع دمحم السورل4532104398ً

غٌر ممبول1823115289.1326.7478.74طب عام وجراحةذكراكرم احمدحمودسعٌد4542103861

غٌر ممبول1521165289.1326.7478.74طب عام وجراحةأنثىامة الملن عبدهللا علً خالد الكمال4552101807ً

غٌر ممبول1820114999.1329.7478.74طب عام وجراحةأنثىامٌمة غالب سعٌد لاسم الحبش4562103009ً

غٌر ممبول142315528926.7078.70طب عام وجراحةذكرعبد الرحمن هزاع عبده فرحان4572104145

غٌر ممبول191812499929.7078.70طب عام وجراحةذكرماجد عبدالباسط سعد صالح4582100326

غٌر ممبول2020115192.2527.6878.68طب عام وجراحةأنثىبشرى دمحم حٌدر احمد4592100546

غٌر ممبول1920125192.1327.6478.64طب عام وجراحةذكرنائف عبدالمجٌد عبدالغنً لاسم4602101891

غٌر ممبول1421155095.2528.5878.58طب عام وجراحةأنثىهبة الرحمن احمد حمٌد المجاهد4612107986

غٌر ممبول1817165191.8827.5678.56طب عام وجراحةذكرمنذر دمحم عبده دمحم الحمٌدي4622100246

غٌر ممبول1418185095.1328.5478.54طب عام وجراحةذكرعماد خالد عبده دمحم4632100514

غٌر ممبول2021115288.2526.4878.48طب عام وجراحةأنثىرانٌا طالل دمحم عبدالواسع الشرجب4642101184ً

غٌر ممبول1520155094.8828.4678.46طب عام وجراحةذكرٌونس عبدهللا عبدالمولى عبدالصمد4652105905

غٌر ممبول1720155288.1326.4478.44طب عام وجراحةأنثىملكة حمٌدناجً احمدالصالح4662103148ً
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غٌر ممبول1523125094.7528.4378.43طب عام وجراحةأنثىمروى عبدهللا مرشد علً علوان4672102760ً

غٌر ممبول1624115191.3827.4178.41طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا غالب دمحم4682101788

غٌر ممبول1821125191.3827.4178.41طب عام وجراحةذكراكرم عبدالرحمن علً عبده الصالح4692101523ً

غٌر ممبول182585191.3827.4178.41طب عام وجراحةأنثىدٌانا فؤاد صالح لاسم الحمري4702101548

غٌر ممبول122119528826.4078.40طب عام وجراحةذكرحمزه فضل دمحم عبادي4712102177

غٌر ممبول162112499829.4078.40طب عام وجراحةذكرعماد عبدالسالم عبدهللا سعٌد الرمٌمة4722101116

غٌر ممبول182485094.528.3578.35طب عام وجراحةذكرعبدالنور سمٌر عبدالرلٌب هائل4732106593

غٌر ممبول182294997.7529.3378.33طب عام وجراحةذكربشار دمحم سعٌد دمحم4742105331

غٌر ممبول1316204997.7529.3378.33طب عام وجراحةذكرطلحه فؤاد مهٌوب دمحم4752101196

غٌر ممبول1319174997.7529.3378.33طب عام وجراحةأنثىعصماء منٌر احمد دمحم4762105069

غٌر ممبول1724115287.6326.2978.29طب عام وجراحةذكرصهٌب فهد سعٌد عبده الحداد4772104661

غٌر ممبول1720155287.3826.2178.21طب عام وجراحةذكربالل صادق عبدهللا ابراهٌم4782102011

غٌر ممبول1820135190.6327.1978.19طب عام وجراحةذكراسامه علً حمود لاسم التبع4792100430ً

غٌر ممبول1620165287.2526.1878.18طب عام وجراحةذكردمحم صادق سعٌد سعٌد الحسن4802107337ً

غٌر ممبول1422155190.527.1578.15طب عام وجراحةأنثىحنان علً سٌف سعٌد4812100540

غٌر ممبول1623135287.1326.1478.14طب عام وجراحةذكردمحم عبده احمد عل4822104742ً

غٌر ممبول162112499729.1078.10طب عام وجراحةذكردمحم هاشم عبدالرحمن علً عاي4832106279

غٌر ممبول1721125093.6328.0978.09طب عام وجراحةذكراسامه دمحم عبدالموي احمد4842101288

غٌر ممبول1624115190.2527.0878.08طب عام وجراحةذكرسام رفٌك علً دمحم عبدهللا4852103975

غٌر ممبول1820135190.1327.0478.04طب عام وجراحةذكرابراهٌم دمحم عثمان خالد المشرل4862106423ً

غٌر ممبول1819114810030.0078.00طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن لاسم اسماعٌل4872101581

غٌر ممبول1623115093.2527.9877.98طب عام وجراحةأنثىامٌرة احمد مجاهد عبدالرحمن4882103217

غٌر ممبول1723105093.2527.9877.98طب عام وجراحةأنثىخلود علً عبده احمد ثابت4892100949

غٌر ممبول1520134899.8829.9677.96طب عام وجراحةذكرمصطفى امٌن غانم عبد هللا4902100808

غٌر ممبول1917155189.8826.9677.96طب عام وجراحةذكرعاهد منصور لائد عبده دمحم4912105477

غٌر ممبول1720135093.1327.9477.94طب عام وجراحةذكرناظم عبدالخالك منصور دمحم4922104515

غٌر ممبول1617175093.1327.9477.94طب عام وجراحةأنثىفاطمة كمال علً دمحم العرٌم4932101610ً

غٌر ممبول1621145189.7526.9377.93طب عام وجراحةأنثىاٌمان غالب سعٌد احمد4942100832

غٌر ممبول142313509327.9077.90طب عام وجراحةأنثىزٌنب عبدالرحمن لاسم سعٌد4952101850
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غٌر ممبول1420144899.6329.8977.89طب عام وجراحةأنثىامل دمحم كامل دمحم انعم الحٌدري4962101151

غٌر ممبول1521124899.6329.8977.89طب عام وجراحةأنثىرحٌك عبدالواحد طه عبدالكرٌم4972102020

غٌر ممبول1821135286.2525.8877.88طب عام وجراحةذكرابراهٌم عبدالموى احمد جمٌل4982100640

غٌر ممبول1920125189.526.8577.85طب عام وجراحةذكراحمد عبدالحكٌم عبدهللا عل4992105244ً

غٌر ممبول1423145189.526.8577.85طب عام وجراحةذكردمحم جمال غالب احمد5002100977

غٌر ممبول1720124996.1328.8477.84طب عام وجراحةأنثىنوال علً منصور علً الرٌم5012106090ً

غٌر ممبول1818155189.3826.8177.81طب عام وجراحةذكرالحسٌن علً احمد احمد5022103262

غٌر ممبول142015499628.8077.80طب عام وجراحةأنثىسماح انور دمحم احمد5032102563

غٌر ممبول182194899.2529.7877.78طب عام وجراحةذكراحمد عبدالمجٌد عمالن لائد5042100437

غٌر ممبول1614184899.2529.7877.78طب عام وجراحةأنثىاٌة عبدالباسط عبدالماجد احمد الشمٌري5052103613

غٌر ممبول1822125285.8825.7677.76طب عام وجراحةذكردمحم محسن دمحم سٌف5062102179

غٌر ممبول1820114995.8828.7677.76طب عام وجراحةأنثىسمٌة ماجد عبده احمد5072102417

غٌر ممبول1420165092.527.7577.75طب عام وجراحةذكرحمزه امٌن نعمان دمحم المساح5082104655

غٌر ممبول1820125092.527.7577.75طب عام وجراحةأنثىمٌار عبدهللا سعٌد احمد هزاع5092103188

غٌر ممبول1320154899.1329.7477.74طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا عبده لائد5102100395

غٌر ممبول1620134995.7528.7377.73طب عام وجراحةأنثىفاطمه عبدالجلٌل دمحم عبدهللا5112105012

غٌر ممبول1821115092.3827.7177.71طب عام وجراحةذكرحبٌب احمد طربوش طارش5122105156

غٌر ممبول19209489929.7077.70طب عام وجراحةذكرهشام عبدالواسع عبده لائد5132100403

غٌر ممبول1519154995.528.6577.65طب عام وجراحةأنثىاٌه خالد عبدهللا احمد الصراري5142104341

غٌر ممبول1917134995.528.6577.65طب عام وجراحةأنثىسارة جمٌل دمحم عبدهللا5152104723

غٌر ممبول1623115092.1327.6477.64طب عام وجراحةأنثىرحمة دمحم عبده عثمان دمحم5162105953

غٌر ممبول1521145092.1327.6477.64طب عام وجراحةأنثىسارة عبدالحكٌم سعٌد عبده لاسم5172107009

غٌر ممبول1817155092.1327.6477.64طب عام وجراحةذكرعزام عبدالماهر دمحم عبدهللا5182104526

غٌر ممبول1717144898.7529.6377.63طب عام وجراحةأنثىالهام خلٌل احمد دمحم فرحان5192100924

غٌر ممبول152114509227.6077.60طب عام وجراحةأنثىامل عبدالباسط عبده سٌف الماض5202102048ً

غٌر ممبول162212509227.6077.60طب عام وجراحةذكرعمرو عبده صالح سٌف5212105284

غٌر ممبول172384898.6329.5977.59طب عام وجراحةأنثىغٌداء عبدالعزٌز عبدالجلٌل احمد5222103298

غٌر ممبول1720155285.1325.5477.54طب عام وجراحةأنثىامة العلٌم سعٌد مرشد سفٌان5232104117

غٌر ممبول1321154995.1328.5477.54طب عام وجراحةذكرعالء نجٌب عبدهللا سٌف5242107553

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

غٌر ممبول1523114995.1328.5477.54طب عام وجراحةذكرعٌسى دمحم سٌف احمد5252102567

غٌر ممبول1921115188.3826.5177.51طب عام وجراحةذكراحمد عبدالسالم حمٌد عثمان5262100684

غٌر ممبول1421134898.3829.5177.51طب عام وجراحةذكرهشام عبدالجلٌل احمد حزام5272101190

غٌر ممبول1615174898.3829.5177.51طب عام وجراحةأنثىشٌماء صدٌك دمحم عبدهللا الفتٌح5282101530

غٌر ممبول172012499528.5077.50طب عام وجراحةأنثىرنا طالل هائل دمحم شمسان5292106033

غٌر ممبول161617499528.5077.50طب عام وجراحةذكرزٌاد عبدهللا دمحم سعٌد النجار5302102437

غٌر ممبول1424114994.8828.4677.46طب عام وجراحةأنثىابرار دمحم علً لاسم الشرعب5312101734ً

غٌر ممبول182395091.527.4577.45طب عام وجراحةأنثىعصماء دمحم ناجً احمد الكمال5322103978ً

غٌر ممبول1519154994.7528.4377.43طب عام وجراحةأنثىابرار محفوظ لاسم عبده المزهري5332100178

غٌر ممبول1618154994.7528.4377.43طب عام وجراحةذكرمحمود عبدهللا دمحم علً الخوالن5342101281ً

غٌر ممبول182211518826.4077.40طب عام وجراحةذكراسامه محمود دمحم هزاع الملٌك5352102174ً

غٌر ممبول142413518826.4077.40طب عام وجراحةذكراٌمن دمحم عبدالحمٌد احمد الكمال5362101954ً

غٌر ممبول1320164994.6328.3977.39طب عام وجراحةأنثىبشارة عبدالحكٌم عبدالعزٌز غالب5372100734

غٌر ممبول1323145091.2527.3877.38طب عام وجراحةذكرعبدالولً علً سعٌد خالد السروري5382106474

غٌر ممبول1620155187.8826.3677.36طب عام وجراحةذكرابراهٌم عبدالمادر عبدالغنً ردمان5392100661

غٌر ممبول1525115187.8826.3677.36طب عام وجراحةأنثىفتح مصطفى عبده سٌف الكمال5402102161ً

غٌر ممبول1222154994.528.3577.35طب عام وجراحةأنثىحنان عبده احمد سعٌد العنمب5412103743ً

غٌر ممبول1720135091.1327.3477.34طب عام وجراحةذكراحمد فهمً احمد دمحم الممدم5422103449

غٌر ممبول1623115091.1327.3477.34طب عام وجراحةذكرعرفات عبدالسالم محمود عبدالحمٌد5432102941

غٌر ممبول1617175091.1327.3477.34طب عام وجراحةذكرعمار حمد احمد علً الدبع5442103165ً

غٌر ممبول1420144897.7529.3377.33طب عام وجراحةذكرنصٌر احمد عثمان عل5452100025ً

غٌر ممبول1321154994.3828.3177.31طب عام وجراحةأنثىروى عبدةعبداللةدمحمسعٌد5462100879

غٌر ممبول211994994.3828.3177.31طب عام وجراحةأنثىندى فهد امٌن دمحم علً مرع5472103671ً

غٌر ممبول162311509127.3077.30طب عام وجراحةذكرامجد احمد عبدهللا دمحم الكمال5482104486ً

غٌر ممبول1217194897.6329.2977.29طب عام وجراحةذكراحمد خالد عبده ممبل5492100238

غٌر ممبول1615174897.6329.2977.29طب عام وجراحةذكردمحم احمد عبدالرلٌب عبدالباري البناء5502100495

غٌر ممبول1420175187.526.2577.25طب عام وجراحةذكراحمد دمحم مكرد زٌد5512101282

غٌر ممبول1917124897.529.2577.25طب عام وجراحةذكراحمد فؤاد لاسم احمد عبدهللا5522106880

غٌر ممبول1620145090.7527.2377.23طب عام وجراحةذكراٌمن خالد علً لائد5532104458
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غٌر ممبول1519165090.7527.2377.23طب عام وجراحةذكردمحم مراد حمٌد لاسم الفمٌه5542101833

غٌر ممبول1422145090.6327.1977.19طب عام وجراحةأنثىمروى دمحم عبدالجلٌل ناجً السالم5552102966ً

غٌر ممبول1524115090.6327.1977.19طب عام وجراحةذكردمحم عبده عبدهللا دمحم الكمال5562102606ً

غٌر ممبول1720114897.2529.1877.18طب عام وجراحةذكررشٌد احمد مهٌوب عبده العبٌدي5572100976

غٌر ممبول1421165187.2526.1877.18طب عام وجراحةذكرسرحان فائد سرحان مهٌوب5582102158

غٌر ممبول1618165090.527.1577.15طب عام وجراحةذكرضٌاء الدٌن عبدالرحٌم احمد ناجً دمحم5592107177

غٌر ممبول1420154993.7528.1377.13طب عام وجراحةذكرلتٌبه عبداللطٌف احمد دمحم الممدم5602103411

غٌر ممبول1817155090.3827.1177.11طب عام وجراحةأنثىرواء فؤاد لاسم غالب5612101191

غٌر ممبول212010518726.1077.10طب عام وجراحةذكرعبدالسالم عارف مهٌوب سٌف الحمٌدي5622104838

غٌر ممبول161814489729.1077.10طب عام وجراحةذكرعمرو هاشم عبدالرحمن دمحم المروس5632105988ً

غٌر ممبول111819489729.1077.10طب عام وجراحةذكردمحم عبده حسن دمحم النجار5642102418

غٌر ممبول1422124896.9829.0977.09طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن بن غصان بن عبده سعٌد الشرعب5652107902ً

غٌر ممبول1818134993.6328.0977.09طب عام وجراحةأنثىتسنٌم عبده احمد فرحان5662101535

غٌر ممبول1418164896.8829.0677.06طب عام وجراحةذكرمحمود عبدالغنً دمحم محمود الحٌدري5672103308

غٌر ممبول191714509027.0077.00طب عام وجراحةأنثىهدى عبدالباسط مهٌوب حسن الماض5682104621ً

غٌر ممبول172112509027.0077.00طب عام وجراحةأنثىهدى عبدالحكٌم عبده احمد الماض5692103401ً

غٌر ممبول1321154993.2527.9876.98طب عام وجراحةذكراٌهاب فائز ثابت هزاع المصعدي5702104404

غٌر ممبول1420134799.8829.9676.96طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبده صالح حسن الراجح5712101411ً

غٌر ممبول1515184896.3828.9176.91طب عام وجراحةأنثىالرا عبدالباسط سالم العزعزي5722100119

غٌر ممبول1716144799.6329.8976.89طب عام وجراحةأنثىهبة احمد لائد حزام الشرعب5732102651ً

غٌر ممبول1620155186.2525.8876.88طب عام وجراحةذكرسهى احمد علً سٌف5742103626

غٌر ممبول1518164992.8827.8676.86طب عام وجراحةذكراحمد مروان احمد احمد الشٌبان5752100990ً

غٌر ممبول1517174992.8827.8676.86طب عام وجراحةأنثىخولة عبدالكرٌم خالد ردمان5762105782

غٌر ممبول1117194799.529.8576.85طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا عبدالوهاب عل5772100708ً

غٌر ممبول1521134992.7527.8376.83طب عام وجراحةذكرشهاب عبدهللا لائد صالح5782101676

غٌر ممبول1522135089.3826.8176.81طب عام وجراحةأنثىناهد عمران ابراهٌم سٌف5792101027

غٌر ممبول1821115089.2526.7876.78طب عام وجراحةذكرادرٌس حمود عبدهللا حسن5802107217

غٌر ممبول1618144895.8828.7676.76طب عام وجراحةأنثىامٌرة عبدالباسط علً سٌف العرٌم5812100697ً

غٌر ممبول1622104895.8828.7676.76طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن احمد حسن لحطان5822106108

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

غٌر ممبول1721125089.1326.7476.74طب عام وجراحةذكرامٌن عادل لاسم امٌن5832108168

غٌر ممبول1521134992.3827.7176.71طب عام وجراحةذكردمحم عبدالسالم دمحم ناج5842103283ً

غٌر ممبول1716154895.6328.6976.69طب عام وجراحةذكراٌمن دمحم عمر خالد الشرمان5852101944ً

غٌر ممبول1621124992.2527.6876.68طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن فائد دمحم سٌف5862101154

غٌر ممبول1618134798.8829.6676.66طب عام وجراحةأنثىحماس خالد دمحم سفٌان الحران5872100558ً

غٌر ممبول1518164992.1327.6476.64طب عام وجراحةذكرنصر عصام احمد دمحم احمد5882102383

غٌر ممبول162394895.2528.5876.58طب عام وجراحةذكرهانً عبدهللا دمحم غالب5892101562

غٌر ممبول1719134991.8827.5676.56طب عام وجراحةأنثىهبة عبدالرحمن هائل سعٌد5902102889

غٌر ممبول1219164798.529.5576.55طب عام وجراحةذكرانٌس منصور مهٌوب المحطان5912106179ً

غٌر ممبول1819135088.526.5576.55طب عام وجراحةذكرحمدي دمحم احمد مهٌوب5922104964

غٌر ممبول1421124798.529.5576.55طب عام وجراحةذكرعزٌز علً سلطان دمحم5932105817

غٌر ممبول1619134895.1328.5476.54طب عام وجراحةأنثىردٌنة عبدالوهاب دمحم عبده5942101409

غٌر ممبول1620134991.7527.5376.53طب عام وجراحةذكراٌهاب منٌر سعٌد حمٌد5952104543

غٌر ممبول1522124991.7527.5376.53طب عام وجراحةذكرمؤمن علً لاٌد احمد الماس5962102159

غٌر ممبول1518164991.7527.5376.53طب عام وجراحةذكرلٌث دمحم عبدهللا عبدالوهاب5972102707

غٌر ممبول162294798.3829.5176.51طب عام وجراحةأنثىالهام دمحم سعد صالح عوض5982101762

غٌر ممبول182112518525.5076.50طب عام وجراحةأنثىابراهٌم احمد علً لاسم5992106432

غٌر ممبول1517154798.2529.4876.48طب عام وجراحةأنثىرحمة احمد غالب نعمان6002105448

غٌر ممبول1523125088.2526.4876.48طب عام وجراحةذكرعبدالسالم غالب احمد دمحم6012101496

غٌر ممبول1521124894.8828.4676.46طب عام وجراحةذكرحذٌفة دمحم محمود احمد المدس6022104074ً

غٌر ممبول172484991.527.4576.45طب عام وجراحةأنثىروان عبده نعمان لاسم6032102282

غٌر ممبول1323145088.1326.4476.44طب عام وجراحةذكراحمد محمود هزاع غانم محسن6042102593

غٌر ممبول1520144991.2527.3876.38طب عام وجراحةذكرابراهٌم دمحم ابراهٌم غالب زٌعان6052100225

غٌر ممبول192194991.2527.3876.38طب عام وجراحةأنثىرغد عبدالكرٌم سلطان عبدهللا6062103984

غٌر ممبول1519154991.2527.3876.38طب عام وجراحةذكرعزالدٌن عبدالموي صالح عبدالرحمن6072101790

غٌر ممبول152014499127.3076.30طب عام وجراحةأنثىرانة عبدالوهاب حسن احمد6082102406

غٌر ممبول171715499127.3076.30طب عام وجراحةأنثىربا عٌسى دمحم احمد طاهر6092101286

غٌر ممبول1618134797.6329.2976.29طب عام وجراحةأنثىشهد فٌصل احمد عبدالعزٌز دمحم الشاهد6102100527

غٌر ممبول1719114797.6329.2976.29طب عام وجراحةذكردمحم علً دمحم دمحم العزي6112101960
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غٌر ممبول1519154990.8827.2676.26طب عام وجراحةأنثىامة البالً عبدالبالً عبدهللا عبده الحمٌدي6122108025

غٌر ممبول1722104990.8827.2676.26طب عام وجراحةذكردمحم احمد دمحم سٌف6132106858

غٌر ممبول1818145087.526.2576.25طب عام وجراحةأنثىالبال دمحم حسٌن احمد6142107148

غٌر ممبول1223165184.1325.2476.24طب عام وجراحةذكراسامه نبٌل مهٌوب فضٌل العٌسائ6152105148ً

غٌر ممبول1417174894.1328.2476.24طب عام وجراحةأنثىمارٌا دمحم عبده طه الحبوكر6162100982

غٌر ممبول1620145087.3826.2176.21طب عام وجراحةذكرعبدالملن دمحم سعٌد ناج6172101716ً

غٌر ممبول171516489428.2076.20طب عام وجراحةأنثىشٌماء عبدالحكٌم رسام سٌف6182105833

غٌر ممبول1523114990.6327.1976.19طب عام وجراحةذكراشرف عبدالموي خالد احمد الكمال6192102763ً

غٌر ممبول1721114990.6327.1976.19طب عام وجراحةأنثىامتثال عبدالجلٌل احمد عل6202104626ً

غٌر ممبول1819104797.2529.1876.18طب عام وجراحةذكردمحم منصور دمحم لاسم6212106321

غٌر ممبول1520144990.527.1576.15طب عام وجراحةذكرعبدالعلٌم طالل عبدهللا جمٌل الحٌدري6222102642

غٌر ممبول1720135087.1326.1476.14طب عام وجراحةذكراسامه احمد عبدهللا عل6232104664ً

غٌر ممبول1616164893.6328.0976.09طب عام وجراحةذكرمحمود عبدالحلٌم عبدالرحمن سعٌد6242106017

غٌر ممبول1320164990.2527.0876.08طب عام وجراحةذكرابراهٌم سعٌد علً احمد6252102046

غٌر ممبول1622104893.528.0576.05طب عام وجراحةذكرعمرو انس دمحم سعد6262100515

غٌر ممبول1520144990.1327.0476.04طب عام وجراحةذكرحسام حسن سلٌمان حسان6272103002

غٌر ممبول1615184990.1327.0476.04طب عام وجراحةذكرمحبوب علً السٌد عل6282102176ً

غٌر ممبول1418154796.7529.0376.03طب عام وجراحةذكرحنان احمد سفٌان عبده6292107168

غٌر ممبول1519124610030.0076.00طب عام وجراحةذكرمدٌن عبدهللا عبده ممبل6302101463

غٌر ممبول1719104610030.0076.00طب عام وجراحةأنثىعبٌر عبدالحً سٌف لاسم6312103587

غٌر ممبول1517154796.6328.9975.99طب عام وجراحةذكردمحم عبدالمجٌد ناشر احمد6322100141

غٌر ممبول1420144893.2527.9875.98طب عام وجراحةذكرجامل عبدالحكٌم ناحً سعٌد6332102040

غٌر ممبول1323124893.2527.9875.98طب عام وجراحةذكرنورالدٌن دمحم لائد خالد االدرٌس6342107163ً

غٌر ممبول162194699.8829.9675.96طب عام وجراحةأنثىبسمة عبدالرلٌب غالب عل6352103597ً

غٌر ممبول1418144699.8829.9675.96طب عام وجراحةأنثىمها بجاش عبدالرحمن الكمال6362100191ً

غٌر ممبول1517144699.8829.9675.96طب عام وجراحةأنثىهٌا مصطفى عبدهللا احمد المهدي6372100250

غٌر ممبول1620134989.7526.9375.93طب عام وجراحةأنثىخولة عبدالرزاق دمحم احمد التبع6382102485ً

غٌر ممبول1521104699.7529.9375.93طب عام وجراحةأنثىهدٌل منصور عبدالعزٌز مهٌوب الحمدي6392100512

غٌر ممبول1618134796.3828.9175.91طب عام وجراحةذكراسد سلطان عبدهللا دمحم6402101711
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غٌر ممبول1822105086.3825.9175.91طب عام وجراحةذكرامٌن عبده دمحم حاتم6412105347

غٌر ممبول1520144989.6326.8975.89طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن ابراهٌم عبدهللا6422102550

غٌر ممبول1517144699.529.8575.85طب عام وجراحةذكرعٌاش عادل علً ممبل البنا6432101422

غٌر ممبول1820104892.7527.8375.83طب عام وجراحةذكردمحم احمد احمد سعٌد الحبش6442101895ً

غٌر ممبول1717124699.3829.8175.81طب عام وجراحةأنثىاٌة زكرٌا دمحم مدهش6452100520

غٌر ممبول1520114699.3829.8175.81طب عام وجراحةذكرزكرٌا صادق عبدالواحد عبداللطٌف6462106077

غٌر ممبول1716134699.2529.7875.78طب عام وجراحةأنثىراما مختار عبدالرزاق احمد حسن الصنوي6472100518

غٌر ممبول1518164989.2526.7875.78طب عام وجراحةأنثىنبا هزاع مرشد فرحان الٌافع6482100133ً

غٌر ممبول1416164699.2529.7875.78طب عام وجراحةذكرعبدالغفار دمحم سٌف سعٌد6492105049

غٌر ممبول1419154892.527.7575.75طب عام وجراحةذكرالبراء نجٌب ناصر سالم سعٌد6502101575

غٌر ممبول1618124699.1329.7475.74طب عام وجراحةذكردمحم عبدالغنً احمد عبدهللا سنان6512103801

غٌر ممبول1218184892.3827.7175.71طب عام وجراحةذكرشهاب فؤاد سٌف ناجً الشرعب6522102590ً

غٌر ممبول191713498926.7075.70طب عام وجراحةذكرعباس دمحم علً احمد6532101912

غٌر ممبول1523104892.2527.6875.68طب عام وجراحةذكرامجد احمد لاسم عبدهللا6542101558

غٌر ممبول1916134892.2527.6875.68طب عام وجراحةذكرمروان جعفر عبدالجلٌل مدهش دمحم6552100975

غٌر ممبول1819124988.8826.6675.66طب عام وجراحةذكرابراهٌم دمحم غالب عبده الحسن6562102632ً

غٌر ممبول1322155085.525.6575.65طب عام وجراحةذكرمعمر امٌن عبدهللا عبدالوهاب لاسم6572103145

غٌر ممبول1417154698.7529.6375.63طب عام وجراحةأنثىجنان ودٌع عبدهللا دمحم6582107054

غٌر ممبول1422134988.7526.6375.63طب عام وجراحةذكرحسٌن امٌن سعٌد صالح الٌوسف6592102669ً

غٌر ممبول1415174698.529.5575.55طب عام وجراحةأنثىاسماء عبدالباري اسماعٌل الخراسان6602101516ً

غٌر ممبول132014479528.5075.50طب عام وجراحةذكرعواد عبدالسالم عبده عبدهللا العبٌدي6612103646

غٌر ممبول1720114891.6327.4975.49طب عام وجراحةذكرسلٌمان امٌن احمد عبده الرباط6622103785ً

غٌر ممبول1617144794.8828.4675.46طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن عبدالعلٌم مهٌوب6632101959

غٌر ممبول192094891.3827.4175.41طب عام وجراحةذكربشار عبدهللا سعٌد عبده الكمال6642100254ً

غٌر ممبول152494891.3827.4175.41طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا6652101661

غٌر ممبول142210469829.4075.40طب عام وجراحةذكراسحاق صادق عبدالواحد عبداللطٌف6662106085

غٌر ممبول132115498826.4075.40طب عام وجراحةذكرعمران صادق محمود صالح6672101481

غٌر ممبول1518144794.6328.3975.39طب عام وجراحةذكررضوان دمحم بن دمحم غالب6682102366

غٌر ممبول1717134794.6328.3975.39طب عام وجراحةأنثىسارة دمحم هزاع عبدالغن6692107051ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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غٌر ممبول1720114891.2527.3875.38طب عام وجراحةذكرعمرو احمد خالد صالح الشغدري6702101803

غٌر ممبول1221164987.8826.3675.36طب عام وجراحةذكرابراهٌم دمحم حسن عل6712102075ً

غٌر ممبول1415174697.6329.2975.29طب عام وجراحةذكراسامة وضاح دمحم عبده الحمادي6722101219

غٌر ممبول1818124890.8827.2675.26طب عام وجراحةذكررائف منٌر عبدالغفار عل6732102979ً

غٌر ممبول1521114794.1328.2475.24طب عام وجراحةذكرلطف لحطان سٌف نصر6742100886

غٌر ممبول1616144697.3829.2175.21طب عام وجراحةذكرخلٌل علً دمحم علً النجار6752107775

غٌر ممبول1422104697.3829.2175.21طب عام وجراحةأنثىلمٌس وجدي مهٌوب دمحم6762100594

غٌر ممبول161714479428.2075.20طب عام وجراحةذكرتوهٌب رشاد ٌاسٌن عبده المساح6772105261

غٌر ممبول15239479428.2075.20طب عام وجراحةأنثىنهى عبدالغفار دمحم عبدالجلٌل6782100309

غٌر ممبول1519124697.2529.1875.18طب عام وجراحةأنثىامنة عبداللطٌف عبدالرب دمحم العبس6792102261ً

غٌر ممبول1620114793.8828.1675.16طب عام وجراحةأنثىخوله علً عبده سعد نورالدٌن6802101262

غٌر ممبول1418154793.8828.1675.16طب عام وجراحةذكرصالح عبدالعلٌم عبده ثابت6812100262

غٌر ممبول1122144793.8828.1675.16طب عام وجراحةذكرعمٌد عبدهللا سٌف احمد6822101495

غٌر ممبول172210498726.1075.10طب عام وجراحةذكرعالء عبدالباسط علً شرف6832105504

غٌر ممبول1418154793.6328.0975.09طب عام وجراحةأنثىاٌمان عبدهللا احمد عبدالسالم6842100494

غٌر ممبول2018114986.8826.0675.06طب عام وجراحةأنثىبراءة سمٌر لائد سعٌد ناصر6852107720

غٌر ممبول1616174986.8826.0675.06طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن احمد احمد ثابت العزب6862104424

غٌر ممبول1224134986.8826.0675.06طب عام وجراحةذكردمحم عبد الملن احمد عل6872102826ً

غٌر ممبول1321144890.1327.0475.04طب عام وجراحةذكردمحم رشاد هاشم دمحم سعٌد6882101207

غٌر ممبول1517144696.7529.0375.03طب عام وجراحةأنثىمتولٌه عبدهللا دمحم محسن الكرب6892106938ً

غٌر ممبول1918124986.6325.9974.99طب عام وجراحةذكرابراهٌم عبدالرحمن حسن احمد6902102248

غٌر ممبول1619124793.2527.9874.98طب عام وجراحةأنثىربا عبدالجلٌل سٌف حسن سٌف6912102313

غٌر ممبول1318144599.8829.9674.96طب عام وجراحةأنثىاتفاق عبدالستار سٌف غالب6922107958

غٌر ممبول1419124599.8829.9674.96طب عام وجراحةأنثىامامه منٌر صالح حزام شمسان6932100165

غٌر ممبول1316164599.8829.9674.96طب عام وجراحةأنثىطٌف سلطان احمد علً الطاهش6942100169

غٌر ممبول152484792.8827.8674.86طب عام وجراحةأنثىهند عبدالرحمن علً بن عل6952107822ً

غٌر ممبول192074696.1328.8474.84طب عام وجراحةذكرردفان احمد عبده علً الزعزع6962103900ً

غٌر ممبول182474986.1325.8474.84طب عام وجراحةذكرمعتز عبدالرحمن دمحم عبدالرزاق6972101202

غٌر ممبول1520114696.1328.8474.84طب عام وجراحةأنثىسارة سعٌد لاسم ٌحٌى الكمال6982102327ً
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غٌر ممبول1320144792.7527.8374.83طب عام وجراحةذكرغسان طالل صادق علً الكمال6992104573ً

غٌر ممبول1422124889.3826.8174.81طب عام وجراحةذكرمهٌب دمحم لاسم علً الطٌار7002104782

غٌر ممبول172264599.3829.8174.81طب عام وجراحةذكرعبدهللا دمحم عبدهللا عبده سٌف احمد7012100209

غٌر ممبول132484599.3829.8174.81طب عام وجراحةذكرلؤي عمار احمد دمحم حسن7022102920

غٌر ممبول161914498625.8074.80طب عام وجراحةذكرابراهٌم هاشم دمحم ناجً الصوف7032103941ً

غٌر ممبول2015124792.6327.7974.79طب عام وجراحةذكرعمرو عبدهللا عبدالمادر دمحم7042106990

غٌر ممبول1617124599.2529.7874.78طب عام وجراحةأنثىجماله احمد احمد دمحم الواف7052101465ً

غٌر ممبول162484889.1326.7474.74طب عام وجراحةذكرهارون احمد حسان سٌف7062102274

غٌر ممبول1718114695.7528.7374.73طب عام وجراحةأنثىاٌمان نجٌب دمحم سلطان المخالف7072102705ً

غٌر ممبول131319459929.7074.70طب عام وجراحةأنثىبشرى غسان سلٌمان علً الظراف7082105676ً

غٌر ممبول1614154598.8829.6674.66طب عام وجراحةأنثىانهار فؤاد سٌف عل7092100215ً

غٌر ممبول1421124792.1327.6474.64طب عام وجراحةذكربكر جمٌل دمحم غالب7102103197

غٌر ممبول1416154598.7529.6374.63طب عام وجراحةأنثىاطوار دمحم مهٌوب سعٌد منصور الشرعب7112105243ً

غٌر ممبول1319144695.3828.6174.61طب عام وجراحةذكرسهٌل عبدالودود عبدهللا ناج7122105857ً

غٌر ممبول171812479227.6074.60طب عام وجراحةذكراسامه عبدهللا خالد لائد7132102599

غٌر ممبول1619134888.6326.5974.59طب عام وجراحةذكراسامه عبدالموي احمد خالد الحمٌدي7142107044

غٌر ممبول1518124598.6329.5974.59طب عام وجراحةذكربشار عبدالصمد احمد ممبل الصالح7152107444ً

غٌر ممبول1416164695.2528.5874.58طب عام وجراحةأنثىندى جمٌل سٌف فرحان جمٌل7162100176

غٌر ممبول1522124985.2525.5874.58طب عام وجراحةذكرصمر دمحم عبدالكرٌم دمحم7172101374

غٌر ممبول1215184598.529.5574.55طب عام وجراحةذكراحمد عبدالولً عبدالحك عبدالعزٌز7182100175

غٌر ممبول162184598.529.5574.55طب عام وجراحةذكرعمر عبدهللا احمد لاسم7192100888

غٌر ممبول1720104791.7527.5374.53طب عام وجراحةأنثىامٌمة عبدالناصر احمد علً الكمال7202102042ً

غٌر ممبول1523104888.2526.4874.48طب عام وجراحةذكرحسام احمد دمحم لاسم الهمدان7212103334ً

غٌر ممبول172284791.527.4574.45طب عام وجراحةذكرعلً عبدهللا علً احمد7222101964

غٌر ممبول1718134888.1326.4474.44طب عام وجراحةذكرعالء عبدالسالم عبدالموي احمد7232103719

غٌر ممبول151716488826.4074.40طب عام وجراحةأنثىبثٌنة فٌصل عبده حزام7242101824

غٌر ممبول182094791.2527.3874.38طب عام وجراحةذكراسامه خالد ناجً علً عل7252101737ً

غٌر ممبول1518144791.2527.3874.38طب عام وجراحةأنثىاٌة ولٌد عبد الرلٌب دمحم سٌف7262104045

غٌر ممبول162094597.8829.3674.36طب عام وجراحةأنثىعبٌر عبدالرلٌب عبدالوهاب غالب7272101012
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غٌر ممبول1818104694.528.3574.35طب عام وجراحةذكردمحم طارق دمحم ناج7282103602ً

غٌر ممبول1419144791.1327.3474.34طب عام وجراحةذكرشذى محفوظ مطهر علً الشراري7292103221

غٌر ممبول1220154791.1327.3474.34طب عام وجراحةأنثىسونٌا عبده عبدهللا دمحم سعٌد7302101537

غٌر ممبول1516154694.3828.3174.31طب عام وجراحةذكراسامة جمٌل مهٌوب سٌف7312104907

غٌر ممبول1419144790.8827.2674.26طب عام وجراحةذكرالبراء دمحم دبوان لاسم7322105828

غٌر ممبول1423114887.526.2574.25طب عام وجراحةذكراسماعٌل مطٌع احمد علً االثوري7332105159

غٌر ممبول1423104790.7527.2374.23طب عام وجراحةذكرراشد دمحم احمد هزاع النمر7342104962

غٌر ممبول1513194790.7527.2374.23طب عام وجراحةأنثىهدٌل هانً احمد نعمان7352105391

غٌر ممبول1519114597.2529.1874.18طب عام وجراحةذكرخالد عبدالحمٌد صادق عبدالحمٌد7362100149

غٌر ممبول1719114790.527.1574.15طب عام وجراحةذكرمعتز عبدالموي غالب فرحان7372104184

غٌر ممبول1819114887.1326.1474.14طب عام وجراحةذكروهٌب صادق احمد ناج7382107188ً

غٌر ممبول1620114790.3727.1174.11طب عام وجراحةذكراٌمن عبدالكرٌم مهٌوب عبده7392104340

غٌر ممبول1522114886.8826.0674.06طب عام وجراحةذكرامجد عبده اسماعٌل دمحم المدم7402104040ً

غٌر ممبول1420114596.7529.0374.03طب عام وجراحةذكرعبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز سٌف7412100987

غٌر ممبول1719114789.8826.9673.96طب عام وجراحةذكردمحم عبدالباسط دمحم ناج7422101307ً

غٌر ممبول1323104693.1327.9473.94طب عام وجراحةأنثىتنوٌر عبدالموي احمد ناج7432102224ً

غٌر ممبول1221114499.7529.9373.93طب عام وجراحةأنثىانفال سلٌم عبدالرحمن دمحم7442107041

غٌر ممبول1320144789.7526.9373.93طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن دمحم محسن دمحم الصوف7452102481ً

غٌر ممبول1520104596.3828.9173.91طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرب علً احمد العتاب7462100422ً

غٌر ممبول1620104692.8827.8673.86طب عام وجراحةذكرعدي احمد دمحم عبدهللا الوجٌة7472106890

غٌر ممبول1221144789.526.8573.85طب عام وجراحةأنثىكرٌمة ٌوسف احمد دمحم7482104759

غٌر ممبول1421104596.1328.8473.84طب عام وجراحةذكراحمد عبده احمد مثنى الجابري7492107670

غٌر ممبول1520124789.3826.8173.81طب عام وجراحةأنثىبثٌنة دمحم علً مرشد7502108504

غٌر ممبول1521114789.3826.8173.81طب عام وجراحةأنثىمنال علً حسن دمحم عمر7512100583

غٌر ممبول172094692.6327.7973.79طب عام وجراحةأنثىزهور سمٌر احمد مرشد7522107242

غٌر ممبول1520114692.527.7573.75طب عام وجراحةذكرعمادالدٌن عبدهللا دمحم عبدالمادر7532106601

غٌر ممبول1517134595.7528.7373.73طب عام وجراحةأنثىاحتساب علً احمد عبدهللا7542103342

غٌر ممبول1817114692.3827.7173.71طب عام وجراحةأنثىاسماء حسن عبدهللا حسن7552103752

غٌر ممبول141515449929.7073.70طب عام وجراحةأنثىنورمان شولً مطهر علً الشمٌري7562101034
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غٌر ممبول1817104595.6328.6973.69طب عام وجراحةذكردمحم ادرٌس احمد احمد الصبري7572101081

غٌر ممبول1815134692.2527.6873.68طب عام وجراحةأنثىزٌنب عبدهللا احمد حسن7582102155

غٌر ممبول1418154788.8826.6673.66طب عام وجراحةأنثىحنان رفٌك دمحم سعٌد الحكٌم7592100839ً

غٌر ممبول1120134498.8829.6673.66طب عام وجراحةأنثىغاده عبدالموي علً حسن7602100342

غٌر ممبول1717124692.1327.6473.64طب عام وجراحةذكرابراهٌم عبدالحمٌد عبده صالح7612100261

غٌر ممبول1520114692.1327.6473.64طب عام وجراحةأنثىاسماء توفٌك عبدالحفٌظ نعمان صالح7622100737

غٌر ممبول1716114498.7529.6373.63طب عام وجراحةأنثىنهى مروان عبدالحلٌم عبده ناجً االغبري7632103620

غٌر ممبول152194595.3828.6173.61طب عام وجراحةذكرحسام عبدالرحمن عبدالولً دمحم7642100572

غٌر ممبول1417174885.3825.6173.61طب عام وجراحةذكرزٌاد عبدالملن غالب سٌف7652102363

غٌر ممبول1618104498.529.5573.55طب عام وجراحةأنثىنعمه محمود عبدالمجٌد هزاع7662103606

غٌر ممبول1717104498.3829.5173.51طب عام وجراحةأنثىاٌثار علً دمحم منصر7672102591

غٌر ممبول17208459528.5073.50طب عام وجراحةأنثىعائشة دمحم علً حسن7682101611

غٌر ممبول1415174691.6327.4973.49طب عام وجراحةذكراٌهاب عبدالغفور عبده دمحم7692104358

غٌر ممبول1519114594.8828.4673.46طب عام وجراحةأنثىسكٌنة مطهر بدر فضل7702105368

غٌر ممبول1518134691.527.4573.45طب عام وجراحةذكربالل منصور دمحم سعٌد7712105501

غٌر ممبول1517144691.527.4573.45طب عام وجراحةذكردمحم دمحم عبدهللا دمحم العامري7722100364

غٌر ممبول162194691.527.4573.45طب عام وجراحةذكرٌعموب صالح احمد صالح الشكري7732107591

غٌر ممبول191794594.7528.4373.43طب عام وجراحةأنثىعائشه فائد عبده احمد7742104733

غٌر ممبول1617134691.3827.4173.41طب عام وجراحةأنثىرغد هشام ابراهٌم دمحم7752103968

غٌر ممبول171713478826.4073.40طب عام وجراحةذكراكرم عبده دمحم ناجً العبٌدي7762101356

غٌر ممبول121814449829.4073.40طب عام وجراحةذكرعبدالوهاب دمحم عبدالجلٌل عبدالوهاب7772103012

غٌر ممبول131813449829.4073.40طب عام وجراحةأنثىفردوس فٌصل احمد محسن7782103987

غٌر ممبول1520104594.628.3873.38طب عام وجراحةأنثىمنٌرة دمحم علً بن علً الكهالن7792106227ً

غٌر ممبول1519114594.528.3573.35طب عام وجراحةأنثىوفاء منصور عبده عل7802103506ً

غٌر ممبول152294691.1327.3473.34طب عام وجراحةذكرموسى عبدالباسط احمد سعٌد7812103085

غٌر ممبول152110469127.3073.30طب عام وجراحةذكردمحم عبدالموي عبدالرلٌب خالد7822105429

غٌر ممبول1619124787.6326.2973.29طب عام وجراحةذكراصٌل جمال دمحم عبدالمٌوم7832104914

غٌر ممبول162384787.6326.2973.29طب عام وجراحةذكردمحم بجاش عبدهللا دمحم7842104189

غٌر ممبول1421124787.526.2573.25طب عام وجراحةذكراحمد امٌن دمحم علً الحسٌن7852105898ً
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غٌر ممبول1915114594.1328.2473.24طب عام وجراحةذكردمحم عدنان حسن دمحم7862107654

غٌر ممبول1419114497.3829.2173.21طب عام وجراحةذكراسامة عبدالمادر سعٌد عبدالله7872103110

غٌر ممبول1521114787.3826.2173.21طب عام وجراحةأنثىمارٌا عارف عبدهللا عبدالسالم7882100334

غٌر ممبول161613459428.2073.20طب عام وجراحةأنثىاٌناس مظهر عبدالحافظ سعٌد احمد7892102534

غٌر ممبول1420124690.6327.1973.19طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن دمحم عبدالغنً دمحم7902107003

غٌر ممبول1516134497.2529.1873.18طب عام وجراحةأنثىمنال عبدالمادر عبدالرحمن السروري7912103514

غٌر ممبول1516134497.2529.1873.18طب عام وجراحةذكردمحم عدنان سلطان الشجاع7922102609

غٌر ممبول1814124497.1329.1473.14طب عام وجراحةأنثىتسنٌم عادل عبدهللا فرحان احمد7932102399

غٌر ممبول1221124593.7528.1373.13طب عام وجراحةأنثىرحمه نبٌل دمحم حسن الحوبان7942104094ً

غٌر ممبول18209478726.1073.10طب عام وجراحةذكراصٌل احمد عبدالرحمن عل7952107391ً

غٌر ممبول15248478726.1073.10طب عام وجراحةأنثىالغٌداء ٌاسر ناشر طائف7962107258

غٌر ممبول1218154593.6328.0973.09طب عام وجراحةذكرلؤي عبدالحكٌم احمد عل7972108559ً

غٌر ممبول1619114690.1327.0473.04طب عام وجراحةذكربشار عبدهللا دمحم احمد عل7982104636ً

غٌر ممبول1223114690.1327.0473.04طب عام وجراحةأنثىنسٌبة عبدالحكٌم عبدالواحد سٌف7992105215

غٌر ممبول142194496.7529.0373.03طب عام وجراحةذكرمالن صالح صالح عبده الحذٌف8002107708ً

غٌر ممبول1619104593.3828.0173.01طب عام وجراحةذكرضٌاء احمد عثمان سعٌد8012105279

غٌر ممبول15229469027.0073.00طب عام وجراحةذكرمجد عارف عبده عل8022101494ً

غٌر ممبول1418154786.6325.9972.99طب عام وجراحةأنثىعصماء رفٌك عبدالموي عبدالماجد8032104568

غٌر ممبول1819104786.525.9572.95طب عام وجراحةذكرسامً عبدالملن عبدهللا علً الكمال8042102003ً

غٌر ممبول1420104496.528.9572.95طب عام وجراحةأنثىلمٌاء نعمان عبدهللا لائد8052105166

غٌر ممبول1422104689.7526.9372.93طب عام وجراحةأنثىبشائر رمزي امٌن لائد8062100800

غٌر ممبول1217144399.529.8572.85طب عام وجراحةذكراحمد عبدالرحمن سعٌد بدر8072100328

غٌر ممبول1018154399.529.8572.85طب عام وجراحةذكراسامه عبدالرحمن دمحم سٌف الكامل8082101657

غٌر ممبول1615144592.7527.8372.83طب عام وجراحةذكرعزالدٌن رٌاض علً احمد8092106829

غٌر ممبول1416154592.7527.8372.83طب عام وجراحةذكردمحم عبدالسالم هزاع عبدالوهاب8102105342

غٌر ممبول1519124689.3826.8172.81طب عام وجراحةذكررافت عادل عبدهللا علً الهمدان8112104136ً

غٌر ممبول1516154689.3826.8172.81طب عام وجراحةأنثىهدٌل احمد سٌف دمحم الخزرج8122108294ً

غٌر ممبول1716134689.3826.8172.81طب عام وجراحةذكردمحم مهٌوب دمحم سلطان8132100560

غٌر ممبول1419124592.6327.7972.79طب عام وجراحةأنثىسمٌة امٌن عبده سعٌد لاسم8142103652
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غٌر ممبول1018184689.2526.7872.78طب عام وجراحةذكرموسى مهٌوب لائد الحمٌدي8152101691

غٌر ممبول1218134399.2529.7872.78طب عام وجراحةأنثىسهى سرحان الحاج عل8162101825ً

غٌر ممبول1516134495.8828.7672.76طب عام وجراحةذكروجٌه عبدالعزٌز سٌف عبده8172100229

غٌر ممبول1218154592.527.7572.75طب عام وجراحةذكرحسن نبٌل عبدهللا حسن8182101961

غٌر ممبول1416154592.527.7572.75طب عام وجراحةذكردمحم سلطان عبدهللا عبدالجلٌل8192101615

غٌر ممبول1218164689.1326.7472.74طب عام وجراحةأنثىسلوى دمحم عبده صالح المنصوب8202105198

غٌر ممبول181711468926.7072.70طب عام وجراحةذكردمحم ماجد سلطان احمد ممبل االثوري8212103150

غٌر ممبول172084592.2527.6872.68طب عام وجراحةأنثىفاطمة نبٌل دمحم حسن الحوبان8222104092ً

غٌر ممبول1213184398.8829.6672.66طب عام وجراحةأنثىاٌة نبٌل حسٌن علً السماف8232101160

غٌر ممبول1319124495.528.6572.65طب عام وجراحةذكربشار احمد طرٌوش طارش8242104470

غٌر ممبول1513174592.1327.6472.64طب عام وجراحةذكراٌمن دمحم عبده صالح العامري8252105333

غٌر ممبول1419124592.1327.6472.64طب عام وجراحةذكربشار دمحم علً دمحم8262106296

غٌر ممبول1618114592.1327.6472.64طب عام وجراحةذكرهارون طه علً سٌف8272103249

غٌر ممبول1118144398.7529.6372.63طب عام وجراحةأنثىرلة عبدهللا عبده اسماعٌل8282106104

غٌر ممبول1620114785.3825.6172.61طب عام وجراحةذكرتوهٌب عبده علً دمحم8292104280

غٌر ممبول716204398.6329.5972.59طب عام وجراحةأنثىمارٌا راوح احمد دمحم8302101845

غٌر ممبول1419114495.1328.5472.54طب عام وجراحةأنثىبٌان حمود علً غٌالن الغٌالن8312101388ً

غٌر ممبول1418134591.7527.5372.53طب عام وجراحةذكرحسان عبدالخالك عبدالوهاب سعٌد8322105377

غٌر ممبول1617134688.3826.5172.51طب عام وجراحةذكراٌادخالد علً دمحم هاشم8332102727

غٌر ممبول17198449528.5072.50طب عام وجراحةذكرحكٌم عزالدٌن دمحم حزام8342103922

غٌر ممبول161018449528.5072.50طب عام وجراحةذكرزكرٌا فٌصل محمود عبدالغنً الخرسان8352102756ً

غٌر ممبول182084688.2526.4872.48طب عام وجراحةذكراٌمن فاروق ناجً حزام8362101064

غٌر ممبول1117154398.2529.4872.48طب عام وجراحةأنثىمارٌا رضوان علً دمحم محسن8372101596

غٌر ممبول1716134688.1326.4472.44طب عام وجراحةأنثىهدٌل مختار ناجً عبدالموي الملٌك8382100963ً

غٌر ممبول1516134494.3828.3172.31طب عام وجراحةذكراسكندر ٌوسف عبده احمد8392102505

غٌر ممبول112014459127.3072.30طب عام وجراحةذكراسامه دمحم عبدالرحمن هزاع الحداد8402103290

غٌر ممبول1422104687.6326.2972.29طب عام وجراحةأنثىمنار هاشم عبدالوهاب عبدهللا8412100108

غٌر ممبول1419114494.2528.2872.28طب عام وجراحةذكرامجد عبدالكرٌم علً عبدهللا8422103281

غٌر ممبول181894590.8827.2672.26طب عام وجراحةذكرواثك فهمً ٌاسٌن سٌف8432100110
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غٌر ممبول1614164687.3826.2172.21طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبده علً مدهش8442108010

غٌر ممبول1321114590.6327.1972.19طب عام وجراحةذكرربٌع عبدالعظٌم عبدالجلٌل شرف8452103368

غٌر ممبول1115174397.2529.1872.18طب عام وجراحةذكراسامة عبدالباسط سٌف عبدالجلٌل8462103753

غٌر ممبول1518114493.8828.1672.16طب عام وجراحةذكرخالد دمحم لاسم صالح السروري8472105488

غٌر ممبول1716114493.8828.1672.16طب عام وجراحةأنثىصفاء عبدالموي حسن دمحم8482100066

غٌر ممبول1518124590.527.1572.15طب عام وجراحةذكرعماد سعٌد منصر صالح8492104336

غٌر ممبول1518104397.1329.1472.14طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا احمد دمحم الفمٌه8502106958

غٌر ممبول1714124397.1329.1472.14طب عام وجراحةأنثىغدٌر طارق دمحم احمد8512100964

غٌر ممبول1518114493.7528.1372.13طب عام وجراحةأنثىروٌنا عبدالحكٌم عبدالسالم الهندي8522102749

غٌر ممبول1617124590.3827.1172.11طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبد العزٌز نائف رزاز8532107303

غٌر ممبول141814468726.1072.10طب عام وجراحةذكرفؤاد عبدهللا حسن عبدهللا8542100841

غٌر ممبول172174590.2527.0872.08طب عام وجراحةذكرصالح عبدالموي احمد حمٌد8552100956

غٌر ممبول1220114396.8829.0672.06طب عام وجراحةأنثىسعاد سلطان عبدالحمٌد دمحم8562104122

غٌر ممبول1220134590.1327.0472.04طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرلٌب حسن دمحم8572103582

غٌر ممبول1417124396.7529.0372.03طب عام وجراحةأنثىمرٌم عبدالوهاب دمحم شلٌف الشمٌري8582104875

غٌر ممبول1614134396.6328.9971.99طب عام وجراحةذكردمحم علً سلطان عبدالرلٌب8592104940

غٌر ممبول1715134589.8826.9671.96طب عام وجراحةذكرامجد عبدالموي صالح فرحان8602105853

غٌر ممبول919144299.8829.9671.96طب عام وجراحةأنثىتماضر اسامة دمحم سعٌد8612103244

غٌر ممبول1217144396.528.9571.95طب عام وجراحةأنثىغدٌر نجٌب هزاع عبدهللا المصعدي8622101506

غٌر ممبول1518114493.1327.9471.94طب عام وجراحةأنثىمرٌم مصطفى دمحم عبدهللا8632101177

غٌر ممبول1016164299.7529.9371.93طب عام وجراحةذكرمنٌب مروان دمحم لاسم الممطري8642104901

غٌر ممبول1514144396.3828.9171.91طب عام وجراحةأنثىجمانة عبدالجبار محسن علً غالب8652100021

غٌر ممبول152284589.6326.8971.89طب عام وجراحةذكراٌوب دمحم مهٌوب دمحم الكمال8662106149ً

غٌر ممبول1120134492.8827.8671.86طب عام وجراحةأنثىاسماء عبدهللا عثمان ناصر8672105370

غٌر ممبول1318134492.8827.8671.86طب عام وجراحةذكرامجد دمحم عبدالواحد عثمان8682100551

غٌر ممبول1018154396.1328.8471.84طب عام وجراحةذكرضٌاءالدٌن داوود سعٌد عبدهللا الفمٌه8692100992

غٌر ممبول1418124492.7527.8371.83طب عام وجراحةأنثىجٌهان ناصر هزاع علً الكوري8702105726

غٌر ممبول1415134299.3829.8171.81طب عام وجراحةأنثىاباء احمد دمحم شمسان8712100571

غٌر ممبول1221114492.6327.7971.79طب عام وجراحةذكررشٌد عبدالكرٌم عبدهللا دمحم8722103139
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غٌر ممبول1417134492.6327.7971.79طب عام وجراحةذكرنصر ابراهٌم دمحم عل8732101926ً

غٌر ممبول1217144395.7528.7371.73طب عام وجراحةذكربشار علً احمد المنصوب8742101979

غٌر ممبول14229458926.7071.70طب عام وجراحةذكردمحم شاٌف عبدهللا احمد الخلٌدي8752106394

غٌر ممبول1815134685.6325.6971.69طب عام وجراحةذكرمهند عبدالموي عبدالعزٌز علً الرفاع8762100899ً

غٌر ممبول181784395.6328.6971.69طب عام وجراحةذكرعصام عبده لاسم علً الصهبان8772100012ً

غٌر ممبول1319134588.8826.6671.66طب عام وجراحةأنثىنصرة رفٌك عبدالموي عبدالماجد8782104581

غٌر ممبول1616114395.528.6571.65طب عام وجراحةذكراسامة عبده مهٌوب عبدالغفار8792100528

غٌر ممبول1616104298.7529.6371.63طب عام وجراحةأنثىاٌة عبدالجلٌل عثمان دمحم8802104558

غٌر ممبول1217134298.7529.6371.63طب عام وجراحةذكرٌونس دمحم سعٌد سعٌد المروس8812106803ً

غٌر ممبول1414154395.3828.6171.61طب عام وجراحةذكراٌاد امٌن احمد لاٌد ٌحٌى8822105454

غٌر ممبول16217449227.6071.60طب عام وجراحةذكرجواد نبٌل سعٌد سعٌد8832101300

غٌر ممبول142010449227.6071.60طب عام وجراحةذكرٌوسف ممبل ابراهٌم ناج8842103250ً

غٌر ممبول1316144395.2528.5871.58طب عام وجراحةأنثىهبة ٌاسٌن عبدالجبار عبدالغنً السبئ8852101210ً

غٌر ممبول1714134491.8827.5671.56طب عام وجراحةأنثىاٌمان عبدهللا محسن لائد8862101714

غٌر ممبول1616124491.8827.5671.56طب عام وجراحةأنثىسهى حمود عبدهللا هزبر8872104365

غٌر ممبول162094588.526.5571.55طب عام وجراحةأنثىاصٌلة صادق سعٌد عبده8882106297

غٌر ممبول1318114298.529.5571.55طب عام وجراحةذكراٌمن مختار عبدالجلٌل مهٌوب8892100463

غٌر ممبول1515154588.526.5571.55طب عام وجراحةذكرجالل عبدالجبار احمد سلطان8902103918

غٌر ممبول1418124491.7527.5371.53طب عام وجراحةذكرهشام دمحم دمحم عبدهللا8912105725

غٌر ممبول1419124588.3826.5171.51طب عام وجراحةذكرمنتصر عبده حمود حاتم8922103724

غٌر ممبول141712439528.5071.50طب عام وجراحةذكرهشام عبده عبدهللا االحمدي8932103383

غٌر ممبول162364588.2526.4871.48طب عام وجراحةذكراحمد دمحم احمد عبد الجلٌل8942105873

غٌر ممبول1418124491.527.4571.45طب عام وجراحةذكرموفك عبدالواسع سعٌد عبدالنور8952107200

غٌر ممبول142174298.1329.4471.44طب عام وجراحةأنثىمرام عبدالحمٌد نصر دمحم8962106719

غٌر ممبول1215164394.7528.4371.43طب عام وجراحةأنثىرنا دمحم عبدالودود ممبل8972107647

غٌر ممبول1318124394.7528.4371.43طب عام وجراحةذكروثٌك عبدهللا عبده لحطان8982100018

غٌر ممبول141714458826.4071.40طب عام وجراحةذكر0عمرو ٌوسف عبدالحمٌد عبدالرحمن8992107455

غٌر ممبول1517124491.2527.3871.38طب عام وجراحةذكرعمر عبدهللا غالب عل9002101907ً

غٌر ممبول1418134587.8826.3671.36طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا دمحم مهٌوب9012102386
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غٌر ممبول1317124297.8829.3671.36طب عام وجراحةذكراسعد دمحم حسان عبده9022101693

غٌر ممبول1715104297.8829.3671.36طب عام وجراحةأنثىفرح فؤاد على سنان العسل9032107957ً

غٌر ممبول1215154297.8829.3671.36طب عام وجراحةذكردمحم الٌاس دمحم عبدالعلٌم العامري9042100604

غٌر ممبول1318124394.528.3571.35طب عام وجراحةأنثىنوف مازن عبدالرحمن عبدهللا9052100606

غٌر ممبول1717114587.7526.3371.33طب عام وجراحةذكرهند عبدهللا حسن عمالن9062105728

غٌر ممبول131615449127.3071.30طب عام وجراحةذكرٌعموب سلطان صالح سعد9072107962

غٌر ممبول1715104297.529.2571.25طب عام وجراحةذكرابوبكر عبدالسالم عبدالرحمن حمود9082102675

غٌر ممبول1316164587.526.2571.25طب عام وجراحةأنثىاٌمان رشاد احمد عل9092106008ً

غٌر ممبول1418114394.1328.2471.24طب عام وجراحةذكرشائف امٌن ناجً علً سٌف9102104020

غٌر ممبول1414174587.3826.2171.21طب عام وجراحةذكرٌوسف عبده حمود دبوان9112100816

غٌر ممبول1218154587.2526.1871.18طب عام وجراحةذكرابراهٌم عادل علً مهٌوب زٌد9122102245

غٌر ممبول1216144297.2529.1871.18طب عام وجراحةذكرعامر شاٌف دمحم علً االدرٌس9132102794ً

غٌر ممبول1614124297.2529.1871.18طب عام وجراحةذكردمحم عبدالحكٌم دمحم احمد9142103015

غٌر ممبول151894297.2529.1871.18طب عام وجراحةذكرلؤي دمحم دمحم سٌف9152101906

غٌر ممبول1518114490.527.1571.15طب عام وجراحةذكرامٌن لاسم دمحم لائد9162101890

غٌر ممبول1513164490.527.1571.15طب عام وجراحةذكرعاصم عبدالموي لاسم غالب9172104479

غٌر ممبول1319104297.1329.1471.14طب عام وجراحةذكرعبدهللا خالد حسن غلً السورل9182100844ً

غٌر ممبول152184490.3827.1171.11طب عام وجراحةذكرحبٌب دمحم عبدالرب ثابت9192106566

غٌر ممبول14199429729.1071.10طب عام وجراحةذكرمدٌن فؤاد عبده احمد سٌف9202103478

غٌر ممبول151984296.8829.0671.06طب عام وجراحةذكرمعتصم فواز مهٌوب حسن9212101968

غٌر ممبول1715134586.87526.0671.06طب عام وجراحةأنثىعبٌر رفعت سعٌد دمحم الزرٌم9222101083ً

غٌر ممبول1023104393.528.0571.05طب عام وجراحةذكرابً دمحم عبدالولً سفٌان9232104004

غٌر ممبول1316144393.528.0571.05طب عام وجراحةأنثىروٌدا عدنان منصور غالب9242104687

غٌر ممبول1316154490.1327.0471.04طب عام وجراحةأنثىسلوى احمد سٌف عبده الحمٌدي9252102557

غٌر ممبول1321114586.7526.0371.03طب عام وجراحةذكرفهد عبدالعزٌز مهٌوب عبدهللا9262102286

غٌر ممبول1219104110030.0071.00طب عام وجراحةذكراحمد ٌاسٌن دمحم عبدهللا غالب9272101571

غٌر ممبول1119114110030.0071.00طب عام وجراحةأنثىصفاء عبدالعزٌز عبدهللا عبدالجلٌل9282101336

غٌر ممبول1616104296.6328.9970.99طب عام وجراحةذكرهشام فؤاد علً علً الزٌادي9292100359

غٌر ممبول1615114296.6328.9970.99طب عام وجراحةأنثىنهى فهد عبده ناجً سعٌد الفمٌة9302102978
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غٌر ممبول1514154489.8826.9670.96طب عام وجراحةأنثىخدٌجة حسٌن احمد اسماعٌل9312101380

غٌر ممبول152164296.528.9570.95طب عام وجراحةأنثىحماس ٌحٌى علً دمحم صالح الدرغام9322100677ً

غٌر ممبول161884296.528.9570.95طب عام وجراحةأنثىرزان عبدالجبار عبدهللا عبدالرحمن9332104646

غٌر ممبول122110439327.9070.90طب عام وجراحةأنثىدعاء محمود عبدالرزاق منصور العبٌدي9342105835

غٌر ممبول121714439327.9070.90طب عام وجراحةذكرعبدالملن سعٌد دمحم عبدالملن9352101608

غٌر ممبول1112184199.6329.8970.89طب عام وجراحةأنثىسارة خالد طه احمد9362101149

غٌر ممبول1711134199.6329.8970.89طب عام وجراحةأنثىسرور صالح مهدي حسن9372107975

غٌر ممبول1318124392.8827.8670.86طب عام وجراحةذكرهالل احمد سٌف لاسم9382104448

غٌر ممبول1614144489.526.8570.85طب عام وجراحةذكراسامه احمد مثنى سعٌد ناج9392103255ً

غٌر ممبول1515144489.526.8570.85طب عام وجراحةأنثىاسراء ٌاسٌن داؤد عبدالعزٌز السروري9402101355

غٌر ممبول1512144199.529.8570.85طب عام وجراحةأنثىاٌام مالن احمد عبدالرؤوف9412101072

غٌر ممبول1520104586.1325.8470.84طب عام وجراحةذكراٌاد خالد عبده فرحان الحٌدري9422102549

غٌر ممبول1319114392.7527.8370.83طب عام وجراحةذكراسامه عبده احمد دمحم المحمودي9432103301

غٌر ممبول1415124199.3829.8170.81طب عام وجراحةذكرولٌد عبده دمحم علً دمحم9442102581

غٌر ممبول132384489.3726.8170.81طب عام وجراحةذكرعبدالجلٌل احمد عبدالجلٌل عبدالوهاب9452106915

غٌر ممبول15225429628.8070.80طب عام وجراحةذكراسامة عبدالجلٌل حمود احمد9462100926

غٌر ممبول131613429628.8070.80طب عام وجراحةأنثىخدٌجة عبدالجبار عبدهللا اسماعٌل العلٌم9472100565ً

غٌر ممبول1414154392.6327.7970.79طب عام وجراحةذكرغزة عوض عبدهللا لاسم العواض9482105758ً

غٌر ممبول1411164199.2529.7870.78طب عام وجراحةذكرعمر عبدالعزٌز مهٌوب سعٌد9492101800

غٌر ممبول1416124295.8828.7670.76طب عام وجراحةذكرمكرم احمد عبدالحمٌد عبدالودود9502107136

غٌر ممبول1214174392.527.7570.75طب عام وجراحةأنثىرضٌة دمحم عبدهللا صدٌك البطاح9512102776

غٌر ممبول1220114392.527.7570.75طب عام وجراحةذكردمحم علً غالب احمد المحمودي9522100919

غٌر ممبول191854295.7528.7370.73طب عام وجراحةذكربدر دمحم عبدالمادر عل9532101078ً

غٌر ممبول1216144295.7528.7370.73طب عام وجراحةأنثىسارة توفٌك عبد الحمٌد دمحم السماف9542101293

غٌر ممبول17159419929.7070.70طب عام وجراحةأنثىهاجر لائد ناصر ممبل سلطان9552101775

غٌر ممبول161894392.2527.6870.68طب عام وجراحةذكرحمزه رضوان سٌف سٌف9562100928

غٌر ممبول152094488.8826.6670.66طب عام وجراحةأنثىمروى عبدالمادر نعمان سعٌد9572106106

غٌر ممبول1415124198.8829.6670.66طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن محسن لاٌد دمحم العتاب9582102444ً

غٌر ممبول1415124198.8829.6670.66طب عام وجراحةذكرعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالفتاح9592106574
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غٌر ممبول1419114488.7526.6370.63طب عام وجراحةأنثىامل اسماعٌل دمحم حسٌن9602107298

غٌر ممبول1517134585.3825.6170.61طب عام وجراحةذكردمحم حسٌن عبدهللا عبده9612107320

غٌر ممبول15199439227.6070.60طب عام وجراحةذكراحمد مفٌد احمد عل9622104058ً

غٌر ممبول1420104488.6326.5970.59طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن لائد غالب ناج9632104451ً

غٌر ممبول1320124585.2525.5870.58طب عام وجراحةذكرشهاب صادق هزاع عثمان9642105037

غٌر ممبول1221104391.8827.5670.56طب عام وجراحةذكروائل دمحم سلطان سٌف احمد9652101452

غٌر ممبول1519104488.3826.5170.51طب عام وجراحةأنثىسبا امٌن حسن احمد9662108413

غٌر ممبول152184488.1326.4470.44طب عام وجراحةذكرهال عزالدٌن دمحم حزام9672104344

غٌر ممبول1417104198.1329.4470.44طب عام وجراحةأنثىكفاء علً ممبل عبده9682100203

غٌر ممبول171974391.3827.4170.41طب عام وجراحةذكرصفوان حسان عاٌض صالح9692103770

غٌر ممبول131912448826.4070.40طب عام وجراحةأنثىخلود دمحم خالد لائد عل9702107000ً

غٌر ممبول141413419829.4070.40طب عام وجراحةذكرعبدالجبار ٌوسف غالب حزام9712104331

غٌر ممبول14207419829.4070.40طب عام وجراحةأنثىدمحم عبدهللا غالب دمحم9722103616

غٌر ممبول1416134391.2527.3870.38طب عام وجراحةذكرابراهٌم طاهر عبده عل9732102781ً

غٌر ممبول1617104391.2527.3870.38طب عام وجراحةأنثىنسٌبة رشاد عبده دمحم ناج9742101318ً

غٌر ممبول161994487.8826.3670.36طب عام وجراحةذكرحمزه لاٌد دمحم عبدالرب العتاب9752102006ً

غٌر ممبول1315134197.8829.3670.36طب عام وجراحةأنثىرٌم نبٌل صالح صالح سفٌان9762101098

غٌر ممبول192334584.525.3570.35طب عام وجراحةذكرالٌاس صالح اسماعٌل حسن9772104647

غٌر ممبول1616104294.2528.2870.28طب عام وجراحةأنثىهدٌل عبدالموي عبدالمادر احمد السرٌح9782101371ً

غٌر ممبول1219104197.529.2570.25طب عام وجراحةذكررافت محمود علً دمحم9792101493

غٌر ممبول152284584.1325.2470.24طب عام وجراحةذكرانور محمود سعٌد احمد9802101341

غٌر ممبول1311174197.3829.2170.21طب عام وجراحةذكراحمد دمحم سعٌد احمد الزغروري9812100075

غٌر ممبول1816104487.2526.1870.18طب عام وجراحةذكراسامة هزاع احمد لائد9822104496

غٌر ممبول916194487.2526.1870.18طب عام وجراحةأنثىافنان جمٌل عبدالعزٌز عبدهللا المباط9832105797ً

غٌر ممبول171894487.2526.1870.18طب عام وجراحةذكربشار عبده دمحم احمد9842101612

غٌر ممبول141894197.1329.1470.14طب عام وجراحةذكرسرجون دمحم حمود عاطف9852103906

غٌر ممبول1115154197.1329.1470.14طب عام وجراحةذكرٌزن عبدالحكٌم علً عبدالوهاب9862102382

غٌر ممبول19178448726.1070.10طب عام وجراحةذكرصهٌب عبدهللا لاسم سعٌد9872100043

غٌر ممبول1419104390.2527.0870.08طب عام وجراحةذكرسلٌمان سرحان صالح سٌف9882100781
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غٌر ممبول1814124486.8826.0670.06طب عام وجراحةذكردمحم فضل دمحم الدخٌن9892100415

غٌر ممبول1419104390.1327.0470.04طب عام وجراحةأنثىالبال جعفر عبدالرحمن مكرد9902108322

غٌر ممبول1715114390.1327.0470.04طب عام وجراحةأنثىهدٌل نجٌب دمحم عل9912100941ً

غٌر ممبول1016174390.1327.0470.04طب عام وجراحةذكرمنذر عبدهللا احمد عبدالغنً الجرٌم9922101884

غٌر ممبول141910439027.0070.00طب عام وجراحةأنثىسمٌحة عبدالحكٌم عمالن فارع9932104559

غٌر ممبول15208439027.0070.00طب عام وجراحةذكرعلً ناصر احمد دمحم9942108114

غٌر ممبول151884196.6328.9969.99طب عام وجراحةذكرعزت فؤاد لائد احمد9952101858

غٌر ممبول161894389.8826.9669.96طب عام وجراحةذكردمحم محفوظ احمد دمحم9962100218

غٌر ممبول1317104099.7529.9369.93طب عام وجراحةذكردمحم محمود هزاع عبده9972100331

غٌر ممبول151794196.3828.9169.91طب عام وجراحةأنثىاٌناس عدنان صالح عبدهللا الحمودي9982104287

غٌر ممبول1516104196.3828.9169.91طب عام وجراحةأنثىتسنٌم عبدالرحمن لاسم ابراهٌم9992105275

غٌر ممبول142184389.6326.8969.89طب عام وجراحةذكرعبدالكرٌم سٌف احمد غالب10002103204

غٌر ممبول171774196.2528.8869.88طب عام وجراحةذكردمحم احمد سلطان دمحم المحٌاء10012103631

غٌر ممبول1318124389.3826.8169.81طب عام وجراحةذكراسامه سعٌد سعٌد لائد10022100137

غٌر ممبول18158419628.8069.80طب عام وجراحةأنثىمنار مختار عبدالجلٌل محمود10032102594

غٌر ممبول15188419628.8069.80طب عام وجراحةذكرصارم صالح الدٌن مهٌوب عبدهللا البحٌري10042100346

غٌر ممبول1412144099.2529.7869.78طب عام وجراحةأنثىنهال نبٌل احمد حسن المجاهد10052100958

غٌر ممبول161964195.8828.7669.76طب عام وجراحةذكرفضل عبده دمحم دمحم الحالم10062107709ً

غٌر ممبول815194292.527.7569.75طب عام وجراحةأنثىمارٌا طه دمحم مصلح10072102045

غٌر ممبول142094389.1326.7469.74طب عام وجراحةذكرغصان حمود خالد غالب زربه10082103297

غٌر ممبول15199438926.7069.70طب عام وجراحةذكرعبدالملن عبده حسن ناج10092103273ً

غٌر ممبول1517104292.2527.6869.68طب عام وجراحةأنثىصفاء احمد عبده مغبش10102100543

غٌر ممبول1415144388.8826.6669.66طب عام وجراحةذكرحكٌم امٌن عبده احمد دبوان10112100853

غٌر ممبول1614124292.1327.6469.64طب عام وجراحةأنثىحماس عادل حسن لائد خالد الحمٌدي10122101037

غٌر ممبول199144292.1327.6469.64طب عام وجراحةذكردمحم مجٌب عبده دمحم10132107925

غٌر ممبول171974388.7526.6369.63طب عام وجراحةذكررؤوف عادل عبدهللا علً الهمدان10142104211ً

غٌر ممبول1416114195.3828.6169.61طب عام وجراحةأنثىٌاسمٌن مشتاق عبدهللا احمد عبده ثابت10152101137

غٌر ممبول14208429227.6069.60طب عام وجراحةذكرعزت ابراهٌم عبده احمد غانم10162108040

غٌر ممبول1320104388.6326.5969.59طب عام وجراحةذكردمحم عبد الموي عبده سٌف10172104137
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غٌر ممبول171594195.2528.5869.58طب عام وجراحةذكرسامح جمٌل عبدهللا علً الكوري10182105498

غٌر ممبول181954291.8827.5669.56طب عام وجراحةأنثىالوف عادل دمحم علً سٌف10192101696

غٌر ممبول1318114291.8827.5669.56طب عام وجراحةذكرنادر مهٌوب دمحم مهٌوب10202101795

غٌر ممبول161894388.526.5569.55طب عام وجراحةذكرصهٌب شاهر دمحم عل10212102545ً

غٌر ممبول151964098.3829.5169.51طب عام وجراحةذكرمٌمون عبدالباسط دمحم لائد10222101681

غٌر ممبول161414448525.5069.50طب عام وجراحةذكرحامد ٌونس دمحم غالب10232100794

غٌر ممبول1316114098.2529.4869.48طب عام وجراحةأنثىعصماء مطٌع حسن عل10242102526ً

غٌر ممبول161784194.8828.4669.46طب عام وجراحةذكرامان خالد سلطان دمحم10252108397

غٌر ممبول1515124291.527.4569.45طب عام وجراحةأنثىزٌنب مفٌد حمود عل10262103866ً

غٌر ممبول162064291.527.4569.45طب عام وجراحةأنثىسهام عبدالباسط عبدالغنً محمود10272102547

غٌر ممبول142084291.527.4569.45طب عام وجراحةأنثىهٌفاء دمحم احمد حسان10282101760

غٌر ممبول1218104098.1329.4469.44طب عام وجراحةأنثىاهداب محمود دمحم عبدهللا10292103662

غٌر ممبول121612409829.4069.40طب عام وجراحةأنثىعائشه علً احمد دمحم10302100186

غٌر ممبول1014174194.6328.3969.39طب عام وجراحةأنثىاسٌا عبدهللا دمحم عبدهللا المرش10312101057ً

غٌر ممبول132184291.2527.3869.38طب عام وجراحةذكرعبدهللا توفٌك عبدهللا علً الشٌبان10322100488ً

غٌر ممبول1116164387.8826.3669.36طب عام وجراحةأنثىرحمة لائد عبده لاسم جغمان10332100338

غٌر ممبول1514114097.8829.3669.36طب عام وجراحةأنثىصفٌه امٌن عبدالواسع ممبل10342100599

غٌر ممبول1218104097.7529.3369.33طب عام وجراحةأنثىهبة دمحم علً احمد ٌح10352100997ً

غٌر ممبول920114097.7529.3369.33طب عام وجراحةأنثىنبٌلة دمحم ثابت حزام10362107468

غٌر ممبول152084387.7526.3369.33طب عام وجراحةذكردمحم ٌوسف هائل هزاع10372101283

غٌر ممبول1320104387.7526.3369.33طب عام وجراحةذكرعرفات ادٌب عبدهللا دمحم10382101024

غٌر ممبول15189429127.3069.30طب عام وجراحةأنثىسهر دمحم لاسم لحطان10392108197

غٌر ممبول1217114097.6329.2969.29طب عام وجراحةذكربدر دمحم احمد لاسم زربه10402102673

غٌر ممبول1614104097.6329.2969.29طب عام وجراحةذكرنصر احمد عبدالملن ابراهٌم10412105325

غٌر ممبول1417124387.6326.2969.29طب عام وجراحةذكرزٌد ضٌاء احمد عبدالرحمن الحمٌري10422101597

غٌر ممبول151884194.2528.2869.28طب عام وجراحةذكراسامة دمحم عبده احمد10432100971

غٌر ممبول1221104387.526.2569.25طب عام وجراحةذكرمنصور عدنان نصر غالب الجهالن10442100526ً

غٌر ممبول171774194.1328.2469.24طب عام وجراحةذكروسٌم احمد مهٌوب سٌف10452101755

غٌر ممبول1514144387.3826.2169.21طب عام وجراحةذكرعبدهللا ٌحٌى عبدهللا عبدربه النهم10462105893ً
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غٌر ممبول14189419428.2069.20طب عام وجراحةذكردمحم صادق دمحم سٌف10472103161

غٌر ممبول151510409729.1069.10طب عام وجراحةأنثىهدٌل عبده احمد لحطان الكمال10482103035ً

غٌر ممبول111517438726.1069.10طب عام وجراحةأنثىعهد محبوب لائد سٌف10492107228

غٌر ممبول141910438726.1069.10طب عام وجراحةذكرمبارن عبده دمحم سالم االسدي10502101809

غٌر ممبول1021104193.6328.0969.09طب عام وجراحةذكرعبدالحلٌم دمحم علً احمد الملٌك10512102883ً

غٌر ممبول142184386.8826.0669.06طب عام وجراحةذكرحبٌب معاذ ناجً دمحم ناجً فرحان10522107061

غٌر ممبول1117124096.7529.0369.03طب عام وجراحةأنثىامٌرة عادل عبده احمد علً الشبوط10532101759ً

غٌر ممبول131994193.3828.0169.01طب عام وجراحةذكرزٌاد رشاد سٌف عبدهللا10542102436

غٌر ممبول1412154193.2527.9868.98طب عام وجراحةذكرحامد طه دمحم سنان التاج10552105521

غٌر ممبول1314123999.8829.9668.96طب عام وجراحةأنثىنوره نبٌل دمحم سعٌد10562100833

غٌر ممبول112094096.528.9568.95طب عام وجراحةأنثىمرام احمد علً دمحم احمد10572101473

غٌر ممبول141710419327.9068.90طب عام وجراحةذكرشفٌك دمحم عبد الودود الصنوي10582100356

غٌر ممبول151610419327.9068.90طب عام وجراحةأنثىغدٌر عبدهللا احمد ناجً االغبري10592104691

غٌر ممبول1113194386.2525.8868.88طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن امٌن احمد منصور عبدالعزٌز1060

غٌر ممبول1216113999.529.8568.85طب عام وجراحةأنثىحنٌن عبدالرحمن احمد علً راجح10612102680

غٌر ممبول1413123999.529.8568.85طب عام وجراحةأنثىلمٌاء عبدالعزٌز عبدالواحد عل10622103629ً

غٌر ممبول142164192.7527.8368.83طب عام وجراحةذكرعبدالسالم دمحم مهٌوب دمحم علً البرٌه10632102928ً

غٌر ممبول1615104192.6327.7968.79طب عام وجراحةذكرحسٌن عبد اللة احمد لاسم زربة10642102231

غٌر ممبول1617104385.8825.7668.76طب عام وجراحةذكرشرف محفوظ سعٌد لحطان10652101546

غٌر ممبول1314123999.1329.7468.74طب عام وجراحةذكربشار دمحم سعٌد لائد10662104978

غٌر ممبول1615124385.7525.7368.73طب عام وجراحةذكرحذٌفه دمحم عبد الجلٌل مهٌوب العامري10672105218

غٌر ممبول1020104095.6328.6968.69طب عام وجراحةأنثىبٌان فؤاد عبده غالب احمد10682102409

غٌر ممبول1112174095.6328.6968.69طب عام وجراحةأنثىساره حسن سعد علً الوصاب10692100453ً

غٌر ممبول151884192.2527.6868.68طب عام وجراحةذكرموسى خالد عبد دمحم اسماعٌل10702100298

غٌر ممبول1316134288.7526.6368.63طب عام وجراحةذكربلٌغ ٌاسٌن فارع احمد10712103645

غٌر ممبول1515104095.3828.6168.61طب عام وجراحةأنثىثرٌا علً عبدالحمٌد احمد الولٌد10722101036

غٌر ممبول161312419227.6068.60طب عام وجراحةذكردمحم عبده لحطان دمحم10732105115

غٌر ممبول1415103998.6329.5968.59طب عام وجراحةذكراحمد ادرٌس عبدالموي احمد10742106589

غٌر ممبول1117113998.6329.5968.59طب عام وجراحةأنثىهٌام بشٌر عبدهللا عبده10752101097
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غٌر ممبول1315144288.526.5568.55طب عام وجراحةذكرحبٌب دمحم سالم عبدهللا10762105855

غٌر ممبول161894385.1325.5468.54طب عام وجراحةذكرجابر مهٌوب الحاج فرحان10772100062

غٌر ممبول1312154095.1328.5468.54طب عام وجراحةذكرصخر علً دمحم غالب10782101009

غٌر ممبول131984095.1328.5468.54طب عام وجراحةذكرغانم سمٌر غانم سعٌد دمحم10792103726

غٌر ممبول111993998.3829.5168.51طب عام وجراحةأنثىمودة احمد علً دمحم الكامل10802103146

غٌر ممبول171874288.3826.5168.51طب عام وجراحةذكرمحفوظ سعٌد عبدهللا احمد10812106824

غٌر ممبول1317114191.6327.4968.49طب عام وجراحةأنثىامان هالل دمحم علً ٌحٌى النور10822100024

غٌر ممبول131793998.2529.4868.48طب عام وجراحةأنثىسارة عمار دمحم عبدالوهاب عبدهللا10832103492

غٌر ممبول1415114094.7528.4368.43طب عام وجراحةأنثىخلود جواد عبدهللا دمحم10842108449

غٌر ممبول1316124191.3827.4168.41طب عام وجراحةذكرعمرو دمحم عبده غالب10852100616

غٌر ممبول101415399829.4068.40طب عام وجراحةأنثىاٌة زٌاد سٌف الربٌح10862105315

غٌر ممبول142074191.2527.3868.38طب عام وجراحةأنثىامٌره عمار علً احمد ممبل10872102047

غٌر ممبول1318114287.7526.3368.33طب عام وجراحةأنثىهدٌل منصور عبدهللا ثابت لاسم الباشا10882100602

غٌر ممبول141873997.7529.3368.33طب عام وجراحةأنثىشٌماء عبدهللا غالب دمحم غالب الدمٌن10892101150ً

غٌر ممبول15215419127.3068.30طب عام وجراحةذكرعارف عبدالودود لاسم صالح10902103865

غٌر ممبول111812419127.3068.30طب عام وجراحةذكردمحم عبدالنور عبدهللا حسن10912105323

غٌر ممبول141693997.6329.2968.29طب عام وجراحةأنثىهداٌة سعٌد سٌف دمحم10922100709

غٌر ممبول1317124287.6326.2968.29طب عام وجراحةذكرعزالدٌن جمال احمد غالب السماء10932105264

غٌر ممبول1413154287.6326.2968.29طب عام وجراحةذكرفواز عبدالرلٌب عبدالوكٌل دمحم10942107528

غٌر ممبول1414144287.526.2568.25طب عام وجراحةأنثىاسمهان احمد علً سٌف لائد10952105505

غٌر ممبول1316103997.529.2568.25طب عام وجراحةأنثىمها زكرٌا دمحم سٌف الحمودي10962100302

غٌر ممبول181674190.7527.2368.23طب عام وجراحةذكربشار احمد دمحم سفٌان10972102303

غٌر ممبول17158409428.2068.20طب عام وجراحةأنثىرنٌن عادل عبدالمادر ناجً الصلٌح10982101542ً

غٌر ممبول1318104190.6327.1968.19طب عام وجراحةذكرحمزه سرحان ناجً دمحم مدهش الغالب10992106055ً

غٌر ممبول1514114093.8828.1668.16طب عام وجراحةأنثىاٌناس منٌر احمد سٌف11002102713

غٌر ممبول1018124093.8828.1668.16طب عام وجراحةذكررٌدان مجٌب الرحمن لاسم ناجً المدس11012106797ً

غٌر ممبول1112184190.527.1568.15طب عام وجراحةأنثىسلوى دمحم عبدالجلٌل دمحم11022102365

غٌر ممبول1114143997.1329.1468.14طب عام وجراحةذكردمحم حمٌد غالب عل11032100611ً

غٌر ممبول121994093.7528.1368.13طب عام وجراحةذكرولٌد احمد عبدالواسع نعمان11042100654
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غٌر ممبول1513134190.3827.1168.11طب عام وجراحةأنثىرنا لائد سعٌد احمد عمالن11052100736

غٌر ممبول161511428726.1068.10طب عام وجراحةذكرعبدهللا صالح علً محمود11062103263

غٌر ممبول1318104190.2527.0868.08طب عام وجراحةذكرحذٌفه عبده سٌف دمحم11072108000

غٌر ممبول142074190.2527.0868.08طب عام وجراحةأنثىسمٌة عبدّللاه عبده مهٌوب11082105912

غٌر ممبول171964286.8826.0668.06طب عام وجراحةأنثىربا نائف دمحم منصور الحمٌري11092101642

غٌر ممبول141994286.8826.0668.06طب عام وجراحةذكردمحم علً عبدالجبار دمحم11102103487

غٌر ممبول139173996.8829.0668.06طب عام وجراحةذكردمحم عبدالكافً دمحم دمحم شمسان11112102085

غٌر ممبول1011194093.528.0568.05طب عام وجراحةأنثىخدٌجة سمٌر دمحم علً الحرق11122100916

غٌر ممبول132074093.3828.0168.01طب عام وجراحةذكرهشام عبدهللا احمد سٌف خالد11132106592

غٌر ممبول915143899.8829.9667.96طب عام وجراحةأنثىرٌم جالل عبده ناجً الهجام11142100687ً

غٌر ممبول1614114189.8826.9667.96طب عام وجراحةذكرهانً محسن علً صالح11152105110

غٌر ممبول151773996.528.9567.95طب عام وجراحةأنثىسلوى دمحم احمد امٌر الدٌن11162103089

غٌر ممبول1512123996.528.9567.95طب عام وجراحةذكرسهٌل خالد حمود سٌف الشماح11172104429ً

غٌر ممبول1414124093.1327.9467.94طب عام وجراحةأنثىنسٌبه دمحم سٌف دمحم سنان11182101333

غٌر ممبول1314113899.7529.9367.93طب عام وجراحةأنثىابرار عبد االله احمد عمالن11192101966

غٌر ممبول131994189.7526.9367.93طب عام وجراحةذكراسامه عبدالفتاح دمحم احمد عمٌل11202107684

غٌر ممبول151773996.3828.9167.91طب عام وجراحةأنثىروى عبداالله احمد مهٌوب11212104623

غٌر ممبول1213164189.6326.8967.89طب عام وجراحةذكردمحم مختار دمحم عبدهللا11222102779

غٌر ممبول161884286.2525.8867.88طب عام وجراحةذكردمحم مهٌوب لاسم ناجً الحمري11232105614

غٌر ممبول141683899.529.8567.85طب عام وجراحةذكراٌمن منٌر سعٌد ممبل11242101482

غٌر ممبول1414134189.2526.7867.78طب عام وجراحةذكردمحم فهد احمد لاسم11252101296

غٌر ممبول1517104285.8825.7667.76طب عام وجراحةأنثىمائسة دمحم احمد منصور11262105779

غٌر ممبول1312164189.1326.7467.74طب عام وجراحةأنثىاسماء مدهش عبد الجلٌل احمد الشرعب11272101322ً

غٌر ممبول1114133899.1329.7467.74طب عام وجراحةذكررٌان محسن صالح ناصر الكابس11282102293ً

غٌر ممبول128183899.1329.7467.74طب عام وجراحةأنثىكوثر احمد فرحان حاتم11292100048

غٌر ممبول122084092.3827.7167.71طب عام وجراحةذكرزٌاد علً عبدهللا دمحم11302106756

غٌر ممبول1515124285.6325.6967.69طب عام وجراحةذكرعبدالكرٌم فهد دمحم حسن11312105340

غٌر ممبول1415103995.6328.6967.69طب عام وجراحةأنثىعهود سعٌد حسن حزام11322100270

غٌر ممبول121994092.2527.6867.68طب عام وجراحةذكرٌونس احمد غالب الحاج سٌف11332102086
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غٌر ممبول1215113898.8829.6667.66طب عام وجراحةأنثىامل شاٌف غالب احمد11342104383

غٌر ممبول131994188.8826.6667.66طب عام وجراحةذكربشار دمحم فرحان دمحم11352102744

غٌر ممبول819144188.8826.6667.66طب عام وجراحةذكرمصطفى عبدهللا دمحم لائد الطٌار11362106531

غٌر ممبول1117124092.1327.6467.64طب عام وجراحةأنثىجٌهان انور محمود عبده عل11372106415ً

غٌر ممبول1015133898.7529.6367.63طب عام وجراحةذكرحاتم عمار دمحم عبدهللا الظمري11382100943

غٌر ممبول122094188.7526.6367.63طب عام وجراحةذكرمالن احمد غالب ردمان الكمال11392104497ً

غٌر ممبول1115154188.526.5567.55طب عام وجراحةذكراسامه علً عبده احمد عبد السالم11402103120

غٌر ممبول151673898.529.5567.55طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن دمحم سالم عل11412103648ً

غٌر ممبول1318104188.3826.5167.51طب عام وجراحةذكرشرف دمحم احمد علً صالح11422102706ً

غٌر ممبول1317114188.3826.5167.51طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن حربً حمود لاسم11432106115

غٌر ممبول1614104091.6327.4967.49طب عام وجراحةذكراٌمن امٌن طاهر دمحم المدس11442101717ً

غٌر ممبول1416104091.6327.4967.49طب عام وجراحةأنثىربا عبدالصمد ناجً فرحان11452101864

غٌر ممبول911193994.8828.4667.46طب عام وجراحةذكردمحم توحٌد دمحم عل11462107400ً

غٌر ممبول1115123897.8829.3667.36طب عام وجراحةأنثىنور فاروق دمحم هزاع الصامت11472104920

غٌر ممبول121793897.7529.3367.33طب عام وجراحةأنثىرباب عبدالباري علً احمد علً العبٌدي11482106111

غٌر ممبول1016123897.7529.3367.33طب عام وجراحةذكردمحم جمال احمد عبدهللا النش11492107074ً

غٌر ممبول1017123994.3828.3167.31طب عام وجراحةأنثىامل مجٌب لائد حمٌد11502100667

غٌر ممبول121983994.3828.3167.31طب عام وجراحةأنثىنادٌن نبٌل عبدالولً الحاج دمحم11512100836

غٌر ممبول1412123897.6329.2967.29طب عام وجراحةذكراحمد مروان احمد عمالن11522100035

غٌر ممبول142074187.6326.2967.29طب عام وجراحةذكردمحم لاسم عبدالخالك غالب الجبزي11532102013

غٌر ممبول151794187.6326.2967.29طب عام وجراحةذكرعبدالعلٌم عبده لائد احمد الكمال11542106687ً

غٌر ممبول111983897.6329.2967.29طب عام وجراحةذكرعمرو صادق علً عبدهللا نصر11552102732

غٌر ممبول1611123994.2528.2867.28طب عام وجراحةأنثىحنان دمحم منصور دمحم الكامل11562107938

غٌر ممبول1514103994.2528.2867.28طب عام وجراحةأنثىشذى عبدالرحٌم عبدهللا علً العشاري11572100166

غٌر ممبول1414113994.2528.2867.28طب عام وجراحةأنثىفاطمة سعٌد عبدهللا غالب الممطري11582104693

غٌر ممبول1314134090.8827.2667.26طب عام وجراحةذكردمحم عارف نصر سعد11592106758

غٌر ممبول1118103994.1328.2467.24طب عام وجراحةأنثىمارٌا دمحم دمحم بجاش11602100952

غٌر ممبول1514114090.7527.2367.23طب عام وجراحةذكراصٌل حمٌد احمد سعٌد11612108532

غٌر ممبول1315124090.7527.2367.23طب عام وجراحةأنثىرحاب عادل عبدالمادر نصر11622101768
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غٌر ممبول1018124090.7527.2367.23طب عام وجراحةأنثىسارة احمد عبدهللا احمد نصر11632101479

غٌر ممبول121883897.3829.2167.21طب عام وجراحةذكردمحم عبدالكرٌم رزاز عبده11642104246

غٌر ممبول1215134090.6327.1967.19طب عام وجراحةأنثىاحسان علً عبدهللا غالب11652100993

غٌر ممبول1415114090.6327.1967.19طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن دمحم دمحم احمد الملٌك11662108319ً

غٌر ممبول1115123897.2529.1867.18طب عام وجراحةذكرعبدالفتاح علً دمحم صالح11672101216

غٌر ممبول1611123993.8828.1667.16طب عام وجراحةأنثىلٌلً سلٌمان علً حسن11682103948

غٌر ممبول816153993.7528.1367.13طب عام وجراحةذكراصٌل خالد احمد عبدالمادر11692103384

غٌر ممبول1218104090.3827.1167.11طب عام وجراحةذكرعبدالعزٌز وضاح عبده مارش11702104328

غٌر ممبول111512389729.1067.10طب عام وجراحةأنثىجٌهان امٌن دمحم احمد الحزٌم11712103544ً

غٌر ممبول161510418726.1067.10طب عام وجراحةذكرمرزوق عبدهللا دمحم فرحان الماض11722104509ً

غٌر ممبول1316103993.6328.0967.09طب عام وجراحةذكربالدن انور حسان لائد11732102009

غٌر ممبول1015143993.6328.0967.09طب عام وجراحةذكرسٌف معمر سٌف لاسم11742101591

غٌر ممبول171573993.6328.0967.09طب عام وجراحةذكرفهد عبدالعزٌز ناجً دمحم السمٌع11752103886ً

غٌر ممبول141794090.2527.0867.08طب عام وجراحةذكردمحم سعٌد عبده ممبل11762103704

غٌر ممبول1115144090.1327.0467.04طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا سعٌد حمٌد11772107978

غٌر ممبول122184186.7526.0367.03طب عام وجراحةذكرنشوان عبدالرب لاٌد ناج11782105996ً

غٌر ممبول513193710030.0067.00طب عام وجراحةذكرجمال عبداللطٌف علً جازم العرٌم11792100410ً

غٌر ممبول131710409027.0067.00طب عام وجراحةأنثىعائشة فهد دمحم عبدهللا العلٌم11802100569ً

غٌر ممبول1116103710030.0067.00طب عام وجراحةذكردمحم عبداالله دمحم عبدالوهاب الفمٌه11812106241

غٌر ممبول1516104186.525.9566.95طب عام وجراحةذكراسامه عبد الحفٌظ خادم لاٌد11822104385

غٌر ممبول1217103993.1327.9466.94طب عام وجراحةأنثىروى بشٌر دمحم عل11832100874ً

غٌر ممبول1214133993.1327.9466.94طب عام وجراحةذكرعمار دمحم حسن سعٌد11842103680

غٌر ممبول814163896.3828.9166.91طب عام وجراحةذكرعالء مرشد عبدهللا دمحم الحزم11852105971ً

غٌر ممبول111117399327.9066.90طب عام وجراحةأنثىخولة طه دمحم ابراهٌم عمٌل11862106153

غٌر ممبول131511399327.9066.90طب عام وجراحةأنثىهٌفاء مهٌوب عبدهللا مهٌوب11872100277

غٌر ممبول131683799.6329.8966.89طب عام وجراحةأنثىثرٌا سعٌد سعد عل11882104719ً

غٌر ممبول1314103799.6329.8966.89طب عام وجراحةأنثىغٌداء ٌاسٌن عبدالرب عبده دمحم العرٌم11892104590ً

غٌر ممبول1214123896.2528.8866.88طب عام وجراحةأنثىاسراء احمد سعٌد لاسم لائد11902100313

غٌر ممبول1613124186.2525.8866.88طب عام وجراحةأنثىاٌة كمال احمد دمحم صبره11912105356
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غٌر ممبول1217114089.526.8566.85طب عام وجراحةأنثىامل احمد عبدة عل11922103059ً

غٌر ممبول1416104089.526.8566.85طب عام وجراحةذكرعبدالجلٌل دمحم حازم عبدالجلٌل11932102455

غٌر ممبول1515114186.1325.8466.84طب عام وجراحةذكرامٌر الدٌن علً دمحم سعٌد11942101249

غٌر ممبول151853896.1328.8466.84طب عام وجراحةذكردمحم عبدالغنً دمحم دمحم11952105722

غٌر ممبول121983992.7527.8366.83طب عام وجراحةأنثىالفت فؤاد احمد لائد11962105351

غٌر ممبول151593992.7527.8366.83طب عام وجراحةأنثىنسمة احمد احمد ناج11972102453ً

غٌر ممبول1212133799.3829.8166.81طب عام وجراحةأنثىاٌة نبٌل عبده فارع البكاري11982101198

غٌر ممبول1016144089.2526.7866.78طب عام وجراحةأنثىامتنان عبدهللا سعٌد شمسان11992103502

غٌر ممبول151573799.2529.7866.78طب عام وجراحةأنثىسٌرٌن طه لاسم راشد لحطان12002100932

غٌر ممبول914143799.1329.7466.74طب عام وجراحةذكرعبدهللا صالح احمد دمحم الشرعب12012101904ً

غٌر ممبول1214123895.7528.7366.73طب عام وجراحةأنثىاوراس مهٌوب عبده دمحم الحبش12022104947ً

غٌر ممبول716153895.7528.7366.73طب عام وجراحةذكردمحم عادل احمد دمحم الشرعب12032101692ً

غٌر ممبول14176379929.7066.70طب عام وجراحةأنثىاٌمان فؤاد احمد لائد12042105291

غٌر ممبول171112408926.7066.70طب عام وجراحةذكرخالد عبدالعزٌز منصور الحٌدري12052101112

غٌر ممبول91513379929.7066.70طب عام وجراحةذكرمهند صادق طاهر عبدالنور الحمٌري12062100582

غٌر ممبول131611408926.7066.70طب عام وجراحةأنثىمرام دمحم حمود لاسم التبع12072102465ً

غٌر ممبول141794088.8826.6666.66طب عام وجراحةذكرعواد عبدالفتاح صالح ناشر عبٌدان12082100297

غٌر ممبول121793895.528.6566.65طب عام وجراحةأنثىاٌات عبدالعلٌم دمحم عبدالغن12092102236ً

غٌر ممبول161663895.528.6566.65طب عام وجراحةأنثىندى عبدالجلٌل عبده دمحم12102100199

غٌر ممبول1315103895.528.6566.65طب عام وجراحةذكرموسى دمحم سٌف احمد12112100398

غٌر ممبول1516104185.525.6566.65طب عام وجراحةذكرمجد غالب خالد علً الكمال12122104567ً

غٌر ممبول915133798.7529.6366.63طب عام وجراحةأنثىاالء احمد دمحم عبدهللا الحسام12132104830ً

غٌر ممبول1213123798.7529.6366.63طب عام وجراحةأنثىلٌال ابراهٌم عمالن خالد غالب12142103242

غٌر ممبول1516104185.3825.6166.61طب عام وجراحةذكرجمال عبدالناصر عبدالرحٌم عبده12152106639

غٌر ممبول1415114088.6326.5966.59طب عام وجراحةذكردمحم محمود عبدالعزٌز مجاهد12162106010

غٌر ممبول161753895.2528.5866.58طب عام وجراحةذكرعبد الرحمن هزاع عباس دمحم الواف12172103317ً

غٌر ممبول919113991.8827.5666.56طب عام وجراحةذكررامز نبٌل عبدالحمٌد دمحم السماف12182103585

غٌر ممبول1513113991.8827.5666.56طب عام وجراحةأنثىسهام عبده غالب حمٌد12192102752

غٌر ممبول1315124088.526.5566.55طب عام وجراحةأنثىامالن دمحم حمود علً الحداد12202101584
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غٌر ممبول1116103798.529.5566.55طب عام وجراحةأنثىانسام صالح عبدهللا دمحم ممبل12212108307

غٌر ممبول1412113798.529.5566.55طب عام وجراحةأنثىتسنٌم عبدالموي احمد حزام12222104544

غٌر ممبول1217114088.526.5566.55طب عام وجراحةأنثىوفاء لائد دمحم حسن12232107782

غٌر ممبول1312133895.1328.5466.54طب عام وجراحةأنثىمنال ابراهٌم دمحم احمد نعمان12242102722

غٌر ممبول1315103895.1328.5466.54طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عادل علً عمالن12252102592

غٌر ممبول161964185.1325.5466.54طب عام وجراحةذكرغصان صالح ناجً سعٌد الزٌدي12262102285

غٌر ممبول141853798.3829.5166.51طب عام وجراحةذكربدرالدٌن ابراهٌم علً دمحم12272103294

غٌر ممبول111611389528.5066.50طب عام وجراحةأنثىبراءة عصام عبدالواحد عبدهللا الصبري12282106244

غٌر ممبول141693991.6327.4966.49طب عام وجراحةذكردمحم معاذ علً عبدالوهاب الرمٌمة12292101115

غٌر ممبول1312123798.2529.4866.48طب عام وجراحةأنثىرحمة دمحم هزاع لاسم12302104660

غٌر ممبول131984088.2526.4866.48طب عام وجراحةذكرزٌد دمحم غالب احمد12312106832

غٌر ممبول1217103991.527.4566.45طب عام وجراحةذكربشار عبدالبدٌع عبدالوهاب عبدالمادر12322103312

غٌر ممبول111811408826.4066.40طب عام وجراحةذكرعدي فؤاد عبده لحطان12332101855

غٌر ممبول17167408826.4066.40طب عام وجراحةذكرفتحً عبدهللا مهٌوب عبده12342107852

غٌر ممبول13159379829.4066.40طب عام وجراحةأنثىمالكه فواز حسن لاسم شعب12352102672

غٌر ممبول151483797.8829.3666.36طب عام وجراحةأنثىابرار عدنان دمحم احمد عبده سالم الممطري12362102538

غٌر ممبول1114123797.8829.3666.36طب عام وجراحةأنثىمروة رٌاض عبدالمادر احمد12372100755

غٌر ممبول1017113894.3828.3166.31طب عام وجراحةأنثىهبة عبدالمادر عبدالرحمن احمد السروري12382103504

غٌر ممبول161763990.8827.2666.26طب عام وجراحةذكرحمزة دمحم حمود سلطان12392104292

غٌر ممبول1115113797.529.2566.25طب عام وجراحةأنثىعائشة علً سٌف احمد الحماط12402100777ً

غٌر ممبول161774087.3826.2166.21طب عام وجراحةذكراسامه عبدهللا عبدالعزٌز ناجً الحمٌدي12412107912

غٌر ممبول1415114087.3826.2166.21طب عام وجراحةذكردمحمفائزعبدهللا سٌف الحٌدري12422102128

غٌر ممبول1312123797.2529.1866.18طب عام وجراحةذكرمنصور عبدالسالم عبدهللا صالح12432104533

غٌر ممبول151694087.2526.1866.18طب عام وجراحةأنثىسامٌة سعٌد سعٌد لائد الحٌدري12442103804

غٌر ممبول1114133893.8828.1666.16طب عام وجراحةأنثىافنان دمحم عبده هزاع12452100311

غٌر ممبول121893990.2527.0866.08طب عام وجراحةذكرمهند توفٌك سلطان عبدالعزٌز12462108228

غٌر ممبول1316103990.2527.0866.08طب عام وجراحةأنثىعائشة عبدهللا دمحم دمحم الحمٌدي12472102402

غٌر ممبول1119104086.8826.0666.06طب عام وجراحةأنثىاوسان عبدالعزٌز عبده احمد الماض12482102741ً

غٌر ممبول111883796.8829.0666.06طب عام وجراحةأنثىمرام دمحم عبدالرحمن دمحم االدٌم12492103031ً
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غٌر ممبول1414103893.3828.0166.01طب عام وجراحةذكربهاء الدٌن دمحم سعٌد لائد الٌوسف12502103511ً

غٌر ممبول101910399027.0066.00طب عام وجراحةذكرتوهٌب عبده دمحم اسماعٌل الٌافع12512103653ً

غٌر ممبول1611103796.6328.9965.99طب عام وجراحةأنثىاٌمان علً عبده لاسم بشٌر12522102385

غٌر ممبول141884086.6325.9965.99طب عام وجراحةذكردمحم عبدالجلٌل عبده دمحم12532108393

غٌر ممبول191643989.8826.9665.96طب عام وجراحةذكرمحمود دمحم محمود العمري12542101527

غٌر ممبول1314103796.528.9565.95طب عام وجراحةذكردمحم عبده دمحم حسن السفٌان12552101183ً

غٌر ممبول171110389327.9065.90طب عام وجراحةأنثىماجدة طالل عبد المجٌد عماد12562104363

غٌر ممبول122174086.2525.8865.88طب عام وجراحةأنثىامتالن دمحم احمد هزاع12572100954

غٌر ممبول1412113796.2528.8865.88طب عام وجراحةذكرحسٌن علً سٌف احمد12582100746

غٌر ممبول121883892.7527.8365.83طب عام وجراحةذكرذاالنون عبدالحكٌم دمحم سٌف12592105392

غٌر ممبول1014143892.7527.8365.83طب عام وجراحةذكررهف امٌن سعٌد االرحب12602107798ً

غٌر ممبول1311123699.3829.8165.81طب عام وجراحةذكردمحم جمٌل هزاع عل12612103840ً

غٌر ممبول14188408625.8065.80طب عام وجراحةأنثىنوال علً دمحم عل12622103235ً

غٌر ممبول1411133892.527.7565.75طب عام وجراحةأنثىشٌماء اٌمن احمد عبدالجلٌل12632100122

غٌر ممبول1012143699.1329.7465.74طب عام وجراحةأنثىربا احمد عبد الكرٌم احمد المجاهد12642106789

غٌر ممبول1217114085.7525.7365.73طب عام وجراحةذكرلٌس عبدالموي طاهر دبوان12652100210

غٌر ممبول131673699.0829.7265.72طب عام وجراحةأنثىرملة عدنان احمد دمحم12662100123

غٌر ممبول111783698.8829.6665.66طب عام وجراحةأنثىاالء طالل عبدهللا لائد12672100624

غٌر ممبول1112143795.528.6565.65طب عام وجراحةأنثىرٌم دمحم احمد عبده الرباط12682103932ً

غٌر ممبول101893795.528.6565.65طب عام وجراحةذكرعبدهللا ٌحٌى عبدالغفار عبدالمادر حسان12692106447

غٌر ممبول121683698.7529.6365.63طب عام وجراحةأنثىفردوس علً عبدالحمٌد عل12702101686ً

غٌر ممبول171193795.3828.6165.61طب عام وجراحةأنثىمرام مطٌع امٌن احمد المباط12712105361ً

غٌر ممبول1214133988.6326.5965.59طب عام وجراحةذكرانس عٌدروس حسن دمحم12722100443

غٌر ممبول1215123988.6326.5965.59طب عام وجراحةأنثىاٌة ابراهٌم دمحم حسان12732101243

غٌر ممبول1215103795.2528.5865.58طب عام وجراحةذكرراغد عبدهللا سفٌان سٌف الشرعب12742102332ً

غٌر ممبول1411113698.529.5565.55طب عام وجراحةأنثىسمٌة امٌن دمحم حسن الممدم12752105330

غٌر ممبول1711113988.526.5565.55طب عام وجراحةذكرٌونس علً دمحم نعمان الحاتم12762101770ً

غٌر ممبول141794085.1325.5465.54طب عام وجراحةأنثىرٌم عبدالمدوس عبدهللا عبده غالب12772106386

غٌر ممبول112073891.7527.5365.53طب عام وجراحةذكرندى رزاز دمحم احمد التبع12782103073ً
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غٌر ممبول12169379528.5065.50طب عام وجراحةذكراسامة مختار دمحم ا براهٌم12792106434

غٌر ممبول141593891.6327.4965.49طب عام وجراحةذكردمحم طاهر علً سٌف12802102951

غٌر ممبول1213113698.2529.4865.48طب عام وجراحةأنثىساهٌر عبد هللا عبد الرحمن حمود12812103293

غٌر ممبول1112133698.2529.4865.48طب عام وجراحةذكرعزام احمد عبده لاسم بشٌر12822101162

غٌر ممبول1110163794.8828.4665.46طب عام وجراحةأنثىمالن معمر احمد عبدهللا المدس12832102699ً

غٌر ممبول1013143794.8828.4665.46طب عام وجراحةأنثىسمٌة عبدالجبار علً احمد السٌان12842101244ً

غٌر ممبول119173794.8828.4665.46طب عام وجراحةأنثىوفاء مختار احمد خالد12852106458

غٌر ممبول1314113891.527.4565.45طب عام وجراحةذكرمهند لائد عبادي عبدهللا الدبئ12862104422ً

غٌر ممبول1119104084.7525.4365.43طب عام وجراحةأنثىروزانا عبدالفتاح عبدهللا ممبل12872103867

غٌر ممبول141593891.3827.4165.41طب عام وجراحةأنثىغٌد حافظ عز الدٌن غالب12882102263

غٌر ممبول13176369829.4065.40طب عام وجراحةذكركامل جمٌل علً عبده الشٌبان12892100491ً

غٌر ممبول1313123891.2527.3865.38طب عام وجراحةذكرخالد عبدالعزٌز دمحم عبدالمجٌد12902106359

غٌر ممبول138173891.1327.3465.34طب عام وجراحةأنثىامة الرحمن عبدهللا احمد لائد12912103259

غٌر ممبول131673697.7529.3365.33طب عام وجراحةأنثىسامٌة عبدالغنً لائد احمد المامون12922103818

غٌر ممبول131683794.3828.3165.31طب عام وجراحةذكراٌهاب خالد عبدالرب حزام12932101663

غٌر ممبول148153794.3828.3165.31طب عام وجراحةذكرعبدالمادر لحطان سٌف عبدالوارث الملٌن12942107323

غٌر ممبول15176389127.3065.30طب عام وجراحةذكرعرفات دمحم فارع احمد الزعزع12952104585ً

غٌر ممبول121773697.6329.2965.29طب عام وجراحةأنثىخدٌجة منٌر دمحم دبوان12962101391

غٌر ممبول121593697.6329.2965.29طب عام وجراحةأنثىنسٌبة عبدالجلٌل دمحم دبوان الشمٌري12972103666

غٌر ممبول1313133987.526.2565.25طب عام وجراحةأنثىجهاد طه ناجً غانم دمحم12982105145

غٌر ممبول1116113890.7527.2365.23طب عام وجراحةذكرولٌد لائد دمحم لائد الجرادي12992102959

غٌر ممبول1313133987.2526.1865.18طب عام وجراحةذكرهارون امٌن عبده عبادي الطٌار13002103393

غٌر ممبول1113133793.8828.1665.16طب عام وجراحةأنثىاٌناس معاذ سعٌد عمالن13012106213

غٌر ممبول1214113793.7528.1365.13طب عام وجراحةأنثىرؤى ولٌد عبدهللا عبدالملن13022100557

غٌر ممبول1315103890.3827.1165.11طب عام وجراحةذكرزكرٌا عادل نعمان غالب المروس13032102694ً

غٌر ممبول1411123793.6328.0965.09طب عام وجراحةأنثىوعد سامً عبدهللا عبده العرٌم13042100275ً

غٌر ممبول141393696.8829.0665.06طب عام وجراحةأنثىاتفاق بدري سرحان سعٌد13052100668

غٌر ممبول1413103793.528.0565.05طب عام وجراحةأنثىامال كمال عبدهللا عمالن الشٌبان13062102130ً

غٌر ممبول1115123890.1327.0465.04طب عام وجراحةذكراكرم فؤاد عبدالعزٌز ناج13072102162ً
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غٌر ممبول1513103890.1327.0465.04طب عام وجراحةذكراٌمن توفٌك عبدالمجٌد عل13082101185ً

غٌر ممبول151773986.7526.0365.03طب عام وجراحةذكراشرف محفوظ دمحم صالح الماض13092102002ً

غٌر ممبول1017103793.3828.0165.01طب عام وجراحةذكرمشٌر حسان لائد مرشد13102101434

غٌر ممبول111773510030.0065.00طب عام وجراحةذكردمحم طه صالح سٌف سعٌد13112100341

غٌر ممبول121610389027.0065.00طب عام وجراحةأنثىالطاف نبٌل سلطان عبدالرحمن امٌر13122106446

غٌر ممبول1414113986.6325.9964.99طب عام وجراحةذكردمحم فوزي عباس سٌف13132103970

غٌر ممبول917113793.2527.9864.98طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن دمحم غالب التبع13142101967ً

غٌر ممبول151863986.525.9564.95طب عام وجراحةذكراحمد دمحم احمد ابراهٌم13152105903

غٌر ممبول1213123793.1327.9464.94طب عام وجراحةذكرصهٌب عادل عبدالهادي الصالح13162101241ً

غٌر ممبول128153599.7529.9364.93طب عام وجراحةأنثىاٌات طالل عمالن حسان الزغروري13172102899

غٌر ممبول1017123986.3825.9164.91طب عام وجراحةأنثىاٌات حمود عبدالعزٌز المجاهد13182100049

غٌر ممبول13168379327.9064.90طب عام وجراحةأنثىنسرٌن احمد بن احمد ممبل13192107813

غٌر ممبول715133599.6329.8964.89طب عام وجراحةأنثىساره فؤاد عبدهللا عل13202107050ً

غٌر ممبول1214123889.6326.8964.89طب عام وجراحةأنثىعتك حمود شمسان احمد13212103200

غٌر ممبول141663696.2528.8864.88طب عام وجراحةأنثىارزاق غالب سعٌد عمالن الحبش13222107482ً

غٌر ممبول141873986.2525.8864.88طب عام وجراحةأنثىاسماء عبدالباسط عبدالودود سعٌد13232100522

غٌر ممبول131953792.8827.8664.86طب عام وجراحةذكرعمران لائد احمد سٌف13242103156

غٌر ممبول151773986.1325.8464.84طب عام وجراحةذكرزهٌر علً عبدهللا سعٌد13252107294

غٌر ممبول111983889.3826.8164.81طب عام وجراحةذكررجب احمد لائد مرشد13262103528

غٌر ممبول1011143599.2529.7864.78طب عام وجراحةأنثىسلى فهد عبدالرب عبدالرحمن المفلح13272102556ً

غٌر ممبول1314113889.2526.7864.78طب عام وجراحةذكرصالح عبدالحكٌم عبدهللا عمر مكارم13282102146

غٌر ممبول1115133985.8825.7664.76طب عام وجراحةأنثىهداٌة فواز عبدهللا دمحم البدوي13292103054

غٌر ممبول121683695.7528.7364.73طب عام وجراحةأنثىمرام نوفل عبدهللا لاسم المخالف13302100942ً

غٌر ممبول12179388926.7064.70طب عام وجراحةأنثىاسماء دمحم صالح صالح الحاشدي13312104732

غٌر ممبول101414388926.7064.70طب عام وجراحةأنثىبثٌنة دمحم لائد شمسان13322106482

غٌر ممبول141113388926.7064.70طب عام وجراحةذكرنبٌل محفوظ سٌف عبدهللا الصلوي13332102181

غٌر ممبول1311123695.6328.6964.69طب عام وجراحةأنثىتسنٌم عبده علً دمحم13342104736

غٌر ممبول1211123598.8829.6664.66طب عام وجراحةذكرجعفر دمحم احمد غالب النمر13352105527

غٌر ممبول1213123792.1327.6464.64طب عام وجراحةذكرمعتصم معمر غرسان عل13362102357ً
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غٌر ممبول1116113888.7526.6364.63طب عام وجراحةذكررافت جالل سعٌد ٌحٌى دمحم13372107885

غٌر ممبول1413123985.3825.6164.61طب عام وجراحةأنثىجهاد عبداللطٌف احمد حسن العامري13382101924

غٌر ممبول111214379227.6064.60طب عام وجراحةأنثىرٌم عبدهللا سٌف ناصر الصامت13392101060

غٌر ممبول151553598.6329.5964.59طب عام وجراحةأنثىمادلٌن هزاع لاسم دمحم عبده13402100959

غٌر ممبول916103598.529.5564.55طب عام وجراحةأنثىوعد بسام عبدهللا عمر الدهبل13412102751ً

غٌر ممبول15177398525.5064.50طب عام وجراحةذكرسالمٌن دمحم دمحم احمد علوان13422107265

غٌر ممبول1013123598.2529.4864.48طب عام وجراحةأنثىرؤى عبدالوهاب دمحم احمد النعمان13432100996

غٌر ممبول1113113598.2529.4864.48طب عام وجراحةذكرصالح سمٌر عبده سٌف13442103997

غٌر ممبول1112133694.8828.4664.46طب عام وجراحةأنثىعلٌا خالد مهٌوب سٌف عون الحمادي13452103751

غٌر ممبول1114133888.1326.4464.44طب عام وجراحةأنثىافنان عبده احمد عل13462102208ً

غٌر ممبول151673888.1326.4464.44طب عام وجراحةذكرمرسل دمحم سعٌد حسان13472101226

غٌر ممبول1215103791.3827.4164.41طب عام وجراحةذكرعمر احمد لاسم لاسم العدٌن13482106702ً

غٌر ممبول101312359829.4064.40طب عام وجراحةأنثىاسراء عبدالحمٌد احمد شرف االموي13492100693

غٌر ممبول111410359829.4064.40طب عام وجراحةذكرمالن خالد احمد مرشد13502101841

غٌر ممبول913143694.6328.3964.39طب عام وجراحةأنثىارٌج عبدالسالم عمٌل علً الشمٌري13512107571

غٌر ممبول161373694.6328.3964.39طب عام وجراحةذكردمحم عادل عبده كلٌب13522100233

غٌر ممبول1511123887.8826.3664.36طب عام وجراحةأنثىرٌداء عبدالرحمن عبدهللا عل13532103516ً

غٌر ممبول161473791.1327.3464.34طب عام وجراحةذكربشار عبدالخالك دمحم سعٌد13542101449

غٌر ممبول1513103887.7526.3364.33طب عام وجراحةذكراحمد عبدالكرٌم عبدالملن ابراهٌم13552102041

غٌر ممبول1312133887.7526.3364.33طب عام وجراحةذكرزائد سلطان عبدالجلٌل عبدهللا13562105253

غٌر ممبول1116123984.3825.3164.31طب عام وجراحةذكرمراد عبدالسالم مهٌوب سعد13572101965

غٌر ممبول101693597.6329.2964.29طب عام وجراحةأنثىنماء سعٌد احمد دمحم الصبري13582100969

غٌر ممبول131593790.8827.2664.26طب عام وجراحةذكراصٌل عبدالباسط امٌن محسن13592101972

غٌر ممبول111973790.8827.2664.26طب عام وجراحةذكرمصطفى فهمً عبدالوهاب عبدالحمٌد13602105668

غٌر ممبول1512103790.8827.2664.26طب عام وجراحةذكردمحم فؤاد دمحم غالب13612100198

غٌر ممبول1215103790.7527.2364.23طب عام وجراحةذكرعبدالمادر عبده لاسم احمد13622108374

غٌر ممبول1012133597.3829.2164.21طب عام وجراحةأنثىروان صبري عبدالموي لاسم13632105260

غٌر ممبول111312369428.2064.20طب عام وجراحةأنثىبشائر دمحم احمد دمحم ورق13642107479

غٌر ممبول1410113597.2529.1864.18طب عام وجراحةذكرعهد محمود علً دمحم13652104349
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غٌر ممبول1112143790.527.1564.15طب عام وجراحةأنثىفاطمة عبدهللا حمٌد علً البشٌري13662102389

غٌر ممبول1111133597.1329.1464.14طب عام وجراحةذكرحاتم عبدالكرٌم احمد ممبل13672107452

غٌر ممبول151283597.1329.1464.14طب عام وجراحةذكرمالن حسن عبده حسن عاطف13682101709

غٌر ممبول141212388726.1064.10طب عام وجراحةذكرحمزة احمد عبدالجلٌل احمد13692105281

غٌر ممبول14129359729.1064.10طب عام وجراحةذكردمحم طه احمد حمود عبدهللا13702102371

غٌر ممبول151583886.8826.0664.06طب عام وجراحةذكردمحم عارف عبدهللا ناجً الحٌدري13712108161

غٌر ممبول1611103790.1327.0464.04طب عام وجراحةذكردمحم عادل دمحم حسن13722103497

غٌر ممبول1216103886.7526.0364.03طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبدهللا سعٌد عبدالباري13732108145

غٌر ممبول14149379027.0064.00طب عام وجراحةذكراسامه علً احمد عبده13742101852

غٌر ممبول121411379027.0064.00طب عام وجراحةأنثىامل عبد الرحمن حسن دمحم دماج13752101778

غٌر ممبول131311379027.0064.00طب عام وجراحةأنثىحماس عبدهللا عبدالرحمن الحاج13762102398

غٌر ممبول1011133410030.0064.00طب عام وجراحةذكركفٌل عمار دمحم علً شمسان13772102896

غٌر ممبول1116113886.6325.9963.99طب عام وجراحةذكراحمد عبدالملن لائد نعمان13782108376

غٌر ممبول121583596.6328.9963.99طب عام وجراحةأنثىانفال محفوظ عبدالسالم مهٌوب13792103518

غٌر ممبول914113499.8829.9663.96طب عام وجراحةذكردمحم عبدالحكٌم عبدهللا لاسم13802105020

غٌر ممبول151583886.525.9563.95طب عام وجراحةذكرصمر دمحم عبدهللا دمحم13812102663

غٌر ممبول141583789.7526.9363.93طب عام وجراحةذكرنعمان دمحم علً احمد الحداد13822107610

غٌر ممبول1015133886.3825.9163.91طب عام وجراحةذكراسامه امٌن علً عثمان13832102284

غٌر ممبول11178369327.9063.90طب عام وجراحةأنثىمرٌم دمحم عبدهللا دمحم13842100054

غٌر ممبول12168369327.9063.90طب عام وجراحةذكردمحم عادل مسعود فارع13852100981

غٌر ممبول1114133886.2525.8863.88طب عام وجراحةأنثىبراءة فٌصل حسن دمحم علً الصبري13862101563

غٌر ممبول1311113596.2528.8863.88طب عام وجراحةذكرفرج علً مهٌوب حسن13872108563

غٌر ممبول129143596.1328.8463.84طب عام وجراحةأنثىامل عبدالتواب احمد عبدالرحمن13882104010

غٌر ممبول101783596.1328.8463.84طب عام وجراحةذكرعبدالعلٌم لاٌد صالح غالب الجابري13892107704

غٌر ممبول107173499.3829.8163.81طب عام وجراحةأنثىدعاء احمد دمحم حسن13902105838

غٌر ممبول1212103499.3829.8163.81طب عام وجراحةأنثىشٌماء عصام حزام ثابت الحرٌب13912104663ً

غٌر ممبول159103499.3829.8163.81طب عام وجراحةذكرعبدالغنً سلطان عساج عثمان الجالل13922101254

غٌر ممبول131853692.6327.7963.79طب عام وجراحةأنثىهنادي عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا13932103746

غٌر ممبول141583789.2526.7863.78طب عام وجراحةذكرضٌاء فاٌز هزاع حسن الشجاع13942102989
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غٌر ممبول717133789.1326.7463.74طب عام وجراحةذكرموفك فواد احمد لائد13952105847

غٌر ممبول151183499.1329.7463.74طب عام وجراحةذكردمحم مطٌع دمحم عبده لائد13962102693

غٌر ممبول111793789.1326.7463.74طب عام وجراحةأنثىزٌنب نصر عائض الحجري13972100559

غٌر ممبول131683789.1326.7463.74طب عام وجراحةذكرعدنان مختار احمد غالب13982100031

غٌر ممبول1210133595.7528.7363.73طب عام وجراحةأنثىحنٌن كبتن المغبش دمحم الكوري13992107930

غٌر ممبول1213133885.7525.7363.73طب عام وجراحةذكرعزالدٌن هاشم حٌدره احمد14002108380

غٌر ممبول1411133885.7525.7363.73طب عام وجراحةذكروجدي اسماعٌل عبدالرلٌب صالح14012108437

غٌر ممبول121012349929.7063.70طب عام وجراحةذكرعبدالجلٌل عبدهللا عبدالجلٌل احمد14022100533

غٌر ممبول913123498.8829.6663.66طب عام وجراحةذكرالبراء دمحم عبده دمحم البالري14032102183

غٌر ممبول121393498.8829.6663.66طب عام وجراحةذكرحسٌن نبٌل صالح سفٌان14042100632

غٌر ممبول121673595.528.6563.65طب عام وجراحةأنثىرهام بشٌر غالب احمد14052101342

غٌر ممبول1513103885.525.6563.65طب عام وجراحةذكرمالن احمد علً فرحان14062101271

غٌر ممبول911143498.6329.5963.59طب عام وجراحةأنثىجنان اسكندر سٌف دمحم سعٌد14072105047

غٌر ممبول1017103788.526.5563.55طب عام وجراحةأنثىاخالص سرحان سعٌد احمد المصعدي14082103239

غٌر ممبول151653691.7527.5363.53طب عام وجراحةذكراٌهاب طلعت دمحم سٌف14092103732

غٌر ممبول1115113788.3826.5163.51طب عام وجراحةذكراحمد العزي اسماعٌل غالب التبع14102102493ً

غٌر ممبول131213388525.5063.50طب عام وجراحةذكررؤوف عبدهللا علً عبدهللا مشهور14112103047

غٌر ممبول131673691.6327.4963.49طب عام وجراحةأنثىهبة عبدالباسط لاسم ممبل المدس14122100502ً

غٌر ممبول1111153788.2526.4863.48طب عام وجراحةذكراحمد دمحم عبد الحمٌد احمد الفضل14132101487ً

غٌر ممبول141493788.2526.4863.48طب عام وجراحةأنثىانفال سعٌد احمد ناصر الحداد14142100703

غٌر ممبول151283594.8828.4663.46طب عام وجراحةذكرالحجاج فٌصل عبدالكرٌم سٌف14152106306

غٌر ممبول1312103594.8828.4663.46طب عام وجراحةأنثىرهام مفضل علً احمد سعٌد14162104598

غٌر ممبول818103691.527.4563.45طب عام وجراحةذكرعزالدٌن سلطان احمد احمد14172103782

غٌر ممبول813143594.7528.4363.43طب عام وجراحةذكرلصً حسن هزاع عل14182106403ً

غٌر ممبول111511378826.4063.40طب عام وجراحةذكربلٌغ دمحم احمد علً الحذٌف14192100323ً

غٌر ممبول1411113691.2527.3863.38طب عام وجراحةأنثىسما عبداللطٌف احمد دمحم شمس الدٌن14202103289

غٌر ممبول1013113497.8829.3663.36طب عام وجراحةذكرمنذر عبدالرحمن حسن عبده14212101201

غٌر ممبول1116103787.7526.3363.33طب عام وجراحةأنثىسهام طاهر علً سٌف14222101343

غٌر ممبول121014369127.3063.30طب عام وجراحةذكرهانً صادق عبدهللا ابراهٌم الفمٌة14232101466
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غٌر ممبول1412113787.6326.2963.29طب عام وجراحةذكرٌاسٌن عبده صالح حسن المشرل14242105824ً

غٌر ممبول914123594.1328.2463.24طب عام وجراحةذكرعبدالعزٌز دمحم دمحم عبدهللا الفرٌد14252102200

غٌر ممبول101593497.2529.1863.18طب عام وجراحةأنثىمال منصور دمحم عبدالغفار البرٌه14262102528ً

غٌر ممبول1412103690.527.1563.15طب عام وجراحةأنثىلٌالً علً حسن دمحم14272100587

غٌر ممبول151293690.3827.1163.11طب عام وجراحةأنثىنسمه دمحم هزاع دمحم اسماعٌل14282100510

غٌر ممبول911163690.2527.0863.08طب عام وجراحةذكرامجد عبدالملن علً دمحم14292103759

غٌر ممبول121393496.8829.0663.06طب عام وجراحةأنثىغدٌر دمحم فرحان فائد14302105947

غٌر ممبول1110133496.8829.0663.06طب عام وجراحةأنثىمارٌة فؤاد علً حسان14312101513

غٌر ممبول131573593.528.0563.05طب عام وجراحةذكراحمد دمحم سٌف عل14322104295ً

غٌر ممبول13167369027.0063.00طب عام وجراحةأنثىحماس امٌن احمد سنان14332105353

غٌر ممبول118143310030.0063.00طب عام وجراحةأنثىمواهب نور الدٌن عبده ممبل14342105927

غٌر ممبول131763689.8826.9662.96طب عام وجراحةذكراٌهاب توفٌك دمحم عبدهللا14352103976

غٌر ممبول1114113689.8826.9662.96طب عام وجراحةأنثىمنال عمر دمحم اسماعٌل14362100729

غٌر ممبول1311123689.8826.9662.96طب عام وجراحةذكرمبارن مهٌوب عبده احمد14372108597

غٌر ممبول1210123496.528.9562.95طب عام وجراحةأنثىاٌمان دمحم عبده اسماعٌل14382103737

غٌر ممبول1011133496.528.9562.95طب عام وجراحةأنثىفاطمة وحٌد عبده اسماعٌل الكوري14392100207

غٌر ممبول1313103689.7526.9362.93طب عام وجراحةذكررافد عمار منصور مكرد14402106587

غٌر ممبول141393689.7526.9362.93طب عام وجراحةأنثىدنٌا احمد حسن خالد فرحان14412102292

غٌر ممبول1115103689.7526.9362.93طب عام وجراحةذكرعبدالعزٌز عبدالغنً عبده سعٌد الهٌج14422101480

غٌر ممبول131593786.3825.9162.91طب عام وجراحةذكراشرف عبدالعزٌز علً سٌف14432105344

غٌر ممبول111493496.3828.9162.91طب عام وجراحةأنثىهدٌل عبدالجبار علً عبدهللا ممبل14442107622

غٌر ممبول131383496.3828.9162.91طب عام وجراحةأنثىمنال مبارن احمد عل14452101871ً

غٌر ممبول1013133689.526.8562.85طب عام وجراحةذكرابراهٌم علً مهٌوب احمد الحمٌري14462103157

غٌر ممبول913123496.1328.8462.84طب عام وجراحةأنثىامنه عبدالنور فائد حسن عل14472101214ً

غٌر ممبول141383592.7527.8362.83طب عام وجراحةذكرذاكر دمحم عبدهللا عبده14482101970

غٌر ممبول141473592.7527.8362.83طب عام وجراحةذكرمبارن لائد دمحم ناج14492104330ً

غٌر ممبول1212113592.527.7562.75طب عام وجراحةذكرتوهٌب احمد صالح عبده14502103927

غٌر ممبول151383689.1326.7462.74طب عام وجراحةذكرعبدالعزٌز احمد دمحم عبده14512103596

غٌر ممبول147133495.7528.7362.73طب عام وجراحةأنثىعائشة دمحم عبدالغنً سٌف14522100817
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غٌر ممبول15156368926.7062.70طب عام وجراحةذكراحمد سٌف علً عبدالكرٌم14532104276

غٌر ممبول14148368926.7062.70طب عام وجراحةأنثىافنان مصطفى عبده حٌدر لاسم االدٌم14542104504ً

غٌر ممبول121011339929.7062.70طب عام وجراحةأنثىمرام احمد احمد دمحم الباجل14552100686ً

غٌر ممبول111210339929.7062.70طب عام وجراحةأنثىعبٌر علً ممبل عبده14562100509

غٌر ممبول119143495.6328.6962.69طب عام وجراحةأنثىبشرى ادرٌس احمد احمد14572106006

غٌر ممبول813123398.7529.6362.63طب عام وجراحةأنثىابرار احمد علً دمحم احمد14582101488

غٌر ممبول89163398.7529.6362.63طب عام وجراحةذكربلٌغ حلمً عبدهللا عل14592108594ً

غٌر ممبول101583398.7529.6362.63طب عام وجراحةأنثىحبور عبده عبدهللا احمد الممٌري14602103717

غٌر ممبول121383398.7529.6362.63طب عام وجراحةذكردمحم عبدالكرٌم احمد سٌف السفٌان14612103208ً

غٌر ممبول171553785.3825.6162.61طب عام وجراحةذكرمشعل احمد دمحم ثابت14622101540

غٌر ممبول814123495.3828.6162.61طب عام وجراحةأنثىعفاف مهٌوب ثابت عبدهللا14632107075

غٌر ممبول1314103785.3825.6162.61طب عام وجراحةأنثىهٌفاء عبدهللا عبده سعٌد غالب14642105778

غٌر ممبول151483785.2525.5862.58طب عام وجراحةذكراحمد عبدالباسط دمحم كامل14652100713

غٌر ممبول111883785.2525.5862.58طب عام وجراحةذكرمحمود علً عبدهللا حسن14662103376

غٌر ممبول1011133495.2528.5862.58طب عام وجراحةأنثىشذى علً عبده عل14672100530ً

غٌر ممبول141363398.529.5562.55طب عام وجراحةذكرعمار ٌاسر مسعد لحطان14682100946

غٌر ممبول1212123688.526.5562.55طب عام وجراحةأنثىنادٌن دمحم احمد عبدة سعٌد14692100638

غٌر ممبول111673495.1328.5462.54طب عام وجراحةأنثىابرار دمحم شمسان عثمان14702101245

غٌر ممبول171373785.1325.5462.54طب عام وجراحةذكرحذٌفه علً عبده سٌف نصر14712102109

غٌر ممبول151643591.7527.5362.53طب عام وجراحةذكرامجد دمحم عبده احمد مهٌوب14722101228

غٌر ممبول1112123591.7527.5362.53طب عام وجراحةأنثىرهٌم عادل دمحم محبوب14732100084

غٌر ممبول131573591.7527.5362.53طب عام وجراحةذكرعبدهللا نبٌل احمد عبدهللا خالد14742106438

غٌر ممبول101583398.3829.5162.51طب عام وجراحةذكردمحم عبدالحكٌم مهٌوب غالب14752104300

غٌر ممبول131110349528.5062.50طب عام وجراحةأنثىامل مفٌد سعٌد دمحم14762100683

غٌر ممبول12178378525.5062.50طب عام وجراحةذكرعبدالموي احمد علً عبدالعظٌم14772102166

غٌر ممبول131573591.6327.4962.49طب عام وجراحةذكرتمٌم توفٌك احمد لائد14782103513

غٌر ممبول151473688.2526.4862.48طب عام وجراحةذكراسامه عبدالباسط عبدهللا حسن الكمال14792105010ً

غٌر ممبول141663688.2526.4862.48طب عام وجراحةذكرهانً عبدالوهاب علً منصر14802103025

غٌر ممبول1014103494.8828.4662.46طب عام وجراحةأنثىالماس غالب لائد سعٌد14812101757
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غٌر ممبول1012123494.8828.4662.46طب عام وجراحةأنثىهبة باسم ممبل دمحم احمد14822103750

غٌر ممبول1013113494.8828.4662.46طب عام وجراحةأنثىصفاء احمد دمحم عمالن النجاش14832101203ً

غٌر ممبول1112113494.8828.4662.46طب عام وجراحةأنثىفضٌلة عبدالمادر دمحم احمد14842105211

غٌر ممبول131483591.527.4562.45طب عام وجراحةذكرتوهٌب عارف عبده دمحم14852101265

غٌر ممبول159103494.7528.4362.43طب عام وجراحةأنثىرؤى ناصر سعٌد دمحم14862100212

غٌر ممبول131573591.3827.4162.41طب عام وجراحةذكرحسان عبدالرحمن عبدالرب الدخٌن14872105783

غٌر ممبول912133494.6328.3962.39طب عام وجراحةأنثىمنار عبد اللطٌف سعٌد عمالن14882102243

غٌر ممبول131383494.6328.3962.39طب عام وجراحةذكرعمرو خالد حسن هزاع14892100944

غٌر ممبول101963591.2527.3862.38طب عام وجراحةذكرعفٌف علً دمحم خالد14902103969

غٌر ممبول1111133591.1327.3462.34طب عام وجراحةذكربدر علً احمد عل14912100984ً

غٌر ممبول1213103591.1327.3462.34طب عام وجراحةأنثىرٌناس مصطفى كامل لاسم14922100319

غٌر ممبول141183397.7729.3362.33طب عام وجراحةأنثىهدٌل طه عبده النابه14932100596ً

غٌر ممبول101673397.7529.3362.33طب عام وجراحةذكرعمٌر دمحم حمٌد دمحم عل14942104805ً

غٌر ممبول1313103687.6326.2962.29طب عام وجراحةذكرابراهٌم وهٌب هزاع نعمان14952103252

غٌر ممبول101673397.6329.2962.29طب عام وجراحةأنثىامه الغفور طارق عبده ناج14962100694ً

غٌر ممبول1112113494.2528.2862.28طب عام وجراحةأنثىرٌم دمحم فائد احمد الحمٌري14972108150

غٌر ممبول1211103397.529.2562.25طب عام وجراحةأنثىمروى عبدالكرٌم غالب صالح14982104033

غٌر ممبول1211113494.1328.2462.24طب عام وجراحةأنثىابرار بسام علوان عبدهللا االسودي14992107646

غٌر ممبول101593494.1328.2462.24طب عام وجراحةأنثىمرام معاذ ثابت دمحم15002102411

غٌر ممبول101683494.1328.2462.24طب عام وجراحةأنثىمارٌا مهٌوب عبدهللا علً رواح15012103526

غٌر ممبول11158349428.2062.20طب عام وجراحةذكرعبدالرؤف عبدالملن ابراهٌم سٌف15022105112

غٌر ممبول13912349428.2062.20طب عام وجراحةأنثىفاطمة عبدالمعٌن دمحم احمد15032100722

غٌر ممبول151193590.6327.1962.19طب عام وجراحةذكرموسى ٌحٌى عبدالرحمن احمد15042106180

غٌر ممبول131393590.527.1562.15طب عام وجراحةذكرعمرو احمد علً العرٌف15052101810ً

غٌر ممبول1213103590.527.1562.15طب عام وجراحةذكردمحم عارف دمحم غانم15062107605

غٌر ممبول914133687.1326.1462.14طب عام وجراحةأنثىخولة سٌف عبدهللا حسن الكمال15072106101ً

غٌر ممبول141193493.7528.1362.13طب عام وجراحةأنثىالطاف نبٌل لاسم نصر المعافري15082102516

غٌر ممبول121573493.7528.1362.13طب عام وجراحةأنثىمرام احمد دمحم سلطان عبده15092103959

غٌر ممبول131573590.3827.1162.11طب عام وجراحةذكرجمال خالد مسعد عبدهللا الدغار15102104694
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غٌر ممبول11148339729.1062.10طب عام وجراحةأنثىامة العلٌم علً هزاع دمحم15112101606

غٌر ممبول615123396.8829.0662.06طب عام وجراحةأنثىودٌعة نعمان دمحم ممبل15122100675

غٌر ممبول1113113590.1327.0462.04طب عام وجراحةأنثىمروى دمحم عبدالجلٌل مكرد15132101594

غٌر ممبول131393590.1327.0462.04طب عام وجراحةأنثىفائزة عصام عبدالمعٌن عباس15142101442

غٌر ممبول912153686.7526.0362.03طب عام وجراحةأنثىوالء ولٌد حمٌد دمحم15152101556

غٌر ممبول913123493.3828.0162.01طب عام وجراحةذكربلٌغ عبده احمد عبدالغن15162106063ً

غٌر ممبول131383493.3828.0162.01طب عام وجراحةأنثىوحدة عارف سلطان غالب15172103647

غٌر ممبول121463210030.0062.00طب عام وجراحةأنثىسوسن رزاز علً خالد الكمال15182104445ً

غٌر ممبول1015113686.6325.9961.99طب عام وجراحةذكردمحم جمال حمٌد لحطان الحٌدري15192101010

غٌر ممبول1013113493.2527.9861.98طب عام وجراحةذكررٌان غانم علً صالح الشٌبة15202103036

غٌر ممبول1112123589.8826.9661.96طب عام وجراحةذكروائل احمد خالد صالح الوجٌة15212106205

غٌر ممبول121743396.528.9561.95طب عام وجراحةأنثىمرام سعٌد احمد عبده سٌف الشرعب15222102370ً

غٌر ممبول1310123589.7526.9361.93طب عام وجراحةأنثىاالء امٌن علً دمحم15232102949

غٌر ممبول1411103589.7526.9361.93طب عام وجراحةذكرعبدهللا فؤاد سالم حزام15242107675

غٌر ممبول914103396.1328.8461.84طب عام وجراحةذكراسامه دمحم عثمان لاسم الحمٌدي15252101358

غٌر ممبول129123396.1328.8461.84طب عام وجراحةذكرتمً دمحم همام دمحم15262103271

غٌر ممبول101583396.1328.8461.84طب عام وجراحةأنثىهدٌل متوكل روحان عمالن15272100539

غٌر ممبول1112103396.1328.8461.84طب عام وجراحةأنثىمرٌم عبده حمٌد احمد15282105572

غٌر ممبول121863686.1325.8461.84طب عام وجراحةذكرعاصم دمحم علً سٌف15292102955

غٌر ممبول915113589.3826.8161.81طب عام وجراحةأنثىهند اسماعٌل احمد عبده15302100053

غٌر ممبول131310368625.8061.80طب عام وجراحةذكربشار عبدالواسع عبدالسالم عبدهللا الصوف15312101407ً

غٌر ممبول141293589.2526.7861.78طب عام وجراحةأنثىهداٌة عبدالتواب احمد اسماعٌل15322103387

غٌر ممبول18873395.8828.7661.76طب عام وجراحةأنثىهدٌل دمحم دمحم ابراهٌم15332100481

غٌر ممبول812133395.8828.7661.76طب عام وجراحةذكرمروان احمد سعٌد حمٌد15342100776

غٌر ممبول139123492.527.7561.75طب عام وجراحةذكرطارق ابراهٌم عبده احمد المجزري15352101553

غٌر ممبول714113299.1329.7461.74طب عام وجراحةأنثىانسام عبده خالد دبوان15362100500

غٌر ممبول121493589.1326.7461.74طب عام وجراحةأنثىامٌمة دمحم احمد حمود الماض15372100636ً

غٌر ممبول141393685.7525.7361.73طب عام وجراحةأنثىهدٌة شمس الدٌن معاذ احمد15382106292

غٌر ممبول1214103685.7525.7361.73طب عام وجراحةذكرعبدالرحٌم طالل سعٌد سعٌد15392104538
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غٌر ممبول1213113685.7525.7361.73طب عام وجراحةذكرٌاسٌن احمد عبدالجلٌل عبد الوارث15402106489

غٌر ممبول111763492.3827.7161.71طب عام وجراحةأنثىاضواء مهٌوب عبدهللا لائد15412104979

غٌر ممبول1211103395.6328.6961.69طب عام وجراحةأنثىرندا جمٌل عبدالولً الحاج15422104011

غٌر ممبول1113113588.8826.6661.66طب عام وجراحةذكرروحان دمحم عبدالواسع روحان الشرٌف15432100961

غٌر ممبول151173395.528.6561.65طب عام وجراحةأنثىروان عبدالكافً احمد سٌف15442101094

غٌر ممبول141373492.1327.6461.64طب عام وجراحةذكرحمزه حمود ناجً دمحم السمٌع15452105061ً

غٌر ممبول101693588.7526.6361.63طب عام وجراحةذكردمحم موسى فرحان دمحم حزام15462102197

غٌر ممبول131583685.3825.6161.61طب عام وجراحةذكردمحم امٌن محسن دمحم الحمودي15472103299

غٌر ممبول812123298.6329.5961.59طب عام وجراحةأنثىضً عصام دبوان عل15482106409ً

غٌر ممبول106163298.6329.5961.59طب عام وجراحةذكرعبدالواسع حمود عبدالواسع عبدهللا الخرسان15492101723ً

غٌر ممبول167123588.6326.5961.59طب عام وجراحةأنثىلٌنا سلٌمان علً حسن15502106084

غٌر ممبول1112123588.526.5561.55طب عام وجراحةذكرعمر هزاع مرشد سنان البتول15512108519

غٌر ممبول1410103491.7527.5361.53طب عام وجراحةذكراكرم عبدالرحمن حسن دمحم العامري15522104368

غٌر ممبول1011113298.3829.5161.51طب عام وجراحةأنثىبسمة عبدهللا لائد دمحم15532100299

غٌر ممبول12138339528.5061.50طب عام وجراحةأنثىسوسن هائل سعٌد بن سعٌد15542104751

غٌر ممبول121493588.1326.4461.44طب عام وجراحةذكررشاد عبدالعزٌز دمحم عبدهللا الشجاع15552102624

غٌر ممبول111293298.1329.4461.44طب عام وجراحةأنثىمنى عبدالحفٌظ علً حسن15562104629

غٌر ممبول1012103298.1329.4461.44طب عام وجراحةأنثىشٌماء احمد عبد الغنً زٌد15572103816

غٌر ممبول1013103394.6328.3961.39طب عام وجراحةذكرخالد لاٌد ناجً علً النجار15582106196

غٌر ممبول1111113394.6328.3961.39طب عام وجراحةذكرٌاسٌن عبد الكرٌم حسن عبد المجٌد15592107698

غٌر ممبول813143587.8826.3661.36طب عام وجراحةأنثىرفٌدة نذٌر عبدالوهاب احمد15602107113

غٌر ممبول1110133491.1327.3461.34طب عام وجراحةأنثىرحاب محمود احمد عبدهللا15612101531

غٌر ممبول141463491.1327.3461.34طب عام وجراحةذكرسماف محمود عبدالحمٌد عل15622104160ً

غٌر ممبول111473297.7529.3361.33طب عام وجراحةذكراسامة حبٌب سعٌد عبدهللا العرٌم15632103560ً

غٌر ممبول1313103684.3825.3161.31طب عام وجراحةذكردمحم صادق عبدهللا حمود سٌف15642102431

غٌر ممبول91213349127.3061.30طب عام وجراحةذكرمراد فهد لاسم دمحم حسن15652102152

غٌر ممبول111593587.526.2561.25طب عام وجراحةذكراسامه امٌن سعٌد هزاع فرحان15662101224

غٌر ممبول119123297.529.2561.25طب عام وجراحةأنثىهٌفاء احمد شمسان ممبل سعد15672106350

غٌر ممبول129123394.1328.2461.24طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا سٌف سٌف غالب15682101256
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غٌر ممبول131383490.6327.1961.19طب عام وجراحةأنثىعائشة عبدالغنً علً غالب15692100487

غٌر ممبول815113490.6327.1961.19طب عام وجراحةذكرعبدالمجٌد احمد سعٌد غالب الوجٌه15702100136ً

غٌر ممبول101593490.5827.1761.17طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن ابوبكر دمحم ابوبكر الشاطري15712100642

غٌر ممبول131293490.527.1561.15طب عام وجراحةذكراحمد فؤاد مرشد احمد لطف15722105747

غٌر ممبول811133297.1329.1461.14طب عام وجراحةأنثىعائده دمحم حامد محًٌ الدٌن عل15732107412ً

غٌر ممبول715113393.7528.1361.13طب عام وجراحةأنثىغدٌر منصور عبدهللا ثابت الباشا15742100609

غٌر ممبول111110329729.1061.10طب عام وجراحةذكررامً عبدهللا عبدالوهاب عبدالودود15752105123

غٌر ممبول91214358726.1061.10طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن احمد عبدالواسع15762100895

غٌر ممبول812133393.6328.0961.09طب عام وجراحةأنثىاثمار احمد مهٌوب دمحم15772104755

غٌر ممبول79173393.6328.0961.09طب عام وجراحةذكرعبدهللا علً عبده احمد15782104106

غٌر ممبول121373296.8829.0661.06طب عام وجراحةأنثىنور دمحم علً احمد ٌحٌى15792100999

غٌر ممبول912123393.528.0561.05طب عام وجراحةذكرامجد سعٌد دمحم غوبة15802108351

غٌر ممبول91793586.7526.0361.03طب عام وجراحةذكرنورالدٌن حمود احمد سعٌد الحٌدري15812104413

غٌر ممبول1112113489.8826.9660.96طب عام وجراحةأنثىهبه دمحم احمد عبدهللا الراشدي15822107778

غٌر ممبول101483296.528.9560.95طب عام وجراحةأنثىبدور شولً حسن عبدالرحمن الملٌن15832101033

غٌر ممبول1011103199.6329.8960.89طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن دمحم حسان دمحم15842101335

غٌر ممبول129143586.2525.8860.88طب عام وجراحةذكرهمام عبدالحمٌد ممبل سٌف15852104140

غٌر ممبول810143296.2528.8860.88طب عام وجراحةأنثىمروى سامح عبد الجلٌل شاهر العرٌم15862103079ً

غٌر ممبول121483489.526.8560.85طب عام وجراحةأنثىندى شفٌك غالب عبدهللا الحمٌدي15872102795

غٌر ممبول151163296.1328.8460.84طب عام وجراحةأنثىامل دمحم خالد زٌد الشمٌري15882100177

غٌر ممبول1210103296.1328.8460.84طب عام وجراحةأنثىحنٌن دمحم احمد عبده الحداد15892100109

غٌر ممبول612153392.7527.8360.83طب عام وجراحةذكرحامد فهمً عبدالرحمن دمحم عل15902105584ً

غٌر ممبول1012113392.7527.8360.83طب عام وجراحةأنثىشهد احمد احمد لاسم سنان15912100769

غٌر ممبول1013113489.3826.8160.81طب عام وجراحةذكرعمر عبده هزاع دمحم15922101454

غٌر ممبول91593392.6327.7960.79طب عام وجراحةأنثىاٌناس مختار لطف هزاع15932103196

غٌر ممبول79173392.6327.7960.79طب عام وجراحةأنثىمودة مشٌر جمال فارع االكحل15942103946ً

غٌر ممبول141283489.2526.7860.78طب عام وجراحةذكرعبدهللا فٌصل لائد عبده لائد15952108607

غٌر ممبول816103489.2526.7860.78طب عام وجراحةذكردمحم جمال عبدالرحمن ٌاسر15962105510

غٌر ممبول914103392.527.7560.75طب عام وجراحةأنثىابرار خالد عبدالجلٌل دمحم15972107626
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غٌر ممبول1112103392.527.7560.75طب عام وجراحةأنثىعبٌر طارق احمد دمحم15982106699

غٌر ممبول121393489.1326.7460.74طب عام وجراحةذكردمحم عبد الرؤوف سعٌد عثمان15992107504

غٌر ممبول141173295.7528.7360.73طب عام وجراحةأنثىعمره دمحم دمحم عمالن16002103072

غٌر ممبول1112103392.3827.7160.71طب عام وجراحةأنثىامل عبدالموي اسماعٌل عبدالدائم16012102116

غٌر ممبول131643392.3827.7160.71طب عام وجراحةذكرعمر عادل عبدالعزٌز عبدالرلٌب16022102980

غٌر ممبول13165348926.7060.70طب عام وجراحةذكرهارون احمد ناشر سعٌد الحمري16032105177

غٌر ممبول141353295.6328.6960.69طب عام وجراحةذكرمهند عبدالباسط عبدهللا مسعد16042105667

غٌر ممبول1110123392.2527.6860.68طب عام وجراحةذكرارسالن دمحم مسعد احمد الشغدري16052101221

غٌر ممبول131373392.2527.6860.68طب عام وجراحةأنثىرنا رزاز سلطان سٌف16062102544

غٌر ممبول1111123488.8826.6660.66طب عام وجراحةذكروسٌم منصور سٌف سعٌد16072101257

غٌر ممبول111483392.1327.6460.64طب عام وجراحةذكرامٌر احمد خالد ممبل النجار16082106764

غٌر ممبول1211103392.1327.6460.64طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا حاتم صالح ناج16092104748ً

غٌر ممبول141373488.7526.6360.63طب عام وجراحةذكرامٌر امٌن صادق علً احمد16102104139

غٌر ممبول11148339227.6060.60طب عام وجراحةذكرصدام دمحم حسن عباس16112106134

غٌر ممبول101393295.2528.5860.58طب عام وجراحةذكرهانً دمحم حسن دمحم المروس16122105980ً

غٌر ممبول121563391.8827.5660.56طب عام وجراحةأنثىاسماء محمود حسن ابراهٌم16132105739

غٌر ممبول121293391.8827.5660.56طب عام وجراحةأنثىوفاء دمحم عبدهللا دمحم مدهش16142105293

غٌر ممبول159103488.526.5560.55طب عام وجراحةذكرشهاب علً لائد عبدالرحمن الواف16152102487ً

غٌر ممبول1012123488.3826.5160.51طب عام وجراحةذكرعفٌف الدٌن عبدالعزٌز حمٌد ممبل16162103799

غٌر ممبول14108329528.5060.50طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن دمحم مهٌوب16172103017

غٌر ممبول1112113488.2526.4860.48طب عام وجراحةأنثىهدٌل عبدالغنً علً احمد هاشم16182107593

غٌر ممبول81493198.2529.4860.48طب عام وجراحةذكرعبٌده عامر عبداللطٌف احمد16192100052

غٌر ممبول613123198.2529.4860.48طب عام وجراحةذكرعمار دمحم سعٌد لائد16202106172

غٌر ممبول1211113488.2526.4860.48طب عام وجراحةذكرعمار ٌاسر منصور دمحم16212105513

غٌر ممبول111293294.6328.3960.39طب عام وجراحةأنثىامل دمحم مهٌوب بن مهٌوب16222101602

غٌر ممبول810143294.6328.3960.39طب عام وجراحةأنثىزٌنب دمحم احمد لائد ممبل16232102207

غٌر ممبول111493487.7526.3360.33طب عام وجراحةأنثىالهام عبد السالم دمحم خالد16242100501

غٌر ممبول101593487.7526.3360.33طب عام وجراحةذكرزٌاد دمحم احمد حمود المروس16252105672ً

غٌر ممبول1110113294.3828.3160.31طب عام وجراحةأنثىدعاء عبدالزراق مرشد احمد عبدهللا16262100695

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 
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غٌر ممبول1012103294.3828.3160.31طب عام وجراحةأنثىسندس سعٌد حمود رسام الشرعب16272101161ً

غٌر ممبول109123197.6329.2960.29طب عام وجراحةأنثىاٌه احمد حمود علً الصبري16282102952

غٌر ممبول1110113294.1328.2460.24طب عام وجراحةأنثىزٌنب عبداالله دمحم ثابت16292105771

غٌر ممبول9149329428.2060.20طب عام وجراحةذكراسامه نجٌب عبدالحمٌد عبد الموي16302102407

غٌر ممبول111011329428.2060.20طب عام وجراحةذكرصالح احمد سلطان سٌف16312108381

غٌر ممبول131643390.6327.1960.19طب عام وجراحةذكرحسٌن علً دمحم دمحم16322101145

غٌر ممبول1210113390.527.1560.15طب عام وجراحةأنثىساجدة مطهر دمحم لحطان16332101560

غٌر ممبول111373197.1329.1460.14طب عام وجراحةذكرجابرعفٌف عبدالوهاب عبدالرحمن16342102924

غٌر ممبول131383487.1326.1460.14طب عام وجراحةأنثىهدٌل مختار حمود عبدالنور16352101785

غٌر ممبول15973197.1329.1460.14طب عام وجراحةذكرنجٌب احمد دمحم غٌالن16362102648

غٌر ممبول1012103293.7528.1360.13طب عام وجراحةأنثىمنى امٌن عبدالعزٌز عبدالغنً الصائدي16372101664

غٌر ممبول910143390.3827.1160.11طب عام وجراحةذكرسمٌر احمد دمحم عل16382105724ً

غٌر ممبول131453293.6328.0960.09طب عام وجراحةأنثىانساب عبدالرحمن حامد احمد16392105494

غٌر ممبول1112103390.2527.0860.08طب عام وجراحةأنثىسمٌة فاروق دمحم ممبل16402104370

غٌر ممبول111393390.2527.0860.08طب عام وجراحةذكرمبرون دمحم عبدالسالم عبدالمٌوم16412106535

غٌر ممبول131083196.8829.0660.06طب عام وجراحةذكراسامة دمحم دمحم عمر خلٌفة16422105502

غٌر ممبول131083196.7529.0360.03طب عام وجراحةذكردمحم احمد عثمان ناج16432100409ً

غٌر ممبول131010339027.0060.00طب عام وجراحةأنثىاٌمان بشٌر نعمان لاسم16442102301

غٌر ممبول1012103293.2527.9859.98طب عام وجراحةذكرعٌسى عبده سالم حسن16452105418

غٌر ممبول1013103389.8826.9659.96طب عام وجراحةأنثىدعاء احمد عبدهللا علً سعد الحضوري16462100224

غٌر ممبول108153389.8826.9659.96طب عام وجراحةأنثىرؤى عبدالموي حسن عبدالمادر الحمٌري16472101092

غٌر ممبول135133196.528.9559.95طب عام وجراحةأنثىمها عبدالرلٌب نعمان عبدالرلٌب16482100601

غٌر ممبول13993196.528.9559.95طب عام وجراحةذكرعبدالملن مروان عبدهللا حسن16492102513

غٌر ممبول1112103389.7526.9359.93طب عام وجراحةأنثىسها سهٌل مهٌوب مغلس16502100511

غٌر ممبول101563196.3828.9159.91طب عام وجراحةأنثىاصالة احمد طاهر عمالن16512104700

غٌر ممبول151153196.3828.9159.91طب عام وجراحةذكراسماعٌل سعٌد اسماعٌل عبدالمجٌد16522102712

غٌر ممبول131263196.3828.9159.91طب عام وجراحةأنثىتمالٌن صادق سعٌد فرحان المانع16532101350ً

غٌر ممبول13127329327.9059.90طب عام وجراحةأنثىعتاب دمحم عبدالولً نصر الحمودي16542101028

غٌر ممبول910113099.6329.8959.89طب عام وجراحةأنثىامر عبدالرحمن احمد ناشر غانم16552105600
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غٌر ممبول151273486.2525.8859.88طب عام وجراحةأنثىرؤى عبدالموي طاهر دبوان16562100214

غٌر ممبول141073196.2528.8859.88طب عام وجراحةأنثىعبٌر ولٌد خالد دمحم فضل العرٌف16572100733ً

غٌر ممبول131183292.8827.8659.86طب عام وجراحةذكررٌان عبدالموي عبدهللا عبده16582100989

غٌر ممبول121173099.529.8559.85طب عام وجراحةأنثىاكمال عبده دمحم دمحم16592102754

غٌر ممبول811143389.526.8559.85طب عام وجراحةذكررافت ٌاسٌن ناجً صالح16602104897

غٌر ممبول101493389.526.8559.85طب عام وجراحةذكرعمر علً نصر دمحم16612103392

غٌر ممبول141173292.7527.8359.83طب عام وجراحةذكرعرفات لائد عبده خالد16622106373

غٌر ممبول1211103389.3826.8159.81طب عام وجراحةأنثىزٌنب فواز دمحم حسن16632101461

غٌر ممبول12118319628.8059.80طب عام وجراحةأنثىرٌم عصام احمد ثابت عبدالجلٌل16642100363

غٌر ممبول9157319628.8059.80طب عام وجراحةأنثىلٌالً عبدالمادر دمحم خالد الشمٌري16652103828

غٌر ممبول1012103292.6327.7959.79طب عام وجراحةأنثىحورٌه دمحم علً دمحم16662104357

غٌر ممبول111393389.2526.7859.78طب عام وجراحةأنثىسعاد فؤاد دمحم لاسم16672104670

غٌر ممبول131183292.527.7559.75طب عام وجراحةأنثىصفاء عبدالعزٌز دبوان جمٌل الشرعب16682107128ً

غٌر ممبول101293195.7528.7359.73طب عام وجراحةأنثىخلود سعٌد حسن دمحم علً الصبري16692102420

غٌر ممبول121453195.7528.7359.73طب عام وجراحةأنثىشروق لائد علً الجرادي16702105640

غٌر ممبول1599338926.7059.70طب عام وجراحةذكرمهٌب حسن علً دمحم الواحدي16712102031

غٌر ممبول129103195.528.6559.65طب عام وجراحةذكرعدي سٌف ٌحٌى عبدالجلٌل الحمٌري16722101026

غٌر ممبول1113103485.525.6559.65طب عام وجراحةذكرموفك محمود ابراهٌم عل16732104561ً

غٌر ممبول129113292.1327.6459.64طب عام وجراحةذكرامٌن سعٌد مدهش عل16742104492ً

غٌر ممبول71411329227.6059.60طب عام وجراحةذكرابراهٌم حسن احمد فارع16752105685

غٌر ممبول811143388.6326.5959.59طب عام وجراحةأنثىازهار فواز حسن لاسم16762102430

غٌر ممبول131633291.8827.5659.56طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عارف لاسم صالح16772100367

غٌر ممبول914103388.526.5559.55طب عام وجراحةذكرعبدالعزٌز خالد عبدهللا احمد16782107790

غٌر ممبول131093291.7527.5359.53طب عام وجراحةذكراسامه لٌس احمد عل16792104472ً

غٌر ممبول9913319528.5059.50طب عام وجراحةأنثىسحر عبدهللا ناجً حسن الجنٌد16802100685

غٌر ممبول813113291.6327.4959.49طب عام وجراحةذكرامجد عبدالمادر عبدالسالم حسن16812104360

غٌر ممبول121193291.6327.4959.49طب عام وجراحةأنثىنهى نجٌب دمحم محمود غالب16822101881

غٌر ممبول111383291.6327.4959.49طب عام وجراحةذكرمنٌف عبدالرحٌم عبده عثمان16832101980

غٌر ممبول121373291.6327.4959.49طب عام وجراحةذكرشرف الدٌن شهاب عبدهللا علً البرٌه16842102007ً
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غٌر ممبول141273388.2526.4859.48طب عام وجراحةأنثىاٌمان مصطفى عبدالخالك سٌف16852106044

غٌر ممبول121273194.8828.4659.46طب عام وجراحةذكربرهان منصور احمد عبدهللا غالب الجعفري16862100711

غٌر ممبول91483194.8828.4659.46طب عام وجراحةأنثىحماس مختار احمد نعمان16872101462

غٌر ممبول81493194.8828.4659.46طب عام وجراحةأنثىعائشة دبوان احمد عبدالغن16882106831ً

غٌر ممبول121273194.8828.4659.46طب عام وجراحةذكرعبدالباري مهٌوب سعد عبدالول16892101251ً

غٌر ممبول121193291.527.4559.45طب عام وجراحةأنثىدعاء عبدالمجٌد دمحم شرف16902105246

غٌر ممبول141543388.1326.4459.44طب عام وجراحةذكرتنوٌر وضاح عبدالجلٌل سٌف المنصوب16912106404

غٌر ممبول91311338826.4059.40طب عام وجراحةذكرزٌدان دمحم سٌف دمحم16922108005

غٌر ممبول91393194.6328.3959.39طب عام وجراحةذكرعبدهللا مثنى علً حازم الكرب16932107650ً

غٌر ممبول913103291.2527.3859.38طب عام وجراحةأنثىاعتماد امٌن نصر حمٌد16942100837

غٌر ممبول1110103194.5528.3759.37طب عام وجراحةذكرحمزه فواز دمحم النهم16952100716ً

غٌر ممبول111093097.8829.3659.36طب عام وجراحةأنثىردٌنة منصور احمد مهٌوب16962101971

غٌر ممبول121383387.8826.3659.36طب عام وجراحةأنثىروى عبدهللا دمحم عبدالجلٌل16972108476

غٌر ممبول1010103097.8829.3659.36طب عام وجراحةذكرعبٌر فؤاد سعٌد فرحان الطٌار16982100556

غٌر ممبول71312329127.3059.30طب عام وجراحةذكرتوهٌب رٌاض صالح عبدالرحمن16992101079

غٌر ممبول111393387.526.2559.25طب عام وجراحةأنثىبثٌنة جمال دمحم خالد17002106058

غٌر ممبول131163097.3829.2159.21طب عام وجراحةذكراسامة فؤاد عبده دمحم17012107965

غٌر ممبول129123387.3826.2159.21طب عام وجراحةذكرنادر احمد جسار سعٌد17022101425

غٌر ممبول1597319428.2059.20طب عام وجراحةأنثىرنا عبدالغنً سعٌد دمحم البرٌه17032105560ً

غٌر ممبول137113193.8828.1659.16طب عام وجراحةأنثىاعتزاز عوض دمحم امٌر17042104756

غٌر ممبول1112103387.1326.1459.14طب عام وجراحةذكرشكٌب عبدهللا دمحم ردمان17052107195

غٌر ممبول91011309729.1059.10طب عام وجراحةأنثىبسمة منصور درهم عبدالرحمن17062103710

غٌر ممبول12126309729.1059.10طب عام وجراحةأنثىسناء خلٌل علً سلطان17072101239

غٌر ممبول912103193.6328.0959.09طب عام وجراحةذكرحبٌب عبدالجلٌل احمد غانم17082103706

غٌر ممبول91583290.2527.0859.08طب عام وجراحةأنثىكوثر عبدالمنعم ناصر دمحم فضٌل الشٌبان17092100193ً

غٌر ممبول81663096.7529.0359.03طب عام وجراحةذكراٌمن عبد الجلٌل احمد لاسم17102100784

غٌر ممبول111183096.7529.0359.03طب عام وجراحةذكرسهٌل علً دمحم حسن سالم17112102729

غٌر ممبول101293193.3828.0159.01طب عام وجراحةأنثىرنا زكرٌا مفلح عبده فرحان17122100314

غٌر ممبول91293096.528.9558.95طب عام وجراحةذكردمحم عبدالتواب عبدالجلٌل سعٌد الحرٌب17132102638ً
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غٌر ممبول1010113193.1327.9458.94طب عام وجراحةأنثىٌسر انور علً دمحم17142101188

غٌر ممبول711143289.7526.9358.93طب عام وجراحةذكرلؤي مختار حمود سعٌد17152105539

غٌر ممبول131463386.2525.8858.88طب عام وجراحةذكراحمد عبدالوهاب عبدالكرٌم الماظ17162106658ً

غٌر ممبول1112103386.2525.8858.88طب عام وجراحةذكرحمد عبدالجبار لاسم هبه17172104506

غٌر ممبول712123192.8827.8658.86طب عام وجراحةأنثىبثٌنة عبدالموي علً عبدهللا الصبري17182101038

غٌر ممبول91282999.529.8558.85طب عام وجراحةأنثىهبة دمحم غالب سٌف الصوف17192101143ً

غٌر ممبول85162999.529.8558.85طب عام وجراحةأنثىمروى سعٌد لائد دمحم17202100869

غٌر ممبول101583386.1325.8458.84طب عام وجراحةأنثىشٌماء احمد خالد ردمان الشرعب17212100818ً

غٌر ممبول138123386.1325.8458.84طب عام وجراحةذكرلصً فؤاد ممبل نعمان17222101090

غٌر ممبول11109309628.8058.80طب عام وجراحةأنثىعبٌر دمحم امٌن سعٌد17232102410

غٌر ممبول912103192.6327.7958.79طب عام وجراحةأنثىهدٌل رمزي احمد حسان دمحم17242106696

غٌر ممبول1010123289.1326.7458.74طب عام وجراحةذكراسامة سمٌر عبدهللا سعٌد17252101969

غٌر ممبول128123289.1326.7458.74طب عام وجراحةأنثىامة الرحمن عبدهللا دمحم17262106634

غٌر ممبول13972999.1329.7458.74طب عام وجراحةأنثىرٌم رمزي عثمان عبدالحك العامري17272107601

غٌر ممبول141363385.7525.7358.73طب عام وجراحةذكردمحم عبدالغفار عبدالماهر عبدالواحد العكادي17282101715

غٌر ممبول126133192.3827.7158.71طب عام وجراحةذكرمهند امٌن سعٌد االرحب17292107803ً

غٌر ممبول13106299929.7058.70طب عام وجراحةأنثىاٌات احمد سٌف دمحم لاسم17302102102

غٌر ممبول101493385.6325.6958.69طب عام وجراحةأنثىازال احمد عبدهللا عباس17312103555

غٌر ممبول101283095.6328.6958.69طب عام وجراحةأنثىلٌفٌن عبدالسالم حسن احمد ٌحٌى17322100534

غٌر ممبول1010133385.525.6558.65طب عام وجراحةأنثىاٌة دمحم عبدالعزٌز مهٌوب17332100336

غٌر ممبول810112998.7529.6358.63طب عام وجراحةأنثىنور انور عبدالكرٌم عبدالرب17342103908

غٌر ممبول513112998.7529.6358.63طب عام وجراحةأنثىمنٌه عبدالرحٌم مهٌوب دحان عبدالوهاب17352101328

غٌر ممبول128123288.7526.6358.63طب عام وجراحةأنثىشهد فهمً نعمان عبدهللا الكوشاب17362106202

غٌر ممبول13711319227.6058.60طب عام وجراحةذكردمحم فوزي علً سٌف فرحان17372100868

غٌر ممبول13126319227.6058.60طب عام وجراحةذكرصمر عبدالرحمن عبدهللا عبده17382105707

غٌر ممبول121283288.6326.5958.59طب عام وجراحةذكرابراهٌم عبدالواحد عبدالعزٌز احمد الهجري17392101379

غٌر ممبول101643095.2528.5858.58طب عام وجراحةذكراحمد دمحم هزاع احمد17402101001

غٌر ممبول91863385.2525.5858.58طب عام وجراحةأنثىردٌنة عبدالجلٌل عبدهللا سلطان17412106550

غٌر ممبول71683191.8827.5658.56طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن احمد سعٌد دمحم17422103268
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غٌر ممبول111373191.8827.5658.56طب عام وجراحةذكرلبٌب محمود عبدهللا حزام17432104395

غٌر ممبول91673288.3826.5158.51طب عام وجراحةأنثىمرفت امٌن دمحم حٌدر17442100407

غٌر ممبول12912338525.5058.50طب عام وجراحةأنثىافنان عبده احمد صالح المٌس17452100204ً

غٌر ممبول9147309528.5058.50طب عام وجراحةذكرحمٌر احمد مهٌوب احمد الحمٌري17462101914

غٌر ممبول91110309528.5058.50طب عام وجراحةذكرصالح جمٌل سلطان حسان17472105088

غٌر ممبول118123191.6327.4958.49طب عام وجراحةذكرزكً دمحم علً احمد17482106199

غٌر ممبول101573288.2526.4858.48طب عام وجراحةذكرسهام عبدهللا عبده دمحم المغرب17492101363ً

غٌر ممبول101563191.527.4558.45طب عام وجراحةأنثىاسوان فؤاد دمحم عبدهللا سعٌد فاضل17502103711

غٌر ممبول11992998.1329.4458.44طب عام وجراحةذكرمصطفى نبٌل علً دمحم حسن17512103232

غٌر ممبول121463288.1326.4458.44طب عام وجراحةذكرسهٌل عبدالرلٌب عبدالوهاب دمحم17522101860

غٌر ممبول111453094.7528.4358.43طب عام وجراحةذكراكرم صادق علً دمحم17532100921

غٌر ممبول911103094.7528.4358.43طب عام وجراحةأنثىهدى محمود عبدالمجٌد عبدالغن17542101013ً

غٌر ممبول111093094.7528.4358.43طب عام وجراحةذكرصخر محمود عبدالمجٌد عبدالواسع17552104325

غٌر ممبول612133191.3827.4158.41طب عام وجراحةأنثىنجالء مهٌوب احمد حمٌد17562102782

غٌر ممبول1010103094.6328.3958.39طب عام وجراحةأنثىعائشة ٌاسٌن عبدالرحمن نعمان احمد17572101901

غٌر ممبول14993287.8826.3658.36طب عام وجراحةذكراسامه عبدهللا لطف سٌف الشائع17582100010ً

غٌر ممبول812123287.8826.3658.36طب عام وجراحةأنثىرغدة خالد ابراهٌم عل17592106554ً

غٌر ممبول118123191.1327.3458.34طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبدهللا حسن دمحم17602101680

غٌر ممبول1010113191.1327.3458.34طب عام وجراحةأنثىعتاب علً علً احمد عبدهللا17612100947

غٌر ممبول610132997.7529.3358.33طب عام وجراحةأنثىاسمهان امٌن احمد حسن17622101682

غٌر ممبول108143287.7526.3358.33طب عام وجراحةذكراٌمن طارق احمد غالب17632107893

غٌر ممبول131183287.7526.3358.33طب عام وجراحةذكرشهاب دمحم احمد ناصر17642103248

غٌر ممبول912113287.7526.3358.33طب عام وجراحةذكرصخر احمد دمحم سعٌد17652105658

غٌر ممبول121283287.7526.3358.33طب عام وجراحةأنثىلول مزاحم دمحم الحاج المسن17662100622ً

غٌر ممبول10138319127.3058.30طب عام وجراحةأنثىرٌم علً صالح الخضر البٌضان1767ً

غٌر ممبول11992997.6329.2958.29طب عام وجراحةذكرعبدالرلٌب احمد عبدالمجٌد همام العامري17682106408

غٌر ممبول1210103287.6326.2958.29طب عام وجراحةأنثىوردة عبدهللا عبدالواسع احمد17692106649

غٌر ممبول111183094.2528.2858.28طب عام وجراحةأنثىامال عبدالرحمن عبدالواسع علً الذبحان17702101008ً

غٌر ممبول121273190.8827.2658.26طب عام وجراحةأنثىمارٌة دمحم حسان سرحان الماسم17712102854ً
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غٌر ممبول712102997.529.2558.25طب عام وجراحةأنثىدعاء نبٌل عبدالرحمن عبدالمادر17722102099

غٌر ممبول121183190.7527.2358.23طب عام وجراحةأنثىاالء ضٌف هللا علوان عل17732102280ً

غٌر ممبول99112997.3829.2158.21طب عام وجراحةأنثىاٌة ماجد عبدهللا دمحم مصلح المباط17742105806ً

غٌر ممبول111082997.3829.2158.21طب عام وجراحةذكرعبده ٌحٌى عبدهللا دمحم المداح17752108506

غٌر ممبول141163190.6327.1958.19طب عام وجراحةذكرعبدالحمٌد سٌف دمحم داحش17762101135

غٌر ممبول111463190.527.1558.15طب عام وجراحةذكرصمر فؤاد دمحم عبدالرحمن17772101087

غٌر ممبول1010123287.1326.1458.14طب عام وجراحةذكراسامة خالد لاسم دبوان17782100354

غٌر ممبول101362997.1329.1458.14طب عام وجراحةذكرمنتصر ابراهٌم علً عبده17792101474

غٌر ممبول111273093.7528.1358.13طب عام وجراحةأنثىلمٌس دمحم عمالن احمد سعٌد17802107135

غٌر ممبول81011299729.1058.10طب عام وجراحةأنثىروان ٌاسر عبده دمحم االكحل17812100962ً

غٌر ممبول121263093.6328.0958.09طب عام وجراحةذكراسامة فٌصل علً احمد17822106671

غٌر ممبول101283093.6328.0958.09طب عام وجراحةذكرصهٌب دمحم بجاش عل17832106516ً

غٌر ممبول128103093.6328.0958.09طب عام وجراحةذكرهالل هاشم دمحم عبدالوهاب17842106543

غٌر ممبول13993190.2527.0858.08طب عام وجراحةذكرداوود عبدالواحد عثمان دمحم17852106142

غٌر ممبول91673286.8826.0658.06طب عام وجراحةأنثىابتسام خالد احمد علً جحزر17862103337

غٌر ممبول141443286.8826.0658.06طب عام وجراحةذكررفعت عبدالمجٌد دمحم عبدهللا17872105492

غٌر ممبول91673286.8826.0658.06طب عام وجراحةذكردمحم عصام عبدهللا ٌوسف17882102297

غٌر ممبول101283093.528.0558.05طب عام وجراحةذكرصالح امٌن هزاع الحاج17892102312

غٌر ممبول119123286.7526.0358.03طب عام وجراحةذكراحمد بن احمد سٌف علً العسل17902104630ً

غٌر ممبول111082996.7529.0358.03طب عام وجراحةذكرجبٌر جمال عبد الفتاح سٌف السماف17912102506

غٌر ممبول14993286.7526.0358.03طب عام وجراحةذكرعمر عبدالحافظ درهم هزاع17922102884

غٌر ممبول71482996.7529.0358.03طب عام وجراحةأنثىبشرى عبدهللا دمحم عبدهللا العكٌش17932106720ً

غٌر ممبول12109319027.0058.00طب عام وجراحةأنثىغدٌر عبداالحد زٌد دمحم عٌون17942100908

غٌر ممبول141052996.6328.9957.99طب عام وجراحةذكرالبراء فٌصل لائد منصور دمحم17952100489

غٌر ممبول141063093.2527.9857.98طب عام وجراحةأنثىروئ امٌن عبده علً احمد17962100953

غٌر ممبول610143093.2527.9857.98طب عام وجراحةأنثىصابرٌن عبدهللا سعٌد لائد الشمسان17972101047ً

غٌر ممبول141073189.8826.9657.96طب عام وجراحةذكرعلً داود لائد عبدالمادر17982101893

غٌر ممبول131093286.525.9557.95طب عام وجراحةذكرجبران عبدهللا هزاع لائد17992102495

غٌر ممبول131443189.7526.9357.93طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا مكرد عبدهللا18002104772
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غٌر ممبول911113189.7526.9357.93طب عام وجراحةأنثىوفاء دمحم ناجً عبده فارع المخالف18012103731ً

غٌر ممبول81652996.3828.9157.91طب عام وجراحةذكراشرف امٌن عبدالولً ٌحٌى18022101222

غٌر ممبول81111309327.9057.90طب عام وجراحةذكرموسى احمد لائد عثمان الخلٌدي18032102715

غٌر ممبول9165309327.9057.90طب عام وجراحةذكرعمران مروان دمحم غالب18042106750

غٌر ممبول711133189.6326.8957.89طب عام وجراحةأنثىحنان شكري مهٌوب لحطان18052100806

غٌر ممبول14862899.6329.8957.89طب عام وجراحةأنثىعبٌر دمحم علً احمد العامري18062100706

غٌر ممبول121162996.2328.8757.87طب عام وجراحةأنثىشٌماء عبدالحكٌم عبده احمد المخالف18072103986ً

غٌر ممبول128113189.526.8557.85طب عام وجراحةذكراٌمن دمحم علً دمحم الصلوي18082107079

غٌر ممبول91483189.526.8557.85طب عام وجراحةذكرسعد محمود عبده سعد18092107823

غٌر ممبول1010113189.526.8557.85طب عام وجراحةأنثىسهى عدنان منصور غالب18102104689

غٌر ممبول118102996.1328.8457.84طب عام وجراحةأنثىروى احمد دمحم الحمٌري18112101491

غٌر ممبول128123286.1325.8457.84طب عام وجراحةذكرعمران دمحم عبدهللا احمد الشمٌري18122107209

غٌر ممبول71392996.1328.8457.84طب عام وجراحةأنثىمارٌه عبدالرلٌب سعٌد بن سعٌد18132102582

غٌر ممبول108112996.1328.8457.84طب عام وجراحةأنثىخولة فؤاد عبدهللا سلطان18142107814

غٌر ممبول91383092.7527.8357.83طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن ٌاسٌن لاسم عبده18152106011

غٌر ممبول141243092.7527.8357.83طب عام وجراحةذكرٌوسف دمحم خالد احمد الحذٌف18162101973ً

غٌر ممبول131083189.3826.8157.81طب عام وجراحةأنثىهدٌل عبد الجلٌل دمحم عبده18172100163

غٌر ممبول141713285.8825.7657.76طب عام وجراحةذكر.زكرٌا احمد سرحان ناجً 18182103991

غٌر ممبول91362899.1329.7457.74طب عام وجراحةأنثىلمٌاء طه عبدهللا عبدالول18192100845ً

غٌر ممبول7912289929.7057.70طب عام وجراحةأنثىشذى دمحم احمد عبدالواسع18202100179

غٌر ممبول89122995.6328.6957.69طب عام وجراحةأنثىجهاد احمد دبوان فرحان18212102961

غٌر ممبول101483285.6325.6957.69طب عام وجراحةذكرلٌث عامر دمحم احمد18222106722

غٌر ممبول141443285.3825.6157.61طب عام وجراحةذكرفرسان عبدهللا ٌاسٌن ناج18232102376ً

غٌر ممبول11982898.6329.5957.59طب عام وجراحةذكراحمد عبدالعزٌز دمحم دبوان18242108578

غٌر ممبول101463091.7527.5357.53طب عام وجراحةذكراحمد سلطان سعٌد ممبل18252103685

غٌر ممبول115122898.3829.5157.51طب عام وجراحةأنثىامة السالم ٌوسف عبدهللا دمحم18262100779

غٌر ممبول111110328525.5057.50طب عام وجراحةذكرعمرو مجٌب غانم عبدالجلٌل18272103296

غٌر ممبول91393188.2526.4857.48طب عام وجراحةأنثىمٌسون صادق غانم عبدالجلٌل18282105883

غٌر ممبول12993091.527.4557.45طب عام وجراحةأنثىدعاء احمد لائد فرحان18292100046
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غٌر ممبول91663188.1326.4457.44طب عام وجراحةأنثىابرار عبدالجلٌل احمد عل18302107793ً

غٌر ممبول91483188.1326.4457.44طب عام وجراحةأنثىانتخاب عبدالرلٌب عبدالرب حزام الفمٌه18312105839

غٌر ممبول121162994.7528.4357.43طب عام وجراحةأنثىانسام حزام احمد نعمان18322101701

غٌر ممبول111093091.3827.4157.41طب عام وجراحةذكرعاصم فؤاد دمحم غانم18332103682

غٌر ممبول1099289829.4057.40طب عام وجراحةأنثىهبه باسم لائد عماد العبس18342101398ً

غٌر ممبول81010289829.4057.40طب عام وجراحةأنثىسكٌنة فهد عبدالواحد الترجم18352103677ً

غٌر ممبول91293091.2527.3857.38طب عام وجراحةذكراحمدعبدالوهاب احمد انعم18362105404

غٌر ممبول111162897.8829.3657.36طب عام وجراحةذكراحمد شولً حسن عبدالرحمن18372101035

غٌر ممبول99102897.8829.3657.36طب عام وجراحةذكركارم ٌاسر دمحم احمد الحامدي18382103634

غٌر ممبول131152994.528.3557.35طب عام وجراحةذكرتامر صدٌك احمد دمحم غالب18392104851

غٌر ممبول71583091.1327.3457.34طب عام وجراحةأنثىرٌم فؤاد شمسان احمد18402104041

غٌر ممبول71583091.1327.3457.34طب عام وجراحةذكرسلٌم حمٌد احمد ثابت المادري18412102035

غٌر ممبول91293091.1327.3457.34طب عام وجراحةأنثىسمر دمحم منصر ممبل البرٌه18422108123ً

غٌر ممبول111082994.3828.3157.31طب عام وجراحةذكرعزام امٌن احمد ناجً العاطف18432102361ً

غٌر ممبول11136309127.3057.30طب عام وجراحةذكراشرف هانً دمحم علً الغزال18442100923ً

غٌر ممبول99133187.6326.2957.29طب عام وجراحةأنثىخدٌجة نبٌل عبدهللا دمحم18452105256

غٌر ممبول101262897.6329.2957.29طب عام وجراحةأنثىسماء عادل احمد غانم النجاش18462106225ً

غٌر ممبول71683187.6326.2957.29طب عام وجراحةأنثىهٌفاء دمحم سعٌد احمد18472101468

غٌر ممبول81382994.2528.2857.28طب عام وجراحةذكرمهند جمٌل عبدالغنً سلطان18482105945

غٌر ممبول911123284.2525.2857.28طب عام وجراحةذكرعدنان احمد عبدالعزٌز العزان18492100074ً

غٌر ممبول131163090.8827.2657.26طب عام وجراحةذكرمشعل فكري دمحم احمد18502102441

غٌر ممبول125112897.529.2557.25طب عام وجراحةذكردمحم سامً لائد عبدهللا المدس18512101541ً

غٌر ممبول131163090.7527.2357.23طب عام وجراحةذكردمحم لاٌد احمد ناشر18522101935

غٌر ممبول101383187.3826.2157.21طب عام وجراحةذكرانس دمحم لائد احمد18532103044

غٌر ممبول11108299428.2057.20طب عام وجراحةذكرنجٌب احمد لاسم سعٌد18542101628

غٌر ممبول85152897.2529.1857.18طب عام وجراحةذكرنادر مهٌوب عبدالواسع عبدهللا18552105697

غٌر ممبول10992897.2529.1857.18طب عام وجراحةذكرنافع عبدالمعطً دمحم لاسم العامري18562107205

غٌر ممبول129103187.2526.1857.18طب عام وجراحةأنثىمالن رزاز سنحان سعٌد18572104595

غٌر ممبول108112993.8828.1657.16طب عام وجراحةأنثىاشواق عبدهللا دمحم حسن سالم18582101889

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

غٌر ممبول910102993.8828.1657.16طب عام وجراحةأنثىحنان نبٌل دمحم عبدهللا18592101421

غٌر ممبول11992993.8828.1657.16طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن صالح عبدهللا زٌد وادي18602104684

غٌر ممبول71493090.527.1557.15طب عام وجراحةذكرمالن حمٌد عبده النهاري18612103870

غٌر ممبول111453090.3827.1157.11طب عام وجراحةذكرامٌن طه مكرد عبدهللا18622105862

غٌر ممبول101283090.3827.1157.11طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرلٌب فاٌد عبدالعظٌم18632104064

غٌر ممبول131353186.7526.0357.03طب عام وجراحةذكربسام حامد احمد حسان18642106117

غٌر ممبول101182993.3828.0157.01طب عام وجراحةذكررواد عبدالمادر حسن عبده18652100922

غٌر ممبول10128309027.0057.00طب عام وجراحةذكردمحم انٌس محسن دمحم العواض18662108515ً

غٌر ممبول81092710030.0057.00طب عام وجراحةأنثىهندٌه سلطان شرف مهٌوب الحمدي18672101598

غٌر ممبول711112993.2527.9856.98طب عام وجراحةذكردمحم عبداالله عبدالرحمن علً الشمٌري18682101735

غٌر ممبول1011103186.525.9556.95طب عام وجراحةأنثىارٌج عبدهللا احمد سعٌد18692102434

غٌر ممبول10992896.528.9556.95طب عام وجراحةأنثىنسرٌن دمحم حسان عبدالرزاق18702101175

غٌر ممبول87163186.525.9556.95طب عام وجراحةذكردمحم عبدالواحد فرحان حمٌد احمد18712106238

غٌر ممبول91282993.1327.9456.94طب عام وجراحةذكردمحم ابراهٌم عبدالدائم دمحم الشجاع18722106957

غٌر ممبول10992896.3828.9156.91طب عام وجراحةذكراسامة عبدالكرٌم احمد علً حٌدر18732106201

غٌر ممبول1199299327.9056.90طب عام وجراحةذكراحمد علً دمحم احمد وحٌد18742101684

غٌر ممبول1388299327.9056.90طب عام وجراحةأنثىدعاء صادق عبدهللا لاسم الفخري18752101089

غٌر ممبول91192992.9927.9056.90طب عام وجراحةأنثىرغد رٌاض حسان سٌف18762103758

غٌر ممبول161503185.8825.7656.76طب عام وجراحةذكربدرالدٌن علً احمد عامر18772107567

غٌر ممبول811123185.8825.7656.76طب عام وجراحةأنثىدعاء دمحم علً دمحم ابراهٌم الحمٌري18782101486

غٌر ممبول115122895.8828.7656.76طب عام وجراحةذكرمنال عبدهللا سعد حسن18792103703

غٌر ممبول91272895.8828.7656.76طب عام وجراحةأنثىرٌم مجٌب احمد دمحم حسن18802100316

غٌر ممبول710122992.527.7556.75طب عام وجراحةأنثىامٌمة عبدالكافً سٌف دمحم18812100531

غٌر ممبول91552992.527.7556.75طب عام وجراحةذكرعمران عفٌف صالح احمد الهتاري18822104105

غٌر ممبول91172799.1329.7456.74طب عام وجراحةأنثىانهار شرف عبدالولً الحاج18832104005

غٌر ممبول101373089.1326.7456.74طب عام وجراحةذكرغازي لطف دمحم احمد الشغدري18842102916

غٌر ممبول108102895.7528.7356.73طب عام وجراحةذكراسامة مصطفى مهٌوب الحمدي18852104714

غٌر ممبول11982895.7528.7356.73طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن لاسم عبده المدس18862104860ً

غٌر ممبول10119308926.7056.70طب عام وجراحةأنثىسهى دمحم مهٌوب احمد الماض18872104302ً
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غٌر ممبول101442895.6328.6956.69طب عام وجراحةذكرعالء الدٌن حسن دمحم عبدهللا18882100202

غٌر ممبول10982798.8829.6656.66طب عام وجراحةذكردمحم هاشم دمحم حسن18892101084

غٌر ممبول96122798.7529.6356.63طب عام وجراحةذكرصالح الدٌن عبدالرحمن سعٌد دمحم18902101197

غٌر ممبول121183185.3825.6156.61طب عام وجراحةذكرحذٌفه مطٌع سعٌد لاٌد18912103531

غٌر ممبول910113088.6326.5956.59طب عام وجراحةأنثىاٌمان منصور عبدالكرٌم دمحم18922106402

غٌر ممبول910113088.6326.5956.59طب عام وجراحةذكرزكرٌا عبدهللا سٌف عل18932100234ً

غٌر ممبول14983185.2525.5856.58طب عام وجراحةذكراصٌل احمد طاهر لحطان18942106877

غٌر ممبول119103088.526.5556.55طب عام وجراحةأنثىزبٌده عبدالرحمن علً عبدالسالم الشرعب18952102905ً

غٌر ممبول87122798.529.5556.55طب عام وجراحةأنثىسارة عبدالرحمن سعٌد عبدالمادر18962101764

غٌر ممبول91293088.3826.5156.51طب عام وجراحةأنثىافنان نبٌل احمد لطف18972103691

غٌر ممبول81010289528.5056.50طب عام وجراحةذكراحمد حاشد عبدالمادر منصر18982101029

غٌر ممبول1378289528.5056.50طب عام وجراحةأنثىالهام دمحم عبدالسالم حسن الصوف18992107901ً

غٌر ممبول10129318525.5056.50طب عام وجراحةأنثىمالن حمود دمحم عبدهللا19002105918

غٌر ممبول9118289528.5056.50طب عام وجراحةأنثىشٌماء عبدهللا سٌف عثمان19012106466

غٌر ممبول51211289528.5056.50طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عادل علً دمحم19022100348

غٌر ممبول98102798.3129.4956.49طب عام وجراحةذكروسٌم علً عبده الصمدي19032100850

غٌر ممبول97122894.8828.4656.46طب عام وجراحةأنثىابرار توفٌك صالح احمد المرش19042105438ً

غٌر ممبول121152894.8828.4656.46طب عام وجراحةأنثىحنان لائد مسعد شاٌف الدغار19052103641

غٌر ممبول10992894.8528.4656.46طب عام وجراحةأنثىهند عوض بجاش حسن19062100772

غٌر ممبول81382991.527.4556.45طب عام وجراحةأنثىهبة فكري خلٌل عبده19072101609

غٌر ممبول12114279829.4056.40طب عام وجراحةأنثىمالن جالل دمحم عبدهللا19082102965

غٌر ممبول812103087.8826.3656.36طب عام وجراحةأنثىخلود دمحم عبدالسالم عبدالرزاق19092103524

غٌر ممبول59132797.8829.3656.36طب عام وجراحةأنثىندى عبده غالب حسن خالد19102100681

غٌر ممبول111283184.3825.3156.31طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبده عبدهللا احمد19112104767

غٌر ممبول81192894.2528.2856.28طب عام وجراحةأنثىرؤى منتصر سعٌد دمحم عبده19122101007

غٌر ممبول91082797.529.2556.25طب عام وجراحةذكربحار سٌف دمحم عبده19132100020

غٌر ممبول81362797.529.2556.25طب عام وجراحةأنثىشمس فهد عبدالمعطً عل19142100939ً

غٌر ممبول111283184.1325.2456.24طب عام وجراحةذكرعلً بن علً دمحم لائد عبدهللا19152101813

غٌر ممبول1297289428.2056.20طب عام وجراحةأنثىنجود دمحم عبده ممبل19162105271

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

غٌر ممبول111273087.2526.1856.18طب عام وجراحةأنثىصفاء خالد صالح سٌف ناج19172100855ً

غٌر ممبول91092893.7528.1356.13طب عام وجراحةأنثىتمنً احمد غالب خالد الوهبان19182100037ً

غٌر ممبول10134279729.1056.10طب عام وجراحةذكرجمٌل عبدالمادر جمٌل فارع العزعزي19192101878

غٌر ممبول98122990.2527.0856.08طب عام وجراحةأنثىوفاء عبدهللا سعٌد لائد19202102157

غٌر ممبول101442893.528.0556.05طب عام وجراحةأنثىروٌنة توفٌك دمحم عبدهللا العامري19212106312

غٌر ممبول13972990.1327.0456.04طب عام وجراحةأنثىجنان عبدهللا مهٌوب لائد19222104073

غٌر ممبول81472990.1327.0456.04طب عام وجراحةذكرحسان عدنان دمحم عثمان19232104314

غٌر ممبول101272990.1327.0456.04طب عام وجراحةأنثىصابرٌن عبده دمحم عبده السوٌدي19242101014

غٌر ممبول10127299027.0056.00طب عام وجراحةذكراسامه عبدالكرٌم دمحم صالح الصوف19252106377ً

غٌر ممبول9137299027.0056.00طب عام وجراحةذكرسامح عبدالواسع سعٌد عبدالنور19262104938

غٌر ممبول81092796.6328.9955.99طب عام وجراحةذكرعاصم عبد هللا احمد زٌد الشرمان19272107087ً

غٌر ممبول13952796.6328.9955.99طب عام وجراحةذكرٌونس عبده ثابت عبدالخالك19282107661

غٌر ممبول91182893.2527.9855.98طب عام وجراحةأنثىاٌناس نبٌل صالح عبدالغنً الشرعب19292101688ً

غٌر ممبول71372796.2528.8855.88طب عام وجراحةأنثىاسماء سمٌر حمود لالمة19302101667

غٌر ممبول10892796.2528.8855.88طب عام وجراحةذكرنشوان حمٌر محمود دمحم الحمٌري19312102438

غٌر ممبول91362892.7527.8355.83طب عام وجراحةذكراكرم فهد عبدهللا احمد19322108129

غٌر ممبول101092989.3826.8155.81طب عام وجراحةذكرالصدٌك عبدالصمد عبدهللا نعمان19332100967

غٌر ممبول81282892.6327.7955.79طب عام وجراحةذكرٌحٌى لاسم هزاع نعمان ٌحٌى19342104144

غٌر ممبول13893085.8825.7655.76طب عام وجراحةأنثىامٌمة صبري عبده صالح19352100805

غٌر ممبول121173085.8825.7655.76طب عام وجراحةأنثىنعمة منصور حزام عل19362106469ً

غٌر ممبول810123085.8825.7655.76طب عام وجراحةأنثىفاطمة مختار احمد سٌف19372107968

غٌر ممبول810102892.527.7555.75طب عام وجراحةأنثىمنار عبدالحكٌم شرف عبدهللا19382105111

غٌر ممبول9992795.8328.7555.75طب عام وجراحةذكرمهند فاروق علً احمد العمادي19392100881

غٌر ممبول512122989.1326.7455.74طب عام وجراحةأنثىنهى منصور حمود عبدالوهاب19402101685

غٌر ممبول81272795.7528.7355.73طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن دمحم عبدالرحمن منصور19412101822

غٌر ممبول98102795.7528.7355.73طب عام وجراحةأنثىلٌنا عدنان اسماعٌل عبدهللا19422101700

غٌر ممبول810102892.3827.7155.71طب عام وجراحةذكردمحم سعٌد حسان عبدهللا الحمٌري19432101337

غٌر ممبول610102698.8829.6655.66طب عام وجراحةأنثىمرام عبدهللا دمحم دمحم حسن19442100389

غٌر ممبول111072891.8827.5655.56طب عام وجراحةذكرعماد علً دمحم حسان19452102807
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غٌر ممبول91082795.1328.5455.54طب عام وجراحةذكرابراهٌم دمحم احمـد سعٌد19462108154

غٌر ممبول81210308525.5055.50طب عام وجراحةذكراسامه دمحم عبده دمحم سٌف19472103708

غٌر ممبول121062891.6327.4955.49طب عام وجراحةذكراسامة دمحم مهٌوب سٌف19482104284

غٌر ممبول81282891.6327.4955.49طب عام وجراحةأنثىانهار عبدالعالم عبدالمادر احمد19492107995

غٌر ممبول101352891.6327.4955.49طب عام وجراحةذكرشهاب فؤاد احمد عبدالواسع19502100340

غٌر ممبول98122988.2526.4855.48طب عام وجراحةذكراسامه دمحم عبدالحمٌد احمد الكمال19512101955ً

غٌر ممبول127113084.8825.4655.46طب عام وجراحةأنثىدٌنا عصام عبدالمادر احمد حٌدر الجوبان19522105417ً

غٌر ممبول71292891.527.4555.45طب عام وجراحةأنثىرحمه دمحم عبدهللا دمحم عبدالجبار19532106316

غٌر ممبول99102891.527.4555.45طب عام وجراحةأنثىرهام مختار سرحان احمد عبدهللا19542103549

غٌر ممبول9128298826.4055.40طب عام وجراحةذكرشهاب دمحم عبدهللا لاسم دمحم19552101172

غٌر ممبول10127298826.4055.40طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن ٌعموب علً حسن19562106777

غٌر ممبول107112891.2527.3855.38طب عام وجراحةأنثىهبه عبدالمجٌد احمد عبدالجلٌل الشرعب19572103784ً

غٌر ممبول101452987.8826.3655.36طب عام وجراحةأنثىارزاق نبٌل عبدهللا ممبل العسل19582101557ً

غٌر ممبول71192794.528.3555.35طب عام وجراحةأنثىامال علً عبدالرحمن حسن السامع19592101698ً

غٌر ممبول111183084.525.3555.35طب عام وجراحةأنثىسماء العزي عبدالرزاق علً السابر19602107085

غٌر ممبول91092891.1327.3455.34طب عام وجراحةذكراحمد زكً جازم احمد الفم19612106018ً

غٌر ممبول11982891.1327.3455.34طب عام وجراحةذكرمنٌف شمس الدٌن عبدهللا سعٌد19622100404

غٌر ممبول96112697.7529.3355.33طب عام وجراحةذكرباسل انور سعٌد عبدهللا19632101758

غٌر ممبول1099289127.3055.30طب عام وجراحةذكرفتح احمد احمد عبدالمادر19642106892

غٌر ممبول613113084.2525.2855.28طب عام وجراحةذكرخالد دمحم عبدهللا لاسم19652103884

غٌر ممبول85142794.2528.2855.28طب عام وجراحةأنثىمنار منصور احمد مثنى19662103058

غٌر ممبول710122987.526.2555.25طب عام وجراحةأنثىاسماء عبدالولً عبدهللا المدس19672105375ً

غٌر ممبول101062697.529.2555.25طب عام وجراحةأنثىدعاء عبدهللا صادق سنان احمد19682104551

غٌر ممبول410122697.529.2555.25طب عام وجراحةذكردمحم رشاد دمحم احمد19692106506

غٌر ممبول81182794.1328.2455.24طب عام وجراحةذكرسلمان عبده دمحم عبدهللا النجار19702106796

غٌر ممبول98102794.1328.2455.24طب عام وجراحةذكرعمر عبدالعزٌز عبدالرحمن عبدالسالم19712103041

غٌر ممبول121062890.7527.2355.23طب عام وجراحةأنثىهبة عبدالرحمن احمد عبدالمادر19722103489

غٌر ممبول111162890.7527.2355.23طب عام وجراحةذكردمحم عبدالجلٌل خالد هزاع19732103699

غٌر ممبول101062697.3829.2155.21طب عام وجراحةأنثىفاطمه فائز احمد عبدهللا19742104743
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غٌر ممبول111072890.6327.1955.19طب عام وجراحةأنثىرغد عبدالرحمن حسن دمحم الصنوي19752104571

غٌر ممبول10892793.8828.1655.16طب عام وجراحةذكرعلً عبده علً سعٌد العمٌري19762103789

غٌر ممبول111072890.527.1555.15طب عام وجراحةذكراحمد سعٌد عبده عل19772101749ً

غٌر ممبول101082890.527.1555.15طب عام وجراحةذكراسامة دمحم عبدالمادر عبدالدائم19782102497

غٌر ممبول127102987.1326.1455.14طب عام وجراحةذكراحمد علً احمد صالح19792100296

غٌر ممبول6149298726.1055.10طب عام وجراحةأنثىامل عبدالموي عبده حسن الخلٌدي19802104439

غٌر ممبول81110298726.1055.10طب عام وجراحةأنثىشمس عبدالرحمن احمد ناشر19812105604

غٌر ممبول12972890.2527.0855.08طب عام وجراحةأنثىتوبة دمحم منصر ممبل19822106569

غٌر ممبول12952696.8829.0655.06طب عام وجراحةأنثىهدٌل جمٌل عبدهللا مهٌوب المر19832100468

غٌر ممبول121342986.8826.0655.06طب عام وجراحةذكراسامة عبدالباسط سلطان احمد19842106533

غٌر ممبول91372986.7526.0355.03طب عام وجراحةذكراحمد عدنان عبده احمد الزرٌم19852104059ً

غٌر ممبول610112793.3828.0155.01طب عام وجراحةذكرخالد مطهر سعٌد عبده19862106396

غٌر ممبول11710289027.0055.00طب عام وجراحةأنثىانهار بشٌر عبدهللا ثابت19872106215

غٌر ممبول9882510030.0055.00طب عام وجراحةأنثىروسلٌن عمار دمحم علً شمسان19882108013

غٌر ممبول81352696.6328.9954.99طب عام وجراحةأنثىرنده عبدهللا لائد عبده دمحم19892101046

غٌر ممبول69132889.8826.9654.96طب عام وجراحةأنثىحنٌن فواز دمحم سٌف19902106395

غٌر ممبول101092986.525.9554.95طب عام وجراحةذكرمصطفى احمد عبدهللا هزاع19912106418

غٌر ممبول91072696.528.9554.95طب عام وجراحةذكرلصً دمحم احمد دمحم عثمان19922105594

غٌر ممبول121142793.1327.9454.94طب عام وجراحةأنثىهٌفاء ابراهٌم سٌف سعٌد19932105684

غٌر ممبول71382889.7526.9354.93طب عام وجراحةأنثىبراءة عبدالعلٌم ناجً ردمان19942103194

غٌر ممبول89112889.7426.9254.92طب عام وجراحةأنثىاٌمان عبدالحلٌم احمد احمد19952107306

غٌر ممبول613102986.3825.9154.91طب عام وجراحةأنثىامة الناصر عبدهللا علً خالد الكمال19962101587ً

غٌر ممبول121342986.3825.9154.91طب عام وجراحةذكردمحم بهٌج دمحم ناشر ٌحٌى19972106665

غٌر ممبول101082889.526.8554.85طب عام وجراحةذكردمحم هاشم دمحم لائد19982102457

غٌر ممبول8982599.529.8554.85طب عام وجراحةأنثىسناء جمٌل هزاع عل19992103032ً

غٌر ممبول99112986.1325.8454.84طب عام وجراحةذكراحمد دمحم ناجً الشرعب20002106429ً

غٌر ممبول1298298625.8054.80طب عام وجراحةأنثىمارٌة عبدالرحٌم نصر عبده الصالح20012101721ً

غٌر ممبول111252889.2526.7854.78طب عام وجراحةذكرعمرو عبدالعزٌز لاسم عل20022100771ً

غٌر ممبول910102985.8825.7654.76طب عام وجراحةذكرامجد احمد عبده سعٌد الطٌب20032103505
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غٌر ممبول11992985.8825.7654.76طب عام وجراحةأنثىبلمٌس عبدالموي عبدهللا لائد20042106718

غٌر ممبول12952695.7528.7354.73طب عام وجراحةذكراحمد شولً احمد ممبل20052101776

غٌر ممبول510142985.7525.7354.73طب عام وجراحةذكربشار جمٌل ردمان العزي20062106640

غٌر ممبول9145288926.7054.70طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدهللا ممبل علً هاشم20072106452

غٌر ممبول12106288926.7054.70طب عام وجراحةذكرفاروق دمحم دمحم ناج20082108479ً

غٌر ممبول111162888.8826.6654.66طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن طه عبدالرحمن عبدالول20092101166ً

غٌر ممبول11962695.528.6554.65طب عام وجراحةأنثىابتهال شكري عبده حسن دمحم الخلٌدي20102101199

غٌر ممبول116102792.1327.6454.64طب عام وجراحةذكرلٌنا عبدالعزٌز سعٌد سٌف هزبر الحمٌدي20112106398

غٌر ممبول101172888.7526.6354.63طب عام وجراحةذكرزٌاد احمد نعمان عبدالبال20122102881ً

غٌر ممبول97102695.3828.6154.61طب عام وجراحةذكرعلً خالد علً عبد الحك االغبري20132104428

غٌر ممبول10125279227.6054.60طب عام وجراحةذكرتوهٌب سعٌد ٌحٌى عمالن20142103678

غٌر ممبول101082888.6326.5954.59طب عام وجراحةذكرالحسن نجٌب احمد دمحم حٌدر20152106560

غٌر ممبول910102985.2525.5854.58طب عام وجراحةأنثىاخالص احمد دمحم حسن20162104198

غٌر ممبول9982695.2528.5854.58طب عام وجراحةأنثىامال جعفر عبدالرحمن مكرد20172108313

غٌر ممبول86122695.2528.5854.58طب عام وجراحةذكردمحم عبدالسالم عبدالرلٌب حمود20182102740

غٌر ممبول88112791.8827.5654.56طب عام وجراحةأنثىنورة احمد محمود عبدهللا النجار20192102304

غٌر ممبول101182985.1325.5454.54طب عام وجراحةذكراسامة فٌصل هزاع دمحم20202103529

غٌر ممبول111062791.7527.5354.53طب عام وجراحةذكرباسل دمحم عبدالرحمن دمحم20212102233

غٌر ممبول101262888.3826.5154.51طب عام وجراحةذكرعبدالجبار فهد نعمان عبدالواحد20222100187

غٌر ممبول121062888.3826.5154.51طب عام وجراحةذكرمالن عبداللطٌف علً كامل20232105935

غٌر ممبول71272694.8828.4654.46طب عام وجراحةأنثىنهله كامل ردمان سٌف النعمان20242100742ً

غٌر ممبول111082984.8825.4654.46طب عام وجراحةذكرصهٌب عباس علً دمحم مثنى20252105652

غٌر ممبول91252694.8828.4654.46طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن احمد احمد سعٌد العكٌدي20262102946

غٌر ممبول10882694.8828.4654.46طب عام وجراحةأنثىفاطمة عبده فرحان لحطان20272100300

غٌر ممبول98102791.527.4554.45طب عام وجراحةذكرعادل دمحم صالح سعد20282108557

غٌر ممبول101352888.1326.4454.44طب عام وجراحةذكرابوبكر دمحم عبدالحمٌد عل20292104185ً

غٌر ممبول10882694.7528.4354.43طب عام وجراحةأنثىدنٌا مجاهد دمحم حسٌن الحراس20302101360ً

غٌر ممبول13672694.7528.4354.43طب عام وجراحةأنثىدعاء عبدهللا احمد سعٌد حوٌجب20312107766

غٌر ممبول117112984.7525.4354.43طب عام وجراحةأنثىهدٌل نجٌب عبدالجلٌل سلطان الشمٌري20322103049
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غٌر ممبول81292984.7525.4354.43طب عام وجراحةذكرمشٌر لائد علً حسن20332101733

غٌر ممبول69112694.7528.4354.43طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن فٌصل شائف كلٌب20342104000

غٌر ممبول11882791.2527.3854.38طب عام وجراحةذكرنجمً احمد دمحم عبده هائل20352104637

غٌر ممبول1287279127.3054.30طب عام وجراحةذكرنجم عبداالحد شرف دمحم عبدهللا الجرادي20362103258

غٌر ممبول91252694.2528.2854.28طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن احمد عبدالجلٌل سعد20372101910

غٌر ممبول71282790.8827.2654.26طب عام وجراحةأنثىسهى توفٌك ابا الحسن دمحم نصر الحمودي20382100811

غٌر ممبول9992790.8827.2654.26طب عام وجراحةذكرفاروق عبدالواحد عبدالعظٌم حمٌد20392103700

غٌر ممبول711102887.526.2554.25طب عام وجراحةذكرشرف الدٌن ذوالفمار علً دبوان20402102043

غٌر ممبول91072694.1328.2454.24طب عام وجراحةأنثىسحر ٌاسٌن علً عوض عل20412105369ً

غٌر ممبول89112887.3826.2154.21طب عام وجراحةأنثىاٌة فؤاد غالب مهٌوب غالب الزغروري20422101763

غٌر ممبول91172790.6327.1954.19طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا علً احمد الملٌك20432108527ً

غٌر ممبول12962790.6327.1954.19طب عام وجراحةأنثىامل سعٌد عبدهللا باعطٌة20442108235

غٌر ممبول9992790.6327.1954.19طب عام وجراحةأنثىسهام اسماعٌل احمد عبدالفتاح20452101771

غٌر ممبول11782693.8828.1654.16طب عام وجراحةأنثىحسنه توفٌك عبدهللا احمد حاجب20462100945

غٌر ممبول10882693.7528.1354.13طب عام وجراحةذكراحمد امٌن ممبل دمحم20472101819

غٌر ممبول111062790.3827.1154.11طب عام وجراحةذكراحمد عبدالرحمن لائد ردمان20482104728

غٌر ممبول68112596.8829.0654.06طب عام وجراحةأنثىاٌات عبدالرحمن سٌف غالب20492104013

غٌر ممبول71082596.8829.0654.06طب عام وجراحةأنثىرٌم هشام سعٌد دمحم احمد الجبري20502106407

غٌر ممبول91072693.3828.0154.01طب عام وجراحةأنثىدعاء عبدالعلٌم امٌن احمد20512103000

غٌر ممبول1188279027.0054.00طب عام وجراحةأنثىارسال عبدالعزٌز عبدالرحمن عبدالسالم20522103175

غٌر ممبول1188279027.0054.00طب عام وجراحةأنثىرفٌده صادق عبدالوهاب مرشد الشرعب20532101039ً

غٌر ممبول11106279027.0054.00طب عام وجراحةأنثىروان عبدهللا دمحم علً االنباري20542101470

غٌر ممبول61172410030.0054.00طب عام وجراحةأنثىمروة عارف عبده سٌف20552101169

غٌر ممبول12672596.6328.9953.99طب عام وجراحةذكرالطٌب عادل لائد العامري20562108195

غٌر ممبول131232886.6325.9953.99طب عام وجراحةذكرخلٌل سلطان علً لاسم20572101359

غٌر ممبول91082789.8826.9653.96طب عام وجراحةأنثىاسماء علً عبدالرب عبده العرٌم20582107918ً

غٌر ممبول8982596.528.9553.95طب عام وجراحةذكرفكري عبدالوهاب دمحم عبدهللا20592104921

غٌر ممبول68102499.7529.9353.93طب عام وجراحةأنثىزٌنب عبدالمنعم حسٌن مثنى سعٌد20602104665

غٌر ممبول9892692.9527.8953.89طب عام وجراحةذكرعزالدٌن عبدالمؤمن سعٌد لائد20612103394
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غٌر ممبول77112596.2528.8853.88طب عام وجراحةذكردمحم عبدالجبار لاسم حسن الٌوسف20622101484ً

غٌر ممبول81072596.1328.8453.84طب عام وجراحةذكردمحم عبدالكرٌم ٌحًٌ سٌف20632105641

غٌر ممبول133112789.3826.8153.81طب عام وجراحةذكراحمد علً احمد دمحم20642104895

غٌر ممبول101072789.1326.7453.74طب عام وجراحةذكرعبده حمٌد سعٌد صالح حٌس20652106786ً

غٌر ممبول61392885.7525.7353.73طب عام وجراحةأنثىخلود خالد عبدالعزٌز عبدهللا20662101334

غٌر ممبول11962692.3827.7153.71طب عام وجراحةأنثىمروة عبدالروؤف عبدالولً عبدالغفار20672106451

غٌر ممبول121032595.6328.6953.69طب عام وجراحةذكرنصار امٌن عبده دمحم سٌف20682103349

غٌر ممبول111342885.6325.6953.69طب عام وجراحةذكردمحم عبداالله احمد سفٌان20692101566

غٌر ممبول61262498.8829.6653.66طب عام وجراحةأنثىرحمه مهٌوب علً همام20702100998

غٌر ممبول91172788.8826.6653.66طب عام وجراحةذكرولٌد احمد علً دمحم الجنٌد20712103463

غٌر ممبول10772498.7529.6353.63طب عام وجراحةذكرروان رشاد عبده عل20722101754ً

غٌر ممبول106112788.7526.6353.63طب عام وجراحةأنثىنضال عبده دمحم شعنون20732102201

غٌر ممبول91262788.7526.6353.63طب عام وجراحةذكردمحم رزاز عبادي دمحم20742101744

غٌر ممبول10982788.6326.5953.59طب عام وجراحةذكرحمزه دمحم عبدالرحٌم دمحم20752102661

غٌر ممبول65162788.6326.5953.59طب عام وجراحةذكرلٌس امجد عبدالجلٌل عبدهللا20762101607

غٌر ممبول9972595.2528.5853.58طب عام وجراحةأنثىاشراق لائد علً الجرادي20772105646

غٌر ممبول97102691.8827.5653.56طب عام وجراحةذكرامجد احمد عبد الطٌف عبده20782107102

غٌر ممبول96112691.8827.5653.56طب عام وجراحةذكردمحم عبدالملن اسماعٌل سالم الفرٌد20792101420

غٌر ممبول91082788.526.5553.55طب عام وجراحةأنثىاشتٌاق سٌف عبدالغنً نعمان العٌسائ20802104269ً

غٌر ممبول61382788.526.5553.55طب عام وجراحةذكرمجاهد فؤاد مجاهد ممبل20812103982

غٌر ممبول121152885.1325.5453.54طب عام وجراحةذكررشدي عادل هزاع عثمان20822105750

غٌر ممبول81282885.1325.5453.54طب عام وجراحةأنثىندى عبده لائد فرحان المجٌدي20832104654

غٌر ممبول13672691.7527.5353.53طب عام وجراحةأنثىدعاء عبدالرب علً حمود الماض20842106131ً

غٌر ممبول97102691.7527.5353.53طب عام وجراحةذكرعمر نجٌب دمحم محمود الشمٌري20852107423

غٌر ممبول91172788.3826.5153.51طب عام وجراحةأنثىاسرار عبدالمجٌد دمحم شرف20862105233

غٌر ممبول8972498.3829.5153.51طب عام وجراحةأنثىغادة عبدالرحمن عبدالجلٌل احمد20872104570

غٌر ممبول1078259528.5053.50طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالموي عبدهللا دمحم لائد20882102017

غٌر ممبول9982691.6327.4953.49طب عام وجراحةذكرعبداالله عبدهللا علً حسن المروس20892105984ً

غٌر ممبول10982788.2526.4853.48طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبدهللا غالب عل20902101637ً
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غٌر ممبول97122884.8825.4653.46طب عام وجراحةأنثىعلٌاء معمر سعٌد دمحم علً الظافري20912105597

غٌر ممبول81262691.3827.4153.41طب عام وجراحةذكرمهٌب عبدالوهاب نعمان غالب20922101392

غٌر ممبول996249829.4053.40طب عام وجراحةذكرخلٌفه احمد دمحم سٌف20932100600

غٌر ممبول8892594.6328.3953.39طب عام وجراحةأنثىمرام مروان احمد مهٌوب20942107730

غٌر ممبول81082691.2527.3853.38طب عام وجراحةأنثىامٌمه نجٌب عبدالرلٌب عبدالرحمن20952104741

غٌر ممبول8982594.3828.3153.31طب عام وجراحةأنثىهناء عدنان دمحم شمسان الزرٌم20962107114ً

غٌر ممبول101072787.6326.2953.29طب عام وجراحةذكرصالح جمٌل عبدهللا علً الكوري20972105500

غٌر ممبول95102497.529.2553.25طب عام وجراحةأنثىحنٌن حلمً دمحم ردمان الممطري20982102735

غٌر ممبول86132787.526.2553.25طب عام وجراحةأنثىغرام نجٌب احمد دمحم20992101957

غٌر ممبول71182690.7527.2353.23طب عام وجراحةأنثىاٌه فهمً عبداللطٌف عبدالودود البت21002101740ً

غٌر ممبول79102690.7527.2353.23طب عام وجراحةذكرصخر دمحم العزي دمحم الممرع21012105552ً

غٌر ممبول8972497.3829.2153.21طب عام وجراحةذكردمحم محمود احمد دمحم الشرعب21022104954ً

غٌر ممبول71272690.6327.1953.19طب عام وجراحةذكرزكرٌا دمحم مهٌوب احمد21032105732

غٌر ممبول101162787.2526.1853.18طب عام وجراحةذكرعبدهللا مهٌوب حسان المنصوب21042108378

غٌر ممبول11692690.527.1553.15طب عام وجراحةأنثىمنار دمحم عبدالعزٌز عبده فرحان المخالف21052106448ً

غٌر ممبول12842497.1329.1453.14طب عام وجراحةذكرالحسٌن نجٌب احمد دمحم حٌدر الممطري21062107248

غٌر ممبول101152690.2527.0853.08طب عام وجراحةذكراشٌد عبده دمحم سعٌد21072101231

غٌر ممبول111042593.528.0553.05طب عام وجراحةذكرسٌف عبدالمنعم سٌف لائد21082105208

غٌر ممبول9782496.7529.0353.03طب عام وجراحةأنثىمروى غالب احمد عبدالملن21092100955

غٌر ممبول9872496.3828.9152.91طب عام وجراحةأنثىزٌنب دمحم عبدالنور البركان21102107187ً

غٌر ممبول98102786.2525.8852.88طب عام وجراحةذكرانس احمد احمد دمحم صبره21112102543

غٌر ممبول10592496.2528.8852.88طب عام وجراحةأنثىمنار منٌر عبدالمعٌن عبدالمادر21122102791

غٌر ممبول10972689.526.8552.85طب عام وجراحةذكرعبدالباسط دمحم عبدالموي عبدالعزٌز21132101958

غٌر ممبول11124278625.8052.80طب عام وجراحةأنثىمنار منٌر عبدهللا احمد حاجب العرٌف21142106674ً

غٌر ممبول789249628.8052.80طب عام وجراحةأنثىمروة مهٌوب لائد كامل21152104578

غٌر ممبول9105249628.8052.80طب عام وجراحةأنثىعزة احمد مهٌوب احمد21162101055

غٌر ممبول10107278625.8052.80طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا شرف على الصمدي21172102137

غٌر ممبول10952495.8828.7652.76طب عام وجراحةأنثىعائشه مختار مرشد ثابت21182101194

غٌر ممبول411102592.3827.7152.71طب عام وجراحةذكرمطر عادل احمد غانم النجاش21192101041ً
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غٌر ممبول998268926.7052.70طب عام وجراحةذكررؤوف دمحم حمود شرٌان العُمري21202105396

غٌر ممبول1097268926.7052.70طب عام وجراحةذكردمحم عبدالكرٌم سٌف دمحم عمالن21212107710

غٌر ممبول7910268926.7052.70طب عام وجراحةذكردمحم صادق علً سٌف العامري21222102395

غٌر ممبول9882592.2527.6852.68طب عام وجراحةأنثىدالٌا طارق عبدالرحمن دمحم ثابت الممطري21232106047

غٌر ممبول79102688.8826.6652.66طب عام وجراحةذكردمحم عبده سالم علً احمد21242107462

غٌر ممبول85142785.525.6552.65طب عام وجراحةذكررهٌب علً مهٌوب فرحان21252107115

غٌر ممبول71262592.1327.6452.64طب عام وجراحةذكرجار هللا جمٌل عبده عل21262104541ً

غٌر ممبول12682688.7526.6352.63طب عام وجراحةأنثىمرفت رٌاض دمحم دمحم عبدهللا21272101694

غٌر ممبول11952591.8827.5652.56طب عام وجراحةذكرسعٌد عبدالرحمن حسن ممبل21282107110

غٌر ممبول81172688.526.5552.55طب عام وجراحةأنثىهدٌل فائز دمحم اسماعٌل21292105388

غٌر ممبول91162688.526.5552.55طب عام وجراحةأنثىساره ٌاسٌن شرف احمد سالم21302107476

غٌر ممبول101062688.3826.5152.51طب عام وجراحةذكرعبدالمجٌد هزاع علً مرشد21312100513

غٌر ممبول81082688.2526.4852.48طب عام وجراحةأنثىعنود ماجد عبدالرحمن دمحم االشبط21322101123

غٌر ممبول610112784.8825.4652.46طب عام وجراحةذكردمحم عادل دمحم احمد الممطري21332104529

غٌر ممبول998268826.4052.40طب عام وجراحةأنثىرٌم عدنان دمحم محسن منصور النخالن21342100007ً

غٌر ممبول66112397.8829.3652.36طب عام وجراحةذكراسامة خالد لاسم فارع المذحج21352107746ً

غٌر ممبول91082784.525.3552.35طب عام وجراحةأنثىدعاء عمر عبدالعزٌز عبدالولً المجاهد21362100752

غٌر ممبول111152784.525.3552.35طب عام وجراحةذكرنواف عبده هزاع سعد21372106741

غٌر ممبول91072687.7526.3352.33طب عام وجراحةذكراٌهاب عبدالموي سٌف خالد21382103661

غٌر ممبول87112687.7526.3352.33طب عام وجراحةأنثىغاده لائد علً عبدهللا الجرادي21392105635

غٌر ممبول12772687.6326.2952.29طب عام وجراحةذكرعبدهللا خالد سعٌد خالد21402102607

غٌر ممبول71092687.6326.2952.29طب عام وجراحةأنثىمارٌا نبٌل عبده ٌحٌى احمد الحمٌري21412103690

غٌر ممبول81082687.526.2552.25طب عام وجراحةذكردمحم محسن دمحم دبوان21422104102

غٌر ممبول7992590.7527.2352.23طب عام وجراحةذكرعبدالغنً دمحم بدر علً الشرمان21432104095ً

غٌر ممبول7125249428.2052.20طب عام وجراحةذكرشكري جالل احمد دمحم21442104397

غٌر ممبول11772590.6327.1952.19طب عام وجراحةأنثىعفراء هزاع لائد سٌف الشرعب21452102926ً

غٌر ممبول7992590.527.1552.15طب عام وجراحةذكراحمد عٌدي امٌن لاسم21462106281

غٌر ممبول81072590.527.1552.15طب عام وجراحةذكرجمال جمٌل لاسم دمحم21472103967

غٌر ممبول68112590.3827.1152.11طب عام وجراحةذكراحمد فتحً احمد غالب المخالف21482105026ً
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غٌر ممبول10962590.3827.1152.11طب عام وجراحةذكردمحم فؤاد دمحم عبدهللا احمد الشجاع21492100780

غٌر ممبول998268726.1052.10طب عام وجراحةذكردمحم فهد عبدهللا حسام الكمال21502106290ً

غٌر ممبول10972686.6325.9951.99طب عام وجراحةأنثىافنان سٌف عبده دمحم21512104852

غٌر ممبول8992686.6325.9951.99طب عام وجراحةذكرحسٌن عبدالرحمن احمد شمٌر21522107955

غٌر ممبول11582493.2527.9851.98طب عام وجراحةذكردمحم عبده علً دمحم دمحم21532100438

غٌر ممبول610102686.525.9551.95طب عام وجراحةأنثىسارة عبدالحفٌظ دمحم عبدهللا العمران21542101165ً

غٌر ممبول68102493.1327.9451.94طب عام وجراحةأنثىروعة مجٌب احمد مهٌوب الكمال21552105093ً

غٌر ممبول87112686.3825.9151.91طب عام وجراحةأنثىصابرٌن عبدالرحمن احمد دمحم21562101163

غٌر ممبول9792589.6326.8951.89طب عام وجراحةذكراحمد خالد عبدالجلٌل دمحم المغبش21572105718ً

غٌر ممبول510102589.526.8551.85طب عام وجراحةذكرامجد عبدالرلٌب دمحم احمد21582101885

غٌر ممبول61182589.3826.8151.81طب عام وجراحةذكرطلحه عٌسى عبدالفتاح ابراهٌم الشواف21592106019ً

غٌر ممبول10782589.1326.7451.74طب عام وجراحةأنثىرنا احمد علً عبده نصر الحمودي21602104369

غٌر ممبول8592299.1329.7451.74طب عام وجراحةأنثىوئام عبدالرحمن عبدالواسع عبدالرحمن21612107199

غٌر ممبول8116258926.7051.70طب عام وجراحةذكراحمد ٌحٌى ٌوسف شرف21622108075

غٌر ممبول12932492.2527.6851.68طب عام وجراحةذكردمحم عبده عبدالولً سٌف الحاتم21632106116ً

غٌر ممبول8682298.8829.6651.66طب عام وجراحةذكرعمر مختار دمحم ابراهٌم عبدهللا21642101044

غٌر ممبول7882395.528.6551.65طب عام وجراحةأنثىرٌم عبدالحك عبدالجلٌل دمحم21652100985

غٌر ممبول81142395.3828.6151.61طب عام وجراحةذكراكرم دمحم احمد سعٌد عبدهللا21662100701

غٌر ممبول81262685.3825.6151.61طب عام وجراحةذكرحلمً احمد علً لحطان21672108124

غٌر ممبول75112395.3828.6151.61طب عام وجراحةذكردمحم عبدهللا اسماعٌل ممبل21682103519

غٌر ممبول8106249227.6051.60طب عام وجراحةذكراسامة علً عبدهللا عباس العزعزي21692100936

غٌر ممبول10782588.6326.5951.59طب عام وجراحةأنثىلبنان سعٌد حسن سعٌد الغالب21702104614ً

غٌر ممبول12762588.526.5551.55طب عام وجراحةذكرمشعل دمحم عبدالغنً ٌحٌى عبدالسالم21712105964

غٌر ممبول91232491.6327.4951.49طب عام وجراحةذكرحسام رفٌك دمحم ابراهٌم21722106076

غٌر ممبول91142491.527.4551.45طب عام وجراحةذكرعبدالعزٌز دمحم دمحم عل21732107826ً

غٌر ممبول10962588.1326.4451.44طب عام وجراحةذكرنائف عبدالعزٌز احمد راوح21742101880

غٌر ممبول8862298.1329.4451.44طب عام وجراحةأنثىسناء دمحم فائد احمد دمحم21752108160

غٌر ممبول81232394.6328.3951.39طب عام وجراحةذكرالمعتصم باهلل دمحم لاسم دمحم21762107401

غٌر ممبول10772491.2527.3851.38طب عام وجراحةأنثىاسعد احمد سعٌد هزاع21772104029
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غٌر ممبول10772491.2527.3851.38طب عام وجراحةذكرعباس احمد رسام سرحان سٌف21782100006

غٌر ممبول11962684.525.3551.35طب عام وجراحةذكرنبٌل دمحم احمد سعٌد21792101349

غٌر ممبول10862491.1327.3451.34طب عام وجراحةذكرحمزة رشاد لاسم عبدهللا عبدهللا21802108439

غٌر ممبول9692491.1327.3451.34طب عام وجراحةذكرعبدالمنعم دمحم دمحم ٌوسف21812107700

غٌر ممبول11862587.7526.3351.33طب عام وجراحةذكراحمد عبده صالح عبدهللا21822101913

غٌر ممبول5109249127.3051.30طب عام وجراحةذكرافاق علً سعٌد حمٌد21832102519

غٌر ممبول10882684.2525.2851.28طب عام وجراحةأنثىجمٌلة عبدالرحمن احمد لائد21842105031

غٌر ممبول11762490.8827.2651.26طب عام وجراحةذكرٌونس نعمان عبدالمجٌد عبده21852100259

غٌر ممبول81342587.2526.1851.18طب عام وجراحةذكرعلً عبدهللا علً ٌحٌى21862104390

غٌر ممبول7962297.1329.1451.14طب عام وجراحةذكرمجد عبدهللا مهٌوب غالب21872103352

غٌر ممبول61172490.3827.1151.11طب عام وجراحةذكراسامة سمٌر دمحم لائد21882101453

غٌر ممبول7982490.3827.1151.11طب عام وجراحةذكرزكرٌا عبدالكرٌم سلطان دمحم سٌف21892104245

غٌر ممبول81052393.6328.0951.09طب عام وجراحةأنثىشٌماء حمود سرحان لاسم21902105706

غٌر ممبول9862393.528.0551.05طب عام وجراحةأنثىاشتٌاق عبدالعلٌم عبدالجلٌل احمد21912107586

غٌر ممبول10852393.528.0551.05طب عام وجراحةذكرعمرو احمد دمحم ابراهٌم21922103570

غٌر ممبول86112586.7526.0351.03طب عام وجراحةذكرتوفٌك عبدالرحٌم لاسم عل21932101147ً

غٌر ممبول10852393.2527.9850.98طب عام وجراحةذكرحذٌفة عبدهللا صالح دمحم الشغدري21942102448

غٌر ممبول7782296.4328.9350.93طب عام وجراحةأنثىهدى احمد سٌف عبده21952101519

غٌر ممبول9762296.2528.8850.88طب عام وجراحةأنثىثرٌا دمحم علً ناجً سٌف الشرعب21962103744ً

غٌر ممبول91062586.2525.8850.88طب عام وجراحةأنثىذكاء هائل دمحم لاسم21972105286

غٌر ممبول61092586.1325.8450.84طب عام وجراحةذكرمنٌر مهٌوب علً سنحان الشرعب21982100719ً

غٌر ممبول10762392.7527.8350.83طب عام وجراحةذكرخالد نجٌب سٌف هزاع السفٌان21992102954ً

غٌر ممبول111122489.3826.8150.81طب عام وجراحةذكرزٌاد عبدالوكٌل لاسم عبدهللا22002101844

غٌر ممبول787229628.8050.80طب عام وجراحةأنثىازهار رشدي دمحم احمد22012101497

غٌر ممبول9872489.2526.7850.78طب عام وجراحةأنثىساره دمحم ناجً طارش22022104003

غٌر ممبول78102585.8825.7650.76طب عام وجراحةأنثىجهاد سعٌد عبدالوهاب عثمان22032103901

غٌر ممبول91062585.8825.7650.76طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن عبدهللا حمود علً الوتٌري22042100809

غٌر ممبول7972392.527.7550.75طب عام وجراحةذكرمجٌب مهٌوب علً دمحم22052103246

غٌر ممبول9882585.7525.7350.73طب عام وجراحةذكرانس دمحم حمود احمد العبٌدي22062107879
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غٌر ممبول7962295.7528.7350.73طب عام وجراحةأنثىنورهان نبٌل دمحم عبده ناجً المباط22072101673ً

غٌر ممبول786219929.7050.70طب عام وجراحةأنثىهبه هللا عبدالموي علً دمحم22082107974

غٌر ممبول10682488.526.5550.55طب عام وجراحةأنثىسمٌة عبدالبالً علً احمد22092104752

غٌر ممبول11942488.1326.4450.44طب عام وجراحةذكرابراهٌم احمد مرشد ٌحٌى22102103735

غٌر ممبول61172488.1326.4450.44طب عام وجراحةأنثىامانً عبدهللا سعٌد دمحم الحداد22112105623

غٌر ممبول11942488.1326.4450.44طب عام وجراحةأنثىربا موسى فرحان دمحم حزام22122102196

غٌر ممبول12852584.7525.4350.43طب عام وجراحةذكرعاصم فواد خالد غالب ناج22132101997ً

غٌر ممبول11572391.2527.3850.38طب عام وجراحةأنثىمرام احمد حسن عبٌد الشرمان22142101446ً

غٌر ممبول95102487.8826.3650.36طب عام وجراحةأنثىرباب عبدهللا احمد دمحم22152105595

غٌر ممبول10862487.8826.3650.36طب عام وجراحةذكرعمٌر جواد دمحم سعٌد22162102564

غٌر ممبول15642584.525.3550.35طب عام وجراحةأنثىاروى احمد دمحم ناجً مفلح22172104928

غٌر ممبول11742294.528.3550.35طب عام وجراحةأنثىلمٌاء احمد ٌوسف عبدهللا22182105922

غٌر ممبول9872487.7526.3350.33طب عام وجراحةذكراٌة عبدالعزٌز عبدهللا علً الظراف22192105357ً

غٌر ممبول12842487.7526.3350.33طب عام وجراحةأنثىمارٌنا عبده نعمان سعٌد22202108271

غٌر ممبول10862487.526.2550.25طب عام وجراحةأنثىلما لبٌب علً احمد22212101695

غٌر ممبول10862487.2526.1850.18طب عام وجراحةذكرمعتصم دمحم علً عبدالحاج22222101173

غٌر ممبول76112487.2526.1850.18طب عام وجراحةذكرمرزوق سلطان عبده عبده22232107062

غٌر ممبول9672293.8828.1650.16طب عام وجراحةذكرعبدالملن صادق عبده دمحمالماس22242100295

غٌر ممبول10852390.527.1550.15طب عام وجراحةذكرعبدهللا علً احمد علً صالح22252104267

غٌر ممبول7882390.3827.1150.11طب عام وجراحةذكربشٌر مكرم سعٌد عبدالمجٌد22262101187

غٌر ممبول1095248726.1050.10طب عام وجراحةذكرابراهٌم دمحم عبدهللا ابراهٌم22272105836

غٌر ممبول7872293.6328.0950.09طب عام وجراحةذكرامٌن ماهر امٌن حنش عائض22282103351

غٌر ممبول689239027.0050.00طب عام وجراحةذكرحمزة ماجد دمحم علً عمالن22292102843

غٌر ممبول8510239027.0050.00طب عام وجراحةأنثىهال توفٌك دمحم عبدالغن22302101704ً

غٌر ممبول1085239027.0050.00طب عام وجراحةأنثىدمحم لائد احمد عبدالكرٌم22312105788

غٌر ممبول63112010030.0050.00طب عام وجراحةذكرصالح الدٌن علً عبدالرحمن ابوالحٌاء22322105380

غٌر ممبول8972486.6325.9949.99طب عام وجراحةأنثىرحاب دمحم غالب لائد22332100567

غٌر ممبول10772486.525.9549.95طب عام وجراحةأنثىافنان راشد علً حمود زٌد22342101402

غٌر ممبول7872293.1327.9449.94طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن علً عبده دمحم الكوري22352101329
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غٌر ممبول81052389.6326.8949.89طب عام وجراحةذكرامجد عبدهللا احمد عبٌد االدرٌس22362106059ً

غٌر ممبول12662486.2525.8849.88طب عام وجراحةأنثىخلود خالد دمحم احمد22372101040

غٌر ممبول11762486.2525.8849.88طب عام وجراحةأنثىشٌماء عبدالعلٌم عبدالمادر احمد الظافر22382102698

غٌر ممبول61062292.8827.8649.86طب عام وجراحةأنثىرحاب توحٌد دمحم عل22392107409ً

غٌر ممبول9752196.1328.8449.84طب عام وجراحةأنثىمنى غانم احمد غانم النجاش22402105735ً

غٌر ممبول7772195.8828.7649.76طب عام وجراحةأنثىروؤفه عبده دمحم عبدهللا22412103159

غٌر ممبول7892485.7525.7349.73طب عام وجراحةأنثىعائشة عبدهللا نصر مرشد22422108502

غٌر ممبول9672292.3827.7149.71طب عام وجراحةأنثىمودة عبدالرحمن علً ناجً الحمادي22432100796

غٌر ممبول8972485.6325.6949.69طب عام وجراحةذكرخالد عبدالكرٌم لاسم عبده الحاج22442108580

غٌر ممبول7862195.6328.6949.69طب عام وجراحةأنثىهبة دمحم علً سلطان22452107543

غٌر ممبول8962388.8826.6649.66طب عام وجراحةأنثىاعتصام حمود عبدالغنً لاسم الكمال22462103583ً

غٌر ممبول47102195.528.6549.65طب عام وجراحةذكراحمد عبدالكرٌم احمد عبدالول22472103243ً

غٌر ممبول85102388.7526.6349.63طب عام وجراحةأنثىمارٌة عدنان عبدهللا عثمان22482106430

غٌر ممبول994229227.6049.60طب عام وجراحةأنثىرحاب دمحم عبدهللا احمد22492101140

غٌر ممبول84102291.7527.5349.53طب عام وجراحةأنثىرٌما لحطان دمحم ٌحٌى دمحم22502104966

غٌر ممبول1176248525.5049.50طب عام وجراحةأنثىامل عبدالرحمن دمحم سلطان22512101118

غٌر ممبول1074219528.5049.50طب عام وجراحةذكرانس وجدان عبدالرحمن حمود22522101404

غٌر ممبول1176248525.5049.50طب عام وجراحةأنثىغدٌردمحماحمد مهٌوب الٌوسف22532103939ً

غٌر ممبول61072388.2526.4849.48طب عام وجراحةأنثىروان احمد عبدهللا االصبح22542106064ً

غٌر ممبول10862484.8825.4649.46طب عام وجراحةذكرذٌاب دمحم احمد غالب فرحان22552105522

غٌر ممبول6882291.527.4549.45طب عام وجراحةأنثىعصماء مصطفى صالح احمد الحمري22562101898

غٌر ممبول7692291.527.4549.45طب عام وجراحةأنثىفاطمة انٌس عبدالمجٌد دمحم العزي22572106995

غٌر ممبول5882194.7528.4349.43طب عام وجراحةذكرانس طاهر احمد عبدالعزٌز22582106485

غٌر ممبول61172484.6325.3949.39طب عام وجراحةذكرالٌاس عبد الكرٌم دمحم العدوف22592100374

غٌر ممبول7862194.528.3549.35طب عام وجراحةأنثىرغد سمٌر سٌف علً دمحم سمٌح22602100171

غٌر ممبول8772291.1327.3449.34طب عام وجراحةذكرمازن عبدهللا عبدالخالك دمحم22612108574

غٌر ممبول8762194.3828.3149.31طب عام وجراحةذكرنجم الدٌن حسن احمد دمحم لحطان22622101119

غٌر ممبول7105229127.3049.30طب عام وجراحةأنثىربا جمٌل عبد العزٌز عبدهللا عمر الذبحان22632100120ً

غٌر ممبول9842194.1328.2449.24طب عام وجراحةأنثىهدى عبدالناصر علً ناشر22642100831
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غٌر ممبول81122193.7528.1349.13طب عام وجراحةذكرامٌر عبدالبالً عبدهللا دمحم22652104250

غٌر ممبول5972193.6328.0949.09طب عام وجراحةذكرزكرٌا امٌن عبدالحك عبدالعزٌز22662100384

غٌر ممبول886229027.0049.00طب عام وجراحةأنثىاٌمان خالد علً عبدهللا22672100893

غٌر ممبول54132289.7526.9348.93طب عام وجراحةذكرهشام خلٌل عبده احمد الملٌح22682101131

غٌر ممبول8772289.7526.9348.93طب عام وجراحةأنثىطموح سعٌد احمد كلٌب22692108590

غٌر ممبول7782289.6326.8948.89طب عام وجراحةأنثىعالء دمحم عبدالغفور عبدالرؤوف22702105694

غٌر ممبول10582386.1325.8448.84طب عام وجراحةذكراحمد دمحم اسماعٌل عبدهللا شمسان22712106925

غٌر ممبول7762096.1328.8448.84طب عام وجراحةذكرمدٌن نجٌب علً ثابت22722101238

غٌر ممبول84102289.3826.8148.81طب عام وجراحةذكرعبدهللا رضوان احمد ممبل22732102622

غٌر ممبول1274238625.8048.80طب عام وجراحةذكردمحم فهد لائد عبدهللا سعٌد22742104727

غٌر ممبول698238625.8048.80طب عام وجراحةأنثىرٌنا فتٌح راشد عبدالرزاق المجهدي22752101718

غٌر ممبول1193238625.8048.80طب عام وجراحةذكرزكرٌا حسن عبده علً الشرعب22762106459ً

غٌر ممبول9662192.2527.6848.68طب عام وجراحةذكراشرف نجٌب محمود حسن22772107297

غٌر ممبول8872385.2525.5848.58طب عام وجراحةأنثىاطٌاف سلطان احمد الخلٌدي22782101801

غٌر ممبول9772385.2525.5848.58طب عام وجراحةذكردمحم ادرٌس لائد عبدهللا الحاجب22792104361

غٌر ممبول1085238525.5048.50طب عام وجراحةذكرعبدربه صادق سعٌد عبدالول22802105751ً

غٌر ممبول74102191.6327.4948.49طب عام وجراحةأنثىردٌنه ٌحٌى عبدالواسع البركان22812103988ً

غٌر ممبول61062288.2526.4848.48طب عام وجراحةذكرسامً عبدهللا سٌف انعم22822101142

غٌر ممبول61142191.3827.4148.41طب عام وجراحةأنثىاشواق صادق حسن دمحم الجهالن22832105329ً

غٌر ممبول1156228826.4048.40طب عام وجراحةأنثىسبا سعٌد عبدالرحمن منصور22842103742

غٌر ممبول10552094.528.3548.35طب عام وجراحةذكرٌحٌى علً ٌحٌى حسٌن الخوالن22852107662ً

غٌر ممبول13452287.6326.2948.29طب عام وجراحةذكربشاربشٌرعبدهللا غالب الراجح22862105525ً

غٌر ممبول64102094.1328.2448.24طب عام وجراحةذكرنواف ابراهٌم سعٌد انعم22872106701

غٌر ممبول11832287.3826.2148.21طب عام وجراحةذكرماجالن دمحم فارع دمحم المحمودي22882104116

غٌر ممبول5792190.6327.1948.19طب عام وجراحةذكردمحم عبده حزام لطف22892103480

غٌر ممبول8852190.3827.1148.11طب عام وجراحةذكررٌان احمد دمحم احمد22902107517

غٌر ممبول985228726.1048.10طب عام وجراحةذكرسامً عبدالواحد عبدالموي عبدالرحمن22912104258

غٌر ممبول7862190.1327.0448.04طب عام وجراحةذكرهارون مسعد دمحم حسن22922105989

غٌر ممبول867219027.0048.00طب عام وجراحةذكراحمد رسام حمود سعٌد22932105536
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غٌر ممبول51152189.8826.9647.96طب عام وجراحةأنثىانسجام ٌوسف احمد دمحم22942106782

غٌر ممبول8831996.528.9547.95طب عام وجراحةأنثىبثٌنة علً احمد الحكم22952102737ً

غٌر ممبول8852189.6326.8947.89طب عام وجراحةذكرعالء مهٌوب دمحم عل22962106694ً

غٌر ممبول12642286.2525.8847.88طب عام وجراحةأنثىاٌمان امٌن عبدهللا عبده22972101769

غٌر ممبول7672092.8827.8647.86طب عام وجراحةأنثىبشرى عبدالباري احمد عبدالغن22982104366ً

غٌر ممبول9582286.1325.8447.84طب عام وجراحةأنثىامال احمد دمحم عبده الرباط22992106212ً

غٌر ممبول775199628.8047.80طب عام وجراحةذكردمحم ٌوسف غالب بن غالب23002100420

غٌر ممبول7862189.2526.7847.78طب عام وجراحةأنثىرنا عادل سٌف دمحم صالح23012103659

غٌر ممبول8672189.2526.7847.78طب عام وجراحةأنثىزٌنب عبد الباري علً ناجً اابرٌه23022103124ً

غٌر ممبول11632092.3827.7147.71طب عام وجراحةذكرسعٌد عمار سعٌد عبدهللا االصبح23032101916ً

غٌر ممبول948218926.7047.70طب عام وجراحةذكرعمر عبدالعزٌز طائف علً دمحم23042108554

غٌر ممبول8662092.1327.6447.64طب عام وجراحةذكرعصام عدنان علً عبده23052104318

غٌر ممبول9742091.8827.5647.56طب عام وجراحةذكردمحم عبدالجبار ابراهٌم علً الغفاري23062104930

غٌر ممبول8762188.526.5547.55طب عام وجراحةذكربسام عبدهللا لاسم عبدالعلٌم23072103201

غٌر ممبول967228525.5047.50طب عام وجراحةأنثىاٌة عبده دمحم فمٌه23082104431

غٌر ممبول11632091.527.4547.45طب عام وجراحةذكروضاح دمحم احمد عبده حمادي23092106264

غٌر ممبول1155218826.4047.40طب عام وجراحةذكروسام رزاز ممبل عبده23102105762

غٌر ممبول8752090.8827.2647.26طب عام وجراحةأنثىاذكار عبدهللا عبدالولً لاسم الشمٌري23112104420

غٌر ممبول7862187.3826.2147.21طب عام وجراحةذكرعبدالحكٌم توفٌك عبدهللا لائد23122104305

غٌر ممبول7582090.6327.1947.19طب عام وجراحةأنثىاحالم علً عبده غالب23132103923

غٌر ممبول61021897.2529.1847.18طب عام وجراحةأنثىوالٌة احمد دمحم عساج الجالل23142101817

غٌر ممبول8561993.8128.1447.14طب عام وجراحةأنثىابرار عبدالماهر احمد عبدهللا23152104476

غٌر ممبول7852090.3827.1147.11طب عام وجراحةذكرعفٌف سلطان علً ٌح23162105622ً

غٌر ممبول81022089.8826.9646.96طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن علً ممبل23172105294

غٌر ممبول11642186.2525.8846.88طب عام وجراحةأنثىاالء عبده دمحم فمٌه23182104430

غٌر ممبول8842089.3826.8146.81طب عام وجراحةأنثىسكٌنة ٌونس دمحم احمد السناوي23192105878

غٌر ممبول6782185.6325.6946.69طب عام وجراحةأنثىحماس دمحم عبدهللا سعٌد الخلٌدي23202107659

غٌر ممبول7561895.3828.6146.61طب عام وجراحةذكررٌان علً عبدالحمٌد دمحم الحمٌري23212106740

غٌر ممبول9652088.526.5546.55طب عام وجراحةأنثىامانً امٌن عبدهللا دمحم البرٌه23222104188ً
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غٌر ممبول6952088.526.5546.55طب عام وجراحةذكراوٌس سلطان سعٌد دمحم المعمري23232107443

غٌر ممبول6851991.2527.3846.38طب عام وجراحةذكرعداله سلطان دمحم نعمان23242108128

غٌر ممبول5782087.6326.2946.29طب عام وجراحةأنثىمارٌة امٌن دمحم حسن23252105631

غٌر ممبول41041894.2528.2846.28طب عام وجراحةذكربٌروت عبدالسالم عبدهللا عبده23262103681

غٌر ممبول6772087.526.2546.25طب عام وجراحةأنثىاشجان دمحم محسن احمد المشائ23272107531ً

غٌر ممبول7762087.2526.1846.18طب عام وجراحةأنثىاروى عبدالحفٌظ شاجع سعٌد23282103005

غٌر ممبول9631893.8828.1646.16طب عام وجراحةأنثىفاطمة عبدالرحمن دمحم حسن23292105810

غٌر ممبول6581990.3827.1146.11طب عام وجراحةذكراٌمن منصور مهٌوب سٌف23302106512

غٌر ممبول6682086.7526.0346.03طب عام وجراحةذكرباسم عبده لاٌد مدهش الشجري23312101569

غٌر ممبول676199027.0046.00طب عام وجراحةأنثىفاطمة محرم دمحم لطف لاسم23322103354

غٌر ممبول10282086.6325.9945.99طب عام وجراحةذكردمحم احمد دمحم مهٌوب انعم23332102745

غٌر ممبول7831893.2527.9845.98طب عام وجراحةأنثىخوله دمحم صالح دمحم23342102724

غٌر ممبول8741989.6326.8945.89طب عام وجراحةذكراٌمن عبد الواحد حمود عل23352102294ً

غٌر ممبول5581892.7527.8345.83طب عام وجراحةذكرصخر فؤاد عبدالجلٌل دمحم23362104382

غٌر ممبول587208625.8045.80طب عام وجراحةذكرعدنان خالد عبده غالب حسن23372103642

غٌر ممبول7582085.8825.7645.76طب عام وجراحةأنثىرنداء عبدالملن دمحم احمد23382103882

غٌر ممبول9451892.527.7545.75طب عام وجراحةأنثىتٌسٌر دمحم احمد ناجً الشرعب23392101327ً

غٌر ممبول7461795.7528.7345.73طب عام وجراحةذكرامجد منٌر سعٌد حمٌد23402107055

غٌر ممبول6651795.2528.5845.58طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالواحد عمالن عل23412104301ً

غٌر ممبول5962084.8825.4645.46طب عام وجراحةأنثىنسٌبه ظهٌر عبدالكرٌم المباط23422105470ً

غٌر ممبول5671891.3827.4145.41طب عام وجراحةذكراٌهاب توفٌك لاسم عبدالرحمن23432100988

غٌر ممبول595198826.4045.40طب عام وجراحةذكردمحم عبدالرحمن سٌف عبدالوهاب23442104541

غٌر ممبول6661890.7527.2345.23طب عام وجراحةذكرعرفات عبدهللا دمحم ٌحٌى23452107956

غٌر ممبول8561987.12526.1445.14طب عام وجراحةذكراسامه سعٌد سعٌد احمد23462103643

غٌر ممبول5931793.6328.0945.09طب عام وجراحةأنثىجٌهان عبدالوهاب عبدالرلٌب ناجً العكادي23472107464

غٌر ممبول855189027.0045.00طب عام وجراحةذكرلبوة عبدالولً سفٌان عبده23482105701

غٌر ممبول676198525.5044.50طب عام وجراحةذكرصهٌب بندر سعٌد عبدالول23492103225ً

غٌر ممبول10441887.7526.3344.33طب عام وجراحةأنثىاهداب جالل علً سعٌد مسعد الشرعب23502100927ً

غٌر ممبول386179127.3044.30طب عام وجراحةأنثىامنٌات احمد دمحم مهٌوب انعم23512102775
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اجواليانجليزيكيوياءاحياء

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

غٌر ممبول6841886.2525.8843.88طب عام وجراحةذكردمحم احمد سٌف عبدالبالً العامري23522108455

غٌر ممبول7561886.1325.8443.84طب عام وجراحةأنثىهنادي خالد سٌف عبده23532105230

غٌر ممبول9631885.525.6543.65طب عام وجراحةأنثىكفاح عبدالجلٌل عبدالحمٌد سٌف23542105349

غٌر ممبول7271691.6327.4943.49طب عام وجراحةأنثىزهره فٌصل علً سٌف23552105638

غٌر ممبول7651884.8825.4643.46طب عام وجراحةأنثىرؤى عارف دمحم ثابت23562105367

غٌر ممبول565169027.0043.00طب عام وجراحةأنثىهدٌل صدلً حمود عبده عبٌد23572102993

غٌر ممبول4751686.4525.9441.94طب عام وجراحةأنثىنوال خلٌل دمحم احمد23582100750

غٌر ممبول862168525.5041.50طب عام وجراحةذكرحسٌن عبدالغنً دمحم عل23592103885ً

غٌر ممبول7521489.6326.8940.89طب عام وجراحةذكرابوبكر عبدالمارد عبدالحمٌد عل23602106189ً

غٌر ممبول8341584.8825.4640.46طب عام وجراحةأنثىاجٌال فٌصل حمٌد عل23612107841ً

غٌر ممبول643139027.0040.00طب عام وجراحةذكرعفٌف علً لطف علً البرٌه23622101332ً

غٌر ممبول6521385.3825.6138.61طب عام وجراحةذكربراء صالح سعٌد لائد المرٌس23632105384ً

بدون هوٌة1921165691.3827.4183.41طب عام وجراحةذكرصخر عبدهللا سٌف فرحان23642106150

بدون هوٌة1717165096.2528.8878.88طب عام وجراحةأنثىلٌال جمٌل عبدالمادر عوض االدٌم23652101088ً

بدون هوٌة1616114399.3829.8172.81طب عام وجراحةأنثىسلوى كامل محمود عبدهللا الشجاع23662100799

بدون هوٌة171494091.2527.3867.38طب عام وجراحةذكرفوزي احمد عبده احمد23672102731

بدون هوٌة1212143893.3828.0166.01طب عام وجراحةأنثىاحالم مطٌع شائع لاسم السلم23682103625ً

بدون هوٌة121211359829.4064.40طب عام وجراحةأنثىسهى عبدالملن سٌف احمد خالد الكمال23692101589ً

بدون هوٌة131673693.1327.9463.94طب عام وجراحةأنثىعائشة دمحم عبدالغنً الصوف23702107344ً

بدون هوٌة1017103784.1325.2462.24طب عام وجراحةأنثىعبٌر منٌب عبدالعلٌم دمحم الٌوسف23712103798ً

بدون هوٌة78122798.7529.6356.63طب عام وجراحةأنثىامل دمحم بن دمحم عبدهللا الشرعب23722101476ً

بدون هوٌة121252990.2527.0856.08طب عام وجراحةذكرعصام عبدهللا عبدالولً سٌف23732108365

بدون هوٌة107122988.6326.5955.59طب عام وجراحةأنثىنهى عبدهللا حمود سعٌد23742106618

بدون هوٌة111162888.8826.6654.66طب عام وجراحةذكردمحم سلطان احمد ممبل23752107832

بدون هوٌة141322984.8825.4654.46طب عام وجراحةذكردمحم احمد سٌف عثمان23762108250

بدون هوٌة121052791.3827.4154.41طب عام وجراحةأنثىامل راغب شرف سعٌد23772101170

بدون هوٌة9782493.7528.1352.13طب عام وجراحةأنثىعبٌر عبدالملن عبدهللا صالح23782100897

بدون هوٌة10962586.525.9550.95طب عام وجراحةأنثىاطوار عبدالجلٌل دمحم احمد23792106342

بدون هوٌة8682289.2526.7848.78طب عام وجراحةأنثىهبه رمزي عبدهللا احمد23802103270

بدون هوٌة9562095.1328.5448.54طب عام وجراحةأنثىكوثر سعٌد عمر سالم23812102720

بدون هوٌة8852189.7526.9347.93طب عام وجراحةذكردمحم احمد علً لاسم الحداد23822107836

بدون هوٌة7762085.6325.6945.69طب عام وجراحةذكربشار عبدالسالم عبدهللا لائد23832106465

بدون هوٌة51031885.2525.5843.58طب عام وجراحةذكرشٌماء عبدالوهاب ابراهٌم ثابت23842108603

بدون51031885.2525.5843.58طب عام وجراحةأنثىرغد جمٌل احمد علً امٌر23852101205
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