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Okالشهداء دور أول89.13مختبرات طبٌةأنثىابرار خالد احمد عثمان12215028

Okالشهداء دور أول95.50صٌدلة+مختبراتأنثىابرار علً عبدهللا سالم عون االكحل22210711ً

Okالشهداء دور أول97.00صٌدلـــةذكرابراهٌم احمد ٌوسف عبدالرب32215563

Okالشهداء دور أول89.75صٌدلة+مختبراتذكرابراهٌم اٌوب سلٌمان لائد42208376

Okالشهداء دور أول75.38مختبرات طبٌةذكرابراهٌم سلطان عبدهللا دمحم52209106

Okالشهداء دور أول90.50صٌدلـــةذكرابراهٌم دمحم احمد عبدالرحمن62211775

Okالشهداء دور أول80.25صٌدلـــةذكرابراهٌم دمحم احمد غالب72215748

Okالشهداء دور أول83.00صٌدلة+مختبراتذكرابوبكر طالل عبده احمد82209445

Okالشهداء دور أول75.25مختبرات طبٌةذكرابوبكر عبده علً احمد الراسن92213587ً

Okالشهداء دور أول74.25مختبرات طبٌةأنثىاتراب عدنان عبده لائد102210564

Okالشهداء دور أول81.38صٌدلـــةأنثىاثمار صفوان عبدالحبٌب ردمان الممرم112217749ً

Okالشهداء دور أول93.13صٌدلـــةذكراحمد توفٌك عبده فارع سعٌد122211307

Okالشهداء دور أول88.50صٌدلـــةذكراحمد شولً امٌن احمد النضٌف132216513

Okالشهداء دور أول86.13صٌدلـــةذكراحمد دمحم عبده دمحم142216492

Okالشهداء دور أول95.38صٌدلـــةذكراحمد منصور ردمان عبده غانم152214644

Okالشهداء دور أول95.00صٌدلة+مختبراتذكراحمد نبٌل دمحم دمحم عبدهللا162214152

Okالشهداء دور أول91.38صٌدلة+مختبراتذكراحمد ٌاسٌن عبدالعزٌز عمالن172209270

Okالشهداء دور أول85.25مختبرات طبٌةأنثىارٌج عبدالولً عبدالغنً حٌدر غالب182214336

Okالشهداء دور أول94.63صٌدلة+مختبراتأنثىازاهٌر علً احمد دمحم192210302

Okالشهداء دور أول75.25مختبرات طبٌةذكراسامة امٌن عبدالرلٌب عبداللة202214028

Okالشهداء دور أول85.75صٌدلة+مختبراتذكراسامة حمود عبدهللا حزام212210671

Okالشهداء دور أول93.63صٌدلة+مختبراتذكراسامة فٌصل علً احمد222215131

Okالشهداء دور أول84.00صٌدلـــةذكراسامة دمحم صالح علً الماض232213146ً

Okالشهداء دور أول87.38صٌدلة+مختبراتذكراسعد عبدهللا شرف سعٌد242215625

Okالشهداء دور أول93.25صٌدلة+مختبراتذكراسماء حسٌن دمحم سعٌد عثمان االكحل252207552ً

Okالشهداء دور أول95.13صٌدلـــةأنثىاسماء عبدالبالً عمالن حٌدر262213717

Okالشهداء دور أول70.75مختبرات طبٌةأنثىاسماء نبٌل احمد عبده عبدهللا272207611

Okالشهداء دور أول83.63صٌدلـــةأنثىاشواق صفوان عبدالحبٌب ردمان الزرٌم282212414ً

Okالشهداء دور أول88.50صٌدلة+مختبراتذكراشٌد عبده الصغٌر دمحم عل292209177ً

Okالشهداء دور أول75.38مختبرات طبٌةأنثىاصول ٌعموب احمد عبدهللا302210552

Okالشهداء دور أول75.50مختبرات طبٌةذكراصٌل دمحم عبده شمسان312212404

Okالشهداء دور أول82.38مختبرات طبٌةأنثىافراح ابوبكر عبدالغفار الزغٌر322214368

Okالشهداء دور أول80.25صٌدلة+مختبراتأنثىافنان علً عبده صالح332207228

Okالشهداء دور أول98.88صٌدلـــةذكرالبراء دمحم دمحم عبده دمحم البالري342215586

Okالشهداء دور أول76.50مختبرات طبٌةأنثىالهام جمٌل طه سعٌد352211115

Okالشهداء دور أول93.50صٌدلة+مختبراتذكرامال كمال عبدهللا عمالن الشٌبان362217371ً

Okالشهداء دور أول89.88صٌدلـــةذكرامجد احمد علً عبدالكرٌم البركان372216145ً

Okالشهداء دور أول92.38صٌدلة+مختبراتذكرامجد عبدهللا عبدالمادر عبده الممرم382213351ً

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

  الساعـة الواحــدة ظهراً ــ الحضور لبل التولٌت بساعة على األلل2022/9/14تارٌخ االختبار األربعاء 

م النظام العام2023/2022على الماعات االمتحانٌة  للعام الجامعً  (بكلٌة العلوم الطبٌة والصحٌة بالتربة )توزٌع الطلبة المتمدمٌن المتحان المبول 

Republic of Yemen      الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

Taiz University        جامعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairs  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة
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Okالشهداء دور أول95.63مختبرات طبٌةأنثىامنة عبد المجٌد دمحم سعٌد392210326

Okالشهداء دور أول94.38صٌدلة+مختبراتأنثىامنة دمحم علً احمد المخالف402212427ً

Okالشهداء دور أول91.63مختبرات طبٌةأنثىامنٌة عبدالمولى سٌف دمحم الهجام412215492ً

Okالشهداء دور أول70.50مختبرات طبٌةأنثىامه الرحمن دمحم مهٌوب صالح422215759

Okالشهداء دور أول97.00صٌدلـــةأنثىامٌرة عبدالوارث عبدالغنً ممبل432207620

Okالشهداء دور أول77.50مختبرات طبٌةذكرانس درهم علً عبدالرب442212621

Okالشهداء دور أول76.63مختبرات طبٌةأنثىانسام فؤاد شرف سلٌمان العزعزي452214989

Okالشهداء دور أول78.00مختبرات طبٌةذكرانور ولٌد عبده دمحم عمالن462209722

Okالشهداء دور أول84.25مختبرات طبٌةأنثىاٌات عبدهللا غالب اسماعٌل472215147

Okالشهداء دور أول93.75صٌدلة+مختبراتذكراٌاد عجٌب علً سعٌد بجاش482210940

Okالشهداء دور أول81.13صٌدلة+مختبراتأنثىاٌة احمد ٌاسٌن دمحم سٌف المشرل492210688ً

Okالشهداء دور أول88.13مختبرات طبٌةأنثىاٌة ادٌب دمحم سعٌد الزرٌم502215540ً

Okالشهداء دور أول91.38مختبرات طبٌةأنثىاٌة عبدالرحمن دمحم لاسم512212311

Okالشهداء دور أول93.75صٌدلـــةأنثىاٌة فكري عبدالجلٌل دمحم المذحج522207596ً

Okالشهداء دور أول74.25مختبرات طبٌةذكراٌة دمحم عبدهللا غانم532216425

Okالشهداء دور أول83.75مختبرات طبٌةأنثىاٌة دمحم ناجً عل542209384ً

Okالشهداء دور أول88.38صٌدلـــةذكراٌمن شهاب هائل عبده محسن552213800

Okالشهداء دور أول90.63صٌدلـــةذكراٌمن عبدالكافً سعٌد دمحم562211392

Okالشهداء دور أول82.63صٌدلـــةذكراٌمن عبدهللا سعٌد لاسم572215460

Okالشهداء دور أول83.25صٌدلـــةذكراٌمن عبدالمعٌن حمود احمد582207694

Okالشهداء دور أول95.00صٌدلـــةذكراٌمن ناصر احمد عبدالغفور الزرٌم592213744ً

Okالشهداء دور أول89.88صٌدلـــةذكراٌهاب توفٌك دمحم عبدهللا602212564

Okالشهداء دور أول84.13صٌدلـــةذكراٌهاب ولٌد عبده فارع612216313

Okالشهداء دور أول80.63صٌدلـــةذكراٌوب عبدالموي دمحم عبدهللا622215580

Okالشهداء دور أول80.88مختبرات طبٌةأنثىبثٌنة نبٌل سالم سعٌد632209207

Okالشهداء دور أول85.25صٌدلـــةذكربحر عبده عبده فلٌم642214177

Okالشهداء دور أول93.13صٌدلة+مختبراتأنثىبسملة عدنان محمود عل652207490ً

Okالشهداء دور أول95.00صٌدلة+مختبراتذكربشار دمحم حسن سعٌد الزرٌم662211532ً

Okالشهداء دور أول81.13صٌدلة+مختبراتذكربشٌر سرحان غالب لائد672210640

Okالشهداء دور أول82.63صٌدلـــةذكربشٌر عبده عبدهللا احمد682211080

Okالشهداء دور أول99.50صٌدلة+مختبراتأنثىبٌان دمحم عبده سعٌد النظاري692217472

Okالشهداء دور أول93.13صٌدلة+مختبراتأنثىتبٌان احمد دمحم سالم المرش702216006ً

Okالشهداء دور أول83.38مختبرات طبٌةأنثىتغرٌد هائل شرف حمٌد712217258

Okالشهداء دور أول91.50صٌدلة+مختبراتذكرتوفٌك نبٌل عبدالولً احمد722210882

Okالشهداء دور أول92.63صٌدلـــةذكرتوهٌب عبدهللا صالح دمحم الشغدري732212477

Okالشهداء دور أول85.13صٌدلـــةأنثىثرٌا بكٌل سعٌد دمحم742210838

Okالشهداء دور أول92.50صٌدلـــةأنثىثرٌا طارق عبدالواحد سعٌد752213768

Okالشهداء دور أول93.50صٌدلة+مختبراتذكرجابر عبدهللا هزاع عبدالول762208699ً
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Okالشهداء دور أول85.00مختبرات طبٌةذكرجبران طه صالح عبدهللا772209069

Okالشهداء دور أول78.50مختبرات طبٌةذكرجمال جمٌل دمحم عبدهللا782214981

Okالشهداء دور أول85.00صٌدلـــةذكرجمٌل عبدالعزٌز حمٌد دمحم792213484

Okالشهداء دور أول97.00صٌدلة+مختبراتأنثىجٌهان امٌن دمحم احمد الحزٌم802215756ً

Okالشهداء دور أول87.38صٌدلة+مختبراتذكرحاشد فٌصل سعٌد دمحم812208671

Okالشهداء دور أول80.38صٌدلة+مختبراتذكرحذٌفة احمد دمحم سعٌد822211792

Okالشهداء دور أول74.00مختبرات طبٌةذكرحذٌفة عبدالرحٌم عبدهللا سلطان832209749

Okالشهداء دور أول94.75صٌدلة+مختبراتذكرحسام اٌمن عبدالغنً علً السماف842213292

Okالشهداء دور أول76.13مختبرات طبٌةذكرحسام عبده علً احمد دمحم الممرم852217590ً

Okالشهداء دور أول75.75مختبرات طبٌةذكرحسٌن حامد احمد علً المصعدي862216001

Okالشهداء دور أول90.63صٌدلة+مختبراتذكرحسٌن علً دمحم دمحم872211088

Okالشهداء دور أول87.88صٌدلـــةذكرحسٌن دمحم احمد الصالح882217705ً

Okالشهداء دور أول94.88صٌدلة+مختبراتأنثىحماس عدنان علوان نعمان892209205

Okالشهداء دور أول92.75صٌدلة+مختبراتأنثىحماس ٌاسٌن شمسان احمد902207877

Okالشهداء دور أول87.50صٌدلـــةذكرحمزة سعٌد دمحم علً عل912215703ً

Okالشهداء دور أول81.50صٌدلة+مختبراتأنثىحنان عادل سٌف عبدهللا922217165

Okالشهداء دور أول79.50مختبرات طبٌةأنثىحنان عبده سٌف ممبل عل932208883ً

Okالشهداء دور أول91.83صٌدلـــةذكرخالد سعٌد احمد سعٌد لائد942210879

Okالشهداء دور أول96.75صٌدلـــةذكرخالد ولٌد علً عبدالواحد ردمان952210698

Okالشهداء دور أول93.00مختبرات طبٌةأنثىدعاء ٌاسٌن علً لائد962215743

Okالشهداء دور أول83.63صٌدلـــةذكردهم عماد عبده عبدهللا البرط972213148ً

Okالشهداء دور أول88.88صٌدلـــةذكرذي ٌزن عبدهللا سٌف علً التمٌم982214149ً

Okالشهداء دور أول83.13مختبرات طبٌةذكرذٌاب صادق عبدالوهاب عبدالجلٌل992209866

Okالشهداء دور أول86.13مختبرات طبٌةذكرراغب سفٌر نعمان احمد1002213857

Okالشهداء دور أول80.75صٌدلة+مختبراتذكرربٌع منصور سالم دمحم1012215541

Okالشهداء دور أول82.13مختبرات طبٌةأنثىرجاء بشٌر دمحم عل1022216195ً

Okالشهداء دور أول93.25صٌدلـــةأنثىرحاب عبدالكرٌم علوان عبدالمادر الغٌل1032207907ً

Okالشهداء دور أول94.88صٌدلـــةأنثىردٌنة خالد داوؤد عبدهللا الشمٌري1042210670

Okالشهداء دور أول81.88صٌدلة+مختبراتذكررشٌد احمد علً علوان الزعزع1052214996ً

Okالشهداء دور أول81.88صٌدلة+مختبراتذكررشٌد علً عبده علً لائد1062212417

Okالشهداء دور أول86.00صٌدلـــةأنثىرضٌة امٌن غانم سٌف1072211229

Okالشهداء دور أول81.63صٌدلـــةأنثىرغد حمدي علً لاسم1082209440

Okالشهداء دور أول75.75مختبرات طبٌةأنثىرغدة احمد احمد عبده الصهبان1092207675ً

Okالشهداء دور أول85.75مختبرات طبٌةأنثىرغدة دمحم علً احمد1102209127

Okالشهداء دور أول96.75صٌدلة+مختبراتأنثىرنا عتٌك فارع دمحم فارع االكحل1112213710ً

Okالزهراء دور أول90.13مختبرات طبٌةأنثىروٌنه عبدهللا سلطان سعٌد1122214498

Okالزهراء دور أول99.00صٌدلة+مختبراتذكررٌاض عبدالمولى طه علً المرش1132217028ً

Okالزهراء دور أول90.38صٌدلة+مختبراتذكررٌان احمد دمحم احمد1142216077
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Okالزهراء دور أول84.50مختبرات طبٌةذكررٌان عادل سعد صالح1152215602

Okالزهراء دور أول97.13صٌدلـــةذكرزاهر رضوان حٌدر عثمان نعمان الممطري1162210559

Okالزهراء دور أول79.50مختبرات طبٌةأنثىزبٌدة نظٌر سعٌد غانم1172212409

Okالزهراء دور أول94.50صٌدلة+مختبراتأنثىزرعة جمال احمد سعٌد المرش1182217061ً

Okالزهراء دور أول76.38مختبرات طبٌةذكرزعٌم سعٌد دمحم حسن1192209120

Okالزهراء دور أول90.25صٌدلـــةذكرزكرٌا احمد عبده طارش نعمان الحكٌم1202207519ً

Okالزهراء دور أول83.75صٌدلـــةذكرزٌاد احمد زٌد دمحم حمادي1212212747

Okالزهراء دور أول90.75صٌدلـــةذكرزٌاد توفٌك احمد احمد المحٌا1222209584

Okالزهراء دور أول82.00صٌدلة+مختبراتذكرزٌاد مٌثاق احمد عبدالمجٌد1232209267

Okالزهراء دور أول83.38صٌدلـــةأنثىزٌنب احمد علً سعٌد1242208086

Okالزهراء دور أول78.13مختبرات طبٌةأنثىزٌنب علً دمحم غلب احمد العماري1252209940

Okالزهراء دور أول97.88صٌدلة+مختبراتأنثىسارة عبدالرحمن دمحم عبده1262207872

Okالزهراء دور أول85.38صٌدلـــةأنثىسارة ٌاسر عبدالدائم دمحم الشٌبان1272211374ً

Okالزهراء دور أول92.13صٌدلـــةذكرسام دمحم عبده شمسان1282208636

Okالزهراء دور أول89.13صٌدلـــةذكرسامً سمٌر عبدهللا لاسم1292212558

Okالزهراء دور أول91.13صٌدلـــةأنثىسبا دمحم احمد نعمان االصبح1302209873ً

Okالزهراء دور أول87.38صٌدلـــةأنثىسبا ٌاسبن سعٌد علوان الزعزع1312208182ً

Okالزهراء دور أول93.00مختبرات طبٌةأنثىسحر فؤاد عبدالبالً عبدالول1322212381ً

Okالزهراء دور أول96.75صٌدلـــةذكرسعٌد دمحم عبده لاسم ناصر الزرٌم1332208377ً

Okالزهراء دور أول98.25صٌدلـــةذكرسالم وسام سالم حزام1342215184

Okالزهراء دور أول94.13صٌدلة+مختبراتأنثىسلسبٌل عادل عبدالرحمن لائد المساح1352211801

Okالزهراء دور أول95.63مختبرات طبٌةأنثىسلسبٌل عبدالسالم دمحم احمد1362207496

Okالزهراء دور أول82.88صٌدلـــةذكرسلمان سمٌر سالم عل1372217212ً

Okالزهراء دور أول90.88مختبرات طبٌةذكرسلمى دمحم احمد عبدهللا1382213350

Okالزهراء دور أول76.00مختبرات طبٌةأنثىسلوى نبٌل دمحم احمد1392210316

Okالزهراء دور أول78.38مختبرات طبٌةأنثىسمٌة خلدون دمحم عبدالجلٌل السروري1402210854

Okالزهراء دور أول95.75مختبرات طبٌةذكرسهى خلٌل صالح احمد عبده1412217216

Okالزهراء دور أول86.00صٌدلـــةذكرسهٌل عبدالحكٌم عبدهللا احمد1422208607

Okالزهراء دور أول82.38صٌدلة+مختبراتذكرشاهر ثابت دمحم عبدالواحد1432207820

Okالزهراء دور أول93.00صٌدلة+مختبراتأنثىشذى جالل دمحم عبدالرحمن غالب الممطري1442216114

Okالزهراء دور أول87.75صٌدلـــةذكرشعٌب توفٌك عبده فارع1452211084

Okالزهراء دور أول87.13صٌدلـــةذكرشعٌب عادل عبدالمادر عبدالحك1462215199

Okالزهراء دور أول83.88صٌدلـــةذكرشعٌب ٌاسٌن احمد دمحم الزحوي1472208706

Okالزهراء دور أول89.63صٌدلة+مختبراتذكرشكري عبدالغنً علً دمحم النمٌري1482215529

Okالزهراء دور أول93.63صٌدلـــةأنثىشمس فائز عبده سعٌد1492209394

Okالزهراء دور أول80.75مختبرات طبٌةأنثىشهد احمد دمحم عبدالرزاق السماف1502209092

Okالزهراء دور أول96.38مختبرات طبٌةأنثىشٌماء احمد علً دمحم التمٌم1512210081ً

Okالزهراء دور أول88.38مختبرات طبٌةأنثىشٌماء خالد حمود دمحم1522209113
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Okالزهراء دور أول93.13مختبرات طبٌةأنثىشٌماء عبدالحكٌم غانم عثمان1532211184

Okالزهراء دور أول73.75مختبرات طبٌةأنثىشٌماء غضبان احمد مكرد1542213932

Okالزهراء دور أول91.63صٌدلة+مختبراتذكرصائل فٌصل سٌف عل1552213702ً

Okالزهراء دور أول91.13صٌدلة+مختبراتذكرصبحً بشٌر عبدالرحٌم عبدهللا1562213189

Okالزهراء دور أول80.38صٌدلـــةذكرصدام عبدالعزٌز مهٌوب احمد الكمال1572209187ً

Okالزهراء دور أول82.38مختبرات طبٌةأنثىصفاء طارق عبدهللا ٌوسف عل1582210284ً

Okالزهراء دور أول94.63مختبرات طبٌةأنثىصفاء دمحم عبدالرلٌب عبدهللا1592209196

Okالزهراء دور أول91.62صٌدلـــةذكرصفوان هائل سٌف دمحم1602214579

Okالزهراء دور أول87.50صٌدلـــةذكرصهٌب سلطان سعٌد غانم1612216240

Okالزهراء دور أول89.25مختبرات طبٌةذكرصهٌب طالل ناجً ممبل سالم1622216080

Okالزهراء دور أول85.00صٌدلة+مختبراتذكرصهٌب عادل دمحم علً دمحم ناج1632209271ً

Okالزهراء دور أول97.38صٌدلة+مختبراتذكرطه انور احمد لاسم صالح1642214166

Okالزهراء دور أول83.38صٌدلة+مختبراتذكرعاصم عصام هزاع احمد1652211561

Okالزهراء دور أول80.00صٌدلـــةذكرعاصم علً عبده ثابت احمد1662217314

Okالزهراء دور أول92.63صٌدلـــةأنثىعائشة رمزي دمحم هزاع المرش1672211381ً

Okالزهراء دور أول82.00صٌدلـــةذكرعبدالباسط دمحم احمد عبٌد1682217009

Okالزهراء دور أول80.25مختبرات طبٌةذكرعبدالباسط دمحم علً سٌف1692216625

Okالزهراء دور أول88.00صٌدلـــةذكرعبدالجبار دمحم عبدالجبار عبدالحمٌد1702211731

Okالزهراء دور أول84.00مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن علً عبده عبدهللا1712214137

Okالزهراء دور أول70.13مختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن علً دمحم سعد الزعزع1722211778ً

Okالزهراء دور أول86.63صٌدلة+مختبراتذكرعبدالكرٌم خلدون دمحم عبدالجلٌل السروري1732210847

Okالزهراء دور أول83.75صٌدلة+مختبراتذكرعبدالكرٌم دمحم بن دمحم حكم1742211890ً

Okالزهراء دور أول98.25صٌدلـــةذكرعبدهللا ابوبكر دمحم سعٌد الذبحان1752213988ً

Okالزهراء دور أول80.63صٌدلـــةذكرعبدهللا طه دمحم احمد1762214146

Okالزهراء دور أول83.50صٌدلـــةذكرعبدهللا عبدالرحمن سعٌد عبداللة1772211495

Okالزهراء دور أول92.50صٌدلة+مختبراتذكرعبدهللا عبدالسالم دمحم عبدالواسع1782214378

Okالزهراء دور أول84.75صٌدلـــةذكرعبدهللا دمحم سلطان محسن ناج1792214813ً

Okالزهراء دور أول77.63مختبرات طبٌةذكرعبدهللا دمحم ممبل سالم1802213804

Okالزهراء دور أول83.50صٌدلـــةذكرعبدهللا نجٌب عبده دمحم1812208882

Okالزهراء دور أول80.88صٌدلـــةذكرعبدالواحد نشوان ناجً حزام1822214836

Okالزهراء دور أول91.50صٌدلة+مختبراتذكرعبدالودود خالد سعٌد صالح السروري1832213697

Okالزهراء دور أول86.63مختبرات طبٌةأنثىعبٌر احمد شمسان غالب1842214106

Okالزهراء دور أول94.00مختبرات طبٌةأنثىعبٌر عارف هزاع هاشم الذبحان1852216409ً

Okالزهراء دور أول83.75مختبرات طبٌةذكرعبٌر عبدالسالم علً ممبل1862213236

Okالزهراء دور أول80.38صٌدلة+مختبراتأنثىعبٌر عبدالمعٌن دمحم عبدالرحمن1872213375

Okالزهراء دور أول78.88مختبرات طبٌةأنثىعبٌر عبدالمولى دمحم ممبل1882216321

Okالزهراء دور أول79.50صٌدلة+مختبراتذكرعدي جمٌل دمحم عبدهللا المرش1892217249ً

Okالزهراء دور أول73.13مختبرات طبٌةأنثىعصماء دمحم عبدهللا علً السماف1902207549
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Okالزهراء دور أول80.25مختبرات طبٌةأنثىعصماء دمحم ٌاسٌن احمد السماف1912212831

Okالزهراء دور أول83.38صٌدلة+مختبراتأنثىعفاف فضل احمد احمد1922216198

Okالزهراء دور أول90.75صٌدلة+مختبراتذكرعمٌل عبدالرحمن عبدهللا اسماعٌل فضل1932212496

Okالزهراء دور أول85.88صٌدلـــةذكرعالء احمد علً ثابت عثمان العامري1942215971

Okالزهراء دور أول77.13مختبرات طبٌةذكرعلً احمد صالح احمد1952217625

Okالزهراء دور أول83.25صٌدلـــةذكرعلً بشٌر علً دمحم1962213952

Okالزهراء دور أول95.00مختبرات طبٌةذكرعلً عبدالمادر علً دمحم1972217296

Okالزهراء دور أول82.75صٌدلـــةذكرعلً دمحم سعٌد لاسم االصبح1982213872ً

Okالزهراء دور أول92.25مختبرات طبٌةأنثىعلٌا عارف عبدهللا عبده ثابت1992210735

Okالزهراء دور أول96.25صٌدلـــةذكرعمار عادل عبدالكرٌم سٌف2002209121

Okالزهراء دور أول91.50صٌدلـــةذكرعمار عادل عبدالوهاب عبده2012211738

Okالزهراء دور أول99.38صٌدلة+مختبراتذكرعمر احمد دمحم غالب2022215564

Okالزهراء دور أول86.50صٌدلـــةذكرعمر جمٌل سٌف دمحم2032210673

Okالزهراء دور أول81.38صٌدلة+مختبراتذكرعمر لائد علً مجاهد2042211741

Okالزهراء دور أول92.50صٌدلـــةذكرعمران عفٌف صالح احمد الهتاري2052215587

Okالزهراء دور أول79.13صٌدلة+مختبراتذكرعمرو مازن سلطان دمحم عل2062213883ً

Okالزهراء دور أول92.63صٌدلـــةذكرعمرو منصور ردمان عثمان2072217295

Okالزهراء دور أول86.25صٌدلـــةذكرعٌاش عبدهللا دمحم هزاع2082208104

Okالزهراء دور أول95.88صٌدلة+مختبراتذكرعٌسى دمحم احمد احمد الهالل2092210009ً

Okالزهراء دور أول82.75صٌدلة+مختبراتأنثىغدٌر بشٌر عباس حسن2102210199

Okالزهراء دور أول84.50صٌدلة+مختبراتذكرغسان هزاع احمد عبده2112214875

Okالزهراء دور أول87.50صٌدلـــةذكرفاتح امٌن عبده دمحم2122212682

Okالزهراء دور أول87.88صٌدلـــةذكرفاروق عبدهللا علً احمد2132213681

Okالزهراء دور أول86.38صٌدلـــةأنثىفاطمة امٌن احمد عبدهللا2142208097

Okالزهراء دور أول80.13صٌدلـــةأنثىفاطمة عبدالعزٌز سعٌد سٌف2152210760

Okالزهراء دور أول93.50صٌدلة+مختبراتأنثىفاطمة مختار عبدهللا شمسان2162212329

Okالزهراء دور أول94.88صٌدلـــةأنثىفدوى عمٌل شمسان احمد الشٌبان2172217033ً

Okالزهراء دور أول82.00صٌدلـــةأنثىفرح عبدالجبار احمد عبدالحمٌد2182212574

Okالزهراء دور أول84.00صٌدلـــةأنثىفرح معمر دمحم احمد2192215157

Okالزهراء دور أول89.38صٌدلة+مختبراتأنثىفرح منٌر دمحم عبدهللا الممطري2202207624

Okالزهراء دور أول95.75صٌدلـــةأنثىفكرى خالد عبدهللا عثمان االشعري2212215578

Okالزهراء دور أول85.88صٌدلة+مختبراتذكرفكري محفوظ عبدالرحمن ناجً دمحم2222212497

Okالفضول دور ثان79.50ًصٌدلـــةذكرفوزان انٌس عبدالواحد غالب2232215333

Okالفضول دور ثان76.75ًمختبرات طبٌةذكرفٌصل سعٌد فارع احمد2242210739

Okالفضول دور ثان83.63ًصٌدلة+مختبراتذكرلصً جمٌل دمحم عبدهللا2252217248

Okالفضول دور ثان82.75ًصٌدلـــةذكرلصً حمٌر دمحم حسٌن السهل2262207267

Okالفضول دور ثان73.63ًمختبرات طبٌةذكركمال خالد سلطان عبدالجلٌل2272212553

Okالفضول دور ثان84.38ًصٌدلـــةأنثىكوثر علً طه دمحم المسن2282211101ً
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Okالفضول دور ثان83.75ًصٌدلـــةأنثىلول عبدالحمٌد حمٌد دمحم سعٌد2292210918

Okالفضول دور ثان95.25ًصٌدلـــةذكرلٌث عٌدروس سلطان احمد2302207847

Okالفضول دور ثان75.38ًمختبرات طبٌةأنثىلٌلً رشٌد احمد عبدهللا2312216431

Okالفضول دور ثان85.88ًصٌدلـــةأنثىمارٌنا جمٌل علً عبدهللا2322210602

Okالفضول دور ثان84.75ًصٌدلة+مختبراتأنثىمارٌه عماد احمد عبده شمسان2332207908

Okالفضول دور ثان83.75ًصٌدلـــةذكرمالن دمحم علً دمحم الدبع2342215641ً

Okالفضول دور ثان76.75ًمختبرات طبٌةذكرمبرون عبده علً علوان سعٌد2352214862

Okالفضول دور ثان72.00ًمختبرات طبٌةذكرمجد توفٌك دمحم سعٌد2362212293

Okالفضول دور ثان96.25ًصٌدلة+مختبراتذكرمحفوظ سٌف دمحم عبدالمادر عبدالدائم2372211814

Okالفضول دور ثان82.63ًصٌدلـــةذكردمحم احمد اسماعٌل دمحم2382213665

Okالفضول دور ثان88.88ًصٌدلة+مختبراتذكردمحم احمد عبده احمد المساح2392212848

Okالفضول دور ثان84.50ًصٌدلة+مختبراتذكردمحم امٌن علً مرشدالبركان2402213683ً

Okالفضول دور ثان80.25ًصٌدلـــةذكردمحم امٌن غانم نعمان2412211082

Okالفضول دور ثان96.13ًصٌدلـــةذكردمحم امٌن دمحم ثابت عل2422208124ً

Okالفضول دور ثان91.50ًصٌدلة+مختبراتذكردمحم بشٌر لاسم دمحم2432208907

Okالفضول دور ثان82.00ًصٌدلـــةذكردمحم بندر ناجً لائد2442209077

Okالفضول دور ثان79.63ًصٌدلـــةذكردمحم توفٌك دمحم علوان2452211494

Okالفضول دور ثان81.75ًصٌدلـــةذكردمحم جمٌل سٌف دمحم2462208336

Okالفضول دور ثان82.63ًمختبرات طبٌةذكردمحم جواد دمحم سلطان2472215713

Okالفضول دور ثان75.00ًمختبرات طبٌةذكردمحم خالد عبدالرحمن لائد المساح2482214107

Okالفضول دور ثان88.88ًصٌدلة+مختبراتذكردمحم سلطان احمد ممبل2492210907

Okالفضول دور ثان73.38ًمختبرات طبٌةذكردمحم شهاب دمحم شمسان2502210947

Okالفضول دور ثان84.25ًصٌدلـــةذكردمحم صالح علوان احمد سعٌد2512207595

Okالفضول دور ثان84.13ًصٌدلـــةذكردمحم عادل احمد عبدالجلٌل2522213079

Okالفضول دور ثان84.88ًصٌدلـــةذكردمحم عادل دمحم احمد الممطري2532213367

Okالفضول دور ثان72.38ًمختبرات طبٌةذكردمحم عبدالبالً سٌف عبدهللا2542213180

Okالفضول دور ثان80.75ًصٌدلـــةذكردمحم عبدالحفٌظ عبدالمجٌد دمحم2552212339

Okالفضول دور ثان90.25ًصٌدلـــةذكردمحم عبدالرحٌم علً عبده الخامري2562216262

Okالفضول دور ثان94.63ًصٌدلـــةذكردمحم عبدالمادر مهٌوب احمد2572215806

Okالفضول دور ثان87.13ًصٌدلـــةذكردمحم عبداللطف عبده درهم2582213678

Okالفضول دور ثان84.63ًصٌدلـــةذكردمحم عزالدٌن سعٌد عل2592208081ً

Okالفضول دور ثان86.88ًصٌدلـــةذكردمحم عصام عبدهللا ٌوسف2602216314

Okالفضول دور ثان86.63ًصٌدلة+مختبراتذكردمحم علً لاسم احمد سٌف الدبع2612212714ً

Okالفضول دور ثان87.50ًصٌدلـــةذكردمحم عمر علً فارع2622211740

Okالفضول دور ثان93.00ًصٌدلة+مختبراتذكردمحم غشوم دمحمصالح سعٌد غشام2632215343

Okالفضول دور ثان74.63ًمختبرات طبٌةذكردمحم فاروق سلطان عبدهللا2642208367

Okالفضول دور ثان78.13ًمختبرات طبٌةذكردمحم فضل عبدالرحمن لاسم2652213606

Okالفضول دور ثان83.87ًصٌدلـــةذكردمحم فواد سعٌد عثمان االكحل2662213600ً
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Okالفضول دور ثان84.38ًصٌدلـــةذكردمحم مراد عباس عبدهللا2672213689

Okالفضول دور ثان93.13ًصٌدلـــةذكردمحم نائف دمحم احمد المجاهد2682210033

Okالفضول دور ثان73.88ًمختبرات طبٌةذكرمحمود خالد لاسم دمحم2692208651

Okالفضول دور ثان90.63ًصٌدلـــةأنثىمرام حلمً دمحم سٌف الشارح2702208190ً

Okالفضول دور ثان75.25ًمختبرات طبٌةأنثىمرام عبدالباسط احمد صالح2712207603

Okالفضول دور ثان92.75ًمختبرات طبٌةأنثىمرام عبدالغنً عبدالواحد2722214109

Okالفضول دور ثان95.25ًصٌدلة+مختبراتأنثىمرام غالب سعٌد عبدهللا2732210202

Okالفضول دور ثان93.88ًصٌدلـــةذكرمروان عبدالملن حمود عل2742217517ً

Okالفضول دور ثان96.00ًمختبرات طبٌةأنثىمروة دمحم عبدالرلٌب عبدهللا2752209199

Okالفضول دور ثان93.25ًصٌدلة+مختبراتذكرمروه عبدالصمد عبدالمادر دمحم السماف2762207706

Okالفضول دور ثان82.88ًصٌدلـــةأنثىمسار ودٌع حزام لئد2772207612

Okالفضول دور ثان82.50ًصٌدلـــةذكرمشتاق عبدالرحمن سعٌد المرش2782210107ً

Okالفضول دور ثان81.63ًصٌدلة+مختبراتذكرمشٌر دمحم غالب لائد2792210587

Okالفضول دور ثان72.75ًمختبرات طبٌةذكرمصطفى حسام مصطفى عبدهللا السماف2802217045

Okالفضول دور ثان88.00ًصٌدلـــةذكرمصطفى رشاد دمحم سعٌد سعٌد2812213602

Okالفضول دور ثان90.13ًصٌدلـــةذكرمصطفى عبدالجلٌل دمحم فارع2822213486

Okالفضول دور ثان92.88ًصٌدلة+مختبراتذكرمصطفى دمحم ٌاسٌن صالح نعمان2832208445

Okالفضول دور ثان91.63ًمختبرات طبٌةذكرمصعب عبدالكافً عبدالموي دمحم لاسم2842213779

Okالفضول دور ثان89.63ًصٌدلـــةذكرمصعب عبدالواسع دمحم عبدهللا الحاج2852210678

Okالفضول دور ثان93.38ًصٌدلـــةذكرمعتصم عادل مهٌوب عبدهللا الفودع2862214845ً

Okالفضول دور ثان81.50ًصٌدلة+مختبراتذكرمعتصم فواز عبده علً الحرازي2872213695

Okالفضول دور ثان74.13ًمختبرات طبٌةذكرمعتصم ٌحٌى عبده دمحم2882207767

Okالفضول دور ثان95.38ًصٌدلـــةأنثىمالن دمحم ٌاسٌن علً االصبح2892210131ً

Okالفضول دور ثان86.88ًصٌدلـــةذكرمنار سمٌر سالم علً احمد2902215268

Okالفضول دور ثان92.50ًصٌدلة+مختبراتأنثىمنار عبدالحكٌم شرف عبدهللا2912213871

Okالفضول دور ثان89.00ًصٌدلـــةأنثىمنار معمر سلطان احمد2922207870

Okالفضول دور ثان92.75ًمختبرات طبٌةأنثىمنار نصر دمحم حٌدر المرش2932212166ً

Okالفضول دور ثان85.63ًصٌدلة+مختبراتذكرمنصور احمد ثابت عل2942212502ً

Okالفضول دور ثان76.88ًمختبرات طبٌةأنثىمنٌة امٌن عبده دمحم حٌدر2952210683

Okالفضول دور ثان86.13ًصٌدلـــةذكرمنٌف عبدالباسط دمحم سٌف2962215861

Okالفضول دور ثان82.25ًصٌدلـــةذكرمهند عبدهللا شرف سعٌد2972215612

Okالفضول دور ثان84.50ًصٌدلـــةذكرموسى سٌف احمد دمحم2982212466

Okالفضول دور ثان90.25ًصٌدلة+مختبراتذكرموسى هائل شرف حمٌد عثمان2992216018

Okالفضول دور ثان95.50ًصٌدلة+مختبراتأنثىنادٌن عارف احمد عبدالرحمن عثمان الحكٌم3002210723ً

Okالفضول دور ثان76.88ًمختبرات طبٌةذكرناظم دمحم شرف احمد3012212109

Okالفضول دور ثان73.50ًمختبرات طبٌةذكرناظم هزاع عبد هللا دمحم3022208400

Okالفضول دور ثان88.13ًصٌدلة+مختبراتذكرنائف عبدالعزٌز احمد راوح3032209957

Okالفضول دور ثان79.63ًصٌدلة+مختبراتذكرنبٌل احمد حمود دمحم3042217008
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Okالفضول دور ثان98.50ًصٌدلـــةذكرنجم الٌدٌن دمحم سالم عل3052207948ً

Okالفضول دور ثان96.13ًصٌدلة+مختبراتأنثىنجوٌن ٌاسٌن فارع دمحم فارع االكحل3062211144ً

Okالفضول دور ثان90.75ًصٌدلـــةأنثىندى عبدالرلٌب سلطان عبدالعزٌز3072207590

Okالفضول دور ثان95.38ًصٌدلة+مختبراتذكرنذٌر اسماعٌل ٌاسٌن صالح نعمان3082212037

Okالفضول دور ثان90.75ًصٌدلة+مختبراتذكرنذٌر سلطان عبده عبدهللا لاسم3092212499

Okالفضول دور ثان96.00ًصٌدلة+مختبراتذكرنذٌر عبدهللا نعمان دمحم احمد3102217525

Okالفضول دور ثان80.38ًصٌدلة+مختبراتذكرنشوان علً دمحم سالم3112209471

Okالفضول دور ثان84.50ًصٌدلة+مختبراتذكرنصار سلطان عبدالوهاب عبده3122214817

Okالفضول دور ثان88.13ًمختبرات طبٌةأنثىنضال سلطان ٌاسٌن سٌف3132214183

Okالفضول دور ثان70.38ًمختبرات طبٌةأنثىنعٌم حافظ علً احمد3142216872

Okالفضول دور ثان83.75ًصٌدلـــةذكرنواف عبدالملن دمحم عبدالوهاب3152210793

Okالفضول دور ثان85.88ًصٌدلـــةذكرنوح عبده علً عبدهللا3162207837

Okالفضول دور ثان74.25ًمختبرات طبٌةأنثىنور جمٌل احمد دمحم3172216430

Okالفضول دور ثان88.75ًصٌدلـــةأنثىنورهان طالل امٌن احمد ممبل االدٌم3182210539ً

Okالفضول دور ثان88.75ًصٌدلة+مختبراتذكرهارن رشاد سلطان لاسم3192208397

Okالفضول دور ثان70.75ًمختبرات طبٌةأنثىهبة ولٌد دمحم سعٌد3202215026

Okالفضول دور ثان74.75ًمختبرات طبٌةأنثىهداٌا عبدالرحمن نعمان احمد3212212273

Okالفضول دور ثان79.38ًمختبرات طبٌةأنثىهدٌل عبدالعزٌز عبدالرحمن احمد الذبحان3222215351ً

Okالفضول دور ثان88.25ًصٌدلـــةذكرهشام دمحم عبدالمادر عبدالتواب3232212242

Okالفضول دور ثان85.63ًصٌدلة+مختبراتذكرهالل حمود عبدهللا مهٌوب3242215254

Okالفضول دور ثان80.63ًصٌدلة+مختبراتأنثىهند جالل دمحم احمد3252210323

Okالفضول دور ثان87.25ًصٌدلة+مختبراتذكروجدي سرحان علً غالب3262208667

Okالفضول دور ثان98.50ًمختبرات طبٌةأنثىوردة سلطان احمد فارع3272216647

Okالفضول دور ثان81.25ًصٌدلـــةذكروسام دمحم عبد هللا دمحم3282217742

Okالفضول دور ثان76.50ًمختبرات طبٌةأنثىوفاء دمحم علً سرحان الحداء3292214163

Okالفضول دور ثان75.63ًمختبرات طبٌةذكرولٌد دمحم عبدالصغٌر احمد3302211525

Okالفضول دور ثان90.13ًصٌدلـــةذكرولٌد مختار احمد عبدالوهاب3312207430

Okالفضول دور ثان89.00ًصٌدلـــةذكرٌزٌد مروان احمد دمحم3322215614

Okالفضول دور ثان80.00ًصٌدلـــةذكرٌوسف عبدالمادر دمحم عبدالمغن3332213271ً

Okالفضول دور ثان88.25ًصٌدلة+مختبراتذكرٌوسف دمحم سالم دمحم3342211954


