
اجواليانجليزيكيوياءاحياء

هقبول182316579428.2085.20مساعد طبٌب عامأنثىبسمة فٌصل رشاد حسن فرحان1

هقبول222115588425.2083.20مساعد طبٌب عامأنثىحماس جمٌل احمد حٌدر الصبري2

هقبول1718155091.8827.5677.56مساعد طبٌب عامأنثىافنان مطهر دمحم لاسم عل3ً

هقبول1613174687.3826.2172.21مساعد طبٌب عامذكرخلٌفه عبده حسن احمد4

هقبول2012114396.7529.0372.03مساعد طبٌب عامأنثىشذى مختار دمحم حسن5

هقبول161615478324.9071.90مساعد طبٌب عامأنثىٌاسمٌن محسن6

هقبول1615154686.2525.8871.88مساعد طبٌب عامأنثىسهٌر عبدالمجٌد ناجً لائد الصوف7ً

هقبول162084486.1325.8469.84مساعد طبٌب عامأنثىامةاالله دمحم لائد حسن8

هقبول1516144581.7524.5369.53مساعد طبٌب عامأنثىرحمة اسماعٌل دمحم حسن حٌدر9

هقبول141414428826.4068.40مساعد طبٌب عامأنثىابرار انور دمحم فاضل حسن10

هقبول15179419127.3068.30مساعد طبٌب عامذكردمحم احمد علً دمحم الروٌس11ً

هقبول1219134480.6324.1968.19مساعد طبٌب عامأنثىبشرى نبٌل سٌف عبدهللا12

هقبول1016154188.3826.5167.51مساعد طبٌب عامأنثىاصالة اسماعٌل دمحم عل13ً

هقبول1413154281.8824.5666.56مساعد طبٌب عامأنثىهاجر دمحم حسن غالب14

هقبول1413134087.6326.2966.29مساعد طبٌب عامذكرعبدالرحمن صالح رضوان مثنى الهجري15

هقبول1510123792.6327.7964.79مساعد طبٌب عامأنثىاٌناس مختار لطف هزاع16

هقبول1013133694.3828.3164.31مساعد طبٌب عامأنثىامة عبدالعلٌم عبدهللا دمحم17

هقبول1811103984.1325.2464.24مساعد طبٌب عامأنثىرٌحانة دمحم علً احمد علً الصلوي18

هقبول1512103788.7526.6363.63مساعد طبٌب عامأنثىنهاد نور الدٌن دمحم عبده19

هقبول1312133884.8825.4663.46مساعد طبٌب عامأنثىنهى نجٌب دمحم غالب20

هقبول1312113688.7526.6362.63مساعد طبٌب عامأنثىبسمة سمٌر عبدهللا دمحم حسن21

هقبول1114123783.1324.9461.94مساعد طبٌب عامبغداد حبٌب نصر دمحم الحاج22

هقبول913113390.1327.0460.04مساعد طبٌب عامذكرباسم صادق مكرد سعٌد23

هقبول129133484.6325.3959.39مساعد طبٌب عامذكرخالد بجاش سعٌد ممبل24

هقبول1410113580.3824.1159.11مساعد طبٌب عامأنثىمالن عبدالرحمن عبدهللا عبدالغفور25

هقبول98163386.6325.9958.99مساعد طبٌب عامأنثىتهانً علً احمد مهٌوب الحوبان26ً

هقبول1210113384.6325.3958.39مساعد طبٌب عاموفاء عبدالوهاب حمود مهٌوب27

هقبول1310113480.8824.2658.26مساعد طبٌب عامأنثىسوسن صادق مطهر عبده العرٌم28ً

هقبول1112123577.2523.1858.18مساعد طبٌب عامأنثىوفاء عبد هللا دمحم علً الرداع29ً

هقبول111082996.6328.9957.99مساعد طبٌب عامذكرٌونس عبده ثابت عبدالخالك30

هقبول41711328625.8057.80مساعد طبٌب عامأنثىانسام خالد فاضل العامري31

هقبول121273189.1326.7457.74مساعد طبٌب عامأنثىروجٌنا حسن صالح فاضل32

هقبول710133091.2527.3857.38مساعد طبٌب عامذكراسامة صادق عبدالمجٌد عبدالواحد33

هقبول109123187.526.2557.25مساعد طبٌب عامأنثىمرفت عادل عبدالنورناج34ً

هقبول111473283.525.0557.05مساعد طبٌب عامأنثىدٌانا نبٌل دمحم مهدي35
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(موازي  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بمركز التعلٌم المستمر الحوبان للعام الجامعً 
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هقبول128103089.2526.7856.78مساعد طبٌب عامأنثىشٌماء دمحم عبدالواسع مارش36

هقبول1299308826.4056.40مساعد طبٌب عامأنثىخدٌجة احمد ممبل سعٌد37

هقبول711133184.2525.2856.28مساعد طبٌب عامأنثىمها علً عبده عبٌد38

هقبول121193280.7524.2356.23مساعد طبٌب عامذكرعرفات احمد سلطان لائد39

هقبول91473086.7526.0356.03مساعد طبٌب عامأنثىعصماء عبدة عبدة مهٌوب ناجً الحذوري40

هقبول711102892.527.7555.75مساعد طبٌب عامأنثىغادة عبدالسالم علً دمحم الصلوي41

هقبول114163182.2524.6855.68مساعد طبٌب عامأنثىمنال علً ثابت لاسم الموح42

هقبول13972988.3826.5155.51مساعد طبٌب عامأنثىاسرار صالح دمحم عبادي43

هقبول912103181.2524.3855.38مساعد طبٌب عامأنثىرٌم سٌف احمد حٌدر44

هقبول612163471.1321.3455.34مساعد طبٌب عامذكرعمار ٌاسر علً حسن حسن45

هقبول511112793.528.0555.05مساعد طبٌب عامذكرشٌماء فاروق دمحم احمد راجح46

هقبول101193082.8824.8654.86مساعد طبٌب عامأنثىكفاء علً دمحم احمد الوصاب47ً

هقبول7714288726.1054.10مساعد طبٌب عامأنثىرفٌدة طه ناجً دمحم48

هقبول128123272.7521.8353.83مساعد طبٌب عامأنثىهنادي عادل علً عبده سٌف49

هقبول101362982.1324.6453.64مساعد طبٌب عامذكراوٌس عبد الغنً علً لائد صالح50

هقبول14793078.523.5553.55مساعد طبٌب عامذكرحفظ هللا دمحم عبدالحك سعٌد51

هقبول97112788.1326.4453.44مساعد طبٌب عامذكرابراهٌم احمد مرشد ٌحٌى52

هقبول7812278826.4053.40مساعد طبٌب عامأنثىٌسرى عبدهللا احمد عبدالغن53ً

هقبول5815288425.2053.20مساعد طبٌب عامأنثىذكرى عبد هللا طه النمٌب54

هقبول98122979.523.8552.85مساعد طبٌب عامأنثىتمنً دمحم علً سعٌد55

هقبول10127297923.7052.70مساعد طبٌب عامذكراسماعٌل سعٌد احمد لائد56

هقبول98112882.1324.6452.64مساعد طبٌب عامذكرسمٌة احمد عبدالجلٌل مهٌوب57

هقبول8127278525.5052.50مساعد طبٌب عامذكراٌاد بجاش سٌف هزاع مهٌوب58

هقبول98112881.524.4552.45مساعد طبٌب عامأنثىسمٌه عبدالناصرسرحان مهٌوب الكمال59ً

هقبول10992880.6324.1952.19مساعد طبٌب عامأنثىانٌسة دمحم لائد سٌف60

هقبول106102686.7526.0352.03مساعد طبٌب عامذكراسعد صدٌك احمد عبد الوهاب61

هقبول610102686.6325.9951.99مساعد طبٌب عامأنثىمرٌم عبدالفتاح حمود مرشد62

هقبول11782685.7525.7351.73مساعد طبٌب عامذكرابراهٌم دمحم سعٌد ٌفوز63

هقبول13772782.3824.7151.71مساعد طبٌب عامذكراسامه هاشم احمددمحمعبده64

هقبول63162588.7526.6351.63مساعد طبٌب عامأنثىخولة عبد الموي خالد لائد65

هقبول9711278224.6051.60مساعد طبٌب عامأنثىعائشة هزاع سٌف دحان66

هقبول10962588.2526.4851.48مساعد طبٌب عامأنثىهالة لائد احمد صالح االرٌان67ً

هقبول7982491.527.4551.45مساعد طبٌب عامأنثىغدٌر عارف عبد الجلٌل احمد68

هقبول12972877.8823.3651.36مساعد طبٌب عامأنثىمنى عبده دمحم علً غالب69

هقبول5811249127.3051.30مساعد طبٌب عامأنثىسوسن هاشم ٌحٌى احمد المغرب70ً
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(موازي  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بمركز التعلٌم المستمر الحوبان للعام الجامعً 

سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

هقبول95102490.8827.2651.26مساعد طبٌب عامأنثىمها عبد هللا دمحم دمحم71

هقبول11772587.1326.1451.14مساعد طبٌب عامذكرنائف فؤاد ناجً دمحم االدرٌس72ً

هقبول9882587.1326.1451.14مساعد طبٌب عامأنثىاحالم فواز علً احمد دمحم73

هقبول78102585.7525.7350.73مساعد طبٌب عامأنثىغادة محمود احمد سعٌد74

هقبول121062875.6322.6950.69مساعد طبٌب عامأنثىسلوى عادل سٌف علً الحلك75ً

هقبول1079268224.6050.60مساعد طبٌب عامأنثىانتصار دمحم مدهش جابر76

هقبول9792584.2525.2850.28مساعد طبٌب عامأنثىخولة صادق غانم صالح77

هقبول88102680.8824.2650.26مساعد طبٌب عامأنثىلٌالً حسان احمد حسان شمالن78

هقبول11682583.525.0550.05مساعد طبٌب عامأنثىعصماء دمحم عبدهللا عبده79

هقبول710102775.7522.7349.73مساعد طبٌب عامأنثىفاطمه مختار احمد عل80ً

هقبول81142388.8826.6649.66مساعد طبٌب عامأنثىارزاق هزاع علً عبدالرب81

هقبول41082291.7527.5349.53مساعد طبٌب عامأنثىغادة عبدالرزاق علً احمد82

هقبول69142968.1320.4449.44مساعد طبٌب عامأنثىاٌالف اسماعٌل دمحم ناجً احمد83

هقبول87112677.523.2549.25مساعد طبٌب عامأنثىندى هزاع احمدلاسم84

هقبول51192580.2524.0849.08مساعد طبٌب عامأنثىهٌلٌن عبدهللا عبده ناج85ً

هقبول71082580.2524.0849.08مساعد طبٌب عامذكروسٌم دمحمعبدهللا احمدمله86ً

هقبول868229027.0049.00مساعد طبٌب عامأنثىاٌمان منصور عبده سالم العرٌم87ً

هقبول107112869.8820.9648.96مساعد طبٌب عامأنثىسمٌة عبدالحكٌم احمد عبدالجلٌل88

هقبول81062481.7524.5348.53مساعد طبٌب عامذكردمحم عبدالولً لائد دمحم89

هقبول7792384.1325.2448.24مساعد طبٌب عامأنثىسمٌه دمحم محمود دمحم االمٌر90

هقبول9662190.2527.0848.08مساعد طبٌب عامأنثىعائشة نجٌب ٌحٌى دمحم الوصاب91ً

هقبول51092480.1324.0448.04مساعد طبٌب عامأنثىذكرى عبد البالً ممبل احمد92

هقبول5792189.6326.8947.89مساعد طبٌب عامأنثىروزا احمد ناجً غرسان93

هقبول84132576.2522.8847.88مساعد طبٌب عامأنثىمودة دمحم هزاع سٌف94

هقبول64142479.523.8547.85مساعد طبٌب عامأنثىمارٌا عبدالملن احمد علً سعٌد95

هقبول569209227.6047.60مساعد طبٌب عامذكراحمد سعٌد دمحم سعٌد96

هقبول91062575.2522.5847.58مساعد طبٌب عامأنثىسمٌة عبدالرحمن دمحم عبده شمسان97

هقبول48102284.7525.4347.43مساعد طبٌب عامأنثىاسماء عبدهللا مهدي عبدهللا دمحم الفاتك98ً

هقبول5892284.3825.3147.31مساعد طبٌب عامأنثىسٌناء احمدحمٌدنصر99

هقبول61652767.6320.2947.29مساعد طبٌب عامأنثىعبٌر احمد احمد دمحم السمعول100ً
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(موازي  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بمركز التعلٌم المستمر الحوبان للعام الجامعً 

سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

غير هقبول7772187.3626.2147.21مساعد طبٌب عامأنثىجملٌة احمد ناجً عثمان101

غير هقبول81152477.1323.1447.14مساعد طبٌب عامذكرنجم الدٌن طه عبدهللا دمحم102

غير هقبول9610257321.9046.90مساعد طبٌب عامذكرادٌب فؤاد سلطان عبده غالب103

غير هقبول11972766.1319.8446.84مساعد طبٌب عامأنثىاٌناس عبد الباسط عبده سالم مكادح104

غير هقبول7751991.2527.3846.38مساعد طبٌب عامذكرحسام احمد حسن عبده االسدي105

غير هقبول469199027.0046.00مساعد طبٌب عامأنثىٌاسمٌن علً سٌف دمحم106

غير هقبول976228024.0046.00مساعد طبٌب عامأنثىملكة عبدالملن مهٌوب عثمان107

غير هقبول7712266519.5045.50مساعد طبٌب عامأنثىفاطمة دمحم علً عبده صالح108

غير هقبول11692664.2519.2845.28مساعد طبٌب عامأنثىرفٌمة علً لاٌد صالح109

غير هقبول51072277.1323.1445.14مساعد طبٌب عامأنثىلمٌس حسن لائد احمد110

غير هقبول7672083.6325.0945.09مساعد طبٌب عامأنثىكوثر فؤاد صالح سعٌد111

غير هقبول5861985.2525.5844.58مساعد طبٌب عامأنثىلول صادق حسن دمحم عل112ً

غير هقبول51052081.3824.4144.41مساعد طبٌب عامأنثىحنان عبدالجٌل سعٌد الحاج113

غير هقبول510102564.519.3544.35مساعد طبٌب عامأنثىرانٌة عادل علً لاسم114

غير هقبول7841984.3825.3144.31مساعد طبٌب عامأنثىامٌرة عبدالودود عبدالوهاب سٌف115

غير هقبول5872080.7524.2344.23مساعد طبٌب عامأنثىرنا منصور علً حسن116

غير هقبول43111887.3826.2144.21مساعد طبٌب عامذكردمحمحسن دمحمعلً صالح117

غير هقبول3511198425.2044.20مساعد طبٌب عامذكرصالح طه علً دمحم118

غير هقبول5761887.1326.1444.14مساعد طبٌب عامذكردمحم سعٌد علً عبده دمحم119

غير هقبول8371886.7526.0344.03مساعد طبٌب عامذكربالل صادق علً عثمان120

غير هقبول10662273.3822.0144.01مساعد طبٌب عامأنثىافنان حٌدر داؤود علً الرٌم121ً

غير هقبول6761982.7524.8343.83مساعد طبٌب عامأنثىوسٌلة صالح مرشد احمد العلوان122ً

غير هقبول8942174.7522.4343.43مساعد طبٌب عامأنثىعلٌاء علً حمود عل123ً

غير هقبول56112271.3821.4143.41مساعد طبٌب عامأنثىخوله حسان دمحمدمحمعثمان124

غير هقبول7821787.526.2543.25مساعد طبٌب عامذكررشٌد عبده ناجً دمحم االدرٌس125ً

غير هقبول8772270.521.1543.15مساعد طبٌب عاممهام دمحم ممبل سالم ناج126ً

غير هقبول4691979.8823.9642.96مساعد طبٌب عامأنثىعائشه عبدالكرٌم عمر دمحم الهامل127ً

غير هقبول4671786.525.9542.95مساعد طبٌب عامأنثىرحاب ٌاسٌن حمود راوح128

غير هقبول5761882.8824.8642.86مساعد طبٌب عامذكرانسجام دمحم احمد احمد عباس129

غير هقبول11652269.520.8542.85مساعد طبٌب عامأنثىمنٌة عبده احمد دمحم الطوٌل130

غير هقبول12352075.7522.7342.73مساعد طبٌب عامأنثىافنان سعٌد سلطان صالح131

غير هقبول976226920.7042.70مساعد طبٌب عامأنثىارٌحا دمحمدمحمابراهٌم الفمٌه132

غير هقبول5581882.2524.6842.68مساعد طبٌب عامذكراحمد عبد الفتاح دمحم فارع133

غير هقبول5782073.8822.1642.16مساعد طبٌب عامأنثىهدٌل خلٌل سعد فارع المباط134ً

غير هقبول6962169.6320.8941.89مساعد طبٌب عامأنثىممادٌر ٌحٌى عبد هللا لائد جحٌش135
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التخصصالنوعاسن الطالـــــــبم

الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(موازي  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بمركز التعلٌم المستمر الحوبان للعام الجامعً 

سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

غير هقبول6682072.3821.7141.71مساعد طبٌب عامأنثىابتهال منصور دمحم سعٌد136

غير هقبول4581782.1324.6441.64مساعد طبٌب عامذكررحاب دمحم عثمان دمحم137

غير هقبول10652168.3820.5141.51مساعد طبٌب عامأنثىصفاء سعٌد احمد ظدمحم138

غير هقبول7531588.1326.4441.44مساعد طبٌب عامذكرعائشة كامل لاسم احمد عبده139

غير هقبول3892070.2521.0841.08مساعد طبٌب عامذكرعمر عبدالرحمن دائل غالب الفائزي140

غير هقبول7841973.3822.0141.01مساعد طبٌب عامأنثىانٌسة لائد ناجً لائد141

غير هقبول5931779.7523.9340.93مساعد طبٌب عامذكرعصماء فٌصل دمحم دمحم فارع142

غير هقبول5661779.523.8540.85مساعد طبٌب عامأنثىازهار عبد الرلٌب دمحم مرشد لاائد143

غير هقبول3941682.2524.6840.68مساعد طبٌب عامذكرعمران سعٌد علً سعٌد المروس144ً

غير هقبول7751971.6321.4940.49مساعد طبٌب عامأنثىارادة دمحم عبدهللا عبدالولً صالح145

غير هقبول6661872.7521.8339.83مساعد طبٌب عامأنثىحنان حمامً ٌحٌى عبدهللا الشالل146ً

غير هقبول5591968.7520.6339.63مساعد طبٌب عامأنثىسعاددمحمعبدالغنً دمحمالصبري147

غير هقبول5651678.6323.5939.59مساعد طبٌب عامذكرسهام عبدالرزاق علً الحكٌم148ً

غير هقبول4571677.1323.1439.14مساعد طبٌب عامأنثىٌاسمٌن منصور حمود عل149ً

غير هقبول3671676.6322.9938.99مساعد طبٌب عامأنثىبسمة جمٌل عبدهللا عبادل150

غير هقبول7661966.519.9538.95مساعد طبٌب عامأنثىاٌناس احمد ناجً عل151ً

غير هقبول4761771.7521.5338.53مساعد طبٌب عامأنثىغاده خالد احمد صالح152

غير هقبول5491868.2520.4838.48مساعد طبٌب عامأنثىسمٌة خالد مكرد سعٌد دمحم الصلوي153

غير هقبول5541481.524.4538.45مساعد طبٌب عامأنثىنعمة رشاد عبدالواحد احمد البرط154ً

غير هقبول6461673.1321.9437.94مساعد طبٌب عامأنثىاوصاف دمحمدمحمالحاج لائدالماض155ً

غير هقبول6641671.3821.4137.41مساعد طبٌب عامأنثىدٌانه سعٌدابراهٌم عبدالرحمن156

غير هقبول336128324.9036.90مساعد طبٌب عامأنثىدٌنا علً غالب لاسم157

غير هقبول8441669.6320.8936.89مساعد طبٌب عامأنثىٌاسمٌن دمحم دحان ٌاسر158

غير هقبول4541377.3823.2136.21مساعد طبٌب عامذكرمارٌة حسٌن حسن نصر العواض159ً

غير هقبول636156820.4035.40مساعد طبٌب عامذكرنصار عبد الملن نصر دمحم160

غير هقبول5431276.8823.0635.06مساعد طبٌب عامأنثىاشراق احمد عبادي لاسم الخطٌب161

غير هقبول23497221.6030.60مساعد طبٌب عامأنثىمروى دمحم فارع سعٌد162

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


