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التخصصمكان االمتحانتوقيع الطالبالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
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الثانوية
القاعة

حالة 

الرغبة

Okالمدرج89.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرابراهيم سويدان محمد علي12013152

Okالمدرج80صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرابراهيم عبدالجليل عبدهللا قائد22005045

Okالمدرج82.13مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكراحسان قايد احمد مسعد صمادي32020728

Okالمدرج92.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىاحالم امين محمد حسان42014578

Okالمدرج85.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكراحمد عبدالرحيم صالح علي هادي سران52015487

Okالمدرج92صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكراحمد عبده صالح سيف االسدي62022402

Okالمدرج86صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكراحمد محمد احمد البتول72021138

Okالمدرج90صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكراحمد منير علي يحيى82020130

Okالمدرج86.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكراحمدعبدهللا عبده محمد الفاضلي92022295

Okالمدرج84.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرادريس يوسف احمد قائد102017856

Okالمدرج83.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىارادة محمد عبده محمد112020527

Okالمدرج84.5مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاريج عفيف محمد عبدالرزاق122019099

Okالمدرج86.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكراسامة خالد عبد الخالق عبد الرحيم هزاع132014397

Okالمدرج75.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكراسامة عباس عبده سالم142015436

Okالمدرج82.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكراسامه احمد علي سعيد152012521

Okالمدرج81.63مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكراسامه سعيد احمد سعيد162019792

Okالمدرج87.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكراسامه منصور محمد احمد المشيع172012665

Okالمدرج88.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكراسد طه هزاع سيف182011961

Okالمدرج88.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىاسماء عبد المنان صالح سعيد الحدالي192014283

Okالمدرج82مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاسماء عبدالمللك مقبل صالح202020038

Okالمدرج88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىاسماء عبده سعيد عبده قاسم212021245

Okالمدرج84مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكراسماء علي احمد السعودي222015038

Okالمدرج83مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىاسماء علي احمد علي واصل232022406

Okالمدرج92.88مختبرات+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاسماء فتحي امين احمد242020072

Okالمدرج89.75مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاسماء قائد صالح ناجي252019737

Okالمدرج75.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىاسوان مراد محمد ناجي262000996

Okالمدرج82.25مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاشجان جابر محمد عبدالملك272014171

Okالمدرج84مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىاشجان سمير علي صالح282022096

Okالمدرج88.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىاشواق احمد حسن محمد292012710

Okالمدرج80مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاشواق طه ناجي محمد302014008

Okالمدرج87.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىاصالة امين حمود قاسم312014664

Okالمدرج82صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكراصيل حمود عبده محمد322016613

Okالمدرج73.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىافراح عبدالملك هائل سالم332012440

Okالمدرج82.88مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاقبال عبدالحميد احمد عثمان342014552

Okالمدرج83.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىاكرام غالب سيف يحيى352012743

Okالمدرج89.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكراكرم احمد غالب هاشم362017775

Okالمدرج85صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىالحان عبدالعليم مهيوب فاضل372016950

Okالمدرج86.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىالهام عبده محمد عثمان382016413

Okالمدرج85.313مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىامال عبدالمك حمود بجاش392014557

Okالمدرج85.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىاماني احمد حميد سالم البيحاني402020096

Okالمدرج90.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاماني اديب عبدهلل محمد غالب المحمدي412020500

Okالمدرج87مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاماني طاهر سعيد نصر الجالل422019703

Okالمدرج73.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاماني عبده محمد سيف دبوان432012637
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Okالمدرج87.13مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىامة الرحمن صالح محمد صالح442020537

Okالمدرج86.75مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىامة الرحمن عبدالواحد مهيوب محمد452009206

Okالمدرج86.75صيدلة+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىامة الرحمن يعقوب محمد سعيد462014898

Okالمدرج88.75مساعد طبيب+صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرامجد محمد عبده قائد472018869

Okالمدرج89.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرامر امين عبدالخالق عبدالرحيم482021058

Okالمدرج73.13مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرامل مختار عثمان قائد492016360

Okالمدرج77مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىامنة عبدهللا ياسين عبدالجليل الفتيح502012626

Okالمدرج80.5مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىامنية محمد علي سعيد512019979

Okالمدرج89.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىاميرة صادق عبده عبدهللا غالب522020358

Okالمدرج90.63مختبرات+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاميمة محمد علي سعيد السامعي532017781

Okالمدرج82.63مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىامينة نصار محمد قاسم الخليدي542012279

Okالمدرج80.625مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىانتظام مهيوب محمد ردمان552013208

Okالمدرج89.62مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىانسام محمد عبدهللا سعيد562017943

Okالمدرج92.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىانسام محمد ناجي محمد572015299

Okالمدرج86مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىانشاد علي عبدهللا علي582021713

Okالمدرج88.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرانور دحان سرحان ابراهيم592021339

Okالمدرج81.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىاوراس عبداللطيف عبدالرحمن602012275

Okالمدرج86.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكراوسان ناجي عبده احمد ناشر612018785

Okالمدرج86مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىايات محمد علي عبادي622016634

Okالمدرج86.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاية عبده قاسم غالب احمد632020083

Okالمدرج91مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىاية مرتضى قائد حيدرة العريقي642014501

Okالمدرج79.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىايمان خالد محمد طاهر652013241

Okالمدرج90مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىايمان منصور عبده سالم العريقي662016663

Okالمدرج84صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرايمن طه عبده علي672013734

Okالمدرج87مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرايمن نبيل احمد سيف العجاج682018216

Okالمدرج92مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىبراءة عبدالعليم خالد محمد692014189

Okالمدرج89صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكربسام عبده محمد احمد البدوي702020245

Okالمدرج88.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكربسام مجاهد مقبل يحيى الذيب712021587

Okالمدرج83.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكربشار احمد سعيد شعالن722016179

Okالمدرج87صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكربشار محمد علي مسعد732013606

Okالمدرج75.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكربكر سعيد علي محمد742019886

Okالمدرج78.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىتسبيح عبدهللا هزاع قائد752019076

Okالمدرج79.5مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىتمني محمد علي سعيد762013593

Okالمدرج84.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرتوفيق محمد عثمان سعيد772020296

Okالمدرج80.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىثريا احمد عبده صالح782012571

Okالمدرج93.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىثريا عبده سيف سعيد الصلوي792015749

Okالمدرج84مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىثريا علي عبدهللا عبده802013355

Okالمدرج82.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىثريا منصور علي سلطان812022800

Okالمدرج78.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرجارهللا زيد علي عوضه822022223

Okالمدرج81.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىجميلة مدهش قاسم عبادي832020237

Okالمدرج84صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرحامد عبدهللا عبده عقالن المرزوحي842022218

Okالمدرج73.13مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرحسام توفيق محمد سعيد السلمي852019208

Okالمدرج86مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرحلمي صادق غالب حسن862018379
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Okالمدرج86صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرحمدي احمد محمد حزام872018271

Okالمدرج90.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرحمدي حسن علي محمد882014591

Okالمدرج82.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرحمدي محمد احمد عبده892014681

Okالمدرج77.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرحمزه طربوش محمد عبده902019780

Okالمدرج86.63مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىحنان عبدالمؤمن الحاج حمود912019091

Okالمدرج85مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىحنان محمد احمد دحان922014074

Okالمدرج85.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىحنان محمد عبدالباقي غانم932017991

Okالمدرج85.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىحنان مختار محمد علي فرحان942012707

Okالمدرج88.25مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىحياة عبد الجبار صالح سعيد952016522

Okالمدرج77.13مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىختام هزاع قائد محسن بكيل962019462

Okالمدرج81.37صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىخلود خالد حمود عبده الزيادي972017294

Okالمدرج88.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىخلود عبدالسالم ناجي سعيد982012446

Okالمدرج89مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىخلود عبده طه مدهش992013228

Okالمدرج85.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىخولة صادق سعيد عبدهللا1002013442

Okالمدرج86.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىخولة عبده علي سلطان1012020838

Okالمدرج89.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىخولة فيصل احمد محمد المقرعي1022014877

Okالمدرج83.13مختبرات+صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىخولة محمد غالب حسن1032012445

Okالمدرج87.88مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىداليا احمد محمد سيف1042018391

Okالمدرج80.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىدالية عبده احمد نعمان1052017422

Okالمدرج86صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرداود عبد العزيز حميد سلطان1062017603

Okالمدرج79مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرداوود عادل محمد عبد الرب السلمي1072016518

Okالمدرج81مختبرات+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىدعاء محمد عبدهللا عبدالرب1082019768

Okالمدرج79.88مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىدعاء محمد عثمان علي ناشر1092018098

Okالمدرج86.88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكردهمش حمود احمد معمر1102018383

Okالمدرج89.88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىديانة خالد سلطان جعفر1112014608

Okالمدرج79.88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىديما عبدالباسط عبدالعزيز البرطي1122007418

Okالمدرج80.13مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىدينا صادق حمود محمد1132019675

Okالمدرج93مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكردينا عبدهللا احمد عبدالرؤوف1142015284

Okالمدرج85.13مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىذكرى سيف محمد سيف هائل الحريبي1152012549

Okالمدرج79.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكررافت عبد الجليل علي سيف1162019882

Okالمدرج90صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكررامز جواد مقبل طالب1172013751

Okالمدرج87.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىرحاب صادق سلطان غالب السروري1182020357

Okالمدرج91.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىرحاب نصر عبده سيف1192012447

Okالمدرج76.25مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىرحمة سعيد احمد محمد عالمي1202012986

Okالمدرج85.62صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىرحيل سالم ناجي سالم1212022112

Okالمدرج87.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىرشا رضوان محمد عبده غالب1222013443

Okالمدرج91.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىرشا عبدالرحمن احمد عبدالوارث1232017488

Okالمدرج81.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكررشاد عبده عبدهللا غالب1242021037

Okالمدرج76صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكررضوان خالد عبدالرحمن علي1252020168

Okالمدرج78.88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكررضوان علي محمد الحاج1262015702

Okالمدرج88.62مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىرفا عبدالعليم عبدالجليل حميد القدسي1272013702

Okالمدرج89.62مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىرفاء طه عبده سعيد1282017945

Okالمدرج80.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكررفعت طارق عبده محمد1292015054
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Okالمدرج82.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىرفيدا محمد علي محمد العامري1302012429

Okالمدرج81.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكررفيق احمد سلطان ناجي1312021219

Okالمدرج90.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكررنا صادق علي حسن جوهر1322022019

Okالمدرج84.13مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىرنا طه محمد سيف1332022807

Okالمدرج89.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىرنا عبدالدائم سعيد عبده1342012913

Okالمدرج87.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىرنا علي عبد الجبار قائد سيف1352013188

Okالمدرج85.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىرنا نبيل احمد سالم1362019319

Okالمدرج87.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىرهام طارق غالب راوح اليوسفي1372022660

Okالمدرج82.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىرهام عبده علي علوان صالح1382017617

Okالمدرج90مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىروان حامد دحان علي1392020145

Okالمدرج91.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىروان راوح عبده عوض1402015597

Okالمدرج91صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىروان قيصر محمد مهيوب1412015813

Okالمدرج77.37مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىروى احمد حميد سعيد سعد الجندي1422016319

Okالمدرج83.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىروى محمد عبده غانم1432015546

Okالمدرج79.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىروى محمد لطف احمد الخطيب1442022429

Okالمدرج88.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكررياض عبد السالم ناجي مدهش1452014731

Okالمدرج86.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىريم عبدالكريم قاسم احمد1462019872

Okالمدرج89.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىريم عبداللطيف علي هاشم المبرزي1472013061

Okالمدرج73.05مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىريم عبده سعيد احمد سعيد1482019173

Okالمدرج86.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىريما احمد عبده محمد الجهالني1492018731

Okالمدرج88.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىزبيدة علي عبده محمد مدهش الغالبي1502021463

Okالمدرج85.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرزكريا محمد مشعل خالد الدكاك1512013143

Okالمدرج90.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرزيادعبدالحكيم علي مقبل1522015010

Okالمدرج83.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرزيد قائد عبدالرحمن عبدهللا1532016014

Okالمدرج92.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرزين العابدين علي محمد حمود1542015227

Okالمدرج77.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىزينب عيسى سعيد سعيد احمد1552018368

Okالمدرج83.13مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىزينب منصور عبدالقوي علي الخطيب1562019093

Okالمدرج78مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىساجده سعيد سعيد عبدهللا1572012355

Okالمدرج89.88مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىسارة سعيد ناجي علي النخالني1582012923

Okالمدرج82.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىسارة عبد الباقي مقبل احمد1592013201

Okالمدرج82.63مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىسارة عبدالباقي مقبل احمد1602020631

Okالمدرج88.5مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىسالي علي سعيد احمد1612008483

Okالمدرج79.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرسامي عبدالرحمن محمد ابراهيم1622016554

Okالمدرج75.12مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىسامية سعيد احمد قاسم1632014570

Okالمدرج81.5مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىسبا محمد ناجي غالب1642012609

Okالمدرج85.63مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىسعاد عبده قائد سعيد الجندي1652022651

Okالمدرج76.13مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىسكينة عبدالرحمن محمد غالب1662021522

Okالمدرج83.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرسلمان فهد عبدهللا عبدالرحمن1672012357

Okالمدرج86صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىسلوى احمدغالب احمد المهاجري1682015465

Okالمدرج89مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىسلوى مقداد محمد داوود عثمان1692013638

Okالمدرج87.88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىسماح احمد عبده صالح1702012568

Okالمدرج83صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرسمدان صادق محسن عايض1712016887

Okالمدرج82.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىسمية عبدالقوي سعيد علي1722019875
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Okالمدرج81.75مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىسمية فاروق محمد صالح الحدالي1732016525

Okالمدرج86.75مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرسند عساج عبدهللا ثابت1742017097

Okالمدرج89.25مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىسهام عبده محمد سعيد1752012764

Okالمدرج90مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىسوزان عبده غانم ياسر1762013753

Okالمدرج88.5مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىسونيا صادق علي حمود1772016314

Okالمدرج85.5مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىسيمون عبده صالح عبد الكريم1782014740

Okالمدرج85.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىسيمون عبده صالح عبدالكريم1792020638

Okالمدرج86.88مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرشاكر محفوظ حميد احمد1802013763

Okالمدرج88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىشذى عدنان عبده محمد1812017222

Okالمدرج87.63مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرشكيب صالح حسن احمد1822020880

Okالمدرج84.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرشهاب الدين علي احمد محمد الشجيفي1832017446

Okالمدرج83.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرشهاب عادل قائد سعيد1842016708

Okالمدرج83.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرشهاب عبدالملك عبده فارع1852006601

Okالمدرج91.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرشهاب محمد عبدالرقيب الصوفي1862022162

Okالمدرج86.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرشهاب محمد نعمان مسرع العامري1872019563

Okالمدرج72.63مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرشيان صادق محمد احمد الهجري1882013584

Okالمدرج82.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىشيرين عبده سعيد غانم الطويل1892012885

Okالمدرج87.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىشيماء احمد محمد غالب1902021072

Okالمدرج80.88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىشيماء عبدالباري محمد الحاج المهدي1912021558

Okالمدرج88.5مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىصابرين عبده ناجي مهيوب1922016521

Okالمدرج86صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرصقر عبده قائد علي1932021190

Okالمدرج90.38صيدلة+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرصالح الدين ابراهيم امين بشر1942019055

Okالمدرج82.37صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرطاهر عبدالقاهر محمد عبدالرحمن1952012547

Okالمدرج93.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرطاهر محمد احمد فارع1962019413

Okالمدرج75.52مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرطال منصور علي احمد الهجري1972009957

Okالمدرج79صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعارف محمد صالح اسماعيل عبده1982015548

Okالمدرج78.63مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرعائشة عبدهللا حسن ناجي1992015445

Okالمدرج87.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىعائشة عبدهللا علي عبدهللا شحرة2002020670

Okالمسرح85مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىعائشة محمد احمد بجاش2012019608

Okالمسرح89.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىعائشة نظير عبدهللا محمد المروي2022013413

Okالمسرح87.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبد الرحمن احمد عبده ثابت2032011442

Okالمسرح84.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبد الرحمن يحيى احمد قائد السروري2042019188

Okالمسرح77.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبد هللا ذي يزن عبد السالم رزاز2052013221

Okالمسرح91.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرعبد هللا مرزوق محمد عبد الخالق الهتار2062022225

Okالمسرح87.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدالحكيم توفيق عبدهللا قائد2072019406

Okالمسرح82.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدالرحمن احمد امين قاسم2082017514

Okالمسرح93.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدالرحمن منصور سعيد حسن2092016742

Okالمسرح84.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدالرحمن ناجي علي محمد2102014616

Okالمسرح90.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدالرحمن نبيل مقبل طالب2112016607

Okالمسرح85صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدالعزيز شائف محمد احمد2122014384

Okالمسرح78.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدالعزيز محمد سعيد سعيد2132010792

Okالمسرح95صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدالعزيز مروان احمد علي2142020325

Okالمسرح90.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدهللا احمد سيف محمد الفقيه2152021770
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Okالمسرح96.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدهللا امين احمد عبده قاسم2162020686

Okالمسرح87.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدهللا سعيد عبدهللا سيف2172017984

Okالمسرح72.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدهللا عبدالقادر محمد سعد2182020907

Okالمسرح79.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدهللا عبده قائد محمد2192017609

Okالمسرح90.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدهللا محمد علي النبهاني2202016093

Okالمسرح85.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعبدهللا نظير عبدهللا محمد المروي2212013419

Okالمسرح85.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرعبده محمد عبده احمد المقطري2222018520

Okالمسرح83.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىعبير عبده محمد محمد ذياب2232015474

Okالمسرح81.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعدنان عادل علي عبدهللا2242005739

Okالمسرح89.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعزالدين علي محسن علي الصبري2252016868

Okالمسرح81.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعزالدين ماجد حاتم احمد2262020173

Okالمسرح89.13مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىعفراء فاروق محمد صالح2272016531

Okالمسرح81.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىعال عبدالرقيب مرشد عبدهللا الدميني2282012418

Okالمسرح88.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعلي احمد سعيد محمد2292020701

Okالمسرح83.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعلي احمد محمد هزاع2302020960

Okالمسرح83.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعلي عبدالكريم علي الجمل2312021424

Okالمسرح73.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعمر ثابت محمد فضل2322020189

Okالمسرح78.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعمران صدام فيصل احمد2332020539

Okالمسرح89مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىعمران محمد علي سيف العجاج2342018199

Okالمسرح75.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىعنود علي صالح نصر القيسي2352013285

Okالمسرح82مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىعهود سعيد عبدالقوي احمد2362013273

Okالمسرح74.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرعيسى خليل عبده عبدهللا2372020304

Okالمسرح86.25مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىغادة علي احمد ناجي2382016785

Okالمسرح87.25مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىغادة مهدي محسن حسين عزالدين2392021192

Okالمسرح83صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىغادة ناصر عبدهللا علي احمد الزكري2402018797

Okالمسرح85مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىغدير خالدمحمد ناجي2412013429

Okالمسرح89.25صيدلة+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىغرام قائد هزاع سيف2422013869

Okالمسرح73.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىغزال خالد سلطان جعفر2432014619

Okالمسرح83.88مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرغمدان عبدهللا صالح محمد الحماطي2442022438

Okالمسرح73صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرغمدان يحيى محمد احمد2452017124

Okالمسرح84.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىغيداء احمد عبدهللا سعيد الحبشي2462020628

Okالمسرح81.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىغيداء محمد عبدالمجيد المخالفي2472021532

Okالمسرح88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرفاضل عبد القادر حسن محمد فاضل2482013727

Okالمسرح85.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىفاطمة عبد المنان صالح سعيد الحدالي2492013081

Okالمسرح78مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىفاطمة عبدالباقي عبدالقادر محمد2502020647

109Okقاعة 86.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىفاطمة عبدالرحمن هائل سعيد2512012426

109Okقاعة 90.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىفاطمة عبدالواسع محمد عبدالرحمن2522017550

109Okقاعة 89مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىفائزة صادق صالح محمد الذراحي2532018235

109Okقاعة 83صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرفريد عبده عبدهللا ناجي الفضل2542013644

109Okقاعة 91.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىفن محمد عبدالباقي غانم2552021290

109Okقاعة 70مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرفواد سعيد عبدهللا احمد2562013969

109Okقاعة 93.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىكاترين نورالدين ثابت نعمان2572015955

109Okقاعة 91.5مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىكريمة محمد مبخوت جابر2582013023
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109Okقاعة 82.25مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىكفاح عبد هللا محمد عبد هللا2592014407

109Okقاعة 88.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىكفئ عبده فارع محمد حيدر الوصابي2602012898

109Okقاعة 69.13مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىالمية محمد قاسم هائل2612014911

109Okقاعة 89.13مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىلمياء عبدالرحمن دائل غالب الفائزي2622016383

109Okقاعة 88مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىلمياء عبدهللا احمد قائد2632014933

109Okقاعة 89مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىلمياء محمد لطف حسن حمود2642022400

109Okقاعة 79.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرلهيم فواز محمد عبده2652021346

109Okقاعة 80.62مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىليلى سيف عبدالغني راجح2662016291

109Okقاعة 87مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىليلى عباس عبيد علي حزام الغالبي2672017562

109Okقاعة 83.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىلينا عبده عبد هللا يوسف2682014735

109Okقاعة 88.75مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىمادلين مروان عبدهللا محمد2692013107

109Okقاعة 89.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىماريا فوزي محمد حسن الظافري2702020802

109Okقاعة 87صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمبروك عبدالرقيب عبدهللا شايف2712016350

109Okقاعة 86.13مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد احمد حميد حمود2722016372

109Okقاعة 89.63مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد امين حسن عبده سيف االسدي2732020428

109Okقاعة 70.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد امين حسن عثمان الخطيب2742021162

109Okقاعة 89.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد توفيق محمد ثابت سعدان2752014934

109Okقاعة 86.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد جعفر ناجي قائد2762019830

109Okقاعة 75.87صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد جالل علي اسعد فاضل2772022420

109Okقاعة 86.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد سعيد سعيد قايد عبدهللا2782020934

109Okقاعة 87.13مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرمحمد سعيد علي عبده محمد2792021720

109Okقاعة 87.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد صادق علي محمد حسن2802020944

109Okقاعة 80.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد طه محمد علي العصار2812013207

109Okقاعة 94.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عبد الكريم ناجي محمد2822021530

109Okقاعة 80.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عبدالباسط ابراهيم عبدالرحمن2832016927

109Okقاعة 82.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عبدالرحيم عبدالحميد عبده محمد2842019752

109Okقاعة 88.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عبدالقوي محمد ناجي2852019412

109Okقاعة 77.75مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عبدالكافي احمد عبدهللا2862015265

109Okقاعة 85.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عبدالكريم احمد حسان2872021806

109Okقاعة 87.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عبدهللا احمد سلطان2882022139

109Okقاعة 86.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عبدهللا احمد عبدالرحمن2892015181

109Okقاعة 86.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عبدهللا عبده عقالن المرزحي2902022214

109Okقاعة 73صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عبدهللا نعمان محمد السفياني2912017460

109Okقاعة 80.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عبده منصور راجح2922014506

109Okقاعة 76صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد علي احمد علي2932015647

109Okقاعة 78مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرمحمد علي سعيد الدهبلي2942020712

109Okقاعة 81.5مختبرات+صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد عمر احمد عبده عثمان2952016049

109Okقاعة 85.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد فؤاد مهيوب حسن2962019967

109Okقاعة 86.88مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرمحمد فيصل مهيوب سيف2972022526

109Okقاعة 87مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرمحمد محسن عبدهللا محمد2982018457

109Okقاعة 83صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد محمد عبدهللا سعيد2992016772

109Okقاعة 81.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد محمود محمد عبده الرزامي3002014463

Okقاعة الحكيمي86.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد مصطفى عبدالهادي محمد3012013927



10/8

التخصصمكان االمتحانتوقيع الطالبالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
القاعة

حالة 

الرغبة

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م موازي2021/2020توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بمركز التعليم المستمر بالحوبان على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

Republic of Yemen      الجمهوريـــة اليمنيــة

Taiz University        جامعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairs  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Okقاعة الحكيمي86.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد نجيب محمد حمود البشيري3022019407

Okقاعة الحكيمي75.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمحمد ياسين محمد علي الصلوي3032013113

Okقاعة الحكيمي82.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىمديرة عبدهللا طاهر علي صالح الريمي3042011080

Okقاعة الحكيمي84مختبرات+صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمرتضى محمد عبدالغفار3052020557

Okقاعة الحكيمي82.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىمروى عبد الوهاب محمد سيف3062015352

Okقاعة الحكيمي92صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىمروى عبدالغني محمد احمد الصوفي3072021217

Okقاعة الحكيمي94.12مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىمريم حمود سرحان دائل الهاشمي3082022674

Okقاعة الحكيمي78مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرمسك صادق محمد علي3092019666

Okقاعة الحكيمي75.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمشعل احمد محمد غالب3102019119

Okقاعة الحكيمي86.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمصطفى عبد الكريم محمد سيف الفتاحي3112021608

Okقاعة الحكيمي90.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرمعتز احمد عبدالقوي ردمان3122012441

Okقاعة الحكيمي89.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرمعمر عبداالله عبدالكريم ناجي3132015106

Okقاعة الحكيمي91.63مختبرات+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىمالك عادل صالح علي منصر3142022844

Okقاعة الحكيمي82صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىمالك عبده عبدهللا سيف البرطي3152021752

Okقاعة الحكيمي78.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىملكة احمد محمد احمد الحداد3162021986

Okقاعة الحكيمي91مختبرات+صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىمنار معاذ محمد عبده العشيب3172019433

Okقاعة الحكيمي88.75مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرمنار نجيب غالب محمد اليوسفي3182013756

Okقاعة الحكيمي81.63صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىمنال محمد احمد حسن الدرام3192005585

Okقاعة الحكيمي80.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرمنتصر منصور احمد احمد3202013264

Okقاعة الحكيمي91.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىمنى ياسر سيف عبدالواسع3212019997

Okقاعة الحكيمي92مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىمها هائل سيف عبد الوارث3222015362

Okقاعة الحكيمي88.88مختبرات+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىمواهب سعيد عبدهللا سعيد الخديري3232017764

Okقاعة الحكيمي85صيدلة+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرموسى صادق صالح محمد الذراحي3242018238

Okقاعة الحكيمي81.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرمؤيد خالد محمد عبده3252013871

Okقاعة الحكيمي76.13مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىناحية مهيوب حمد علي3262007417

Okقاعة الحكيمي86صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرنادر امين عبده ناجي3272017251

Okقاعة الحكيمي86.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىنادين رشاد احمد محمد3282020644

Okقاعة الحكيمي86.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرناصر علي علي احمد3292020852

Okقاعة الحكيمي92.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىنجاة علي حمود علي3302017873

Okقاعة الحكيمي88.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرنجم الدين فيصل عبدهللا محمد القاضي3312014580

Okقاعة الحكيمي84.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرنجم الدين محمد قاسم عبده3322015513

Okقاعة الحكيمي87.88صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرنجم الدين محمد هزاع سيف3332014980

Okقاعة الحكيمي86.13مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىنجوى حمود عبدالرب3342011482

Okقاعة الحكيمي90.25مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىنجوى صالح احمد قائد العواضي3352012650

Okقاعة الحكيمي79.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىنجوى عباس محمد ذياب3362018915

Okقاعة الحكيمي82.88مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىندوة خالد علي شاهر3372016655

Okقاعة الحكيمي91مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىندى سلطان احمد علي قائد الشيباني3382015760

Okقاعة الحكيمي91.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىندى صادق قائد فرحان علي3392013018

Okقاعة الحكيمي93.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىندى عبدهللا طه محمد دحان3402021198

Okالبدروم73.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىندى لطف علي سعيد الوائلي3412020890

Okالبدروم87.88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىندى محسن علي صالح3422016746

Okالبدروم82.75مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىندى محمد محمد علي3432012715

Okالبدروم80.36مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىنزيهة علي عبدهللا محمد3442016455
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Okالبدروم90.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىنسمة محمد ناصر خالد3452014011

Okالبدروم85.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىنسيبة صادق ابراهيم محمد3462019622

Okالبدروم83.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىنسيبة عبدالرقيب سعيد قائد االسدي3472019783

Okالبدروم91.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرنسيم هاشم سعيد عبدهللا الحسني3482020634

Okالبدروم89.63مختبرات+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىنشوى صادق مكرد سعيد السامعي3492020621

Okالبدروم88.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرنمير وليد جميل هزاع3502014726

Okالبدروم83.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرنواف عبدالسام امين حميد3512015987

Okالبدروم78.25مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىنوال عبدالكريم احمد فارع3522013284

Okالبدروم94.13مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىنورا صالح عبدربه احمد موسى3532012561

Okالبدروم78.63مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىنورة محمد خالد حسن عثمان3542022403

Okالبدروم77.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرهارون جميل عبده قائد3552017649

Okالبدروم88.88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىهالة داوود مقبول عبدهللا الحطامي3562016428

Okالبدروم80مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىهالة هزاع حميد علي3572022608

Okالبدروم88.37مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىهالة ياسر عبداللطيف احمد3582013705

Okالبدروم85مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىهايدين اسماعيل سعيد محمد3592015287

Okالبدروم82.13مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرهبة احمد سلطان عبادي3602012679

Okالبدروم91.88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىهبة توفيق محمد صالح3612021211

Okالبدروم91.75مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىهبة قحطان سيف عبد الوارث3622015357

Okالبدروم89.88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىهديل منصور محمد عثمان3632012653

Okالبدروم87.63مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىهديل هائل عبد هللا عثمان3642013218

Okالبدروم81.25صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرهشام مصطفى احمد حسن المحضار3652016857

Okالبدروم93.88مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىهال فؤاد العزي علي ثابت3662005222

Okالبدروم79.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكرهالل سعيد حسن عبدهللا3672017979

Okالبدروم75.38مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىهنادي عبدالغفور عبده هزاع العبسي3682015260

Okالبدروم91صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىهنادي عبدالملك امين عبدالكريم الشراعي3692022602

Okالبدروم92.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىهند احمد علي بن علي3702012876

Okالبدروم87.5مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىهيفاء علي عبده احمد3712012752

Okالبدروم87.38مختبرات+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىهيفاء ماجد علي سعيد السامعي3722017783

Okالبدروم80.13صيدلة+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىوسيلة صادق عبده محمد عبدهللا3732004685

Okالبدروم70.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكروسيم خالد علي بن علي3742021263

Okالبدروم88.88مختبرات+مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانأنثىوفاء عبده علي سعيد السامعي3752017796

Okالبدروم92مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىوالء جميل علي احمد التعكري3762017541

Okالبدروم86.13مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىوالء معاذ عبدهللا احمد سيف3772019489

Okالبدروم82.88مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكروليد احمد عبدهللا محسن3782019757

Okالبدروم84.5صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكروهيب صادق ناجي مصلح وهيب3792017671

Okالبدروم80مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكرياسر محمد احمد علي3802014146

Okالبدروم89.75مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىياسمين حمود سعيد مدهش الفهيدي3812016769

Okالبدروم77.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكرياسين حسن محمد علي3822016617

Okالبدروم84.75صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكريحيى محمد عبدالرقيب صالح العبادي3832022697

Okالبدروم87.13مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانذكريحيى هاشم غالب قاسم3842022195

Okالبدروم74مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكريحيى ياسين محمد الصلوي3852013127

Okالبدروم87.63مختبرات طبيةبيت الشباب بالحوبانأنثىيسرى عبدهللا كامل محمد فرحان3862006811

Okالبدروم91.13صيدلةبيت الشباب بالحوبانأنثىيمنى محمد عبدهللا محمد3872004007
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معدل 

الثانوية
القاعة

حالة 

الرغبة

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م موازي2021/2020توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بمركز التعليم المستمر بالحوبان على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

Republic of Yemen      الجمهوريـــة اليمنيــة

Taiz University        جامعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairs  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Okالبدروم83.38صيدلةبيت الشباب بالحوبانذكريوسف عبده محمد احمد مهدي3882013447

Okالبدروم84.38مساعد طبيببيت الشباب بالحوبانذكريونس علي محمد احمد3892022425


