
اجواليانجليزيكيوياءاحياء

ممبول1622195799.6329.8986.89مختبرات طبٌةأنثىسارة خالد طه احمد12201669

ممبول2019185799.6329.8986.89مختبرات طبٌةأنثىامل دمحم كامل دمحم انعم الحٌدري22200419

ممبول2020195992.6327.7986.79مختبرات طبٌةذكرعمرو عبدهللا عبدالمادر دمحم32205240

ممبول1823165799.1329.7486.74مختبرات طبٌةذكرخالد علً محسن علً الحمٌري42201288

ممبول1922196088.2526.4886.48مختبرات طبٌةأنثىرانٌا طالل دمحم عبدالواسع الشرجب52200383ً

ممبول1923175991.527.4586.45مختبرات طبٌةأنثىعصماء دمحم ناجً احمد الكمال62204440ً

ممبول1923165894.2528.2886.28مختبرات طبٌةذكرعزام دمحم احمد دمحم عل72202729ً

ممبول1922175893.6328.0986.09مختبرات طبٌةذكردمحم عبدهللا عبده لاسم82202534

ممبول1719205610030.0086.00مختبرات طبٌةأنثىنوف عارف عبدالعلٌم حسان92201497

ممبول2022165893.2527.9885.98مختبرات طبٌةأنثىخلود علً عبده احمد ثابت102200989

ممبول1820185699.6329.8985.89مختبرات طبٌةأنثىرحٌك عبدالواحد طه عبدالكرٌم112204444

ممبول1922155699.529.8585.85مختبرات طبٌةأنثىندى عبدالسالم فرحان ناجً مفلح122202707

ممبول211917579628.8085.80مختبرات طبٌةأنثىمنار مختار عبدالجلٌل محمود132201846

ممبول2020165699.2529.7885.78مختبرات طبٌةأنثىجماله احمد احمد دمحم الواف142201066ً

ممبول2018185699.2529.7885.78مختبرات طبٌةأنثىسمٌه عبدالحافظ عبده احمد ناجً الجراف152204074ً

ممبول2121145698.3829.5185.51مختبرات طبٌةذكرمٌمون عبدالباسط دمحم لائد162200277

ممبول191919579528.5085.50مختبرات طبٌةذكربشار دمحم حسن سعٌد الزرٌم172200347ً

ممبول2022165890.6327.1985.19مختبرات طبٌةذكراسامه علً حمود لاسم التبع182202195ً

ممبول2020185890.6327.1985.19مختبرات طبٌةذكردمحم عبده عبدهللا دمحم الكمال192201938ً

ممبول2318175890.527.1585.15مختبرات طبٌةذكردمحم حمود احمد غالب سٌف202204933

ممبول2217175696.7529.0385.03مختبرات طبٌةأنثىلمٌاء امٌن عبدالواسع االجدل212200646

ممبول1821175696.6328.9984.99مختبرات طبٌةأنثىنهى فهد عبده ناجً سعٌد الفمٌه222203494

ممبول2019165599.8829.9684.96مختبرات طبٌةذكرلبٌب شاكر عبدالمجٌد عبدالواسع232202060

ممبول2122165986.525.9584.95مختبرات طبٌةذكرعبدهللا عبدالرحمن غالب عبده المحطان242204668ً

ممبول2120175889.7526.9384.93مختبرات طبٌةأنثىاٌمان غالب سعٌد احمد252200679

ممبول1924135695.528.6584.65مختبرات طبٌةذكراحمد صالح دمحم صالح زربة262201452

ممبول1720185598.6329.5984.59مختبرات طبٌةأنثىهدٌل دمحم عبدهللا ممبل عل272200585ً

ممبول2120145598.3829.5184.51مختبرات طبٌةأنثىمنى عبدالرحمن احمد عبدهللا282200213

ممبول2021165791.1327.3484.34مختبرات طبٌةذكررٌان ٌاسٌن دمحم عبدهللا عبدالجلٌل292200416

ممبول2220155790.8827.2684.26مختبرات طبٌةذكررائف منٌر عبدالغفار عل302203017ً
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ممبول1922165790.6327.1984.19مختبرات طبٌةذكراشرف عبدالموي خالد احمد الكمال312201718ً

ممبول1620195597.2529.1884.18مختبرات طبٌةذكررشٌد احمد مهٌوب عبده العبٌدي322202154

ممبول192217588726.1084.10مختبرات طبٌةذكرصهٌب عبدهللا لاسم سعٌد332200076

ممبول1523175596.528.9583.95مختبرات طبٌةأنثىحماس ٌحٌى علً دمحم صالح الدرغام342204138ً

ممبول1918195693.1327.9483.94مختبرات طبٌةأنثىمرٌم مصطفً دمحم عبدهللا352205976

ممبول2022125499.529.8583.85مختبرات طبٌةذكرعمر عبدهللا احمد لاسم362200722

ممبول1918195692.6327.7983.79مختبرات طبٌةذكرنصر ابراهٌم دمحم عل372200631ً

ممبول1821155498.8829.6683.66مختبرات طبٌةأنثىحماس خالد دمحم سفٌان الحران382200334ً

ممبول1723175788.2526.4883.48مختبرات طبٌةذكرحسام احمد دمحم لاسم الهمدان392202710ً

ممبول2022155788.2526.4883.48مختبرات طبٌةذكراسامه دمحم عبدالحمٌد احمد الكمال402202164ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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غٌر ممبول212013549829.4083.40مختبرات طبٌةأنثىامة الرحمن خالد نعمان احمد412200611

غٌر ممبول2021165787.6326.2983.29مختبرات طبٌةأنثىمنار هاشم عبدالوهاب عبدهللا الحاج422203425

غٌر ممبول2023145787.1326.1483.14مختبرات طبٌةذكرزٌاد سمٌر عبد الموي حمود الصوف432200425ً

غٌر ممبول201816549729.1083.10مختبرات طبٌةأنثىامة هللا نبٌل سعٌد عثمان االثوري442201091

غٌر ممبول2119175786.8826.0683.06مختبرات طبٌةذكرامجد عبده اسماعٌل دمحم المدم452201632ً

غٌر ممبول2014195399.1329.7482.74مختبرات طبٌةأنثىاسٌل هشام ناجً هزاع462200608

غٌر ممبول1818175398.8829.6682.66مختبرات طبٌةأنثىاٌة امٌن لائد عبد الجبار البرٌه472200408ً

غٌر ممبول1725145688.2526.4882.48مختبرات طبٌةذكرهانً عبدالوهاب علً منصر482203143

غٌر ممبول1821175687.6326.2982.29مختبرات طبٌةذكرصهٌب فهد سعٌد عبده الحداد492201850

غٌر ممبول1718185397.1329.1482.14مختبرات طبٌةذكراحمد خلٌل علً سلطان502200916

غٌر ممبول2121125493.7528.1382.13مختبرات طبٌةذكرطالل احمد صالح صالح المشرل512201784ً

غٌر ممبول1821145396.6328.9981.99مختبرات طبٌةذكراسامة دمحم عبدهللا لاسم522201327

غٌر ممبول1718175299.8829.9681.96مختبرات طبٌةأنثىاسرار ٌاسٌن اسماعٌل علً غالب الحاشدي532201643

غٌر ممبول1916185396.3828.9181.91مختبرات طبٌةذكرانس اسماعٌل صالح احمد المشرل542200708ً

غٌر ممبول1421175299.3829.8181.81مختبرات طبٌةذكرولٌد عبده دمحم علً دمحم النوٌب552202077

غٌر ممبول1519195395.2528.5881.58مختبرات طبٌةأنثىاسماء عبدالعزٌز دمحم حمادي562201678

غٌر ممبول1719175394.8828.4681.46مختبرات طبٌةأنثىابرار دمحم علً لاسم الشرعب572203350ً

غٌر ممبول1521165298.1329.4481.44مختبرات طبٌةأنثىانهار مراد درهم سٌف582203112

غٌر ممبول2118135297.6329.2981.29مختبرات طبٌةذكربدر دمحم احمد لاسم زربه592203270

غٌر ممبول1915185297.2529.1881.18مختبرات طبٌةأنثىاٌة ولٌد دمحم حمٌد احمد العولم602200939ً

غٌر ممبول1722185780.3824.1181.11مختبرات طبٌةذكرصدام عبدالعزٌز مهٌوب احمد الكمال612206668ً

غٌر ممبول2120135490.2527.0881.08مختبرات طبٌةذكرسلٌمان سرحان صالح سٌف622200902

غٌر ممبول1919155391.7527.5380.53مختبرات طبٌةذكرهشام دمحم بن دمحم عبدهللا632203688

غٌر ممبول1920175681.6324.4980.49مختبرات طبٌةأنثىروى دمحم لائد حسن642202061

غٌر ممبول2020125293.7528.1380.13مختبرات طبٌةذكرتوهٌب عبدالرحمن احمد سعٌد الممدم652201459

غٌر ممبول182015539027.0080.00مختبرات طبٌةذكرعلً ناصر احمد دمحم662203285

غٌر ممبول1419175099.7529.9379.93مختبرات طبٌةذكرمحمود شكٌب دمحم عبدالخالك672202267

غٌر ممبول1820165486.2525.8879.88مختبرات طبٌةأنثىمها ابراهٌم عبدهللا دمحم الصغٌر682201123

غٌر ممبول1916165195.6328.6979.69مختبرات طبٌةأنثىرندا جمٌل عبدالولً الحاج692204072

غٌر ممبول1913185098.529.5579.55مختبرات طبٌةأنثىسمٌة امٌن دمحم حسن الممدم702202633

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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غٌر ممبول1720145195.1328.5479.54مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن هاشم عبدالرحمن المروس712204263ً

غٌر ممبول2121125484.6325.3979.39مختبرات طبٌةأنثىفهام احمد علً عبدهللا722200056

غٌر ممبول1621135097.8829.3679.36مختبرات طبٌةأنثىاٌناس خالد دمحم سٌف732201839

غٌر ممبول1816175194.3828.3179.31مختبرات طبٌةذكراسكندر ٌوسف عبده احمد742205695

غٌر ممبول2215165387.6326.2979.29مختبرات طبٌةذكراكرم احمد علً دمحم752204646

غٌر ممبول1721125097.529.2579.25مختبرات طبٌةأنثىمها عبده غالب دمحم العتاب762202584ً

غٌر ممبول1718185387.3826.2179.21مختبرات طبٌةذكربالل صادق عبدهللا ابراهٌم772202425

غٌر ممبول1920145386.3825.9178.91مختبرات طبٌةذكرمازن فؤاد خالد دمحم المروس782203163ً

غٌر ممبول1819155289.6326.8978.89مختبرات طبٌةأنثىوفاء خالد عبدالعزٌز ممبل الملٌك792200272ً

غٌر ممبول1816175192.8827.8678.86مختبرات طبٌةأنثىاٌالف عبدالرلٌب احمد عبدالخالك802204939

غٌر ممبول1716175095.8828.7678.76مختبرات طبٌةأنثىخلود احمد خالد ردمان الشرعب812202663ً

غٌر ممبول1722145385.6325.6978.69مختبرات طبٌةذكرعمر سعٌد سعٌد احمد الوضاح822205328ً

غٌر ممبول1820135191.527.4578.45مختبرات طبٌةأنثىسهام عبدالباسط عبدالغنً محمود832204683

غٌر ممبول1719134998.1329.4478.44مختبرات طبٌةأنثىمرام عبدالحمٌد نصر دمحم842203772

غٌر ممبول1717165094.6328.3978.39مختبرات طبٌةأنثىازهار امٌن علً حسان852201290

غٌر ممبول1917175384.2525.2878.28مختبرات طبٌةأنثىرغد علً دمحم عبدهللا862200951

غٌر ممبول2016155190.1327.0478.04مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالرلٌب حسن دمحم872200589

غٌر ممبول1921125286.525.9577.95مختبرات طبٌةذكرصمر دمحم عبدهللا دمحم882204133

غٌر ممبول1817155093.1327.9477.94مختبرات طبٌةأنثىتنوٌر عبدالموي احمد ناجً الشرعب892200748ً

غٌر ممبول1818165285.2525.5877.58مختبرات طبٌةذكرشعٌب دمحم الصغٌر عبده احمد902203139

غٌر ممبول2115134995.2528.5877.58مختبرات طبٌةذكرهانً دمحم حسن دمحم المروس912206669ً

غٌر ممبول1814185091.8827.5677.56مختبرات طبٌةذكرعلً دمحم علً عبدهللا922200465

غٌر ممبول1915144898.3829.5177.51مختبرات طبٌةذكربدرالدٌن ابراهٌم علً دمحم932202740

غٌر ممبول1418174994.1328.2477.24مختبرات طبٌةذكرعبدالرلٌب امٌن عبدالرلٌب دمحم942201789

غٌر ممبول1520155090.527.1577.15مختبرات طبٌةأنثىحنان علً سٌف سعٌد952201171

غٌر ممبول1615195090.2527.0877.08مختبرات طبٌةذكردمحم سعٌد عبده ممبل962202234

غٌر ممبول2021105186.6325.9976.99مختبرات طبٌةأنثىاسماء طه حسن احمد972203532

غٌر ممبول1815154896.528.9576.95مختبرات طبٌةأنثىاصاله حمود دمحم محً الدٌن982201451

غٌر ممبول1921115186.525.9576.95مختبرات طبٌةذكرصفوان عبدالرحمن دمحم ناج992204975ً

غٌر ممبول211894896.528.9576.95مختبرات طبٌةذكرموسى احمد خالد غالب زربة1002201405

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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غٌر ممبول1617154895.6328.6976.69مختبرات طبٌةذكرنصار امٌن عبده دمحم سٌف1012202777

غٌر ممبول1520134895.2528.5876.58مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالحك عبده دمحم مدهش1022200983

غٌر ممبول1418164895.1328.5476.54مختبرات طبٌةأنثىردٌنة عبدالوهاب دمحم عبدة1032202112

غٌر ممبول171516489528.5076.50مختبرات طبٌةذكراصٌل رفٌك عباس احمد1042204820

غٌر ممبول1717134798.2529.4876.48مختبرات طبٌةأنثىسارة عمار دمحم عبدالوهاب عبدهللا1052200269

غٌر ممبول1814154797.7529.3376.33مختبرات طبٌةأنثىهبة دمحم علً احمد ٌح1062201917ً

غٌر ممبول2013154894.3828.3176.31مختبرات طبٌةأنثىهبة عبدالمادر عبدالرحمن احمد السروري1072203600

غٌر ممبول201894797.6329.2976.29مختبرات طبٌةذكرهاٌل سعٌد احمد عل1082200374ً

غٌر ممبول2115124894.1328.2476.24مختبرات طبٌةذكروسٌم احمد مهٌوب سٌف1092205177

غٌر ممبول172194797.1329.1476.14مختبرات طبٌةأنثىسارة عبدالملن عبدهللا حسن1102205745

غٌر ممبول1617195280.3824.1176.11مختبرات طبٌةذكرصهٌب علً فرحان عل1112205833ً

غٌر ممبول1718124796.3828.9175.91مختبرات طبٌةذكررهٌب احمد حسن صالح زربه1122201189

غٌر ممبول1517154796.1328.8475.84مختبرات طبٌةأنثىهدٌل سلطان لاسم علً دمحم1132200279

غٌر ممبول1917134989.1326.7475.74مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالغنً علً سعٌد1142203580

غٌر ممبول1715154795.7528.7375.73مختبرات طبٌةأنثىعمره دمحم دمحم عمالن1152201213

غٌر ممبول212074892.2527.6875.68مختبرات طبٌةذكرعبدالغنً عبده صالح ناشر الهوٌدي1162201986

غٌر ممبول1818104698.7529.6375.63مختبرات طبٌةأنثىسهى امٌر علً احمد سعٌد1172203769

غٌر ممبول1318164795.1328.5475.54مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن جمٌل دمحم عثمان الفمٌه1182204465

غٌر ممبول1819124988.3826.5175.51مختبرات طبٌةذكراحمد العزي اسماعٌل غالب التبع1192207209ً

غٌر ممبول1718114698.3829.5175.51مختبرات طبٌةأنثىالهام دمحم سعد صالح عوض1202201363

غٌر ممبول141419479528.5075.50مختبرات طبٌةذكرشولً دمحم مهٌوب عثمان الفارع1212201443ً

غٌر ممبول1720104794.7528.4375.43مختبرات طبٌةذكرٌونس عبدالجلٌل طاهر عل1222204498ً

غٌر ممبول1815175084.525.3575.35مختبرات طبٌةذكراسماعٌل صادق حمٌد عبدالهادي1232205817

غٌر ممبول141816489127.3075.30مختبرات طبٌةذكراكرم عبدالرحمن لاسم عبدالعزٌز1242203309

غٌر ممبول2114144987.6326.2975.29مختبرات طبٌةذكربشار بشٌر عبدهللا غالب الراجح1252200294ً

غٌر ممبول1717144890.8827.2675.26مختبرات طبٌةأنثىبغداد هزاع عبدالولً ٌحٌى1262201664

غٌر ممبول1619144987.526.2575.25مختبرات طبٌةأنثىانتصار عبدالفتاح سعٌد احمد1272200883

غٌر ممبول1613174697.3829.2175.21مختبرات طبٌةذكرعالء صادق شرف عبدهللا1282202714

غٌر ممبول1317164697.3829.2175.21مختبرات طبٌةأنثىنسٌبه عبدالرحمن شمسان احمد1292205173

غٌر ممبول1518134697.2529.1875.18مختبرات طبٌةذكرعهد محمود علً دمحم1302203885
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غٌر ممبول1617164987.1326.1475.14مختبرات طبٌةذكرشكٌب عبدهللا دمحم ردمان1312202972

غٌر ممبول1818145083.6325.0975.09مختبرات طبٌةذكرمهند دمحم لائد مهٌوب الكمال1322201487ً

غٌر ممبول1916134889.8826.9674.96مختبرات طبٌةذكرعبده لاٌد صالح لاسم الحازم1332201629ً

غٌر ممبول151814479327.9074.90مختبرات طبٌةأنثىسحر فؤاد عبد البالً عبد الول1342201402ً

غٌر ممبول1622104889.6326.8974.89مختبرات طبٌةذكراٌوب دمحم مهٌوب دمحم الكمال1352202177ً

غٌر ممبول1819114889.1326.7474.74مختبرات طبٌةذكرغصان حمود خالد غالب زربه1362201181

غٌر ممبول201794695.528.6574.65مختبرات طبٌةأنثىمالن رزاز كامل احمد1372201049

غٌر ممبول2011164791.8827.5674.56مختبرات طبٌةذكرمشكور عبدهللا دمحم سفٌان1382205078

غٌر ممبول2017104791.527.4574.45مختبرات طبٌةذكربهاء احمد دمحم حسن1392203224

غٌر ممبول1316184791.3827.4174.41مختبرات طبٌةذكرابوبكر عادل دمحم احمد1402200039

غٌر ممبول1717114597.6329.2974.29مختبرات طبٌةأنثىفاتن عبدالرحٌم صالح عبدهللا1412200565

غٌر ممبول1416164694.1328.2474.24مختبرات طبٌةأنثىنور عبدالسالم هزاع الحاج عل1422203537ً

غٌر ممبول1614164694.1328.2474.24مختبرات طبٌةذكردمحم فؤاد عبدهللا دمحم غالب مغلس1432200544

غٌر ممبول172111498425.2074.20مختبرات طبٌةذكرصهٌب عبده لاسم ٌحٌى الكمال1442206719ً

غٌر ممبول1812184886.8826.0674.06مختبرات طبٌةذكرمعمر بجاش فرحان حسن1452204283

غٌر ممبول1818104693.528.0574.05مختبرات طبٌةذكراحمد دمحم سٌف علً اسماعٌل1462202814

غٌر ممبول1816124693.3828.0174.01مختبرات طبٌةأنثىانسام عادل عبدهللا دمحم1472202296

غٌر ممبول181514479027.0074.00مختبرات طبٌةأنثىبراءة عبدهللا حسان عبده1482200268

غٌر ممبول1812144410030.0074.00مختبرات طبٌةأنثىمواهب نورالدٌن عبده ممبل1492204518

غٌر ممبول1918114886.525.9573.95مختبرات طبٌةأنثىرغد احمد عبدالعزٌز ممبل الملٌك1502201966ً

غٌر ممبول171514469327.9073.90مختبرات طبٌةأنثىسارة عبدالحك عبدالرسول عبدالرزاق1512200767

غٌر ممبول1717144886.2525.8873.88مختبرات طبٌةأنثىامتالن دمحم احمد هزاع1522204416

غٌر ممبول1814144692.8827.8673.86مختبرات طبٌةذكرطه عبدهللا حمود سعٌد1532205606

غٌر ممبول211694692.6327.7973.79مختبرات طبٌةذكرمجاهد علً احمد سعٌد دمحم1542200574

غٌر ممبول1917114789.1326.7473.74مختبرات طبٌةذكرمتوكل عبدالرحمن لاسم احمد الحاتم1552201783ً

غٌر ممبول1217154498.8829.6673.66مختبرات طبٌةذكرالبراء دمحم دمحم عبده دمحم البالري1562201414

غٌر ممبول1919104884.8825.4673.46مختبرات طبٌةذكرحسٌن عارف لائد حسن1572202468

غٌر ممبول1614164691.3827.4173.41مختبرات طبٌةذكرابراهٌم هائل هزاع الحمادي1582201024

غٌر ممبول141416449829.4073.40مختبرات طبٌةأنثىعائشة علً احمد دمحم1592206285

غٌر ممبول1616124497.7529.3373.33مختبرات طبٌةأنثىرباب عبدالباري علً احمد العبٌدي1602201042
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غٌر ممبول1617144787.7526.3373.33مختبرات طبٌةأنثىالهام عبدالسالم دمحم خالد1612206844

غٌر ممبول1917114787.526.2573.25مختبرات طبٌةذكراسامه بشٌر عبدهللا حسن1622201698

غٌر ممبول1817114690.7527.2373.23مختبرات طبٌةذكراحمد صادق علً سٌف1632200030

غٌر ممبول171315459428.2073.20مختبرات طبٌةذكردمحم نبٌل احمد دمحم الشجاع1642202873

غٌر ممبول181811478726.1073.10مختبرات طبٌةذكرعالء عبدالباسط علً شرف1652206502

غٌر ممبول172254496.8829.0673.06مختبرات طبٌةأنثىامة الرحمن درهم ناجً لاسم1662201575

غٌر ممبول181416488324.9072.90مختبرات طبٌةأنثىهٌفاء عبداالله احمد عبدهللا1672202367

غٌر ممبول17219478625.8072.80مختبرات طبٌةذكرسهٌل عبدهللا سعٌد منصور1682203015

غٌر ممبول1810164495.6328.6972.69مختبرات طبٌةذكردمحم عبد الوهاب عمالن سعٌد1692200534

غٌر ممبول1717134785.525.6572.65مختبرات طبٌةذكراسامه عبده هزاع سعٌد1702201026

غٌر ممبول1314164398.3829.5172.51مختبرات طبٌةأنثىدالل مختار عبدالجللٌل ابراهٌم1712204797

غٌر ممبول1612174591.6327.4972.49مختبرات طبٌةذكرمهند رٌاض مهٌوب دمحم1722201149

غٌر ممبول1913134591.527.4572.45مختبرات طبٌةأنثىرحمة فتحً عبدالفتاح سعٌد الدبع1732202225ً

غٌر ممبول1311194397.8829.3672.36مختبرات طبٌةذكراٌمن عبد الباري علً طاهر1742205457

غٌر ممبول1313194591.1327.3472.34مختبرات طبٌةأنثىرحاب محمود احمد عبدهللا1752200536

غٌر ممبول181984591.1327.3472.34مختبرات طبٌةذكرعبده ناجً صالح لاٌد الشغدري1762201601

غٌر ممبول1416164687.526.2572.25مختبرات طبٌةذكرزائد سلطان عبدالجلٌل عبدهللا1772201939

غٌر ممبول191216478425.2072.20مختبرات طبٌةذكرباسل عبدالموي احمد ناح1782204335ً

غٌر ممبول1613154493.8828.1672.16مختبرات طبٌةذكروهبان عبدالرحمن لائد عثمان1792205188

غٌر ممبول1612174590.2527.0872.08مختبرات طبٌةذكردمحم مطهر عبدالرحمن عبدالولً الرمٌمة1802200973

غٌر ممبول1511184493.528.0572.05مختبرات طبٌةأنثىامنة فؤاد علً سعٌد غالب1812201096

غٌر ممبول1519134783.525.0572.05مختبرات طبٌةذكرمعتز عبدالباسط عبدالمجٌد علً الماض1822200923ً

غٌر ممبول1611194686.7526.0372.03مختبرات طبٌةأنثىوالء ولٌد حمٌد دمحم1832201865

غٌر ممبول1716134686.6325.9971.99مختبرات طبٌةأنثىاٌات عبدالغنً علً سعٌد1842204823

غٌر ممبول1418134589.8826.9671.96مختبرات طبٌةأنثىرؤى احمد دمحم غانم1852204397

غٌر ممبول1316144396.528.9571.95مختبرات طبٌةذكرعبدالملن مروان عبدهللا حسن1862201345

غٌر ممبول1218134396.2528.8871.88مختبرات طبٌةذكرمحفوظ سٌف دمحم عبدالمادر عبدالدائم1872201597

غٌر ممبول1216164492.7527.8371.83مختبرات طبٌةأنثىمنار نصر دمحم حٌدر المرش1882200410ً

غٌر ممبول1618114589.2526.7871.78مختبرات طبٌةذكرعبدهللا فٌصل لائد عبده لائد1892205522

غٌر ممبول131415429929.7071.70مختبرات طبٌةأنثىاٌة عبدالباري دمحم عبدالغن1902203771ً
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غٌر ممبول201984782.2524.6871.68مختبرات طبٌةذكرعبدالوهاب محمود عبدهللا لائد1912201909

غٌر ممبول1720104781.7524.5371.53مختبرات طبٌةذكرزٌاد عبدّللاه ردمان دمحم1922206009

غٌر ممبول1512164394.2528.2871.28مختبرات طبٌةأنثىعصماء عصام عبدالبالً عل1932202742ً

غٌر ممبول1414174587.526.2571.25مختبرات طبٌةأنثىجهاد طه ناجً غانم دمحم1942206546

غٌر ممبول1419114490.7527.2371.23مختبرات طبٌةذكرولٌد لائد دمحم لائد الجرادي1952205386

غٌر ممبول192174780.6324.1971.19مختبرات طبٌةأنثىمنى فؤاد علً عبدالرحمن الطٌار1962205936

غٌر ممبول171794393.8828.1671.16مختبرات طبٌةذكردمحم عادل على دمحم حمادي1972205842

غٌر ممبول1415164587.1326.1471.14مختبرات طبٌةأنثىاشجان رٌاض احمد سعٌد العرٌم1982200447ً

غٌر ممبول1613134296.528.9570.95مختبرات طبٌةذكرعبدالغفار احمد احمد سعٌد العكٌدي1992204092

غٌر ممبول1213164199.3829.8170.81مختبرات طبٌةأنثىاٌة نبٌل علً علً الحاضري2002201695

غٌر ممبول1418114392.527.7570.75مختبرات طبٌةأنثىعبٌر طارق احمد دمحم2012203413

غٌر ممبول1715134585.525.6570.65مختبرات طبٌةأنثىرحمة فؤاد علً سعٌد الفمٌة2022201571

غٌر ممبول1613174681.6324.4970.49مختبرات طبٌةذكرمشٌر دمحم غالب لائد2032203364

غٌر ممبول1417144584.7525.4370.43مختبرات طبٌةذكرروزانا عبدالفتاح عبدهللا ممبل2042200600

غٌر ممبول2111104294.7528.4370.43مختبرات طبٌةذكروهٌب احمد مسعد مثنى زربة2052201396

غٌر ممبول1414144294.6328.3970.39مختبرات طبٌةأنثىوئام عبده عائش عبدهللا مساوىء2062201088

غٌر ممبول1013184197.6329.2970.29مختبرات طبٌةأنثىخلود مهٌب مهٌوب حٌدر2072202457

غٌر ممبول1316154487.526.2570.25مختبرات طبٌةأنثىمعالً ودٌع عبده دمحم سٌف2082204682

غٌر ممبول1411184390.7527.2370.23مختبرات طبٌةذكرزٌاد توفٌك احمد احمد المحٌا2092200794

غٌر ممبول151994390.6327.1970.19مختبرات طبٌةذكرحسٌن علً دمحم دمحم2102202427

غٌر ممبول1515134390.3827.1170.11مختبرات طبٌةذكرجمال خالد مسعد عبدهللا الدغار2112202078

غٌر ممبول1416124293.528.0570.05مختبرات طبٌةذكراٌمن عبدالعلٌم عبدهللا الحاج2122205127

غٌر ممبول1914104390.1327.0470.04مختبرات طبٌةأنثىوالده عبدالوارث لاسم علً المهدي2132200217

غٌر ممبول161994486.6325.9969.99مختبرات طبٌةذكرحسام عبده حمود هزاع2142201365

غٌر ممبول1320114486.6325.9969.99مختبرات طبٌةذكراحمد عبدالملن لائد نعمان2152202983

غٌر ممبول1313154196.3828.9169.91مختبرات طبٌةأنثىمنال مبارن احمد عل2162203923ً

غٌر ممبول1812114196.2528.8869.88مختبرات طبٌةأنثىارزاق غالب سعٌد عمالن الحبش2172200788ً

غٌر ممبول141414429227.6069.60مختبرات طبٌةأنثىنهى صادق سعٌد فرحان المانع2182200591ً

غٌر ممبول1810154388.6326.5969.59مختبرات طبٌةذكرزكرٌا عبدهللا سٌف عل2192204718ً

غٌر ممبول1418124485.2525.5869.58مختبرات طبٌةأنثىسمٌه احمد دمحم عبدالوهاب2202204659

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل النهائي 

30+70%
حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غٌر ممبول1616114388.526.5569.55مختبرات طبٌةذكراشٌد عبده الصغٌر دمحم عل2212202353ً

غٌر ممبول191494291.7527.5369.53مختبرات طبٌةذكرامجد دمحم عبده احمد مهٌوب2222201165

غٌر ممبول1713114194.528.3569.35مختبرات طبٌةأنثىاٌة احمد عبدالمجٌد دبوان2232202470

غٌر ممبول191484194.3828.3169.31مختبرات طبٌةأنثىسمٌه دمحم علً لاسم الشرعب2242203353ً

غٌر ممبول181512458124.3069.30مختبرات طبٌةذكرشجاع الدٌن دمحم احمد عبدالوهاب2252205088

غٌر ممبول1612134193.8828.1669.16مختبرات طبٌةأنثىحنان نبٌل دمحم عبدهللا الحرٌب2262200532ً

غٌر ممبول1312174290.527.1569.15مختبرات طبٌةذكروسام طه حمٌد الحاج2272200859

غٌر ممبول181484097.1329.1469.14مختبرات طبٌةذكرمنتصر ابراهٌم علً عبده2282202781

غٌر ممبول161694193.7528.1369.13مختبرات طبٌةذكردمحم دمحم عبدهللا سلطان2292200968

غٌر ممبول1612124096.8829.0669.06مختبرات طبٌةأنثىبغداد وحٌد نعمان عبدالعلٌم العامري2302200292

غٌر ممبول1416134386.8826.0669.06مختبرات طبٌةذكربلٌغ احمد عبدهللا عبده2312200764

غٌر ممبول1514114096.8829.0669.06مختبرات طبٌةأنثىمٌسونة عبده لاسم دمحم عبده2322201383

غٌر ممبول1514154483.3825.0169.01مختبرات طبٌةأنثىعبٌر لاسم سٌف حمٌد عباس2332200333

غٌر ممبول1514124193.1327.9468.94مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن مطهر عبدهللا حسام2342202400

غٌر ممبول1614134386.3825.9168.91مختبرات طبٌةذكرعزالدٌن عبدالماهر علً حسان المنصوب2352200409

غٌر ممبول161510419327.9068.90مختبرات طبٌةذكرمهٌوب خالد لاسم ممبل2362200028

غٌر ممبول1014184289.526.8568.85مختبرات طبٌةذكرعبدالجلٌل دمحم حازم عبدالجلٌل2372202568

غٌر ممبول1515104095.8828.7668.76مختبرات طبٌةأنثىروان عبدالحك دائل بجاش2382202802

غٌر ممبول1515114192.527.7568.75مختبرات طبٌةذكرخطاب حمود فارع دمحم الوجٌه2392201707

غٌر ممبول1613144385.6325.6968.69مختبرات طبٌةأنثىازال احمد عبدهللا عباس2402204180

غٌر ممبول1114164192.2527.6868.68مختبرات طبٌةأنثىاٌمان دمحم اسماعٌل علً الحاشدي2412201638

غٌر ممبول915164095.528.6568.65مختبرات طبٌةذكرعزالدٌن عبدالسالم عبدهللا احمد2422200915

غٌر ممبول161874192.1327.6468.64مختبرات طبٌةذكرهالل عبداالله عبدالفغار عبدهللا2432202951

غٌر ممبول131117419227.6068.60مختبرات طبٌةذكراسامة اكرم لائد ناج2442203832ً

غٌر ممبول1715104288.526.5568.55مختبرات طبٌةأنثىامٌمه عبدالرلٌب حسن دمحم2452200595

غٌر ممبول171584094.7528.4368.43مختبرات طبٌةذكراكرم صادق علً دمحم2462202990

غٌر ممبول1514144384.7525.4368.43مختبرات طبٌةأنثىوردة دمحم عبده ابراهٌم2472203889

غٌر ممبول1215144191.3827.4168.41مختبرات طبٌةذكردمحم صادق دمحم احمد مهٌوب2482200999

غٌر ممبول1413134093.7528.1368.13مختبرات طبٌةأنثىبسمة دبوان احمد عبدالغن2492202601ً

غٌر ممبول1614114190.2527.0868.08مختبرات طبٌةذكرارحب منصور عبده عثمان2502200520
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غٌر ممبول1616104286.8826.0668.06مختبرات طبٌةأنثىاوسان عبدالعزٌز عبده احمد الماض2512201612ً

غٌر ممبول1015143996.8829.0668.06مختبرات طبٌةأنثىنور دمحم علً احمد ٌحٌى2522201919

غٌر ممبول1514103996.528.9567.95مختبرات طبٌةأنثىفاطمة علً دمحم سعد2532201126

غٌر ممبول1816104479.7523.9367.93مختبرات طبٌةأنثىرلٌة نجٌب احمد علً لاسم2542203529

غٌر ممبول1615104189.7526.9367.93مختبرات طبٌةأنثىابرار فٌصل عبدالخالك عبدالواسع2552204403

غٌر ممبول1412123899.6329.8967.89مختبرات طبٌةأنثىعبٌر دمحم علً احمد العامري2562201055

غٌر ممبول161894382.2524.6867.68مختبرات طبٌةذكراسامه عبدهللا احمد خالد2572205302

غٌر ممبول1514124188.8826.6667.66مختبرات طبٌةذكرعثمان عبدالسالم عبدهللا عل2582204843ً

غٌر ممبول91219409227.6067.60مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن عمر عبدالصمد ممبل2592201955

غٌر ممبول1313144091.8827.5667.56مختبرات طبٌةأنثىزهراء عبدالباسط عبدالودود دمحم2602201889

غٌر ممبول1216154381.3824.4167.41مختبرات طبٌةأنثىروى امٌن خالد ناجً العبٌدي2612201038

غٌر ممبول151894284.3825.3167.31مختبرات طبٌةذكرمراد عبدالسالم مهٌوب سعد2622202062

غٌر ممبول1312143994.1328.2467.24مختبرات طبٌةأنثىاٌات دمحم هزاع احمد2632202008

غٌر ممبول191394187.2526.1867.18مختبرات طبٌةذكروجدي سرحان علً غالب2642201162

غٌر ممبول1416104090.527.1567.15مختبرات طبٌةذكرمجد احمد دمحم سعٌد2652201192

غٌر ممبول1114143993.7528.1367.13مختبرات طبٌةأنثىسمر عبد الرلٌب ابراهٌم سالم العبس2662205348ً

غٌر ممبول121893993.6328.0967.09مختبرات طبٌةذكراسامة فٌصل علً احمد2672201006

غٌر ممبول171774186.8826.0667.06مختبرات طبٌةأنثىسعاد عبد الباري سرحان سٌف2682204312

غٌر ممبول1114133896.8829.0667.06مختبرات طبٌةأنثىصفاء عبده طاهر مهٌوب لاسم2692206174

غٌر ممبول1016133993.3828.0167.01مختبرات طبٌةأنثىحكٌمة عبده مسعد ناجً الوجٌه2702206817

غٌر ممبول1316103993.3828.0167.01مختبرات طبٌةذكراٌمن بشٌر ٌحٌى عبدالرزاق المك2712204089ً

غٌر ممبول1711113992.8827.8666.86مختبرات طبٌةذكرصالح عبدالباري سعٌد الحاج2722200988

غٌر ممبول912204185.7525.7366.73مختبرات طبٌةذكربشار جمٌل ردمان العزي2732202787

غٌر ممبول141211379929.7066.70مختبرات طبٌةأنثىعبٌر علً ممبل عبده2742200471

غٌر ممبول141313408926.7066.70مختبرات طبٌةأنثىسهى دمحم مهٌوب احمد الماض2752201701ً

غٌر ممبول1313123895.6328.6966.69مختبرات طبٌةأنثىمالن مصطفى عبدهللا الضمري2762200691

غٌر ممبول131984088.7526.6366.63مختبرات طبٌةذكراحمد جمٌل احمد عبدالعزٌز2772203075

غٌر ممبول191294088.7526.6366.63مختبرات طبٌةذكرهارون رشاد سلطان لاسم2782200795

غٌر ممبول91515399227.6066.60مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن دمحم سلطان علً احمد2792204192

غٌر ممبول1810124088.6326.5966.59مختبرات طبٌةذكرحمزة دمحم عبد الرحٌم دمحم2802203345
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غٌر ممبول156173895.2528.5866.58مختبرات طبٌةأنثىغٌداء شائف ابراهٌم سعد2812201519

غٌر ممبول1011173895.1328.5466.54مختبرات طبٌةأنثىمروى جالل احمد مرشد الجبري2822205222

غٌر ممبول141894185.1325.5466.54مختبرات طبٌةذكرعلً دمحم شرف احمد2832202806

غٌر ممبول1212153991.7527.5366.53مختبرات طبٌةذكرعدي مهٌوب نعمان احمد2842205483

غٌر ممبول1411154088.1326.4466.44مختبرات طبٌةأنثىعائشة عبدالوهاب هزبر خالد2852206592

غٌر ممبول1315134184.1325.2466.24مختبرات طبٌةذكرسلٌمان صادق دمحم عبدالجلٌل2862202024

غٌر ممبول151213408726.1066.10مختبرات طبٌةأنثىرحاب وحٌد عبدالوهاب عبدالبال2872202736ً

غٌر ممبول1112153893.6328.0966.09مختبرات طبٌةأنثىختام منصور احمد لاسم البرٌه2882203100ً

غٌر ممبول1212133796.8829.0666.06مختبرات طبٌةأنثىرٌم عبدالرحمن همام دمحم2892201661

غٌر ممبول1311143893.2527.9865.98مختبرات طبٌةأنثىبشرى عبدهللا عبده عثمان2902205825

غٌر ممبول1315113989.8826.9665.96مختبرات طبٌةأنثىشذى توفٌك دمحم احمد عل2912201593ً

غٌر ممبول131213389327.9065.90مختبرات طبٌةأنثىاٌمان امٌن احمد لاسم المخالف2922200398ً

غٌر ممبول181283892.8827.8665.86مختبرات طبٌةأنثىالطاف طه غالب عبدهللا2932203142

غٌر ممبول141693989.3826.8165.81مختبرات طبٌةأنثىامة الرحمن ابراهٌم دمحم فرحان2942202991

غٌر ممبول1413123989.3826.8165.81مختبرات طبٌةأنثىاحالم صالح دمحم حسن العواض2952202606ً

غٌر ممبول111415408625.8065.80مختبرات طبٌةأنثىامال علً حسن احمد2962200888

غٌر ممبول15168398926.7065.70مختبرات طبٌةذكرردمان مرتضى ردمان عبده2972205465

غٌر ممبول1212164084.7525.4365.43مختبرات طبٌةذكرٌوسف عبده لائد عثمان2982206750

غٌر ممبول121113369829.4065.40مختبرات طبٌةذكرخلٌفه احمد دمحم سٌف البرٌه2992200304ً

غٌر ممبول1511123891.2527.3865.38مختبرات طبٌةذكرٌمن رشاد علً احمد3002201128

غٌر ممبول171584084.525.3565.35مختبرات طبٌةأنثىسناء احمد غالب عل3012202366ً

غٌر ممبول161594084.525.3565.35مختبرات طبٌةذكرنبٌل دمحم احمد سعٌد3022200738

غٌر ممبول19127389127.3065.30مختبرات طبٌةذكرنجم عبداالحد شرف دمحم عبدهللا الجرادي3032202163

غٌر ممبول171093697.3829.2165.21مختبرات طبٌةأنثىهٌفاء احمد نعمان علً مرشد3042201062

غٌر ممبول12916379428.2065.20مختبرات طبٌةأنثىسناء علً دمحم احمد3052201900

غٌر ممبول810183697.2529.1865.18مختبرات طبٌةأنثىفله دمحم عابد عبدالجلٌل غٌالن3062201188

غٌر ممبول1511113793.8828.1665.16مختبرات طبٌةذكرعمر سلطان حمود احمد3072200980

غٌر ممبول1510133890.527.1565.15مختبرات طبٌةذكراحمد عٌدي امٌن لاسم3082204784

غٌر ممبول161393890.3827.1165.11مختبرات طبٌةذكرعمر طه دمحم لائد العامري3092204641

غٌر ممبول1310133696.528.9564.95مختبرات طبٌةأنثىلٌالً جمٌل علً علً سالم3102200556
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غٌر ممبول151383696.3828.9164.91مختبرات طبٌةأنثىروى عبداالله احمد مهٌوب3112201829

غٌر ممبول1511103696.3828.9164.91مختبرات طبٌةأنثىاٌة غالب سعٌد عمالن3122200785

غٌر ممبول181293986.2525.8864.88مختبرات طبٌةأنثىبشرى دمحم علً عبدالغن3132205408ً

غٌر ممبول1712124179.3823.8164.81مختبرات طبٌةذكراسامه امٌن دمحم غالب التبع3142201969ً

غٌر ممبول107183598.8829.6664.66مختبرات طبٌةذكراٌمن دمحم عبدالمادر دمحم3152203274

غٌر ممبول121793888.8826.6664.66مختبرات طبٌةذكرهالل عبدالرحٌم دمحم مهٌوب3162204000

غٌر ممبول1411133888.7526.6364.63مختبرات طبٌةذكرزٌاد احمد نعمان عبدالبال3172207147ً

غٌر ممبول1310163985.2525.5864.58مختبرات طبٌةذكراشرف احمد عبده احمد3182205067

غٌر ممبول161774081.8824.5664.56مختبرات طبٌةذكراسماعٌل علً هزاع عبداللطٌف3192205774

غٌر ممبول1512103791.6327.4964.49مختبرات طبٌةذكرعمار خالد مهٌوب حسان3202204105

غٌر ممبول1111133598.1329.4464.44مختبرات طبٌةأنثىروان عبده غالب وهبة3212200405

غٌر ممبول171383888.1326.4464.44مختبرات طبٌةأنثىانتخاب عبدالرلٌب عبدالرب حزام الفمٌه3222203258

غٌر ممبول1010163694.3828.3164.31مختبرات طبٌةأنثىروان محمود عبدالحمٌد سلطان الشمٌري3232203541

غٌر ممبول1311133790.8827.2664.26مختبرات طبٌةأنثىحنان صادق سٌف سعٌد العامري3242202328

غٌر ممبول1012153790.3827.1164.11مختبرات طبٌةذكرحسام دمحم عبدالواحد عبدالسالم3252204999

غٌر ممبول161293790.1327.0464.04مختبرات طبٌةذكرهارون مسعد دمحم حسن3262202947

غٌر ممبول191733983.3825.0164.01مختبرات طبٌةذكرصالح عبده عبدهللا سٌف3272202957

غٌر ممبول1315103886.6325.9963.99مختبرات طبٌةأنثىانسام ماجد عبدالكرٌم لائد3282201673

غٌر ممبول131115398324.9063.90مختبرات طبٌةذكرابوبكر طالل عبده احمد3292203536

غٌر ممبول109173692.8827.8663.86مختبرات طبٌةذكرلصً وسٌم دمحم احمد3302202045

غٌر ممبول131683788.8826.6663.66مختبرات طبٌةأنثىرٌم مصطفى حسن دائل حمادي3312203585

غٌر ممبول131115398224.6063.60مختبرات طبٌةأنثىسناء مختار عبدهللا لائد3322201618

غٌر ممبول710183595.1328.5463.54مختبرات طبٌةأنثىسحر محفوظ عبدالوهاب هاشم3332202179

غٌر ممبول1214103691.7527.5363.53مختبرات طبٌةأنثىسهاد علً دمحم عبدالرحٌم الواف3342202445ً

غٌر ممبول911153594.8828.4663.46مختبرات طبٌةأنثىرغد ابوبكر عبدالماجد عبدالرحمن سعد لائد3352200281

غٌر ممبول129153691.527.4563.45مختبرات طبٌةأنثىنوال دمحم ممبل عبدهللا3362203604

غٌر ممبول121212369127.3063.30مختبرات طبٌةأنثىنهله عبدالرلٌب عبدهللا عبد الرزاق3372201471

غٌر ممبول1212103497.6329.2963.29مختبرات طبٌةأنثىاسماء دمحم احمد غالب الحبش3382205122ً

غٌر ممبول161383787.6326.2963.29مختبرات طبٌةأنثىهٌفاء دمحم سعٌد احمد3392201289

غٌر ممبول161273594.2528.2863.28مختبرات طبٌةأنثىبسمة عادل عبٌد عبدالموي ناج3402201148ً
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غٌر ممبول16139388425.2063.20مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن علً عبده عبدهللا3412202184

غٌر ممبول611183593.6328.0963.09مختبرات طبٌةذكرلصً نبٌل دمحم عبدالرحمن3422201953

غٌر ممبول1211123593.528.0563.05مختبرات طبٌةذكرجابر عبدهللا هزاع عبدالول3432201358ً

غٌر ممبول121583593.2527.9862.98مختبرات طبٌةأنثىروئ امٌن عبده علً احمد3442202220

غٌر ممبول131563496.3828.9162.91مختبرات طبٌةأنثىرحاب ولٌد عبدالمجٌد عل3452204381ً

غٌر ممبول1010153592.7527.8362.83مختبرات طبٌةأنثىشهد احمد احمد لاسم سنان3462202536

غٌر ممبول1810103882.6324.7962.79مختبرات طبٌةأنثىرهف عبدالسالم مهٌوب الطٌب الرفاع3472205227ً

غٌر ممبول1314103785.8825.7662.76مختبرات طبٌةأنثىمعالً عبدالجلٌل طاهر حسن3482205773

غٌر ممبول91316388224.6062.60مختبرات طبٌةذكراحمد دمحم عبده عثمان3492204721

غٌر ممبول1513103881.524.4562.45مختبرات طبٌةذكربالل عبدالوهاب لائد عبدالوارث3502203429

غٌر ممبول1113113591.527.4562.45مختبرات طبٌةأنثىمٌمونة عادل حمٌد الحاج احمد الحداد3512200273

غٌر ممبول141483688.1326.4462.44مختبرات طبٌةأنثىروان عبد الرحمن سعٌد سٌف العبٌدي3522202845

غٌر ممبول16134339829.4062.40مختبرات طبٌةذكرسفٌرعبدالرلٌب عبده عبدهللا3532203952

غٌر ممبول912143591.2527.3862.38مختبرات طبٌةأنثىرحاب بجاش عبده صالح الشرعب3542203135ً

غٌر ممبول1313103687.8826.3662.36مختبرات طبٌةأنثىفاطمة احمد عبده فرحان3552202409

غٌر ممبول139133591.1327.3462.34مختبرات طبٌةأنثىاٌات عبدالحكٌم فرحان ناصر3562206188

غٌر ممبول125193687.3826.2162.21مختبرات طبٌةذكروهٌب دمحم حمٌد حسن3572201851

غٌر ممبول1313123880.3824.1162.11مختبرات طبٌةأنثىروان صادق احمد دمحم3582200912

غٌر ممبول915113590.3827.1162.11مختبرات طبٌةأنثىمً دمحم حسن فرحان الحمٌري3592200757

غٌر ممبول1513103880.2524.0862.08مختبرات طبٌةذكرعاصم احمد علً دمحم3602202808

غٌر ممبول109143396.8829.0662.06مختبرات طبٌةأنثىهدٌل وهٌب دمحم احمد صالح3612200396

غٌر ممبول1113113589.7526.9361.93مختبرات طبٌةذكرعابد عبدالسالم دمحم غالب3622201385

غٌر ممبول121312378324.9061.90مختبرات طبٌةذكرٌوسف لاسم صالح زٌد3632206859

غٌر ممبول111111339628.8061.80مختبرات طبٌةأنثىتهانً العواضً لاسم غٌالن3642204854

غٌر ممبول14139368625.8061.80مختبرات طبٌةذكراصٌل صادق لائد احمد المحراب3652202432ً

غٌر ممبول81114339628.8061.80مختبرات طبٌةأنثىشٌماء فهد ٌوسف احمد مسعود3662200660

غٌر ممبول1211133685.8825.7661.76مختبرات طبٌةأنثىهداٌة فواز عبدهللا دمحم البدوي3672205051

غٌر ممبول1210123492.527.7561.75مختبرات طبٌةأنثىعبٌر منٌر صادق صالح النوٌه3682202999ً

غٌر ممبول1311103492.3827.7161.71مختبرات طبٌةذكررافت سعٌد عبدهللا عل3692201033ً

غٌر ممبول151010358926.7061.70مختبرات طبٌةذكراحمد سٌف علً عبدالكرٌم3702205684
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غٌر ممبول14146349227.6061.60مختبرات طبٌةذكرساجد عبدالمجٌد نعمان ابراهٌم3712206822

غٌر ممبول151193588.6326.5961.59مختبرات طبٌةذكرعلً عبدالفتاح علً حمود3722202330

غٌر ممبول141653588.1326.4461.44مختبرات طبٌةذكرنائف عبدالعزٌز احمد راوح3732203346

غٌر ممبول1210133587.526.2561.25مختبرات طبٌةأنثىاٌة فٌصل لائد سٌف المخالف3742202068ً

غٌر ممبول151093490.7527.2361.23مختبرات طبٌةأنثىمٌان محمود عبدالواسع سعٌد الصوف3752205735ً

غٌر ممبول119143490.1327.0461.04مختبرات طبٌةأنثىنسٌبة عبدالحكٌم عبدالواحد سٌف3762206439

غٌر ممبول108153392.7527.8360.83مختبرات طبٌةذكرسامً نذٌر عبد الرحمن عبده3772202841

غٌر ممبول139113392.7527.8360.83مختبرات طبٌةذكرمبارن لائد دمحم ناج3782202455ً

غٌر ممبول811143392.3827.7160.71مختبرات طبٌةذكرنجم الدٌن سالم علً صالح3792206644

غٌر ممبول1210143682.3824.7160.71مختبرات طبٌةذكردمحم علً احمد دمحم حٌدرة3802202232

غٌر ممبول181073585.2525.5860.58مختبرات طبٌةأنثىردٌنة عبدالجلٌل عبدهللا سلطان3812203342

غٌر ممبول913113391.7527.5360.53مختبرات طبٌةأنثىخدٌجة احمد سعٌد احمد3822201015

غٌر ممبول121013358525.5060.50مختبرات طبٌةذكرصهٌب عادل دمحم علً دمحم ناج3832202530ً

غٌر ممبول15173358525.5060.50مختبرات طبٌةذكركمال احمد عبدهللا عبدالمادر السروري3842204080

غٌر ممبول131293488.1326.4460.44مختبرات طبٌةذكرتنوٌر وضاح عبد الجلٌل سٌف المنصوب3852204991

غٌر ممبول111673488.1326.4460.44مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالباسط عبده احمد الشغدري3862206960

غٌر ممبول111593584.7525.4360.43مختبرات طبٌةأنثىعائده منٌر سعٌد دبوان3872201528

غٌر ممبول13138348826.4060.40مختبرات طبٌةأنثىمودٌة دمحم احمد عبدهللا3882201272

غٌر ممبول911143487.526.2560.25مختبرات طبٌةذكرمصطفى كمال عبدالعزٌز عبدهللا السبئ3892204719ً

غٌر ممبول89173487.526.2560.25مختبرات طبٌةذكرعالء عبدهللا سٌف عبدالسالم3902207280

غٌر ممبول118133294.1328.2460.24مختبرات طبٌةأنثىعائشة علً دمحم سعٌد غالب3912206455

غٌر ممبول109123196.8829.0660.06مختبرات طبٌةأنثىهدٌل جمٌل عبدهللا مهٌوب المر3922201665

غٌر ممبول121293390.1327.0460.04مختبرات طبٌةذكردمحم عبده سٌف عساج3932202323

غٌر ممبول121283293.3828.0160.01مختبرات طبٌةذكرحافظ عبدالرلٌب احمد ناج3942205216ً

غٌر ممبول1698339027.0060.00مختبرات طبٌةأنثىاٌه سمٌر شمسان احمد3952201276

غٌر ممبول139123486.6325.9959.99مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالحافظ عبدهللا عثمان3962201802

غٌر ممبول815103389.8826.9659.96مختبرات طبٌةأنثىشورى حمود عبدهللا عبدالواحد الطٌار3972204848

غٌر ممبول131012358324.9059.90مختبرات طبٌةذكرذٌاب عبدالرحمن علً دمحم3982207095

غٌر ممبول151373582.8824.8659.86مختبرات طبٌةأنثىسلوى دمحم طاهر عمالن3992203212

غٌر ممبول146103099.529.8559.85مختبرات طبٌةذكرمروان عبدالمٌوم دمحم اسماعٌل4002201603
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غٌر ممبول1111113389.2526.7859.78مختبرات طبٌةأنثىنوف منٌر رزاز دمحم4012205378

غٌر ممبول131183292.527.7559.75مختبرات طبٌةذكرعمٌل دمحم عبده عل4022205262ً

غٌر ممبول1210103292.3827.7159.71مختبرات طبٌةأنثىنوال مبارن احمد علً امٌن4032203920

غٌر ممبول105163195.528.6559.65مختبرات طبٌةذكرشهد عبدالحمٌد علً مله4042200581ً

غٌر ممبول126143292.1327.6459.64مختبرات طبٌةذكرمعتصم معمر غرسان عل4052206951ً

غٌر ممبول1110113291.8827.5659.56مختبرات طبٌةأنثىمنار وسٌم احمد احمد عبدالواسع4062200259

غٌر ممبول710153291.6327.4959.49مختبرات طبٌةأنثىلجٌن عبدالمغنً عبدالرحمن عبدهللا4072201022

غٌر ممبول119133388.1326.4459.44مختبرات طبٌةذكرجمال امٌن عبدالغنً شمسان4082206261

غٌر ممبول171043194.3828.3159.31مختبرات طبٌةذكرجمعان عبدالرحمن لاسم محسن4092204891

غٌر ممبول147133484.3825.3159.31مختبرات طبٌةذكرفرج احمد عبدالحفٌط عبده4102200990

غٌر ممبول16783194.3828.3159.31مختبرات طبٌةأنثىغادة ٌحٌى عبدالجلٌل منصور4112200553

غٌر ممبول97173387.526.2559.25مختبرات طبٌةذكرحذٌفة عبدالحمٌد صادق عبدالحمٌد4122207153

غٌر ممبول1210123484.1325.2459.24مختبرات طبٌةذكرمروة دمحم سعٌد مسعود الحمادي4132205767

غٌر ممبول121293387.3826.2159.21مختبرات طبٌةذكرحاشد فٌصل سعٌد دمحم4142201614

غٌر ممبول17793387.3826.2159.21مختبرات طبٌةأنثىامل دمحم دمحم عبدالموي4152201212

غٌر ممبول121383387.3826.2159.21مختبرات طبٌةذكرعبده سعٌد مثنى علً صالح المروس4162206663ً

غٌر ممبول107133096.8829.0659.06مختبرات طبٌةأنثىودٌعة نعمان دمحم ممبل4172201366

غٌر ممبول119123290.1327.0459.04مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالباسط دمحم عبده دمحم4182203053

غٌر ممبول14126329027.0059.00مختبرات طبٌةأنثىبثٌنة عماد دمحم حسن4192201423

غٌر ممبول131383483.2524.9858.98مختبرات طبٌةذكرهٌثم مصطفى علً سلطان4202204386

غٌر ممبول159103483.2524.9858.98مختبرات طبٌةذكردمحم عبدهللا دمحم فرحان4212204546

غٌر ممبول911153579.8823.9658.96مختبرات طبٌةذكرمشتاق امٌن طاهر دمحم4222202833

غٌر ممبول107133096.3828.9158.91مختبرات طبٌةذكراحمد دمحم احمد سٌف الصبري4232202477

غٌر ممبول131293482.8824.8658.86مختبرات طبٌةذكراكرم امٌن دمحم احمد السوٌدي4242205155

غٌر ممبول126153386.1325.8458.84مختبرات طبٌةذكربشار فٌصل دمحم عبدهللا4252206981

غٌر ممبول61311309628.8058.80مختبرات طبٌةأنثىعبٌر دمحم امٌن سعٌد4262204457

غٌر ممبول1111103288.7526.6358.63مختبرات طبٌةذكرٌعموب احمد ناجً عبده4272205940

غٌر ممبول101583385.1325.5458.54مختبرات طبٌةذكرمعتصم عبدالرحمن احمد دمحم4282202641

غٌر ممبول713113191.3827.4158.41مختبرات طبٌةأنثىاشواق صادق حسن دمحم الجهالن4292205822ً

غٌر ممبول119133384.6325.3958.39مختبرات طبٌةأنثىزٌنب عبدالمادر سعٌد مكرد الحرٌب4302204337ً
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غٌر ممبول113163094.6328.3958.39مختبرات طبٌةأنثىشهد عادل سٌف عبدالرحمن4312204290

غٌر ممبول1011113287.7526.3358.33مختبرات طبٌةذكراحمد عبده صالح عبدهللا4322207142

غٌر ممبول10147319127.3058.30مختبرات طبٌةأنثىمعالً عبدالمجٌد دمحم عبده4332200576

غٌر ممبول151253287.6326.2958.29مختبرات طبٌةذكرجوهر دمحم عبدالمادر علً الماض4342206199ً

غٌر ممبول139113384.1325.2458.24مختبرات طبٌةأنثىالحان عبدالكرٌم سعٌد دمحم بشر4352201607

غٌر ممبول121383383.8825.1658.16مختبرات طبٌةأنثىصفاء عبدالوهاب نعمان غالب4362200707

غٌر ممبول131173190.3827.1158.11مختبرات طبٌةذكرامجد خالد احمد علً دمحم ناج4372201284ً

غٌر ممبول105153093.6328.0958.09مختبرات طبٌةأنثىالفت منٌر سعٌد دمحم4382201060

غٌر ممبول16863093.6328.0958.09مختبرات طبٌةأنثىٌسرى عبدالرحٌم صالح عبدهللا4392200290

غٌر ممبول121283286.8826.0658.06مختبرات طبٌةذكردمحم عبده علً عبده عباس4402203704

غٌر ممبول88143093.1327.9457.94مختبرات طبٌةأنثىاسماء مختار دمحم نور الدٌن4412204696

غٌر ممبول131173189.7526.9357.93مختبرات طبٌةأنثىبتول عبدالناصر عبده مكرد4422201047

غٌر ممبول11712309327.9057.90مختبرات طبٌةأنثىرغدا مهٌوب حزام فرحان4432200399

غٌر ممبول151433286.2525.8857.88مختبرات طبٌةذكراٌاد خالد عبدهللا علوان4442202770

غٌر ممبول16883286.2525.8857.88مختبرات طبٌةأنثىسندس دمحم عبد العزٌز احمد غالب4452203340

غٌر ممبول121293382.8824.8657.86مختبرات طبٌةذكرهالل منصور جزٌالن اسماعٌل البرٌه4462200469ً

غٌر ممبول117133189.526.8557.85مختبرات طبٌةأنثىشٌماء عبد الموي دمحم غالب4472200735

غٌر ممبول151053092.3827.7157.71مختبرات طبٌةأنثىاحسان عادل دمحم حمود4482202308

غٌر ممبول1498318926.7057.70مختبرات طبٌةأنثىاوسان مطهر سٌف علً سٌف الحٌدري4492202613

غٌر ممبول95152995.528.6557.65مختبرات طبٌةأنثىعائشة محسن علً غالب4502200610

غٌر ممبول119103091.6327.4957.49مختبرات طبٌةذكراسامة دمحم مهٌوب سٌف4512205291

غٌر ممبول131463381.3824.4157.41مختبرات طبٌةذكردمحم غالب مهٌوب عبدالجلٌل4522203054

غٌر ممبول12712318826.4057.40مختبرات طبٌةذكرعبدالمجٌد عبدهللا دمحم احمد عباس4532203755

غٌر ممبول121283284.525.3557.35مختبرات طبٌةذكرغسان هزاع احمد عبده4542207301

غٌر ممبول111093091.1327.3457.34مختبرات طبٌةأنثىمها عبدهللا دمحم احمد بشٌر4552205163

غٌر ممبول1488309127.3057.30مختبرات طبٌةذكرحارث عبدالوارث لاسم عبده4562206073

غٌر ممبول111172994.2528.2857.28مختبرات طبٌةذكرصدام دمحم عبدهللا عل4572204503ً

غٌر ممبول121093187.2526.1857.18مختبرات طبٌةأنثىاٌمان ٌحً سعٌد ناج4582202153ً

غٌر ممبول88143090.527.1557.15مختبرات طبٌةذكرابراهٌم دمحم احمد عبدالرحمن4592202380

غٌر ممبول11812318726.1057.10مختبرات طبٌةأنثىنبٌهه نبٌل عبده دمحم صالح4602205397
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غٌر ممبول131183282.7524.8356.83مختبرات طبٌةأنثىخلود نعمان احمد عبد هللا4612201332

غٌر ممبول10992895.9828.7956.79مختبرات طبٌةأنثىعبٌر عبدالحمٌد دمحم شرف عل4622200284ً

غٌر ممبول14993282.6324.7956.79مختبرات طبٌةأنثىدعاء جمال علً ناجً دمحم4632202466

غٌر ممبول129103185.8825.7656.76مختبرات طبٌةأنثىبٌان عبده دمحم سعٌد4642202617

غٌر ممبول13882992.3827.7156.71مختبرات طبٌةأنثىسارة عبدهللا مسعد علً عوض4652205103

غٌر ممبول121283282.3824.7156.71مختبرات طبٌةذكراٌاد صادق دمحم دمحم4662206518

غٌر ممبول127123185.525.6556.65مختبرات طبٌةأنثىكفاح عبدالجلٌل عبدالحمٌد سٌف4672202591

غٌر ممبول95152992.1327.6456.64مختبرات طبٌةذكرامٌن سعٌد مدهش عل4682204898ً

غٌر ممبول111082991.8827.5656.56مختبرات طبٌةأنثىرغده تٌسٌر دمحم سعٌد ناشر االثوري4692204734

غٌر ممبول14893185.1325.5456.54مختبرات طبٌةذكررمزي عبدالجلٌل عبده مدهش4702205568

غٌر ممبول151343281.7524.5356.53مختبرات طبٌةذكراٌوب ٌاسن ردمان عبده4712205453

غٌر ممبول910102991.7527.5356.53مختبرات طبٌةأنثىنهلة دمحم دمحم علً ناج4722205854ً

غٌر ممبول98122991.6327.4956.49مختبرات طبٌةأنثىزٌنب عبداالله لائد عل4732202599ً

غٌر ممبول121373281.3824.4156.41مختبرات طبٌةذكرابراهٌم دمحم احمد دحان4742202784

غٌر ممبول141163184.6325.3956.39مختبرات طبٌةذكرصمر عبدالسالم مارش حمود الحلٌس4752200858ً

غٌر ممبول12713328124.3056.30مختبرات طبٌةذكروسٌم دمحم ناجً دمحم البرهم4762204508ً

غٌر ممبول811102990.2527.0856.08مختبرات طبٌةأنثىاٌةالرحمن توفٌك علً لائد4772207000

غٌر ممبول96142990.1327.0456.04مختبرات طبٌةأنثىمنار مزٌد دمحم االغبري4782200441

غٌر ممبول116112893.3828.0156.01مختبرات طبٌةأنثىسهام عبده احمد ممبل4792206230

غٌر ممبول12710299027.0056.00مختبرات طبٌةأنثىمنً عبدالغنً دمحم مهٌوب4802201081

غٌر ممبول78122796.2528.8855.88مختبرات طبٌةأنثىهبة خلٌل طاهر دمحم مرشد4812204419

غٌر ممبول14883086.1325.8455.84مختبرات طبٌةذكراعتدال عبدهللا عثمان احمد4822202460

غٌر ممبول117102892.2527.6855.68مختبرات طبٌةذكرامل علً سعٌد ناصر دمحم الصامت4832201690

غٌر ممبول57172988.8826.6655.66مختبرات طبٌةأنثىسمٌة امجد طاهر هزاع4842201754

غٌر ممبول137113182.1324.6455.64مختبرات طبٌةأنثىمرٌم دمحم سعٌد دبوان سٌف4852201533

غٌر ممبول98133085.2525.5855.58مختبرات طبٌةأنثىشهد كامل عبداللطٌف فرحان4862204606

غٌر ممبول151042988.526.5555.55مختبرات طبٌةذكرعاصم عبدالغنً علً نعمان4872201873

غٌر ممبول101182988.526.5555.55مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالبالً عبدهللا غالب4882203058

غٌر ممبول91092891.7527.5355.53مختبرات طبٌةأنثىرٌم هائل حسن عبدالسالم4892201207

غٌر ممبول11412279528.5055.50مختبرات طبٌةذكراسامة مختار دمحم ابراهٌم4902206783
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غٌر ممبول1398308525.5055.50مختبرات طبٌةذكرعزي ممبل علً عبده4912205611

غٌر ممبول125122988.2526.4855.48مختبرات طبٌةأنثىزٌنب عبدالباري علً ناجً البرٌه4922202756ً

غٌر ممبول107102794.7528.4355.43مختبرات طبٌةذكرصخر محمود عبدالمجٌد عبدالواسع4932200209

غٌر ممبول1199298826.4055.40مختبرات طبٌةأنثىندى عبدهللا عثمان عبدهللا4942203725

غٌر ممبول87132891.2527.3855.38مختبرات طبٌةذكردمحم رمزي حزام دمحم4952201688

غٌر ممبول11972794.5828.3755.37مختبرات طبٌةأنثىوئام فواز سعٌد عبدالجلٌل4962204775

غٌر ممبول131263181.1324.3455.34مختبرات طبٌةأنثىمواهب عبدالجلٌل عبدالسالم دبوان سٌف4972201525

غٌر ممبول109123181.1324.3455.34مختبرات طبٌةذكردمحم ٌاسٌن عبدهللا احمد البناء4982201488

غٌر ممبول85152890.8827.2655.26مختبرات طبٌةأنثىرغد اسماعٌل دمحم ناجً حسام الشٌخ4992201000

غٌر ممبول13692890.8827.2655.26مختبرات طبٌةأنثىثروة معاذ سعٌد دمحم5002200727

غٌر ممبول76162987.526.2555.25مختبرات طبٌةأنثىشهد توفٌك دمحم سعٌد5012201756

غٌر ممبول69132890.3827.1155.11مختبرات طبٌةذكرعماد عبدالمجٌد علً لائد5022201807

غٌر ممبول13610298726.1055.10مختبرات طبٌةذكربندر علً حسن علً الجهم5032200787ً

غٌر ممبول81192890.1327.0455.04مختبرات طبٌةأنثىحماس عبدالسالم محمود لائد5042201936

غٌر ممبول85132696.4828.9454.94مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن عارف علً عثمان5052200054

غٌر ممبول77142889.3826.8154.81مختبرات طبٌةذكراحمد علً احمد دمحم5062205071

غٌر ممبول14793082.6324.7954.79مختبرات طبٌةذكربشار فائز علً سعٌد5072204816

غٌر ممبول91362889.2526.7854.78مختبرات طبٌةأنثىلمٌاء دمحم صالح عبدهللا حسن5082201905

غٌر ممبول86132792.527.7554.75مختبرات طبٌةأنثىحنٌن عبدالواحد مهٌوب دمحم الشعب5092205142ً

غٌر ممبول101182985.7525.7354.73مختبرات طبٌةذكرصهٌب عبدالرب علً هزبر5102202680

غٌر ممبول89122985.7525.7354.73مختبرات طبٌةذكرمصطفى احمد دمحم صالح5112203433

غٌر ممبول141153081.7524.5354.53مختبرات طبٌةذكرحسام دمحم دمحم ردمان عل5122202067ً

غٌر ممبول111172984.8825.4654.46مختبرات طبٌةذكردمحم انور علً حسان غالب الجعفري5132202285

غٌر ممبول61192694.6328.3954.39مختبرات طبٌةذكرتمٌم احمد عبده احمد5142203423

غٌر ممبول97112791.2527.3854.38مختبرات طبٌةذكرادهم فٌصل ناجً غالب5152201025

غٌر ممبول78142984.525.3554.35مختبرات طبٌةأنثىفاطمه عباس علً دمحم سعٌد5162200808

غٌر ممبول11982886.6325.9953.99مختبرات طبٌةذكرزبٌدة نعمان دمحم ممبل5172204131

غٌر ممبول71192789.8826.9653.96مختبرات طبٌةذكرعدي عبداالله علً سٌف5182202616

غٌر ممبول76112499.8829.9653.96مختبرات طبٌةأنثىمها بجاش عبدالرحمن الكمال5192201004ً

غٌر ممبول13952789.526.8553.85مختبرات طبٌةذكراحمد لائد احمد عبدهللا الشغدري5202205938
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غٌر ممبول106112789.3826.8153.81مختبرات طبٌةأنثىاٌة عبدالحلٌم احمد مرشد5212205559

غٌر ممبول1189288625.8053.80مختبرات طبٌةأنثىفاطمة مراد عبدهللا دمحم الممطري5222200710

غٌر ممبول9982692.527.7553.75مختبرات طبٌةأنثىسلوى حسان سعٌد دمحم5232202627

غٌر ممبول10512278926.7053.70مختبرات طبٌةأنثىعائشة عبدالجبار دمحم احمد5242207309

غٌر ممبول13842595.528.6553.65مختبرات طبٌةذكرعبدالحافظ عبدالرحمن مهٌوب عساج الجالل5252200013

52644003 nغٌر ممبول10882692.1227.6453.64مختبرات طبٌةأنثىرٌحانة عبده احمد سعٌد

غٌر ممبول49142788.7526.6353.63مختبرات طبٌةأنثىبدرٌة عبدالرحمن ناجً دمحم صالح5272207306

غٌر ممبول114122788.6326.5953.59مختبرات طبٌةأنثىمروى ناصر فٌصل احمد عبدالوهاب5282200555

غٌر ممبول106112788.526.5553.55مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالكرٌم نعمان لاسم عبدهللا5292202044

غٌر ممبول15492884.7525.4353.43مختبرات طبٌةذكرعاصم فؤاد خالد غالب ناج5302204545ً

غٌر ممبول11982884.7525.4353.43مختبرات طبٌةذكرعلً عبدهللا نعمان مجل5312201952ً

غٌر ممبول12982981.1324.3453.34مختبرات طبٌةذكرزكرٌا عبدهللا دمحم احمد اسماعٌل5322203831

غٌر ممبول14672787.6326.2953.29مختبرات طبٌةأنثىخدٌجة نبٌل عبدهللا دمحم5332203232

غٌر ممبول117102884.1325.2453.24مختبرات طبٌةذكردمحم دمحم حسن عبدالوهاب5342202745

غٌر ممبول910102980.7524.2353.23مختبرات طبٌةأنثىهٌفاء عبده ممبل عبدهللا5352203612

غٌر ممبول81192883.7525.1353.13مختبرات طبٌةذكرٌوسف ٌعموب ناصر ٌوسف المساوى5362206359

غٌر ممبول6615278726.1053.10مختبرات طبٌةأنثىاٌمان دمحم عبدهللا الملٌك5372203695ً

غٌر ممبول107112883.6325.0953.09مختبرات طبٌةذكرعاصم علً فائد جمٌل5382205095

53944005 nغٌر ممبول77142883.6325.0953.09مختبرات طبٌةأنثىرٌم عبدهللا احمد احمد

غٌر ممبول71192786.6325.9952.99مختبرات طبٌةأنثىلمٌس منٌر لائد مهٌوب5402202449

غٌر ممبول9910288324.9052.90مختبرات طبٌةأنثىربى عبدالمدوس علً لاسم5412201684

غٌر ممبول7810259327.9052.90مختبرات طبٌةأنثىعهد نبٌل احمد دمحم الصنوي5422203644

غٌر ممبول92162786.1325.8452.84مختبرات طبٌةأنثىشٌماء فهد عبده دمحم5432201639

غٌر ممبول969249628.8052.80مختبرات طبٌةأنثىمالن مالن دمحم لحطان5442200178

غٌر ممبول13962882.6324.7952.79مختبرات طبٌةأنثىساجدة دمحم هزاع عل5452203778ً

غٌر ممبول8892592.6327.7952.79مختبرات طبٌةأنثىدرة معاذ دمحم الحاج5462203169

غٌر ممبول75132592.527.7552.75مختبرات طبٌةأنثىسهى سامً مهٌوب هادي5472200792

غٌر ممبول13882979.1323.7452.74مختبرات طبٌةأنثىعفاف سعد حسن احمد الزبٌر5482200200

غٌر ممبول74152689.1326.7452.74مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالولً مهٌوب بجاش مغلس5492201035

غٌر ممبول1276259227.6052.60مختبرات طبٌةذكرجواد فؤاد مهٌوب لائد5502204520

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل النهائي 

30+70%
حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غٌر ممبول12872785.1325.5452.54مختبرات طبٌةذكراصٌل علً احمد ممبل5512205480

غٌر ممبول125102785.1325.5452.54مختبرات طبٌةأنثىغدٌر عبدالعالم علً دمحم5522204415

غٌر ممبول111612881.7524.5352.53مختبرات طبٌةأنثىعائشة منٌر سعٌد دبوان5532201527

غٌر ممبول8514278525.5052.50مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالكرٌم حسان لائد5542201962

غٌر ممبول10792688.2526.4852.48مختبرات طبٌةذكراٌمن عبد الوكٌل عبادي احمد5552201703

غٌر ممبول11982881.524.4552.45مختبرات طبٌةذكرعصمت عبدالجلٌل سعٌد لاسم5562201184

غٌر ممبول1169268826.4052.40مختبرات طبٌةأنثىمها عبدالموي عبده دمحم5572200547

غٌر ممبول97102687.526.2552.25مختبرات طبٌةأنثىبثٌنه جمال دمحم خالد5582202290

غٌر ممبول122122687.526.2552.25مختبرات طبٌةذكراسامة مصطفى عبده احمد شمسان5592202384

غٌر ممبول57132590.7527.2352.23مختبرات طبٌةذكررافت عبدالخالك عبدالرحمن اسماعٌل5602203508

غٌر ممبول5712249428.2052.20مختبرات طبٌةأنثىسٌمون ناٌف دمحم عبده الجعفري5612204205

غٌر ممبول96112687.1326.1452.14مختبرات طبٌةأنثىعفراء احمد دمحم صالح5622202598

غٌر ممبول12782783.525.0552.05مختبرات طبٌةذكردمحم مهٌوب احمد هزاع5632206634

غٌر ممبول10892783.3825.0152.01مختبرات طبٌةذكراحمد دمحم سعٌد مهٌوب االسعدي5642201793

غٌر ممبول88112783.2524.9851.98مختبرات طبٌةذكرلصً دمحم حمود احمد الكمال5652206944ً

غٌر ممبول11592589.6326.8951.89مختبرات طبٌةأنثىشذى مصطفى حمٌد الحاج احمد الحداد5662200278

غٌر ممبول10882686.1325.8451.84مختبرات طبٌةذكراكرم عبدالموي سعٌد عبدهللا العدوف5672205444ً

غٌر ممبول8872395.6328.6951.69مختبرات طبٌةأنثىلبنه عبدالكرٌم دمحم احمد عبده5682205167

غٌر ممبول14652588.9526.6951.69مختبرات طبٌةأنثىرٌم فواز دمحم النهم5692206097ً

غٌر ممبول96112685.525.6551.65مختبرات طبٌةأنثىروى نائل احمد صالح سفٌان5702200643

غٌر ممبول11792781.6324.4951.49مختبرات طبٌةأنثىامة الرحمن طاهر علً ثابت5712200642

غٌر ممبول96122781.6324.4951.49مختبرات طبٌةذكرشهاب سلٌمان سالم عبدهللا5722202203

غٌر ممبول97112781.2524.3851.38مختبرات طبٌةأنثىردٌنه عبدالغفار دمحم عبدالمادر5732203016

غٌر ممبول8972490.8827.2651.26مختبرات طبٌةأنثىاٌة صادق دمحم ابراهٌم الوجٌه5742202313

غٌر ممبول9962490.8827.2651.26مختبرات طبٌةأنثىهبه دمحم غالب احمد الوجٌة5752200602

غٌر ممبول71082587.3826.2151.21مختبرات طبٌةأنثىحنان دمحم هزاع ثابت5762202556

غٌر ممبول13682780.6324.1951.19مختبرات طبٌةأنثىحماس صدٌك حزام سالم5772206994

غٌر ممبول13682780.6324.1951.19مختبرات طبٌةذكرحسان علً حسان لاسم5782205832

غٌر ممبول10772490.527.1551.15مختبرات طبٌةأنثىجواهر غالب دمحم عل5792205686ً

غٌر ممبول104112587.1326.1451.14مختبرات طبٌةذكرخالد توفٌك عبدالمادر مدهش5802205418
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غٌر ممبول91052490.3827.1151.11مختبرات طبٌةذكرعدي منٌر احمد احمد5812202939

غٌر ممبول11511278024.0051.00مختبرات طبٌةأنثىسماح محبوب علً لاسم الٌوسف5822202621ً

غٌر ممبول888249027.0051.00مختبرات طبٌةذكرمعمر عبدالباسط محمود عبدالحمٌد5832205381

غٌر ممبول86122683.2524.9850.98مختبرات طبٌةذكرخدٌجة حمود دمحم راشد5842205409

غٌر ممبول6911268324.9050.90مختبرات طبٌةذكردمحم احمد سفٌان هاشم5852206566

غٌر ممبول8792489.3826.8150.81مختبرات طبٌةأنثىحنٌن دمحم علً صالح الرعٌن5862204148ً

غٌر ممبول105112682.6324.7950.79مختبرات طبٌةذكرحافظ دمحم احمد ابراهٌم5872200473

غٌر ممبول10772489.2526.7850.78مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن دمحم عبده صالح صنج5882204385ً

غٌر ممبول8972489.1326.7450.74مختبرات طبٌةذكراسامة نصر لاسم سعٌد ثابت5892203944

غٌر ممبول8982585.7525.7350.73مختبرات طبٌةأنثىبشرى عبده عائض عبدهللا سعٌد5902204455

غٌر ممبول84112392.3827.7150.71مختبرات طبٌةأنثىامه الرحمن نبٌل عبده سٌف5912200572

غٌر ممبول10942392.3827.7150.71مختبرات طبٌةذكرارسالن احمد علً غالب حسن5922203021

غٌر ممبول78112682.2524.6850.68مختبرات طبٌةذكرحمزة احمد دمحم سعٌد5932200348

غٌر ممبول81262682.2524.6850.68مختبرات طبٌةذكرعبدهللا عبدالحبٌب عبدالحمٌد نعمان5942203023

غٌر ممبول10852392.1327.6450.64مختبرات طبٌةذكرعماد احمد دمحم احمد زربة5952201462

غٌر ممبول7892488.7526.6350.63مختبرات طبٌةأنثىمٌسون عبدالسالم احمد دمحم5962205962

غٌر ممبول11592585.3825.6150.61مختبرات طبٌةأنثىفاطمة جمٌل سلطان دمحم عثمان5972203507

غٌر ممبول7811268224.6050.60مختبرات طبٌةذكراحمد معاذ سعٌد عبده المدس5982202960ً

غٌر ممبول6982391.8827.5650.56مختبرات طبٌةأنثىفكرٌة ناصر عبده احمد باعلوي5992203547

غٌر ممبول10962585.1325.5450.54مختبرات طبٌةأنثىصفاء عبدهللا سلطان علً راجح6002201764

غٌر ممبول91052488.3826.5150.51مختبرات طبٌةأنثىامل عبدالهادي دمحم هزاع6012201655

غٌر ممبول12742391.527.4550.45مختبرات طبٌةذكردمحم عبده خالد لحطان االدرٌس6022201886ً

غٌر ممبول8792488.1326.4450.44مختبرات طبٌةأنثىامٌمة غالب سعٌد احمد6032200676

غٌر ممبول101052584.3825.3150.31مختبرات طبٌةذكرعبدالولً احمد دمحم حسن6042205953

غٌر ممبول1178268124.3050.30مختبرات طبٌةذكروائل دمحم علً عبداللطٌف6052202992

غٌر ممبول8982584.2525.2850.28مختبرات طبٌةذكرمعتصم مهٌوب دمحم سعٌد6062204517

غٌر ممبول96112680.7524.2350.23مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالحفٌظ عبدالمجٌد دمحم6072201681

غٌر ممبول124102680.6324.1950.19مختبرات طبٌةأنثىاالء نائف سٌف خالد مشعل6082206929

غٌر ممبول131102487.2526.1850.18مختبرات طبٌةذكرمعتصم دمحم علً عبد الحاج6092205189

غٌر ممبول9942293.8828.1650.16مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن صالح عبدهللا زٌد وادي6102204623

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



اجواليانجليزيكيوياءاحياء

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل النهائي 

30+70%
حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  ) 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الطب والعلوم الصحٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غٌر ممبول8962390.527.1550.15مختبرات طبٌةذكرغمدان احمد دمحم سٌف6112206647

غٌر ممبول4892197.1329.1450.14مختبرات طبٌةأنثىسارة عبدالباسط سعٌد اسماعٌل6122202620

غٌر ممبول77112583.7525.1350.13مختبرات طبٌةأنثىغادة عبدالجبار لائد عبده دمحم6132202637

غٌر ممبول1347248726.1050.10مختبرات طبٌةذكرلصً عبد هللا حمٌد حسن6142204524

غٌر ممبول511102680.2524.0850.08مختبرات طبٌةذكرفهٌم فٌصل سعٌد عبدهللا عبده6152205192

غٌر ممبول86102486.8826.0650.06مختبرات طبٌةذكرمؤٌد مختار سعٌد حسان احمد6162202319

غٌر ممبول96102583.2524.9849.98مختبرات طبٌةأنثىثرٌا عبده دمحم سعٌد6172205119

غٌر ممبول1057229327.9049.90مختبرات طبٌةأنثىمالن ابو السرور صالح سٌف6182206464

غٌر ممبول11732196.1328.8449.84مختبرات طبٌةأنثىمنٌاء عبدهللا دمحم عبدهللا6192204470

غٌر ممبول71082582.7524.8349.83مختبرات طبٌةأنثىمروى لائد سٌف عبدالبالً العامري6202205125

غٌر ممبول969248625.8049.80مختبرات طبٌةأنثىمارٌة عبدالبدٌع عبدالوهاب عبدالمادر6212206904

غٌر ممبول96102582.524.7549.75مختبرات طبٌةذكررؤى فؤاد احمد لطف عمالن6222204125

غٌر ممبول91222389.1326.7449.74مختبرات طبٌةأنثىعداله عادل عبدالغنً دمحم6232201446

غٌر ممبول10692582.3824.7149.71مختبرات طبٌةذكراحمد عدنان دمحم عبدالرحمن السروري6242205063

غٌر ممبول61082485.6325.6949.69مختبرات طبٌةأنثىملكة لاسم مرشد احمد6252206196

غٌر ممبول10662292.1327.6449.64مختبرات طبٌةأنثىهاله احمد دمحم عدالعلٌم الشرعب6262202666ً

غٌر ممبول7992582.1324.6449.64مختبرات طبٌةذكردمحم منصور عبده علً سعٌد6272200632

غٌر ممبول6982388.526.5549.55مختبرات طبٌةأنثىرشاء عبدالرحمن عبدهللا مدهش6282202952

غٌر ممبول61062291.2527.3849.38مختبرات طبٌةذكرلصً احمد سعٌد عبده زٌد6292203788

غٌر ممبول8692387.6326.2949.29مختبرات طبٌةأنثىدٌنا دمحم عبد الحمٌد ردمان6302204776

غٌر ممبول9592387.6326.2949.29مختبرات طبٌةذكرمجٌب عبدالحمٌد عبدهللا احمد العلٌم6312201474ً

غٌر ممبول55132387.526.2549.25مختبرات طبٌةأنثىهدى سعٌد غالب حسان6322201804

غٌر ممبول8792484.1325.2449.24مختبرات طبٌةأنثىمهاد عماد طاهر سعٌد الصوف6332204922ً

غٌر ممبول94122580.7524.2349.23مختبرات طبٌةذكرصالح احمد دمحم صالح بوكري6342205576

غٌر ممبول7872290.6327.1949.19مختبرات طبٌةأنثىسبا دمحم حمٌد عون السفٌان6352201602ً

غٌر ممبول8862290.527.1549.15مختبرات طبٌةذكراصٌل عبدالوهاب دمحم سٌف6362206062

غٌر ممبول8972483.525.0549.05مختبرات طبٌةأنثىابتهال جمٌل حسان سٌف6372200995

غٌر ممبول75122483.525.0549.05مختبرات طبٌةذكردمحم ٌاسر عبدالرشٌد دمحم6382204412

غٌر ممبول45152483.1324.9448.94مختبرات طبٌةأنثىسارة عبدالباري ثابت عبدهللا6392206443

غٌر ممبول6792289.7526.9348.93مختبرات طبٌةأنثىتسنٌم دمحم عبد العلٌم عبد الرلٌب6402203001
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غٌر ممبول11772579.6323.8948.89مختبرات طبٌةذكردمحم فؤاد دمحم سعٌد6412203012

غٌر ممبول8962386.2525.8848.88مختبرات طبٌةذكرعلً عبدالكرٌم عبدهللا علً دمحم لاسم6422206715

غٌر ممبول11852482.7524.8348.83مختبرات طبٌةذكرعبدالحلٌم طاهر مهٌوب دبوان6432206910

غٌر ممبول71062385.8825.7648.76مختبرات طبٌةذكرطه شرف حسان دمحم المنصوب6442205771

غٌر ممبول9310228926.7048.70مختبرات طبٌةأنثىرٌم ماجد سعٌد دمحم احمد6452201467

غٌر ممبول101032385.3825.6148.61مختبرات طبٌةذكراحمد محمود عبدالجلٌل لاسم6462205113

غٌر ممبول104102481.8824.5648.56مختبرات طبٌةأنثىرسلة عبده عبدهللا احمد6472204368

غٌر ممبول8772288.2526.4848.48مختبرات طبٌةذكرجبر حسان صالح ممبل6482201003

غٌر ممبول51182481.524.4548.45مختبرات طبٌةأنثىهالة دمحم عبدالحكٌم عل6492205226ً

غٌر ممبول11762481.3824.4148.41مختبرات طبٌةذكراحمد دمحم عبد عبد الدائم عبد هللا البرٌهب6502202111

غٌر ممبول8782384.6325.3948.39مختبرات طبٌةأنثىخدٌجة خالد دمحم هاشم6512205973

غٌر ممبول9482191.2527.3848.38مختبرات طبٌةأنثىطابا مهٌوب صالح حسن الحسن6522204059ً

غٌر ممبول61072384.3825.3148.31مختبرات طبٌةذكرعبدهللا عبدالرحٌم سعٌد سعٌد الحمري6532202894

غٌر ممبول6892384.3825.3148.31مختبرات طبٌةأنثىهدى عبدهللا محً الدٌن عبدالفتاح6542203134

غٌر ممبول10552094.1328.2448.24مختبرات طبٌةذكررافت عبدالباسط دمحم عل6552203785ً

غٌر ممبول6972287.2526.1848.18مختبرات طبٌةأنثىامل عصام دمحم سٌف سعٌد الصالح6562206485ً

غٌر ممبول7762093.7528.1348.13مختبرات طبٌةذكراحمد جمٌل احمد نعمان6572204022

غٌر ممبول8682286.7526.0348.03مختبرات طبٌةأنثىدعاء ناجً حسان عبده عبدهللا6582206189

غٌر ممبول81142383.3825.0148.01مختبرات طبٌةأنثىبثٌنة عبدالمادر علً احمد اللبٌن6592205228

غٌر ممبول47102189.7526.9347.93مختبرات طبٌةذكرسلمان توفٌك غالب نعمان العامري6602203703

غٌر ممبول84102286.2525.8847.88مختبرات طبٌةذكردمحم جبرٌل العزي حمٌد البرٌه6612201794ً

غٌر ممبول10652189.526.8547.85مختبرات طبٌةذكرسعد محمود عبده سعد6622202602

غٌر ممبول10672382.7524.8347.83مختبرات طبٌةذكردمحم هاشم عبدهللا سٌف6632205134

غٌر ممبول11531995.7528.7347.73مختبرات طبٌةأنثىعائشة دمحم عبدالغنً سٌف6642200851

غٌر ممبول6982382.3824.7147.71مختبرات طبٌةذكرشاهر ثابت دمحم عبدالواحد6652205421

غٌر ممبول36132285.6325.6947.69مختبرات طبٌةذكرسلمان سعٌد عبده عل6662201763ً

غٌر ممبول71062382.2524.6847.68مختبرات طبٌةذكرمبارن عبده لاٌد حسن النامس6672205305

غٌر ممبول4910238224.6047.60مختبرات طبٌةذكرٌاسٌن احمد علً حسن6682204376

غٌر ممبول5992381.7524.5347.53مختبرات طبٌةأنثىاسرار فٌصل دمحم ناجً عل6692205146ً

غٌر ممبول7672091.7527.5347.53مختبرات طبٌةأنثىمرٌم احمد حسن دمحم6702207082
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غٌر ممبول6782188.3826.5147.51مختبرات طبٌةذكررٌان عبدهللا دمحم بن دمحم6712200774

غٌر ممبول46102091.3827.4147.41مختبرات طبٌةأنثىالعفراء دمحم احمد فارع6722203823

غٌر ممبول7792380.8824.2647.26مختبرات طبٌةذكرلصً جالل ممبل احمد مرشد6732204614

غٌر ممبول9932186.6325.9946.99مختبرات طبٌةأنثىلٌبٌا علً سعٌد لائد6742205903

غٌر ممبول9482186.3825.9146.91مختبرات طبٌةأنثىمروى جمال غالب دمحم6752205685

67644006 nغٌر ممبول6610228324.9046.90مختبرات طبٌةأنثىمرام امٌن دمحم سعٌد

غٌر ممبول65122379.2523.7846.78مختبرات طبٌةأنثىشٌما سهٌل دمحم منصور الشمٌري6772201521

غٌر ممبول9641992.527.7546.75مختبرات طبٌةذكرعبدهللا عبدالسالم دمحم عبدالواسع6782207009

غٌر ممبول10942379.1323.7446.74مختبرات طبٌةأنثىخلود خالد علً عبدهللا6792204130

غٌر ممبول7741895.528.6546.65مختبرات طبٌةذكرعاصم عبدالوهاب طاهر حسان6802200316

غٌر ممبول9482185.3825.6146.61مختبرات طبٌةذكرشرٌف مجاهد دمحم حسٌن6812201453

غٌر ممبول6792281.8824.5646.56مختبرات طبٌةذكرداؤود عوض حمود عبدهللا6822205776

غٌر ممبول9852281.8824.5646.56مختبرات طبٌةأنثىصابرٌن عبد الواحدعبده مهٌوب عبدهللا6832204663

غٌر ممبول9562088.1326.4446.44مختبرات طبٌةأنثىربا موسى فرحان دمحم حزام6842202251

غٌر ممبول6491990.8827.2646.26مختبرات طبٌةذكردمحم عبداالله حمود عبدالرب6852205758

غٌر ممبول5692087.2526.1846.18مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن علً عبدهللا دمحم6862207097

غٌر ممبول11462183.8825.1646.16مختبرات طبٌةأنثىهدٌل عفٌف موفك مهٌوب6872205423

غٌر ممبول71132183.6325.0946.09مختبرات طبٌةأنثىرٌاء دمحم دمحم عبدالوهاب6882206797

غٌر ممبول10572280.1324.0446.04مختبرات طبٌةأنثىعائشه عفٌف علً دمحم عبدالوهاب6892201921

غٌر ممبول766199027.0046.00مختبرات طبٌةأنثىمرام دمحم احمد غالب6902202388

غٌر ممبول8572085.3825.6145.61مختبرات طبٌةأنثىهال توفٌك دمحم عبدهللا الحداء6912205536

غٌر ممبول876218224.6045.60مختبرات طبٌةذكرانس عبده لائد دمحم6922205273

غٌر ممبول6111189227.6045.60مختبرات طبٌةذكراسامة علً عبدهللا عباس العزعزي6932206447

غٌر ممبول9742085.1325.5445.54مختبرات طبٌةأنثىحٌاة سعٌد غالب دمحم الشمٌري6942202696

غٌر ممبول8492181.524.4545.45مختبرات طبٌةأنثىفاطمة عبدهللا دمحم عبدهللا الهجم6952200573ً

غٌر ممبول7481987.8826.3645.36مختبرات طبٌةأنثىاٌه نجٌب عبده سعٌد6962201440

غٌر ممبول9562084.525.3545.35مختبرات طبٌةأنثىزٌنب حمود عبدالرحمن لاسم6972202202

غٌر ممبول8631794.528.3545.35مختبرات طبٌةأنثىبثٌنة عبدهللا احمد دمحم6982204121

غٌر ممبول8852181.1324.3445.34مختبرات طبٌةذكررشٌد علً فاضل دمحم6992205956

غٌر ممبول10652180.7524.2345.23مختبرات طبٌةأنثىاسماء علً عبدهللا لاسم7002205080
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70144009 nغٌر ممبول5771987.3826.2145.21مختبرات طبٌةذكرعصام عبده دمحم مهٌوب

غٌر ممبول5972180.524.1545.15مختبرات طبٌةأنثىنبٌهة احمد غالب دمحم7022202322

غٌر ممبول5761890.1327.0445.04مختبرات طبٌةذكررامز فضل عباس احمد7032206103

غٌر ممبول3992180.1324.0445.04مختبرات طبٌةذكراسامة عادل دمحم عبدالرحمن7042202759

غٌر ممبول783189027.0045.00مختبرات طبٌةأنثىروٌدا دمحم عبدالعزٌز عبده دمحم7052200922

غٌر ممبول7410218024.0045.00مختبرات طبٌةأنثىفاطمة عبدالسالم سالم فارع المذحج7062200745ً

غٌر ممبول12442083.2524.9844.98مختبرات طبٌةذكراٌهاب احمد عبد مهٌوب7072206427

غٌر ممبول11452082.7524.8344.83مختبرات طبٌةأنثىدعاء دمحم غالب لحطان عل7082206973ً

غٌر ممبول9562082.6324.7944.79مختبرات طبٌةأنثىسهر طارق احمد عبدالجلٌل البرٌه7092202834ً

غٌر ممبول4882081.7524.5344.53مختبرات طبٌةذكر،.عاشور محرم دمحماحمد عبده 7102202819

غٌر ممبول71032081.524.4544.45مختبرات طبٌةأنثىنهلة عبدالمنان لائد نصر7112203560

غٌر ممبول11441984.2525.2844.28مختبرات طبٌةأنثىسارة سعٌد عبدهللا لائد العرٌم7122205702ً

غٌر ممبول8361790.7527.2344.23مختبرات طبٌةذكرابراهٌم غالب سعٌد عمالن7132201468

غٌر ممبول9472080.524.1544.15مختبرات طبٌةأنثىصفاء عبدالحكٌم عبدالرلٌب عبدالرسول7142205406

غٌر ممبول24101693.6328.0944.09مختبرات طبٌةذكراصٌل مهٌوب احمد غالب7152206504

غٌر ممبول5782080.1324.0444.04مختبرات طبٌةأنثىالعنود عبدالرلٌب ردمان عبده7162201749

غٌر ممبول8662079.7523.9343.93مختبرات طبٌةذكرعماد فٌصل عبده عل7172203177ً

غٌر ممبول6772079.523.8543.85مختبرات طبٌةأنثىاالء عبدالحمن دمحم سٌف الحداد7182206631

غٌر ممبول6851982.7524.8343.83مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالحمٌد دمحم صالح الصائغ7192202647

غٌر ممبول964198224.6043.60مختبرات طبٌةذكرزٌاد مٌثاق احمد عبدالمجٌد7202206958

غٌر ممبول9641981.8824.5643.56مختبرات طبٌةذكردمحم انور عبدالحمٌد السماف7212200975

غٌر ممبول5941884.3825.3143.31مختبرات طبٌةأنثىهدٌل جالل عبدالجلٌل سفٌان البرٌه7222207180ً

غٌر ممبول6451592.3827.7142.71مختبرات طبٌةأنثىسعاد امٌن عبدالرحمن احمد7232205004

غٌر ممبول8641881.2524.3842.38مختبرات طبٌةأنثىخلود عبدالعزٌز عمالن عل7242201005ً

غٌر ممبول6841881.2524.3842.38مختبرات طبٌةذكرجار هللا دماج نصر لاسم7252206241

غٌر ممبول7331397.8829.3642.36مختبرات طبٌةذكراٌمن دمحم سلطان سٌف7262206516

غٌر ممبول6831784.3825.3142.31مختبرات طبٌةذكرنصٌر طالل سعٌد مهٌوب7272200935

غٌر ممبول638178425.2042.20مختبرات طبٌةذكرشهاب عبد السالم عبده مهٌوب7282201609

غٌر ممبول6571880.524.1542.15مختبرات طبٌةذكربٌان امٌن دمحم عبدهللا نعمان7292204505

غٌر ممبول6471783.525.0542.05مختبرات طبٌةذكرعبدهللا عبدالرحمن دمحم حسن الماض7302205187ً
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غٌر ممبول9361879.8823.9641.96مختبرات طبٌةذكراحمد دمحم عبدالواحد عبدالموي7312201265

غٌر ممبول629178324.9041.90مختبرات طبٌةأنثىهبه عوض امٌن سالم عبدهللا7322200831

غٌر ممبول6441491.8827.5641.56مختبرات طبٌةذكرحمزه فؤاد عبدالوهاب عل7332201732ً

غٌر ممبول555158826.4041.40مختبرات طبٌةأنثىعصماء مححمد لاسم نصر7342207065

غٌر ممبول4571684.525.3541.35مختبرات طبٌةأنثىامنٌه عبدالرحمن عبده دمحم سعٌد7352203789

غٌر ممبول7551781.1324.3441.34مختبرات طبٌةذكردمحم هائل دمحم علً الدخٌن7362204622

غٌر ممبول6551684.1325.2441.24مختبرات طبٌةذكرعمٌل دمحم احمد حسن7372201598

غٌر ممبول4761780.7524.2341.23مختبرات طبٌةأنثىدعاء نبٌل سٌف بجاش7382205988

غٌر ممبول564158726.1041.10مختبرات طبٌةذكرنافع منصور ناشر هزاع7392206586

غٌر ممبول3741489.2526.7840.78مختبرات طبٌةأنثىبسمة ٌعموب عبدالسالم احمد7402204467

غٌر ممبول5361489.1326.7440.74مختبرات طبٌةأنثىهبة عبدالرحمن دمحم حسن الماض7412202840ً

غٌر ممبول5551583.525.0540.05مختبرات طبٌةأنثىسونٌا منصور دمحم لائد علً الزغرورى7422200865

غٌر ممبول6631583.525.0540.05مختبرات طبٌةذكرنذٌر عبدالباري احمد عبدالرحمن7432204456

غٌر ممبول3751582.6324.7939.79مختبرات طبٌةأنثىامل هشام سعٌد دمحم سالم7442206769

غٌر ممبول3751582.1324.6439.64مختبرات طبٌةذكرعالء محمود ثابت دمحم7452200554

غٌر ممبول446148525.5039.50مختبرات طبٌةأنثىبثٌنة عبد الرحمن عبد الباري عبد الفتاح7462202646

غٌر ممبول544138224.6037.60مختبرات طبٌةأنثىخولة دمحم عبدهللا دمحم7472200181

بدون هوٌة1619144991.7527.5376.53مختبرات طبٌةذكرمكرم احمد دمحم حمود االصبح7482206022ً

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


