
اجًانيانجهيزيكيًياءاحياء

يقبول بانتصعيد765188324.9042.90صٌدلةذكردمحم دمحم عبدهللا سعٌد11012016772

يقبول بانتصعيد867217321.9042.90صٌدلةذكردمحم عبدهللا نعمان دمحم السفٌان21022017460ً

يقبول بانتصعيد4841689.2526.7842.78صٌدلةذكراكرم احمد غالب هاشم31032017775

يقبول بانتصعيد5661785.525.6542.65صٌدلةذكرعبدهللا نظٌر عبدهللا دمحم المروي41042013419

يقبول بانتصعيد10361978.7523.6342.63صٌدلةذكرعبدالعزٌز دمحم سعٌد سعٌد51052010792

يقبول بانتصعيد6631591.8827.5642.56صٌدلةأنثىمنى ٌاسر سٌف عبدالواسع61062019997

يقبول بانتصعيد4841688.2526.4842.48صٌدلةأنثىاسماء عبد المنان صالح سعٌد الحدال71072014283ً

يقبول بانتصعيد5571784.7525.4342.43صٌدلةذكرعبدالرحمن ناجً علً دمحم81082014616

يقبول بانتصعيد4671784.6325.3942.39صٌدلةذكرادرٌس ٌوسف احمد لائد91092017856

يقبول بانتصعيد71021977.8823.3642.36صٌدلةذكرحمزه طربوش دمحم عبده101102019780

يقبول بانتصعيد5751784.525.3542.35صٌدلةذكرنجم الدٌن دمحم لاسم عبده111112015513

يقبول بانتصعيد6751880.524.1542.15صٌدلةذكردمحم عبده منصور راجح121122014506

يقبول بانتصعيد7551783.6325.0942.09صٌدلةذكرخالد جسار سٌف احمد131132023037

يقبول بانتصعيد8461880.1324.0442.04صٌدلةأنثىوسٌلة صادق عبده دمحم عبدهللا141142004685

يقبول بانتصعيد7841976.522.9541.95صٌدلةذكردمحم امٌن غالب مهدي السروري151152023024

يقبول بانتصعيد3571589.526.8541.85صٌدلةأنثىرٌم عبداللطٌف علً هاشم المبرزي161162013061

يقبول بانتصعيد865197622.8041.80صٌدلةذكردمحم علً احمد عل171172015647ً

يقبول بانتصعيد10621878.7523.6341.63صٌدلةذكرجارهللا زٌد علً عوضه181182022223

يقبول بانتصعيد377178224.6041.60صٌدلةذكراصٌل حمود عبده دمحم191192016613

يقبول بانتصعيد644149227.6041.60صٌدلةذكراحمد عبده صالح سٌف االسدي201202022402

يقبول بانتصعيد826168525.5041.50صٌدلةذكرموسى صادق صالح دمحم الذراح211212018238ً

يقبول بانتصعيد268168525.5041.50صٌدلةأنثىالحان عبدالعلٌم مهٌوب فاضل221222016950

يقبول بانتصعيد473149127.3041.30صٌدلةأنثىمنار معاذ دمحم عبده العشٌب231232019433

يقبول بانتصعيد844168324.9040.90صٌدلةذكرفرٌد عبده عبدهللا ناجً الفضل241242013644

يقبول بانتصعيد6621488.7526.6340.63صٌدلةذكرسٌاف صادق احمد سعٌد251252023093

يقبول بانتصعيد5741681.8824.5640.56صٌدلةذكرعزالدٌن ماجد حاتم احمد261262020173

يقبول بانتصعيد4661681.524.4540.45صٌدلةذكرعدنان عادل علً عبدهللا271272005739

يقبول بانتصعيد5921680.8824.2640.26صٌدلةذكراحمد عبدهللا عبده حمٌد281282006599

يقبول بانتصعيد555158425.2040.20صٌدلةذكرمرتضى دمحم عبدالغفار291292020557

يقبول بانتصعيد5361486.2525.8839.88صٌدلةذكرطه مصطفى علً مانع الجنٌد301302022431

يقبول بانتصعيد5441389.3826.8139.81صٌدلةأنثىعائشة نظٌر عبدهللا دمحم المروي311312013413

يقبول بانتصعيد563148625.8039.80صٌدلةذكرداود عبد العزٌز حمٌد سلطان321322017603

يقبول بانتصعيد4851775.8722.7639.76صٌدلةذكردمحم جالل علً اسعد فاضل331332022420

يقبول بانتصعيد5541485.7525.7339.73صٌدلةذكردمحم عبدالكرٌم احمد حسان341342021806

يقبول بانتصعيد5451485.6325.6939.69صٌدلةذكراحمد عبدالرحٌم صالح علً هادي سران351352015487
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اننوعاسى انطانـــــــبرقى انتنسيق

 موازي2020/2021للعام الجامعً  (الحوبان )كشف بأسماء الطلبة المصعدٌن بدل غٌاب بمركز التعلٌم المستمر 

على كل طالـــــب ورد اسمـــــه بهــــــــذا الكشف سرعة التوجٌه الى لجنة المبول ببٌت الشباب الستــــــالم 
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وسرعة تورٌــــدها الى البنن الٌمنً لالنشاء والتعمٌر فرع الحوبان ولن ٌنظـــر ألي طلب بعـــد هذا التارٌخ
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يقبول بانتصعييد5751780.8824.2641.26مختبرات طبٌةأنثىشٌماء عبدالباري دمحم الحاج المهدي11012021558

يقبول بانتصعييد6741780.62524.1941.19مختبرات طبٌةأنثىانتظام مهٌوب دمحم ردمان21022013208

يقبول بانتصعييد5641587.1326.1441.14مختبرات طبٌةأنثىامة الرحمن صالح دمحم صالح31032020537

يقبول بانتصعييد8601490.3827.1141.11مختبرات طبٌةأنثىمنال سعٌد عبدالمجٌد عبدالصغٌر41042023255

يقبول بانتصعييد584178024.0041.00مختبرات طبٌةأنثىهالة هزاع حمٌد عل51052022608ً

يقبول بانتصعييد4741586.1325.8440.84مختبرات طبٌةأنثىوالء معاذ عبدهللا احمد سٌف61062019489

يقبول بانتصعييد7831875.3822.6140.61مختبرات طبٌةأنثىهنادي عبدالغفور عبده هزاع العبس71072015260ً

يقبول بانتصعييد4921585.3825.6140.61مختبرات طبٌةأنثىرنا نبٌل احمد سالم81082019319

يقبول بانتصعييد555158425.2040.20مختبرات طبٌةذكرمرتضى دمحم عبدالغفار91092020557

يقبول بانتصعييد5631487.1326.1440.14مختبرات طبٌةأنثىراغدة خالد دمحم حٌدر الممطري101102009142

يقبول بانتصعييد464148625.8039.80مختبرات طبٌةذكرحلمً صادق غالب حسن111112018379

يقبول بانتصعييد7441582.6324.7939.79مختبرات طبٌةأنثىامٌنة نصار دمحم لاسم الخلٌدي121122012279

يقبول بانتصعييد5651678.6323.5939.59مختبرات طبٌةذكرعائشة عبدهللا حسن ناج131132015445ً

يقبول بانتصعييد1561291.2527.3839.38مختبرات طبٌةأنثىفن دمحم عبدالبالً غانم141142021290

يقبول بانتصعييد3371386.6325.9938.99مختبرات طبٌةأنثىحنان عبدالمؤمن الحاج حمود151152019091

يقبول بانتصعييد5531386.525.9538.95مختبرات طبٌةأنثىرٌم عبدالكرٌم لاسم احمد161162019872

يقبول بانتصعييد4651578.6323.5938.59مختبرات طبٌةأنثىنورة دمحم خالد حسن عثمان171172022403

يقبول بانتصعييد3271287.2526.1838.18مختبرات طبٌةأنثىرهام طارق غالب راوح الٌوسف181182022660ً

يقبول بانتصعييد3721286.7526.0338.03مختبرات طبٌةأنثىنادٌن رشاد احمد دمحم191192020644

يقبول بانتصعييد5371575.2522.5837.58مختبرات طبٌةأنثىاسوان مراد دمحم ناج201202000996ً

يقبول بانتصعييد555157522.5037.50مختبرات طبٌةذكردمحم نجمً لائد لاسم211212023661

يقبول بانتصعييد4441282.7524.8336.83مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن احمد امٌن لاسم221222017514

يقبول بانتصعييد263118625.8036.80مختبرات طبٌةأنثىانشاد علً عبدهللا عل231232021713ً

يقبول بانتصعييد4721378.2523.4836.48مختبرات طبٌةأنثىنوال عبدالكرٌم احمد فارع241242013284

يقبول بانتصعييد513989.8826.9635.96مختبرات طبٌةأنثىدٌانة خالد سلطان جعفر251252014608

يقبول بانتصعييد7131182.7524.8335.83مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالرحٌم عبدالحمٌد عبده دمحم261262019752

يقبول بانتصعييد612975.5222.6631.66مختبرات طبٌةذكرطال منصور علً احمد الهجري271272009957
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يقبول بانتصعييد6711486.8826.0640.06مساعد طبٌبذكرشاكر محفوظ حمٌد احمد11012013763

يقبول بانتصعييد4771873.3822.0140.01مساعد طبٌبأنثىغزال خالد سلطان جعفر21022014619

يقبول بانتصعييد6451582.7524.8339.83مساعد طبٌبذكرودٌع ٌاسٌن عبدالنور عبدالموي31032022640

يقبول بانتصعييد3481582.1324.6439.64مساعد طبٌبذكراحسان لاٌد احمد مسعد صمادي41042020728

يقبول بانتصعييد4361388.526.5539.55مساعد طبٌبأنثىصابرٌن عبده ناجً مهٌوب51052016521

يقبول بانتصعييد5631483.8825.1639.16مساعد طبٌبذكرغمدان عبدهللا صالح دمحم الحماط61062022438ً

يقبول بانتصعييد4821483.525.0539.05مساعد طبٌبأنثىافنان مصلح احمد ناصر اسماعٌل71072022486

يقبول بانتصعييد5441386.7526.0339.03مساعد طبٌبأنثىامة الرحمن عبدالواحد مهٌوب دمحم81082009206

يقبول بانتصعييد963187021.0039.00مساعد طبٌبذكرفواد سعٌد عبدهللا احمد91092013969

يقبول بانتصعييد5371579.523.8538.85مساعد طبٌبأنثىتمنً دمحم علً سعٌد101102013593

يقبول بانتصعييد735157923.7038.70مساعد طبٌبذكرداوود عادل دمحم عبد الرب السلم111112016518ً

يقبول بانتصعييد7511385.525.6538.65مساعد طبٌبأنثىالطاف اسماعٌل غالب عبده121122016620

يقبول بانتصعييد564157823.4038.40مساعد طبٌبأنثىفاطمة عبدالبالً عبدالمادر دمحم131132020647

يقبول بانتصعييد555157723.1038.10مساعد طبٌبأنثىاٌات فواد صالح سعٌد141142015610

يقبول بانتصعييد3471479.8823.9637.96مساعد طبٌبأنثىدعاء دمحم عثمان علً ناشر151152018098

يقبول بانتصعييد8531673.1321.9437.94مساعد طبٌبذكرحسام توفٌك دمحم سعٌد السلم161162019208ً

يقبول بانتصعييد4351286.1325.8437.84مساعد طبٌبأنثىنجوى حمود عبدالرب171172011482

يقبول بانتصعييد4461479.3823.8137.81مساعد طبٌبأنثىامنة امٌن دمحم سالم االدٌب181182022612

يقبول بانتصعييد4631382.3824.7137.71مساعد طبٌبأنثىرهام عبده علً علوان صالح191192017617

يقبول بانتصعييد1461188.1326.4437.44مساعد طبٌبذكرعواد احمد صدام احمد201202017607

يقبول بانتصعييد5231089.1326.7436.74مساعد طبٌبأنثىلمٌاء عبدالرحمن دائل غالب الفائزي211212016383

يقبول بانتصعييد4441282.2524.6836.68مساعد طبٌبأنثىاشجان جابر دمحم عبدالملن221222014171

يقبول بانتصعييد7331377.3723.2136.21مساعد طبٌبأنثىروى احمد حمٌد سعٌد سعد الجندي231232016319

يقبول بانتصعييد3731373.6322.0935.09مساعد طبٌبأنثىندى لطف علً سعٌد الوائل241242020890ً

يقبول بانتصعييد244108224.6034.60مساعد طبٌبأنثىاسماء عبدالمللن ممبل صالح251252020038

يقبول بانتصعييد225981.3824.4133.41مساعد طبٌبأنثىجمٌلة مدهش لاسم عبادي261262020237

يقبول بانتصعييد515117422.2033.20مساعد طبٌبذكرٌحٌى ٌاسٌن دمحم الصلوي271272013127

يقبول بانتصعييد222678.3823.5129.51مساعد طبٌبأنثىملكة احمد دمحم احمد الحداد281282021986
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