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Okالمدرج72.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىابتهال منصور دمحم سعٌد12115269

Okالمدرج88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىابرار انور دمحم فاضل حسن22115118

Okالمدرج87.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىابرار عبده احمد عبادي العبادي32115108

Okالمدرج83صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرابراهٌم لائد احمد علً الشرمان42121018ً

Okالمدرج82.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرابراهٌم دمحم عبد الواسع52114880

Okالمدرج90.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرابراهٌم دمحم عبدالمادر دمحم62115410

Okالمدرج80.5صٌدلة+مساعد طبٌبالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاثار احمد دمحم علً غانم72121482

Okالمدرج81.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاثٌر عبدهللا احمد عل82114648ً

Okالمدرج87.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاحالم فواز علً احمد دمحم92114823

Okالمدرج92مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمد سعٌد دمحم سعٌد102118143

Okالمدرج82.25صٌدلة+مساعد طبٌبالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمد عبد الفتاح دمحم فارع112116886

Okالمدرج70.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمد علً لائد صالح122116077

Okالمدرج89.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمد دمحم عبده دبوان132115437

Okالمدرج89.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمد منصور احمد عبدالغن142119236ً

Okالمدرج73مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرادٌب فؤاد سلطان عبده غالب152118501

Okالمدرج71.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىارادة دمحم عبدهللا عبدالولً صالح162111554

Okالمدرج88.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىارزاق هزاع علً عبدالرب172111069

Okالمدرج79.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىازهار عبد الرلٌب دمحم مرشد لاائد182114966

Okالمدرج91.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسامة صادق عبدالمجٌد عبدالواحد192106706

Okالمدرج76.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسامه عبدالرحمن عبدهللا سعٌد202117817

Okالمدرج88.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاسرار صالح دمحم عبادي212114797

Okالمدرج86.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسعد صدٌك احمد عبد الوهاب222114784

Okالمدرج90.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسالم احمد مهٌوب احمد232118628

Okالمدرج84.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاسماء صادق احمد دمحم مرشد242121240

Okالمدرج84.75صٌدلة+مساعد طبٌبالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاسماء عبدهللا مهدي عبدهللا دمحم الفاتك252115663ً

Okالمدرج88.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاسماء منصور علً لائد ذعوان262113039

Okالمدرج79مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسماعٌل سعٌد احمد لائد272115276

Okالمدرج76.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسٌد دمحم حسن سعٌد282114847

Okالمدرج76.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاشراق احمد عبادي لاسم الخطٌب292121249

Okالمدرج91.37مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاصالح صادق لائد احمد302115709

Okالمدرج76.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراضواء منٌر دمحم لائد العرلب312115292ً
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Okالمدرج73.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىافنان حٌدر داؤود علً الرٌم322117959ً

Okالمدرج91.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىافنان مطهر دمحم لاسم عل332117891ً

Okالمدرج90مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاالء حمود مرشد دمحم الفمٌه342115386

Okالمدرج79.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرالحسن عبدالباري دمحم احمد352116776

Okالمدرج87صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرالحمزة احمد دمحم حسٌن المطري362120945

Okالمدرج84.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىالخنساء احمد لاسم سعٌد الحداد372114794

Okالمدرج89مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىالطاف عبدالبالً حمٌد احمد الخطٌب382116465

Okالمدرج79.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرالٌاس عبد الفتاح دمحم عبد هللا حترش392114956

Okالمدرج86مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىامانً عبدالعلٌم علً عبدالموي402116147

Okالمدرج72.25مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىامانً دمحم عبدهللا سعٌد412114897

Okالمدرج86.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىامةاالله دمحم لائد حسن422117112

Okالمدرج81.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىامةهللا دمحم علً احمد لاسم432118236

Okالمدرج88.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرامجد جسار عبده احمد442114848

Okالمدرج84.63مختبرات+صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرامجد دمحم سٌف ناجً دمحم452115119

Okالمدرج76.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرامجد منٌر هزاع حمود462114841

Okالمدرج81.38مختبرات+صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىامل عبداللطٌف عبده دمحم472115622

Okالمدرج79مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىامٌمة علً دمحم لاسم482120026

Okالمدرج78.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرانس خالد حسن مثنى العتاب492122082ً

Okالمدرج86مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىانسام خالد فاضل العامري502116987

Okالمدرج82.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرانسجام دمحم احمد احمد عباس512115787

Okالمدرج91.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىانٌة حسان دمحم صالح سٌف522116710

Okالمدرج73.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىانٌسة لائد ناجً لائد532114934

Okالمدرج84.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاوسان دمحم احمد عبدهللا542120400

Okالمدرج82.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكراوٌس عبد الغنً علً لائد صالح552116050

Okالمدرج85.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراٌاد عدنان سعد صالح العبس562114726ً

Okالمدرج74.25مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاٌة المادري عثمان سالم572114682

Okالمدرج72مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكراٌفون عبدهللا عبدالجبار مهٌوب582116446

Okالمدرج68.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاٌالف اسماعٌل دمحم ناجً احمد592114917

Okالمدرج80.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاٌمان سعٌدعبدالعلٌم دمحم602117329

Okالمدرج90مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاٌمان منصور عبده سالم العرٌم612117968ً

Okالمدرج66.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاٌناس احمد ناجً عل622115343ً
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Okالمدرج66.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاٌناس عبد الباسط عبده سالم مكادح632117961

Okالمدرج82.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاٌناس عفٌف سرحان سلطان642115073

Okالمدرج92.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاٌناس مختار لطف هزاع652115162

Okالمدرج72.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراٌهاب عبدهللا احمد لاسم662111729

Okالمدرج90.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرباسم صادق مكرد سعٌد672115400

Okالمدرج89.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىبثٌنة دمحم لائد شمسان682116063

Okالمدرج78صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكربدرالدٌن رشاد طاهر نعمان السفٌان692114951ً

Okالمدرج76.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىبسمة جمٌل عبدهللا عبادل702119227

Okالمدرج88.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىبسمة سمٌر عبدهللا دمحم حسن712114822

Okالمدرج82.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىبسمة عبدالرحمن سعٌد شعالن العرٌم722114864ً

Okالمدرج94مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىبسمة فٌصل رشاد حسن فرحان732114683

Okالمدرج86مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىبسمه صادق دبوان عل742114943ً

Okالمدرج83.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكربشار احمد سعٌد شعالن752107425

Okالمدرج88.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكربشار ماجد عبد العزٌز دبوان762114996

Okالمدرج80.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىبشرى نبٌل سٌف عبدهللا772115216

Okالمدرج84.13صٌدلة+مساعد طبٌبالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىبٌان نصر حمود احمد دمحم االثوري782114916

Okالمدرج81.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىتملٌن احمد عبد الجلٌل احمد عل792114786ً

Okالمدرج79.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىتمنً دمحم علً سعٌد802116625

Okالمدرج86.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىتهانً احمد دمحم حزام812115673

Okالمدرج80.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرجالل عبده طه هزاع822114899

Okالمدرج80.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىجمٌلة هاشم عبده حسن832115266

Okالمدرج89.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرجٌاد جسار عبده احمد الحالم842117677ً

Okالمدرج90.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرحاتم دمحم احمد دبوان852116502

Okالمدرج79.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرحازم دمحم عبده لائد862115589

Okالمدرج84.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرحسٌن عبدهللا عبده احمد872116181

Okالمدرج85.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرحسٌن فٌصل علً صالح882107819

Okالمدرج78.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرحفظ هللا دمحم عبدالحك سعٌد892117840

Okالمدرج84مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىحماس جمٌل احمد حٌدر الصبري902114606

Okالمدرج80.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىحماس مطهر عبده لائد انعم912116089

Okالمدرج75.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرحمد هائل سٌف سلٌم922115994

Okالمدرج76.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرحمزه نبٌل دحان سرحان932116103
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Okالمدرج72.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىحنان حمامً ٌحٌى عبدهللا الشالل942115285ً

Okالمدرج86.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىحنان طه مهٌوب احمد952116549

Okالمدرج81.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىحنان عبدالجٌل سعٌد الحاج962120736

Okالمدرج76.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىحنٌن توفٌك علً احمد972119053

Okالمدرج93مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىحواهر عبدالوهاب احمد احمد982115371

Okالمدرج76.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرخالد دمحم عبدهللا ٌحٌى992116867

Okالمدرج83.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىخلود دمحم لائد حسن1002117087

Okالمدرج87.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرخلٌفه عبده حسن احمد1012115352

Okالمدرج84.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىخولة صادق غانم صالح1022116656

Okالمدرج88.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىخولة عبد الموي خالد لائد1032116561

Okالمدرج90.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىخولة دمحم لطف احمد العسكري1042116983

Okالمدرج80مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىدعاءعبدالسالم لائددمحمذٌاب1052119198

Okالمدرج79مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىدنٌا بشٌر دمحم عل1062117760ً

Okالمدرج74.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثى.دنٌا سلطان سعٌد ناج1072114905ً

Okالمدرج86.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردهمش حمود احمد معمر1082115697

Okالمدرج83.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىدٌانا نبٌل دمحم مهدي1092117223

Okالمدرج83مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىدٌنا حمٌد منصور احمد سٌف1102117492

Okالمدرج83مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىدٌنا علً غالب لاسم1112115995

Okالمدرج83.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىدٌنا دمحم عبده صالح1122116782

Okالمدرج84.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرذكرى عبدالواحد مهدي سلٌمان1132115167

Okالمدرج82.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكررافد صادق دمحم سٌف1142116795

Okالمدرج95.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكررامً جمٌل عبدالعزٌز دمحم1152118859

Okالمدرج64.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرانٌة عادل علً لاسم1162117873

Okالمدرج86.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرحاب ٌاسٌن حمود راوح1172115629

Okالمدرج81.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرحمة اسماعٌل دمحم حسن حٌدر1182117063

Okالمدرج87.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكررشٌد عبده ناجً دمحم االدرٌس1192114610ً

Okالمدرج74.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرفاء عبد الحكٌم عبد الرلٌب عبد الغفور1202116986

Okالمدرج87مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرفٌدة طه ناجً دمحم1212117887

Okالمدرج78مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرفٌدة عبدالرلٌب سعٌد لائد1222115130

Okالمدرج70.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرفٌده محبوب محبوب علً المعمري1232114830

Okالمدرج80.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرنا منصور علً حسن1242116261
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Okالمدرج87.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىروان صادق علً حسن1252114765

Okالمدرج89.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىروجٌنا حسن صالح فاضل1262114904

Okالمدرج89.63صٌدلة+مساعد طبٌبالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىروزا احمد ناجً غرسان1272115092

Okالمدرج87.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرؤى احمد منصور دمحم حسن1282114838

Okالمدرج85.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكررٌاض علً حسن عبد الوهاب1292114766

Okالمدرج82صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكررٌان فٌصل دمحم عبده1302115283

Okالمدرج81.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرٌم سٌف احمد حٌدر1312118038

Okالمدرج80.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرٌنا عبد الرحٌم هزاع سٌف1322116053

Okالمدرج85.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرزائد لائد عباس دمحم العبادي1332116791

Okالمدرج86.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرزكرٌا سعٌد هاشم سالم1342118513

Okالمدرج90.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرزكرٌا عادل نعمان غالب المروس1352116484ً

Okالمدرج76.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرزكرٌا عبده دمحم دمحم ذٌاب1362116443

Okالمدرج82.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرزٌاد جمٌل سعٌد ناج1372115193ً

Okالمدرج88.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسالً فٌصل احمد صالح1382118474

Okالمدرج87.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرسامح عبدالموي عبدهللا لائد1392116632

Okالمدرج75.63مختبرات+مساعد طبٌبالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسلوى عادل سٌف علً الحلك1402115089ً

Okالمدرج79.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرسلٌمان سعٌد احمد لائد1412115282

Okالمدرج80.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسماح دمحم عبده عوض االب1422115387ً

Okالمدرج82.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرسمٌة احمد عبدالجلٌل مهٌوب1432116972

Okالمدرج68.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسمٌة خالد مكرد سعٌد دمحم الصلوي1442116277

Okالمدرج69.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسمٌة عبدالحكٌم احمد عبدالجلٌل1452115188

Okالمدرج75.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسمٌة عبدالرحمن دمحم عبده شمسان1462116775

Okالمدرج84.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسمٌة دمحم دمحم احمد الصالح1472114835ً

Okالمدرج79.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكر0سند سلٌم عبده دمحم المبٌع 1482118319

Okالمدرج86.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسهٌر عبدالمجٌد ناجً لائد الصوف1492116342ً

Okالمدرج80.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسوسن صادق مطهر عبده العرٌم1502112344ً

Okالمدرج82.25مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسوسن عبدهللا عبده علً الخطٌب1512116458

Okالمدرج67.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسوسن نجٌب دمحم غالب1522116921

Okالمدرج91مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسوسن هاشم ٌحٌى احمد المغرب1532115181ً

Okالمدرج96.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىشذى مختار دمحم حسن1542115815

Okالمدرج82.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرشرف ٌاسٌن عبده دمحم ناج1552115600ً
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Okالمدرج89.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىشروق حسن غالب سعٌد الهارب1562120701

Okالمدرج86صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىشٌماء جمال فرحان غالب الشرعب1572113610ً

Okالمدرج80صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىشٌماء سعٌد علً احمد عثمان1582121827

Okالمدرج74مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىشٌماء محسن صادق احمد1592115056

Okالمدرج81.75مختبرات+صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىشٌماء مشتاق راشد عبده االثوري1602115698

Okالمدرج68.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىصفاء سعٌد احمد ظدمحم1612115664

Okالمدرج85.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرضٌاء الحك احمد لاسم ممبل الزٌدي1622122188

Okالمدرج88.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىطٌف امٌن احمد سالم1632116112

Okالمدرج73.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعاصم منٌر عبدالوكٌل دمحم1642115174

Okالمدرج80مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعائشة عبده لاسم احمد1652116641

Okالمدرج88.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعائشة كامل لاسم احمد عبده1662116699

Okالمدرج81.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعائشة لبٌب عبدالسالم سعٌد1672116526

Okالمدرج82مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعائشة هزاع سٌف دحان1682116988

Okالمدرج79.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعائشه عبدالكرٌم عمر دمحم الهامل1692115713ً

Okالمدرج71.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبد الرحمن فكري لائد لاسم1702114995

Okالمدرج90.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبد هللا بالل دمحم علً عامر1712114997

Okالمدرج80.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالحكٌم عبدهللا احمد لائد1722116837

Okالمدرج87.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالرحمن صالح رضوان مثنى الهجري1732118788

Okالمدرج87.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالرلٌب سعٌد احمد لاسم1742121985

Okالمدرج79.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدهللا عبدالعالم عبدهللا دمحم1752116881

Okالمدرج81.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالمجٌد عبدهللا مسعد لاٌد1762121112

Okالمدرج85.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالهادي عبده احمد شائع1772115277

Okالمدرج67.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعبٌر احمد احمد دمحم السمعول1782114860ً

Okالمدرج75.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعدي طه حسن دمحم1792117995

Okالمدرج85.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعدي عبدالسالم دمحم عبدهللا1802116486

Okالمدرج81.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعزمً محسن فارس احمد1812115147

Okالمدرج81.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعال عادل هزاع احمد البرط1822121519ً

Okالمدرج74.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعالءالدٌن عبدهللا منصور نصر1832114859

Okالمدرج87.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعلً احمد صالح ناصر العمري1842115171

Okالمدرج81.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعلً عبد السالم علً سعٌد1852116565

Okالمدرج85.5مختبرات+صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعلً عبد هللا مهٌوب رزاز1862114991
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Okالمدرج73.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعلً عبدهللا غالب سعٌد1872119199

Okالمدرج76مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعلً فائد لائد حزام حمٌضه1882115192

Okالمدرج79صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعلً دمحم ٌحٌى دمحم1892115811

Okالمدرج74.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعلٌاء علً حمود عل1902116623ً

Okالمدرج73.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعماد رشاد ناجً دمحم1912118635

Okالمدرج87صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعماد علً عبدهللا سرحان1922116809

Okالمدرج73.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعمر ثابت دمحم فضل1932115942

Okالمدرج70.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعمر عبدالرحمن دائل غالب الفائزي1942118796

Okالمدرج82.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعمران سعٌد علً سعٌد المروس1952115689ً

Okالمدرج85مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعمران دمحم حمود سعٌد1962116019

Okالمدرج89.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعهد مختار عبدالنور دمحم الحاج1972114845

Okالمدرج80.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعهود ناجً غانم دمحم1982121922

Okالمدرج85.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىغادة محمود احمد سعٌد1992115660

Okالمدرج71.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىغاده خالد احمد صالح2002115678
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Okالمسرح91.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىغدٌر عارف عبد الجلٌل احمد2012116998

Okالمسرح80مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىفاطمة احمد حسن عبد االسدي2022117690

Okالمسرح82.13صٌدلة+مساعد طبٌبالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىفرح ولٌد دمحم حسان2032117670

Okالمسرح83.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرفهٌم عبدالواحد عبد المادر عبدالوارث2042115127

Okالمسرح79صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرلائد فتح الرحمن لائد سالم2052115403

Okالمسرح78.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكركرم صادق مرشد احمد2062116865

Okالمسرح82.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىكفاء علً دمحم احمد الوصاب2072117826ً

Okالمسرح83.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىكوثر فؤاد صالح سعٌد2082115887

Okالمسرح83.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرلبٌب دمحم سرحان سٌف2092114942

Okالمسرح80مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرلبٌب دمحم علً احمد2102117442

Okالمسرح81.52مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىلطٌفة لاسم دمحم لائد2112116627

Okالمسرح89.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىلمٌاء عبدالرحمن دائل غالب الفائزي2122115656

Okالمسرح85.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىلمٌس مختار عبده دمحم ٌوسف2132115888

Okالمسرح85.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىلول صادق حسن دمحم عل2142117346ً

Okالمسرح80.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىلٌالً حسان احمد حسان شمالن2152118559

Okالمسرح79مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمارٌا بندر عبدالودود عمالن2162116209

Okالمسرح89.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمارٌا فوزي دمحم حسن الظافري2172111139

Okالمسرح76.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرمالن عبدالرحمن عبدهللا علً نصر2182116664

Okالمسرح85.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمائسة دمحم احمد منصور2192114962

Okالمسرح82.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمةالرحمن جمال دمحم مثنى2202115065

Okالمسرح87.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرمجد صدام دمحم علً العودي2212117768

Okالمسرح81.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم ابراهٌم دمحم زٌد الخالد2222115202

Okالمسرح67.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم احمد غالب عبده2232118409

Okالمسرح91.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم امٌن خالد دمحم المحمودي2242117452

Okالمسرح85.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم جمال دمحم عبدهللا سٌف2252118149

Okالمسرح73.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم حمود صالح احمد2262114837

Okالمسرح77.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم حمود عبد هللا عثمان2272114785

Okالمسرح82صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم سلٌمان لائد عبدهللا2282114364

Okالمسرح86.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم عبد الرحٌم هزاع سٌف2292115384

Okالمسرح82.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم عبدالسالم عبدالجلٌل عبد الحمٌد2302115110

Okالمسرح75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم عبدهللا نعمان دمحم السفٌان2312115818ً
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Vice President For  Student Affairs

Taiz University

Republic of Yemen

م موازي2022/2021توزٌع الطلبة المتمدمٌن المتحان المبول بمركز التعلٌم المستمر بالحوبان على الماعات االمتحانٌة  للعام الجامعً 

      الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

        جامعـــــة تعـــــز
  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Okالمسرح80.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم عبده منصور راجح2322108538

Okالمسرح87.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم علً احمد دمحم2332118690

Okالمسرح74.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم فٌصل عبده عل2342117931ً

Okالمسرح77.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم دمحم عبٌد علً الغالب2352116647ً

Okالمسرح83صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم محمود علً دمحم فرحان2362120253

Okالمسرح80.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم مصطفى سعٌد االمٌر2372114932

Okالمسرح74.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم ناجً علً ناج2382117928ً

Okالمسرح74.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم نبٌل لائد عبده مله2392118616ً

Okالمسرح73.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم نجٌب سعٌد صالح2402116796

Okالمسرح82.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم وهٌب احمد صالح2412114235

Okالمسرح71.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرمحمود حسان دمحم صالح سٌف2422116686

Okالمسرح86.25مختبرات+صٌدلة+مساعد طبٌبالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمرام عبد السالم هزاع ٌاسر عبدهللا الوجٌه2432115800

Okالمسرح81.75صٌدلة+مساعد طبٌبالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمرام عبدهللا احمد حسن احمد2442114821

Okالمسرح87.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمرفت عادل عبدالنورناج2452119167ً

Okالمسرح76.33صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرمروان سلٌمان عبده عوض2462117230

Okالمسرح82.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمروى عتٌك نعمان حسان2472118000

Okالمسرح72مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمروى دمحم فارع سعٌد2482118928

Okالمسرح72.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمروى ٌحٌى علً اسماعٌل2492118068

Okالمسرح84.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمرٌم امٌن علً مانع الشرجب2502115733ً
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109Okلاعة 79.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمرٌم حسن ناجً ناج2512120697ً

109Okلاعة 86.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمرٌم عبدالفتاح حمود مرشد2522118299

109Okلاعة 81.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرمصطفى احمد عبده دمحم فرحان2532114791

109Okلاعة 89.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرمعتصم دمحم احمد لاسم2542115707

109Okلاعة 69.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىممادٌر ٌحٌى عبد هللا لائد جحٌش2552117001

109Okلاعة 81.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرمكرم فارس احمد عبده2562115704

109Okلاعة 80.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمالن عبدالرحمن عبدهللا عبدالغفور2572114836

109Okلاعة 80مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىملكة عبدالملن مهٌوب عثمان2582114852

109Okلاعة 77.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمنى عبده دمحم علً غالب2592114952

109Okلاعة 69.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمنٌة عبده احمد دمحم الطوٌل2602115493

109Okلاعة 90.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمها عبدهللا دمحم دمحم2612115184

109Okلاعة 82.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمها ولٌد عبدهللا حزام السمٌع2622114717ً

109Okلاعة 87.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرمهٌب عبدهللا علً لائد2632114854

109Okلاعة 76.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمودة دمحم هزاع سٌف2642116994

109Okلاعة 71.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرموسى مهٌوب عبدالرلٌب عبده2652116876

109Okلاعة 94.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرمؤتمن شولً درهم ثابت2662117043

109Okلاعة 86.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمٌمونة ناجً سعٌد عل2672116977ً

109Okلاعة 87.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرنائف فؤاد ناجً دمحم االدرٌس2682114612ً

109Okلاعة 81.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنجالء علً ردمان فارع2692118324

109Okلاعة 77.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرنجم الدٌن طه عبدهللا دمحم2702117822

109Okلاعة 72.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىندى طه احمد عبدهللا2712115228

109Okلاعة 85.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنسٌبة دمحم احمد احمد2722116976

109Okلاعة 75.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنسٌم صادق امٌن احمد دمحم2732122138

109Okلاعة 68مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرنصار عبد الملن نصر دمحم2742119077

109Okلاعة 81.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنعمة رشاد عبدالواحد احمد البرط2752121518ً

109Okلاعة 88.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنهاد نور الدٌن دمحم عبده2762115692

109Okلاعة 84.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنهى نجٌب دمحم غالب2772114983

109Okلاعة 96.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنوال علً منصور علً الرٌم2782118823ً

109Okلاعة 83.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنور احمد ناصر سعد2792115326

109Okلاعة 84.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهاجر احمد عبده حمود المرٌنع2802116901

109Okلاعة 81.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهاجر دمحم حسن غالب2812115113
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109Okلاعة 77.25مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهبة جالل دمحم عمٌل2822115328

109Okلاعة 72.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهبة عبد الرحمن علً دمحم2832116741

109Okلاعة 76.5صٌدلة+مساعد طبٌبالحوبان ـ بٌت الشبابذكرهدى رضوان عبدهللا دمحم2842115307

109Okلاعة 73.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهدٌل خلٌل سعد فارع المباط2852118517ً

109Okلاعة 87.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرهالل مهٌوب عبدهللا دمحم2862114912

109Okلاعة 72.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهنادي عادل علً عبده سٌف2872115182

109Okلاعة 90مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهند جمٌل علً دمحم الشعران2882116933ً

109Okلاعة 70.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرهٌثم علً احمد عل2892117977ً

109Okلاعة 80.25مختبرات+مساعد طبٌبالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهٌلٌن عبدهللا عبده ناج2902115085ً

109Okلاعة 84.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىوجدان عبدهللا عثمان دمحم2912117902

109Okلاعة 82.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىوسٌلة صالح مرشد احمد العلوان2922120398ً

109Okلاعة 78.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكروسٌم محمود دمحم عبدهللا سعد2932115131

109Okلاعة 71.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىوفاء طاهر حمود لاسم2942114787

109Okلاعة 77.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىوفاء عبدهللا دمحم علً الرداع2952105818ً

109Okلاعة 80.13مختبرات+صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىوفاء ممبل عبد هللا لائد الحمٌدي2962114772

109Okلاعة 83صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرولٌد حسن حسن عبادي الجعدي2972117359

109Okلاعة 83مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىٌاسمٌن محسن2982115026

109Okلاعة 69.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىٌاسمٌن دمحم دحان ٌاسر2992117291

109Okلاعة 77.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىٌاسمٌن منصور حمود عل3002116621ً

109Okلاعة 81.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرٌاسٌن سعٌد عبده ناج3012119055ً

109Okلاعة 88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىٌسرى عبدهللا احمد عبدالغن3022115183ً

109Okلاعة 88.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىٌمن علً ثابت حسن3032115316

109Okلاعة 90.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرٌونس عبدهللا احمد صالح العتاب3042121887ً

109Okلاعة 96.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرٌونس عبده ثابت عبدالخالك3052114718
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XXالبدروم87.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىابتسام عادل سعٌد ناجً االسود12116578

XXالبدروم88.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرابراهٌم احمد مرشد ٌحٌى22121699

XXالبدروم85.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرابراهٌم دمحم سعٌد ٌفوز32119527

XXالبدروم90.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاحسان دمحم احمد حسان42120717

XXالبدروم68.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاحالم صادق احمدحسن52119775

XXالبدروم79.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاحالم علً دمحم دمحم62122090

XXالبدروم90.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمد رشاد احمد عمالن72117467

XXالبدروم87.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمد عبدالباسط احمد عبدالعزٌز82120541

XXالبدروم90.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمد عبدالرحٌم عبدالمولً ثابث92120505

XXالبدروم88.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمد عبدالسالم عبدالرحمن احمد102104866

XXالبدروم87.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمد كامل احمد دمحم112115353

XXالبدروم72.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمد ٌاسٌن احمد عوض122118130

XXالبدروم73.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراحمدموسى عبده دمحمالموال132120591

XXالبدروم85.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاذكار عبده احمد ٌوسف142115149

XXالبدروم69مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىارٌحا دمحمدمحمابراهٌم الفمٌه152121189

XXالبدروم66.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسامة نور الدٌن علً نعمان162115832

XXالبدروم87.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسامه خالد لاسم دبوان172122260

XXالبدروم87.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسامه خالدلاسم دبوان182122257

XXالبدروم89.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسامه عبدالسالم احمد هزاع192119351

XXالبدروم88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسامه دمحم علً عبده صالح202122313

XXالبدروم90.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسامه محمود صالح سعٌد الحدال212118974ً

XXالبدروم82.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسامه هاشم احمددمحمعبده222120937

XXالبدروم85.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاسرار غالب علً عبدهللا لاسم232122255

XXالبدروم64.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاسماء عوض عبده غالب242118522

XXالبدروم64.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسماءعوض عبده غالب252119475

XXالبدروم83.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكراسٌدعارف عبدالمعطً دمحم262120934

XXالبدروم77.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاشجان فٌصل عبدهللا عل272121575ً

XXالبدروم91.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاشواق احمد عبدالولً دمحم اسماعٌل282121234

XXالبدروم88.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاصالة اسماعٌل دمحم عل292121749ً

XXالبدروم87.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاصالة عبدالرحمن دمحم عبدهللا البحٌري302122356

XXالبدروم75.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىافنان سعٌد سلطان صالح312120589

XXالبدروم87.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىافنان مجٌب غالب دمحم عمرو الحرٌب322122143ً

XXالبدروم83.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرالممداد حفظ هللا ناجً ناجً مهدي332120578
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XXالبدروم89.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرامانً انور علً عثمان342115550

XXالبدروم94.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىامة عبدالعلٌم عبدهللا دمحم352120654

XXالبدروم91.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرامجد لاسم عبده احمد362119740

XXالبدروم73.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرامجد دمحم ناجً دبوان372121348

XXالبدروم84.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىامٌرة عبدالودود عبدالوهاب سٌف382121490

XXالبدروم79.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىانتصار طالل لائد لاسم392114989

XXالبدروم82مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىانتصار دمحم مدهش جابر402120098

XXالبدروم80.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىانٌسة دمحم لائد سٌف412117192

XXالبدروم73.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاوصاف دمحمدمحمالحاج لائدالماض422121035ً

XXالبدروم85مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكراٌاد بجاش سٌف هزاع مهٌوب432119604

XXالبدروم82.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاٌة عبدالرحمن دمحم سعٌد الشجاع442116478

XXالبدروم80.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىاٌمان هاشم حمود احمد452115372

XXالبدروم67.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكربدر امٌن عبده دمحم مثنى462119251

XXالبدروم77.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىبسمله عبدالمؤمن محمود لائد472115804

XXالبدروم86.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكربشار لائد غالب سعٌد482117199

XXالبدروم90.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىبشائر فكري دمحم دمحم492115398

XXالبدروم86.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكربالل صادق علً عثمان502121722

XXالبدروم79.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرتتمٌم عبدالباسط لاسم ممبل512122189

XXالبدروم74.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىتهانً حافظ عبده احمد الحسن522120538ً

XXالبدروم86.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىتهانً علً احمد مهٌوب الحوبان532121101ً

XXالبدروم74مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىثرٌا عبده علً دمحم542120954

XXالبدروم86.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرجالل دمحم صالح مرشد الوجٌة552119945

XXالبدروم87.36مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىجملٌة احمد ناجً عثمان562121341

XXالبدروم86.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرجمٌل جمال عبده سعٌد572119949

XXالبدروم83.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرجهاد ٌاسٌن دمحم دائل راوح582117733

XXالبدروم81.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرحازم اسماعٌل صالح سٌف592114913

XXالبدروم87.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرحاشد دمحم علً لاسم االدرٌس602120655ً

XXالبدروم91.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرحسام احمد حسن عبده االسدي612118022

XXالبدروم81.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرحسام طارق حسن عبده الصبري622109934

XXالبدروم91.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىحماس عبدالموي ممبل صالح العٌسائ632119521ً

XXالبدروم70مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىحنان احمد علً سعٌد الشرعب642117319ً

XXالبدروم80.87مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىحنان صالح علً مفرح652118728

XXالبدروم84.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرخالد بجاش سعٌد ممبل662119280
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XXالبدروم88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىخدٌجة احمد ممبل سعٌد672115487

XXالبدروم75.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرخطاب دمحم احمد عبده682120664

XXالبدروم82.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرخلٌل حمٌد علً مرشد692114908

XXالبدروم71.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىخوله حسان دمحمدمحمعثمان702120588

XXالبدروم84.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىخوله علً ممبل عل712120668ً

XXالبدروم89.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرداوؤد علً دمحم خالد722122328

XXالبدروم80مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىدعءعبدالسالم لائددمحمذٌاب732119165

XXالبدروم78.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىدالل مجدي عبدالعزٌز دمحم المباط742121411ً

XXالبدروم74.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىدنٌا سلطان سعٌد ناج752109128ً

XXالبدروم71.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىدٌانه سعٌدابراهٌم عبدالرحمن762119509

XXالبدروم80.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىذكرى عبد البالً ممبل احمد772107373

XXالبدروم84مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىذكرى عبد هللا طه النمٌب782120173

XXالبدروم82.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكررحاب دمحم عثمان دمحم792120366

XXالبدروم64.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرفٌمة علً لاٌد صالح802119569

XXالبدروم88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرنا عبدهللا دمحم دحان812117330

XXالبدروم84.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىرٌحانة دمحم علً احمد علً الصلوي822115332

XXالبدروم88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىزبٌده صادق علً عل832118808ً

XXالبدروم74.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرزكرٌا عبدالرزاق سعٌد احمد العزان842119281ً

XXالبدروم88.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرزكرٌا عبدهللا سٌف عل852121072ً

XXالبدروم87.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرزكرٌا لائد ممبل لائد862118695

XXالبدروم86.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىزهٌره دمحم شمسان مرشداحمد872121376

XXالبدروم87.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرزٌاد دمحم احمد حمود المروس882119822ً

XXالبدروم86.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرزٌد عبده دمحم عبٌد المحطان892119083ً

XXالبدروم78.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىزٌنب دمحم عبدالحفٌظ محسن الغزال902121047ً

XXالبدروم73.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسارة سمٌر درهم سٌف محسن العرٌم912114773ً

XXالبدروم91.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسحر عبدالرحمن اسعد راشد922121828

XXالبدروم83.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرسرحان دائل حسن ناج932119007ً

XXالبدروم68.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسعاددمحمعبدالغنً دمحمالصبري942119780

XXالبدروم76.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسالفة نشوان درهم عبده نعمان952121765

XXالبدروم90.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرسلٌمان سرحان صالح سٌف962115761

XXالبدروم92.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسمر عبدالرحمن اسعد راشد972121830

XXالبدروم84.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسمٌة دمحم حمود دمحم االمٌر982118665

XXالبدروم77.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسمٌة نوفل عبده سعٌد الشواف992116355ً
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XXالبدروم81.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسمٌه عبدالناصرسرحان مهٌوب الكمال1002121373ً

XXالبدروم84.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسمٌه دمحم محمود دمحم االمٌر1012118653

XXالبدروم78.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرسهام عبدالرزاق علً الحكٌم1022119770ً

XXالبدروم88.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرسهام عبدهللا عبده دمحم المغرب1032114885ً

XXالبدروم84.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىسٌناء احمدحمٌدنصر1042120067

XXالبدروم80.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىشذى عبد هللا ٌوسف عبد هللا1052116550

XXالبدروم85.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرشهاب فؤاد صالح بكاري1062121113

XXالبدروم86مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرشهاب دمحم لائد سعٌد1072117004

XXالبدروم93.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرشٌماء فاروق دمحم احمد راجح1082121462

XXالبدروم89.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىشٌماء دمحم عبدالواسع مارش1092121809

XXالبدروم91.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىشٌماءعلً احمدسالم1102119180

XXالبدروم84مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرصالح طه علً دمحم1112121364

XXالبدروم73.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىُعال علً عبده احمد دمحم الٌوسف1122118713ً

XXالبدروم88.12صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعادل عبد الجبار صالح سعٌد1132118986

XXالبدروم85مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعائشة عبداللطٌف ابراهٌم عل1142117946ً

XXالبدروم90.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعائشة نجٌب ٌحٌى دمحم الوصاب1152121546ً

XXالبدروم86.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالحمٌد دمحم عبدالغنً ناج1162115373ً

XXالبدروم78.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالرحمان احمد مرشدٌحى1172121968

XXالبدروم78.28صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالرحمان لائدهزاع سٌف1182120497

XXالبدروم81.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالرحمن احمد سٌف دمحم1192118424

XXالبدروم89.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالرحمن حسان لاسم دبوان1202122261

XXالبدروم90.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالرحمن عبده عثمان خالد1212119703

XXالبدروم78.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالرحمن لائدهزاع سٌف1222120341

XXالبدروم83.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالرحمن نبٌل احمد سلطان1232119983

XXالبدروم80.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالرحمن ٌوسف احمددمحم1242121511

XXالبدروم82.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالعلٌم دمحم لائد سعٌد1252119946

XXالبدروم75.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالفتاح منصورعبدالجلٌل عبده الدمٌن1262120950ً

XXالبدروم84صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدهللا عبده علً سعٌد1272121459

XXالبدروم81.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدهللا دمحم سٌف احمد1282119706

XXالبدروم82.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدهللا دمحم عبدهللا مهٌوب1292121842

XXالبدروم88.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالمجٌد هزاع علً مرشد1302115763

XXالبدروم81.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبدالمجٌدعبدهللا مسعدلاٌد1312118811

XXالبدروم83صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعبده سٌف دمحم ناشر اسعد1322119000
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XXالبدروم83.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعبٌر دمحم ناجً علً لاسم االبٌض1332122091

XXالبدروم80.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعرفات احمد سلطان لائد1342120047

XXالبدروم78.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعز الدٌن ماجد عباس سٌف1352121977

XXالبدروم86.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعزالدٌن عبده لائد عثمان1362121329

XXالبدروم78.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعزالدٌن ماجد عباس سٌف1372121943

XXالبدروم83.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعزت دمحم عبده ممبل1382119607

XXالبدروم77.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعزٌز عبدالولً دمحم غالب البحٌري1392119768

XXالبدروم82.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعزٌز دمحم عبدالعزٌز حمٌد1402120678

XXالبدروم67.37مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعزٌزة حسن لاسم لاٌد غالب1412121476

XXالبدروم86.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعصماء عبدة عبدة مهٌوب ناجً الحذوري1422119953

XXالبدروم79.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعصماء فٌصل دمحم دمحم فارع1432120143

XXالبدروم83.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعصماء دمحم عبدهللا عبده1442119465

XXالبدروم90.25مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىعفاف ٌحٌى علً اسماعٌل1452120356

XXالبدروم84.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعلً صادق ناجً عل1462121023ً

XXالبدروم79.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعمار طاهر حاتم دمحم احمد1472119181

XXالبدروم71.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعمار ٌاسر علً حسن حسن1482119005

XXالبدروم86.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعمر امٌن علً عثمان1492122018

XXالبدروم91.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعمرو عبده حمود احمد1502119737

XXالبدروم76.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرعٌسى عبدهللا عبده حسن1512120203

XXالبدروم91.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىغادة عبدالرزاق علً احمد1522121020

XXالبدروم92.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىغادة عبدالسالم علً دمحم الصلوي1532120329

XXالبدروم87.88مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىغادة عبدالسالم مهٌوب احمد1542122248

XXالبدروم76.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرغادة علً دمحم لاسم1552120032

XXالبدروم83.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرغدٌر ثابت عبدالحمٌد مطهر1562121175

XXالبدروم82.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىغدٌركامل دمحمهزٌر1572119159

XXالبدروم69.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرفاتن شرف دمحم المدس1582119074ً

XXالبدروم83.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرفارس دمحم عبده غانم دحان1592121092

XXالبدروم65مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىفاطمة دمحم علً عبده صالح1602122245

XXالبدروم75.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىفاطمه مختار احمد عل1612116048ً

XXالبدروم77.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىلمٌس حسن لائد احمد1622120977

XXالبدروم82صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرماجد عبدهللا سالم سٌف1632121073

XXالبدروم93صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرماجد عبدهللا لاٌد سٌف الجمال1642119547

XXالبدروم77.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمارٌا عبدهللا سنان لاسم1652116919
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XXالبدروم79.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمارٌا عبدالملن احمد علً سعٌد1662120752

XXالبدروم89.25مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمارٌا معاذ عبدهللا ممبل الجدري1672107584

XXالبدروم77.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكرمارٌة حسٌن حسن نصر العواض1682120147ً

XXالبدروم91مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم احمد علً دمحم الروٌس1692119392ً

XXالبدروم81.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم حسن نعمان غالب1702118742

XXالبدروم84.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم رشاد دمحم عبدهللا البحٌري1712122359

XXالبدروم87.13مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم سعٌد علً عبده دمحم1722121881

XXالبدروم87.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم سمٌر عبدالرحمن دائل1732118279

XXالبدروم87.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم سٌف عبٌد سالم1742116228

XXالبدروم87صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم عبدالمادر هزاع احمد الصالح1752119618ً

XXالبدروم90صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم عبدهللا لائد علً العزب1762122230

XXالبدروم76.75صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم عبدهللا دمحم عل1772120403ً

XXالبدروم81.75مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم عبدالولً لائد دمحم1782119636

XXالبدروم80.88صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم عبده حمود لائد1792118866

XXالبدروم90.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم فٌصل احمد حسام حاجب1802117978

XXالبدروم92.5صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم محسن دمحم صالح1812119240

XXالبدروم92.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم محمود حسن عل1822121245ً

XXالبدروم89.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم محمود دمحم سعٌد1832116470

XXالبدروم81.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحم ٌوسف فٌصل علً عل1842117847ً

XXالبدروم84صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحماحمدعبدالحمٌدجسار1852119316

XXالبدروم87.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكردمحمحسن دمحمعلً صالح1862120636

XXالبدروم75.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمروة عبدهللا عبده عبدهللا1872120224

XXالبدروم76صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمروه محفوظ مهٌوب جسار1882122084

XXالبدروم80.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرمصطفى جابر احمد سالم1892114920

XXالبدروم78.13مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمالن سلطان عبدهللا لاسم1902122222

XXالبدروم73.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمالن عبدالجلٌل دمحم ناجً سعٌد1912121136

XXالبدروم82.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمنال علً ثابت لاسم الموح1922118800

XXالبدروم77.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمنال نبٌل دمحم احمد الدٌلم1932121369ً

XXالبدروم76.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمنى حمود سعٌد دمحم1942120261

XXالبدروم74.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمنٌه دمحمعبده دمحماالب1952120150ً

XXالبدروم90.88مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمها عبد هللا دمحم دمحم1962114795

XXالبدروم84.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمها علً عبده عبٌد1972114888

XXالبدروم87مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىمهاعبدالرزاق عبدهللا احمد1982119209
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XXالبدروم82صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرموسى دمحم سعٌد مصلح1992118996

XXالبدروم88.25صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنادٌة سعٌد عبدهللا احمد2002119960

XXالبدروم70.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنبٌلة حمود2012115027

XXالبدروم89.13صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنجود حمود خالد ناج2022122167ً

XXالبدروم65.25مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنداء سعٌد علً حمادي2032120603

XXالبدروم77.5مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىندى هزاع احمدلاسم2042119776

XXالبدروم90.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىنسٌبة فٌصل صالح ناج2052120644ً

XXالبدروم79مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرنسٌبه فؤاد منصورالماض2062120930ً

XXالبدروم88.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهالة لائد احمد صالح االرٌان2072120046ً

XXالبدروم87.38مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهدٌل صادق مهٌوب احمد البرٌه2082115821ً

XXالبدروم83.63مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرهشام عبدالملن حاتم هائل2092122015

XXالبدروم89.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهند امٌن علً دمحم2102116421

XXالبدروم83.5مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهٌام عبدالسالم مهٌوب احمد2112122252

XXالبدروم73.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىهٌفاء دمحم لاسم الخدري2122120015

XXالبدروم91.87مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىوسٌله لائد دمحم عل2132116259ً

XXالبدروم80.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابذكروسٌم دمحمعبدهللا احمدمله2142121515ً

XXالبدروم72.75مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىوصال محفوظ عبدالرحمن عبدهللا2152121104

XXالبدروم77.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىوفاء عبد هللا دمحم علً الرداع2162118019ً

XXالبدروم77.25مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىوفاء عبد اللهودمحم عل2172118021ً

XXالبدروم90.63مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىوالء لاسم ناجً لاسم العواض2182114632ً

XXالبدروم86.63صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرولٌد شائف سٌف ناج2192122054ً

XXالبدروم92.38مختبرات طبٌةالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىوهٌبة عثمان عبده احمد حمود2202119267

XXالبدروم90مساعد طبٌب عامالحوبان ـ بٌت الشبابأنثىٌاسمٌن علً سٌف دمحم2212120939

XXالبدروم89.38صٌدلةالحوبان ـ بٌت الشبابذكرٌعموب ٌاسٌن ثابت عل2222119412ً

المشـــــــرف
(              )لحاضـرون ا

(              )الغائبــــون 
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