
الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

101okاالولكلية العلوم96.50اسنان+طب عامأنثىابتسام صادق علي عبدالقوي الملصي12206012

101okاالولكلية العلوم83.50مختبرات طبيةأنثىابتهال جميل حسان سيف22200995

101okاالولكلية العلوم95.50طب عام وجراحةأنثىابتهال شكري عبده حسن محمد الخليدي32203032

101okاالولكلية العلوم99.25صيدلة+طب عامأنثىابرار احمد ردمان محمد42202334

101okاالولكلية العلوم92.50طب عام وجراحةأنثىابرار خالد عبدالجليل محمد52206220

101okاالولكلية العلوم94.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىابرار سعد احمد حسن62201502

101okاالولكلية العلوم93.13اسنان+طب عامأنثىابرار سعيد عبدالقادر اسعد العريقي72201187

101okاالولكلية العلوم94.38صيدلة+طب عامأنثىابرار عبدالعالم حسين عبده المقطري82204420

101okاالولكلية العلوم89.75مختبرات+اسنان+طب عامأنثىابرار فيصل عبدالخالق عبدالواسع92204403

101okاالولكلية العلوم94.75طب عام وجراحةأنثىابرار محفوظ قاسم عبده المزهري102206149

101okاالولكلية العلوم95.13طب الفم واالسنانأنثىابرار محمد شمسان عثمان112206020

101okاالولكلية العلوم94.88مختبرات+صيدلة+طب اسنانأنثىابرار محمد علي قاسم الشرعبي122203350

101okاالولكلية العلوم98.25طب عام وجراحةأنثىابرار يوسف محمد قاسم132200599

101okاالولكلية العلوم92.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرابراهيم احمد ابراهيم يحيى االهدل142203019

101okاالولكلية العلوم85.00اسنان+طب عامذكرابراهيم احمدعلي قاسم152200329

101okاالولكلية العلوم94.00طب عام وجراحةذكرابراهيم توفيق احمد محمد162204340

101okاالولكلية العلوم96.13طب عام وجراحةذكرابراهيم حمادي عبدهللا علي172200905

101okاالولكلية العلوم92.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرابراهيم رضوان سالم ابراهيم دوبلة182205968

101okاالولكلية العلوم90.25صيدلة+طب عامذكرابراهيم سعيد علي احمد192206873

101okاالولكلية العلوم97.38طب عام وجراحةذكرابراهيم صادق محسن عبدهللا الحميري202200195

101okاالولكلية العلوم87.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرابراهيم عبد القادر عبدالغني ردمان212202900

101okاالولكلية العلوم89.63اسنان+طب عامذكرابراهيم عبدالباقي احمد علي222203685

101okاالولكلية العلوم92.13طب عام وجراحةذكرابراهيم عبدالحميد عبده صالح232204987

101okاالولكلية العلوم88.63طب الفم واالسنانذكرابراهيم عبدالواحد عبدالعزيز احمد الهجري242202816

101okاالولكلية العلوم87.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرابراهيم عبده قائد سيف252203218

101okاالولكلية العلوم90.75مختبرات طبيةذكرابراهيم غالب سعيد عقالن262201468

101okاالولكلية العلوم89.63اسنان+طب عامذكرابراهيم فكري احمد طارش272202219

101okاالولكلية العلوم94.75اسنان+طب عامذكرابراهيم فهد عبدالجليل سيف282200500

101okاالولكلية العلوم95.38صيدلة+طب عامذكرابراهيم مجيب علي شمسان االصبحي292202525

101okاالولكلية العلوم81.38تمريض+مختبراتذكرابراهيم محمد احمد دحان302202784

101okاالولكلية العلوم90.50مختبرات+صيدلة+طب عامذكرابراهيم محمد احمد عبدالرحمن312202380

101okاالولكلية العلوم98.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرابراهيم محمد احمد عبده322200078

101okاالولكلية العلوم98.00طب عام وجراحةذكرابراهيم ناجي سعيد محسن القاضي332206632

101okاالولكلية العلوم86.38طب عام وجراحةذكرابراهيم هاشم محمد ناجي الصوفي342202843

101okاالولكلية العلوم91.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرابراهيم هائل هزاع الحمادي352201024

101okاالولكلية العلوم87.63طب عام وجراحةذكرابراهيم وهيب هزاع نعمان362206903

101okاالولكلية العلوم90.25طب عام وجراحةذكرابو بكر لطفي سالم قائد372205532

101okاالولكلية العلوم93.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرابوبكر احمد هزاع احمد العكادي382206895

101okاالولكلية العلوم86.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرابوبكر شرف محمد ابراهيم392206170

101okاالولكلية العلوم83.00مختبرات طبيةذكرابوبكر طالل عبده احمد402203536

101okاالولكلية العلوم91.38مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرابوبكر عادل محمد احمد412200039

101okاالولكلية العلوم99.88اسنان+طب عامذكرابوبكر محمد احمد قاسم422200509

101okاالولكلية العلوم88.13اسنان+طب عامذكرابوبكر محمد عبدالحميد علي432204958

101okاالولكلية العلوم86.38طب الفم واالسنانذكرابوبكر محمد محمود عبدالرزاق442203835

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة
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101okاالولكلية العلوم98.25طب عام وجراحةذكرابوبكر معمر قاسم علي الصالحي452200071

101okاالولكلية العلوم99.88طب عام وجراحةأنثىاتفاق عبد الستار سيف غالب462205691

101okاالولكلية العلوم92.88طب الفم واالسنانأنثىاثار طالل نصر عبدالقادر472205190

101okاالولكلية العلوم92.75اسنان+طب عامأنثىاثمار عبدالرقيب احمد سيف482202222

101okاالولكلية العلوم98.38اسنان+طب عامأنثىاثمار عمر احمد محمد حسن492205893

101okاالولكلية العلوم93.75طب عام وجراحةأنثىاثير العزي محمد عبدالرحمن المجاهد502200781

101okاالولكلية العلوم78.38تمريض عاليأنثىاجالل عبدهللا علي سعيد علي512201872

101okاالولكلية العلوم95.75اسنان+طب عامأنثىاحتساب علي احمد عبدهللا522202462

101okاالولكلية العلوم92.38تمريض+مختبراتأنثىاحسان عادل محمد حمود532202308

101okاالولكلية العلوم92.25صيدلة+طب عامأنثىاحسان عبدالباسط عبدالرقيب احمد542202749

101okاالولكلية العلوم90.63اسنان+طب عامأنثىاحسان علي عبدهللا غالب552200205

101okاالولكلية العلوم88.75تمريض عاليأنثىاحالم بجاش محمد عبدالحميد562205561

101okاالولكلية العلوم89.38مختبرات+طب اسنانأنثىاحالم صالح محمد حسن العواضي572202606

101okاالولكلية العلوم86.63صيدلة+طب عامأنثىاحالم عبدالسالم سيف عبدالرحيم582201132

101okاالولكلية العلوم90.63اسنان+طب عامأنثىاحالم علي عبده غالب592200854

101okاالولكلية العلوم79.13تمريض عاليأنثىاحالم عمر محمد موسى محنف602204439

102okاالولكلية العلوم93.88صيدلة+طب عامذكراحالم مطيع شائع قاسم السلمي612205541

102okاالولكلية العلوم88.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد العزي اسماعيل غالب التبعي622207209

102okاالولكلية العلوم89.00صيدلة+طب عامذكراحمد امين علي عثمان632206159

102okاالولكلية العلوم88.75تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكراحمد جميل احمد عبدالعزيز642203075

102okاالولكلية العلوم93.75مختبرات+صيدلة+طب عامذكراحمد جميل احمد نعمان652204022

102okاالولكلية العلوم89.00طب عام وجراحةذكراحمد حسن احمد عبدالسالم662204544

102okاالولكلية العلوم86.13صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد حمود احمد حاتم672205358

102okاالولكلية العلوم91.88طب الفم واالسنانذكراحمد خالد احمد محسن االرحبي682200650

102okاالولكلية العلوم97.13تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد خليل علي سلطان692200916

102okاالولكلية العلوم93.00صيدلةذكراحمد راجح محمد عبدهللا قاسم702206612

102okاالولكلية العلوم90.00صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد رسام حمود سعيد712204634

102okاالولكلية العلوم97.00طب عام وجراحةذكراحمد رشاد احمد قائد722202383

102okاالولكلية العلوم85.00طب عام وجراحةذكراحمد سعيد محسن محمد سيف732202908

102okاالولكلية العلوم89.75صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد سلطان مهيوب احمد742205958

102okاالولكلية العلوم89.00تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكراحمد سيف علي عبدالكريم752205684

102okاالولكلية العلوم87.38طب الفم واالسنانذكراحمد شاكر احمد محمد762205801

102okاالولكلية العلوم88.50صيدلة+طب اسنانذكراحمد شوقي امين احمد النظيف772203229

102okاالولكلية العلوم89.38اسنان+طب عامذكراحمد شوقي حكيم حزام الشميري782201193

102okاالولكلية العلوم89.38صيدلة+طب عامذكراحمد شوقي علي محمد الحاج792202758

102okاالولكلية العلوم87.88طب عام وجراحةذكراحمد شوقي مهدي صالح802200360

102okاالولكلية العلوم87.88صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد شوقي مهدي صالح حسن812200366

102okاالولكلية العلوم90.75مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكراحمد صادق علي سيف822200030

102okاالولكلية العلوم97.00صيدلة+طب عامذكراحمد صادق ناجي منصور832202211

102okاالولكلية العلوم95.50تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد صالح محمد صالح زربة842201452

102okاالولكلية العلوم87.00اسنان+طب عامذكراحمد طه عبده سعيد852204902

102okاالولكلية العلوم85.88طب عام وجراحةذكراحمد عادل حسن علي محمد862200759

102okاالولكلية العلوم86.75صيدلة+طب اسنانذكراحمد عادل سيف محمد872204648

102okاالولكلية العلوم84.13تمريض+طب اسنانذكراحمد عبدالباري عبدهللا محمد الطيب882202469
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102okاالولكلية العلوم98.25طب عام وجراحةذكراحمد عبدالباسط عبدالحميد فارع مقبل892205203

102okاالولكلية العلوم96.13اسنان+طب عامذكراحمد عبدالجليل احمد عبدالواسع السفياني902200432

102okاالولكلية العلوم97.50صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد عبدالجليل غالب المشولي912201641

102okاالولكلية العلوم95.13صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد عبدالحافظ علي سعيد922202365

102okاالولكلية العلوم89.50صيدلة+طب اسنانذكراحمد عبدالحكيم عبدهللا علي932206619

102okاالولكلية العلوم97.25صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد عبدالحميد احمد علي السميعي942202398

102okاالولكلية العلوم88.13صيدلة+طب عامذكراحمد عبدالرحمن احمد سعيد قحطان952204770

102okاالولكلية العلوم87.75صيدلةذكراحمد عبدالرحمن احمد محمد قائد962204678

102okاالولكلية العلوم97.63صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد عبدالعزيز محمد حمود972200754

102okاالولكلية العلوم98.63اسنان+طب عامذكراحمد عبدالعزيز محمد دبوان982201100

102okاالولكلية العلوم95.88صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد عبدالغني محمد بن محمد992200941

102okاالولكلية العلوم97.25طب عام وجراحةذكراحمد عبدالفتاح احمد عبده غالب1002201460

102okاالولكلية العلوم91.25صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد عبدالقوي عبدهللا هزاع التبعي1012200625

102okاالولكلية العلوم84.38صيدلةذكراحمد عبدالقوي قائد فرحان الحيدري1022203371

102okاالولكلية العلوم90.88اسنان+طب عامذكراحمد عبدالقوي محمد قائد1032203175

102okاالولكلية العلوم98.88طب عام وجراحةذكراحمد عبدالكريم فرحان قائد1042207012

102okاالولكلية العلوم92.25طب الفم واالسنانذكراحمد عبدالكريم قاسم مهيوب1052201524

102okاالولكلية العلوم90.13صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد عبدهللا سعيد حميد1062207085

102okاالولكلية العلوم99.50طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا عبدالوهاب علي1072201436

102okاالولكلية العلوم99.13صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد عبدهللا عبده قائد1082200665

102okاالولكلية العلوم89.50طب عام وجراحةذكراحمد عبدهللا محمد عبدالوهاب االهدل1092203091

102okاالولكلية العلوم86.75تمريض+صيدلةذكراحمد عبدهللا ناجي قائد1102201758

102okاالولكلية العلوم99.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد عبدالمجيد عقالن قائد1112202475

102okاالولكلية العلوم86.63تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد عبدالملك قائد نعمان1122202983

102okاالولكلية العلوم90.13اسنان+طب عامذكراحمد عبدالواحد عباس نعمان1132205346

102okاالولكلية العلوم91.25اسنان+طب عامذكراحمد عبدالوهاب احمد انعم1142202015

102okاالولكلية العلوم96.13اسنان+طب عامذكراحمد عبده احمد مثنى الجابري1152205331

102okاالولكلية العلوم82.38تمريض+مختبراتذكراحمد عدنان محمد عبدالرحمن السروري1162205063

102okاالولكلية العلوم89.38مختبرات+طب عامذكراحمد علي احمد محمد1172205071

102okاالولكلية العلوم91.75صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد علي عبدهللا حسن النجار1182200438

102okاالولكلية العلوم91.00اسنان+طب عامذكراحمد علي محمود عبدالغني1192200947

102okاالولكلية العلوم92.13صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد علي مهيوب عبدالولي1202201018

103okاالولكلية العلوم79.13تمريض عاليذكراحمد علي مهيوب محمد1212202240

103okاالولكلية العلوم90.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد عيدي امين قاسم1222204784

103okاالولكلية العلوم89.50صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد فاروق علي عبدالقادر النجار1232205750

103okاالولكلية العلوم90.38اسنان+طب عامذكراحمد فتحي احمد غالب المخالفي1242201321

103okاالولكلية العلوم90.50طب عام وجراحةذكراحمد فؤاد مرشد احمد لطف1252206628

103okاالولكلية العلوم90.50طب عام وجراحةذكراحمد قائد عبدهللا محمد المداح1262205312

103okاالولكلية العلوم89.75صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد مبروك احمد مهيوب البريهي1272201357

103okاالولكلية العلوم88.63اسنان+طب عامذكراحمد محمد احمد سعيد1282201083

103okاالولكلية العلوم96.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد محمد احمد سيف الصبري1292202477

103okاالولكلية العلوم86.13تمريض+طب عامذكراحمد محمد اسماعيل عبدهللا شمسان1302205015

103okاالولكلية العلوم83.38مختبرات طبيةذكراحمد محمد سعيد مهيوب االسعدي1312201793

103okاالولكلية العلوم93.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد محمد سيف علي اسماعيل1322202814
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103okاالولكلية العلوم86.88طب عام وجراحةذكراحمد محمد شمس الدين عبدالماجد1332203687

103okاالولكلية العلوم81.38تمريض+مختبراتذكراحمد محمد عبد عبد الدائم عبد هللا البريهب1342202111

103okاالولكلية العلوم79.88تمريض+مختبراتذكراحمد محمد عبدالواحد عبدالقوي1352201265

103okاالولكلية العلوم86.50تمريض عاليذكراحمد محمد عبده الحاج علي1362202735

103okاالولكلية العلوم82.00مختبرات طبيةذكراحمد محمد عبده عثمان1372204721

103okاالولكلية العلوم90.00صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد محمد عبده علي1382201150

103okاالولكلية العلوم86.13تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد محمد عبده محمد1392203008

103okاالولكلية العلوم90.25طب عام وجراحةذكراحمد محمد علي سعيد فرحان1402201615

103okاالولكلية العلوم91.25تمريض+صيدلةذكراحمد محمود حسن غالب1412205764

103okاالولكلية العلوم85.38مختبرات+صيدلةذكراحمد محمود عبدالجليل قاسم1422205113

103okاالولكلية العلوم77.00تمريض عاليذكراحمد محمود مهيوب عبده1432202248

103okاالولكلية العلوم88.13اسنان+طب عامذكراحمد محمود هزاع غانم محسن1442205426

103okاالولكلية العلوم97.63صيدلة+طب عامذكراحمد مروان احمد عقالن1452202147

103okاالولكلية العلوم99.25طب عام وجراحةذكراحمد مسعود احمد عبده الصراري1462201660

103okاالولكلية العلوم86.63تمريض+اسنان+طب عامذكراحمد مصطفى عبدهللا مهيوب1472205121

103okاالولكلية العلوم82.00تمريض+مختبراتذكراحمد معاذ سعيد عبده القدسي1482202960

103okاالولكلية العلوم93.75طب عام وجراحةذكراحمد منصور محمد عبدهللا علي الزغروري1492201218

103okاالولكلية العلوم92.50اسنان+طب عامذكراحمد مهيوب سيف عبده1502201509

103okاالولكلية العلوم95.00صيدلة+طب اسنانذكراحمد نبيل محمد محمد عبدهللا1512201486

103okاالولكلية العلوم92.50صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد نجيب عبدالغني سعد ابراهيم1522200460

103okاالولكلية العلوم93.63صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد هائل عبدهللا محمد عزالدين1532202529

103okاالولكلية العلوم97.50صيدلة+طب عامذكراحمد هائل عبده مهيوب1542206565

103okاالولكلية العلوم89.25طب عام وجراحةذكراحمد هشام احمد عبده سعيد1552201748

103okاالولكلية العلوم91.38تمريض+صيدلة+طب اسنانذكراحمد ياسين عبدالعزيز عقالن1562201897

103okاالولكلية العلوم87.75صيدلة+اسنان+طب عامذكراحمد ياسين عبده يحي1572200768

103okاالولكلية العلوم100.00صيدلة+طب عامذكراحمد ياسين محمد عبدهللا غالب1582201526

103okاالولكلية العلوم90.13تمريض+اسنان+طب عامذكراحمد ياسين محمد محمد1592200439

103okاالولكلية العلوم96.38صيدلةذكراحمد يوسف حسن مهيوب1602206242

103okاالولكلية العلوم89.63طب عام وجراحةذكراحمدخالدعبدالجليل محمدالمغبشي1612206415

103okاالولكلية العلوم90.50طب عام وجراحةأنثىاخالص محمد مفلح عبده1622207279

103okاالولكلية العلوم87.00صيدلةذكرادريس مصطفي عبدالواحد الصبري1632201056

103okاالولكلية العلوم86.63صيدلة+طب عامذكرادم عبدالواحد عبدالعزيز احمد الهجري1642203724

103okاالولكلية العلوم94.13اسنان+طب عامذكرادم مبروك محمد سعيد1652203582

103okاالولكلية العلوم91.25تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرادهم فيصل ناجي غالب1662201025

103okاالولكلية العلوم94.50طب عام وجراحةذكراديب صادق عبده ثابت هيصم1672200034

103okاالولكلية العلوم88.63طب عام وجراحةذكراديب محمد مسعد سيف1682202726

103okاالولكلية العلوم90.25اسنان+طب عامذكراديب وليد غالب قاسم1692205040

103okاالولكلية العلوم75.38تمريض عاليأنثىاذكار محمد عبدالكريم بشر1702205544

103okاالولكلية العلوم90.25تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرارحب منصور عبده عثمان1712200520

103okاالولكلية العلوم96.25تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىارزاق غالب سعيد عقالن الحبشي1722200788

103okاالولكلية العلوم92.38مختبرات طبيةذكرارسالن احمد علي غالب حسن1732203021

103okاالولكلية العلوم92.25طب عام وجراحةذكرارسالن محمد مسعد احمد الشغدري1742206641

103okاالولكلية العلوم94.50صيدلة+طب اسنانذكرارسالن هالل سلطان احمد عبده1752201924

103okاالولكلية العلوم87.50اسنان+طب عامأنثىاروى احمد عبدالستار عبدالجليل1762204191
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103okاالولكلية العلوم95.88اسنان+طب عامأنثىاروى احمد محمد سعيد الطبوزي1772202595

103okاالولكلية العلوم84.50طب عام وجراحةأنثىاروى احمد محمد ناجي مفلح1782206091

104okاالولكلية العلوم97.63طب عام وجراحةأنثىارياف عبده هزاع الشراجي1792202451

104okاالولكلية العلوم93.25طب عام وجراحةأنثىاريام بشير عبدالحميد عبده ثابت1802202701

104okاالولكلية العلوم95.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاريج ذي يزن عبدهللا قائد1812201874

104okاالولكلية العلوم79.63تمريض عاليأنثىاريج عبدالرقيب احمد سعيد البريهي1822203299

104okاالولكلية العلوم86.50طب عام وجراحةأنثىاريج عبدهللا احمد سعيد1832202667

104okاالولكلية العلوم86.38اسنان+طب عامأنثىاريم ابراهيم ياسين عبده المقطري1842200770

104okاالولكلية العلوم85.63تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىازال احمد عبدهللا عباس1852204180

104okاالولكلية العلوم85.38اسنان+طب عامأنثىازال سند عبد الجبار نعمان الرباصي1862203989

104okاالولكلية العلوم94.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىازهار امين علي حسان1872201290

104okاالولكلية العلوم80.63تمريض عاليأنثىازهار جالل عبده احمد1882202747

104okاالولكلية العلوم84.13تمريض+طب عامأنثىازهار عبدالنور قائد ناصر1892205706

104okاالولكلية العلوم94.13صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة ابراهيم احمد محمد الفقيه1902201753

104okاالولكلية العلوم89.25اسنان+طب عامذكراسامة احمد عبدهللا صالح المشرقي1912204502

104okاالولكلية العلوم94.88طب عام وجراحةذكراسامة احمد علي احمد1922202813

104okاالولكلية العلوم90.38تمريض+اسنان+طب عامذكراسامة احمد محمد علي1932202347

104okاالولكلية العلوم92.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة اكرم قائد ناجي1942203832

104okاالولكلية العلوم86.38طب عام وجراحةذكراسامة امين علي عثمان1952201828

104okاالولكلية العلوم89.75صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة رزاز مقبل عبده1962205304

104okاالولكلية العلوم85.75صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة صادق احمد هائل1972202262

104okاالولكلية العلوم95.38طب عام وجراحةذكراسامة طاهر عبدالغني عبداللطيف1982200656

104okاالولكلية العلوم95.50صيدلة+طب عامذكراسامة طالل ناجي منصور1992202335

104okاالولكلية العلوم80.13مختبرات طبيةذكراسامة عادل محمد عبدالرحمن2002202759

104okاالولكلية العلوم94.75تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة عبد القوي حميد دبوان2012202016

104okاالولكلية العلوم94.38صيدلة+طب عامذكراسامة عبدالباري اسماعيل الخرساني2022204436

104okاالولكلية العلوم93.75صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة عبدالباقي عبده احمد2032201947

104okاالولكلية العلوم96.00صيدلة+طب عامذكراسامة عبدالجليل حمود احمد2042200903

104okاالولكلية العلوم86.63تمريض+صيدلة+طب اسنانذكراسامة عبدالرحمن علي صالح2052201299

104okاالولكلية العلوم99.50صيدلة+طب عامذكراسامة عبدالرحمن محمد سيف الكامل2062200651

104okاالولكلية العلوم87.63طب الفم واالسنانذكراسامة عبدالسالم محمد احمد عثمان2072203481

104okاالولكلية العلوم96.75صيدلةذكراسامة عبدالفني سيف قاسم2082203941

104okاالولكلية العلوم97.38تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة عبدالقادر سعيد عبدالله2092203999

104okاالولكلية العلوم85.13صيدلةذكراسامة عبدهللا احمد عبدالسالم التاج2102203208

104okاالولكلية العلوم93.25صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة عبدهللا نعمان قائد2112203893

104okاالولكلية العلوم89.38صيدلة+طب عامذكراسامة عبده قاسم يحيي الكمالي2122202891

104okاالولكلية العلوم92.00مختبرات+اسنان+طب عامذكراسامة علي عبدهللا عباس العزعزي2132206447

104okاالولكلية العلوم88.50طب عام وجراحةذكراسامة علي عبده احمد عبدالسالم2142202139

104okاالولكلية العلوم91.00صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة فضل دحان احمد الشبيبي2152203543

104okاالولكلية العلوم93.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة فيصل علي احمد2162201006

104okاالولكلية العلوم91.50طب عام وجراحةذكراسامة مثنى احمد قاسم المهتدي2172202713

104okاالولكلية العلوم86.25تمريض+صيدلةذكراسامة محمد احمد مارش2182202258

104okاالولكلية العلوم89.75صيدلة+طب اسنانذكراسامة محمد عبدالرقيب حميد2192204741

104okاالولكلية العلوم96.63تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة محمد عبدهللا قاسم2202201327
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104okاالولكلية العلوم90.88تمريض+اسنان+طب عامذكراسامة محمد عبده احمد عبده2212201892

104okاالولكلية العلوم91.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسامة محمد محمد اسماعيل2222202642

104okاالولكلية العلوم91.63مختبرات+طب اسنانذكراسامة محمد مهيوب سيف2232205291

104okاالولكلية العلوم98.63صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامة محمود يحيى عبدالحفيظ2242201727

104okاالولكلية العلوم95.00مختبرات+صيدلةذكراسامة مختار محمد ابراهيم2252206783

104okاالولكلية العلوم87.50مختبرات+صيدلةذكراسامة مصطفى عبده احمد شمسان2262202384

104okاالولكلية العلوم89.13مختبرات+طب اسنانذكراسامة نصر قاسم سعيد ثابت2272203944

104okاالولكلية العلوم92.13صيدلة+طب عامذكراسامة نورالدين سعيد محمد2282202054

104okاالولكلية العلوم86.75صيدلة+طب عامذكراسامه احمد عبده فرحان2292202393

104okاالولكلية العلوم87.50صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامه امين سعيد هزاع فرحان2302200097

104okاالولكلية العلوم79.38تمريض+مختبراتذكراسامه امين محمد غالب التبعي2312201969

104okاالولكلية العلوم90.00طب عام وجراحةذكراسامه انور امين محمد2322204513

104okاالولكلية العلوم87.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامه بشير عبدهللا حسن2332201698

104okاالولكلية العلوم87.13طب عام وجراحةذكراسامه خالد قاسم دبوان2342202389

104okاالولكلية العلوم87.88طب عام وجراحةذكراسامه دماج حسن قائد2352207133

104okاالولكلية العلوم89.00طب عام وجراحةذكراسامه سرحان محمود حسن2362206798

104okاالولكلية العلوم88.63طب الفم واالسنانذكراسامه عبدالقوي احمد خالد الحميدي2372207040

104okاالولكلية العلوم82.25مختبرات طبيةذكراسامه عبدهللا احمد خالد2382205302

105okاالولكلية العلوم89.75طب عام وجراحةذكراسامه عبدهللا احمد عبدهللا2392206273

105okاالولكلية العلوم91.00طب الفم واالسنانذكراسامه عبدهللا مسعد علي2402200652

105okاالولكلية العلوم85.50مختبرات+صيدلة+طب عامذكراسامه عبده هزاع سعيد2412201026

105okاالولكلية العلوم90.00صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامه علي احمد عبده2422200142

105okاالولكلية العلوم90.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامه علي حمود قاسم التبعي2432202195

105okاالولكلية العلوم90.25اسنان+طب عامذكراسامه علي علي عبدالرحمن حاشد2442201030

105okاالولكلية العلوم97.38تمريض+صيدلة+طب عامذكراسامه فؤاد عبده محمد2452203865

105okاالولكلية العلوم94.00اسنان+طب عامذكراسامه قيس حمود عبدالرب2462202876

105okاالولكلية العلوم87.13صيدلة+طب اسنانذكراسامه محفوظ قاسم احمد2472202084

105okاالولكلية العلوم88.25تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراسامه محمد عبدالحميد احمد الكمالي2482202164

105okاالولكلية العلوم93.63صيدلة+طب عامذكراسامه محمد عبدهللا علي2492201742

105okاالولكلية العلوم85.00اسنان+طب عامذكراسامه محمد عبده محمد سيف2502202890

105okاالولكلية العلوم90.00اسنان+طب عامذكراسامه منصور عبدالرحمن احمد2512200848

105okاالولكلية العلوم88.25صيدلةذكراسامه نبيل علي احمد العامري2522204307

105okاالولكلية العلوم98.00طب عام وجراحةذكراسحاق صادق عبدالواحد عبداللطيف2532202638

105okاالولكلية العلوم84.25صيدلةذكراسحاق عبدهللا عبدالرحمن سعيد2542204140

105okاالولكلية العلوم96.38صيدلة+اسنان+طب عامذكراسد سلطان عبدهللا محمد2552201746

105okاالولكلية العلوم98.00تمريض+اسنان+طب عامأنثىاسراء عبدالحميد احمد شرف االموي2562202277

105okاالولكلية العلوم96.50صيدلةأنثىاسراء عبده سفيان قاسم2572205295

105okاالولكلية العلوم98.75اسنان+طب عامأنثىاسراء محمد عبدالغني محمد الحماطي2582201339

105okاالولكلية العلوم85.88اسنان+طب عامأنثىاسراء محمد غالب سيف الحميري2592201163

105okاالولكلية العلوم91.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسرار خالد عبدالجليل محمد2602202364

105okاالولكلية العلوم93.88تمريض عاليأنثىاسرار سعيد قائد احمد2612203962

105okاالولكلية العلوم81.75تمريض+مختبراتأنثىاسرار فيصل محمد ناجي علي2622205146

105okاالولكلية العلوم90.38طب عام وجراحةأنثىاسرار منصور يوسف عباس الوليدي2632200108

105okاالولكلية العلوم99.88مختبرات+اسنان+طب عامأنثىاسرار ياسين اسماعيل علي غالب الحاشدي2642201643
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

105okاالولكلية العلوم97.88طب عام وجراحةذكراسعد محمد حسان عبده2652201266

105okاالولكلية العلوم90.75طب عام وجراحةذكراسعد محمد سيف المفتي2662206716

105okاالولكلية العلوم94.38مختبرات+طب عامذكراسكندر يوسف عبده احمد2672205695

105okاالولكلية العلوم87.75صيدلة+طب عامذكراسالم خالد احمد عبدالرؤوف2682200563

105okاالولكلية العلوم86.88صيدلةذكراسالم لطفي محمد عبدهللا االديمي2692205390

105okاالولكلية العلوم87.25صيدلة+طب اسنانذكراسالم معاذ سيف علي ناجي2702203782

105okاالولكلية العلوم99.00اسنان+طب عامأنثىاسماء احمد سلطان هزاع2712200535

105okاالولكلية العلوم98.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسماء احمد عبدالجليل عبدهللا2722200245

105okاالولكلية العلوم89.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسماء انور عبدالواسع احمد القاضي2732200803

105okاالولكلية العلوم92.00صيدلةأنثىاسماء توفيق حسين علي2742200914

105okاالولكلية العلوم97.75مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسماء شكري امير سيف2752202483

105okاالولكلية العلوم90.63طب عام وجراحةأنثىاسماء صادق هزاع عبده2762205818

105okاالولكلية العلوم99.75صيدلةأنثىاسماء طالل شرف نعمان الحمادي2772203025

105okاالولكلية العلوم86.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسماء طه حسن احمد2782203532

105okاالولكلية العلوم95.63طب الفم واالسنانأنثىاسماء عادل علي عقالن احمد2792203466

105okاالولكلية العلوم86.63طب عام وجراحةأنثىاسماء عبد الكريم عبده غالب2802201847

105okاالولكلية العلوم86.25طب عام وجراحةأنثىاسماء عبدالباسط عبدالودود سعيد2812201009

105okاالولكلية العلوم97.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسماء عبدالرحمن عبدالغني محمد2822200978

105okاالولكلية العلوم95.25تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسماء عبدالعزيز محمد حمادي2832201678

105okاالولكلية العلوم94.75طب الفم واالسنانأنثىاسماء عبدالعليم عبدالرحمن محمد الحبشي2842202741

105okاالولكلية العلوم93.38اسنان+طب عامأنثىاسماء عبدالفتاح محمد قائد2852206213

105okاالولكلية العلوم85.00تمريض عاليأنثىاسماء عبدالكريم احمد بشر2862205196

105okاالولكلية العلوم92.88صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسماء عبدهللا عثمان ناصر2872204175

105okاالولكلية العلوم80.75تمريض+مختبراتأنثىاسماء علي عبدهللا قاسم2882205080

105okاالولكلية العلوم97.63مختبرات+اسنان+طب عامأنثىاسماء محمد احمد غالب الحبشي2892205122

105okاالولكلية العلوم99.75طب عام وجراحةأنثىاسماء محمد احمد مهدي2902200387

105okاالولكلية العلوم94.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسماء محمد قاسم احمد2912205000

105okاالولكلية العلوم90.13طب عام وجراحةأنثىاسماء محمود عزيز صالح2922201409

105okاالولكلية العلوم93.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسماء مختار محمد نور الدين2932204696

105okاالولكلية العلوم86.00صيدلة+طب عامأنثىاسماء منير صالح عبده ثابت2942200779

105okاالولكلية العلوم94.38تمريض عاليأنثىاسماء ناصر علي خالد2952203837

105okاالولكلية العلوم86.88طب الفم واالسنانأنثىاسمار احمد عبداللطيف عبده2962200751

105okاالولكلية العلوم96.38تمريض+اسنان+طب عامذكراسماعيل سعيد اسماعيل عبدالمجيد2972202507

105okاالولكلية العلوم84.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراسماعيل صادق حميد عبدالهادي2982205817

106okاالولكلية العلوم81.88تمريض+مختبراتذكراسماعيل علي هزاع عبداللطيف2992205774

106okاالولكلية العلوم87.50طب عام وجراحةذكراسماعيل مطيع احمد علي االثوري3002206785

106okاالولكلية العلوم78.50تمريض عاليأنثىاسمهان حسن درويش سليمان3012205717

106okاالولكلية العلوم95.63اسنان+طب عامأنثىاسيل عادل حميد سلمان العريفي3022201483

106okاالولكلية العلوم95.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاسيل فاروق احمد محمد مسعود الصالحي3032200549

106okاالولكلية العلوم99.13مختبرات+طب عامأنثىاسيل هشام ناجي هزاع3042200608

106okاالولكلية العلوم93.50طب عام وجراحةأنثىاشتياق احمد عبدهللا مهيوب الجبيحي3052205815

106okاالولكلية العلوم88.50صيدلة+طب عامأنثىاشتياق سيف عبدالغني نعمان العيسائي3062202361

106okاالولكلية العلوم99.38اسنان+طب عامأنثىاشتياق محمد علي اسماعيل3072201151

106okاالولكلية العلوم84.25تمريض عاليأنثىاشجان ابراهيم احمد عبدالحميد السبئي3082203063
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106okاالولكلية العلوم87.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاشجان رياض احمد سعيد العريقي3092200447

106okاالولكلية العلوم87.00طب عام وجراحةأنثىاشجان عبدالمجيد محمد عبده3102202430

106okاالولكلية العلوم93.13طب عام وجراحةأنثىاشجان فواز حسن علي كليب3112200786

106okاالولكلية العلوم96.88طب عام وجراحةأنثىاشجان محمد احمد صالح المعدني3122201954

106okاالولكلية العلوم91.13تمريض+طب اسنانأنثىاشراق طاهر احمد قاسم3132204407

106okاالولكلية العلوم89.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاشراق عبدالحافظ عبدهللا الحكيمي3142200085

106okاالولكلية العلوم85.25مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكراشرف احمد عبده احمد3152205067

106okاالولكلية العلوم96.38صيدلة+اسنان+طب عامذكراشرف امين عبدالولي يحيى3162201379

106okاالولكلية العلوم86.38صيدلة+اسنان+طب عامذكراشرف عبدالعزيز علي سيف3172206106

106okاالولكلية العلوم90.63صيدلة+اسنان+طب عامذكراشرف عبدالغني عبده حسن3182201472

106okاالولكلية العلوم88.13طب عام وجراحةذكراشرف عبدالغني محمد احمد3192200146

106okاالولكلية العلوم90.63تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراشرف عبدالقوي خالد احمد الكمالي3202201718

106okاالولكلية العلوم89.13طب عام وجراحةذكراشرف عبده سعيد عبدالغني3212205357

106okاالولكلية العلوم92.50صيدلة+طب اسنانذكراشرف عدنان علي احمد مغرم3222200189

106okاالولكلية العلوم99.50طب عام وجراحةذكراشرف عدنان علي عبدالقادر3232203038

106okاالولكلية العلوم86.75صيدلة+اسنان+طب عامذكراشرف محفوظ محمد صالح القاضي3242202901

106okاالولكلية العلوم91.38تمريض+مختبرات+طب عامأنثىاشواق صادق حسن محمد الجهالني3252205822

106okاالولكلية العلوم88.50مختبرات+صيدلةذكراشيد عبده الصغير محمد علي3262202353

106okاالولكلية العلوم94.13طب عام وجراحةأنثىاصالة وديع برهان محمد نوران الشريف3272202771

106okاالولكلية العلوم96.50مختبرات+طب اسنانأنثىاصاله حمود محمد محي الدين3282201451

106okاالولكلية العلوم96.38طب عام وجراحةذكراصف ياسر عبدالغني علي احمد3292201981

106okاالولكلية العلوم87.00صيدلة+طب اسنانذكراصيل احمد عبدالرحمن علي3302206070

106okاالولكلية العلوم83.50تمريض+مختبراتذكراصيل احمد عبده سعيد البريهي3312200592

106okاالولكلية العلوم89.50صيدلة+اسنان+طب عامذكراصيل حمود احمد محمد عقالن3322201370

106okاالولكلية العلوم89.63صيدلة+اسنان+طب عامذكراصيل رضوان عبدالرحمن عبده3332200317

106okاالولكلية العلوم95.00تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامذكراصيل رفيق عباس احمد3342204820

106okاالولكلية العلوم86.00تمريض+مختبرات+صيدلةذكراصيل صادق قائد احمد المحرابي3352202432

106okاالولكلية العلوم94.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاصيل عبداالله محمد سعيد3362201442

106okاالولكلية العلوم89.38تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكراصيل عبدالرحمن مقبل صالح3372202798

106okاالولكلية العلوم90.50مختبرات+اسنان+طب عامذكراصيل عبدالوهاب محمد سيف3382206062

106okاالولكلية العلوم85.13مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكراصيل علي احمد مقبل3392205480

106okاالولكلية العلوم77.88تمريض عاليذكراصيل فؤاد طه احمد3402205007

106okاالولكلية العلوم93.25طب عام وجراحةذكراصيل محمود صالح علي العامري3412202282

106okاالولكلية العلوم99.50اسنان+طب عامأنثىاصيلة عبدالكريم عبدالجليل سعيد3422205429

106okاالولكلية العلوم85.88تمريض عاليأنثىاصيلة عبده سعيد عبدهللا3432206813

106okاالولكلية العلوم83.00تمريض+مختبراتذكراضواء امين عقالن علي3442200586

106okاالولكلية العلوم92.38طب عام وجراحةأنثىاضواء عبدالكريم محمد حسن وهبان3452201196

106okاالولكلية العلوم89.25اسنان+طب عامأنثىاطوار عبدهللا عبدالغني ناجي الكناني3462202324

106okاالولكلية العلوم98.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاطوار محمد مهيوب سعيد منصور الشرعبي3472202298

106okاالولكلية العلوم82.38تمريض عاليأنثىاطياف مصطفى عبدهللا مهيوب3482205141

106okاالولكلية العلوم89.75تمريض+طب اسنانأنثىاطياف نائف احمد عبدالوهاب3492205123

106okاالولكلية العلوم90.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاعتدال عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا3502201072

106okاالولكلية العلوم86.13مختبرات+صيدلةذكراعتدال عبدهللا عثمان احمد3512202460

106okاالولكلية العلوم93.88طب عام وجراحةأنثىاعتزاز عوض محمد امير3522205284
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106okاالولكلية العلوم91.25طب عام وجراحةأنثىاعتماد امين نصر حميد3532201227

106okاالولكلية العلوم91.25تمريض عاليأنثىافاق يوسف قائد خالد الجبراني3542206211

106okاالولكلية العلوم99.13طب عام وجراحةذكرافراح عبده علي علوان3552200558

106okاالولكلية العلوم76.50تمريض عاليأنثىافراح محمد نصر غالب3562207042

106okاالولكلية العلوم88.13اسنان+طب عامأنثىافنان جمال قائد محمد احمد3572204236

106okاالولكلية العلوم86.63صيدلة+طب عامأنثىافنان سيف عبده محمد3582204459

107okاالولكلية العلوم92.75تمريض+صيدلةأنثىافنان محسن عثمان قاسم سعيد3592206330

107okاالولكلية العلوم91.63طب الفم واالسنانأنثىافنان محمد شمسان علي3602205339

107okاالولكلية العلوم92.75صيدلة+اسنان+طب عامذكراكرام فهد عبدهللا احمد3612204477

107okاالولكلية العلوم89.30صيدلة+طب عامذكراكرم احمد حمود سعيد3622201261

107okاالولكلية العلوم87.63مختبرات+طب اسنانذكراكرم احمد علي محمد3632204646

107okاالولكلية العلوم82.88تمريض+مختبراتذكراكرم امين محمد احمد السويدي3642205155

107okاالولكلية العلوم91.00اسنان+طب عامذكراكرم انور علي محمد جابري3652206583

107okاالولكلية العلوم94.75تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراكرم صادق علي محمد3662202990

107okاالولكلية العلوم89.25اسنان+طب عامذكراكرم طه محمد احمد منصور3672200067

107okاالولكلية العلوم91.75صيدلة+طب عامذكراكرم عبدالرحمن حسن محمد العامري3682200324

107okاالولكلية العلوم91.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراكرم عبدالرحمن قاسم عبدالعزيز3692203309

107okاالولكلية العلوم88.13صيدلةذكراكرم عبدالفتاح محمد سعيد سيف3702203314

107okاالولكلية العلوم75.88تمريض عاليذكراكرم عبدالقادر ناجي عبدهللا3712204732

107okاالولكلية العلوم86.13مختبرات+طب عامذكراكرم عبدالقوي سعيد عبدهللا العدوفي3722205444

107okاالولكلية العلوم88.00صيدلة+طب عامذكراكرم عبده محمد ناجي العبيدي3732203593

107okاالولكلية العلوم82.88تمريض عاليذكراكرم محمد عبدالغني احمد3742203513

107okاالولكلية العلوم84.25تمريض+صيدلةذكراكرم محمد مهيوب احمد3752204521

107okاالولكلية العلوم88.75تمريض+اسنان+طب عامذكراكرم ناجي علي صالح3762200262

107okاالولكلية العلوم92.38اسنان+طب عامذكراكرم وليد العزي علي عبدهللا3772204152

107okاالولكلية العلوم93.50صيدلة+طب اسنانذكراكرم وليد حسن علي امير3782200233

107okاالولكلية العلوم83.88تمريض عاليأنثىاالء احمد سعيد اسماعيل الهاللي3792201200

107okاالولكلية العلوم86.50صيدلة+طب اسنانأنثىاالء اياد سيف فارع3802203467

107okاالولكلية العلوم88.50طب عام وجراحةأنثىاالء جمال حميد عبدالجبار الصرمي3812206886

107okاالولكلية العلوم93.88اسنان+طب عامأنثىاالء حمود عبده حسان مهيوب3822200412

107okاالولكلية العلوم97.13طب عام وجراحةأنثىاالء حمود محمد غالب الشامي3832200647

107okاالولكلية العلوم90.75اسنان+طب عامأنثىاالء ضيف هللا علوان علي3842205700

107okاالولكلية العلوم79.50مختبرات طبيةأنثىاالء عبدالحمن محمد سيف الحداد3852206631

107okاالولكلية العلوم89.38صيدلة+طب اسنانأنثىاالء عبدالرحيم حسان قاسم الحراني3862206995

107okاالولكلية العلوم80.63مختبرات طبيةأنثىاالء نائف سيف خالد مشعل3872206929

107okاالولكلية العلوم98.38طب عام وجراحةذكرالبراء صالح عبده يحيى االصبحي3882202645

107okاالولكلية العلوم87.38صيدلةذكرالبراء عبدهللا احمد يحيى االنسي3892200747

107okاالولكلية العلوم98.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرالبراء محمد محمد عبده محمد الباقري3902201414

107okاالولكلية العلوم87.88طب الفم واالسنانذكرالبراء نبيل عبدهللا احمد محمد3912201298

107okاالولكلية العلوم84.13مختبرات طبيةأنثىالحان عبدالكريم سعيد محمد بشر3922201607

107okاالولكلية العلوم85.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرالحسن مهيوب حسن مقبل3932203216

107okاالولكلية العلوم94.75اسنان+طب عامذكرالحسين عبدهللا قائد احمد خالد3942206791

107okاالولكلية العلوم87.88طب الفم واالسنانذكرالحسين محمد سعيد عبدالجبار3952203159

107okاالولكلية العلوم97.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرالخضر مراد درهم سيف3962203106
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

107okاالولكلية العلوم88.00صيدلةذكرالزبير محمد هزاع سيف3972202443

107okاالولكلية العلوم92.88مختبرات+اسنان+طب عامأنثىالطاف طه غالب عبدهللا3982203142

107okاالولكلية العلوم95.13صيدلة+طب عامأنثىالطاف منصور حزام محمد3992200593

107okاالولكلية العلوم90.00اسنان+طب عامأنثىالطاف نبيل سلطان عبدالرحمن امير4002207092

107okاالولكلية العلوم93.75طب عام وجراحةأنثىالطاف نبيل قاسم نصر المعافري4012203454

107okاالولكلية العلوم85.38صيدلة+طب اسنانذكرالعزي علي عبدالماجد غيالن4022205044

107okاالولكلية العلوم91.38مختبرات+اسنان+طب عامأنثىالعفراء محمد احمد فارع4032203823

107okاالولكلية العلوم80.13مختبرات طبيةأنثىالعنود عبدالرقيب ردمان عبده4042201749

107okاالولكلية العلوم87.00صيدلة+طب عامأنثىالغيداء ياسر ناشر طائف4052206607

107okاالولكلية العلوم92.75صيدلةأنثىالفت فؤاد احمد قائد4062200778

107okاالولكلية العلوم93.63مختبرات طبيةأنثىالفت منير سعيد محمد4072201060

107okاالولكلية العلوم98.75صيدلة+طب عامأنثىالهام خليل احمد محمد فرحان4082201373

107okاالولكلية العلوم87.75مختبرات+اسنان+طب عامأنثىالهام عبدالسالم محمد خالد4092206844

107okاالولكلية العلوم98.38مختبرات+طب عامأنثىالهام محمد سعد صالح عوض4102201363

107okاالولكلية العلوم88.88اسنان+طب عامأنثىالهنوف عبدالعزيز احمد سعيد4112201469

107okاالولكلية العلوم84.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرالياس صالح اسماعيل حسن4122204050

107okاالولكلية العلوم90.88طب عام وجراحةذكرالياس عبدهللا احمد قاسم4132204451

107okاالولكلية العلوم95.63اسنان+طب عامذكرالياس عصام عثمان احمد4142200258

107okاالولكلية العلوم90.13طب عام وجراحةذكرالياس علي سالم سعيد4152206657

107okاالولكلية العلوم93.00طب عام وجراحةذكرالياس قاسم محمد عبد الرزاق الشاذلي4162201438

107okاالولكلية العلوم97.50طب عام وجراحةذكرالياس ماجد علي محمد4172206933

107okاالولكلية العلوم96.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرالياس محمد عبدالصمد احمد4182202552

201okالثانيكلية العلوم88.75صيدلة+طب عامذكرالياس محمد علي احمد4192202182

201okالثانيكلية العلوم88.50صيدلةذكرالياس هائل مهيوب سعيد4202200955

201okالثانيكلية العلوم98.75طب عام وجراحةأنثىاليان عصام عثمان احمد4212200088

201okالثانيكلية العلوم94.88اسنان+طب عامذكراليمامه توفيق محمد هاشم4222200099

201okالثانيكلية العلوم86.13طب عام وجراحةأنثىامال احمد محمد عبده الرباطي4232203676

201okالثانيكلية العلوم94.25صيدلة+طب عامأنثىامال عبدالرحمن عبدالواسع علي الذبحاني4242200392

201okالثانيكلية العلوم86.00مختبرات+طب عامأنثىامال علي حسن احمد4252200888

201okالثانيكلية العلوم99.88اسنان+طب عامأنثىامامه منير صالح حزام شمسان4262200267

201okالثانيكلية العلوم93.50طب عام وجراحةأنثىامان عبدالرحمن حسن حسن المخالفي4272202737

201okالثانيكلية العلوم91.63طب عام وجراحةأنثىامان هالل محمد علي يحيى النور4282200133

201okالثانيكلية العلوم91.75طب عام وجراحةأنثىاماني سلطان عبدالواسع البناء4292201147

201okالثانيكلية العلوم76.63تمريض عاليأنثىاماني صادق مرشد غالب4302200402

201okالثانيكلية العلوم88.75طب الفم واالسنانأنثىاماني عبدالباسط عبدهللا علي العزب4312204442

201okالثانيكلية العلوم88.13صيدلة+طب عامأنثىاماني عبدهللا سعيد محمد الحداد4322201676

201okالثانيكلية العلوم94.13اسنان+طب عامأنثىاماني منصور احمد عبدهللا العماد4332200212

201okالثانيكلية العلوم90.88اسنان+طب عامأنثىامة الباقي عبدالباقي عبدهللا عبده الحميدي4342206454

201okالثانيكلية العلوم89.38مختبرات+اسنان+طب عامأنثىامة الرحمن ابراهيم محمد فرحان4352202991

201okالثانيكلية العلوم97.50طب عام وجراحةأنثىامة الرحمن احمد محمد علي4362203833

201okالثانيكلية العلوم97.13طب عام وجراحةأنثىامة الرحمن بشير عبدالسالم الفاتش4372204984

201okالثانيكلية العلوم76.50تمريض عاليأنثىامة الرحمن جواد سلطان4382206288

201okالثانيكلية العلوم98.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىامة الرحمن خالد نعمان احمد4392200611

201okالثانيكلية العلوم96.88مختبرات+طب عامأنثىامة الرحمن درهم ناجي قاسم4402201575
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(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

201okالثانيكلية العلوم81.63تمريض+مختبراتأنثىامة الرحمن طاهر علي ثابت4412200642

201okالثانيكلية العلوم90.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىامة الرحمن عبدالقادر سيف فرحان4422200648

201okالثانيكلية العلوم85.13اسنان+طب عامأنثىامة العليم سعيد مرشد سفيان4432201995

201okالثانيكلية العلوم97.00طب عام وجراحةأنثىامة العليم علي هزاع محمد4442202822

201okالثانيكلية العلوم76.25تمريض عاليأنثىامة العليم نجيب محمد احمد السلمي4452203181

201okالثانيكلية العلوم79.50تمريض عاليأنثىامة الكريم فهد عبدهللا احمد4462206857

201okالثانيكلية العلوم97.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىامة هللا نبيل سعيد عثمان االثوري4472201091

201okالثانيكلية العلوم86.25صيدلةأنثىامةاالله محمد احمد هزاع النمر4482204562

201okالثانيكلية العلوم84.25صيدلة+طب عامأنثىامةالرحمن عبدالرحمن حسن علي4492200942

201okالثانيكلية العلوم89.13اسنان+طب عامأنثىامةالرحمن عبدهللا محمد سعيد4502203253

201okالثانيكلية العلوم90.63طب عام وجراحةأنثىامتثال عبد الجليل احمد علي4512206412

201okالثانيكلية العلوم86.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىامتالك محمد احمد هزاع4522204416

201okالثانيكلية العلوم89.50تمريض عاليأنثىامتياز مهيوب محمد علي4532201918

201okالثانيكلية العلوم96.00طب عام وجراحةأنثىامتياز ياسر احمد مهيوب البريهي4542206276

201okالثانيكلية العلوم91.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرامجد احمد عبدهللا محمد الكمالي4552203035

201okالثانيكلية العلوم90.38تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرامجد خالد احمد علي محمد ناجي4562201284

201okالثانيكلية العلوم99.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرامجد خالد علي قاسم الدبعي4572204550

201okالثانيكلية العلوم91.63تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرامجد عبدالقوي علي حسن الحميدي4582201884

201okالثانيكلية العلوم90.25اسنان+طب عامذكرامجد عبدالملك علي محمد4592202003

201okالثانيكلية العلوم86.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرامجد عبده اسماعيل محمد القدمي4602201632

201okالثانيكلية العلوم94.00تمريض+صيدلةذكرامجد قاسم عبدالصمد قاسم4612204824

201okالثانيكلية العلوم88.13اسنان+طب عامذكرامجد محمد صالح سيف4622201932

201okالثانيكلية العلوم92.88اسنان+طب عامذكرامجد محمد عبدالواحد عثمان4632205335

201okالثانيكلية العلوم91.75تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرامجد محمد عبده احمد مهيوب4642201165

201okالثانيكلية العلوم84.63طب عام وجراحةذكرامجد مصطفى سعيد عبد الوهاب4652206573

201okالثانيكلية العلوم87.00صيدلةذكرامجد منير عبدالجليل هالل4662205468

201okالثانيكلية العلوم88.75اسنان+طب عامذكرامجد هادي محمد احمد عاطف4672202572

201okالثانيكلية العلوم99.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىامر عبدالرحمن احمد ناشر غانم4682206260

201okالثانيكلية العلوم88.75طب عام وجراحةأنثىامل اسماعيل محمد حسين4692200862

201okالثانيكلية العلوم96.63اسنان+طب عامأنثىامل سعيد احمد سيف4702201569

201okالثانيكلية العلوم85.00اسنان+طب عامأنثىامل عبدالرحمن محمد سلطان4712200683

201okالثانيكلية العلوم92.38طب عام وجراحةأنثىامل عبدالقوي اسماعيل عبدالدائم4722202648

202okالثانيكلية العلوم88.38تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىامل عبدالهادي محمد هزاع4732201655

202okالثانيكلية العلوم87.25تمريض+مختبراتأنثىامل عصام محمد سيف سعيد الصالحي4742206485

202okالثانيكلية العلوم92.25مختبرات+صيدلة+طب عامذكرامل علي سعيد ناصر محمد الصامت4752201690

202okالثانيكلية العلوم94.38اسنان+طب عامأنثىامل مجيب قائد حميد4762202325

202okالثانيكلية العلوم88.00طب عام وجراحةأنثىامل محمد صالح الشغدري4772205781

202okالثانيكلية العلوم99.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىامل محمد صالح سيف4782204894

202okالثانيكلية العلوم99.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىامل محمد كامل محمد انعم الحيدري4792200419

202okالثانيكلية العلوم87.38تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىامل محمد محمد عبدالقوي4802201212

202okالثانيكلية العلوم99.13اسنان+طب عامأنثىامل منير عبدهللا محمد شرف4812203373

202okالثانيكلية العلوم82.63تمريض+مختبراتأنثىامل هشام سعيد محمد سالم4822206769

202okالثانيكلية العلوم87.75صيدلةأنثىامنة توفيق محمد حزام4832201914

202okالثانيكلية العلوم95.63صيدلةأنثىامنة عبد المجيد محمد سعيد4842200716
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202okالثانيكلية العلوم93.50تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىامنة فؤاد علي سعيد غالب4852201096

202okالثانيكلية العلوم96.00طب عام وجراحةأنثىامنيه احمد مرشد مثنى4862207253

202okالثانيكلية العلوم84.50مختبرات طبيةأنثىامنيه عبدالرحمن عبده محمد سعيد4872203789

202okالثانيكلية العلوم80.13تمريض عاليأنثىامنيه محمد حمود ناشر4882205396

202okالثانيكلية العلوم92.38مختبرات+طب اسنانأنثىامه الرحمن نبيل عبده سيف4892200572

202okالثانيكلية العلوم97.50اسنان+طب عامأنثىامه السالم انور محمد سيف4902205511

202okالثانيكلية العلوم90.13مختبرات طبيةذكرامير احمد عبد هللا يوسف4912203922

202okالثانيكلية العلوم97.38اسنان+طب عامذكرامير غانم علي صالح الشيبه4922204851

202okالثانيكلية العلوم87.63طب عام وجراحةذكرامير محمد راشد علي4932206830

202okالثانيكلية العلوم93.25طب عام وجراحةأنثىاميرة احمد مجاهد عبدالرحمن4942204749

202okالثانيكلية العلوم95.88صيدلةأنثىاميرة عبدالباسط علي سيف العريقي4952200752

202okالثانيكلية العلوم93.38اسنان+طب عامأنثىاميرة عبدهللا قائد عبده4962201457

202okالثانيكلية العلوم91.25اسنان+طب عامأنثىاميرة عمار علي احمد مقبل4972201800

202okالثانيكلية العلوم97.88طب عام وجراحةأنثىاميرة محمد احمد سالم4982201275

202okالثانيكلية العلوم91.75صيدلة+طب عامأنثىاميمة عبدالناصر احمد علي الكمالي4992206243

202okالثانيكلية العلوم88.13مختبرات طبيةأنثىاميمة غالب سعيد احمد5002200676

202okالثانيكلية العلوم88.88صيدلة+طب اسنانأنثىاميمة محمد قائد عبدالرحمن5012202671

202okالثانيكلية العلوم92.72طب عام وجراحةأنثىاميمه عارف سعيد محمد الخامري5022200493

202okالثانيكلية العلوم88.50مختبرات+طب اسنانأنثىاميمه عبدالرقيب حسن محمد5032200595

202okالثانيكلية العلوم99.38طب عام وجراحةأنثىاميمه محمود محمد عبدهللا فاضل القدسي5042204997

202okالثانيكلية العلوم92.13مختبرات طبيةذكرامين سعيد مدهش علي5052204898

202okالثانيكلية العلوم87.88اسنان+طب عامذكرامين فهد محمد حسن الكمالي5062206937

202okالثانيكلية العلوم86.63طب عام وجراحةذكرامين محمد مهيوب عبدالوهاب5072203316

202okالثانيكلية العلوم88.13تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىانتخاب عبدالرقيب عبدالرب حزام الفقيه5082203258

202okالثانيكلية العلوم87.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىانتصار عبدالفتاح سعيد احمد5092200883

202okالثانيكلية العلوم96.38تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرانس اسماعيل صالح احمد المشرقي5102200708

202okالثانيكلية العلوم85.63تمريض+طب عامذكرانس رشاد سلطان حيدر5112201300

202okالثانيكلية العلوم82.00مختبرات طبيةذكرانس عبده قائد محمد5122205273

202okالثانيكلية العلوم88.38اسنان+طب عامذكرانس عبده مهيوب عبده5132202458

202okالثانيكلية العلوم98.13طب عام وجراحةذكرانس عدنان محمد احمد االمير5142201722

202okالثانيكلية العلوم89.50اسنان+طب عامذكرانس فؤاد محسن محمد5152202760

202okالثانيكلية العلوم90.25طب عام وجراحةذكرانس مالك عبده محمد النقيب5162207170

202okالثانيكلية العلوم85.75طب الفم واالسنانذكرانس محمد حمود احمد العبيدي5172206746

202okالثانيكلية العلوم92.50صيدلة+طب عامذكرانس محمد سعيد محمد الحاج5182205495

202okالثانيكلية العلوم80.13تمريض عاليذكرانس محمد علي حسان العامري5192207087

202okالثانيكلية العلوم87.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرانس محمد قائد احمد5202201281

202okالثانيكلية العلوم87.25صيدلةذكرانس منير محمد عبده الحمامي5212203850

202okالثانيكلية العلوم89.75صيدلة+طب اسنانأنثىانسام احمد عبدالرب قاسم5222205018

202okالثانيكلية العلوم95.38اسنان+طب عامأنثىانسام طه سعيد محمد علي5232201859

202okالثانيكلية العلوم93.38تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىانسام عادل عبدهللا محمد5242202296

202okالثانيكلية العلوم97.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرانسام فيصل محمد احمد سلطان5252200303

202okالثانيكلية العلوم86.63مختبرات+طب اسنانأنثىانسام ماجد عبدالكريم قائد5262201673

203okالثانيكلية العلوم92.38طب عام وجراحةأنثىانسام محمد عبدالحفيظ علي زيد5272200860

203okالثانيكلية العلوم91.38طب عام وجراحةأنثىانسجام انيس قائد احمد عبده5282201342
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203okالثانيكلية العلوم88.13طب الفم واالسنانأنثىانهار جميل مرشد دبوان5292205736

203okالثانيكلية العلوم98.88طب عام وجراحةأنثىانهار فؤاد سيف علي5302203741

203okالثانيكلية العلوم94.25طب عام وجراحةأنثىانهار فيصل عبدالجليل راصع5312202557

203okالثانيكلية العلوم95.38طب عام وجراحةأنثىانهار محمد عبدالرحمن سعيد المسني5322201420

203okالثانيكلية العلوم98.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىانهار مراد درهم سيف5332203112

203okالثانيكلية العلوم94.50صيدلة+طب عامأنثىانوار عبدالوهاب حميد علي سيف5342200246

203okالثانيكلية العلوم95.25طب عام وجراحةذكرانور علي عبدهللا احمد الذرار5352202712

203okالثانيكلية العلوم84.13طب عام وجراحةذكرانور محمود سعيد احمد5362206549

203okالثانيكلية العلوم91.50اسنان+طب عامأنثىانية حسان محمد صالح سيف5372201805

203okالثانيكلية العلوم78.75تمريض عاليأنثىاهداب اكرم صالح قاسم القاضي5382204956

203okالثانيكلية العلوم98.13تمريض+اسنان+طب عامأنثىاهداب محمود محمد عبد هللا5392201173

203okالثانيكلية العلوم79.00تمريض عاليذكراواب حسن علي علي قحيش5402205549

203okالثانيكلية العلوم96.63اسنان+طب عامذكراوس فؤاد محمد عبد هللا5412200753

203okالثانيكلية العلوم86.88تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىاوسان عبدالعزيز عبده احمد القاضي5422201612

203okالثانيكلية العلوم89.00مختبرات طبيةأنثىاوسان مطهر سيف علي سيف الحيدري5432202613

203okالثانيكلية العلوم88.50طب عام وجراحةذكراويس سلطان سعيد محمد المعمري5442205805

203okالثانيكلية العلوم99.00تمريض+طب اسنانأنثىايات احمد سيف محمد قاسم5452202372

203okالثانيكلية العلوم86.63طب الفم واالسنانأنثىايات احمد محمد عبدهللا النجدي5462203764

203okالثانيكلية العلوم92.25طب عام وجراحةأنثىايات احمد محمد مرشد5472204443

203okالثانيكلية العلوم96.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىايات حسين احمد اسماعيل5482201301

203okالثانيكلية العلوم91.13مختبرات+طب عامأنثىايات عبدالحكيم فرحان ناصر5492206188

203okالثانيكلية العلوم95.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىايات عبدالعيم محمد عبدالغني5502202281

203okالثانيكلية العلوم86.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىايات عبدالغني علي سعيد5512204823

203okالثانيكلية العلوم99.13صيدلة+طب عامأنثىايات عبدهللا عبدالعزيز محمد5522201631

203okالثانيكلية العلوم97.38اسنان+طب عامأنثىايات قابوس سعيد محمد5532200417

203okالثانيكلية العلوم94.13تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىايات محمد هزاع احمد5542202008

203okالثانيكلية العلوم90.63صيدلة+طب عامذكراياد امين عبده احمد الزهاري5552202969

203okالثانيكلية العلوم86.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكراياد خالد عبدهللا علوان5562202770

203okالثانيكلية العلوم82.38تمريض+مختبراتذكراياد صادق محمد محمد5572206518

203okالثانيكلية العلوم91.13اسنان+طب عامذكراياد عبدهللا غالب خالد5582201610

203okالثانيكلية العلوم90.38طب الفم واالسنانذكراياد عبدالمجيد علي قائد العليمي5592200464

203okالثانيكلية العلوم93.75صيدلة+اسنان+طب عامذكراياد علي عبدهللا عبده الصوفي5602201176

203okالثانيكلية العلوم87.00اسنان+طب عامذكراياد فوزي حامد حزام5612205525

203okالثانيكلية العلوم94.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاية احمد عبدالمجيد دبوان5622202470

204okالثانيكلية العلوم98.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاية امين قائد عبد الجبار البريهي5632200408

204okالثانيكلية العلوم96.38اسنان+طب عامأنثىاية خليل علي مقبل5642202329

204okالثانيكلية العلوم99.38طب عام وجراحةأنثىاية زكريا محمد مدهش5652200812

204okالثانيكلية العلوم90.88مختبرات+صيدلةأنثىاية صادق محمد ابراهيم الوجيه5662202313

204okالثانيكلية العلوم99.00مختبرات+طب عامأنثىاية عبدالباري محمد عبدالغني5672203771

204okالثانيكلية العلوم89.38مختبرات طبيةأنثىاية عبدالحليم احمد مرشد5682205559

204okالثانيكلية العلوم92.75طب عام وجراحةأنثىاية عبدالقوي فرحان ناصر5692204159

204okالثانيكلية العلوم93.13اسنان+طب عامأنثىاية عبدهللا محمد المجيدي5702201491

204okالثانيكلية العلوم80.88تمريض+مختبراتأنثىاية عزالدين عبدهللا راجح5712205434

204okالثانيكلية العلوم96.38تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىاية غالب سعيد عقالن5722200785
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204okالثانيكلية العلوم87.50مختبرات+اسنان+طب عامأنثىاية فيصل قائد سيف المخالفي5732202068

204okالثانيكلية العلوم98.38طب عام وجراحةأنثىاية محمد سعيد مرشد العسلي5742203515

204okالثانيكلية العلوم88.50صيدلةأنثىاية محمد طه حيدر الزريقي5752200605

204okالثانيكلية العلوم97.25اسنان+طب عامأنثىاية محمد عبدهللا احمد الضراسي5762206475

204okالثانيكلية العلوم89.75صيدلة+طب اسنانأنثىاية مروان عبدهللا قحطان الشرعبي5772202973

204okالثانيكلية العلوم99.38تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىاية نبيل علي علي الحاضري5782201695

204okالثانيكلية العلوم86.38طب عام وجراحةأنثىاية هشام عبدهللا غانم احمد5792201852

204okالثانيكلية العلوم97.25تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىاية وليد محمد حميد احمد العولقي5802200939

204okالثانيكلية العلوم90.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىاية وهيب عبده علي5812203255

204okالثانيكلية العلوم90.25تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىايةالرحمن توفيق علي قائد5822207000

204okالثانيكلية العلوم93.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىايثار عبدالرحمن احمد الزريعي5832200315

204okالثانيكلية العلوم98.38اسنان+طب عامأنثىايثار علي محمد منصر5842202316

204okالثانيكلية العلوم90.88طب عام وجراحةأنثىايضاح وضاح سيف علي5852200634

204okالثانيكلية العلوم92.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىايالف عبدالرقيب احمد عبدالخالق5862204939

204okالثانيكلية العلوم93.00مختبرات+طب عامأنثىايمان امين احمد قاسم المخالفي5872200398

204okالثانيكلية العلوم92.25اسنان+طب عامأنثىايمان عبدالرزاق عقالن حميد الحاج5882200477

204okالثانيكلية العلوم87.25طب عام وجراحةأنثىايمان عبداللطيف محمد عبدهللا5892200776

204okالثانيكلية العلوم93.63طب عام وجراحةأنثىايمان عبدهللا احمد عبدالسالم5902203176

204okالثانيكلية العلوم89.75مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىايمان غالب سعيد احمد5912200679

204okالثانيكلية العلوم99.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىايمان فؤاد احمد قائد5922200772

204okالثانيكلية العلوم97.63اسنان+طب عامأنثىايمان مامون قاسم حمود المخالفي5932203526

204okالثانيكلية العلوم85.88طب عام وجراحةأنثىايمان محمد احمد عبدالجبار المحياء5942203750

204okالثانيكلية العلوم92.25مختبرات+اسنان+طب عامأنثىايمان محمد اسماعيل علي الحاشدي5952201638

204okالثانيكلية العلوم87.00مختبرات طبيةأنثىايمان محمد عبدهللا المليكي5962203695

204okالثانيكلية العلوم95.88طب عام وجراحةأنثىايمان محمد عبده احمد التاج5972206708

204okالثانيكلية العلوم85.50مختبرات طبيةأنثىايمان مصطفى سعيد دبوان5982201792

204okالثانيكلية العلوم96.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىايمان منصور علي محمد5992202326

204okالثانيكلية العلوم84.25تمريض عاليأنثىايمان نجيب حميد عبده6002205096

204okالثانيكلية العلوم95.75طب عام وجراحةأنثىايمان نجيب محمد سلطان المخالفي6012200063

204okالثانيكلية العلوم87.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىايمان يحي سعيد ناجي6022202153

204okالثانيكلية العلوم93.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرايمن بشير يحيى عبدالرزاق المكي6032204089

204okالثانيكلية العلوم94.50اسنان+طب عامذكرايمن بليغ عبدالرؤوف احمد6042200313

204okالثانيكلية العلوم86.00طب عام وجراحةذكرايمن جميل صالح عثمان6052202218

204okالثانيكلية العلوم97.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرايمن حارث مهيوب عبدالغفار6062203884

204okالثانيكلية العلوم77.75تمريض عاليذكرايمن حزام نعمان عبده6072206531

204okالثانيكلية العلوم87.38صيدلة+طب عامذكرايمن عادل هزاع محمد6082202600

204okالثانيكلية العلوم97.88مختبرات+صيدلة+طب عامذكرايمن عبد الباري علي طاهر6092205457

204okالثانيكلية العلوم88.25مختبرات+طب عامذكرايمن عبد الوكيل عبادي احمد6102201703

204okالثانيكلية العلوم84.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرايمن عبدالباري نصر عبدالجليل6112202174

204okالثانيكلية العلوم93.50مختبرات+صيدلةذكرايمن عبدالعليم عبدهللا الحاج6122205127

204okالثانيكلية العلوم86.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرايمن عبدهللا حزام خالد6132202201

204okالثانيكلية العلوم90.63صيدلة+طب اسنانذكرايمن عبدهللا عبدهللا احمد سلطان6142202318

205okالثانيكلية العلوم88.25طب الفم واالسنانذكرايمن عبدالوكيل عبادي احمد6152203456

205okالثانيكلية العلوم84.63تمريض+صيدلةذكرايمن عبده احمد علي6162205351
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

205okالثانيكلية العلوم97.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرايمن عفيف سعيد عبده ابراهيم6172202355

205okالثانيكلية العلوم95.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرايمن علي علي قاسم العقالني6182204232

205okالثانيكلية العلوم88.25صيدلةذكرايمن فاروق ناجي حزام6192201177

205okالثانيكلية العلوم90.88صيدلةذكرايمن فرج علي محمد احمد6202201621

205okالثانيكلية العلوم95.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرايمن فواز نعمان محمد حسن البريهي6212200755

205okالثانيكلية العلوم97.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرايمن كمال احمد محمد قاسم6222201448

205okالثانيكلية العلوم96.75طب عام وجراحةذكرايمن محمد احمد مهيوب الكحالني6232202582

205okالثانيكلية العلوم97.88تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرايمن محمد سلطان سيف6242206516

205okالثانيكلية العلوم88.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرايمن محمد عبدالحميد احمد الكمالي6252202165

205okالثانيكلية العلوم98.88مختبرات+صيدلةذكرايمن محمد عبدالقادر محمد6262203274

205okالثانيكلية العلوم94.75اسنان+طب عامذكرايمن محمد عبدالواسع نعمان6272202571

205okالثانيكلية العلوم94.63صيدلة+طب عامذكرايمن محمد عبده قاسم6282204840

205okالثانيكلية العلوم77.13تمريض عاليذكرايمن محمد عبده قاسم عبدهللا6292206684

205okالثانيكلية العلوم93.50صيدلة+طب اسنانذكرايمن محمد فرحان علي6302202498

205okالثانيكلية العلوم94.13طب الفم واالسنانذكرايمن محمد نصر فرحان حسن6312202977

205okالثانيكلية العلوم98.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرايمن مختار عبد الجليل مهيوب6322202141

205okالثانيكلية العلوم90.50صيدلة+طب اسنانذكرايمن معاذ علي محمد عبيد6332205608

205okالثانيكلية العلوم95.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرايمن ناصر احمد عبدالغفور الزريقي6342200686

205okالثانيكلية العلوم97.88مختبرات+اسنان+طب عامأنثىايناس خالد محمد سيف6352201839

205okالثانيكلية العلوم96.38اسنان+طب عامأنثىايناس علي عبده الحاج عقيل الدميني6362202958

205okالثانيكلية العلوم94.00طب عام وجراحةأنثىايناس مظهر عبدالحافظ سعيد احمد6372205991

205okالثانيكلية العلوم93.88اسنان+طب عامأنثىايناس معاذ سعيد عقالن6382203034

205okالثانيكلية العلوم93.88صيدلة+اسنان+طب عامأنثىايناس منير احمد سيف6392201751

205okالثانيكلية العلوم98.38طب عام وجراحةأنثىايه رمزي احمد عبدالرحمن قاسم6402200319

205okالثانيكلية العلوم90.00تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىايه سمير شمسان احمد6412201276

205okالثانيكلية العلوم88.50طب عام وجراحةأنثىايه عبدالواسع قاسم غالب6422206496

205okالثانيكلية العلوم94.88طب عام وجراحةأنثىايه فارع قائد محمد6432200361

205okالثانيكلية العلوم94.13اسنان+طب عامأنثىايه محمد احمد ابراهيم الحميري6442200721

205okالثانيكلية العلوم87.88مختبرات+طب عامأنثىايه نجيب عبده سعيد6452201440

205okالثانيكلية العلوم91.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىايه وليد عبده سعيد الشيباني6462200283

205okالثانيكلية العلوم83.25مختبرات طبيةذكرايهاب احمد عبد مهيوب6472206427

205okالثانيكلية العلوم86.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرايهاب توفيق عبدالوهاب حميد6482201770

205okالثانيكلية العلوم89.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرايهاب توفيق محمد عبدهللا6492203241

205okالثانيكلية العلوم91.63اسنان+طب عامذكرايهاب عبدالغفور عبده محمد6502202757

206okالثانيكلية العلوم93.25طب عام وجراحةذكرايهاب فائز ثابت هزاع المصعدي6512206052

206okالثانيكلية العلوم87.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرايهاب محمد عبده سالم6522203219

206okالثانيكلية العلوم77.13تمريض عاليأنثىايهام عبدالملك غالب عبده6532201392

206okالثانيكلية العلوم96.25تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرايهم عبدالحافظ عبداالله عبدالوهاب6542200736

206okالثانيكلية العلوم86.25تمريض+صيدلة+طب عامذكرايهم فاكر علي شاهر6552201599

206okالثانيكلية العلوم93.88طب عام وجراحةذكرايهم منير عبدالواحد سيف6562205180

206okالثانيكلية العلوم89.63تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرايوب محمد مهيوب محمد الكمالي6572202177

206okالثانيكلية العلوم81.75تمريض+مختبراتذكرايوب ياسن ردمان عبده6582205453

206okالثانيكلية العلوم87.50اسنان+طب عامذكربادي فاروق عبده محمد الفضلي6592201590

206okالثانيكلية العلوم97.75صيدلة+طب عامذكرباسل انور سعيد عبدهللا6602206118
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

206okالثانيكلية العلوم84.00مختبرات طبيةذكرباسل عبدالقوي احمد ناحي6612204335

206okالثانيكلية العلوم96.75طب عام وجراحةذكرباسل محمد اسماعيل الصيادي6622202191

206okالثانيكلية العلوم90.13طب عام وجراحةذكرباسم حسين احمد عبدالستار السقاف6632204635

206okالثانيكلية العلوم79.50تمريض عاليذكرباسم عبدالرقيب محمد سعيد6642206818

206okالثانيكلية العلوم90.25اسنان+طب عامذكرباسم عبدالغني سيف محمد6652200487

206okالثانيكلية العلوم89.75مختبرات+طب عامأنثىبتول عبدالناصر عبده مكرد6662201047

206okالثانيكلية العلوم93.00اسنان+طب عامذكربثينة احمد محمد سيف6672203905

206okالثانيكلية العلوم90.88طب عام وجراحةأنثىبثينة سفيان علي عبدهللا6682201492

206okالثانيكلية العلوم85.00تمريض+مختبراتأنثىبثينة عبد الرحمن عبد الباري عبد الفتاح6692202646

206okالثانيكلية العلوم97.00اسنان+طب عامأنثىبثينة عبدالغفور محمد عبده6702204202

206okالثانيكلية العلوم83.38مختبرات طبيةأنثىبثينة عبدالقادر علي احمد اللبين6712205228

206okالثانيكلية العلوم93.63صيدلة+طب اسنانأنثىبثينة عبدالقاهر اسماعيل عبدالكريم الخرساني6722203463

206okالثانيكلية العلوم92.88صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبثينة عبدالقوي علي عبدهللا الصبري6732200232

206okالثانيكلية العلوم94.50مختبرات+اسنان+طب عامأنثىبثينة عبدهللا احمد محمد6742204121

206okالثانيكلية العلوم90.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبثينة عماد محمد حسن6752201423

206okالثانيكلية العلوم93.38اسنان+طب عامأنثىبثينة محمد عبده سعيد6762205690

206okالثانيكلية العلوم87.50تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبثينه جمال محمد خالد6772202290

206okالثانيكلية العلوم94.13طب عام وجراحةأنثىبثينه عبداالله علي محمد6782201935

206okالثانيكلية العلوم86.38اسنان+طب عامأنثىبداية علي عبدالواحد سعيد6792202725

206okالثانيكلية العلوم75.38تمريض عاليذكربدر حسن علي حسين6802201891

206okالثانيكلية العلوم97.63تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكربدر محمد احمد قاسم زربه6812203270

206okالثانيكلية العلوم89.38صيدلة+اسنان+طب عامذكربدر محمد احمد محمد6822204162

206okالثانيكلية العلوم98.38مختبرات+اسنان+طب عامذكربدرالدين ابراهيم علي محمد6832202740

206okالثانيكلية العلوم88.75طب الفم واالسنانذكربدرالدين منصور سلطان سيف البريهي6842206912

206okالثانيكلية العلوم88.75مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىبدرية عبدالرحمن ناجي محمد صالح6852207306

206okالثانيكلية العلوم90.50طب عام وجراحةذكربديع عبدهللا ناجي احمد6862206763

301okالثالثكلية العلوم98.25اسنان+طب عامأنثىبراء محمد علي سيف حسن6872201378

301okالثالثكلية العلوم85.63طب عام وجراحةأنثىبراءة عبدالحكيم محمد احمد ناصر6882200628

301okالثالثكلية العلوم90.00مختبرات+اسنان+طب عامأنثىبراءة عبدهللا حسان عبده6892200268

301okالثالثكلية العلوم94.38صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبراءة عبدالوهاب محمد احمد6902200758

301okالثالثكلية العلوم97.25اسنان+طب عامأنثىبراءة نزيه عبدالمعين قاسم6912203059

301okالثالثكلية العلوم88.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبراءه منصور محمد عبده سيف6922205164

301okالثالثكلية العلوم94.88صيدلة+اسنان+طب عامذكربرهان منصور احمد عبدهللا غالب الجعفري6932202043

301okالثالثكلية العلوم88.38تمريض عاليأنثىبسمة احمد حميد قاسم6942206517

301okالثالثكلية العلوم93.75تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىبسمة دبوان احمد عبدالغني6952202601

301okالثالثكلية العلوم94.25مختبرات+اسنان+طب عامأنثىبسمة عادل عبيد عبدالقوي ناجي6962201148

301okالثالثكلية العلوم98.38طب عام وجراحةأنثىبسمة عبدهللا قائد محمد6972201856

301okالثالثكلية العلوم96.50اسنان+طب عامأنثىبسمة فؤاد صالح قاسم الحمرى6982201037

301okالثالثكلية العلوم89.25مختبرات طبيةأنثىبسمة يعقوب عبدالسالم احمد6992204467

301okالثالثكلية العلوم87.75اسنان+طب عامأنثىبسملة محمد قاسم سعيد الصبري7002200287

301okالثالثكلية العلوم94.00تمريض عاليأنثىبسملة مصطفى عبده سعد نور الدين7012207126

301okالثالثكلية العلوم85.25صيدلةذكربشار احمد علي حسن االسود7022206232

301okالثالثكلية العلوم94.50صيدلة+طب اسنانذكربشار احمد محمد سعيد علوان7032202254

301okالثالثكلية العلوم97.75اسنان+طب عامذكربشار انور عبدهللا ردمان7042202146
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ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

301okالثالثكلية العلوم84.63اسنان+طب عامذكربشار بشير احمد عباس7052200750

301okالثالثكلية العلوم87.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكربشار بشير عبدهللا غالب الراجحي7062200294

301okالثالثكلية العلوم91.75طب عام وجراحةذكربشار توفيق قاسم علي7072202611

301okالثالثكلية العلوم85.75مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكربشار جميل ردمان العزي7082202787

301okالثالثكلية العلوم90.75صيدلةذكربشار خالد عبدالرب عبده الجرادي7092207046

301okالثالثكلية العلوم92.38طب عام وجراحةذكربشار خالد مسعد ناصر الصالحي7102206395

301okالثالثكلية العلوم95.00اسنان+طب عامذكربشار صادق علي عبد القوي الملصي7112205845

301okالثالثكلية العلوم87.88طب عام وجراحةذكربشار صادق قاسم سيف الكمالي7122202538

301okالثالثكلية العلوم86.75تمريض+اسنان+طب عامذكربشار عادل قائد احمد7132202034

301okالثالثكلية العلوم91.13تمريض+اسنان+طب عامذكربشار عبدالخالق محمد سعيد7142201186

301okالثالثكلية العلوم85.00صيدلةذكربشار عبدالعظيم عبدالجليل شرف7152202345

301okالثالثكلية العلوم78.13تمريض عاليذكربشار عبدالقادر قائد اسماعيل7162205867

301okالثالثكلية العلوم88.75اسنان+طب عامذكربشار عبدهللا عبدالوهاب محمد الكمالي7172201368

301okالثالثكلية العلوم94.38صيدلة+طب اسنانذكربشار عبدهللا محمد حمود7182203020

301okالثالثكلية العلوم95.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكربشار عبدهللا مسعد مثنى زربة7192201518

301okالثالثكلية العلوم92.25اسنان+طب عامذكربشار عبده قاسم ردمان7202201700

301okالثالثكلية العلوم82.63تمريض+مختبراتذكربشار فائز علي سعيد7212204816

301okالثالثكلية العلوم86.13مختبرات طبيةذكربشار فيصل محمد عبدهللا7222206981

301okالثالثكلية العلوم87.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكربشار محمد اسماعيل ردمان7232202487

301okالثالثكلية العلوم95.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكربشار محمد حسن سعيد الزريقي7242200347

301okالثالثكلية العلوم99.13طب عام وجراحةذكربشار محمد سعيد قائد7252205385

301okالثالثكلية العلوم97.75اسنان+طب عامذكربشار محمد سعيد محمد7262204357

301okالثالثكلية العلوم91.50صيدلة+اسنان+طب عامذكربشار محمد عبدالمغني غانم الصوفي7272200302

301okالثالثكلية العلوم88.13صيدلة+اسنان+طب عامذكربشار مرزاح نعمان ثابت7282201127

301okالثالثكلية العلوم94.63طب عام وجراحةأنثىبشارة عبدالحكيم عبدالعزيز غالب7292201490

301okالثالثكلية العلوم92.25اسنان+طب عامأنثىبشائر حمود عبده يحي7302200343

301okالثالثكلية العلوم98.88صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبشائر عبدهللا سعيد ناجي7312201141

301okالثالثكلية العلوم99.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبشائر عبدهللا قحطان العمري7322201714

301okالثالثكلية العلوم92.88صيدلة+طب عامأنثىبشرى عبدالباري احمد عبدالغني7332204944

301okالثالثكلية العلوم93.25مختبرات طبيةأنثىبشرى عبدهللا عبده عثمان7342205825

301okالثالثكلية العلوم85.75مختبرات+طب اسنانأنثىبشرى عبده عائض عبدهللا سعيد7352204455

301okالثالثكلية العلوم86.25مختبرات+اسنان+طب عامأنثىبشرى محمد علي عبدالغني7362205408

301okالثالثكلية العلوم91.63اسنان+طب عامذكربشير عبدالرحمن سيف غالب7372201131

301okالثالثكلية العلوم90.50صيدلة+اسنان+طب عامذكربشير عبده علي سيف الكمالي7382201161

301okالثالثكلية العلوم97.63صيدلة+اسنان+طب عامذكربشير محمد علي عبد هللا7392200339

301okالثالثكلية العلوم90.38تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكربشير مكرم سعيد عبدالمجيد7402200834

302okالثالثكلية العلوم90.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبغداد علي ثابت محمد الشعري7412200234

302okالثالثكلية العلوم90.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبغداد هزاع عبدالولي يحيى7422201664

302okالثالثكلية العلوم96.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبغداد وحيد نعمان عبدالعليم العامري7432200292

302okالثالثكلية العلوم75.38تمريض عاليذكربكر شمسان عبدهللا علي7442206147

302okالثالثكلية العلوم97.25اسنان+طب عامذكربكر عبدالواحد اسماعيل محمد الحذيفي7452202226

302okالثالثكلية العلوم90.00اسنان+طب عامذكربكيل احمد ناجي علي عبدهللا7462201740

302okالثالثكلية العلوم86.38صيدلةذكربكيل عبدالواسع عبدهللا هزاع7472206764

302okالثالثكلية العلوم94.88اسنان+طب عامذكربكيل محمد احمد دبوان7482206394
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

302okالثالثكلية العلوم91.50اسنان+طب عامذكربكيل محمد حسين اسماعيل الشغدري7492204977

302okالثالثكلية العلوم93.63تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكربالدن انور حسان قائد7502204644

302okالثالثكلية العلوم94.25اسنان+طب عامذكربالل سرحان عبده سعيد7512206363

302okالثالثكلية العلوم89.00طب عام وجراحةذكربالل سعيد مدهش غانم7522206552

302okالثالثكلية العلوم87.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكربالل صادق عبدهللا ابراهيم7532202425

302okالثالثكلية العلوم87.88صيدلة+اسنان+طب عامذكربالل عباس عبدهللا محمد7542200979

302okالثالثكلية العلوم85.75طب الفم واالسنانذكربالل عبدهللا احمد غانم7552206967

302okالثالثكلية العلوم90.25اسنان+طب عامذكربالل عبدالواحد عبدهللا مقبل النابهي7562205285

302okالثالثكلية العلوم81.50تمريض+مختبراتذكربالل عبدالوهاب قائد عبدالوارث7572203429

302okالثالثكلية العلوم91.13طب الفم واالسنانذكربالل عبده سيف قائد7582204124

302okالثالثكلية العلوم96.13صيدلة+اسنان+طب عامذكربالل محمد علي سيف7592203502

302okالثالثكلية العلوم96.75صيدلة+اسنان+طب عامذكربالل هاشم قائد ابراهيم7602200406

302okالثالثكلية العلوم89.38صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبلقيس رزاز احمد علي7612200940

302okالثالثكلية العلوم86.88مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكربليغ احمد عبدهللا عبده7622200764

302okالثالثكلية العلوم100.00اسنان+طب عامذكربليغ عبدالوهاب نعمان حسان الوجيه7632201778

302okالثالثكلية العلوم88.00صيدلة+طب عامذكربليغ محمد احمد علي الحذيفي7642200415

302okالثالثكلية العلوم87.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكربندر علي حسن علي الجهمي7652200787

302okالثالثكلية العلوم88.25صيدلة+طب عامذكربندر محمد عبدالقادر علي7662201220

302okالثالثكلية العلوم91.50تمريض+مختبرات+صيدلة+طب عامذكربهاء احمد محمد حسن7672203224

302okالثالثكلية العلوم85.13طب عام وجراحةذكربهاء عبدالسالم عبدهللا احمد سعيد7682200805

302okالثالثكلية العلوم80.50مختبرات طبيةذكربيان امين محمد عبدهللا نعمان7692204505

302okالثالثكلية العلوم95.13اسنان+طب عامأنثىبيان حمود علي غالب الغيالني7702200891

302okالثالثكلية العلوم98.13طب عام وجراحةأنثىبيان خليل محمد غالب7712202887

302okالثالثكلية العلوم85.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىبيان عبده محمد سعيد7722202617

302okالثالثكلية العلوم99.50اسنان+طب عامأنثىبيان محمد عبده سعيد النظاري7732200782

302okالثالثكلية العلوم92.00طب عام وجراحةأنثىبيان محمد علي عبدالغني مهيوب7742201773

302okالثالثكلية العلوم96.50اسنان+طب عامأنثىبيان محمد علي محمد غالب7752200613

302okالثالثكلية العلوم95.38طب عام وجراحةأنثىبيان نجيب سيف علي صالح7762206494

302okالثالثكلية العلوم94.25اسنان+طب عامأنثىبيروت عبدالسالم عبدهللا عبده7772201682

302okالثالثكلية العلوم91.50طب عام وجراحةأنثىترنيم ميثاق محمد علي7782200159

302okالثالثكلية العلوم87.25اسنان+طب عامأنثىتسنيم احمد محمد اسماعيل البريهي7792200322

302okالثالثكلية العلوم99.38تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىتسنيم اكرم احمد مكرد7802200155

302okالثالثكلية العلوم90.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىتسنيم حمود محمد جسار7812203746

302okالثالثكلية العلوم97.13طب عام وجراحةأنثىتسنيم عادل عبدهللا فرحان احمد7822205984

302okالثالثكلية العلوم89.38تمريض+اسنان+طب عامأنثىتسنيم عبدالرحمن قاسم ابراهيم7832204852

302okالثالثكلية العلوم98.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىتسنيم عبدالقوي احمد حزام المجيدي7842202189

302okالثالثكلية العلوم98.88طب عام وجراحةأنثىتسنيم عبدالقوي احمد دبوان7852206142

302okالثالثكلية العلوم95.63طب عام وجراحةأنثىتسنيم عبده علي محمد7862201273

302okالثالثكلية العلوم89.75مختبرات+طب اسنانأنثىتسنيم محمد عبد العليم عبد الرقيب7872203001

302okالثالثكلية العلوم98.63اسنان+طب عامأنثىتسنيم ميثاق محمد علي7882200144

302okالثالثكلية العلوم95.88طب عام وجراحةأنثىتغريد مجيب احمد الزغير عبده محمد7892202299

302okالثالثكلية العلوم96.38تمريض+طب عامأنثىتقى صالح مهدي حسن الريمي7902204751

302okالثالثكلية العلوم92.63طب عام وجراحةذكرتقي الدين عبدالحكيم احمد عبدالوهاب البريهي7912204570

302okالثالثكلية العلوم87.63صيدلة+طب عامذكرتقي حزام عبدالقادر علي7922201222
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

302okالثالثكلية العلوم96.38تمريض عاليأنثىتماليك صادق سعيد فرحان المانعي7932203645

302okالثالثكلية العلوم92.13صيدلة+طب عامذكرتمام حمود قائد غالب7942200769

303okالثالثكلية العلوم90.88طب عام وجراحةأنثىتماني عبدهللا حمود عبدهللا7952202752

303okالثالثكلية العلوم92.00اسنان+طب عامأنثىتمني وليد محمد سيف7962200917

303okالثالثكلية العلوم87.38صيدلة+طب اسنانذكرتميم محمد علي محمد فرحان7972201129

303okالثالثكلية العلوم93.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىتنوير عبدالقوي احمد ناجي الشرعبي7982200748

303okالثالثكلية العلوم88.13تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامذكرتنوير وضاح عبد الجليل سيف المنصوب7992204991

303okالثالثكلية العلوم96.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىتهاني العواضي قاسم غيالن8002204854

303okالثالثكلية العلوم96.13طب عام وجراحةأنثىتهاني سمير احمد عبدالقادر8012200804

303okالثالثكلية العلوم86.63صيدلةذكرتواب عبدالقوي محمد ناجي الحيدري8022204809

303okالثالثكلية العلوم85.00صيدلة+طب عامذكرتوفيق اسماعيل عبده سيف8032201121

303okالثالثكلية العلوم91.50صيدلة+طب اسنانذكرتوفيق نبيل عبدالولي احمد8042205292

303okالثالثكلية العلوم94.00اسنان+طب عامذكرتوهيب رشاد ياسين عبده المساح8052204761

303okالثالثكلية العلوم91.50صيدلة+طب عامذكرتوهيب عارف عبده محمد8062206387

303okالثالثكلية العلوم90.50اسنان+طب عامذكرتوهيب عبد السالم محمد عبده8072205428

303okالثالثكلية العلوم93.75تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرتوهيب عبدالرحمن احمد سعيد المقدم8082201459

303okالثالثكلية العلوم99.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرتوهيب عبدالواسع محمد محمد قاسم8092204563

303okالثالثكلية العلوم85.38اسنان+طب عامذكرتوهيب عبده علي محمد8102205215

303okالثالثكلية العلوم92.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرتوهيب عبده محمد عبدالواحد8112201627

303okالثالثكلية العلوم93.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرتوهيب علي عبده عون8122200930

303okالثالثكلية العلوم92.88طب عام وجراحةذكرتوهيب محمد عبده محمد احمد الكمالي8132203807

303okالثالثكلية العلوم92.25طب عام وجراحةأنثىتيسير انور عبدهللا احمد8142200659

303okالثالثكلية العلوم76.88تمريض عاليأنثىتيسير فؤاد محمد عبدهللا8152205737

303okالثالثكلية العلوم90.88مختبرات+اسنان+طب عامأنثىثروة معاذ سعيد محمد8162200727

303okالثالثكلية العلوم78.50تمريض عاليأنثىثريا جابر صادق نعمان الشدادي8172205158

303okالثالثكلية العلوم99.63طب عام وجراحةأنثىثريا سعيد سعد علي8182206003

303okالثالثكلية العلوم92.50طب عام وجراحةأنثىثريا طارق عبدالواحد سعيد8192201848

303okالثالثكلية العلوم83.25تمريض+مختبراتأنثىثريا عبده محمد سعيد8202205119

303okالثالثكلية العلوم86.50اسنان+طب عامأنثىثريا فائد عبدالعزيز محمد الشرعبي8212201679

303okالثالثكلية العلوم95.50طب الفم واالسنانذكرثريا منيف محمد غالب الشرعبي8222202678

303okالثالثكلية العلوم89.25صيدلةأنثىثناء فاروق عبدالعزيز عبدهللا8232203840

303okالثالثكلية العلوم93.50اسنان+طب عامذكرجابر رزاز سعيد حسن سلطان الكمالي8242200230

303okالثالثكلية العلوم93.50تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرجابر عبدهللا هزاع عبدالولي8252201358

303okالثالثكلية العلوم97.13صيدلة+طب عامذكرجابر عفيف عبدالوهاب عبدالرحمن8262206997

303okالثالثكلية العلوم81.25تمريض+مختبراتذكرجار هللا دماج نصر قاسم8272206241

303okالثالثكلية العلوم91.12طب عام وجراحةذكرجار هللا سعيد غالب قحطان8282207303

303okالثالثكلية العلوم93.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرجامل عبدالحكيم ناجي سعيد8292202280

303okالثالثكلية العلوم88.25تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرجبر حسان صالح مقبل8302201003

303okالثالثكلية العلوم94.88طب عام وجراحةذكرجبريل محمد احمد حسن8312202379

303okالثالثكلية العلوم96.75اسنان+طب عامذكرجبير جمال عبد الفتاح سيف السقاف8322202243

303okالثالثكلية العلوم88.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرجعفر حميد مرشد اسماعيل8332203327

303okالثالثكلية العلوم95.38اسنان+طب عامذكرجالل حزام محمد علوان المقرمي8342204742

303okالثالثكلية العلوم85.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرجالل سعيد علي فاضل8352202662

303okالثالثكلية العلوم91.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرجالل صادق عبدهللا حميد8362201646
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الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب
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(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

303okالثالثكلية العلوم92.88طب عام وجراحةذكرجالل عارف عبدهللا عبدالوهاب8372200264

303okالثالثكلية العلوم86.63طب عام وجراحةذكرجالل محمد احمد محمد عبده8382202953

303okالثالثكلية العلوم96.88طب الفم واالسنانذكرجالل محمود سعيد محمد الحميري8392200760

303okالثالثكلية العلوم97.50طب الفم واالسنانذكرجالل وديع عبدالغني حميد غالب8402202197

303okالثالثكلية العلوم92.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرجمال احمد احمد مهيوب ناصر8412201514

303okالثالثكلية العلوم88.13تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرجمال امين عبدالغني شمسان8422206261

303okالثالثكلية العلوم75.50تمريض عاليذكرجمال جميل عبده شوبل8432205762

303okالثالثكلية العلوم90.50صيدلةذكرجمال جميل قاسم محمد8442204408

303okالثالثكلية العلوم86.38تمريض+صيدلةذكرجمال جميل هزاع محمد8452202339

303okالثالثكلية العلوم90.38مختبرات+طب اسنانذكرجمال خالد مسعد عبدهللا الدغار8462202078

303okالثالثكلية العلوم92.63طب عام وجراحةذكرجمال عبدالناصر قائد حمود8472200429

303okالثالثكلية العلوم88.75صيدلةذكرجمال عبدالواحد سلطان سعيد8482205250

304okالثالثكلية العلوم93.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرجمال محمد عبدالرحمن عبدهللا8492202943

304okالثالثكلية العلوم84.13صيدلةذكرجمال يوسف علي محمد8502204882

304okالثالثكلية العلوم99.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىجماله احمد احمد محمد الوافي8512201066

304okالثالثكلية العلوم96.38صيدلة+طب عامأنثىجمانة عبدالجبار محسن علي غالب8522200165

304okالثالثكلية العلوم89.63صيدلة+طب اسنانذكرجمعان حسان عبدهللا ثابت العكادي8532206819

304okالثالثكلية العلوم94.38مختبرات+صيدلةذكرجمعان عبدالرحمن قاسم محسن8542204891

304okالثالثكلية العلوم86.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرجميل محمد احمد حسن الوجيه8552203282

304okالثالثكلية العلوم97.63صيدلة+طب عامأنثىجميله حسن علي بن علي8562202304

304okالثالثكلية العلوم96.25اسنان+طب عامذكرجنات حارث محمد محمود الشاذلي8572202626

304okالثالثكلية العلوم89.25صيدلة+طب اسنانأنثىجنات عادل صالح احمد الصراري8582204855

304okالثالثكلية العلوم90.25اسنان+طب عامأنثىجنات عبدالسالم محمد هزاع الصامت8592206328

304okالثالثكلية العلوم94.50طب عام وجراحةأنثىجنات محمد احمد علي ناجي8602205191

304okالثالثكلية العلوم92.13صيدلة+طب عامأنثىجنات منصور علي عبده8612200579

304okالثالثكلية العلوم97.50اسنان+طب عامأنثىجنات يوسف فرحان محمد8622202964

304okالثالثكلية العلوم98.63طب عام وجراحةأنثىجنان اسكندر سيف محمد سعيد8632206932

304okالثالثكلية العلوم98.75اسنان+طب عامأنثىجنان وديع عبدهللا محمد8642200265

304okالثالثكلية العلوم87.50مختبرات طبيةأنثىجهاد طه ناجي غانم محمد8652206546

304okالثالثكلية العلوم92.00اسنان+طب عامأنثىجهاد نبيل محمد سيف ابراهيم8662205516

304okالثالثكلية العلوم98.88طب عام وجراحةأنثىجهاد نبيل محمد يحى الذيباني8672204483

304okالثالثكلية العلوم87.25اسنان+طب عامذكرجواد احمد سعيد خالد8682206581

304okالثالثكلية العلوم96.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرجواد حافظ عبدالعزيز عبدهللا8692201941

304okالثالثكلية العلوم92.13طب الفم واالسنانذكرجواد عبدالرحمن احمد عبدالقادر8702203040

304okالثالثكلية العلوم85.63اسنان+طب عامذكرجواد عبده حمود عبدهللا8712203714

304okالثالثكلية العلوم92.00مختبرات+صيدلة+طب عامذكرجواد فؤاد مهيوب قائد8722204520

304okالثالثكلية العلوم97.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرجواد محمد عبده عبدهللا8732204249

304okالثالثكلية العلوم96.75صيدلة+طب اسنانذكرجوادعبدهللا عبده عبدهللا8742203954

304okالثالثكلية العلوم90.50مختبرات طبيةأنثىجواهر غالب محمد علي8752205686

304okالثالثكلية العلوم87.63تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرجوهر محمد عبدالقادر علي القاضي8762206199

304okالثالثكلية العلوم88.88طب الفم واالسنانذكرجياد هاشم عبده قائد8772206144

304okالثالثكلية العلوم97.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىجيهان امين محمد احمد الحزيمي8782201940

304okالثالثكلية العلوم96.75طب الفم واالسنانأنثىجيهان عبدالعزيز احمد الحاج8792202229

304okالثالثكلية العلوم93.63طب عام وجراحةأنثىجيهان عبدالوهاب عبدالرقيب ناجي العكادي8802205389
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ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا
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304okالثالثكلية العلوم84.13طب عام وجراحةذكرحاتم عبدالحميد محمد عبدالواحد8812205042

304okالثالثكلية العلوم98.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرحاتم عمار محمد عبدهللا الظمري8822203037

304okالثالثكلية العلوم84.88طب الفم واالسنانذكرحاتم فهمي حميد حسان8832200810

304okالثالثكلية العلوم91.00مختبرات+اسنان+طب عامذكرحارث عبدالوارث قاسم عبده8842206073

305okالثالثكلية العلوم85.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرحازم منير مقبل صالح8852201484

305okالثالثكلية العلوم87.38تمريض+مختبرات+صيدلةذكرحاشد فيصل سعيد محمد8862201614

305okالثالثكلية العلوم96.50طب عام وجراحةذكرحافظ ابراهيم قاسم علي محمد8872206571

305okالثالثكلية العلوم97.75صيدلة+طب عامذكرحافظ خالد علي شايف الدغار8882203730

305okالثالثكلية العلوم94.88صيدلة+طب اسنانذكرحافظ عبدالحفيظ عبدالرحيم ناجي8892203958

305okالثالثكلية العلوم93.38تمريض+مختبرات+صيدلةذكرحافظ عبدالرقيب احمد ناجي8902205216

305okالثالثكلية العلوم87.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرحافظ فؤاد عبدهللا محمد الحمري8912201972

305okالثالثكلية العلوم82.63مختبرات طبيةذكرحافظ محمد احمد ابراهيم8922200473

305okالثالثكلية العلوم95.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرحافظ نجيب عبدالولي يحي8932200819

305okالثالثكلية العلوم94.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرحامد طه محمد علي الجعادي8942201825

305okالثالثكلية العلوم87.13صيدلةذكرحامد عبدهللا محمد احمد8952206299

305okالثالثكلية العلوم85.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرحامد يونس محمد غالب8962201666

305okالثالثكلية العلوم89.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرحاميم محمد احمد زيد المقرعي8972204157

305okالثالثكلية العلوم98.75طب الفم واالسنانأنثىحبور عبده عبدهللا احمد القميري8982205827

305okالثالثكلية العلوم93.38صيدلة+طب اسنانذكرحبيب احمد سيف ناجي الشرعبي8992202695

305okالثالثكلية العلوم93.63صيدلة+طب اسنانذكرحبيب عبدالجليل احمد غانم9002201858

305okالثالثكلية العلوم88.50صيدلة+طب عامذكرحبيب محمد سالم عبد هللا9012202543

305okالثالثكلية العلوم90.38طب عام وجراحةأنثىحبيب محمد عبدالرب ثابت9022203589

305okالثالثكلية العلوم92.25طب عام وجراحةذكرحبيب منصور هزاع عبدهللا البريهي9032203439

305okالثالثكلية العلوم91.38طب عام وجراحةأنثىحبيبة عبدالسالم قائد سيف9042205202

305okالثالثكلية العلوم91.63اسنان+طب عامذكرحذيفة حميد قائد الكمالي9052202934

305okالثالثكلية العلوم96.13طب عام وجراحةذكرحذيفة عبدالرؤوف محمد درهم9062205320

305okالثالثكلية العلوم89.38تمريض عاليذكرحذيفة عبدالفتاح احمد قاسم9072205449

305okالثالثكلية العلوم96.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرحذيفة محمد سعيد محرز فارع9082201790

305okالثالثكلية العلوم94.63صيدلة+طب اسنانذكرحذيفة محمد عبدهللا حميد9092202249

305okالثالثكلية العلوم93.25اسنان+طب عامذكرحذيفه عبدهللا صالح محمد9102203385

305okالثالثكلية العلوم90.25صيدلةذكرحذيفه عبده سيف محمد9112207157

305okالثالثكلية العلوم85.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرحذيفه مطيع سعيد قايد9122201774

305okالثالثكلية العلوم88.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرحسام احمد محمد قاسم الهمداني9132202710

305okالثالثكلية العلوم91.63تمريض+طب اسنانذكرحسام رفيق محمد ابراهيم9142203963

305okالثالثكلية العلوم87.13تمريض+صيدلةذكرحسام عبدالرحمن احمد احمد9152205179

305okالثالثكلية العلوم95.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرحسام عبدالرحمن عبدالولي محمد9162200789

305okالثالثكلية العلوم86.63تمريض+مختبرات+صيدلةذكرحسام عبده حمود هزاع9172201365

305okالثالثكلية العلوم84.50طب الفم واالسنانذكرحسام لبيب محمد سعيد السفاري9182202631

305okالثالثكلية العلوم90.38مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرحسام محمد عبدالواحد عبدالسالم9192204999

305okالثالثكلية العلوم81.75مختبرات طبيةذكرحسام محمد محمد ردمان علي9202202067

305okالثالثكلية العلوم91.75اسنان+طب عامذكرحسان عبدالخالق عبدالوهاب سعيد9212203452

305okالثالثكلية العلوم91.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرحسان عبدالرحمن عبدالرب الدخين9222204621

305okالثالثكلية العلوم80.63مختبرات طبيةذكرحسان علي حسان قاسم9232205832

305okالثالثكلية العلوم97.25طب عام وجراحةذكرحسن يوسف مكرد عبدهللا9242201716
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305okالثالثكلية العلوم79.88تمريض عاليأنثىحسناء عبدالرقيب احمد فرحان9252205746

305okالثالثكلية العلوم96.29اسنان+طب عامأنثىحسناء علي محمد الزقري9262201731

305okالثالثكلية العلوم85.38صيدلةذكرحسيب فاروق محمد عبدهللا بشر9272206051

305okالثالثكلية العلوم92.13طب عام وجراحةذكرحسين طه مكرد عبدهللا السامعي9282205627

305okالثالثكلية العلوم84.88مختبرات+صيدلة+طب عامذكرحسين عارف قائد حسن9292202468

305okالثالثكلية العلوم86.63تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرحسين عبدالرحمن احمد شقير9302203857

305okالثالثكلية العلوم94.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرحسين عبدالغني علي احمد9312202057

305okالثالثكلية العلوم85.75طب عام وجراحةذكرحسين عبدالغني محمد علي9322201683

305okالثالثكلية العلوم97.13طب الفم واالسنانذكرحسين عبده حسن ابراهيم السفياني9332203254

305okالثالثكلية العلوم90.63تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرحسين علي محمد محمد9342202427

305okالثالثكلية العلوم76.88تمريض عاليذكرحسين عمار عبدالقادر محمد سيف المليكي9352202439

305okالثالثكلية العلوم96.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرحسين محمد عبدهللا قاسم9362200128

305okالثالثكلية العلوم96.13صيدلة+طب عامأنثىحفصة علي احمد قائد غالب9372204786

305okالثالثكلية العلوم97.50طب عام وجراحةأنثىحفصه قائد حزام محمد9382203851

306okالثالثكلية العلوم85.88طب عام وجراحةذكرحفظ هللا نجيب محمد احمد9392206152

306okالثالثكلية العلوم87.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرحكيم محمد عبدالوهاب عبدهللا9402201650

306okالثالثكلية العلوم93.38مختبرات+طب اسنانأنثىحكيمة عبده مسعد ناجي الوجيه9412206817

306okالثالثكلية العلوم89.00مختبرات+طب عامأنثىحالء عبدالناصر محمد احمد9422202549

306okالثالثكلية العلوم88.88طب عام وجراحةذكرحلمي عبدالرحمن عبدالجليل احمد9432203344

306okالثالثكلية العلوم87.38طب عام وجراحةأنثىحليمة عبدالمجيد احمد بن احمد9442202553

306okالثالثكلية العلوم74.63تمريض عاليأنثىحليمه علي احمد محمد9452205184

306okالثالثكلية العلوم94.25طب الفم واالسنانأنثىحليمه نجيب عبدهللا قاسم الجولحي9462205138

306okالثالثكلية العلوم84.25تمريض عاليأنثىحماس احمد حمود هزاع9472201352

306okالثالثكلية العلوم89.13طب الفم واالسنانأنثىحماس امين مهدي محمد سعيد9482206355

306okالثالثكلية العلوم98.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىحماس خالد محمد سفيان الحراني9492200334

306okالثالثكلية العلوم87.13تمريض عاليأنثىحماس سيف قائد عبده غالب9502201809

306okالثالثكلية العلوم80.63تمريض+مختبراتأنثىحماس صديق حزام سالم9512206994

306okالثالثكلية العلوم88.25طب الفم واالسنانأنثىحماس عبدالسالم محمد هزاع الفارعي9522200397

306okالثالثكلية العلوم90.13مختبرات+صيدلةأنثىحماس عبدالسالم محمود قائد9532201936

306okالثالثكلية العلوم86.50طب عام وجراحةأنثىحماس عبدالمجيدقاسم عثمان العامري9542200513

306okالثالثكلية العلوم94.88اسنان+طب عامأنثىحماس عدنان علوان نعمان9552202786

306okالثالثكلية العلوم94.88طب عام وجراحةأنثىحماس مختار احمد نعمان9562202161

306okالثالثكلية العلوم96.50تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىحماس يحيى علي محمد صالح الدرغامي9572204138

306okالثالثكلية العلوم87.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرحمد محمد عبدالفتاح حزام9582200817

306okالثالثكلية العلوم84.75تمريض+صيدلةذكرحمدان هشام ظافر سعيد9592201724

306okالثالثكلية العلوم91.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرحمدي امين عبده قائد9602201965

306okالثالثكلية العلوم88.13اسنان+طب عامذكرحمدي سعيد عبدهللا احمد9612201122

306okالثالثكلية العلوم79.13تمريض عاليذكرحمدي شمسان عبده سعيد الجبزي9622204239

306okالثالثكلية العلوم95.75تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرحمدي عبدالباسط احمد عبدالوهاب9632202261

306okالثالثكلية العلوم97.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرحمدي عبدالسالم محمد محمد عبدارزاق9642201983

306okالثالثكلية العلوم91.38طب عام وجراحةذكرحمدي عبده محمد علي الحمادي9652202392

306okالثالثكلية العلوم93.00طب عام وجراحةذكرحمدي علي قائد حمود9662202746

306okالثالثكلية العلوم93.38اسنان+طب عامذكرحمدي محمد ناجي سعيد9672202722

306okالثالثكلية العلوم93.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرحمزة احمد سيف غالب9682206262
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306okالثالثكلية العلوم82.25تمريض+مختبراتذكرحمزة احمد محمد سعيد9692200348

306okالثالثكلية العلوم83.38تمريض عاليذكرحمزة امين عبده عبدهللا9702203554

306okالثالثكلية العلوم92.50اسنان+طب عامذكرحمزة امين نعمان محمد المساح9712204684

306okالثالثكلية العلوم86.63صيدلةذكرحمزة رشاد احمد قائد9722202381

306okالثالثكلية العلوم93.50طب الفم واالسنانذكرحمزة عبدالسالم محمد غالب9732204073

306okالثالثكلية العلوم94.38طب عام وجراحةذكرحمزة علي اسماعيل يوسف العمري9742201717

307okالثالثكلية العلوم95.00اسنان+طب عامذكرحمزة فارع حسن سعيد المهتدي9752204049

307okالثالثكلية العلوم90.88تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرحمزة محمد حمود سلطان9762202950

307okالثالثكلية العلوم88.63مختبرات+طب عامذكرحمزة محمد عبد الرحيم محمد9772203345

307okالثالثكلية العلوم90.13اسنان+طب عامذكرحمزة محمد مهيوب علي9782201138

307okالثالثكلية العلوم87.00اسنان+طب عامذكرحمزه احمد عبدالجليل احمد9792202727

307okالثالثكلية العلوم92.13اسنان+طب عامذكرحمزه حمود ناجي محمد السميعي9802201644

307okالثالثكلية العلوم95.50طب الفم واالسنانذكرحمزه سيف علي منصر9812205241

307okالثالثكلية العلوم87.38اسنان+طب عامذكرحمزه عبدالحميد عبدالملك ابراهيم9822201045

307okالثالثكلية العلوم92.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرحمزه علي عبده عبدهللا9832202175

307okالثالثكلية العلوم86.50اسنان+طب عامذكرحمزه علي محمد نصر9842203709

307okالثالثكلية العلوم94.55طب عام وجراحةذكرحمزه فواز محمد النهمي9852206098

307okالثالثكلية العلوم91.88مختبرات+طب اسنانذكرحمزه فؤاد عبدالوهاب علي9862201732

307okالثالثكلية العلوم87.38طب عام وجراحةذكرحميد احمد حسين جبل9872206919

307okالثالثكلية العلوم96.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىحنان احمد سفيان عبده9882201505

307okالثالثكلية العلوم85.13تمريض عاليأنثىحنان امين علي سنان الجالل9892202768

307okالثالثكلية العلوم95.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىحنان شوقي قاسم محمد الحميدي9902205139

307okالثالثكلية العلوم90.88مختبرات+اسنان+طب عامأنثىحنان صادق سيف سعيد العامري9912202328

307okالثالثكلية العلوم97.38مختبرات+طب اسنانأنثىحنان عبدالقادر سيف حمود الحريبي9922202343

307okالثالثكلية العلوم90.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىحنان علي سيف سعيد9932201171

307okالثالثكلية العلوم85.00اسنان+طب عامأنثىحنان علي فيصل حسن علي العديني9942200327

307okالثالثكلية العلوم98.25طب عام وجراحةأنثىحنان محمد احمد عبده9952202436

307okالثالثكلية العلوم87.38تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىحنان محمد هزاع ثابت9962202556

307okالثالثكلية العلوم93.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىحنان نبيل محمد عبدهللا الحريبي9972200532

307okالثالثكلية العلوم94.13طب عام وجراحةأنثىحنان نبيل مهدي صالح الدهراني9982200524

307okالثالثكلية العلوم88.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىحنين ابراهيم دبوان حزام9992202982

307okالثالثكلية العلوم99.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىحنين عبداالله محمد قائد االديمي10002200102

307okالثالثكلية العلوم91.88طب عام وجراحةأنثىحنين عبدالرقيب عبدالوهاب غالب10012200815

307okالثالثكلية العلوم92.50مختبرات+اسنان+طب عامأنثىحنين عبدالواحد مهيوب محمد الشعبي10022205142

307okالثالثكلية العلوم89.38مختبرات+اسنان+طب عامأنثىحنين محمد علي صالح الرعيني10032204148

307okالثالثكلية العلوم95.63طب عام وجراحةأنثىحنين يحيى عبدالعزيز عبدهللا غالب10042203430

307okالثالثكلية العلوم92.75تمريض عاليأنثىحواء عبدالباقي عبدالعزيز فازع10052202775

307okالثالثكلية العلوم92.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىحورية محمد علي محمد10062201755

307okالثالثكلية العلوم85.13تمريض+مختبرات+طب عامأنثىحياة سعيد غالب محمد الشميري10072202696

307okالثالثكلية العلوم93.00طب عام وجراحةذكرخالد احمد خالد صالح الشغدري10082205391

307okالثالثكلية العلوم87.13مختبرات+طب اسنانذكرخالد توفيق عبدالقادر مدهش10092205418

307okالثالثكلية العلوم84.63صيدلةذكرخالد جمال عبدهللا رزاز الفهيدي10102204978

308okالثالثكلية العلوم97.25صيدلة+طب عامذكرخالد عبدالحميد صادق عبدالحميد10112205361

308okالثالثكلية العلوم84.38طب عام وجراحةذكرخالد عبدالخالق عبدهللا عبده العبادي10122202199
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308okالثالثكلية العلوم89.00طب عام وجراحةذكرخالد عبدالعزيز منصور الحيدري10132205352

308okالثالثكلية العلوم96.00طب عام وجراحةذكرخالد عبدالعليم احمد محمد10142201480

308okالثالثكلية العلوم92.13طب عام وجراحةذكرخالد عبدهللا محمد محمد القدمي10152200164

308okالثالثكلية العلوم88.88اسنان+طب عامذكرخالد عبده احمد سالم10162202128

308okالثالثكلية العلوم99.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرخالد علي محسن علي الحميري10172201288

308okالثالثكلية العلوم89.50اسنان+طب عامذكرخالد محمود غالب عبده10182202063

308okالثالثكلية العلوم92.75اسنان+طب عامذكرخالد نجيب سيف هزاع السفياني10192201461

308okالثالثكلية العلوم84.13طب الفم واالسنانذكرخالد هزاع عبدالودود احمد10202202362

308okالثالثكلية العلوم95.75طب عام وجراحةذكرخالد وليد محمد علي لطف10212204169

308okالثالثكلية العلوم76.88تمريض عاليأنثىختام سيف عبده محمد10222204453

308okالثالثكلية العلوم93.63تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىختام منصور احمد قاسم البريهي10232203100

308okالثالثكلية العلوم91.75مختبرات+طب عامأنثىخديجة احمد سعيد احمد10242201015

308okالثالثكلية العلوم83.25تمريض+مختبراتذكرخديجة حمود محمد راشد10252205409

308okالثالثكلية العلوم96.00اسنان+طب عامأنثىخديجة عبدالجبار عبدهللا اسماعيل العليمي10262204725

308okالثالثكلية العلوم91.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىخديجة عبدهللا احمد صالح10272201761

308okالثالثكلية العلوم97.63اسنان+طب عامأنثىخديجة منير محمد دبوان10282201074

308okالثالثكلية العلوم87.63مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىخديجة نبيل عبدهللا محمد10292203232

308okالثالثكلية العلوم92.50تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرخطاب حمود فارع محمد الوجيه10302201707

308okالثالثكلية العلوم90.25طب عام وجراحةذكرخطاب عبدالرقيب احمد فرحان10312205740

308okالثالثكلية العلوم95.88تمريض+مختبرات+طب عامأنثىخلود احمد خالد ردمان الشرعبي10322202663

308okالثالثكلية العلوم78.88تمريض عاليأنثىخلود خالد عبدالرحمن عبده عبدهللا10332203886

308okالثالثكلية العلوم79.13تمريض+مختبراتأنثىخلود خالد علي عبدهللا10342204130

308okالثالثكلية العلوم95.75اسنان+طب عامأنثىخلود سعيد حسن محمد علي الصبري10352201659

308okالثالثكلية العلوم81.25تمريض+مختبراتأنثىخلود عبدالعزيز عقالن علي10362201005

308okالثالثكلية العلوم93.25تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىخلود علي عبده احمد ثابت10372200989

308okالثالثكلية العلوم97.50اسنان+طب عامأنثىخلود مبارك شرف محمد النجاشي10382200468

308okالثالثكلية العلوم88.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىخلود محمد خالد قائد علي10392202346

308okالثالثكلية العلوم97.50طب عام وجراحةأنثىخلود محمود محمد علي باهدا10402204899

308okالثالثكلية العلوم97.63مختبرات+طب عامأنثىخلود مهيب مهيوب حيدر10412202457

308okالثالثكلية العلوم98.88طب عام وجراحةأنثىخلود ناصر سعيد علي العبسي10422206522

308okالثالثكلية العلوم82.75تمريض+مختبراتأنثىخلود نعمان احمد عبد هللا10432201332

308okالثالثكلية العلوم90.63طب عام وجراحةذكرخليفة عبدالرحمن عبدهللا احمد10442202358

308okالثالثكلية العلوم98.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرخليفه احمد محمد سيف البريهي10452200304

308okالثالثكلية العلوم87.00طب عام وجراحةذكرخليفه عبداالله قائد سعيد10462201489

309okالثالثكلية العلوم86.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرخليل سلطان علي قاسم10472202734

309okالثالثكلية العلوم96.38طب عام وجراحةأنثىخولة جميل سيف سعيد10482200867

309okالثالثكلية العلوم88.13تمريض عاليأنثىخولة طارق محمد احمد اسماعيل10492205436

309okالثالثكلية العلوم91.50طب عام وجراحةأنثىخولة عبدالباسط سيف حسن الكمالي10502203129

309okالثالثكلية العلوم86.37اسنان+طب عامأنثىخولة عبدهللا عبده فرحان10512200842

309okالثالثكلية العلوم89.00تمريض+طب عامأنثىخولة محمد احمد محمد10522202981

309okالثالثكلية العلوم82.00مختبرات طبيةأنثىخولة محمد عبدهللا محمد10532200181

309okالثالثكلية العلوم95.88اسنان+طب عامأنثىخولة محمد فائد احمد مسعد10542200568

309okالثالثكلية العلوم99.63طب عام وجراحةأنثىداليا عادل عبده اسماعيل العوبلي10552204164

309okالثالثكلية العلوم86.75اسنان+طب عامأنثىداليا عبدالقادر طاهر ردمان10562207140
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309okالثالثكلية العلوم92.88تمريض+طب عامأنثىداليا فؤاد عبدهللا عبده قاسم10572204936

309okالثالثكلية العلوم97.88طب عام وجراحةأنثىداليا وديع يحيى عبده احمد10582203211

309okالثالثكلية العلوم76.75تمريض عاليأنثىداليه عبدهللا ناجي عبدالقوي10592202442

309okالثالثكلية العلوم81.88مختبرات طبيةذكرداؤود عوض حمود عبدهللا10602205776

309okالثالثكلية العلوم95.50صيدلة+طب اسنانذكردائل عصام يوسف محمد عثمان العريقي10612204827

309okالثالثكلية العلوم92.00صيدلة+طب عامذكردبوان ياسين عبده سالم10622202971

309okالثالثكلية العلوم92.63تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىدرة معاذ محمد الحاج10632203169

309okالثالثكلية العلوم89.88طب عام وجراحةأنثىدعاء احمد عبدهللا علي سعد الحضوري10642201532

309okالثالثكلية العلوم82.63تمريض+مختبراتأنثىدعاء جمال علي ناجي محمد10652202466

309okالثالثكلية العلوم92.88اسنان+طب عامأنثىدعاء صادق طاهر قاسم10662200763

309okالثالثكلية العلوم89.88اسنان+طب عامأنثىدعاء صادق عبده سيف المخالفي10672202097

309okالثالثكلية العلوم93.50صيدلة+طب عامأنثىدعاء عبدالجليل عبدالقادر عبدالباقي10682207070

309okالثالثكلية العلوم79.00تمريض عاليأنثىدعاء عبدالملك غالب حسن10692204743

309okالثالثكلية العلوم93.00مختبرات+صيدلةأنثىدعاء عمر محمد عبدالولي10702202239

309okالثالثكلية العلوم92.63صيدلة+طب اسنانأنثىدعاء محمد درهم ملهي القدسي10712204700

309okالثالثكلية العلوم94.75صيدلةأنثىدعاء محمد عبدالحميد عبدالودود فضل10722204185

309okالثالثكلية العلوم90.13صيدلة+طب عامأنثىدعاء محمد علي عبدهللا الصبري10732201194

309okالثالثكلية العلوم85.88اسنان+طب عامأنثىدعاء محمد علي محمد ابراهيم الحميري10742200504

309okالثالثكلية العلوم82.75مختبرات طبيةأنثىدعاء محمد غالب قحطان علي10752206973

309okالثالثكلية العلوم93.00طب عام وجراحةأنثىدعاء محمود عبدالرزاق منصور العبيدي10762202185

309okالثالثكلية العلوم85.25اسنان+طب عامأنثىدعاء منصور محمد غالب10772203326

309okالثالثكلية العلوم86.75مختبرات+طب عامأنثىدعاء ناجي حسان عبده عبدهللا10782206189

309okالثالثكلية العلوم80.75مختبرات طبيةأنثىدعاء نبيل سيف بجاش10792205988

309okالثالثكلية العلوم92.75طب عام وجراحةأنثىدعاء وليد عبده حامد علي10802200404

309okالثالثكلية العلوم91.25اسنان+طب عامأنثىدعاء وليد محمد سعيد الصالحي10812201293

309okالثالثكلية العلوم90.88طب عام وجراحةأنثىدالل جميل عبدالرؤوف عبدهللا10822202512

309okالثالثكلية العلوم98.38مختبرات+صيدلةأنثىدالل مختار عبدالجلليل ابراهيم10832204797

309okالثالثكلية العلوم89.75طب عام وجراحةأنثىدنيا احمد حسن خالد فرحان10842204994

309okالثالثكلية العلوم89.00صيدلة+طب عامأنثىدنيا رضوان علي غالب احمد10852201136

309okالثالثكلية العلوم96.75اسنان+طب عامأنثىدنيا طاهر ناجي اسماعيل10862200235

309okالثالثكلية العلوم74.88تمريض عاليأنثىدنيا وليد عبده حامد علي10872201061

309okالثالثكلية العلوم87.00اسنان+طب عامذكرديار عبد الرب عبد القادر محمد الشدادي10882201710

309okالثالثكلية العلوم91.38طب الفم واالسنانأنثىديانا فؤاد صالح قاسم الحمري10892200295

309okالثالثكلية العلوم92.75اسنان+طب عامأنثىدينا عبدالقادر غالب محمد10902204844

309okالثالثكلية العلوم93.00اسنان+طب عامأنثىدينا عبده حسن قائد خالد الحميدي10912201745

309okالثالثكلية العلوم98.88طب عام وجراحةأنثىدينا عزام عبده سعيد10922204567

309okالثالثكلية العلوم85.25اسنان+طب عامأنثىدينا محمد صادق دحان سعيد10932201608

309okالثالثكلية العلوم87.63مختبرات طبيةأنثىدينا محمد عبد الحميد ردمان10942204776

309okالثالثكلية العلوم92.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرذاكر محمد عبدهللا عبده10952203028

309okالثالثكلية العلوم95.25تمريض+اسنان+طب عامأنثىذاكرة نورالدين عبدهللا عبدالقوي10962202634

309okالثالثكلية العلوم95.50طب عام وجراحةأنثىذكرى حبيب هادي سليم الكريمي10972205780

309okالثالثكلية العلوم77.75تمريض عاليأنثىذكرى عبدالجليل محمد احمد الحسني10982201864

309okالثالثكلية العلوم88.88صيدلة+طب عامذكرذي يزن عبدهللا سيف علي التميمي10992206341

309okالثالثكلية العلوم93.13تمريض+اسنان+طب عامذكرذي يزن عبدهللا محمد قاسم11002201387
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

310okالثالثكلية العلوم83.00مختبرات طبيةذكرذياب عبدالرحمن علي محمد11012207095

310okالثالثكلية العلوم92.38طب عام وجراحةذكرذياب عبدالعالم محمد سيف11022203784

310okالثالثكلية العلوم84.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرذياب محمد احمد غالب فرحان11032203677

310okالثالثكلية العلوم97.88طب عام وجراحةأنثىرابعه مطهر علي حسين الكميم11042201027

310okالثالثكلية العلوم98.50طب الفم واالسنانأنثىرابعه وليد سعيد نعمان غالب11052201675

310okالثالثكلية العلوم97.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىراجية عبده عبدهللا سعد الحرازي11062201277

310okالثالثكلية العلوم91.13طب عام وجراحةذكرراسل محمد ياسين ناجي11072205171

310okالثالثكلية العلوم90.75طب عام وجراحةذكرراشد محمد احمد هزاع النمر11082202516

310okالثالثكلية العلوم88.88صيدلة+اسنان+طب عامذكررافت حامد علي عبد الرحيم11092203697

310okالثالثكلية العلوم92.38تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكررافت سعيد عبدهللا علي11102201033

310okالثالثكلية العلوم89.38صيدلة+اسنان+طب عامذكررافت عادل عبدهللا علي الهمداني11112205301

310okالثالثكلية العلوم94.13مختبرات+صيدلة+طب عامذكررافت عبدالباسط محمد علي11122203785

310okالثالثكلية العلوم90.75تمريض+مختبرات+صيدلةذكررافت عبدالخالق عبدالرحمن اسماعيل11132203508

310okالثالثكلية العلوم90.38صيدلة+طب عامذكررامز علي غالب احمد11142201221

310okالثالثكلية العلوم90.13مختبرات+اسنان+طب عامذكررامز فضل عباس احمد11152206103

310okالثالثكلية العلوم97.00طب عام وجراحةذكررامي عبدهللا عبدالوهاب عبدالودود11162205993

310okالثالثكلية العلوم97.50اسنان+طب عامذكررامي عبدالهادي سلطان عبده11172202110

310okالثالثكلية العلوم91.00طب الفم واالسنانأنثىرانة عبد الوهاب حسن احمد11182203275

310okالثالثكلية العلوم91.00طب عام وجراحةأنثىرانة عبدالوهاب حسن احمد11192202317

310okالثالثكلية العلوم88.25تمريض+مختبرات+طب عامأنثىرانيا طالل محمد عبدالواسع الشرجبي11202200383

310okالثالثكلية العلوم94.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىراويه فؤاد محمد عبدهللا الجالل11212201133

310okالثالثكلية العلوم86.63صيدلة+اسنان+طب عامذكررائد احمد صالح محمد الحازمي11222202472

310okالثالثكلية العلوم87.00صيدلة+طب اسنانذكررائد علي سيف الحاج سيف الحمري11232201198

310okالثالثكلية العلوم84.38طب الفم واالسنانذكررائد محمد حزام عبده11242206547

310okالثالثكلية العلوم90.88مختبرات+صيدلة+طب عامذكررائف منير عبدالغفار علي11252203017

310okالثالثكلية العلوم91.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىربا جميل عبدالعزيز عبدهللا عمر الذبحاني11262203062

310okالثالثكلية العلوم96.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىربا حمود هزاع عبده القاسمي11272202728

310okالثالثكلية العلوم91.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىربا عيسى محمد احمد طاهر11282200459

310okالثالثكلية العلوم88.13مختبرات+اسنان+طب عامأنثىربا موسى فرحان محمد حزام11292202251

310okالثالثكلية العلوم97.75تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىرباب عبدالباري علي احمد العبيدي11302201042

310okالثالثكلية العلوم87.88اسنان+طب عامأنثىرباب عبدهللا احمد محمد11312203973

310okالثالثكلية العلوم87.00تمريض+طب عامأنثىرباب فواز محمد عثمان نصاري11322202614

310okالثالثكلية العلوم83.63مختبرات طبيةأنثىربم عبدهللا احمد احمد11332205957

310okالثالثكلية العلوم83.00مختبرات طبيةأنثىربى عبدالقدوس علي قاسم11342201684

310okالثالثكلية العلوم91.50طب عام وجراحةذكرربيع صادق عليعبدالرب11352206979

310okالثالثكلية العلوم92.38صيدلة+اسنان+طب عامذكررتيب عبدالواسع عبدالرحمن عبدالمولى الصوفي11362203462

311okالثالثكلية العلوم89.38تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكررجب احمد قائد مرشد11372203967

311okالثالثكلية العلوم91.50اسنان+طب عامأنثىرحاب امين عبدالتواب محمد11382200704

311okالثالثكلية العلوم91.25مختبرات+طب اسنانأنثىرحاب بجاش عبده صالح الشرعبي11392203135

311okالثالثكلية العلوم95.73طب الفم واالسنانأنثىرحاب توفيق احمد عبداالله الهمداني11402203060

311okالثالثكلية العلوم92.50طب عام وجراحةأنثىرحاب خالد علي محمد عقالن االكحلي11412206399

311okالثالثكلية العلوم90.63طب الفم واالسنانأنثىرحاب صفوان علي علوان القاضي11422205972

311okالثالثكلية العلوم88.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرحاب عادل علي سعيد11432201736

311okالثالثكلية العلوم96.75طب عام وجراحةأنثىرحاب عارف سليمان احمد11442201076
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

311okالثالثكلية العلوم94.75اسنان+طب عامأنثىرحاب عبدهللا عبده سعيد11452203929

311okالثالثكلية العلوم90.38اسنان+طب عامأنثىرحاب محمد عبدالرحمن سعيد11462200149

311okالثالثكلية العلوم86.63طب عام وجراحةأنثىرحاب محمد غالب قائد11472203522

311okالثالثكلية العلوم91.13تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرحاب محمود احمد عبدهللا11482200536

311okالثالثكلية العلوم87.00تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانأنثىرحاب وحيد عبدالوهاب عبدالباقي11492202736

311okالثالثكلية العلوم96.38مختبرات طبيةأنثىرحاب وليد عبدالمجيد علي11502204381

311okالثالثكلية العلوم96.75اسنان+طب عامأنثىرحمة بندر محمد احمد عثمان الحداد11512202461

311okالثالثكلية العلوم91.50تمريض+مختبرات+صيدلةأنثىرحمة فتحي عبدالفتاح سعيد الدبعي11522202225

311okالثالثكلية العلوم85.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرحمة فؤاد علي سعيد الفقية11532201571

311okالثالثكلية العلوم92.13طب عام وجراحةأنثىرحمة محمد عبده عثمان محمد11542202989

311okالثالثكلية العلوم90.38تمريض+طب اسنانأنثىرحمه عبدالمنعم عبده محمد الهاللي11552201594

311okالثالثكلية العلوم99.63مختبرات+اسنان+طب عامأنثىرحيق عبدالواحد طه عبدالكريم11562204444

311okالثالثكلية العلوم96.13طب عام وجراحةذكرردفان احمد عبده علي الزعزعي11572200072

311okالثالثكلية العلوم89.00مختبرات+طب عامذكرردمان مرتضى ردمان عبده11582205465

311okالثالثكلية العلوم94.38طب عام وجراحةأنثىردينة بكيل حزام سعيد محمد المشرقي11592201934

311okالثالثكلية العلوم85.25مختبرات+صيدلة+طب اسنانأنثىردينة عبدالجليل عبدهللا سلطان11602203342

311okالثالثكلية العلوم95.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىردينة عبدالوهاب محمد عبدة11612202112

311okالثالثكلية العلوم84.88مختبرات طبيةأنثىردينه حسين محمد حسن الوصابي11622203806

311okالثالثكلية العلوم81.25مختبرات طبيةأنثىردينه عبدالغفار محمد عبدالقادر11632203016

311okالثالثكلية العلوم91.13طب عام وجراحةأنثىرسالة عبده محمد علي محمد11642203213

311okالثالثكلية العلوم91.00اسنان+طب عامذكررسالن ابراهيم محمد عبدهللا11652203736

311okالثالثكلية العلوم81.88تمريض+مختبراتأنثىرسلة عبده عبدهللا احمد11662204368

311okالثالثكلية العلوم89.50اسنان+طب عامذكررسيل احمد محمد حسان محسن الزريقي11672201623

311okالثالثكلية العلوم76.25تمريض عاليأنثىرشا عبدالحكيم حزام علي11682201362

311okالثالثكلية العلوم90.25صيدلةأنثىرشا عبدالسالم احمد عبدهللا المقطري11692205638

311okالثالثكلية العلوم88.50مختبرات طبيةأنثىرشاء عبدالرحمن عبدهللا مدهش11702202952

311okالثالثكلية العلوم97.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكررشيد احمد مهيوب عبده العبيدي11712202154

311okالثالثكلية العلوم81.13تمريض+مختبراتذكررشيد علي فاضل محمد11722205956

401okالرابعكلية العلوم86.25طب عام وجراحةذكررشيد منير محمد عبدالسالم11732206567

401okالرابعكلية العلوم95.00طب الفم واالسنانذكررضوان احمد عبده محمد11742206481

401okالرابعكلية العلوم96.50صيدلة+اسنان+طب عامذكررضوان سرحان عبده احمد المحرابي11752202467

401okالرابعكلية العلوم91.88طب الفم واالسنانذكررضوان عبدالقوي مهيوب احمد الكمالي11762206084

401okالرابعكلية العلوم85.63طب عام وجراحةذكررضوان فضل عبده احمد11772205542

401okالرابعكلية العلوم91.13اسنان+طب عامذكررعد عبدالفتاح شرف محمد11782201478

401okالرابعكلية العلوم98.13اسنان+طب عامذكررعد عبدالكريم غيالن عبدهللا11792203140

401okالرابعكلية العلوم94.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرغد ابوبكر عبدالماجد عبدالرحمن سعد قائد11802200281

401okالرابعكلية العلوم86.50مختبرات+اسنان+طب عامأنثىرغد احمد عبدالعزيز مقبل المليكي11812201966

401okالرابعكلية العلوم90.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرغد احمد عبداللطيف احمد العوامي11822201287

401okالرابعكلية العلوم90.88مختبرات+اسنان+طب عامأنثىرغد اسماعيل محمد ناجي حسام الشيخ11832201000

401okالرابعكلية العلوم95.50طب الفم واالسنانأنثىرغد توفيق محمد قاسم عبدهللا الدبعي11842201622

401okالرابعكلية العلوم97.13اسنان+طب عامأنثىرغد جميل احمد علي امير11852206551

401okالرابعكلية العلوم94.50طب عام وجراحةأنثىرغد حسن مهيوب عبده11862203870

401okالرابعكلية العلوم97.50طب عام وجراحةأنثىرغد حمود علي سيف حزام11872203928

401okالرابعكلية العلوم92.50طب عام وجراحةأنثىرغد زهير محمد هزاع11882200325
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

401okالرابعكلية العلوم98.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرغد عادل عبده علي حسن11892201082

401okالرابعكلية العلوم90.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرغد عبدالرحمن حسن محمد الصنوي11902203307

401okالرابعكلية العلوم90.88صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرغد عبدالرحمن علي علي االنسي11912201642

401okالرابعكلية العلوم97.25طب عام وجراحةأنثىرغد عبدالرحمن قاسم حاجب11922201984

401okالرابعكلية العلوم91.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرغد عبدالكريم سلطان عبدهللا11932202228

401okالرابعكلية العلوم91.88اسنان+طب عامأنثىرغد عبدهللا شائف سلطان اليوسفي11942201444

401okالرابعكلية العلوم94.25اسنان+طب عامأنثىرغد عبده هاشم عبدهللا11952200749

401okالرابعكلية العلوم97.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرغد عدنان عبده سعيد11962200641

401okالرابعكلية العلوم92.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرغد عصام محمد نصر الصلوي11972202186

401okالرابعكلية العلوم86.25طب عام وجراحةأنثىرغد علي محمد عبد هللا11982206884

401okالرابعكلية العلوم84.25مختبرات+اسنان+طب عامأنثىرغد علي محمد عبدهللا11992200951

401okالرابعكلية العلوم94.75اسنان+طب عامأنثىرغد غسان سعيد محمد احمد12002200472

401okالرابعكلية العلوم94.13طب الفم واالسنانأنثىرغد فهمي علي شمسان االصبحي12012206027

401okالرابعكلية العلوم93.38طب عام وجراحةأنثىرغد فيصل حمود احمد صالح12022201475

401okالرابعكلية العلوم96.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرغد قائد قاسم عبده المروني12032201523

401okالرابعكلية العلوم98.88صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرغد نشوان سعيد مهيوب االبيض12042200476

401okالرابعكلية العلوم98.63طب الفم واالسنانأنثىرغد وديع احمد مقبل الشرجبي12052201386

401okالرابعكلية العلوم93.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرغدا مهيوب حزام فرحان12062200399

401okالرابعكلية العلوم78.38تمريض عاليأنثىرغدة عبدالرحمن احمد عبدهللا12072205711

401okالرابعكلية العلوم91.88مختبرات طبيةأنثىرغده تيسير محمد سعيد ناشر االثوري12082204734

401okالرابعكلية العلوم87.88تمريض عاليأنثىرغده خالد ابراهيم علي12092203647

401okالرابعكلية العلوم92.00صيدلة+طب اسنانأنثىرفا عبدالحكيم محمد عبدالهادي شهاب12102204468

401okالرابعكلية العلوم93.25طب عام وجراحةأنثىرفاء عبدالجليل محمد عبده الفاضلي12112204915

401okالرابعكلية العلوم93.00تمريض عاليأنثىرفاء محمد علي سيف حسن12122201376

401okالرابعكلية العلوم92.75صيدلة+طب عامأنثىرفاء مروان احمد سيف علي12132202676

401okالرابعكلية العلوم96.00طب عام وجراحةأنثىرفاء نجيب سعيد احمد سعيد12142201671

401okالرابعكلية العلوم81.25مختبرات طبيةذكررفعت مجيب عبده محمد12152200523

401okالرابعكلية العلوم94.75صيدلة+طب عامأنثىرفيدة احمد علي علي العميسي12162202596

401okالرابعكلية العلوم97.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرفيدة عبدالملك مقبل احمد الحميري12172200411

401okالرابعكلية العلوم98.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرفيدة محمد عبدالجليل محمد12182201271

401okالرابعكلية العلوم96.00صيدلة+طب عامأنثىرقية حمود عبدالولي مانع12192200820

401okالرابعكلية العلوم90.63صيدلةأنثىرقية عبدهللا سعيد دحان12202206542

401okالرابعكلية العلوم96.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرقية عبدالواسع عبدهللا علي12212201871

401okالرابعكلية العلوم88.25اسنان+طب عامأنثىرقية محمد عبدالجليل دائل الهاشمي12222203147

401okالرابعكلية العلوم79.75تمريض+مختبراتأنثىرقية نجيب احمد علي قاسم12232203529

401okالرابعكلية العلوم93.50طب الفم واالسنانأنثىرقيه محمد عبدهللا علي ناجي الصالحي12242200266

401okالرابعكلية العلوم93.75تمريض عاليذكررمزي رفيق عباس احمد12252204821

401okالرابعكلية العلوم85.13مختبرات+صيدلةذكررمزي عبدالجليل عبده مدهش12262205568

402okالرابعكلية العلوم90.38طب الفم واالسنانأنثىرمله خالد عبدالجليل احمد القدسي12272206112

402okالرابعكلية العلوم98.50اسنان+طب عامأنثىرنا احمد عبدهللا سعيد الجابري12282200571

402okالرابعكلية العلوم93.38طب عام وجراحةذكررنا زكريا مفلح عبده فرحان12292206648

402okالرابعكلية العلوم98.88تمريض+اسنان+طب عامأنثىرنا سلطان يوسف القدسي12302200609

402okالرابعكلية العلوم95.00طب الفم واالسنانأنثىرنا طالل هائل محمد شمسان12312205567

402okالرابعكلية العلوم89.00اسنان+طب عامأنثىرنا عبداللطيف محمد غالب المرزحي12322203921
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

402okالرابعكلية العلوم96.75اسنان+طب عامأنثىرنا عتيق فارع محمد فارع االكحلي12332201976

402okالرابعكلية العلوم83.88تمريض عاليأنثىرنا فؤاد صالح عبدالماجد12342206124

402okالرابعكلية العلوم90.38اسنان+طب عامأنثىرنا قائد سعيد احمد عقالن12352201964

402okالرابعكلية العلوم77.25تمريض عاليأنثىرنا نبيل عبدالغني حسن12362201231

402okالرابعكلية العلوم97.75طب عام وجراحةأنثىرنا ياسين عبدالرب عبده محمد العريقي12372202297

402okالرابعكلية العلوم75.25تمريض عاليأنثىرناد عماد طاهر سعيد12382204918

402okالرابعكلية العلوم95.63تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىرندا جميل عبدالولي الحاج12392204072

402okالرابعكلية العلوم97.75طب عام وجراحةأنثىرنده صالح محمد سعيد ناجي12402200582

402okالرابعكلية العلوم94.00طب عام وجراحةأنثىرنين عادل عبدالقادر ناجي الصليحي12412200601

402okالرابعكلية العلوم91.13طب عام وجراحةأنثىرهام ابراهيم سعيد نعمان البريهي12422201725

402okالرابعكلية العلوم87.50اسنان+طب عامأنثىرهام انور محمد عبدهللا االثوري12432202224

402okالرابعكلية العلوم97.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرهام محمد عبدهللا احمد12442201080

402okالرابعكلية العلوم91.50طب عام وجراحةأنثىرهام مختار سرحان احمد12452200967

402okالرابعكلية العلوم82.63مختبرات طبيةأنثىرهف عبدالسالم مهيوب الطيب الرفاعي12462205227

402okالرابعكلية العلوم96.38تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكررهيب احمد حسن صالح زربه12472201189

402okالرابعكلية العلوم97.63صيدلة+اسنان+طب عامذكررهيب نبيل محمد عبدهللا12482202245

402okالرابعكلية العلوم93.38صيدلة+اسنان+طب عامذكررواد عبدالقادر حسن عبده12492200811

402okالرابعكلية العلوم86.00طب عام وجراحةأنثىروان بجاش عبده غالب12502203113

402okالرابعكلية العلوم97.75طب عام وجراحةأنثىروان جميل عبدالولي الحاج محمد12512204082

402okالرابعكلية العلوم80.38تمريض+مختبراتأنثىروان صادق احمد محمد12522200912

402okالرابعكلية العلوم97.38طب الفم واالسنانأنثىروان صبري عبدالقوي قاسم12532205823

402okالرابعكلية العلوم88.13تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىروان عبد الرحمن سعيد سيف العبيدي12542202845

402okالرابعكلية العلوم95.50طب عام وجراحةأنثىروان عبد الكافي احمد سيف12552202007

402okالرابعكلية العلوم95.88مختبرات+اسنان+طب عامأنثىروان عبدالحق دائل بجاش12562202802

402okالرابعكلية العلوم89.75صيدلة+طب اسنانأنثىروان عبدالكريم احمد محمد الحضراني12572206490

402okالرابعكلية العلوم97.00اسنان+طب عامأنثىروان عبدالكريم سعيد محمد الزكري12582201857

402okالرابعكلية العلوم98.13مختبرات+اسنان+طب عامأنثىروان عبده غالب وهبة12592200405

402okالرابعكلية العلوم98.88صيدلة+اسنان+طب عامأنثىروان فارس درهم عبدهللا12602201140

402okالرابعكلية العلوم91.13اسنان+طب عامأنثىروان محمد علي سعيد حمادي12612201479

402okالرابعكلية العلوم97.88صيدلة+طب عامأنثىروان محمد ياسين قائد المقطري12622205813

402okالرابعكلية العلوم94.38مختبرات+طب اسنانأنثىروان محمود عبدالحميد سلطان الشميري12632203541

402okالرابعكلية العلوم85.38صيدلة+طب اسنانأنثىروان معاذ علي عبده الشرعبي12642203301

402okالرابعكلية العلوم89.88طب الفم واالسنانأنثىروان منير سلطان محمد العليمي12652203798

402okالرابعكلية العلوم90.88اسنان+طب عامذكرروان مهيوب سعيد سعيد12662201893

402okالرابعكلية العلوم84.75تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرروزانا عبدالفتاح عبدهللا مقبل12672200600

402okالرابعكلية العلوم81.38تمريض+مختبراتأنثىروى امين خالد ناجي العبيدي12682201038

402okالرابعكلية العلوم96.38مختبرات طبيةأنثىروى عبداالله احمد مهيوب12692201829

402okالرابعكلية العلوم97.75اسنان+طب عامأنثىروى عبدالمجيد حميد الحاج احمد الحداد12702205538

402okالرابعكلية العلوم96.13طب عام وجراحةأنثىروى عبده سيف احمد ثابت12712202252

402okالرابعكلية العلوم93.00طب الفم واالسنانأنثىروى عمر احمد سلطان عثمان الحبيب12722204433

402okالرابعكلية العلوم81.63تمريض+مختبراتأنثىروى محمد قائد حسن12732202061

403okالرابعكلية العلوم85.50مختبرات+طب اسنانأنثىروى نائل احمد صالح سفيان12742200643

403okالرابعكلية العلوم85.13اسنان+طب عامأنثىرويدا عادل فرحان حسان12752204536

403okالرابعكلية العلوم93.50طب عام وجراحةأنثىرويدا عدنان منصور غالب12762204976
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

403okالرابعكلية العلوم90.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرويدا محمد عبدالعزيز عبده محمد12772200922

403okالرابعكلية العلوم79.13تمريض عاليأنثىرويدا محمد علي احمد غالب12782205451

403okالرابعكلية العلوم96.00اسنان+طب عامأنثىرويدا مهيوب علي سعيد احمد12792203734

403okالرابعكلية العلوم93.25تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىروئ امين عبده علي احمد12802202220

403okالرابعكلية العلوم88.75صيدلة+اسنان+طب عامذكررؤوف عادل عبدهللا علي الهمداني12812202394

403okالرابعكلية العلوم88.63صيدلة+اسنان+طب عامذكررؤوف عبد الحكيم قائد مهيوب12822201961

403okالرابعكلية العلوم89.88مختبرات+اسنان+طب عامأنثىرؤى احمد محمد غانم12832204397

403okالرابعكلية العلوم94.88اسنان+طب عامأنثىرؤى جعفر علي سليم12842201611

403okالرابعكلية العلوم94.38اسنان+طب عامأنثىرؤى سند محمد علي الظرافي12852201439

403okالرابعكلية العلوم96.38اسنان+طب عامأنثىرؤى صادق هزاع سالم شرف الدبعي12862200548

403okالرابعكلية العلوم91.38صيدلة+اسنان+طب عامأنثىرؤى فكري محمد ردمان12872202717

403okالرابعكلية العلوم82.50مختبرات طبيةذكررؤى فؤاد احمد لطف عقالن12882204125

403okالرابعكلية العلوم94.25صيدلة+طب عامأنثىرؤى منتصر سعيد محمد عبده12892201225

403okالرابعكلية العلوم98.38اسنان+طب عامأنثىريا عبدهللا علي قحطان12902201779

403okالرابعكلية العلوم83.63مختبرات طبيةأنثىرياء محمد محمد عبدالوهاب12912206797

403okالرابعكلية العلوم88.88طب عام وجراحةذكررياض عبدالرحمن قائد سعيد12922201495

403okالرابعكلية العلوم99.00اسنان+طب عامذكررياض عبدالمولى طه علي القرشي12932206561

403okالرابعكلية العلوم90.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرريان احمد محمد احمد12942203222

403okالرابعكلية العلوم89.88اسنان+طب عامذكرريان عبدالحكيم عبدهللا سعيد احمد12952206139

403okالرابعكلية العلوم88.38تمريض+مختبرات+صيدلةذكرريان عبدهللا محمد بن محمد12962200774

403okالرابعكلية العلوم93.38اسنان+طب عامذكرريان محمد حزام عبدهللا12972202580

403okالرابعكلية العلوم85.38صيدلة+طب اسنانذكرريان مصطفى محمد عبدالرحمن السروري12982203599

403okالرابعكلية العلوم91.13تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرريان ياسين محمد عبدهللا عبدالجليل12992200416

403okالرابعكلية العلوم97.88طب عام وجراحةأنثىريحانه نبيل عبدهللا غالب المقرمي13002201824

403okالرابعكلية العلوم87.75اسنان+طب عامذكرريدان محمدحزام عبدهللا13012202863

403okالرابعكلية العلوم94.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىريم احمد عثمان عبدالواحد االغبري13022200331

403okالرابعكلية العلوم99.88تمريض عاليأنثىريم جالل عبده ناجي الهجامي13032201617

403okالرابعكلية العلوم91.38طب عام وجراحةأنثىريم عبدالحكيم احمد محمد13042202269

403okالرابعكلية العلوم96.63طب عام وجراحةأنثىريم عبدالحكيم محمد فرحان13052201517

403okالرابعكلية العلوم96.88مختبرات+اسنان+طب عامأنثىريم عبدالرحمن همام محمد13062201661

403okالرابعكلية العلوم85.00طب الفم واالسنانأنثىريم عبدالغفار قائد علي13072203474

403okالرابعكلية العلوم98.25تمريض+اسنان+طب عامأنثىريم عبدالقادر سلطان عبدهللا13082200701

403okالرابعكلية العلوم96.00طب عام وجراحةأنثىريم عصام احمد ثابت عبدالجليل13092200981

403okالرابعكلية العلوم96.13اسنان+طب عامأنثىريم فهمي محمد نعمان صالح القباطي13102201712

403okالرابعكلية العلوم88.95مختبرات+طب عامأنثىريم فواز محمد النهمي13112206097

403okالرابعكلية العلوم89.00مختبرات+اسنان+طب عامأنثىريم ماجد سعيد محمد احمد13122201467

403okالرابعكلية العلوم91.38اسنان+طب عامأنثىريم محمد عقالن احمد سعيد13132200894

403okالرابعكلية العلوم88.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىريم مصطفى حسن دائل حمادي13142203585

403okالرابعكلية العلوم91.75تمريض+مختبراتأنثىريم هائل حسن عبدالسالم13152201207

403okالرابعكلية العلوم88.75طب عام وجراحةأنثىريم وليد حسان مهيوب الوافي13162200116

403okالرابعكلية العلوم94.25صيدلةأنثىريما بشير حزام مجاهد13172200913

403okالرابعكلية العلوم99.63طب عام وجراحةأنثىريما وحيد عبدالباري مقبل13182202385

403okالرابعكلية العلوم88.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىريمان ياسر سعيد محمد13192206334

403okالرابعكلية العلوم88.88تمريض عاليأنثىريناء احمد عبدالرزاق عبدهللا13202206290
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الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

403okالرابعكلية العلوم89.13طب عام وجراحةأنثىريهام عبدالرحمن عقالن عبده احمد13212201837

403okالرابعكلية العلوم92.88صيدلة+طب اسنانأنثىرئام وليد عبده مجاهد القرشي13222202511

403okالرابعكلية العلوم89.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرزائد سلطان احمد عبد هللا البريهي13232201229

403okالرابعكلية العلوم91.38طب عام وجراحةذكرزائد سلطان اسماعيل علي13242204142

403okالرابعكلية العلوم87.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرزائد سلطان عبدالجليل عبدهللا13252201939

404okالرابعكلية العلوم93.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىزبيدة عبدالغفور اسماعيل علي13262202624

404okالرابعكلية العلوم96.50طب عام وجراحةأنثىزبيدة محمد اسماعيل محمد صالح13272202753

404okالرابعكلية العلوم86.63مختبرات طبيةذكرزبيدة نعمان محمد مقبل13282204131

404okالرابعكلية العلوم98.00صيدلة+طب اسنانأنثىزبيده محمد احمد حيدر شمسان المقطري13292202670

404okالرابعكلية العلوم76.38تمريض عاليذكرزعيم سعيد محمد حسن13302202949

404okالرابعكلية العلوم90.88طب عام وجراحةذكرزكريا احمد سالم محمد13312201010

404okالرابعكلية العلوم85.88اسنان+طب عامذكرزكريا احمد سرحان ناجي13322201702

404okالرابعكلية العلوم88.38صيدلة+طب عامذكرزكريا حمود عبدهللا محمد13332204679

404okالرابعكلية العلوم99.38طب عام وجراحةذكرزكريا صادق عبدالواحد عبداللطيف13342202643

404okالرابعكلية العلوم92.50طب عام وجراحةذكرزكريا عادل محمد دايل الهمداني13352203838

404okالرابعكلية العلوم86.13طب عام وجراحةذكرزكريا عبدالرزاق محمد قايد13362206722

404okالرابعكلية العلوم91.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرزكريا عبدالستار سيف غالب الهاللي13372206004

404okالرابعكلية العلوم81.13مختبرات طبيةذكرزكريا عبدهللا محمد احمد اسماعيل13382203831

404okالرابعكلية العلوم90.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرزكريا علي عبده سيف نصر13392202586

404okالرابعكلية العلوم93.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرزكريا عمر احمد عبدهللا عامر13402200614

404okالرابعكلية العلوم88.38اسنان+طب عامذكرزكريا ناجي خالد دحان الجنيد13412200510

404okالرابعكلية العلوم90.00صيدلة+طب اسنانذكرزكريا وديع قاسم هائل13422206426

404okالرابعكلية العلوم91.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىزهراء عبدالباسط عبدالودود محمد13432201889

404okالرابعكلية العلوم84.63صيدلة+طب اسنانأنثىزهراء علي محمد عبدهللا القحطاني13442205526

404okالرابعكلية العلوم86.63اسنان+طب عامأنثىزهراء محمد سلطان قائد المخالفي13452201401

404okالرابعكلية العلوم97.63اسنان+طب عامأنثىزهرة نجيب هائل سعيد13462201190

404okالرابعكلية العلوم86.13صيدلة+طب عامذكرزهير علي عبدهللا سعيد13472206879

404okالرابعكلية العلوم88.75تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرزياد احمد نعمان عبدالباقي13482207147

404okالرابعكلية العلوم90.75تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرزياد توفيق احمد احمد المحيا13492200794

404okالرابعكلية العلوم87.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرزياد سمير عبد القوي حمود الصوفي13502200425

404okالرابعكلية العلوم85.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرزياد عبدالسالم سعيد قائد13512201391

404okالرابعكلية العلوم81.75تمريض+مختبراتذكرزياد عبدّللاه ردمان محمد13522206009

404okالرابعكلية العلوم95.00اسنان+طب عامذكرزياد عبدهللا محمد سعيد النجار13532206964

404okالرابعكلية العلوم95.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرزياد محمد عبدالولي عبدالعزيز الطيب13542201833

404okالرابعكلية العلوم88.50طب عام وجراحةذكرزيد عبدالغفار محمد صالح13552202013

404okالرابعكلية العلوم88.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرزيدان محمدسيف محمد13562201906

404okالرابعكلية العلوم89.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرزيدون عبدهللا سيف سيف العيسائي13572202172

404okالرابعكلية العلوم86.00صيدلة+طب اسنانذكرزين العابدين علي قائد حامد13582201845

404okالرابعكلية العلوم84.50تمريض+مختبراتأنثىزينب حمود عبدالرحمن قاسم13592202202

404okالرابعكلية العلوم97.13طب عام وجراحةأنثىزينب خالد ياسين احمد السقاف13602203195

404okالرابعكلية العلوم96.63طب عام وجراحةأنثىزينب زيد سلطان مهيوب13612202171

405okالرابعكلية العلوم90.38صيدلة+طب عامأنثىزينب طارق محمد احمد13622202359

405okالرابعكلية العلوم85.38تمريض عاليأنثىزينب عارف سيف علي13632205194

405okالرابعكلية العلوم91.63مختبرات طبيةأنثىزينب عبداالله قائد علي13642202599
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405okالرابعكلية العلوم94.13صيدلة+طب اسنانأنثىزينب عبداالله محمد ثابت13652203864

405okالرابعكلية العلوم88.25تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىزينب عبدالباري علي ناجي البريهي13662202756

405okالرابعكلية العلوم74.88تمريض عاليأنثىزينب عبدالرحمن سعيد احمد13672205314

405okالرابعكلية العلوم93.00اسنان+طب عامأنثىزينب عبدالرحمن قاسم سعيد13682201743

405okالرابعكلية العلوم84.63مختبرات طبيةأنثىزينب عبدالقادر سعيد مكرد الحريبي13692204337

405okالرابعكلية العلوم94.63طب عام وجراحةأنثىزينب محمد احمد قائد مقبل13702206915

405okالرابعكلية العلوم94.13اسنان+طب عامأنثىزينب محمد عبد الرحيم عبده13712206880

405okالرابعكلية العلوم91.25اسنان+طب عامأنثىزينب نبيل ناشر عبدالجبار13722200889

405okالرابعكلية العلوم97.13طب عام وجراحةأنثىزينة علي هاشم علي مولى الدويلة13732201028

405okالرابعكلية العلوم92.00مختبرات+صيدلة+طب عامذكرساجد عبدالمجيد نعمان ابراهيم13742206822

405okالرابعكلية العلوم91.38تمريض عاليأنثىساجدة صادق عبدالرحمن سلطان13752205022

405okالرابعكلية العلوم82.63مختبرات طبيةأنثىساجدة محمد هزاع علي13762203778

405okالرابعكلية العلوم84.88اسنان+طب عامأنثىساجده عبدالواسع علي محمد13772200809

405okالرابعكلية العلوم95.50اسنان+طب عامأنثىساجده علي عبد المجيد قحطان13782201328

405okالرابعكلية العلوم90.75اسنان+طب عامأنثىسارة احمد عبدهللا احمد نصر13792202551

405okالرابعكلية العلوم89.63طب عام وجراحةأنثىسارة الوجيه محمد عبدهللا الجابري13802200976

405okالرابعكلية العلوم85.75اسنان+طب عامأنثىسارة امين عبدالسالم علي الشدادي13812207020

405okالرابعكلية العلوم95.50اسنان+طب عامأنثىسارة جميل محمد عبدهللا13822203903

405okالرابعكلية العلوم99.63مختبرات+اسنان+طب عامأنثىسارة خالد طه احمد13832201669

405okالرابعكلية العلوم84.25مختبرات طبيةأنثىسارة سعيد عبدهللا قائد العريقي13842205702

405okالرابعكلية العلوم99.38اسنان+طب عامأنثىسارة عادل سلطان احمد الشيباني13852202454

405okالرابعكلية العلوم83.13مختبرات طبيةأنثىسارة عبدالباري ثابت عبدهللا13862206443

405okالرابعكلية العلوم97.13تمريض+مختبراتأنثىسارة عبدالباسط سعيد اسماعيل13872202620

405okالرابعكلية العلوم85.13تمريض عاليأنثىسارة عبدالجليل عبدالوالي عبدالجبار13882203103

405okالرابعكلية العلوم93.00تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىسارة عبدالحق عبدالرسول عبدالرزاق13892200767

405okالرابعكلية العلوم92.38تمريض+مختبراتأنثىسارة عبدهللا مسعد علي عوض13902205103

405okالرابعكلية العلوم97.13تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىسارة عبدالملك عبدهللا حسن13912205745

405okالرابعكلية العلوم98.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسارة عمار محمد عبدالوهاب عبدهللا13922200269

405okالرابعكلية العلوم85.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسارة محمد سعيد محمد شمسان13932205491

405okالرابعكلية العلوم88.75تمريض عاليأنثىسارة محمد عبدهللا غالب السامعي13942205462

405okالرابعكلية العلوم94.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسارة محمد هزاع عبدالغني13952202440

405okالرابعكلية العلوم88.50اسنان+طب عامذكرسارة ياسين شرف احمد سالم13962206096

405okالرابعكلية العلوم88.88تمريض+طب عامذكرسالم سعيد عبده علي13972201757

405okالرابعكلية العلوم92.38طب الفم واالسنانأنثىسالي عبدالغني سعيد عبدهللا13982200320

405okالرابعكلية العلوم91.88طب عام وجراحةأنثىسالي محمد علي حسان علي13992204119

405okالرابعكلية العلوم93.75طب عام وجراحةذكرسام منير محمد ياسر فرحان14002204318

405okالرابعكلية العلوم91.13صيدلةذكرسامح عادل عساج سعيد14012206444

405okالرابعكلية العلوم99.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرسامي سمير محمد صالح القاضي14022202636

405okالرابعكلية العلوم87.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرسامي عبدالغني احمد عبدالمجيد14032202628

405okالرابعكلية العلوم93.88طب عام وجراحةذكرسامي عبدهللا محمد حسن14042206214

405okالرابعكلية العلوم86.50صيدلة+طب عامذكرسامي عبدالملك عبدهللا علي الكمالي14052200508

405okالرابعكلية العلوم99.50اسنان+طب عامذكرسامي عبدالواحد عبده نعمان االثوري14062200014

405okالرابعكلية العلوم88.13صيدلة+طب اسنانذكرسامي عبده محمد حزام الشغدري14072206642

405okالرابعكلية العلوم88.00اسنان+طب عامذكرسامي نجيب سعيد محمد عبدالواحد14082201014
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405okالرابعكلية العلوم92.75مختبرات طبيةذكرسامي نذير عبد الرحمن عبده14092202841

405okالرابعكلية العلوم87.25اسنان+طب عامأنثىساميه سعيد سعيد قائد الحيدري14102204601

405okالرابعكلية العلوم97.75طب عام وجراحةأنثىساميه عبدالغني قائد احمد المامون14112202310

405okالرابعكلية العلوم98.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىساهير عبدهللا عبدالرحمن حمود14122205126

405okالرابعكلية العلوم88.38اسنان+طب عامأنثىسبا امين حسن احمد14132203279

405okالرابعكلية العلوم90.63مختبرات+اسنان+طب عامأنثىسبا محمد حميد عون السفياني14142201602

405okالرابعكلية العلوم93.00مختبرات+اسنان+طب عامأنثىسحر فؤاد عبد الباقي عبد الولي14152201402

406okالرابعكلية العلوم95.13مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىسحر محفوظ عبدالوهاب هاشم14162202179

406okالرابعكلية العلوم93.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرسر احمد عبدالحق محمد14172200451

406okالرابعكلية العلوم97.13تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرسرجون محمد حمود عاطف14182202386

406okالرابعكلية العلوم99.63تمريض+طب عامأنثىسرور صالح مهدي حسن14192204750

406okالرابعكلية العلوم87.50اسنان+طب عامذكرسرور محمد محمد احمد السروري14202203006

406okالرابعكلية العلوم86.13طب الفم واالسنانأنثىسريا عارف احمد مهيوب14212206627

406okالرابعكلية العلوم92.38تمريض+مختبراتأنثىسعاد امين عبدالرحمن احمد14222205004

406okالرابعكلية العلوم86.88تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىسعاد عبد الباري سرحان سيف14232204312

406okالرابعكلية العلوم90.38صيدلة+طب اسنانذكرسعد امين محمد سعد14242201019

406okالرابعكلية العلوم92.50تمريض+اسنان+طب عامذكرسعد عبدالحكيم عبده محمد علي حيدر14252204480

406okالرابعكلية العلوم89.50مختبرات+صيدلة+طب عامذكرسعد محمود عبده سعد14262202602

406okالرابعكلية العلوم94.25اسنان+طب عامأنثىسعدة عبدالقوي محمد غالب14272200733

406okالرابعكلية العلوم89.00اسنان+طب عامذكرسعيد صادق سعيد عبدهللا التبعي14282205530

406okالرابعكلية العلوم96.38طب عام وجراحةذكرسفير وليد سيف هزبر14292206983

406okالرابعكلية العلوم98.00مختبرات+صيدلةذكرسفيرعبدالرقيب عبده عبدهللا14302203952

406okالرابعكلية العلوم84.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرسقاف محمد قاسم بجاش14312204182

406okالرابعكلية العلوم92.00صيدلة+طب عامذكرسكندر محمد سكندر محمد14322203986

406okالرابعكلية العلوم98.00اسنان+طب عامأنثىسكينة فهد عبدالواحد الترجمي14332205588

406okالرابعكلية العلوم98.88صيدلة+طب عامأنثىسكينة قاسم مهيوب عبده14342200596

406okالرابعكلية العلوم94.88اسنان+طب عامأنثىسكينة مطهر بدر فضل14352203818

406okالرابعكلية العلوم98.38طب عام وجراحةأنثىسالفة خالد محمد احمد شمسان الدبعي14362202284

406okالرابعكلية العلوم90.25صيدلةأنثىسلسبيل عبدهللا خالد علي14372202306

406okالرابعكلية العلوم92.00اسنان+طب عامأنثىسلسبيل محمد قائد محمد14382203496

406okالرابعكلية العلوم93.38طب عام وجراحةأنثىسلسبيل مكاوي علي حيدرة14392201606

406okالرابعكلية العلوم95.38طب عام وجراحةذكرسلطان قحطان عبدالرقيب حمود الشميري14402202190

406okالرابعكلية العلوم89.75مختبرات طبيةذكرسلمان توفيق غالب نعمان العامري14412203703

406okالرابعكلية العلوم85.63مختبرات+طب اسنانذكرسلمان سعيد عبده علي14422201763

406okالرابعكلية العلوم94.13طب عام وجراحةذكرسلمان عبده محمد عبد هللا النجار14432202844

406okالرابعكلية العلوم91.63طب الفم واالسنانأنثىسلمى امين شمسان علي14442204128

406okالرابعكلية العلوم90.13طب الفم واالسنانأنثىسلمى محمد سيف محمد الربيح14452201450

406okالرابعكلية العلوم97.63طب عام وجراحةأنثىسلمى يوسف حسن مهيوب الرحبي14462206245

406okالرابعكلية العلوم90.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسلوى احمد سيف عبده الحميدي14472206015

406okالرابعكلية العلوم92.50مختبرات+اسنان+طب عامأنثىسلوى حسان سعيد محمد14482202627

406okالرابعكلية العلوم99.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسلوى عبدهللا علي سعيد14492201464

406okالرابعكلية العلوم82.88تمريض+مختبراتأنثىسلوى محمد طاهر عقالن14502203212

406okالرابعكلية العلوم90.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرسليمان سرحان صالح سيف14512200902

okمعامل 401الرابعكلية العلوم87.00صيدلةذكرسليمان شكري عبدهللا علي14522201134
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okمعامل 401الرابعكلية العلوم84.13تمريض+مختبرات+صيدلةذكرسليمان صادق محمد عبدالجليل14532202024

okمعامل 401الرابعكلية العلوم91.25تمريض+اسنان+طب عامأنثىسما عبداللطيف احمد محمد شمس الدين14542203945

okمعامل 401الرابعكلية العلوم92.50طب الفم واالسنانذكرسما محمد احمد عامر14552205879

okمعامل 401الرابعكلية العلوم84.50طب عام وجراحةأنثىسماء العزي عبدالرزاق علي السابر14562202237

okمعامل 401الرابعكلية العلوم89.75صيدلةذكرسماح عادل محمد سيف صالح14572201910

okمعامل 401الرابعكلية العلوم90.38تمريض+طب عامأنثىسماح علي علي سعيد البحيري14582206195

okمعامل 401الرابعكلية العلوم80.00مختبرات طبيةأنثىسماح محبوب علي قاسم اليوسفي14592202621

okمعامل 401الرابعكلية العلوم78.75تمريض عاليأنثىسمر توفيق علي يحيى النجار14602207054

okمعامل 401الرابعكلية العلوم93.75مختبرات+طب عامأنثىسمر عبد الرقيب ابراهيم سالم العبسي14612205348

okمعامل 401الرابعكلية العلوم92.88طب عام وجراحةأنثىسمراء حمود احمد قائد14622206580

okمعامل 401الرابعكلية العلوم88.88مختبرات+اسنان+طب عامأنثىسمية امجد طاهر هزاع14632201754

okمعامل 401الرابعكلية العلوم98.50مختبرات+اسنان+طب عامأنثىسمية امين محمد حسن المقدم14642202633

okمعامل 401الرابعكلية العلوم97.63طب عام وجراحةأنثىسمية خالد سعيد محمد النجاشي14652200771

okمعامل 401الرابعكلية العلوم93.00تمريض+اسنان+طب عامأنثىسمية سيف صالح ناجي14662202452

okمعامل 401الرابعكلية العلوم99.00اسنان+طب عامذكرسمية عبدالسالم صالح هاشم14672203242

okمعامل 401الرابعكلية العلوم95.38اسنان+طب عامأنثىسمية عبدالسالم محمد حسن14682202610

okمعامل 401الرابعكلية العلوم95.38صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسمية عبدهللا سعيد محمد عبده14692204267

okمعامل 401الرابعكلية العلوم89.75اسنان+طب عامأنثىسمية عبده محمد سعد علي الريمي14702200827

okمعامل 401الرابعكلية العلوم94.88صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسمية علي عبدالرب ردمان القباطي14712202870

okمعامل 401الرابعكلية العلوم94.63طب عام وجراحةأنثىسمية محمد احمد عباس14722200588

okمعامل 401الرابعكلية العلوم77.88تمريض عاليأنثىسمية محمد احمد محمد الوصابي14732206453

okمعامل 401الرابعكلية العلوم90.25اسنان+طب عامأنثىسمية محمد علي محمد حيدر المقرمي14742200784

okمعامل 401الرابعكلية العلوم84.63اسنان+طب عامأنثىسمية محمد قاسم احمد14752203711

okمعامل 401الرابعكلية العلوم93.50صيدلةأنثىسمية منير عبده سنان صالح14762202733

okمعامل 401الرابعكلية العلوم86.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسميحة عبده مقبل سيف14772203606

okمعامل 401الرابعكلية العلوم90.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرسمير احمد محمد علي14782205803

okمعامل 401الرابعكلية العلوم85.25مختبرات+طب عامأنثىسميه احمد محمد عبدالوهاب14792204659

okمعامل 401الرابعكلية العلوم92.63اسنان+طب عامأنثىسميه امين عبده سعيد قاسم14802202315

okمعامل 401الرابعكلية العلوم99.25مختبرات طبيةأنثىسميه عبدالحافظ عبده احمد ناجي الجرافي14812204074

okمعامل 401الرابعكلية العلوم94.38مختبرات+صيدلةأنثىسميه محمد علي قاسم الشرعبي14822203353

okمعامل 401الرابعكلية العلوم84.50تمريض+مختبراتأنثىسناء احمد غالب علي14832202366

okمعامل 401الرابعكلية العلوم94.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسناء علي محمد احمد14842201900

okمعامل 401الرابعكلية العلوم98.13طب عام وجراحةأنثىسناء محمد فائد احمد محمد14852205892

okمعامل 401الرابعكلية العلوم82.00مختبرات طبيةأنثىسناء مختار عبدهللا قائد14862201618

okمعامل 401الرابعكلية العلوم84.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرسند مرتضى حمود قائد الشرعبي14872202120

okمعامل 401الرابعكلية العلوم89.38طب الفم واالسنانأنثىسندس جمال الدين محمد محمد14882201466

okمعامل 401الرابعكلية العلوم92.63تمريض+طب عامأنثىسندس خالد عبدالرزاق عبدهللا14892206293

okمعامل 401الرابعكلية العلوم86.13تمريض+طب اسنانأنثىسندس عبدالملك نصر سعيد14902206093

okمعامل 401الرابعكلية العلوم86.25مختبرات طبيةأنثىسندس محمد عبد العزيز احمد غالب14912203340

okمعامل 401الرابعكلية العلوم91.75مختبرات+اسنان+طب عامأنثىسهاد علي محمد عبدالرحيم الوافي14922202445

okمعامل 401الرابعكلية العلوم90.63اسنان+طب عامأنثىسهام اسماعيل احمد عبدالفتاح14932201861

okمعامل 401الرابعكلية العلوم91.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسهام عبدالباسط عبدالغني محمود14942204683

okمعامل 401الرابعكلية العلوم93.38مختبرات طبيةأنثىسهام عبده احمد مقبل14952206230

okمعامل 401الرابعكلية العلوم82.63تمريض+مختبراتأنثىسهر طارق احمد عبدالجليل البريهي14962202834
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okمعامل 401الرابعكلية العلوم98.75مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسهى امير علي احمد سعيد14972203769

okمعامل 401الرابعكلية العلوم90.88طب الفم واالسنانأنثىسهى توفيق ابا الحسن محمد نصر الحمودي14982201637

okمعامل 401الرابعكلية العلوم95.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسهى جالل احمد محمد الكمالي14992201458

okمعامل 402الرابعكلية العلوم92.50مختبرات+صيدلةأنثىسهى سامي مهيوب هادي15002200792

okمعامل 402الرابعكلية العلوم99.25تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىسهى سرحان الحاج علي15012204165

okمعامل 402الرابعكلية العلوم98.00طب عام وجراحةأنثىسهى عبدالملك سيف احمد خالد الكمالي15022204649

okمعامل 402الرابعكلية العلوم89.50طب عام وجراحةأنثىسهى عدنان منصور غالب15032204971

okمعامل 402الرابعكلية العلوم89.00تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىسهى محمد مهيوب احمد القاضي15042201701

okمعامل 402الرابعكلية العلوم92.50تمريض عاليأنثىسهى ناصر احمد سيف15052201029

okمعامل 402الرابعكلية العلوم91.38طب الفم واالسنانأنثىسهير عارف محمد احمد15062205026

okمعامل 402الرابعكلية العلوم93.75اسنان+طب عامأنثىسهير عبده عبدهللا احمد15072200160

okمعامل 402الرابعكلية العلوم92.50طب عام وجراحةذكرسهيل طالب هزاع غشام المحمدي15082202482

okمعامل 402الرابعكلية العلوم88.13اسنان+طب عامذكرسهيل عبدالرقيب عبدالوهاب محمد15092201105

okمعامل 402الرابعكلية العلوم86.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرسهيل عبدهللا سعيد منصور15102203015

okمعامل 402الرابعكلية العلوم95.38اسنان+طب عامذكرسهيل عبدالودود عبدهللا ناجي15112204733

okمعامل 402الرابعكلية العلوم87.25طب عام وجراحةذكرسهيل عبده سعيد عبده15122206239

okمعامل 402الرابعكلية العلوم88.63اسنان+طب عامذكرسهيل فاروق علي سعيد15132204199

okمعامل 402الرابعكلية العلوم86.63صيدلة+طب عامذكرسهيل ناصر سعيد عثمان محمد الحكيمي15142205017

okمعامل 402الرابعكلية العلوم91.88طب الفم واالسنانأنثىسهيلة احمد منور الحداد15152201931

okمعامل 402الرابعكلية العلوم90.50اسنان+طب عامأنثىسوزان عبده احمد سعيد15162206610

okمعامل 402الرابعكلية العلوم87.88تمريض+اسنان+طب عامأنثىسوزان محمد علي محمد15172203535

okمعامل 402الرابعكلية العلوم83.38تمريض عاليأنثىسوسن هائل سيف عبدهللا15182200185

okمعامل 402الرابعكلية العلوم87.13طب الفم واالسنانأنثىسوما طاهر سعيد عبدالكريم15192203313

okمعامل 402الرابعكلية العلوم87.00طب عام وجراحةأنثىسونيا عبدالرحمن احمد سعيد ناجي15202207098

okمعامل 402الرابعكلية العلوم83.50مختبرات طبيةأنثىسونيا منصور محمد قائد علي الزغرورى15212200865

okمعامل 402الرابعكلية العلوم89.13طب عام وجراحةذكرسياف سعيد علي حسن الكاتب15222202780

okمعامل 402الرابعكلية العلوم99.25صيدلةأنثىسيرين طه قاسم راشد قحطان15232202376

okمعامل 402الرابعكلية العلوم89.00طب عام وجراحةأنثىسيرين فؤاد عبدهللا محمد الحميدي15242201203

okمعامل 402الرابعكلية العلوم89.50طب عام وجراحةذكرسيف احمد عبد مهيوب15252206424

okمعامل 402الرابعكلية العلوم89.25صيدلة+طب اسنانذكرسيف عبدالعليم سيف عبده15262200420

okمعامل 402الرابعكلية العلوم95.88اسنان+طب عامذكرسيف محمد حسن سيف15272200358

okمعامل 402الرابعكلية العلوم96.50طب عام وجراحةذكرسيف محمد سيف محرم محمد15282205908

okمعامل 402الرابعكلية العلوم93.63طب عام وجراحةذكرسيف معمر سيف قاسم15292201267

okمعامل 402الرابعكلية العلوم76.25تمريض عاليأنثىسيمون جالل عبدالجليل سفيان البريهي15302207177

okمعامل 402الرابعكلية العلوم94.00مختبرات طبيةأنثىسيمون نايف محمد عبده الجعفري15312204205

okمعامل 402الرابعكلية العلوم99.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرشادي محمد احمد عبده15322200020

okمعامل 402الرابعكلية العلوم88.38طب عام وجراحةذكرشاكر احمد محمد علي15332207011

okمعامل 402الرابعكلية العلوم95.13صيدلةذكرشاكر محمد علي محمد15342204155

okمعامل 402الرابعكلية العلوم77.13تمريض عاليأنثىشامة عدنان علي عبدالرحمن المخالفي15352203846

okمعامل 402الرابعكلية العلوم87.38صيدلة+طب اسنانذكرشاهر احمد محمد سيف15362205923

okمعامل 402الرابعكلية العلوم82.38مختبرات طبيةذكرشاهر ثابت محمد عبدالواحد15372205421

okمعامل 402الرابعكلية العلوم94.13تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرشائف امين ناجي علي سيف15382201152

okمعامل 402الرابعكلية العلوم81.00تمريض+مختبراتذكرشجاع الدين محمد احمد عبدالوهاب15392205088

okمعامل 402الرابعكلية العلوم93.00اسنان+طب عامأنثىشذا عبدالرحمن قاسم سعيد15402201744
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الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

okمعامل 402الرابعكلية العلوم91.38طب الفم واالسنانأنثىشذى انور محمد سيف بجاش15412207089

okمعامل 402الرابعكلية العلوم89.88مختبرات+صيدلة+طب اسنانأنثىشذى توفيق محمد احمد علي15422201593

okمعامل 402الرابعكلية العلوم100.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىشذى داود عبدالرحمن قائد الحريبي15432201887

okمعامل 402الرابعكلية العلوم99.50طب عام وجراحةأنثىشذى عبدالسالم خالد فرحان الشرعبي15442206601

okمعامل 402الرابعكلية العلوم99.00اسنان+طب عامأنثىشذى محمد احمد عبدالواسع15452201058

okمعامل 402الرابعكلية العلوم92.50طب عام وجراحةأنثىشذى محمد عبد العليم عبد الرقيب السروري15462203149

okمعامل 402الرابعكلية العلوم87.25طب عام وجراحةأنثىشذى محمد عبدالوهاب غالب15472200384

okمعامل 402الرابعكلية العلوم89.63تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىشذى مصطفى حميد الحاج احمد الحداد15482200278

okمعامل 402الرابعكلية العلوم86.25طب عام وجراحةذكرشرعب عبدهللا محمد محمد15492201810

okمعامل 402الرابعكلية العلوم87.50طب عام وجراحةذكرشرف الدين ذوالفقار علي دبوان15502201496

okمعامل 402الرابعكلية العلوم88.38صيدلة+طب عامذكرشرف محمد احمد علي صالحي15512203759

okمعامل 402الرابعكلية العلوم91.25اسنان+طب عامذكرشرف محمد ثابت احمد15522205031

okمعامل 402الرابعكلية العلوم91.75طب عام وجراحةأنثىشروق حمود زائد عبدهللا مهيص15532200199

okمعامل 402الرابعكلية العلوم98.75طب عام وجراحةأنثىشروق شكيب محمد عبده احمد ثابت15542200705

okمعامل 402الرابعكلية العلوم95.63اسنان+طب عامذكرشريف متوكل روحان عقالن15552200498

okمعامل 402الرابعكلية العلوم85.38مختبرات+صيدلة+طب عامذكرشريف مجاهد محمد حسين15562201453

okمعامل 402الرابعكلية العلوم96.38اسنان+طب عامأنثىشريفة فوزي ثابت علي العريقي15572202719

okمعامل 402الرابعكلية العلوم89.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرشعيب احمد سلطان احمد15582204689

okمعامل 402الرابعكلية العلوم88.75طب عام وجراحةذكرشعيب احمد علي احمد سالم15592204802

okمعامل 402الرابعكلية العلوم90.13صيدلةذكرشعيب حلمي عبد الرقيب محمد االديمي15602205727

okمعامل 402الرابعكلية العلوم85.25تمريض+مختبرات+طب اسنانذكرشعيب محمد الصغير عبده احمد15612203139

okمعامل 402الرابعكلية العلوم99.25طب عام وجراحةذكرشفيع الدين عبدالعزيز عقالن علي15622201930

okمعامل 402الرابعكلية العلوم93.00طب عام وجراحةذكرشفيق محمد عبدالودود الصنوي15632202066

okمعامل 403الرابعكلية العلوم87.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرشكيب عبدهللا محمد ردمان15642202972

okمعامل 403الرابعكلية العلوم98.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرشهاب احمد عبدالجليل سعد15652202980

okمعامل 403الرابعكلية العلوم81.63تمريض+مختبراتذكرشهاب سليمان سالم عبدهللا15662202203

okمعامل 403الرابعكلية العلوم84.00مختبرات طبيةذكرشهاب عبد السالم عبده مهيوب15672201609

okمعامل 403الرابعكلية العلوم92.75طب عام وجراحةذكرشهاب عبدهللا قائد صالح15682202292

okمعامل 403الرابعكلية العلوم88.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرشهاب علي صالح حسن15692204326

okمعامل 403الرابعكلية العلوم88.00صيدلة+طب عامذكرشهاب محمد عبدهللا قاسم محمد15702201600

okمعامل 403الرابعكلية العلوم86.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرشهاب محمد عبده ردمان15712202854

okمعامل 403الرابعكلية العلوم92.75تمريض+مختبرات+طب عامأنثىشهد احمد احمد قاسم سنان15722202536

okمعامل 403الرابعكلية العلوم87.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىشهد توفيق محمد سعيد15732201756

okمعامل 403الرابعكلية العلوم93.13اسنان+طب عامأنثىشهد خالد حزام مهيوب العامري15742202984

okمعامل 403الرابعكلية العلوم86.00اسنان+طب عامأنثىشهد شكيب غانم احمد15752206841

okمعامل 403الرابعكلية العلوم94.63مختبرات طبيةأنثىشهد عادل سيف عبدالرحمن15762204290

okمعامل 403الرابعكلية العلوم98.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىشهد عبد الخالق علي محمد15772200783

okمعامل 403الرابعكلية العلوم95.50مختبرات+طب اسنانذكرشهد عبدالحميد علي ملهي15782200581

okمعامل 403الرابعكلية العلوم98.30طب عام وجراحةأنثىشهد علي مقبل سعد15792200093

okمعامل 403الرابعكلية العلوم93.25اسنان+طب عامأنثىشهد فهد محمد عبدهللا احمد15802200263

okمعامل 403الرابعكلية العلوم99.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىشهد فؤاد سعيد مقبل الكمالي15812200946

okمعامل 403الرابعكلية العلوم97.63طب عام وجراحةأنثىشهد فيصل احمد عبدالعزيز محمد الشاهد15822203322

okمعامل 403الرابعكلية العلوم85.25مختبرات+صيدلة+طب اسنانأنثىشهد كامل عبداللطيف فرحان15832204606

okمعامل 403الرابعكلية العلوم93.13تمريض+صيدلة+طب عامأنثىشهد محمد احمد صالح سيف15842200221
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

okمعامل 403الرابعكلية العلوم97.00طب عام وجراحةأنثىشهد محمد سعيد محمد الشعبي15852201246

okمعامل 403الرابعكلية العلوم94.88صيدلة+اسنان+طب عامأنثىشهد محمد عبدالكريم احمد15862201463

okمعامل 403الرابعكلية العلوم97.25صيدلة+طب عامأنثىشهد مدهش قاسم عبده15872202864

okمعامل 403الرابعكلية العلوم94.88اسنان+طب عامأنثىشهد هائل عبده محمد15882200853

okمعامل 403الرابعكلية العلوم77.13تمريض عاليأنثىشهد وضاح ياسين عبده مانع15892203702

okمعامل 403الرابعكلية العلوم99.00طب عام وجراحةذكرشهدي حافظ عزالدين غالب15902201067

okمعامل 403الرابعكلية العلوم89.88تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىشورى حمود عبدهللا عبدالواحد الطيار15912204848

okمعامل 403الرابعكلية العلوم95.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرشوقي محمد مهيوب عثمان الفارعي15922201443

okمعامل 403الرابعكلية العلوم79.25مختبرات طبيةأنثىشيما سهيل محمد منصور الشميري15932201521

okمعامل 403الرابعكلية العلوم88.00طب عام وجراحةأنثىشيماء ادريس هاشم سعيد المريش15942200561

okمعامل 403الرابعكلية العلوم90.50صيدلةأنثىشيماء اسامه علي سعيد النظاري15952204378

okمعامل 403الرابعكلية العلوم92.50صيدلةأنثىشيماء ايمن احمد عيد الجليل15962200198

okمعامل 403الرابعكلية العلوم95.13طب عام وجراحةأنثىشيماء حاجب سعيد عبده15972206545

okمعامل 403الرابعكلية العلوم94.88صيدلةأنثىشيماء خالد مهيوب محمد عبده نصر15982203007

okمعامل 403الرابعكلية العلوم99.63طب عام وجراحةأنثىشيماء سليم محمد سعيد محمد القرشي15992200092

okمعامل 403الرابعكلية العلوم89.00اسنان+طب عامأنثىشيماء سيف صالح علي الشميري16002200756

okمعامل 403الرابعكلية العلوم98.38طب الفم واالسنانأنثىشيماء صديق محمد عبدهللا الفتيح16012202659

okمعامل 403الرابعكلية العلوم96.13طب عام وجراحةأنثىشيماء عادل عبدالجليل احمد16022200354

okمعامل 403الرابعكلية العلوم89.50مختبرات+طب اسنانأنثىشيماء عبد القوي محمد غالب16032200735

okمعامل 403الرابعكلية العلوم94.00طب عام وجراحةأنثىشيماء عبدالحكيم رسام سيف16042206014

okمعامل 403الرابعكلية العلوم89.63طب الفم واالسنانأنثىشيماء عبدالعزيز احمد علي الكردسي16052205278

okمعامل 404الرابعكلية العلوم99.38طب عام وجراحةأنثىشيماء عصام حزام ثابت الحريبي16062200580

okمعامل 404الرابعكلية العلوم86.13تمريض+مختبرات+صيدلةأنثىشيماء فهد عبده محمد16072201639

okمعامل 404الرابعكلية العلوم96.00تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىشيماء فهد يوسف احمد مسعود16082200660

okمعامل 404الرابعكلية العلوم94.25صيدلة+طب عامأنثىشيماء محمد بشر علي عبدالكريم16092202644

okمعامل 404الرابعكلية العلوم76.88تمريض عاليأنثىشيماء هاشم محمد عبدهللا المروي16102201862

okمعامل 404الرابعكلية العلوم91.88صيدلةذكرصابر محمد علي محمد سعيد16112205851

okمعامل 404الرابعكلية العلوم81.88تمريض+مختبراتأنثىصابرين عبد الواحدعبده مهيوب عبدهللا16122204663

okمعامل 404الرابعكلية العلوم97.00طب عام وجراحةأنثىصابرين عبدالرحمن حسن سعيد احمد16132205723

okمعامل 404الرابعكلية العلوم98.88طب عام وجراحةأنثىصافي معاذ عبده نعمان16142200906

okمعامل 404الرابعكلية العلوم93.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرصالح عبدالفغور عبدالقوي احمد16152202985

okمعامل 404الرابعكلية العلوم91.63اسنان+طب عامذكرصائل فيصل سيف علي16162202183

okمعامل 404الرابعكلية العلوم98.63اسنان+طب عامأنثىصباح اكرم قائد ناجي16172203641

okمعامل 404الرابعكلية العلوم98.00اسنان+طب عامأنثىصباح فيصل عبده سيف مانع16182203517

okمعامل 404الرابعكلية العلوم93.38اسنان+طب عامأنثىصحوه محمد محمد عقالن16192201269

okمعامل 404الرابعكلية العلوم78.13تمريض عاليذكرصخر احمد عبده سعيد16202206533

okمعامل 404الرابعكلية العلوم87.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرصخر احمد محمد سعيد16212205099

okمعامل 404الرابعكلية العلوم87.00صيدلةذكرصخر عبدهللا احمد علي16222205463

okمعامل 404الرابعكلية العلوم94.75تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرصخر محمود عبدالمجيد عبدالواسع16232200209

okمعامل 404الرابعكلية العلوم87.88صيدلة+طب اسنانذكرصدام سلطان حمود محمد صالح16242203800

okمعامل 404الرابعكلية العلوم80.38تمريض+مختبراتذكرصدام عبدالعزيز مهيوب احمد الكمالي16252206668

okمعامل 404الرابعكلية العلوم94.25مختبرات+صيدلةذكرصدام محمد عبدهللا علي16262204503

okمعامل 404الرابعكلية العلوم92.88تمريض+صيدلة+طب اسنانذكرصديق عبدهللا عبده سعد الصالحي16272202942

okمعامل 404الرابعكلية العلوم78.88تمريض عاليأنثىصفاء احمد سعيد عبدالجليل16282202168
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الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

okمعامل 404الرابعكلية العلوم92.25طب عام وجراحةأنثىصفاء احمد عبده مغبش16292202065

okمعامل 404الرابعكلية العلوم94.88طب عام وجراحةأنثىصفاء احمد محمد عقالن النجاشي16302202685

okمعامل 404الرابعكلية العلوم96.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىصفاء حميد مهيوب عبدهللا النصاري16312200606

okمعامل 404الرابعكلية العلوم80.50تمريض+مختبراتأنثىصفاء عبدالحكيم عبدالرقيب عبدالرسول16322205406

okمعامل 404الرابعكلية العلوم92.50صيدلة+طب عامأنثىصفاء عبدالعزيز دبوان جميل الشرعبي16332201787

okمعامل 404الرابعكلية العلوم100.00تمريض+طب عامأنثىصفاء عبدالعزيز عبدهللا عبدالجليل16342200791

okمعامل 404الرابعكلية العلوم93.88طب عام وجراحةأنثىصفاء عبدالقوي حسن محمد16352200187

okمعامل 404الرابعكلية العلوم94.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىصفاء عبدالكريم عبدالرزاق ردمان16362200982

okمعامل 404الرابعكلية العلوم85.13مختبرات+صيدلة+طب اسنانأنثىصفاء عبدهللا سلطان علي راجح16372201764

okمعامل 404الرابعكلية العلوم89.38طب عام وجراحةأنثىصفاء عبدهللا محمد عبدالواحد الحميري16382206028

okمعامل 404الرابعكلية العلوم83.88تمريض+مختبراتأنثىصفاء عبدالوهاب نعمان غالب16392200707

okمعامل 404الرابعكلية العلوم96.88مختبرات+طب عامأنثىصفاء عبده طاهر مهيوب قاسم16402206174

okمعامل 404الرابعكلية العلوم90.75طب عام وجراحةأنثىصفاء غازي عبدالواسع احمد سعيد الشوافي16412207347

okمعامل 404الرابعكلية العلوم99.38اسنان+طب عامأنثىصفاء كامل فرحان احمد الشرعبي16422206040

okمعامل 404الرابعكلية العلوم98.50طب الفم واالسنانأنثىصفاء كامل مثنى محمد الدهبلي16432200131

okمعامل 404الرابعكلية العلوم90.50طب الفم واالسنانأنثىصفاء مختار علي محمد صالح القباطي16442206064

okمعامل 404الرابعكلية العلوم90.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرصفوان سعيد عبدالجليل سعد16452202547

okمعامل 404الرابعكلية العلوم86.50تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرصفوان عبدالرحمن محمد ناجي16462204975

okمعامل 404الرابعكلية العلوم89.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرصفوان عبده خالد حسن الحيدري16472204645

okمعامل 405الرابعكلية العلوم88.88طب عام وجراحةذكرصفوان فتح احمد نعمان16482205455

okمعامل 405الرابعكلية العلوم97.88اسنان+طب عامأنثىصفيه امين عبدالواسع مقبل16492203399

okمعامل 405الرابعكلية العلوم95.25اسنان+طب عامذكرصقر احمد عبده سعيد16502200064

okمعامل 405الرابعكلية العلوم87.38طب عام وجراحةذكرصقر طارق نعمان سعيد الوجيه16512201760

okمعامل 405الرابعكلية العلوم92.00تمريض+اسنان+طب عامذكرصقر عبدالرحمن عبدهللا عبده16522202396

okمعامل 405الرابعكلية العلوم84.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرصقر عبدالسالم مارش حمود الحليسي16532200858

okمعامل 405الرابعكلية العلوم99.00صيدلة+طب عامذكرصقر عبده هزاع الشراجي16542202433

okمعامل 405الرابعكلية العلوم85.25اسنان+طب عامذكرصقر محمد عبدالكريم محمد16552203283

okمعامل 405الرابعكلية العلوم86.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرصقر محمد عبدهللا محمد16562204133

okمعامل 405الرابعكلية العلوم86.13طب عام وجراحةذكرصقر منير مقبل نعمان16572205941

okمعامل 405الرابعكلية العلوم85.00طب عام وجراحةذكرصالح احمد سرحان ناجي16582201667

okمعامل 405الرابعكلية العلوم80.75مختبرات طبيةذكرصالح احمد محمد صالح بوكري16592205576

okمعامل 405الرابعكلية العلوم88.00اسنان+طب عامذكرصالح الدين محمد عبدهللا سفيان16602202517

okمعامل 405الرابعكلية العلوم91.50اسنان+طب عامذكرصالح حمدي احمد محمد الشغدري16612203234

okمعامل 405الرابعكلية العلوم97.13اسنان+طب عامذكرصالح رزاز كامل احمد16622201048

okمعامل 405الرابعكلية العلوم87.00صيدلةذكرصالح سفيان عبدهللا سلطان المقرمي16632200584

okمعامل 405الرابعكلية العلوم92.88مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرصالح عبدالباري سعيد الحاج16642200988

okمعامل 405الرابعكلية العلوم86.88طب عام وجراحةذكرصالح عبدالباسط محمد علي العفيف16652204866

okمعامل 405الرابعكلية العلوم93.88اسنان+طب عامذكرصالح عبدالعليم عبده ثابت16662200161

okمعامل 405الرابعكلية العلوم90.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرصالح عبدالقوي احمد حميد16672202941

okمعامل 405الرابعكلية العلوم83.38تمريض+مختبراتذكرصالح عبده عبدهللا سيف16682202957

okمعامل 405الرابعكلية العلوم87.38صيدلة+طب عامذكرصالح محمد علي محمد جسار16692201734

okمعامل 405الرابعكلية العلوم96.25طب عام وجراحةذكرصالح وليد احمد عبدالخالق االسودي16702202773

okمعامل 405الرابعكلية العلوم90.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرصهيب احمد حميد علي الكمالي16712202273

okمعامل 405الرابعكلية العلوم90.50طب عام وجراحةذكرصهيب احمد قائد محمد16722202276
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okمعامل 405الرابعكلية العلوم90.25طب عام وجراحةذكرصهيب امين نائف عبدالوهاب16732206829

okمعامل 405الرابعكلية العلوم93.88صيدلة+طب عامذكرصهيب زكريا محمد سيف16742201400

okمعامل 405الرابعكلية العلوم92.13اسنان+طب عامذكرصهيب عادل عبدهللا شرف16752205433

okمعامل 405الرابعكلية العلوم93.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرصهيب عادل عبدالهادي الصالحي16762201776

okمعامل 405الرابعكلية العلوم85.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرصهيب عادل محمد علي محمد ناجي16772202530

okمعامل 405الرابعكلية العلوم85.75تمريض+مختبرات+صيدلةذكرصهيب عبدالرب علي هزبر16782202680

okمعامل 405الرابعكلية العلوم87.75طب الفم واالسنانذكرصهيب عبدهللا عبده دبوان16792206284

okمعامل 405الرابعكلية العلوم90.13اسنان+طب عامذكرصهيب عبدهللا عبده محمد احمد16802203891

okمعامل 405الرابعكلية العلوم87.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرصهيب عبدهللا قاسم سعيد16812200076

okمعامل 405الرابعكلية العلوم92.63اسنان+طب عامذكرصهيب عبده حمود حاتم16822203359

okمعامل 405الرابعكلية العلوم84.00تمريض+مختبراتذكرصهيب عبده قاسم يحيى الكمالي16832206719

okمعامل 405الرابعكلية العلوم80.38مختبرات طبيةذكرصهيب علي فرحان علي16842205833

okمعامل 405الرابعكلية العلوم87.63تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرصهيب فهد سعيد عبده الحداد16852201850

okمعامل 405الرابعكلية العلوم88.75طب عام وجراحةذكرصهيب محمد عبده نصر احمد16862202691

okمعامل 405الرابعكلية العلوم77.00تمريض عاليذكرضياء عادل محمد عبدهللا16872203172

okمعامل 405الرابعكلية العلوم97.50طب عام وجراحةذكرضياء عبدالناصر احمد علي16882203540

okمعامل 405الرابعكلية العلوم86.50طب عام وجراحةذكرضياءالدين سعيد محمد عبدهللا16892204673

okمعامل 405الرابعكلية العلوم85.75اسنان+طب عامذكرضيف هللا حسن احمد محمد16902203791

okمعامل 405الرابعكلية العلوم92.75صيدلة+طب عامذكرضيف هللا عبدالجبار سيف محمد عبدالكريم16912200050

okمعامل 405الرابعكلية العلوم91.25مختبرات+اسنان+طب عامأنثىطابا مهيوب صالح حسن الحسني16922204059

okمعامل 405الرابعكلية العلوم89.25طب عام وجراحةذكرطارق محمد حمود مبخوت البخيتي16932206907

okمعامل 405الرابعكلية العلوم95.25اسنان+طب عامذكرطارق محمد سعيد محمد الحاج16942205499

okمعامل 405الرابعكلية العلوم86.13صيدلةذكرطاهر وجيه طاهر احمد سالم16952202769

okمعامل 405الرابعكلية العلوم95.63تمريض+اسنان+طب عامذكرطاهر وديع محمد احمد16962202824

okمعامل 405الرابعكلية العلوم93.75تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرطالل احمد صالح صالح المشرقي16972201784

okمعامل 405الرابعكلية العلوم88.63طب عام وجراحةذكرطلحة سعيد عبدهللا غالب16982204418

okمعامل 405الرابعكلية العلوم97.75اسنان+طب عامذكرطلحه فؤاد مهيوب محمد16992201367

okمعامل 405الرابعكلية العلوم85.75صيدلةذكرطه امين عبده عبدهللا17002205688

okمعامل 405الرابعكلية العلوم85.88مختبرات طبيةذكرطه شرف حسان محمد المنصوب17012205771

okمعامل 405الرابعكلية العلوم77.13تمريض عاليذكرطه عامر محمد علي17022206681

okمعامل 405الرابعكلية العلوم92.88مختبرات طبيةذكرطه عبدهللا حمود سعيد17032205606

okمعامل 405الرابعكلية العلوم94.75اسنان+طب عامذكرطه محمد سعيد اسماعيل العامري17042206652

okمعامل 405الرابعكلية العلوم80.00تمريض عاليأنثىطيبة عبدهللا غالب حزام النسيري17052201071

okمعامل 405الرابعكلية العلوم99.88طب عام وجراحةأنثىطيف سلطان احمد علي الطاهش17062200231

okمعامل 405الرابعكلية العلوم89.75تمريض+مختبرات+صيدلة+طب عامذكرعابد عبدالسالم محمد غالب17072201385

okمعامل 405الرابعكلية العلوم91.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرعارف عبدالودود قاسم صالح17082206555

okمعامل 405الرابعكلية العلوم81.75تمريض+مختبراتذكر،.عاشور محرم محمداحمد عبده 17092202819

okمعامل 405الرابعكلية العلوم88.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرعاصم احمد عبده ناجي الشرعبي17102202193

okمعامل 405الرابعكلية العلوم80.25تمريض+مختبراتذكرعاصم احمد علي محمد17112202808

okمعامل 405الرابعكلية العلوم86.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرعاصم احمد محمد سيف17122203002

okمعامل 405الرابعكلية العلوم93.25طب عام وجراحةذكرعاصم امين سعيد احمد غالب المقرمي17132205513

okمعامل 405الرابعكلية العلوم91.50اسنان+طب عامذكرعاصم صادق عبدهللا عبدة محمد17142203672

okمعامل 405الرابعكلية العلوم88.50تمريض+مختبراتذكرعاصم عبدالغني علي نعمان17152201873

okمعامل 405الرابعكلية العلوم90.50صيدلة+طب عامذكرعاصم عبدالقوي قاسم غالب17162201726
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okمعامل 405الرابعكلية العلوم95.50مختبرات+طب عامذكرعاصم عبدالوهاب طاهر حسان17172200316

okصغرىبدرومكلية الطب83.63مختبرات طبيةذكرعاصم علي فائد جميل17182205095

okصغرىبدرومكلية الطب84.75تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرعاصم فؤاد خالد غالب ناجي17192204545

okصغرىبدرومكلية الطب92.13طب عام وجراحةذكرعاصم مرشد علي حسن17202200618

okصغرىبدرومكلية الطب97.25طب عام وجراحةذكرعامر شايف محمد علي االدريسي17212202009

okصغرىبدرومكلية الطب99.75طب عام وجراحةذكرعامر علي احمد سلطان17222204189

okصغرىبدرومكلية الطب93.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرعاهد عبدالغني مهيوب سعد17232201441

okصغرىبدرومكلية الطب89.88طب عام وجراحةذكرعاهد منصور قائد عبده محمد17242206233

okصغرىبدرومكلية الطب75.75تمريض عاليذكرعايض محمد ناجي صالح الكبسي17252201705

okصغرىبدرومكلية الطب97.13طب عام وجراحةذكرعائدة محمد حامد محيي الدين علي17262205201

okصغرىبدرومكلية الطب84.75مختبرات+طب عامأنثىعائده منير سعيد دبوان17272201528

okصغرىبدرومكلية الطب88.75طب الفم واالسنانأنثىعائشة الفاتش مصلح قائد17282204421

okصغرىبدرومكلية الطب86.38صيدلة+طب اسنانأنثىعائشة جميل علي ناصر غالب17292200775

okصغرىبدرومكلية الطب96.75تمريض+اسنان+طب عامأنثىعائشة حسن احمد سعيد17302200489

okصغرىبدرومكلية الطب87.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىعائشة شهاب عبدهللا قائد17312200637

okصغرىبدرومكلية الطب93.00طب عام وجراحةأنثىعائشة عارف محمد اسعد17322205856

okصغرىبدرومكلية الطب89.00مختبرات طبيةأنثىعائشة عبدالجبار محمد احمد17332207309

okصغرىبدرومكلية الطب97.75اسنان+طب عامأنثىعائشة عبدالحق محمد عبدهللا17342201516

okصغرىبدرومكلية الطب88.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىعائشة عبدالوهاب هزبر خالد17352206592

okصغرىبدرومكلية الطب92.63طب الفم واالسنانأنثىعائشة عبده راوح غالب17362200575

okصغرىبدرومكلية الطب89.00اسنان+طب عامأنثىعائشة عبده عبدهللا عبده الحداد17372201308

okصغرىبدرومكلية الطب98.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىعائشة علي احمد محمد17382206285

okصغرىبدرومكلية الطب94.13مختبرات+صيدلةأنثىعائشة علي محمد سعيد غالب17392206455

okصغرىبدرومكلية الطب95.50مختبرات+طب عامأنثىعائشة محسن علي غالب17402200610

okصغرىبدرومكلية الطب93.13اسنان+طب عامأنثىعائشة محمد عبدالغني الصوفي17412204747

okصغرىبدرومكلية الطب95.75مختبرات طبيةأنثىعائشة محمد عبدالغني سيف17422200851

okصغرىبدرومكلية الطب95.88اسنان+طب عامأنثىعائشة مختار مرشد ثابت17432203031

okصغرىبدرومكلية الطب81.75تمريض+مختبراتأنثىعائشة منير سعيد دبوان17442201527

okصغرىبدرومكلية الطب94.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىعائشة ياسين عبدالرحمن نعمان احمد17452202832

okصغرىبدرومكلية الطب92.75طب عام وجراحةأنثىعائشه توفيق حسين علي17462200910

okصغرىبدرومكلية الطب80.13تمريض+مختبراتأنثىعائشه عفيف علي محمد عبدالوهاب17472201921

okصغرىبدرومكلية الطب89.25اسنان+طب عامأنثىعائشه مفضل احمد عبدالوهاب الشميري17482205829

okصغرىبدرومكلية الطب95.50طب عام وجراحةذكرعباس احمد علي سعيد الزيدي17492202198

okصغرىبدرومكلية الطب95.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبد الرحمن هزاع عباس محمد الوافي17502200887

okصغرىبدرومكلية الطب85.38طب الفم واالسنانذكرعبد الرقيب نعمان احمد غالب الشدادي17512200474

okصغرىبدرومكلية الطب93.50صيدلة+طب عامذكرعبد الشافي قاسم عبدالخالق غالب17522202815

okصغرىبدرومكلية الطب92.63اسنان+طب عامذكرعبد العزيز عادل احمد احمد17532202803

okصغرىبدرومكلية الطب79.00تمريض عاليذكرعبد القادر غالب عبد هللا علوان الظهري17542202428

okصغرىبدرومكلية الطب85.88صيدلةذكرعبد هللا محمد عبد العزيز احمد غالب17552204215

okصغرىبدرومكلية الطب96.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبد المجيد محمد ناشر احمد17562200590

okصغرىبدرومكلية الطب90.13طب عام وجراحةذكرعبدالباري نعمان احمد محمد17572206917

okصغرىبدرومكلية الطب93.88اسنان+طب عامذكرعبدالباسط عبدالقوي علي احمد زربة17582201530

okصغرىبدرومكلية الطب95.25اسنان+طب عامذكرعبدالجبار انور علي عبدالجليل17592203912

okصغرىبدرومكلية الطب88.38صيدلةذكرعبدالجبار فهد نعمان عبدالواحد17602200112
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okصغرىبدرومكلية الطب85.63اسنان+طب عامذكرعبدالجبار محمد عبدالجبار ناجي هزبر17612206949

okصغرىبدرومكلية الطب89.50مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرعبدالجليل محمد حازم عبدالجليل17622202568

okصغرىبدرومكلية الطب95.50تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالحافظ عبدالرحمن مهيوب عساج الجالل17632200013

okصغرىبدرومكلية الطب96.88اسنان+طب عامذكرعبدالحق علي محمد عبدهللا الوجيه17642200885

okصغرىبدرومكلية الطب87.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالحكيم احمد علي محمد التبعي17652202217

okصغرىبدرومكلية الطب87.50طب عام وجراحةذكرعبدالحكيم عارف محمد الحاج احمد الحداد17662202847

okصغرىبدرومكلية الطب89.62اسنان+طب عامذكرعبدالحكيم عبدالوهاب منصور احمد الشرعبي17672206892

okصغرىبدرومكلية الطب95.00اسنان+طب عامذكرعبدالحكيم محمود مقبل احمد17682202294

okصغرىبدرومكلية الطب88.50طب عام وجراحةذكرعبدالحكيم محمود منصور صالح17692202750

okصغرىبدرومكلية الطب82.75مختبرات طبيةذكرعبدالحليم طاهر مهيوب دبوان17702206910

okالكبرىبدرومكلية الطب87.25تمريض عاليذكرعبدالحليم عبدالكريم راشد سالم17712204779

okالكبرىبدرومكلية الطب87.63طب عام وجراحةذكرعبدالحميد محمود عبدالحميد عبدالقادر17722200138

okالكبرىبدرومكلية الطب85.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرب انس عبدالرحمن عبدهللا17732200570

okالكبرىبدرومكلية الطب86.88اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن احمد احمد ثابت العزب17742205265

okالكبرىبدرومكلية الطب87.13اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن احمد عبده راشد17752205387

okالكبرىبدرومكلية الطب90.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن احمد محمد احمد عقيل17762202976

okالكبرىبدرومكلية الطب87.75صيدلة+طب اسنانذكرعبدالرحمن امين سعيد الحاج17772205772

okالكبرىبدرومكلية الطب93.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن ثابت ناجي محمد17782200629

okالكبرىبدرومكلية الطب95.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن جميل محمد عثمان الفقيه17792204465

okالكبرىبدرومكلية الطب88.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن حربي حمود قاسم17802202314

okالكبرىبدرومكلية الطب94.75طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن حمود ناجي علي17812201958

okالكبرىبدرومكلية الطب96.63صيدلة+طب عامذكرعبدالرحمن خالد مطهر طاهر العيدروس17822201020

okالكبرىبدرومكلية الطب84.63طب الفم واالسنانذكرعبدالرحمن سعيد علي محمد17832202309

okالكبرىبدرومكلية الطب93.88مختبرات+صيدلة+طب عامذكرعبدالرحمن صالح عبدهللا زيد وادي17842204623

okالكبرىبدرومكلية الطب93.25صيدلة+طب اسنانذكرعبدالرحمن عارف احمد سالم17852201881

okالكبرىبدرومكلية الطب96.48مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن عارف علي عثمان17862200054

okالكبرىبدرومكلية الطب91.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن عارف قاسم صالح17872206548

okالكبرىبدرومكلية الطب90.13طب الفم واالسنانذكرعبدالرحمن عبدالجليل محمد احمد17882206639

okالكبرىبدرومكلية الطب90.38اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن عبدالقادر احمد حسن العامري17892202944

okالكبرىبدرومكلية الطب93.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن عبدالكريم قاسم محبوب الهاللي17902202279

okالكبرىبدرومكلية الطب86.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن عبدالمغني فارع محمد17912200336

okالكبرىبدرومكلية الطب99.88طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن عبده صالح حسن الراجحي17922201817

okالكبرىبدرومكلية الطب96.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن عبده علي مهيوب17932201658

okالكبرىبدرومكلية الطب89.25طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن علي حميد سيف17942205248

okالكبرىبدرومكلية الطب84.00تمريض+مختبراتذكرعبدالرحمن علي عبده عبدهللا17952202184

okالكبرىبدرومكلية الطب92.00مختبرات+طب عامذكرعبدالرحمن عمر عبدالصمد مقبل17962201955

okالكبرىبدرومكلية الطب91.00طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن فهد علي حمود الدهمشي17972202537

okالكبرىبدرومكلية الطب85.38اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن فيصل عبده احمد17982200167

okالكبرىبدرومكلية الطب98.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن محسن قايد محمد العتابي17992200826

okالكبرىبدرومكلية الطب92.00مختبرات+طب عامذكرعبدالرحمن محمد سلطان علي احمد18002204192

okالكبرىبدرومكلية الطب89.25تمريض+مختبراتذكرعبدالرحمن محمد عبده صالح صنجي18012204385

okالكبرىبدرومكلية الطب88.63طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن محمد عبده مهيوب العامري18022205761

okالكبرىبدرومكلية الطب89.25طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن محمد علي ناجي18032203137

okالكبرىبدرومكلية الطب96.13اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن محمد قاسم احمد18042204341
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okالكبرىبدرومكلية الطب93.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحمن مطهر عبدهللا حسام18052202400

okالكبرىبدرومكلية الطب98.63طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن معاذ حزام عبده18062201070

okالكبرىبدرومكلية الطب95.13طب الفم واالسنانذكرعبدالرحمن منير احمد محمد18072202514

okالكبرىبدرومكلية الطب97.18طب عام وجراحةذكرعبدالرحمن مهند عبدالرحمن عبدالرقيب18082202978

okالكبرىبدرومكلية الطب95.13مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرعبدالرحمن هاشم عبدالرحمن المروسي18092204263

okالكبرىبدرومكلية الطب89.88طب عام وجراحةذكرعبدالرحيم ابراهيم حميد محمد الدرغامي18102202444

okالكبرىبدرومكلية الطب85.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرحيم طالل سعيد سعيد18112202857

okالكبرىبدرومكلية الطب94.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرقيب امين عبدالرقيب محمد18122201789

okالكبرىبدرومكلية الطب88.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرقيب عبدالولي احمد راشد18132200932

okالكبرىبدرومكلية الطب94.00تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالرؤف عبدالملك ابراهيم سيف18142202429

okالكبرىبدرومكلية الطب96.88طب عام وجراحةذكرعبدالرؤوف عبده محمد يحيى18152205029

okالكبرىبدرومكلية الطب89.75اسنان+طب عامذكرعبدالسالم عارف محمدمحمدالحمري18162200944

okالكبرىبدرومكلية الطب87.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالسالم عارف مهيوب سيف الحميدي18172206855

okالكبرىبدرومكلية الطب88.00تمريض+اسنان+طب عامذكرعبدالسالم عارف هائل نعمان18182203087

okالكبرىبدرومكلية الطب92.75تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالسالم محمد مهيوب محمد علي البريهي18192203982

okالكبرىبدرومكلية الطب89.13صيدلة+طب عامذكرعبدالعزيز احمد محمد عبده18202205604

okالكبرىبدرومكلية الطب93.50طب الفم واالسنانذكرعبدالعزيز سلطان سعيد قاسم18212206235

okالكبرىبدرومكلية الطب87.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالعزيز عبدالسالم محمد الدخين18222201832

okالكبرىبدرومكلية الطب96.43طب الفم واالسنانذكرعبدالعزيز فهد احمد النجاشي18232205566

okالكبرىبدرومكلية الطب89.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالعزيز فهد احمد عبدهللا علي18242202377

okالكبرىبدرومكلية الطب90.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالعزيز وضاح عبده مارش18252202690

okالكبرىبدرومكلية الطب87.50صيدلةذكرعبدالعليم عباس صالح سعيد18262207164

okالكبرىبدرومكلية الطب96.13اسنان+طب عامذكرعبدالعليم قائد صالح غالب الجابري18272205334

okالكبرىبدرومكلية الطب96.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالغفار احمد احمد سعيد العكيدي18282204092

okالكبرىبدرومكلية الطب99.38اسنان+طب عامذكرعبدالغني سلطان عساج عثمان الجالل18292202792

okالكبرىبدرومكلية الطب92.25تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالغني عبده صالح ناشر الهويدي18302201986

okالكبرىبدرومكلية الطب84.75طب الفم واالسنانذكرعبدالفتاح سعيد احمد عبدهللا18312204938

okالكبرىبدرومكلية الطب97.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالفتاح علي محمد صالح18322205846

okالكبرىبدرومكلية الطب93.63اسنان+طب عامذكرعبدالقادر عادل محمد عبدالقادر18332202839

okالكبرىبدرومكلية الطب90.50صيدلةذكرعبدالقادر نجيب عبدالقادر سيف الشميري18342204482

okالكبرىبدرومكلية الطب94.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالقاهر ابراهيم احمد محمد الفقيه18352201752

okالكبرىبدرومكلية الطب89.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالقاهر عبدهللا محمد علي18362201230

okالكبرىبدرومكلية الطب87.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالقاهر هزاع محمد اسماعيل البريهي18372200649

okالكبرىبدرومكلية الطب94.38طب عام وجراحةذكرعبدالكريم عبدالقادر فرحان خالد18382204608

okالكبرىبدرومكلية الطب88.75طب عام وجراحةذكرعبدالكريم عبدهللا عبده امين18392201573

okالكبرىبدرومكلية الطب88.75صيدلة+طب عامذكرعبدالكريم علي طاهر مثنى العتابي18402205459

okالكبرىبدرومكلية الطب84.63تمريض+صيدلةذكرعبدالكريم محمد عبدالكريم احمد االمير18412200533

okالكبرىبدرومكلية الطب89.88صيدلةذكرعبدهللا احمد سعيد احمد18422204114

okالكبرىبدرومكلية الطب91.50صيدلة+طب اسنانذكرعبدهللا احمد عبده سعيد18432200428

okالكبرىبدرومكلية الطب87.38صيدلة+طب اسنانذكرعبدهللا احمد ناجي عبدهللا احمد18442202948

okالكبرىبدرومكلية الطب89.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدهللا امين احمد احمد المشرقي18452206085

okالكبرىبدرومكلية الطب89.50اسنان+طب عامذكرعبدهللا امين رسام قحطان18462200635

okالكبرىبدرومكلية الطب90.00صيدلة+طب عامذكرعبدهللا انور محمد عبده الصائغ18472201219

okالكبرىبدرومكلية الطب89.88طب عام وجراحةذكرعبدهللا حسين محمد احمد18482205594
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okالكبرىبدرومكلية الطب97.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدهللا خالد حسن علي السورقي18492203617

okالكبرىبدرومكلية الطب87.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدهللا خالد سعيد خالد18502201915

okالكبرىبدرومكلية الطب88.38اسنان+طب عامذكرعبدهللا سعيد حسين اسماعيل18512206382

okالكبرىبدرومكلية الطب81.38تمريض عاليذكرعبدهللا شهاب عبدهللا محمد18522205176

okالكبرىبدرومكلية الطب94.50طب عام وجراحةذكرعبدهللا صادق حمود محمد الدباني18532201640

okالكبرىبدرومكلية الطب87.25طب عام وجراحةذكرعبدهللا صالح علي محمود18542204252

okالكبرىبدرومكلية الطب85.25طب عام وجراحةذكرعبدهللا طه سعيد محمد18552200041

2okقاعةاولكلية الطب82.25مختبرات طبيةذكرعبدهللا عبدالحبيب عبدالحميد نعمان18562203023

2okقاعةاولكلية الطب86.50مختبرات+صيدلة+طب عامذكرعبدهللا عبدالرحمن غالب عبده القحطاني18572204668

2okقاعةاولكلية الطب83.50تمريض+مختبراتذكرعبدهللا عبدالرحمن محمد حسن القاضي18582205187

2okقاعةاولكلية الطب95.00اسنان+طب عامذكرعبدهللا عبدالرحيم احمد مهيوب18592202563

2okقاعةاولكلية الطب84.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدهللا عبدالرحيم سعيد سعيد الحمري18602202894

2okقاعةاولكلية الطب89.38صيدلة+طب اسنانذكرعبدهللا عبدالرزاق عبدهللا حسان18612205267

2okقاعةاولكلية الطب85.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدهللا عبدالسالم عباس عبده محمد18622201154

2okقاعةاولكلية الطب91.13صيدلةذكرعبدهللا عبدالسالم عبدالجبار احمد18632207025

2okقاعةاولكلية الطب92.50مختبرات طبيةذكرعبدهللا عبدالسالم محمد عبدالواسع18642207009

2okقاعةاولكلية الطب86.38تمريض+صيدلة+طب اسنانذكرعبدهللا عبدالعليم هاشم سعيد18652201485

2okقاعةاولكلية الطب98.25اسنان+طب عامذكرعبدهللا عبدالكريم عبده علي18662200703

2okقاعةاولكلية الطب89.75طب عام وجراحةذكرعبدهللا عبدالوهاب محمد احمد18672202852

2okقاعةاولكلية الطب95.63تمريض+صيدلة+طب عامذكرعبدهللا عبده عبدهللا احمد18682201835

2okقاعةاولكلية الطب98.25طب عام وجراحةذكرعبدهللا علي غالب عبدالرسول18692201011

2okقاعةاولكلية الطب92.00طب عام وجراحةذكرعبدهللا علي مثنى طاهر18702202431

2okقاعةاولكلية الطب89.25مختبرات+طب اسنانذكرعبدهللا فيصل قائد عبده قائد18712205522

2okقاعةاولكلية الطب87.13طب عام وجراحةذكرعبدهللا قاسم خالد فرحان18722205816

2okقاعةاولكلية الطب88.75صيدلةذكرعبدهللا محمد احمد مقبل18732204908

2okقاعةاولكلية الطب98.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدهللا محمد عبدهللا عبدالفتاح18742206698

2okقاعةاولكلية الطب99.38طب عام وجراحةذكرعبدهللا محمد عبدهللا عبده سيف احمد18752204117

2okقاعةاولكلية الطب87.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدهللا محمد محمد الحناني18762200970

2okقاعةاولكلية الطب86.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدهللا محمد ناجي طاهر النويهي18772202058

2okقاعةاولكلية الطب96.75طب عام وجراحةذكرعبدهللا مهيوب عبده سيف النهمي18782200844

2okقاعةاولكلية الطب95.88طب عام وجراحةذكرعبدهللا يحيى عبدهللا محمد المداح18792205307

2okقاعةاولكلية الطب90.63اسنان+طب عامذكرعبدالمجيد احمد سعيد غالب الوجيهي18802200111

2okقاعةاولكلية الطب88.00مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرعبدالمجيد عبدهللا محمد احمد عباس18812203755

2okقاعةاولكلية الطب92.75طب عام وجراحةذكرعبدالمجيد محمد قائد فرحان18822205595

2okقاعةاولكلية الطب89.00طب عام وجراحةذكرعبدالملك عبده حسن ناجي18832202162

2okقاعةاولكلية الطب89.88طب عام وجراحةذكرعبدالملك محمد عبدالغني حسن18842205788

2okقاعةاولكلية الطب96.50تمريض+مختبرات+صيدلة+طب عامذكرعبدالملك مروان عبدهللا حسن18852201345

2okقاعةاولكلية الطب94.75طب عام وجراحةذكرعبدالملك نشوان عبدالسالم هزاع18862202754

2okقاعةاولكلية الطب100.00طب عام وجراحةذكرعبدالناصر عبدهللا سعيد محمد الكمالي18872200840

2okقاعةاولكلية الطب94.00طب عام وجراحةذكرعبدالناصر عبده مجاهد عبدهللا18882201960

2okقاعةاولكلية الطب81.00تمريض عاليذكرعبدالناصر معتز محمد عبدالدائم18892203805

2okقاعةاولكلية الطب88.50تمريض+صيدلةذكرعبدالهادي سعيد عبدالقادر غالب18902205765

2okقاعةاولكلية الطب93.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالوارث خالد عبدالباقي علي18912205715

2okقاعةاولكلية الطب90.13صيدلة+طب عامذكرعبدالواسع احمد احمد عبده حسن18922200040
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

2okقاعةاولكلية الطب98.63اسنان+طب عامذكرعبدالواسع حمود عبدالواسع عبدهللا الخرساني18932200256

2okقاعةاولكلية الطب87.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبدالواسع عبدهللا عبدالرب الدخين18942201831

2okقاعةاولكلية الطب84.38مختبرات طبيةذكرعبدالولي احمد محمد حسن18952205953

2okقاعةاولكلية الطب85.38اسنان+طب عامذكرعبدالوهاب امين عبدالوهاب سعيد الصهيبي18962205612

2okقاعةاولكلية الطب98.00صيدلة+طب عامذكرعبدالوهاب محمد عبدالجليل عبدالوهاب18972200337

2okقاعةاولكلية الطب82.25تمريض+مختبراتذكرعبدالوهاب محمود عبدهللا قائد18982201909

2okقاعةاولكلية الطب89.13طب عام وجراحةذكرعبده حميد سعيد صالح حيسي18992205306

2okقاعةاولكلية الطب87.38مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرعبده سعيد مثنى علي صالح المروسي19002206663

2okقاعةاولكلية الطب95.50طب عام وجراحةذكرعبده سلطان ثابت حيدر19012206057

2okقاعةاولكلية الطب89.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبده قايد صالح قاسم الحازمي19022201629

2okقاعةاولكلية الطب91.13تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعبده ناجي صالح قايد الشغدري19032201601

4okقاعةثانيكلية الطب86.63اسنان+طب عامأنثىعبير احمد شمسان غالب19042205716

4okقاعةثانيكلية الطب93.88اسنان+طب عامأنثىعبير حمود عبدهللا غالب19052201747

4okقاعةثانيكلية الطب94.00تمريض+طب عامأنثىعبير سيف قائد عبده19062201808

4okقاعةثانيكلية الطب92.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىعبير طارق احمد محمد19072203413

4okقاعةثانيكلية الطب95.88طب عام وجراحةأنثىعبير عارف سعيد عبدالواحد الصلوي19082201715

4okقاعةثانيكلية الطب95.98مختبرات+اسنان+طب عامأنثىعبير عبدالحميد محمد شرف علي19092200284

4okقاعةثانيكلية الطب100.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىعبير عبدالحي سيف قاسم19102202166

4okقاعةثانيكلية الطب92.13طب عام وجراحةأنثىعبير عبدالرحمن حمود علي غالب19112201429

4okقاعةثانيكلية الطب97.88طب عام وجراحةأنثىعبير عبدالرقيب عبدالوهاب غالب19122200821

4okقاعةثانيكلية الطب85.00طب الفم واالسنانأنثىعبير عبدهللا عبدالحفيظ محمد ثابت19132206935

4okقاعةثانيكلية الطب97.38اسنان+طب عامأنثىعبير عبدالملك عبده محمد الشباطي19142200682

4okقاعةثانيكلية الطب99.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىعبير علي مقبل عبده19152200471

4okقاعةثانيكلية الطب97.88صيدلة+اسنان+طب عامأنثىعبير فؤاد سعيد فرحان الطيار19162200832

4okقاعةثانيكلية الطب83.38تمريض+مختبراتأنثىعبير قاسم سيف حميد عباس19172200333

4okقاعةثانيكلية الطب96.00مختبرات+طب اسنانأنثىعبير محمد امين سعيد19182204457

4okقاعةثانيكلية الطب89.00صيدلة+طب عامأنثىعبير محمد سرحان هائل19192206238

4okقاعةثانيكلية الطب99.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىعبير محمد علي احمد العامري19202201055

4okقاعةثانيكلية الطب92.50تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىعبير منير صادق صالح النويهي19212202999

4okقاعةثانيكلية الطب97.78تمريض+اسنان+طب عامأنثىعبير نجيب احمد مهيوب عقالن19222202402

4okقاعةثانيكلية الطب89.50اسنان+طب عامذكرعتيبه عادل همام بجاش19232205524

4okقاعةثانيكلية الطب88.88مختبرات+اسنان+طب عامذكرعثمان عبدالسالم عبدهللا علي19242204843

4okقاعةثانيكلية الطب86.63صيدلة+طب عامذكرعثمان نعمان احمد عبدهللا الواصلي19252204317

4okقاعةثانيكلية الطب91.25اسنان+طب عامأنثىعداله سلطان محمد نعمان19262201104

4okقاعةثانيكلية الطب89.13مختبرات+طب عامأنثىعداله عادل عبدالغني محمد19272201446

4okقاعةثانيكلية الطب86.00تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعدنان حمود سلطان عبده19282202968

4okقاعةثانيكلية الطب89.13اسنان+طب عامذكرعدنان مختار احمد غالب19292201529

4okقاعةثانيكلية الطب93.63طب الفم واالسنانذكرعدي احمد بجاش مقبل المشهور19302206728

4okقاعةثانيكلية الطب92.88صيدلة+طب عامذكرعدي احمد محمد عبدهللا الوجيه19312201626

4okقاعةثانيكلية الطب95.50صيدلة+طب عامذكرعدي سيف يحيى عبدالجليل الحميري19322202231

4okقاعةثانيكلية الطب89.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعدي عبداالله علي سيف19332202616

4okقاعةثانيكلية الطب87.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرعدي عبدالرحمن عبده قاسم19342203965

4okقاعةثانيكلية الطب94.50طب عام وجراحةذكرعدي عبدالوهاب عبدالرقيب البكيري19352204785

4okقاعةثانيكلية الطب94.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرعدي علي محمد علي19362201120
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

4okقاعةثانيكلية الطب88.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرعدي فؤاد عبده قحطان19372200371

4okقاعةثانيكلية الطب95.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرعدي فيصل حمود سعيد19382204666

4okقاعةثانيكلية الطب90.38مختبرات+صيدلة+طب عامذكرعدي منير احمد احمد19392202939

4okقاعةثانيكلية الطب91.75مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعدي مهيوب نعمان احمد19402205483

4okقاعةثانيكلية الطب91.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرعدي هاني محمد عبدهللا19412202581

4okقاعةثانيكلية الطب88.63طب الفم واالسنانأنثىعديله نصر سيف هائل19422201185

4okقاعةثانيكلية الطب89.38صيدلة+طب اسنانذكرعذبان عبدالحميد عبدهللا حسن19432205795

4okقاعةثانيكلية الطب91.13طب عام وجراحةذكرعرفات عبدالسالم محمود عبدالحميد19442203162

4okقاعةثانيكلية الطب92.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرعرفات قائد عبده خالد19452206952

4okقاعةثانيكلية الطب96.00صيدلةذكرعرفات محمد عبدهللا اسماعيل19462206006

4okقاعةثانيكلية الطب91.00اسنان+طب عامذكرعرفات محمد فارع احمد الزعزعي19472205482

5okقاعةثانيكلية الطب93.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرعرفات محمدقائد حميد الجعفري19482200807

5okقاعةثانيكلية الطب86.50طب الفم واالسنانذكرعرفات محمود سعيد احمد19492204120

5okقاعةثانيكلية الطب91.88اسنان+طب عامذكرعز الدين شوقي علي احمد19502202842

5okقاعةثانيكلية الطب85.25طب عام وجراحةذكرعز الدين عبدالسالم حمود محمد شمسان19512202793

5okقاعةثانيكلية الطب84.00تمريض عاليذكرعزالدين جسار علي غالب19522206961

5okقاعةثانيكلية الطب87.63طب عام وجراحةذكرعزالدين جمال احمد غالب السقاء19532207091

5okقاعةثانيكلية الطب92.75طب عام وجراحةذكرعزالدين رياض على احمد19542205330

5okقاعةثانيكلية الطب91.88صيدلةذكرعزالدين شوقي علي احمد19552206796

5okقاعةثانيكلية الطب95.50مختبرات+طب عامذكرعزالدين عبدالسالم عبدهللا احمد19562200915

5okقاعةثانيكلية الطب84.75طب عام وجراحةذكرعزالدين عبدالسالم محمد فارع19572202414

5okقاعةثانيكلية الطب86.38تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامذكرعزالدين عبدالقاهر علي حسان المنصوب19582200409

5okقاعةثانيكلية الطب91.25صيدلة+طب عامذكرعزالدين عبدالقوي صالح عبدالرحمن19592203683

5okقاعةثانيكلية الطب92.00صيدلةذكرعزالدين محمد قاسم الصبري19602206089

5okقاعةثانيكلية الطب86.63اسنان+طب عامذكرعزام عبدالقوي مهيوب سيف الحميدي19612203420

5okقاعةثانيكلية الطب88.50اسنان+طب عامذكرعزام عبده محمد عبده البدري19622205539

5okقاعةثانيكلية الطب94.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعزام محمد احمد محمد علي19632202729

5okقاعةثانيكلية الطب92.75طب عام وجراحةذكرعزام مطهر امير احمد19642204345

5okقاعةثانيكلية الطب96.63اسنان+طب عامذكرعزت فؤاد قائد احمد19652204874

5okقاعةثانيكلية الطب85.25اسنان+طب عامذكرعزت مجيب غانم عبدالجليل19662201408

5okقاعةثانيكلية الطب99.75طب عام وجراحةذكرعزي مهيوب محمد سفيان19672205890

5okقاعةثانيكلية الطب87.50صيدلة+طب عامذكرعزيز عادل عبدهللا سيف الصمدي19682206643

5okقاعةثانيكلية الطب98.50صيدلة+طب عامذكرعزيز علي سلطان محمد19692206292

5okقاعةثانيكلية الطب85.50طب عام وجراحةذكرعصام احمد عبدهللا علي19702204995

5okقاعةثانيكلية الطب91.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرعصام احمد عبده ناجي الشرعبي19712202403

5okقاعةثانيكلية الطب89.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرعصام سعيد خالد قحطان19722202200

5okقاعةثانيكلية الطب90.25طب عام وجراحةذكرعصام عبدهللا عبدالولي سيف19732202965

5okقاعةثانيكلية الطب94.25تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانأنثىعصماء عصام عبدالباقي علي19742202742

5okقاعةثانيكلية الطب88.00تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىعصماء مححمد قاسم نصر19752207065

5okقاعةثانيكلية الطب91.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىعصماء محمد ناجي احمد الكمالي19762204440

5okقاعةثانيكلية الطب91.50تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىعصماء مصطفى صالح احمد الحمري19772201654

5okقاعةثانيكلية الطب91.00اسنان+طب عامأنثىعصماء وهيب علي مهيوب االغبري19782200597

5okقاعةثانيكلية الطب81.50تمريض+مختبراتذكرعصمت عبدالجليل سعيد قاسم19792201184

5okقاعةثانيكلية الطب94.38تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعصمت مبروك محمد عبدالجليل المقدم19802200552
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م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

5okقاعةثانيكلية الطب79.13مختبرات طبيةأنثىعفاف سعد حسن احمد الزبير19812200200

5okقاعةثانيكلية الطب84.38اسنان+طب عامأنثىعفاف منصور محمد نعمان الحكيمي19822206304

5okقاعةثانيكلية الطب90.88طب عام وجراحةأنثىعفت سامي صالح عبدالباري19832200044

5okقاعةثانيكلية الطب87.13مختبرات+اسنان+طب عامأنثىعفراء احمد محمد صالح19842202598

5okقاعةثانيكلية الطب90.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرعفيف سلطان علي يحي19852202230

5okقاعةثانيكلية الطب87.75طب الفم واالسنانذكرعفيف عبده احمد محمد19862206582

5okقاعةثانيكلية الطب91.88صيدلة+طب عامذكرعقبة عبدالحميد احمد سعيد19872202826

5okقاعةثانيكلية الطب86.50طب عام وجراحةذكرعقيد عبد الرقيب عبده سالم19882201417

5okقاعةثانيكلية الطب85.88صيدلةذكرعقيد عبدالجبار احمد قائد19892204256

5okقاعةثانيكلية الطب90.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرعقيل عبدالرحمن عبدهللا اسماعيل فضل19902202561

5okقاعةثانيكلية الطب84.13مختبرات+صيدلةذكرعقيل محمد احمد حسن19912201598

5okقاعةثانيكلية الطب92.50تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرعقيل محمد عبده علي19922205262

5okقاعةثانيكلية الطب89.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرعقيل نبيل علي حزام الشغدري19932205479

5okقاعةثانيكلية الطب95.38طب عام وجراحةأنثىعال عمار عبدالجليل سعيد محمد19942201465

5okقاعةثانيكلية الطب95.88طب عام وجراحةأنثىعالء احمد علي احمد حسين19952200743

5okقاعةثانيكلية الطب95.63صيدلة+طب عامذكرعالء الدين حسن محمد عبدهللا19962200407

5okقاعةثانيكلية الطب84.63طب عام وجراحةذكرعالء الدين فاروق علي سعيد19972204201

5okقاعةثانيكلية الطب97.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعالء صادق شرف عبدهللا19982202714

5okقاعةثانيكلية الطب92.25طب عام وجراحةذكرعالء صادق عبدهللا ابراهيم19992204671

1okقاعةاولعلوم ادارية90.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرعالء عبد المجيد عبد الجليل محمد20002202724

1okقاعةاولعلوم ادارية87.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعالء عبدالباسط علي شرف20012206502

1okقاعةاولعلوم ادارية94.75تمريض+صيدلة+طب اسنانذكرعالء عبدالحكيم حسن مهيوب السفياني20022200839

1okقاعةاولعلوم ادارية96.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرعالء عبدالرحيم عبداالله عبدالواحد التميمي20032202708

1okقاعةاولعلوم ادارية94.25صيدلةذكرعالء عبدالسالم محمد نعمان20042203039

1okقاعةاولعلوم ادارية87.50مختبرات طبيةذكرعالء عبدهللا سيف عبدالسالم20052207280

1okقاعةاولعلوم ادارية82.13تمريض+مختبراتذكرعالء محمود ثابت محمد20062200554

1okقاعةاولعلوم ادارية89.63صيدلةذكرعالء مهيوب محمد علي20072207378

1okقاعةاولعلوم ادارية99.25صيدلة+طب عامذكرعالء هاني عبداالله حمود20082206723

1okقاعةاولعلوم ادارية99.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرعلوي قائد محمد احمد علوي20092200948

1okقاعةاولعلوم ادارية84.13تمريض عاليذكرعلي امير محمد نصر20102203148

1okقاعةاولعلوم ادارية96.63اسنان+طب عامذكرعلي عبالرزاق عبدالواحد عبدالوهاب الجنيد20112200730

1okقاعةاولعلوم ادارية88.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعلي عبدالفتاح علي حمود20122202330

1okقاعةاولعلوم ادارية91.88طب عام وجراحةذكرعلي عبدهللا سعيد عبده صالح الوحش20132203237

1okقاعةاولعلوم ادارية91.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرعلي عبدهللا علي احمد20142201888

1okقاعةاولعلوم ادارية88.13صيدلة+طب اسنانذكرعلي عبدهللا محمد علي20152202597

1okقاعةاولعلوم ادارية84.75مختبرات+طب اسنانذكرعلي عبدهللا نعمان مجلي20162201952

1okقاعةاولعلوم ادارية95.13طب عام وجراحةذكرعلي عبدالمغني علي سيف الجعفري20172201353

1okقاعةاولعلوم ادارية93.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرعلي عبده علي سعيد العميري20182204352

1okقاعةاولعلوم ادارية94.38طب عام وجراحةذكرعلي غالب احمد محمد20192204309

1okقاعةاولعلوم ادارية77.25تمريض عاليذكرعلي محمد سالم علي سعيد20202204449

1okقاعةاولعلوم ادارية85.13مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرعلي محمد شرف احمد20212202806

1okقاعةاولعلوم ادارية85.50طب عام وجراحةذكرعلي محمد عبدهللا مثنى الخليدي20222206578

1okقاعةاولعلوم ادارية88.38طب عام وجراحةذكرعلي محمد علي احمد سلطان20232200484

1okقاعةاولعلوم ادارية99.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرعلي محمد علي سيف مهيوب20242202150
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

1okقاعةاولعلوم ادارية91.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعلي محمد علي عبدهللا20252200465

1okقاعةاولعلوم ادارية89.63اسنان+طب عامذكرعلي مختار علي غالب عبدهللا20262205857

1okقاعةاولعلوم ادارية94.88طب عام وجراحةأنثىعليا خالد مهيوب سيف عون الحمادي20272204374

1okقاعةاولعلوم ادارية92.13تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعماد احمد محمد احمد زربة20282201462

1okقاعةاولعلوم ادارية95.13صيدلةذكرعماد خالد عبده محمد20292204664

1okقاعةاولعلوم ادارية98.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرعماد عبدالسالم عبدهللا سعيد الرميمة20302201879

1okقاعةاولعلوم ادارية90.38مختبرات+صيدلة+طب عامذكرعماد عبدالمجيد علي قائد20312201807

1okقاعةاولعلوم ادارية79.75مختبرات طبيةذكرعماد فيصل عبده علي20322203177

1okقاعةاولعلوم ادارية86.63صيدلة+طب عامذكرعمار بن ياسر عبدهللا هزاع20332201613

1okقاعةاولعلوم ادارية99.00طب عام وجراحةذكرعمار توفيق عبد الوهاب عبده20342202235

1okقاعةاولعلوم ادارية91.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعمار خالد مهيوب حسان20352204105

1okقاعةاولعلوم ادارية96.25طب عام وجراحةذكرعمار عادل عبدالكريم سيف20362202236

1okقاعةاولعلوم ادارية85.63اسنان+طب عامذكرعمار عبدالسالم مدهش هزاع20372206804

1okقاعةاولعلوم ادارية89.75صيدلة+طب اسنانذكرعمار علي عبده مقبل المقطري20382201971

1okقاعةاولعلوم ادارية90.38صيدلة+طب عامذكرعمار محمد احمد محمد المصري20392201425

1okقاعةاولعلوم ادارية87.63طب الفم واالسنانذكرعمار محمد مهيوب عبدالرزاق20402203878

1okقاعةاولعلوم ادارية96.88اسنان+طب عامذكرعمار نعمان احمد علوان20412205384

1okقاعةاولعلوم ادارية98.50اسنان+طب عامذكرعمار ياسر مسعد قحطان20422202092

1okقاعةاولعلوم ادارية86.63طب عام وجراحةذكرعمر احمد ردمان محمد20432204670

1okقاعةاولعلوم ادارية89.75طب عام وجراحةذكرعمر احمد محمد احمد الوافي20442205742

1okقاعةاولعلوم ادارية90.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعمر بشير عبده فرحان سالم20452200340

1okقاعةاولعلوم ادارية85.63تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعمر سعيد سعيد احمد الوضاحي20462205328

1okقاعةاولعلوم ادارية93.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعمر سلطان حمود احمد20472200980

1okقاعةاولعلوم ادارية90.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعمر طه محمد قائد العامري20482204641

1okقاعةاولعلوم ادارية92.38تمريض+صيدلة+طب عامذكرعمر عادل عبدالعزيز عبدالرقيب20492202875

1okقاعةاولعلوم ادارية88.63اسنان+طب عامذكرعمر عبد الرزاق ضيف هللا احمد20502207399

1okقاعةاولعلوم ادارية89.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرعمر عبدالباسط محمد عبدهللا الحميري20512205834

1okقاعةاولعلوم ادارية94.75اسنان+طب عامذكرعمر عبدالجليل سيف اسماعيل20522206459

1okقاعةاولعلوم ادارية82.75تمريض عاليذكرعمر عبدالرحمن احمد عبدهللا محمد20532205136

1okقاعةاولعلوم ادارية94.13صيدلة+طب عامذكرعمر عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالسالم20542203471

1okقاعةاولعلوم ادارية84.50صيدلة+طب اسنانذكرعمر عبدالعزيز قاسم علي محمد20552205467

1okقاعةاولعلوم ادارية94.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرعمر عبدالقاهر عبده سعيد20562200780

1okقاعةاولعلوم ادارية99.50تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعمر عبدهللا احمد قاسم20572200722

1okقاعةاولعلوم ادارية99.13اسنان+طب عامذكرعمر عبدالواسع احمد علي المخالفي20582200700

1okقاعةاولعلوم ادارية89.38طب عام وجراحةذكرعمر عبده هزاع محمد20592206125

1okقاعةاولعلوم ادارية90.75صيدلة+طب اسنانذكرعمر علي بن علي منصر20602205172

1okقاعةاولعلوم ادارية95.38صيدلةذكرعمر علي ثابت احمد20612205978

1okقاعةاولعلوم ادارية99.00اسنان+طب عامذكرعمر فؤاد محمد احمد القاضي20622202721

1okقاعةاولعلوم ادارية89.13اسنان+طب عامذكرعمر قائد احمد ابراهيم20632200434

1okقاعةاولعلوم ادارية98.88صيدلةذكرعمر مختار محمد ابراهيم عبدهللا20642201410

1okقاعةاولعلوم ادارية91.75طب عام وجراحةذكرعمر نجيب محمد محمود الشميري20652202188

1okقاعةاولعلوم ادارية96.25طب عام وجراحةذكرعمران حمود احمد محمد20662203752

1okقاعةاولعلوم ادارية89.63صيدلة+طب عامذكرعمران صادق عبدالوهاب عبدالجليل20672201855

1okقاعةاولعلوم ادارية88.00طب عام وجراحةذكرعمران صادق محمود صالح20682206714
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

1okقاعةاولعلوم ادارية79.00تمريض عاليذكرعمران عبدالواحد محمد قاسم20692205673

1okقاعةاولعلوم ادارية92.50طب عام وجراحةذكرعمران عفيف صالح احمد الهتاري20702204885

1okقاعةاولعلوم ادارية92.88طب عام وجراحةذكرعمران قائد احمد سيف20712206154

1okقاعةاولعلوم ادارية90.50تمريض+صيدلةذكرعمران محمد عثمان هائل20722205156

1okقاعةاولعلوم ادارية95.75تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىعمره محمد محمد عقالن20732201213

1okقاعةاولعلوم ادارية91.25اسنان+طب عامذكرعمرو احمد خالد صالح الشغدري20742204075

1okقاعةاولعلوم ادارية93.50اسنان+طب عامذكرعمرو انس محمد سعد20752201017

1okقاعةاولعلوم ادارية97.75طب عام وجراحةذكرعمرو بكر عبدالجليل عبدهللا شمسان20762202305

1okقاعةاولعلوم ادارية92.75اسنان+طب عامذكرعمرو خالد امين علي مارش20772206030

1okقاعةاولعلوم ادارية98.13طب عام وجراحةذكرعمرو خالد صالح صالح الوجيه20782200450

1okقاعةاولعلوم ادارية88.50طب الفم واالسنانذكرعمرو خالد محمد عبدهللا20792204427

1okقاعةاولعلوم ادارية89.50طب الفم واالسنانذكرعمرو سعيد قاسم احمد20802206069

1okقاعةاولعلوم ادارية87.00اسنان+طب عامذكرعمرو عبدالعزيز مقبل فرحان20812200403

1okقاعةاولعلوم ادارية92.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعمرو عبدهللا عبدالقادر محمد20822205240

1okقاعةاولعلوم ادارية85.00طب عام وجراحةذكرعمرو مجيب غانم عبد الجليل20832200113

1okقاعةاولعلوم ادارية91.38طب عام وجراحةذكرعمرو محمد عبده غالب20842202692

1okقاعةاولعلوم ادارية97.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرعمير محمد حميد محمد علي20852202368

1okقاعةاولعلوم ادارية90.13طب عام وجراحةأنثىعنود عبدهللا محمد غالب20862200435

1okقاعةاولعلوم ادارية97.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعهد محمود علي محمد20872203885

1okقاعةاولعلوم ادارية93.00مختبرات طبيةأنثىعهد نبيل احمد محمد الصنوي20882203644

1okقاعةاولعلوم ادارية90.38طب الفم واالسنانأنثىعهود احمد محمد حسن المجيدي20892206346

1okقاعةاولعلوم ادارية95.63طب الفم واالسنانأنثىعهود سعيد حسن حزام20902202221

1okقاعةاولعلوم ادارية91.88اسنان+طب عامأنثىعهود طه عبده ناجي الوزير20912206570

1okقاعةاولعلوم ادارية95.00تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعواد عبدالسالم عبده عبدهللا العبيدي20922202155

1okقاعةاولعلوم ادارية86.25طب عام وجراحةذكرعياش احمد ابراهيم محمد20932206509

1okقاعةاولعلوم ادارية86.25صيدلة+طب اسنانذكرعياش عبدهللا محمد هزاع20942204782

1okقاعةاولعلوم ادارية95.88طب الفم واالسنانذكرعيسى رمزي عوض سيف20952201508

1okقاعةاولعلوم ادارية95.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرعيسى محمد احمد احمد الهاللي20962203395

1okقاعةاولعلوم ادارية95.13اسنان+طب عامذكرعيسى محمد سيف احمد20972202785

1okقاعةاولعلوم ادارية91.13تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرعيسى محمد قايد علي الشغدري20982201933

1okقاعةاولعلوم ادارية91.50صيدلة+طب اسنانذكرعيسئ صالح غالب محمد20992206671

1okقاعةاولعلوم ادارية83.75تمريض+مختبراتأنثىغادة عبدالجبار قائد عبده محمد21002202637

1okقاعةاولعلوم ادارية99.13طب عام وجراحةأنثىغادة عبدالحكيم علي عبده علي21012202302

1okقاعةاولعلوم ادارية95.38اسنان+طب عامأنثىغادة عبدهللا علي عبدهللا المليكي21022202465

1okقاعةاولعلوم ادارية95.50طب عام وجراحةأنثىغادة علي مهيوب علي21032205105

1okقاعةاولعلوم ادارية94.38مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىغادة يحيى عبدالجليل منصور21042200553

1okقاعةاولعلوم ادارية87.50تمريض+اسنان+طب عامأنثىغاده بنت طه عبده يحيى التهامي21052200790

1okقاعةاولعلوم ادارية88.38طب الفم واالسنانأنثىغاده عبده احمد عبدالوهاب21062205858

1okقاعةاولعلوم ادارية87.88صيدلةذكرغازي باسم عبده حسان21072200430

1okقاعةاولعلوم ادارية93.75صيدلة+طب اسنانذكرغازي محمد سعيد محمد الورد21082203398

1okقاعةاولعلوم ادارية95.75طب عام وجراحةأنثىغدير اكرم محمد علي مفلح21092201012

1okقاعةاولعلوم ادارية97.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىغدير طارق محمد احمد21102201371

1okقاعةاولعلوم ادارية87.50صيدلةأنثىغدير عبدالرحمن محمد عبدهللا الموسائي21112206282

1okقاعةاولعلوم ادارية85.13مختبرات+اسنان+طب عامأنثىغدير عبدالعالم علي محمد21122204415
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

1okقاعةاولعلوم ادارية97.13طب عام وجراحةأنثىغدير محمود احمد عبدهللا عوض21132202453

1okقاعةاولعلوم ادارية78.88تمريض عاليأنثىغدير معاذ عبدهللا عثمان الحبيب21142201840

1okقاعةاولعلوم ادارية94.25طب عام وجراحةأنثىغزوة بدر عبدالعليم عبدهللا21152203156

1okقاعةاولعلوم ادارية93.38صيدلة+طب عامذكرغسان هائل سعيد قاسم قائد21162202573

1okقاعةاولعلوم ادارية84.50مختبرات+صيدلةذكرغسان هزاع احمد عبده21172207301

1okقاعةاولعلوم ادارية89.13تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرغصان حمود خالد غالب زربه21182201181

1okقاعةاولعلوم ادارية85.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرغصان صالح ناجي سعيد الزيدي21192200462

2okقاعةاولعلوم ادارية90.50مختبرات+طب عامذكرغمدان احمد محمد سيف21202206647

2okقاعةاولعلوم ادارية95.25مختبرات+طب عامأنثىغيداء شائف ابراهيم سعد21212201519

2okقاعةاولعلوم ادارية85.63صيدلة+طب اسنانأنثىغيداء عبدالحكيم حسن مهيوب الجابري21222204727

2okقاعةاولعلوم ادارية94.63اسنان+طب عامأنثىغيداء عبدالرقيب حسان قاسم21232201374

2okقاعةاولعلوم ادارية91.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىغيداء علي محمد قائد سعيد21242206337

2okقاعةاولعلوم ادارية82.38تمريض عاليأنثىغيداء محمد احمد محمد21252200709

2okقاعةاولعلوم ادارية89.88صيدلةأنثىغيداء ياسر حميد علي الشباطي21262201455

2okقاعةاولعلوم ادارية99.63طب عام وجراحةأنثىغيداء ياسين عبدالرب عبده محمد العريقي21272202295

2okقاعةاولعلوم ادارية77.50تمريض عاليأنثىفاتن ذاكر محمد عبدالغني21282204613

2okقاعةاولعلوم ادارية97.63مختبرات+طب اسنانأنثىفاتن عبدالرحيم صالح عبدهللا21292200565

2okقاعةاولعلوم ادارية92.63طب عام وجراحةأنثىفاديه احمد علي قحطان هاشم21302205960

2okقاعةاولعلوم ادارية81.25تمريض عاليذكرفاروق احمد عبده قاسم عبده21312204568

2okقاعةاولعلوم ادارية95.00اسنان+طب عامذكرفاروق امين حمود احمد سبف21322200206

2okقاعةاولعلوم ادارية87.88تمريض+صيدلة+طب اسنانذكرفاروق عبدهللا علي احمد21332202966

2okقاعةاولعلوم ادارية89.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرفاروق محمد محمد ناجي21342203558

2okقاعةاولعلوم ادارية87.88مختبرات+طب اسنانأنثىفاطمة احمد عبده فرحان21352202409

2okقاعةاولعلوم ادارية94.50طب الفم واالسنانأنثىفاطمة احمد محمد شليف21362205469

2okقاعةاولعلوم ادارية88.13تمريض+طب اسنانأنثىفاطمة جميل سرحان هائل عبدالغني21372202437

2okقاعةاولعلوم ادارية85.38مختبرات+اسنان+طب عامأنثىفاطمة جميل سلطان محمد عثمان21382203507

2okقاعةاولعلوم ادارية89.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىفاطمة طارق عبدالعزيز عبدالعزيز الغالبي21392200638

2okقاعةاولعلوم ادارية98.50طب عام وجراحةأنثىفاطمة طالل احمد عبدالواحد المليكي21402200986

2okقاعةاولعلوم ادارية91.00طب عام وجراحةأنثىفاطمة طالل عبدهللا طه القرشي21412205186

2okقاعةاولعلوم ادارية97.88طب الفم واالسنانأنثىفاطمة عبدالباقي محمد اسماعيل البريهي21422200323

2okقاعةاولعلوم ادارية97.13طب عام وجراحةأنثىفاطمة عبدالرحمن علي محمد فائد دائل21432205486

2okقاعةاولعلوم ادارية80.00مختبرات طبيةأنثىفاطمة عبدالسالم سالم فارع المذحجي21442200745

2okقاعةاولعلوم ادارية81.50مختبرات طبيةأنثىفاطمة عبدهللا محمد عبدهللا الهجمي21452200573

2okقاعةاولعلوم ادارية94.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىفاطمة عبدالمعين محمد احمد21462200274

2okقاعةاولعلوم ادارية96.50مختبرات+صيدلة+طب اسنانأنثىفاطمة علي محمد سعد21472201126

2okقاعةاولعلوم ادارية92.50تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىفاطمة علي محمد عبد الجبار21482201191

2okقاعةاولعلوم ادارية90.00طب عام وجراحةأنثىفاطمة محرم محمد لطف قاسم21492206373

2okقاعةاولعلوم ادارية76.50تمريض عاليأنثىفاطمة محمد سعيد دبوان سيف21502201791

2okقاعةاولعلوم ادارية96.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىفاطمة محمد عبدالسالم محمد21512202480

2okقاعةاولعلوم ادارية97.13اسنان+طب عامأنثىفاطمة محمد عبده ناجي21522200929

2okقاعةاولعلوم ادارية86.00مختبرات+طب اسنانأنثىفاطمة مراد عبدهللا محمد المقطري21532200710

2okقاعةاولعلوم ادارية87.58طب الفم واالسنانأنثىفاطمة مقبل احمد سعيد21542206508

2okقاعةاولعلوم ادارية89.00طب عام وجراحةأنثىفاطمة مهيوب قاسم عبده قحطان21552200083

2okقاعةاولعلوم ادارية87.75اسنان+طب عامأنثىفاطمة هشام نجمي احمد جودت21562204637
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

2okقاعةاولعلوم ادارية93.38طب الفم واالسنانأنثىفاطمة همدان علي سلطان21572202434

2okقاعةاولعلوم ادارية84.50تمريض+مختبراتأنثىفاطمه عباس علي محمد سعيد21582200808

2okقاعةاولعلوم ادارية95.75طب عام وجراحةأنثىفاطمه عبدالجليل محمد عبداللله21592203009

2okقاعةاولعلوم ادارية86.88تمريض عاليأنثىفاطمه محمد سعد عبده غالب21602204532

2okقاعةاولعلوم ادارية87.63اسنان+طب عامذكرفائق منصور احمد سعيد21612205377

2okقاعةاولعلوم ادارية88.00اسنان+طب عامذكرفتحي عبدهللا مهيوب عبده21622203391

2okقاعةاولعلوم ادارية85.38تمريض+صيدلةذكرفتحي منصور قائد عبده محمد سعيد21632201854

2okقاعةاولعلوم ادارية90.00اسنان+طب عامأنثىفدوى عبدهللا نعمان صالح21642201413

2okقاعةاولعلوم ادارية92.00اسنان+طب عامذكرفراس رضوان احمد محمد21652201398

2okقاعةاولعلوم ادارية95.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرفراس عبدالرحمن محمد حمود الحيدري21662201124

2okقاعةاولعلوم ادارية92.88صيدلة+طب عامذكرفراس فواز يحيى محمد المطري21672205207

2okقاعةاولعلوم ادارية84.38تمريض+مختبرات+صيدلةذكرفرج احمد عبدالحفيط عبده21682200990

2okقاعةاولعلوم ادارية96.25طب عام وجراحةذكرفرج علي مهيوب حسن21692206140

2okقاعةاولعلوم ادارية92.88طب عام وجراحةذكرفرج غانم سيف ثابت21702203836

2okقاعةاولعلوم ادارية97.38طب عام وجراحةأنثىفرح حمود صالح محسن الحذيفي21712202382

2okقاعةاولعلوم ادارية92.63طب عام وجراحةأنثىفردوس سعيد قائد ناصر21722205181

2okقاعةاولعلوم ادارية98.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىفردوس علي عبدالحميد علي21732201668

2okقاعةاولعلوم ادارية95.00طب عام وجراحةأنثىفرسان خالد مهيوب مقبل21742202341

2okقاعةاولعلوم ادارية98.50طب عام وجراحةأنثىفروز طالل احمد محمد االهدل21752206888

2okقاعةاولعلوم ادارية95.88اسنان+طب عامذكرفضل عبده محمد محمد الحالمي21762205519

2okقاعةاولعلوم ادارية87.75اسنان+طب عامذكرفكري شايف عبدهللا احمد النجار21772203267

2okقاعةاولعلوم ادارية85.88تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرفكري محفوظ عبدالرحمن ناجي محمد21782202560

2okقاعةاولعلوم ادارية91.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىفكرية ناصر عبده احمد باعلوي21792203547

2okقاعةاولعلوم ادارية86.50طب عام وجراحةذكرفلة عزيز منصور داؤود العريقي21802206540

2okقاعةاولعلوم ادارية97.25مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىفله محمد عابد عبدالجليل غيالن21812201188

2okقاعةاولعلوم ادارية84.63مختبرات+اسنان+طب عامأنثىفهام احمد علي عبدهللا21822200056

2okقاعةاولعلوم ادارية90.88طب الفم واالسنانذكرفهد محمود عبدالغني عبده21832200285

2okقاعةاولعلوم ادارية80.25تمريض+مختبراتذكرفهيم فيصل سعيد عبدهللا عبده21842205192

2okقاعةاولعلوم ادارية87.63طب عام وجراحةذكرفواز عبدالرقيب عبدالوكيل محمد21852202837

2okقاعةاولعلوم ادارية95.75اسنان+طب عامذكرفواز محمد عبدالواحد عثمان21862206175

2okقاعةاولعلوم ادارية87.00تمريض+اسنان+طب عامذكرفؤاد عبدهللا حسن عبدهللا21872202720

2okقاعةاولعلوم ادارية76.75تمريض عاليذكرفيصل سعيد فارع احمد21882204769

2okقاعةاولعلوم ادارية95.75طب عام وجراحةذكرقاسم عادل احمد قاسم21892200723

2okقاعةاولعلوم ادارية96.38اسنان+طب عامأنثىقبول علي سعيد حسن21902203498

2okقاعةاولعلوم ادارية91.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرقصي احمد سعيد عبده زيد21912203788

2okقاعةاولعلوم ادارية91.50طب عام وجراحةذكرقصي بليغ عبده محمد دهمش21922202899

2okقاعةاولعلوم ادارية80.88مختبرات طبيةذكرقصي جالل مقبل احمد مرشد21932204614

2okقاعةاولعلوم ادارية94.75صيدلة+طب عامذكرقصي حسن هزاع علي21942202889

2okقاعةاولعلوم ادارية86.50اسنان+طب عامذكرقصي عباس عثمان مهيوب الحذوري21952206482

2okقاعةاولعلوم ادارية87.00مختبرات+صيدلةذكرقصي عبد هللا حميد حسن21962204524

2okقاعةاولعلوم ادارية86.75صيدلة+طب عامذكرقصي عبدالسميع سليمان عبده21972206658

2okقاعةاولعلوم ادارية91.00طب عام وجراحةذكرقصي عبده احمد صالح المشولي21982206253

2okقاعةاولعلوم ادارية93.25طب عام وجراحةذكرقصي غسان عبدالعزيز اسعد21992205252

2okقاعةاولعلوم ادارية89.88طب عام وجراحةذكرقصي فؤاد عبدهللا سعيد22002202681
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

2okقاعةاولعلوم ادارية86.13طب عام وجراحةذكرقصي فؤاد مقبل نعمان22012205881

2okقاعةاولعلوم ادارية95.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرقصي قاسم علي عبدالجليل22022201737

2okقاعةاولعلوم ادارية94.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرقصي قائد عبدالرحمن سفيان22032201657

2okقاعةاولعلوم ادارية83.25مختبرات طبيةذكرقصي محمد حمود احمد الكمالي22042206944

2okقاعةاولعلوم ادارية93.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرقصي مدين طربوش محمد22052206465

2okقاعةاولعلوم ادارية93.63مختبرات+طب عامذكرقصي نبيل محمد عبدالرحمن22062201953

2okقاعةاولعلوم ادارية92.88مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرقصي وسيم محمد احمد22072202045

2okقاعةاولعلوم ادارية75.88تمريض عاليأنثىقطوف سعيد غالب علي22082201950

2okقاعةاولعلوم ادارية91.75طب الفم واالسنانذكرقيس عبدالحميد منصور علي22092200898

2okقاعةاولعلوم ادارية77.75تمريض عاليذكرقيصر عبدالرشيد حمود دائل22102206738

2okقاعةاولعلوم ادارية89.75صيدلة+اسنان+طب عامذكركريم عبده قاسم طالب يحيى22112200977

2okقاعةاولعلوم ادارية89.13صيدلة+اسنان+طب عامذكركريم ياسر احمد عبدالرب22122203620

2okقاعةاولعلوم ادارية98.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىكفاء علي مقبل عبده22132200470

2okقاعةاولعلوم ادارية85.50مختبرات طبيةأنثىكفاح عبدالجليل عبدالحميد سيف22142202591

2okقاعةاولعلوم ادارية85.63صيدلة+طب عامأنثىكفاية علي عبده سعيد مغرم22152203803

2okقاعةاولعلوم ادارية93.00تمريض عاليأنثىكفاية علي مرشد علي العديني22162201648

2okقاعةاولعلوم ادارية85.00مختبرات+صيدلةذكركمال احمد عبدهللا عبدالقادر السروري22172204080

2okقاعةاولعلوم ادارية95.50اسنان+طب عامذكركمال عبدالحميد عبدالرحمن فارع22182202542

2okقاعةاولعلوم ادارية96.88صيدلة+اسنان+طب عامذكركمال عبدالقوي مهيوب عبدهللا22192200066

2okقاعةاولعلوم ادارية92.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىكوثر جعفر عبده محمد22202202693

2okقاعةاولعلوم ادارية92.25طب عام وجراحةذكرالدن محمد غالب قايد الوجيه22212203618

2okقاعةاولعلوم ادارية88.63اسنان+طب عامأنثىلبنان سعيد حسن سعيد الغالبي22222202609

2okقاعةاولعلوم ادارية95.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىلبنه عبدالكريم محمد احمد عبده22232205167

2okقاعةاولعلوم ادارية86.63طب عام وجراحةأنثىلبنى دبوان سيف عبداللجليل22242202996

2okقاعةاولعلوم ادارية89.25صيدلةأنثىلبنى عبدالعزيز يحيى محمد المجاهد22252204370

2okقاعةاولعلوم ادارية99.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرلبيب شاكر عبدالمجيد عبدالواسع22262202060

2okقاعةاولعلوم ادارية91.63مختبرات+صيدلةأنثىلجين عبدالمغني عبدالرحمن عبدهللا22272201022

2okقاعةاولعلوم ادارية97.38اسنان+طب عامأنثىلطيفة عادل ناجي حسان العامري22282202337

2okقاعةاولعلوم ادارية87.50طب عام وجراحةأنثىلما لبيب علي احمد22292201868

2okقاعةاولعلوم ادارية96.75مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىلمياء امين عبدالواسع االجدل22302200646

2okقاعةاولعلوم ادارية99.13طب عام وجراحةأنثىلمياء طه عبدهللا عبدالولي22312201007

2okقاعةاولعلوم ادارية99.50اسنان+طب عامأنثىلمياء عبدالعزيز عبدالواحد علي22322203570

2okقاعةاولعلوم ادارية89.25مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىلمياء محمد صالح عبدهللا حسن22332201905

2okقاعةاولعلوم ادارية86.75اسنان+طب عامأنثىلمياء محمد عبدالرزاق محمد22342201394

2okقاعةاولعلوم ادارية82.50تمريض عاليأنثىلمياء محمد علي عبدهللا هزاع22352207421

2okقاعةاولعلوم ادارية82.63تمريض عاليأنثىلميس حمود سيف عبدهللا اليوسفي22362205210

2okقاعةاولعلوم ادارية97.00طب عام وجراحةأنثىلميس فهمي شاهر احمد22372202515

2okقاعةاولعلوم ادارية86.63مختبرات+صيدلةأنثىلميس منير قائد مهيوب22382202449

2okقاعةاولعلوم ادارية97.38طب عام وجراحةأنثىلميس وجدي مهيوب محمد22392204676

3okقاعةثانيعلوم ادارية96.00طب عام وجراحةأنثىلول صادق علي نعمان22402200835

3okقاعةثانيعلوم ادارية84.75صيدلةأنثىلؤلؤة علي عبدهللا مهيوب الحبيجي22412203141

3okقاعةثانيعلوم ادارية96.00طب عام وجراحةأنثىلؤى عبدالسميع عبده علي22422201863

3okقاعةثانيعلوم ادارية94.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرلؤى وليد علوان غالب22432202083

3okقاعةثانيعلوم ادارية95.50اسنان+طب عامذكرلؤي عبدهللا قاسم عبدالرحمن22442202121
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الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا
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3okقاعةثانيعلوم ادارية83.38تمريض عاليذكرلؤي علي احمد مقبل22452202897

3okقاعةثانيعلوم ادارية99.38اسنان+طب عامذكرلؤي عمار احمد محمد حسن22462201504

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.25طب عام وجراحةذكرلؤي محمد سالم علي سعيد22472204437

3okقاعةثانيعلوم ادارية89.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرلؤي مختار حمود سعيد22482204708

3okقاعةثانيعلوم ادارية88.38طب عام وجراحةذكرلؤي نبيل عبدهللا سعيد22492202861

3okقاعةثانيعلوم ادارية96.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىليالي جميل علي علي سالم22502200556

3okقاعةثانيعلوم ادارية96.00اسنان+طب عامأنثىليالي عبدالقادر محمد الشميري22512205676

3okقاعةثانيعلوم ادارية88.50اسنان+طب عامأنثىليالي عبدالكريم مطهر مكرد22522205596

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.63مختبرات+طب عامأنثىليبيا علي سعيد قائد22532205903

3okقاعةثانيعلوم ادارية87.00طب عام وجراحةذكرليث اسامه عبدهللا طميم22542200257

3okقاعةثانيعلوم ادارية83.63تمريض عاليذكرليث سلطان سعيد قاسم22552203093

3okقاعةثانيعلوم ادارية97.00طب عام وجراحةذكرليث طه محمد محمد الشعبي22562203485

3okقاعةثانيعلوم ادارية87.00طب عام وجراحةذكرليث عبدالواحد محمد احمد النجاشي22572201693

3okقاعةثانيعلوم ادارية91.75طب عام وجراحةذكرليث محمد عبدهللا عبدالوهاب22582204818

3okقاعةثانيعلوم ادارية85.63تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرليث نشوان عبدهللا احمد عبده22592201605

3okقاعةثانيعلوم ادارية95.63تمريض+صيدلة+طب عامأنثىليفين عبدالسالم حسن احمد يحيى22602200307

3okقاعةثانيعلوم ادارية89.00طب الفم واالسنانأنثىليلى فيصل سعيد قاسم العامري22612203369

3okقاعةثانيعلوم ادارية95.63طب عام وجراحةأنثىليلى محمد علي ساعي الجبوري22622200298

3okقاعةثانيعلوم ادارية95.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىليلى محمد علي سعيد العامري22632204219

3okقاعةثانيعلوم ادارية93.88طب عام وجراحةأنثىليلي سليمان علي حسن22642206138

3okقاعةثانيعلوم ادارية92.13اسنان+طب عامأنثىلينا عبدالعزيز سعيد سيف هزبر الحميدي22652202169

3okقاعةثانيعلوم ادارية95.75طب الفم واالسنانأنثىلينا عدنان اسماعيل عبدهللا22662200644

3okقاعةثانيعلوم ادارية97.13تمريض+صيدلة+طب اسنانذكرماجد سلطان محمود عبدالحميد22672203248

3okقاعةثانيعلوم ادارية87.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرماجالن محمد فارع محمد المحمودي22682204360

3okقاعةثانيعلوم ادارية93.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىماريا توفيق محمد عبدالجبار نعمان الحمادي22692203475

3okقاعةثانيعلوم ادارية92.50اسنان+طب عامأنثىماريا طه محمد مصلح22702200814

3okقاعةثانيعلوم ادارية94.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىماريا طه ناجي غانم راجح22712206539

3okقاعةثانيعلوم ادارية87.38طب عام وجراحةأنثىماريا عارف عبدهللا عبدالسالم22722202967

3okقاعةثانيعلوم ادارية96.38اسنان+طب عامأنثىماريا محمد احمد عبدالوهاب الجنيد22732200027

3okقاعةثانيعلوم ادارية93.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىماريا محمد حسن محمد هائل22742203182

3okقاعةثانيعلوم ادارية91.50طب عام وجراحةأنثىماريا محمد حمود الشرماني22752200971

3okقاعةثانيعلوم ادارية92.63طب عام وجراحةأنثىماريا محمد سيف عبده22762204197

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.88اسنان+طب عامأنثىماريا نصر محمد فرحان القرشي22772200414

3okقاعةثانيعلوم ادارية88.75اسنان+طب عامأنثىماريا هاني عبد الرحمن عبد هللا22782204342

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.00مختبرات+طب عامأنثىمارية عبدالبديع عبدالوهاب عبدالقادر22792206904

3okقاعةثانيعلوم ادارية88.75طب عام وجراحةأنثىمارية عدنان عبدهللا عثمان22802202519

3okقاعةثانيعلوم ادارية85.13تمريض+طب اسنانأنثىمارية علي سعيد عبدالغني22812202300

3okقاعةثانيعلوم ادارية94.63تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمارية فهد سعيد مهيوب احمد22822200215

3okقاعةثانيعلوم ادارية90.88طب عام وجراحةأنثىمارية محمد حسان سرحان القاسمي22832200202

3okقاعةثانيعلوم ادارية85.88اسنان+طب عامأنثىمارينا جميل علي عبدهللا22842202986

3okقاعةثانيعلوم ادارية87.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمارينا ماجد عبدهللا عبده الحميدي22852207015

3okقاعةثانيعلوم ادارية95.88طب عام وجراحةأنثىماريه احمد عبدهللا محمد الفقيه22862200762

3okقاعةثانيعلوم ادارية96.13طب عام وجراحةأنثىماريه عبدالرقيب سعيدبن سعيد22872204330

3okقاعةثانيعلوم ادارية88.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىماريه عبدهللا محمد حمود22882205943
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3okقاعةثانيعلوم ادارية94.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمازن ابراهيم محمد ناجي22892201649

3okقاعةثانيعلوم ادارية93.75تمريض+اسنان+طب عامذكرمازن احمد محمد سعيد22902202360

3okقاعةثانيعلوم ادارية90.38صيدلة+طب اسنانذكرمازن عبدهللا علي عبدالعزيز22912201388

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمازن فؤاد خالد محمد المروسي22922203163

3okقاعةثانيعلوم ادارية95.63طب عام وجراحةذكرمازن محسن علي المليكي22932202902

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.00اسنان+طب عامذكرمازن محمد عبده فارع22942202260

3okقاعةثانيعلوم ادارية93.00طب عام وجراحةذكرمازن نبيل محمد حمادي الخطيب22952202739

3okقاعةثانيعلوم ادارية90.50طب الفم واالسنانأنثىماسه محمد راوح محمد22962207044

3okقاعةثانيعلوم ادارية92.25طب عام وجراحةذكرمالك احمد عبده غالب22972200394

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.88صيدلةذكرمالك امين حسن جارهللا الزمر22982207342

3okقاعةثانيعلوم ادارية90.75تمريض+صيدلةذكرمالك عبدهللا قاسم احمد22992202148

3okقاعةثانيعلوم ادارية94.75طب عام وجراحةذكرمالك مرتضى علي عبده الهويش23002201069

3okقاعةثانيعلوم ادارية90.75تمريض+اسنان+طب عامأنثىماية فؤاد علي عبدالرحمن الطيار23012204265

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.25اسنان+طب عامأنثىمائسه غالب مكرد سعيد23022202265

3okقاعةثانيعلوم ادارية85.50صيدلة+طب عامذكرمبارك عبدالقادر احمد شمسان المقطري23032200692

3okقاعةثانيعلوم ادارية82.25مختبرات طبيةذكرمبارك عبده قايد حسن النامس23042205305

3okقاعةثانيعلوم ادارية92.75مختبرات+صيدلة+طب عامذكرمبارك قائد محمد ناجي23052202455

3okقاعةثانيعلوم ادارية90.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمبارك محمد حميد محمد23062201513

3okقاعةثانيعلوم ادارية85.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمبارك محمد عبدهللا عبده الحالمي23072203005

3okقاعةثانيعلوم ادارية89.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمتوكل عبدالرحمن قاسم احمد الحاتمي23082201783

3okقاعةثانيعلوم ادارية96.75طب عام وجراحةأنثىمتوليه عبدهللا محمد محسن الكربي23092203665

3okقاعةثانيعلوم ادارية85.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرمجاهد صادق علي قايد الحمري23102205731

3okقاعةثانيعلوم ادارية82.13تمريض عاليذكرمجاهد عدنان علي سفيان23112202506

3okقاعةثانيعلوم ادارية92.63مختبرات+اسنان+طب عامذكرمجاهد علي احمد سعيد محمد23122200574

3okقاعةثانيعلوم ادارية90.50مختبرات+طب عامذكرمجد احمد محمد سعيد23132201192

3okقاعةثانيعلوم ادارية90.00طب عام وجراحةذكرمجد عارف عبده علي23142200693

3okقاعةثانيعلوم ادارية97.13صيدلة+طب عامذكرمجد عبدهللا مهيوب غالب23152200623

3okقاعةثانيعلوم ادارية96.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمجد معمر احمد سيف23162200413

3okقاعةثانيعلوم ادارية87.63مختبرات+صيدلةذكرمجيب عبدالحميد عبدهللا احمد العليمي23172201474

3okقاعةثانيعلوم ادارية90.13طب عام وجراحةذكرمحبوب علي السيد علي23182202698

3okقاعةثانيعلوم ادارية91.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحبوب مسعد محمد قاسم النجار23192205466

3okقاعةثانيعلوم ادارية96.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحفوظ سيف محمد عبدالقادر عبدالدائم23202201597

3okقاعةثانيعلوم ادارية91.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحفوظ فهد عبده حمود المشرقي23212206087

3okقاعةثانيعلوم ادارية92.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد ابراهيم احمد سيف الصبري23222202152

3okقاعةثانيعلوم ادارية92.25اسنان+طب عامذكرمحمد ابراهيم فارع صالح الحميدي23232204667

3okقاعةثانيعلوم ادارية95.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد ابراهيم محمد عبدهللا23242202593

3okقاعةثانيعلوم ادارية93.00اسنان+طب عامذكرمحمد احمد حسن محمد23252204730

3okقاعةثانيعلوم ادارية83.00تمريض+مختبراتذكرمحمد احمد سفيان هاشم23262206566

3okقاعةثانيعلوم ادارية77.63تمريض عاليذكرمحمد احمد صالح احمد حمنه23272205505

3okقاعةثانيعلوم ادارية94.00اسنان+طب عامذكرمحمد احمد عبدالرقيب ردمان23282203136

3okقاعةثانيعلوم ادارية85.38طب الفم واالسنانذكرمحمد احمد عبدهللا سيف23292202441

3okقاعةثانيعلوم ادارية80.50تمريض عاليذكرمحمد احمد عبده حسان23302206790

3okقاعةثانيعلوم ادارية90.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد احمد محمد سيف23312203868

3okقاعةثانيعلوم ادارية83.38تمريض عاليذكرمحمد احمد محمد علي قفري23322205759
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الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

3okقاعةثانيعلوم ادارية85.75طب عام وجراحةذكرمحمد احمد نعمان حيدره23332200017

3okقاعةثانيعلوم ادارية85.25طب الفم واالسنانذكرمحمد ادريس قائد عبدهللا الحالجب23342206594

3okقاعةثانيعلوم ادارية97.88طب عام وجراحةذكرمحمد الياس محمد عبدالعليم العامري23352200726

3okقاعةثانيعلوم ادارية78.75تمريض عاليذكرمحمد امين طاهر عبدالغني23362206938

3okقاعةثانيعلوم ادارية88.25صيدلةذكرمحمد امين عبدالعزيز عبدالغني23372202354

3okقاعةثانيعلوم ادارية89.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد امين عبده محمد الماس23382200151

3okقاعةثانيعلوم ادارية90.50طب عام وجراحةذكرمحمد امين فرحان سلطان23392204552

3okقاعةثانيعلوم ادارية85.38اسنان+طب عامذكرمحمد امين محسن محمد المحمودي23402202387

3okقاعةثانيعلوم ادارية88.13تمريض+صيدلة+طب اسنانذكرمحمد امين محمد سفيان الحراني23412204454

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.13صيدلةذكرمحمد انور حسان قائد23422204926

3okقاعةثانيعلوم ادارية81.88مختبرات طبيةذكرمحمد انور عبدالحميد السقاف23432200975

3okقاعةثانيعلوم ادارية84.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد انور علي حسان غالب الجعفري23442202285

3okقاعةثانيعلوم ادارية84.38طب عام وجراحةذكرمحمد توفيق عبدالواحد غالب23452200620

3okقاعةثانيعلوم ادارية98.38صيدلة+طب اسنانذكرمحمد توفيق علي ناجي23462201445

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.25اسنان+طب عامذكرمحمد ثابت سلطان عبدالملك23472201382

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد جبريل العزي حميد البريهي23482201794

3okقاعةثانيعلوم ادارية89.25صيدلةذكرمحمد جمال عبدالرحمن ياسر23492204983

3okقاعةثانيعلوم ادارية92.00صيدلة+طب اسنانذكرمحمد جميل عبدالعليم عبدالقوي23502202157

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.88صيدلةذكرمحمد جميل غيالن حسن السوائي23512203096

3okقاعةثانيعلوم ادارية86.75طب عام وجراحةذكرمحمد جميل محمد احمد23522201139

3okقاعةثانيعلوم ادارية93.00تمريض+صيدلة+طب عامذكرمحمد جميل محمد محمد عبدالرزاق23532202259

3okقاعةثانيعلوم ادارية99.38تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد جميل هزاع علي23542200847

3okقاعةثانيعلوم ادارية92.13صيدلة+طب اسنانذكرمحمد حامد محمد محمد الشدادي23552204892

3okقاعةثانيعلوم ادارية91.38صيدلة+طب اسنانذكرمحمد حسن حميد حسن23562201306

3okقاعةثانيعلوم ادارية81.88تمريض عاليذكرمحمد حسن نعمان غالب23572205089

3okقاعةثانيعلوم ادارية98.50طب عام وجراحةذكرمحمد حسيب داؤد اسماعيل العريقي23582200423

3okقاعةثانيعلوم ادارية91.13اسنان+طب عامذكرمحمد حسين احمد صالح القطاع23592205014

5okقاعةثانيعلوم ادارية85.38طب عام وجراحةذكرمحمد حسين عبدهللا عبده23602202051

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.88طب عام وجراحةذكرمحمد حسين غالب ياسر23612204935

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.50مختبرات+صيدلة+طب عامذكرمحمد حمود احمد غالب سيف23622204933

5okقاعةثانيعلوم ادارية97.63اسنان+طب عامذكرمحمد حمود محمد حسن23632202583

5okقاعةثانيعلوم ادارية89.13طب الفم واالسنانذكرمحمد حميد احمد احمد23642204996

5okقاعةثانيعلوم ادارية91.13اسنان+طب عامذكرمحمد حميد شرف غالب العامري23652200380

5okقاعةثانيعلوم ادارية91.00طب عام وجراحةذكرمحمد حميد عبده احمد23662204723

5okقاعةثانيعلوم ادارية97.13صيدلة+طب عامذكرمحمد حميد غالب علي23672200127

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد خالد علي محمد صالح23682202625

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.38تمريض+اسنان+طب عامذكرمحمد خالد محمد عبده احمد23692201894

5okقاعةثانيعلوم ادارية88.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد رزاز عبادي محمد23702206374

5okقاعةثانيعلوم ادارية87.88صيدلةذكرمحمد رشاد سلطان عبدالرب23712201680

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد رشاد هاشم محمد سعيد23722202187

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.13صيدلة+طب عامذكرمحمد رشيد محمد احمد23732202612

5okقاعةثانيعلوم ادارية96.88طب عام وجراحةذكرمحمد رضوان عبدالرحمن عبدهللا23742203649

5okقاعةثانيعلوم ادارية91.25مختبرات+صيدلة+طب عامذكرمحمد رمزي حزام محمد23752201688

5okقاعةثانيعلوم ادارية93.88صيدلة+طب عامذكرمحمد سعيد ابراهيم اسماعيل الهاللي23762200744
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

5okقاعةثانيعلوم ادارية92.38صيدلة+طب عامذكرمحمد سعيد حسان عبدهللا23772200196

5okقاعةثانيعلوم ادارية99.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد سعيد عبدالملك عبدالعزيز23782201309

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد سعيد عبده مقبل23792202234

5okقاعةثانيعلوم ادارية88.75تمريض عاليذكرمحمد سعيد محمد علي عمير23802204097

5okقاعةثانيعلوم ادارية92.63طب عام وجراحةذكرمحمد سعيد محمد فارع23812206720

5okقاعةثانيعلوم ادارية92.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد سلطان عبدهللا عبدالجليل23822202640

5okقاعةثانيعلوم ادارية93.38تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد سلطان قائد احمد23832203335

5okقاعةثانيعلوم ادارية92.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد سمير علي عبده23842201431

5okقاعةثانيعلوم ادارية81.75مختبرات طبيةذكرمحمد شرف الدين فيصل عباس23852202622

5okقاعةثانيعلوم ادارية87.25اسنان+طب عامذكرمحمد صادق سعيد سعيد الحسني23862202037

5okقاعةثانيعلوم ادارية99.38طب عام وجراحةذكرمحمد صادق صالح رسام23872200545

5okقاعةثانيعلوم ادارية89.00تمريض عاليذكرمحمد صادق علي سيف العامري23882204928

5okقاعةثانيعلوم ادارية91.38مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرمحمد صادق محمد احمد مهيوب23892200999

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.25طب عام وجراحةذكرمحمد صديق علي حمود23902206404

5okقاعةثانيعلوم ادارية93.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد صديق محمد احمد23912202801

5okقاعةثانيعلوم ادارية97.63صيدلة+طب عامذكرمحمد ضرار عبدالودود عبدالكريم االصبحي23922200365

5okقاعةثانيعلوم ادارية94.50طب عام وجراحةذكرمحمد طارق محمد ناجي23932204537

5okقاعةثانيعلوم ادارية97.63اسنان+طب عامذكرمحمد طاهر سعيد حسن23942200830

5okقاعةثانيعلوم ادارية86.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد طالل عبدالمجيد عماد عثمان23952202649

5okقاعةثانيعلوم ادارية86.25طب عام وجراحةذكرمحمد طالل محمد قائد السميعي23962202661

5okقاعةثانيعلوم ادارية100.00طب عام وجراحةذكرمحمد طه صالح سيف23972203497

5okقاعةثانيعلوم ادارية95.75طب الفم واالسنانذكرمحمد عادل احمد محمد الشرعبي23982207049

5okقاعةثانيعلوم ادارية92.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عادل عبدالغني سعد23992201493

5okقاعةثانيعلوم ادارية93.88مختبرات+طب عامذكرمحمد عادل على محمد حمادي24002205842

5okقاعةثانيعلوم ادارية84.88طب الفم واالسنانذكرمحمد عادل محمد احمد المقطري24012205679

5okقاعةثانيعلوم ادارية99.00طب عام وجراحةذكرمحمد عادل محمود احمد العليمي24022201097

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عارف عبدالماجد حسن24032202352

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.88صيدلة+طب اسنانذكرمحمد عارف نصر سعد24042205997

5okقاعةثانيعلوم ادارية95.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبد االله عبدالوهاب احمد24052204365

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.75صيدلة+طب عامذكرمحمد عبد الرحمن عبده احمد التاج24062202023

5okقاعةثانيعلوم ادارية100.00تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبد الرحمن قاسم اسماعيل24072200356

5okقاعةثانيعلوم ادارية93.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبد الرحمن محمد غالب التبعي24082201656

5okقاعةثانيعلوم ادارية97.75طب عام وجراحةذكرمحمد عبد الرشيد عبد الولى عبده24092201730

5okقاعةثانيعلوم ادارية92.13طب عام وجراحةذكرمحمد عبد القوي احمد علي24102200540

5okقاعةثانيعلوم ادارية80.25تمريض عاليذكرمحمد عبد القوي حميد دبوان24112206742

5okقاعةثانيعلوم ادارية96.25صيدلةذكرمحمد عبد المغني عبد هللا علي24122202656

5okقاعةثانيعلوم ادارية95.63مختبرات+صيدلةذكرمحمد عبد الوهاب عقالن سعيد24132200534

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبداالله حمود عبدالرب24142205758

5okقاعةثانيعلوم ادارية93.25صيدلة+طب عامذكرمحمد عبداالله عبدالرحمن علي الشميري24152206554

5okقاعةثانيعلوم ادارية99.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبداالله عبده عبدهللا24162200502

5okقاعةثانيعلوم ادارية100.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبداالله محمد عبدالوهاب الفقيه24172202566

5okقاعةثانيعلوم ادارية91.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالباري علي محمد الصلوي24182202623

5okقاعةثانيعلوم ادارية88.13مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرمحمد عبدالباسط عبده احمد الشغدري24192206960

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.13تمريض+مختبرات+صيدلةذكرمحمد عبدالباسط محمد عبده محمد24202203053
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الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

5okقاعةثانيعلوم ادارية89.88اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالباسط محمد ناجي24212200869

5okقاعةثانيعلوم ادارية88.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالباقي عبدهللا غالب24222203058

5okقاعةثانيعلوم ادارية96.25طب عام وجراحةذكرمحمد عبدالجبار قاسم حسن اليوسفي24232201264

5okقاعةثانيعلوم ادارية86.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالحافظ عبدهللا عثمان24242201802

5okقاعةثانيعلوم ادارية80.75مختبرات طبيةذكرمحمد عبدالحفيظ عبدالمجيد محمد24252201681

5okقاعةثانيعلوم ادارية95.25مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرمحمد عبدالحق عبده محمد مدهش24262200983

5okقاعةثانيعلوم ادارية87.25صيدلة+طب اسنانذكرمحمد عبدالحكيم حسن مهيوب السفياني24272201501

5okقاعةثانيعلوم ادارية89.25صيدلةذكرمحمد عبدالحكيم علي هزاع24282205193

5okقاعةثانيعلوم ادارية98.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالحكيم مهيوب غالب24292203010

5okقاعةثانيعلوم ادارية82.75مختبرات طبيةذكرمحمد عبدالحميد محمد صالح الصائغ24302202647

5okقاعةثانيعلوم ادارية86.13اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالحميد محمد ناجي الربيعي24312206576

5okقاعةثانيعلوم ادارية89.63اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالرحمن ابراهيم عبدهللا24322202766

5okقاعةثانيعلوم ادارية89.38طب عام وجراحةذكرمحمد عبدالرحمن احمد عبدالوهاب24332207005

5okقاعةثانيعلوم ادارية94.88تمريض+صيدلة+طب عامذكرمحمد عبدالرحمن عبدالعليم مهيوب24342202877

5okقاعةثانيعلوم ادارية89.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالرحمن علي محمد طالب24352205523

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.88تمريض+طب اسنانذكرمحمد عبدالرحمن محمد عبده24362202156

5okقاعةثانيعلوم ادارية85.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالرحمن محمد قاسم24372206861

5okقاعةثانيعلوم ادارية87.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالرحمن منصور عبدالرحيم24382202829

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.25طب عام وجراحةذكرمحمد عبدالرحيم علي عبده الخامري24392206143

5okقاعةثانيعلوم ادارية88.88طب عام وجراحةذكرمحمد عبدالرزاق عقالن قائد القدسي24402202272

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالرقيب حسن محمد24412200589

5okقاعةثانيعلوم ادارية87.63صيدلةذكرمحمد عبدالرقيب محمد علي24422203940

5okقاعةثانيعلوم ادارية87.00طب عام وجراحةذكرمحمد عبدالرقيب محمد قائد24432202275

5okقاعةثانيعلوم ادارية90.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالرؤوف عبده قاسم24442201689

5okقاعةثانيعلوم ادارية91.63اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالسالم عبدالقوي عبدالوهاب24452200052

5okقاعةثانيعلوم ادارية88.00تمريض+صيدلةذكرمحمد عبدالسالم عبدهللا محمد24462200227

5okقاعةثانيعلوم ادارية92.75طب عام وجراحةذكرمحمد عبدالسالم هزاع عبدالوهاب24472203437

5okقاعةثانيعلوم ادارية94.50صيدلة+طب عامذكرمحمد عبدالعالم شرف محمد العامري24482204931

5okقاعةثانيعلوم ادارية82.25تمريض عاليذكرمحمد عبدالعزيز محمد عباس الحياني24492204792

5okقاعةثانيعلوم ادارية87.88صيدلة+طب اسنانذكرمحمد عبدالعليم احمد عبدهللا24502203239

5okقاعةثانيعلوم ادارية85.75اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالغفار عبدالقاهر عبدالواحد العكادي24512200310

5okقاعةثانيعلوم ادارية99.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالغني احمد عبدهللا سنان24522207143

5okقاعةثانيعلوم ادارية99.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالغني علي احمد24532201911

5okقاعةثانيعلوم ادارية89.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالغني علي سعيد24542203580

5okقاعةثانيعلوم ادارية86.25صيدلة+طب عامذكرمحمد عبدالغني محمد عبدالواسع24552203041

5okقاعةثانيعلوم ادارية98.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالكريم احمد سيف السفياني24562206847

5okقاعةثانيعلوم ادارية93.25طب عام وجراحةذكرمحمد عبدالكريم حامد قاسم مزاحم24572202988

5okقاعةثانيعلوم ادارية85.00مختبرات+صيدلة+طب عامذكرمحمد عبدالكريم حسان قائد24582201962

5okقاعةثانيعلوم ادارية97.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالكريم رزاز عبده24592202238

5okقاعةثانيعلوم ادارية88.88صيدلةذكرمحمد عبدالكريم قاسم محمد العزب24602204363

5okقاعةثانيعلوم ادارية88.50مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرمحمد عبدالكريم نعمان قاسم عبدهللا24612202044

5okقاعةثانيعلوم ادارية85.25اسنان+طب عامذكرمحمد عبدّللاه مارش احمد سعيد24622206008

5okقاعةثانيعلوم ادارية94.13صيدلة+طب عامذكرمحمد عبدهللا سيف سيف غالب24632203908

5okقاعةثانيعلوم ادارية84.25طب عام وجراحةذكرمحمد عبدهللا عبدالغني غانم24642205109
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5okقاعةثانيعلوم ادارية91.38صيدلةذكرمحمد عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا24652200229

5okقاعةثانيعلوم ادارية93.63مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرمحمد عبدهللا عبده قاسم24662202534

5okقاعةثانيعلوم ادارية98.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدهللا غالب محمد24672206562

5okقاعةثانيعلوم ادارية97.38طب عام وجراحةذكرمحمد عبدهللا قائد قاسم شداد24682204768

5okقاعةثانيعلوم ادارية83.25مختبرات طبيةذكرمحمد عبدهللا محمد فرحان24692204546

5okقاعةثانيعلوم ادارية93.50طب عام وجراحةذكرمحمد عبدهللا محمد قائد الشرعبي24702204432

5okقاعةثانيعلوم ادارية85.13طب عام وجراحةذكرمحمد عبدالمجيد عبدهللا احمد24712205360

5okقاعةثانيعلوم ادارية87.00صيدلة+طب عامذكرمحمد عبدالملك احمد محمد سعيد24722203426

5okقاعةثانيعلوم ادارية92.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالملك خالد علي الكمالي24732202892

5okقاعةثانيعلوم ادارية95.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالملك عبدهللا حسن24742204988

5okقاعةثانيعلوم ادارية85.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالملك علي مرشد اسماعيل24752202114

5okقاعةثانيعلوم ادارية94.13طب الفم واالسنانذكرمحمد عبدالملك محسن احمد24762206390

5okقاعةثانيعلوم ادارية84.13صيدلةذكرمحمد عبدالواسع احمد سعيد24772204558

5okقاعةثانيعلوم ادارية89.13مختبرات+اسنان+طب عامذكرمحمد عبدالولي مهيوب بجاش مغلس24782201035

5okقاعةثانيعلوم ادارية91.38طب عام وجراحةذكرمحمد عبدالوهاب طاهر علي24792201677

6okقاعةثالثعلوم ادارية86.88صيدلةذكرمحمد عبدالوهاب محمد منصور24802206893

6okقاعةثالثعلوم ادارية93.00صيدلة+طب اسنانذكرمحمد عبدلباري محمد نعمان24812202351

6okقاعةثالثعلوم ادارية91.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبده احمد زيد المقرعي24822204163

6okقاعةثالثعلوم ادارية87.13طب الفم واالسنانذكرمحمد عبده احمد محمد سعد24832202338

6okقاعةثالثعلوم ادارية74.63تمريض عاليذكرمحمد عبده حسان احمد24842204817

6okقاعةثالثعلوم ادارية85.00طب الفم واالسنانذكرمحمد عبده حسن فارع حسن24852203822

6okقاعةثالثعلوم ادارية91.50تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبده خالد قحطان االدريسي24862201886

6okقاعةثالثعلوم ادارية88.88تمريض+طب اسنانذكرمحمد عبده سالم علي احمد24872203931

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.13مختبرات+طب عامذكرمحمد عبده سيف عساج24882202323

6okقاعةثالثعلوم ادارية89.00اسنان+طب عامذكرمحمد عبده صدام عبده عبدهللا24892201708

6okقاعةثالثعلوم ادارية76.00تمريض عاليذكرمحمد عبده عبدهللا احمد24902205440

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.63مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرمحمد عبده عبدهللا محمد الكمالي24912201938

6okقاعةثالثعلوم ادارية86.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبده علي عبده عباس24922203704

6okقاعةثالثعلوم ادارية93.25صيدلة+طب عامذكرمحمد عبده علي محمد محمد24932203412

6okقاعةثالثعلوم ادارية98.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عبده علي مهيوب24942201663

6okقاعةثالثعلوم ادارية79.00تمريض عاليذكرمحمد عبده قاسم مصلح سيف24952202562

6okقاعةثالثعلوم ادارية93.63صيدلة+طب عامذكرمحمد عبده محمد سعيد24962202096

6okقاعةثالثعلوم ادارية86.50طب عام وجراحةذكرمحمد عبده محمد سفيان24972206741

6okقاعةثالثعلوم ادارية93.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عصام حسان حسن24982206445

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد علي احمد عبدالكريم الرعوي24992200389

6okقاعةثالثعلوم ادارية82.38تمريض+مختبراتذكرمحمد علي احمد محمد حيدرة25002202232

6okقاعةثالثعلوم ادارية91.88تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد علي حسان مهيوب25012202151

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.38صيدلة+طب عامذكرمحمد علي سلطان عثمان الحداد25022201168

6okقاعةثالثعلوم ادارية85.38تمريض+صيدلةذكرمحمد علي عبدهللا الحاج25032203206

6okقاعةثالثعلوم ادارية84.50اسنان+طب عامذكرمحمد علي عبدالواحد سعيد25042202585

6okقاعةثالثعلوم ادارية93.13طب عام وجراحةذكرمحمد علي علي صالح25052206584

6okقاعةثالثعلوم ادارية76.50تمريض عاليذكرمحمد علي فرحان عبدهللا25062204872

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.23اسنان+طب عامذكرمحمد علي محمد الزقري25072201728

6okقاعةثالثعلوم ادارية95.25اسنان+طب عامذكرمحمد علي محمد محسن الحذيفي25082200856
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6okقاعةثالثعلوم ادارية97.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد علي محمد محمد العزي25092206599

6okقاعةثالثعلوم ادارية84.13صيدلةذكرمحمد علي مهيوب علي25102205102

6okقاعةثالثعلوم ادارية87.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد عمر قاسم علي عون25112202340

6okقاعةثالثعلوم ادارية81.38تمريض+مختبراتذكرمحمد غالب مهيوب عبدالجليل25122203054

6okقاعةثالثعلوم ادارية86.25تمريض+صيدلة+طب اسنانذكرمحمد فائد عبدهللا سيف25132204547

6okقاعةثالثعلوم ادارية83.38تمريض عاليذكرمحمد فرحان خالد غالب25142202895

6okقاعةثالثعلوم ادارية89.25طب الفم واالسنانذكرمحمد فهد احمد قاسم25152204600

6okقاعةثالثعلوم ادارية87.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد فهد عبدهللا حسام الكمالي25162205374

6okقاعةثالثعلوم ادارية84.50تمريض+طب عامذكرمحمد فهد علي يحيى الثاليا25172206529

6okقاعةثالثعلوم ادارية86.00طب عام وجراحةذكرمحمد فهد قائد عبدهللا سعيد25182204653

6okقاعةثالثعلوم ادارية91.50طب عام وجراحةذكرمحمد فواز حسان فاضل25192203729

6okقاعةثالثعلوم ادارية86.63طب عام وجراحةذكرمحمد فوزي عباس سيف25202207182

6okقاعةثالثعلوم ادارية94.63طب عام وجراحةذكرمحمد فؤاد حمود منصور علي25212201470

6okقاعةثالثعلوم ادارية94.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد فؤاد عبدهللا محمد غالب مغلس25222200544

6okقاعةثالثعلوم ادارية97.13طب عام وجراحةذكرمحمد فؤاد قاسم غالب هزبر25232203667

6okقاعةثالثعلوم ادارية89.13طب عام وجراحةذكرمحمد فؤاد محمد احمد راوح25242201844

6okقاعةثالثعلوم ادارية79.63مختبرات طبيةذكرمحمد فؤاد محمد سعيد25252203012

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.38صيدلة+طب عامذكرمحمد فؤاد محمد عبدهللا احمد الشجاع25262200587

6okقاعةثالثعلوم ادارية99.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد فيصل احمد عبدالعزيز25272203024

6okقاعةثالثعلوم ادارية87.63تمريض عاليذكرمحمد قاسم عبد الخالق غالب الجبزي25282202821

6okقاعةثالثعلوم ادارية94.13اسنان+طب عامذكرمحمد قاسم علي مهيوب25292200250

6okقاعةثالثعلوم ادارية85.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد قائد احمد عبدالرحمن25302205589

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.00طب الفم واالسنانذكرمحمد قائد احمد عبدالكريم25312205053

6okقاعةثالثعلوم ادارية84.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد مارش عبدهللا على25322202836

6okقاعةثالثعلوم ادارية93.88اسنان+طب عامذكرمحمد مامون سعيد مهيوب25332200773

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.00اسنان+طب عامذكرمحمد مبروك محمد عبدالجليل25342200557

6okقاعةثالثعلوم ادارية86.63اسنان+طب عامذكرمحمد مجيب احمد الحاج عبدهللا25352205844

6okقاعةثالثعلوم ادارية84.13طب الفم واالسنانذكرمحمد محمد حسن عبدالوهاب25362202745

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.25طب عام وجراحةذكرمحمد محمد سلطان عبده25372202935

6okقاعةثالثعلوم ادارية93.75تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد محمد عبدهللا سلطان25382200968

6okقاعةثالثعلوم ادارية92.88صيدلة+طب اسنانذكرمحمد محمد عبده مهيوب البركاني25392204355

6okقاعةثالثعلوم ادارية94.38اسنان+طب عامذكرمحمد محمود ابراهيم علي25402204714

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد محمود احمد نعمان25412204118

6okقاعةثالثعلوم ادارية97.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد محمود عبد القادر حمود25422201942

6okقاعةثالثعلوم ادارية88.63اسنان+طب عامذكرمحمد محمود عبدالعزيز مجاهد25432204694

6okقاعةثالثعلوم ادارية99.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد محمود هزاع عبدة25442200386

6okقاعةثالثعلوم ادارية84.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد محي الدين احمد سعيد25452201838

6okقاعةثالثعلوم ادارية89.63صيدلة+طب عامذكرمحمد مختار محمد عبدهللا25462206338

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد مطهر عبدالرحمن عبدالولي الرميمة25472200973

6okقاعةثالثعلوم ادارية92.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد مطهر عبده ابراهيم25482202993

6okقاعةثالثعلوم ادارية99.13صيدلةذكرمحمد مطيع محمد عبده قائد25492206986

6okقاعةثالثعلوم ادارية94.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد معاذ ثابت محمد علي العسلي25502200624

6okقاعةثالثعلوم ادارية93.13صيدلة+طب اسنانذكرمحمد منصور احمد مقبل25512204129

6okقاعةثالثعلوم ادارية99.50طب عام وجراحةذكرمحمد منصور عبدالحق محمد25522200152
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

6okقاعةثالثعلوم ادارية92.00طب عام وجراحةذكرمحمد منصور عبدالغني مهيوب العليمي25532206092

6okقاعةثالثعلوم ادارية82.13تمريض+مختبراتذكرمحمد منصور عبده علي سعيد25542200632

6okقاعةثالثعلوم ادارية76.38تمريض عاليذكرمحمد منصور يحيى سالم غويث25552205693

6okقاعةثالثعلوم ادارية88.00طب عام وجراحةذكرمحمد منير عبدالسالم حسن25562206789

6okقاعةثالثعلوم ادارية93.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد منير غالب عبده25572201050

6okقاعةثالثعلوم ادارية94.75طب عام وجراحةذكرمحمد مهيوب احمد جباري25582204469

6okقاعةثالثعلوم ادارية83.50مختبرات طبيةذكرمحمد مهيوب احمد هزاع25592206634

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.25صيدلة+طب عامذكرمحمد مهيوب حسن محمد25602204274

6okقاعةثالثعلوم ادارية95.25اسنان+طب عامذكرمحمد مهيوب عبدالرقيب علي الدبعي25612204616

6okقاعةثالثعلوم ادارية88.38اسنان+طب عامذكرمحمد مهيوب عبدالمولى حسن الشدادي25622205999

6okقاعةثالثعلوم ادارية89.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد مهيوب محمد سلطان25632204281

6okقاعةثالثعلوم ادارية93.13صيدلةذكرمحمد نائف محمد احمد المجاهد25642206899

6okقاعةثالثعلوم ادارية94.00مختبرات+اسنان+طب عامذكرمحمد نبيل احمد محمد الشجاع25652202873

6okقاعةثالثعلوم ادارية75.50تمريض عاليذكرمحمد نبيل عبدالكريم عبدهللا25662207073

6okقاعةثالثعلوم ادارية89.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد نبيل مرشد فرحان25672204488

6okقاعةثالثعلوم ادارية97.25طب عام وجراحةذكرمحمد نجيب عبدالحق سيف25682203127

6okقاعةثالثعلوم ادارية94.63اسنان+طب عامذكرمحمد نجيب عبدالكريم محمود المحيا25692201118

6okقاعةثالثعلوم ادارية87.00صيدلة+طب عامذكرمحمد نجيب عبدهللا قائد الشريحي25702206724

6okقاعةثالثعلوم ادارية94.63تمريض+اسنان+طب عامذكرمحمد نجيب محمد عبده عبدهللا25712201896

6okقاعةثالثعلوم ادارية98.00طب عام وجراحةذكرمحمد نضال قاسم احمد الحاج25722206045

6okقاعةثالثعلوم ادارية82.75مختبرات طبيةذكرمحمد هاشم عبدهللا سيف25732205134

6okقاعةثالثعلوم ادارية98.88صيدلة+طب عامذكرمحمد هاشم محمد حسن25742205411

6okقاعةثالثعلوم ادارية88.63صيدلة+طب عامذكرمحمد هائل سعيد عبدهللا هاشم25752201624

6okقاعةثالثعلوم ادارية81.13تمريض+مختبراتذكرمحمد هائل محمد علي الدخين25762204622

6okقاعةثالثعلوم ادارية90.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد هزاع احمد حمود العامري25772203328

6okقاعةثالثعلوم ادارية92.38طب عام وجراحةذكرمحمد هزاع سعيد ناصر محمد25782200663

6okقاعةثالثعلوم ادارية87.00طب الفم واالسنانذكرمحمد وحيد احمد جسار25792200355

6okقاعةثالثعلوم ادارية96.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمد وديع عبدالجليل قائد العريقي25802200352

6okقاعةثالثعلوم ادارية96.13طب عام وجراحةذكرمحمد وليد امين سيف المقطري25812201908

6okقاعةثالثعلوم ادارية93.00اسنان+طب عامذكرمحمد وهيب سعيد قائد الحداد25822201588

6okقاعةثالثعلوم ادارية85.00اسنان+طب عامذكرمحمد وهيب عبدالرحيم محمد25832201262

6okقاعةثالثعلوم ادارية85.13صيدلةذكرمحمد وهيب عبده محمد الشرجبي25842201279

6okقاعةثالثعلوم ادارية82.13تمريض عاليذكرمحمد ياسر عبدالملك احمد الشدادي25852203804

6okقاعةثالثعلوم ادارية81.13تمريض+مختبراتذكرمحمد ياسين عبدهللا احمد البناء25862201488

6okقاعةثالثعلوم ادارية75.38تمريض عاليذكرمحمد يحيى محمد صالح المساوى25872206353

6okقاعةثالثعلوم ادارية87.75اسنان+طب عامذكرمحمد يوسف هائل هزاع25882203887

6okقاعةثالثعلوم ادارية85.75صيدلة+طب اسنانذكرمحمود رياض عثمان مجاهد25892203842

6okقاعةثالثعلوم ادارية99.75تمريض+مختبرات+صيدلة+طب عامذكرمحمود شكيب محمد عبدالخالق25902202267

6okقاعةثالثعلوم ادارية92.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرمحمود عبدالسالم محمد محمد سعيد25912200029

6okقاعةثالثعلوم ادارية94.50طب عام وجراحةذكرمحمود محمد حميد سالم يحيى25922203664

6okقاعةثالثعلوم ادارية87.75طب عام وجراحةذكرمحمود محمد سيف سعيد25932202142

6okقاعةثالثعلوم ادارية97.50صيدلة+طب عامذكرمحمود وسام عبده محمد25942200861

6okقاعةثالثعلوم ادارية96.63طب الفم واالسنانذكرمختار منير صالح احمد اليافعي25952207084

6okقاعةثالثعلوم ادارية92.88اسنان+طب عامذكرمدين عبدالملك محمد عبدهللا25962202505
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

6okقاعةثالثعلوم ادارية84.38تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمراد عبدالسالم مهيوب سعد25972202062

6okقاعةثالثعلوم ادارية85.38صيدلة+طب عامذكرمراد عماد عبده ناجي25982201786

6okقاعةثالثعلوم ادارية92.25طب عام وجراحةأنثىمرام طاهر علي حمود الكامل25992206730

okشمالــايو22مـعلوم ادارية98.13مختبرات+اسنان+طب عامأنثىمرام عبدالحميد نصر محمد26002203772

okشمالــايو22مـعلوم ادارية92.63تمريض+اسنان+طب عامأنثىمرام عبدالعزيز عبدالجليل عبده عبدهللا26012202632

okشمالــايو22مـعلوم ادارية95.25تمريض+اسنان+طب عامأنثىمرام غالب سعيد عبدهللا26022202363

okشمالــايو22مـعلوم ادارية84.88تمريض+طب عامأنثىمرام قائد محمد عبده الشرعبي26032205294

okشمالــايو22مـعلوم ادارية87.25تمريض+طب اسنانأنثىمرام محفوظ طه قائد محمد الجليدي26042200653

okشمالــايو22مـعلوم ادارية90.00مختبرات+طب عامأنثىمرام محمد احمد غالب26052202388

okشمالــايو22مـعلوم ادارية96.88طب عام وجراحةأنثىمرام محمد عبدالرحمن محمد االديمي26062204478

okشمالــايو22مـعلوم ادارية88.50طب الفم واالسنانذكرمرتضى وليد خالد سيف26072204367

okشمالــايو22مـعلوم ادارية92.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرمرسل عادل شرف هزاع المزبري26082205165

okشمالــايو22مـعلوم ادارية88.75طب الفم واالسنانأنثىمرفت رياض محمد محمد عبدهللا26092206569

okشمالــايو22مـعلوم ادارية99.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمروان عبدالقيوم محمد اسماعيل26102201603

okشمالــايو22مـعلوم ادارية93.88طب عام وجراحةذكرمروان عبدالمجيد احمد نصر26112200436

okشمالــايو22مـعلوم ادارية97.88اسنان+طب عامأنثىمروة رياض عبدالقادر احمد26122204661

okشمالــايو22مـعلوم ادارية90.13صيدلةأنثىمروة عبدالسالم اسماعيل الحيدري26132203349

okشمالــايو22مـعلوم ادارية84.13مختبرات طبيةذكرمروة محمد سعيد مسعود الحمادي26142205767

okشمالــايو22مـعلوم ادارية98.13طب عام وجراحةأنثىمروى بدري علي بدر محمد الهتاري26152200567

okشمالــايو22مـعلوم ادارية88.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمروى توفيق عبدهللا محمد غالب26162200904

okشمالــايو22مـعلوم ادارية95.13مختبرات+طب اسنانأنثىمروى جالل احمد مرشد الجبري26172205222

okشمالــايو22مـعلوم ادارية86.38مختبرات طبيةأنثىمروى جمال غالب محمد26182205685

okشمالــايو22مـعلوم ادارية85.88تمريض عاليأنثىمروى خالد محمد عبدالوهاب26192206013

okشمالــايو22مـعلوم ادارية99.50طب عام وجراحةأنثىمروى سعيد قائد محمد26202201522

okشمالــايو22مـعلوم ادارية87.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمروى صادق سعيد مقبل الكمالي26212200546

okشمالــايو22مـعلوم ادارية88.88صيدلةذكرمروى عبدالرحمن عزالدين عبدالرحمن المنصوب26222202307

okشمالــايو22مـعلوم ادارية94.50طب عام وجراحةأنثىمروى عبدالرحمن يحيى عبده زيد26232201180

okشمالــايو22مـعلوم ادارية95.03طب الفم واالسنانأنثىمروى عبدالعزيز الياس يوسف26242202541

okشمالــايو22مـعلوم ادارية97.50اسنان+طب عامأنثىمروى عبدالكريم غالب صالح26252200395

okشمالــايو22مـعلوم ادارية85.50طب عام وجراحةأنثىمروى عبدهللا علي فرحان التبعي26262200058

okشمالــايو22مـعلوم ادارية96.75تمريض+طب عامأنثىمروى غالب احمد عبد الملك26272201377

okشمالــايو22مـعلوم ادارية78.25تمريض عاليأنثىمروى فؤاد محمد عبدهللا احمد26282200583

okشمالــايو22مـعلوم ادارية82.75تمريض+مختبراتأنثىمروى قائد سيف عبدالباقي العامري26292205125

okشمالــايو22مـعلوم ادارية95.88اسنان+طب عامأنثىمروى محمد سعيد ناجي26302200619

okشمالــايو22مـعلوم ادارية90.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمروى مروان صالح حراب26312200934

okشمالــايو22مـعلوم ادارية97.75طب عام وجراحةأنثىمروى مهيوب عبدالكريم غالب26322202378

okشمالــايو22مـعلوم ادارية88.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمروى ناصر فيصل احمد عبدالوهاب26332200555

okشمالــايو22مـعلوم ادارية91.75تمريض+مختبراتأنثىمريم احمد حسن محمد26342207082

okشمالــايو22مـعلوم ادارية95.38طب عام وجراحةأنثىمريم صادق امين علي26352201801

okشمالــايو22مـعلوم ادارية90.63اسنان+طب عامأنثىمريم عبدالفتاح اسماعيل حسن26362205754

okشمالــايو22مـعلوم ادارية91.75صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمريم عبدالقادر محمد عبده26372201399

okشمالــايو22مـعلوم ادارية82.13تمريض+مختبراتأنثىمريم محمد سعيد دبوان سيف26382201533

okشمالــايو22مـعلوم ادارية93.00طب عام وجراحةأنثىمريم محمد عبدهللا محمد26392206240

okشمالــايو22مـعلوم ادارية93.13مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىمريم مصطفي محمد عبدهللا26402205976
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الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب
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ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

okشمالــايو22مـعلوم ادارية96.50اسنان+طب عامذكرمزيد امين محمد حميد26412201785

okشمالــايو22مـعلوم ادارية79.88مختبرات طبيةذكرمشتاق امين طاهر محمد26422202833

okشمالــايو22مـعلوم ادارية80.00تمريض عاليذكرمشرف عبدالكريم قائد احمد المحرابي26432202438

okشمالــايو22مـعلوم ادارية90.88صيدلةذكرمشعل فكري محمد احمد26442202471

okشمالــايو22مـعلوم ادارية91.88تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرمشكور عبدهللا محمد سفيان26452205078

okشمالــايو22مـعلوم ادارية93.38تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمشير حسان قائد مرشد26462205886

okشمالــايو22مـعلوم ادارية94.25تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمشير حمود خالد غالب زربه26472201713

okشمالــايو22مـعلوم ادارية87.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرمشير علي سيف الحاج سيف الحمري26482201720

okشمالــايو22مـعلوم ادارية81.63مختبرات طبيةذكرمشير محمد غالب قائد26492203364

okشمالــايو22مـعلوم ادارية90.88طب عام وجراحةأنثىمشيرة عبده حسن ناجي26502201090

okشمالــايو22مـعلوم ادارية86.50اسنان+طب عامذكرمصطفى احمد عبدهللا هزاع26512204982

okشمالــايو22مـعلوم ادارية85.75تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمصطفى احمد محمد صالح26522203433

okشمالــايو22مـعلوم ادارية86.50صيدلة+طب عامذكرمصطفى جالل احمد محمد26532206885

okشمالــايو22مـعلوم ادارية76.13تمريض عاليذكرمصطفى صادق علي عبدهللا26542204937

okشمالــايو22مـعلوم ادارية88.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمصطفى عبدّللاه محمد قائد الطيار26552202658

okشمالــايو22مـعلوم ادارية90.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمصطفى فهمي عبدالوهاب عبدالحميد26562201432

okشمالــايو22مـعلوم ادارية87.50مختبرات+صيدلةذكرمصطفى كمال عبدالعزيز عبدهللا السبئي26572204719

okشمالــايو22مـعلوم ادارية85.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرمصطفى كمال محمد مهيوب طاهر26582202660

okشمالــايو22مـعلوم ادارية93.88طب عام وجراحةذكرمصطفى محمد عبدالغني عبدالوهاب26592201054

okشمالــايو22مـعلوم ادارية96.75مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمعاذ احمد محمد عبدهللا الوجيه26602201065

okشمالــايو22مـعلوم ادارية88.75صيدلة+طب عامذكرمعاذ عبد الكريم عبده غالب26612201777

okشمالــايو22مـعلوم ادارية85.88طب الفم واالسنانذكرمعاذ علي هاشم حسان سيف26622203464

okشمالــايو22مـعلوم ادارية85.88مختبرات+طب اسنانأنثىمعالي عبدالجليل طاهر حسن26632205773

okشمالــايو22مـعلوم ادارية91.00مختبرات+اسنان+طب عامأنثىمعالي عبدالمجيد محمد عبده26642200576

okشمالــايو22مـعلوم ادارية87.50تمريض+مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىمعالي وديع عبده محمد سيف26652204682

okشمالــايو22مـعلوم ادارية84.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمعتز احمد سعيد عبدهللا26662200822

okشمالــايو22مـعلوم ادارية95.00اسنان+طب عامذكرمعتز انور عبده غالب26672201107

okشمالــايو22مـعلوم ادارية84.75صيدلة+طب اسنانذكرمعتز طالل غانم مقبل26682205224

okشمالــايو22مـعلوم ادارية83.50تمريض+مختبراتذكرمعتز عبدالباسط عبدالمجيد علي القاضي26692200923

okشمالــايو22مـعلوم ادارية90.50صيدلة+طب عامذكرمعتز عبدالقوي غالب فرحان26702202489

okشمالــايو22مـعلوم ادارية91.25اسنان+طب عامذكرمعتز فيصل عبده قائد الحميدي26712201369

okشمالــايو22مـعلوم ادارية76.13تمريض عاليذكرمعتز نعمان عبدالنور عبده الحمزي26722201143

okشمالــايو22مـعلوم ادارية90.75طب عام وجراحةذكرمعتصم شمس الدين عبدهللا حاجب26732205947

okشمالــايو22مـعلوم ادارية85.50اسنان+طب عامذكرمعتصم صالح عبدالشافي عبدهللا26742206019

okشمالــايو22مـعلوم ادارية93.38صيدلةذكرمعتصم عادل مهيوب عبدهللا الفودعي26752205848

okشمالــايو22مـعلوم ادارية85.13مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرمعتصم عبدالرحمن احمد محمد26762202641

okشمالــايو22مـعلوم ادارية96.88اسنان+طب عامذكرمعتصم فواز مهيوب حسن26772201738

okشمالــايو22مـعلوم ادارية87.25تمريض+مختبراتذكرمعتصم محمد علي عبد الحاج26782205189

okشمالــايو22مـعلوم ادارية84.25مختبرات طبيةذكرمعتصم مهيوب محمد سعيد26792204517

okشمالــايو22مـعلوم ادارية86.88مختبرات+طب عامذكرمعمر بجاش فرحان حسن26802204283

okشمالــايو22مـعلوم ادارية90.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمعمر عبدالباسط محمود عبدالحميد26812205381

okشمالــايو22مـعلوم ادارية91.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرمعوذ محمد امين محمد سيف26822205048

okشمالــايو22مـعلوم ادارية88.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمعيد سيف علي سيف احمد الكمالي26832202053

okشمالــايو22مـعلوم ادارية91.75مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمكرم احمد محمد حمود االصبحي26842206022
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okشمالــايو22مـعلوم ادارية91.88طب عام وجراحةذكرمكرم عبدالكريم محمد اسماعيل26852200838

okشمالــايو22مـعلوم ادارية94.00اسنان+طب عامأنثىمكه سعيد عبدهللا طالب االغبري26862201179

okشمالــايو22مـعلوم ادارية97.25تمريض+طب عامأنثىمال منصور محمدعبدالغفار البريهي26872201913

okشمالــايو22مـعلوم ادارية93.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمالك ابو السرور صالح سيف26882206464

okشمالــايو22مـعلوم ادارية96.00اسنان+طب عامأنثىمالك احمد عبده غالب االمير26892200401

okشمالــايو22مـعلوم ادارية88.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمالك اسكندر محمد احمد الوجيه26902201395

okشمالــايو22مـعلوم ادارية95.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمالك رزاز كامل احمد26912201049

okشمالــايو22مـعلوم ادارية96.73طب عام وجراحةأنثىمالك سامي عبد الرحمن االديمي26922203375

okشمالــايو22مـعلوم ادارية99.63صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمالك طالل ابراهيم محمد حسن26932200276

okشمالــايو22مـعلوم ادارية95.88طب الفم واالسنانأنثىمالك طه محمد علي االسدي26942201739

okشمالــايو22مـعلوم ادارية86.00صيدلة+طب اسنانأنثىمالك عبداللطيف محمد حسن26952200661

okشمالــايو22مـعلوم ادارية96.00مختبرات+طب اسنانأنثىمالك مالك محمد قحطان26962200178

okشمالــايو22مـعلوم ادارية95.63مختبرات+اسنان+طب عامأنثىمالك مصطفى عبدهللا الضمري26972200691

okشمالــايو22مـعلوم ادارية94.88طب عام وجراحةأنثىمالك ياسين عبدالباري عبده العبسي26982200228

okشمالــايو22مـعلوم ادارية85.63تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىملكة قاسم مرشد احمد26992206196

okوسطــايو22مـعلوم ادارية99.38اسنان+طب عامأنثىمنار حفيظ عبده قاسم دحوه27002206280

okوسطــايو22مـعلوم ادارية96.50طب عام وجراحةأنثىمنار خالد عبده محمد27012201699

okوسطــايو22مـعلوم ادارية90.63اسنان+طب عامأنثىمنار فؤاد محمد عبدهللا احمد27022200421

okوسطــايو22مـعلوم ادارية90.50طب عام وجراحةأنثىمنار محمد عبدالعزيز عبده فرحان المخالفي27032202523

okوسطــايو22مـعلوم ادارية92.75طب عام وجراحةأنثىمنار محمد علي ناجي نصاري27042202618

okوسطــايو22مـعلوم ادارية96.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمنار مختار عبدالجليل محمود27052201846

okوسطــايو22مـعلوم ادارية90.13مختبرات طبيةأنثىمنار مزيد محمد االغبري27062200441

okوسطــايو22مـعلوم ادارية95.75طب عام وجراحةأنثىمنار مشهور شاهر محمد العريقي27072200924

okوسطــايو22مـعلوم ادارية86.50طب الفم واالسنانأنثىمنار مصطفى عبده سيف علي الدهمشي27082202513

okوسطــايو22مـعلوم ادارية92.75مختبرات+طب عامأنثىمنار نصر محمد حيدر القرشي27092200410

okوسطــايو22مـعلوم ادارية87.63مختبرات+صيدلة+طب اسنانأنثىمنار هاشم عبدالوهاب عبدهللا الحاج27102203425

okوسطــايو22مـعلوم ادارية91.88مختبرات+اسنان+طب عامأنثىمنار وسيم احمد احمد عبدالواسع27112200259

okوسطــايو22مـعلوم ادارية89.75طب الفم واالسنانأنثىمنال عبد الصمد علي حسن العقالني27122205989

okوسطــايو22مـعلوم ادارية97.25اسنان+طب عامأنثىمنال عبدالقادر عبدالرحمن السروري27132203257

okوسطــايو22مـعلوم ادارية97.38اسنان+طب عامأنثىمنال علي احمد محمد27142206226

okوسطــايو22مـعلوم ادارية89.38طب عام وجراحةأنثىمنال علي حسن محمد عمر27152201531

okوسطــايو22مـعلوم ادارية96.25طب عام وجراحةأنثىمنال كمال عبدالرب مهيوب27162202811

okوسطــايو22مـعلوم ادارية96.38مختبرات+اسنان+طب عامأنثىمنال مبارك احمد علي27172203923

okوسطــايو22مـعلوم ادارية86.00طب عام وجراحةأنثىمنال مسعد حمود محمد السالمي27182200933

okوسطــايو22مـعلوم ادارية95.50تمريض+اسنان+طب عامأنثىمنال مسعد عبدهللا سعيد المريسي27192202778

okوسطــايو22مـعلوم ادارية97.63اسنان+طب عامأنثىمناهل فؤاد قاسم احمد الشرعبي27202201473

okوسطــايو22مـعلوم ادارية97.13تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرمنتصر ابراهيم علي عبده27212202781

okوسطــايو22مـعلوم ادارية86.88طب عام وجراحةذكرمنذر احمد عبدالولي سالم27222207037

okوسطــايو22مـعلوم ادارية91.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرمنذر علي احمد حميد27232203280

okوسطــايو22مـعلوم ادارية89.75صيدلة+طب اسنانذكرمنذر محمد احمد عبدالقادر27242201780

okوسطــايو22مـعلوم ادارية91.88طب عام وجراحةذكرمنذر محمد عبده محمد الحميدي27252202244

okوسطــايو22مـعلوم ادارية97.25تمريض+صيدلة+طب اسنانذكرمنصور عبدالسالم عبدهللا صالح27262204288

okوسطــايو22مـعلوم ادارية87.50اسنان+طب عامذكرمنصور عبدالملك منصور صالح السبئي27272204701

okوسطــايو22مـعلوم ادارية95.63طب عام وجراحةذكرمنور نجيب عبدالسالم عبدالوهاب27282204767
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okوسطــايو22مـعلوم ادارية93.75صيدلة+طب عامأنثىمنى امين عبدالعزيز عبدالغني الصائدي27292202350

okوسطــايو22مـعلوم ادارية85.50تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمنى عادل قاسم مهيوب27302201247

okوسطــايو22مـعلوم ادارية98.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمنى عبدالرحمن احمد عبدهللا27312200213

okوسطــايو22مـعلوم ادارية88.50اسنان+طب عامأنثىمنى عبده عبدهللا عبده الحداد27322201296

okوسطــايو22مـعلوم ادارية80.63تمريض+مختبراتأنثىمنى فؤاد علي عبدالرحمن الطيار27332205936

okوسطــايو22مـعلوم ادارية90.00تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانأنثىمني عبدالغني محمد مهيوب27342201081

okوسطــايو22مـعلوم ادارية96.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمنياء عبدهللا محمد عبدهللا27352204470

okوسطــايو22مـعلوم ادارية91.25طب عام وجراحةذكرمنير نجيب محمد سلطان المخالفي27362200057

okوسطــايو22مـعلوم ادارية86.13اسنان+طب عامذكرمنيف عبدالباسط محمد سيف27372200909

okوسطــايو22مـعلوم ادارية86.25تمريض+مختبرات+طب عامأنثىمها ابراهيم عبدهللا محمد الصغير27382201123

okوسطــايو22مـعلوم ادارية99.88تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىمها بجاش عبدالرحمن الكمالي27392201004

okوسطــايو22مـعلوم ادارية83.38تمريض عاليأنثىمها عادل احمد محمد االصابي27402200777

okوسطــايو22مـعلوم ادارية88.00مختبرات+طب عامأنثىمها عبدالقوي عبده محمد27412200547

okوسطــايو22مـعلوم ادارية87.88اسنان+طب عامأنثىمها عبدالكريم خالد ردمان27422203189

okوسطــايو22مـعلوم ادارية91.13تمريض+مختبرات+طب عامأنثىمها عبدهللا محمد احمد بشير27432205163

okوسطــايو22مـعلوم ادارية97.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمها عبده غالب محمد العتابي27442202584

okوسطــايو22مـعلوم ادارية84.13تمريض+مختبراتأنثىمهاد عماد طاهر سعيد الصوفي27452204922

okوسطــايو22مـعلوم ادارية94.25طب عام وجراحةذكرمهند جميل عبدالغني سلطان27462206169

okوسطــايو22مـعلوم ادارية87.63طب عام وجراحةذكرمهند خالد امين محمد عبد الرحمن المقطري27472202486

okوسطــايو22مـعلوم ادارية99.00اسنان+طب عامذكرمهند صادق طاهر عبدالنور الحميري27482203749

okوسطــايو22مـعلوم ادارية87.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرمهند عبداالله سعيد بن سعيد27492203783

okوسطــايو22مـعلوم ادارية97.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمهند عبدالرحمن عبدهللا احمد فاضل27502205345

okوسطــايو22مـعلوم ادارية91.88صيدلة+اسنان+طب عامذكرمهند عبدهللا سيف حسن27512202321

okوسطــايو22مـعلوم ادارية86.50صيدلة+طب عامذكرمهند عبدالمولى محمد غالب27522202312

okوسطــايو22مـعلوم ادارية94.25اسنان+طب عامذكرمهند عبده خالد حسن الحيدري27532203271

okوسطــايو22مـعلوم ادارية87.50طب عام وجراحةذكرمهند فهد صالح القاضي27542205218

okوسطــايو22مـعلوم ادارية83.63مختبرات طبيةذكرمهند محمد قائد مهيوب الكمالي27552201487

okوسطــايو22مـعلوم ادارية84.50صيدلة+طب اسنانذكرمهند منصور عبدالخالق عبدالواسع27562206926

okوسطــايو22مـعلوم ادارية88.50تمريض+طب اسنانذكرمهيب عبدهللا محمد عون27572204280

okوسطــايو22مـعلوم ادارية85.00صيدلة+طب اسنانذكرمهيب فؤاد عثمان ناجي المشهري27582201826

okوسطــايو22مـعلوم ادارية98.13مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرمهيب محمد محمد صالح زربة27592201404

okوسطــايو22مـعلوم ادارية88.25طب عام وجراحةذكرمهيوب احمد عبده مهيوب27602206417

okوسطــايو22مـعلوم ادارية93.00مختبرات+اسنان+طب عامذكرمهيوب خالد قاسم مقبل27612200028

okوسطــايو22مـعلوم ادارية90.75صيدلة+طب عامذكرمهيوب غالب مهيوب صالح27622202630

okوسطــايو22مـعلوم ادارية81.13مختبرات طبيةأنثىمواهب عبدالجليل عبدالسالم دبوان سيف27632201525

okوسطــايو22مـعلوم ادارية91.25تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىمواهب محمد عبده سعيد27642201372

okوسطــايو22مـعلوم ادارية100.00مختبرات طبيةأنثىمواهب نورالدين عبده مقبل27652204518

okوسطــايو22مـعلوم ادارية92.63طب عام وجراحةأنثىمودة مشير جمال فارع االكحلي27662200895

okوسطــايو22مـعلوم ادارية88.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىمودية محمد احمد عبدهللا27672201272

okوسطــايو22مـعلوم ادارية96.50تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرموسى احمد خالد غالب زربة27682201405

okوسطــايو22مـعلوم ادارية84.50صيدلةذكرموسى سيف احمد محمد27692204929

okوسطــايو22مـعلوم ادارية95.00صيدلة+طب عامذكرموسى عبدالقوي عبده محمد27702203699

okوسطــايو22مـعلوم ادارية96.38طب عام وجراحةذكرموسى محمد شرف ثابت27712206254

okوسطــايو22مـعلوم ادارية90.25اسنان+طب عامذكرموفق علي كامل قنبر27722200845
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okوسطــايو22مـعلوم ادارية89.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرموفق فؤاد احمد قائد27732204865

okوسطــايو22مـعلوم ادارية90.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرموهوب محمد محمد عبده27742203026

okوسطــايو22مـعلوم ادارية95.00اسنان+طب عامذكرمؤيد جابر سيف سفيان الجابري27752206754

okوسطــايو22مـعلوم ادارية85.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرمؤيد سلطان قائد محمد27762206157

okوسطــايو22مـعلوم ادارية95.38اسنان+طب عامذكرمؤيد عبدالباسط عبدهللا مسعد27772203368

okوسطــايو22مـعلوم ادارية85.88اسنان+طب عامذكرمؤيد عبدالملك محمد عبدهللا27782202504

okوسطــايو22مـعلوم ادارية86.88مختبرات+اسنان+طب عامذكرمؤيد مختار سعيد حسان احمد27792202319

okوسطــايو22مـعلوم ادارية99.63طب عام وجراحةذكرمؤيد معاذ طاهر صالح المقطري27802204940

okوسطــايو22مـعلوم ادارية90.38مختبرات+اسنان+طب عامأنثىمي محمد حسن فرحان الحميري27812200757

okوسطــايو22مـعلوم ادارية90.75مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىميان محمود عبدالواسع سعيد الصوفي27822205735

okوسطــايو22مـعلوم ادارية87.75طب عام وجراحةأنثىميثاء سالم عبدهللا محمد العليوي27832201159

okوسطــايو22مـعلوم ادارية81.75تمريض عاليأنثىميثاق عبدالوهاب احمد دائل27842201759

okوسطــايو22مـعلوم ادارية88.75تمريض+مختبراتأنثىميسون عبدالسالم احمد محمد27852205962

okوسطــايو22مـعلوم ادارية93.50طب عام وجراحةذكرميسون عبدهللا عبدالحبيب عبدالرزاق27862205730

okوسطــايو22مـعلوم ادارية96.88تمريض+مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىميسونة عبده قاسم محمد عبده27872201383

okوسطــايو22مـعلوم ادارية98.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرميمون عبدالباسط محمد قائد27882200277

okوسطــايو22مـعلوم ادارية91.50تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىميمونة عادل حميد الحاج احمد الحداد27892200273

okوسطــايو22مـعلوم ادارية82.75تمريض عاليأنثىميمونة عبده علي سعيد27902202594

okوسطــايو22مـعلوم ادارية96.50تمريض+اسنان+طب عامأنثىميهال مسعد عبدهللا سعيد المريسي27912202772

okوسطــايو22مـعلوم ادارية87.38اسنان+طب عامذكرنادر احمد جسار سعيد27922200065

okوسطــايو22مـعلوم ادارية89.88تمريض+صيدلة+طب اسنانذكرنادر احمد عبدالصمد قاسم27932206858

okوسطــايو22مـعلوم ادارية90.63تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرنادر محمد عبده احمد المحرابي27942200087

okوسطــايو22مـعلوم ادارية93.13اسنان+طب عامأنثىنازك نجيب ابراهيم احمد27952204692

okوسطــايو22مـعلوم ادارية86.50صيدلة+طب عامذكرنافع صادق عبداالله عون احمد27962205969

okوسطــايو22مـعلوم ادارية97.25صيدلة+طب اسنانذكرنافع عبدالمعطي محمد قاسم العامري27972202293

okوسطــايو22مـعلوم ادارية87.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرنافع منصور ناشر هزاع27982206586

okوسطــايو22مـعلوم ادارية95.13اسنان+طب عامأنثىناهد رائد محمد احمد قاسم27992201956

okوسطــايو22مـعلوم ادارية89.38طب عام وجراحةأنثىناهد عمران ابراهيم سيف ناجي28002202615

okوسطــايو22مـعلوم ادارية77.38تمريض عاليأنثىناهد معمر احمد بن احمدالسجع28012206231

okوسطــايو22مـعلوم ادارية88.13تمريض+مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرنائف عبدالعزيز احمد راوح28022203346

okوسطــايو22مـعلوم ادارية83.25تمريض عاليأنثىنبا عبدالرحمن محمد سالم28032205529

okوسطــايو22مـعلوم ادارية92.38اسنان+طب عامذكرنبيل عبده احمد محمد الفقيه28042200974

okوسطــايو22مـعلوم ادارية84.50تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرنبيل محمد احمد سعيد28052200738

okوسطــايو22مـعلوم ادارية80.50مختبرات طبيةأنثىنبيهة احمد غالب محمد28062202322

okوسطــايو22مـعلوم ادارية87.00تمريض+مختبرات+طب عامأنثىنبيهه نبيل عبده محمد صالح28072205397

okوسطــايو22مـعلوم ادارية93.13طب الفم واالسنانأنثىنجالء شوقي قاسم هزاع28082201706

okوسطــايو22مـعلوم ادارية95.88طب عام وجراحةذكرنجم الدين احمد حسن قحطان28092205932

okوسطــايو22مـعلوم ادارية89.50طب عام وجراحةذكرنجم الدين جميل عبدهللا سرحان28102202320

okوسطــايو22مـعلوم ادارية94.38صيدلة+طب عامذكرنجم الدين حسن احمد محمد قحطان28112205050

okوسطــايو22مـعلوم ادارية92.38مختبرات+طب عامذكرنجم الدين سالم علي صالح28122206644

okوسطــايو22مـعلوم ادارية85.88صيدلة+طب عامذكرنجم الدين عبدهللا حمود علي الوتيري28132202827

okوسطــايو22مـعلوم ادارية92.38طب عام وجراحةذكرنجم الدين عبده احمد سعيد28142201912

okوسطــايو22مـعلوم ادارية95.38صيدلة+طب عامذكرنجم الدين مالك قاسم عبدهللا28152202886

okوسطــايو22مـعلوم ادارية93.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرنجم الدين مثنى سعيد قاسم28162200180
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okوسطــايو22مـعلوم ادارية91.00مختبرات+اسنان+طب عامذكرنجم عبداالحد شرف محمد عبدهللا الجرادي28172202163

okوسطــايو22مـعلوم ادارية88.25اسنان+طب عامذكرنجم عبده محمد اسماعيل28182205577

okوسطــايو22مـعلوم ادارية91.25تمريض+صيدلة+طب عامذكرنجمي احمد محمد عبده هائل28192204350

okيمينــايو22مـعلوم ادارية94.00صيدلة+طب عامذكرنجيب احمد قاسم سعيد28202201130

okيمينــايو22مـعلوم ادارية97.13صيدلةذكرنجيب احمد محمد غيالن28212205350

okيمينــايو22مـعلوم ادارية91.75تمريض+اسنان+طب عامأنثىندى رزاز محمد احمد التبعي28222201282

okيمينــايو22مـعلوم ادارية99.50مختبرات+اسنان+طب عامأنثىندى عبدالسالم فرحان ناجي مفلح28232202707

okيمينــايو22مـعلوم ادارية88.50تمريض عاليأنثىندى عبدالغني صالح حسن الحسني28242205904

okيمينــايو22مـعلوم ادارية88.00تمريض+مختبرات+طب اسنانأنثىندى عبدهللا عثمان عبدهللا28252203725

okيمينــايو22مـعلوم ادارية94.38طب الفم واالسنانأنثىندى فهد امين محمد علي مرعي28262206865

okيمينــايو22مـعلوم ادارية90.00اسنان+طب عامأنثىندى فؤاد نعمان قائد28272200984

okيمينــايو22مـعلوم ادارية90.00اسنان+طب عامأنثىندى ماجد عبدالحميد محمد العليمي28282200236

okيمينــايو22مـعلوم ادارية91.68صيدلة+طب عامذكرنديم سعيد مهيوب عبدالرزاق28292206462

okيمينــايو22مـعلوم ادارية93.50طب عام وجراحةذكرنديم عارف محمد عثمان28302202592

okيمينــايو22مـعلوم ادارية90.75تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرنذير سلطان عبده عبدهللا قاسم28312202093

okيمينــايو22مـعلوم ادارية83.50مختبرات طبيةذكرنذير عبدالباري احمد عبدالرحمن28322204456

okيمينــايو22مـعلوم ادارية96.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرنذير عبدهللا نعمان محمد احمد28332205147

okيمينــايو22مـعلوم ادارية97.00طب عام وجراحةذكرنذير علي علي حسين الذيب28342206405

okيمينــايو22مـعلوم ادارية94.50صيدلة+طب اسنانذكرنزار محبوب عبالحميد محمد الطيب28352201592

okيمينــايو22مـعلوم ادارية95.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرنزار محمد محمد علي النور28362201877

okيمينــايو22مـعلوم ادارية82.88تمريض عاليأنثىنسرين راشد علي عبد المجيد الصغير28372204473

okيمينــايو22مـعلوم ادارية96.25اسنان+طب عامأنثىنسرين ياسر احمد قائد مسعود28382203424

okيمينــايو22مـعلوم ادارية91.00صيدلة+طب عامأنثىنسمة سعيد علي فرحان الهمداني28392203988

okيمينــايو22مـعلوم ادارية90.38اسنان+طب عامأنثىنسمة محمد هزاع محمد اسماعيل28402201849

okيمينــايو22مـعلوم ادارية99.25طب عام وجراحةأنثىنسيبة احمد احمد قاسم سنان28412202686

okيمينــايو22مـعلوم ادارية97.63اسنان+طب عامأنثىنسيبة جالل عبدالسالم عبده ملهي28422201170

okيمينــايو22مـعلوم ادارية99.00طب عام وجراحةأنثىنسيبة جالل عبدالقادر سعيد28432205935

okيمينــايو22مـعلوم ادارية91.25تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىنسيبة رشاد عبده محمد ناجي28442202569

okيمينــايو22مـعلوم ادارية96.88اسنان+طب عامأنثىنسيبة سمير علي ناجي28452201979

okيمينــايو22مـعلوم ادارية86.50طب عام وجراحةذكرنسيبة عادل قائد محمد سعيد االثوري28462205951

okيمينــايو22مـعلوم ادارية90.13مختبرات طبيةأنثىنسيبة عبدالحكيم عبدالواحد سيف28472206439

okيمينــايو22مـعلوم ادارية93.25طب عام وجراحةأنثىنسيبة عبدالنور عبده غالب الخليدي28482205197

okيمينــايو22مـعلوم ادارية89.88طب عام وجراحةأنثىنسيبة عصام امين شكري رضا28492200305

okيمينــايو22مـعلوم ادارية83.25تمريض عاليأنثىنسيبة محمد ثابت راشد28502207064

okيمينــايو22مـعلوم ادارية97.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىنسيبه عبدالرحمن شمسان احمد28512205173

okيمينــايو22مـعلوم ادارية98.13تمريض+صيدلة+طب عامأنثىنسيبه مؤنس محمد عبدالواحد الحميري28522200237

okيمينــايو22مـعلوم ادارية93.25اسنان+طب عامأنثىنسيم سعيد احمد فارع28532204023

okيمينــايو22مـعلوم ادارية96.25اسنان+طب عامذكرنشوان حمير محمود محمد الحميري28542201205

okيمينــايو22مـعلوم ادارية87.75طب الفم واالسنانذكرنشوان رزاز عبدالمجيد حزام28552206890

okيمينــايو22مـعلوم ادارية86.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرنشوان عبدالرب قايد ناجي28562201775

okيمينــايو22مـعلوم ادارية95.63تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرنصار امين عبده محمد سيف28572202777

okيمينــايو22مـعلوم ادارية96.63طب عام وجراحةذكرنصار محمد صالح عبده الصيادي28582203979

okيمينــايو22مـعلوم ادارية92.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرنصر ابراهيم محمد علي28592200631

okيمينــايو22مـعلوم ادارية97.63تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامذكرنصر احمد عبدالملك ابراهيم28602202160
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

okيمينــايو22مـعلوم ادارية84.38تمريض+مختبراتذكرنصير طالل سعيد مهيوب28612200935

okيمينــايو22مـعلوم ادارية98.50اسنان+طب عامأنثىنعمه محمود عبدالمجيد هزاع28622200666

okيمينــايو22مـعلوم ادارية97.63اسنان+طب عامأنثىنقاء سعيد احمد محمد الصبري28632200985

okيمينــايو22مـعلوم ادارية99.50طب عام وجراحةذكرنمران علي عبدهللا احمد الذرار28642201827

okيمينــايو22مـعلوم ادارية99.25طب عام وجراحةأنثىنهال نبيل احمد حسن المجاهد28652201951

okيمينــايو22مـعلوم ادارية81.50مختبرات طبيةأنثىنهلة عبدالمنان قائد نصر28662203560

okيمينــايو22مـعلوم ادارية91.75تمريض+مختبراتأنثىنهلة محمد محمد علي ناجي28672205854

okيمينــايو22مـعلوم ادارية91.00تمريض+مختبراتأنثىنهله عبدالرقيب عبدهللا عبد الرزاق28682201471

okيمينــايو22مـعلوم ادارية85.00طب عام وجراحةأنثىنهى خالد عبد الوهاب مسعد الوهبي28692206800

okيمينــايو22مـعلوم ادارية92.00تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىنهى صادق سعيد فرحان المانعي28702200591

okيمينــايو22مـعلوم ادارية87.88طب الفم واالسنانأنثىنهى عبدالرقيب لطف هزاع28712200525

okيمينــايو22مـعلوم ادارية89.00تمريض+طب اسنانأنثىنهى عبدالعليم علي محمد28722204276

okيمينــايو22مـعلوم ادارية94.00طب عام وجراحةأنثىنهى عبدالغفار محمد عبدالجليل28732206794

okيمينــايو22مـعلوم ادارية88.63طب عام وجراحةأنثىنهى عبدهللا حمود سعيد28742207178

okيمينــايو22مـعلوم ادارية96.63تمريض+مختبرات+اسنان+طب عامأنثىنهى فهد عبده ناجي سعيد الفقيه28752203494

okيمينــايو22مـعلوم ادارية85.50تمريض+صيدلةأنثىنهى محمد احمد علي الدهي28762200729

okيمينــايو22مـعلوم ادارية91.63طب عام وجراحةأنثىنهى نجيب محمد محمود غالب28772201361

okيمينــايو22مـعلوم ادارية86.25تمريض عاليذكرنهى نصر حامد حزام28782206805

okيمينــايو22مـعلوم ادارية97.63صيدلة+طب عامذكرنواف خليل عبدهللا حسان28792201390

okيمينــايو22مـعلوم ادارية84.38طب عام وجراحةذكرنواف عبدهللا علي علي قحيش28802206017

okيمينــايو22مـعلوم ادارية83.88تمريض عاليأنثىنوال طارش احمد سلطان28812203839

okيمينــايو22مـعلوم ادارية94.00طب عام وجراحةأنثىنوال عبدالباسط عبدهللا علي28822203906

okيمينــايو22مـعلوم ادارية97.00تمريض+اسنان+طب عامأنثىنوال علي احمد محمد المنصوب28832201063

okيمينــايو22مـعلوم ادارية92.38مختبرات+اسنان+طب عامأنثىنوال مبارك احمد علي امين28842203920

okيمينــايو22مـعلوم ادارية91.50تمريض+مختبرات+طب عامأنثىنوال محمد مقبل عبدهللا28852203604

okيمينــايو22مـعلوم ادارية85.88صيدلة+طب عامذكرنوح عبده علي عبدهللا28862204110

okيمينــايو22مـعلوم ادارية86.75صيدلة+اسنان+طب عامذكرنور الدين حمود احمد سعيد الحيدري28872203651

okيمينــايو22مـعلوم ادارية94.13مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىنور عبدالسالم هزاع الحاج علي28882203537

okيمينــايو22مـعلوم ادارية89.50طب الفم واالسنانأنثىنور عبدالواسع احمد قائد28892205545

okيمينــايو22مـعلوم ادارية96.88مختبرات+طب عامأنثىنور محمد علي احمد يحيى28902201919

okيمينــايو22مـعلوم ادارية93.38اسنان+طب عامأنثىنور نجيب عبدهللا احمد28912203932

okيمينــايو22مـعلوم ادارية88.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرنورالدين سعيد محمد علي28922200507

okيمينــايو22مـعلوم ادارية88.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرنورالدين محمد حسن محمد فاضل28932203067

okيمينــايو22مـعلوم ادارية93.25طب عام وجراحةذكرنورالدين محمد قائد خالد االدريسي28942200031

okيمينــايو22مـعلوم ادارية91.88طب عام وجراحةأنثىنورة احمد محمود عبدهللا النجار28952203018

okيمينــايو22مـعلوم ادارية88.50اسنان+طب عامأنثىنورة خالد سعيد خالد الحميدي28962202268

okيمينــايو22مـعلوم ادارية88.75اسنان+طب عامأنثىنورة رشاد امين محمد الكمالي28972202898

okيمينــايو22مـعلوم ادارية82.75تمريض عاليأنثىنوره عبده سعيد بن سعيد28982205111

okيمينــايو22مـعلوم ادارية100.00مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىنوف عارف عبدالعليم حسان28992201497

okيمينــايو22مـعلوم ادارية94.50طب عام وجراحةأنثىنوف مازن عبدالرحمن عبدهللا29002200694

okيمينــايو22مـعلوم ادارية89.25تمريض+مختبرات+صيدلةأنثىنوف منير رزاز محمد29012205378

okيمينــايو22مـعلوم ادارية91.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرنوفل صادق حمود سلطان29022201482

okيمينــايو22مـعلوم ادارية86.13صيدلةذكرنوفل قائد محمد غالب29032205897

okيمينــايو22مـعلوم ادارية86.50صيدلة+طب اسنانذكرنوفل نبيل عبده سعيد قحطان29042202868
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الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

okيمينــايو22مـعلوم ادارية96.13اسنان+طب عامأنثىهاجر احمد مسعد محمد النجار29052204895

okيمينــايو22مـعلوم ادارية92.00طب عام وجراحةأنثىهاجر طالل غالب سفيان29062206608

okيمينــايو22مـعلوم ادارية96.38طب عام وجراحةأنثىهاجر عبدهللا مهيوب علي غيثان29072202706

okيمينــايو22مـعلوم ادارية89.00اسنان+طب عامذكرهارون احمد ناشر سعيد الحمري29082206302

okيمينــايو22مـعلوم ادارية90.88صيدلةذكرهارون ادم محمد علي29092203482

okيمينــايو22مـعلوم ادارية88.75تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرهارون رشاد سلطان قاسم29102200795

okيمينــايو22مـعلوم ادارية91.25اسنان+طب عامذكرهارون سعيد قائد احمد29112200312

okيمينــايو22مـعلوم ادارية90.13تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرهارون مسعد محمد حسن29122202947

okيمينــايو22مـعلوم ادارية90.75صيدلة+طب عامأنثىهالة امين محمد حسن قاسم المخالفي29132202975

okيمينــايو22مـعلوم ادارية89.50طب عام وجراحةأنثىهالة علي عبده فرحان29142204203

okيمينــايو22مـعلوم ادارية81.50مختبرات طبيةأنثىهالة محمد عبدالحكيم علي29152205226

okيمينــايو22مـعلوم ادارية92.13مختبرات طبيةأنثىهاله احمد محمد عدالعليم الشرعبي29162202666

okيمينــايو22مـعلوم ادارية95.25صيدلة+اسنان+طب عامذكرهاني عبدهللا محمد غالب29172201040

okيمينــايو22مـعلوم ادارية88.25تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرهاني عبدالوهاب علي منصر29182203143

okيمينــايو22مـعلوم ادارية95.25مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرهاني محمد حسن محمد المروسي29192206669

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية97.63مختبرات+اسنان+طب عامذكرهايل سعيد احمد علي29202200374

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية95.25صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهبة الرحمن احمد حميد المجاهد29212203977

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية96.25مختبرات+طب عامأنثىهبة خليل طاهر محمد مرشد29222204419

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية89.13تمريض+مختبراتأنثىهبة عبدالرحمن محمد حسن القاضي29232202840

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية94.38مختبرات+طب اسنانأنثىهبة عبدالقادر عبدالرحمن احمد السروري29242203600

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية91.50تمريض عاليأنثىهبة فكري خليل عبده29252201975

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية94.88طب عام وجراحةأنثىهبة محمد احمد شمالن29262201013

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية97.75مختبرات+طب عامأنثىهبة محمد علي احمد يحي29272201917

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية95.25طب عام وجراحةأنثىهبة ياسين عبدالجبار عبدالغني السبئي29282202838

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية93.00تمريض عاليأنثىهبه امين عبدالحميد عبدالرحمن29292204886

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية79.88تمريض عاليأنثىهبه جميل عبدالجبار محفوظ الشميري29302203174

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية89.25طب عام وجراحةأنثىهبه رمزي عبدهللا احمد29312205288

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية96.50اسنان+طب عامأنثىهبه عبدالجبار علي االجدل29322204093

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية88.88اسنان+طب عامأنثىهبه عبدالرقيب قاسم يحيى29332202356

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية83.00مختبرات طبيةأنثىهبه عوض امين سالم عبدهللا29342200831

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية98.25اسنان+طب عامأنثىهبه فؤاد عبده علي الشريحي29352200699

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية84.75تمريض عاليأنثىهبه محمد حسان عبدالرحيم الوافي29362202481

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية90.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهبه محمد غالب احمد الوجية29372200602

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية89.63تمريض+صيدلةأنثىهبه نجيب مهيوب محمد29382205016

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية93.63صيدلة+طب عامأنثىهدايات احمد علي ناصر الرداعي29392200987

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية97.63تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهداية سعيد سيف محمد29402201354

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية89.25طب الفم واالسنانأنثىهداية عبدالتواب احمد اسماعيل29412205821

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية85.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهداية فواز عبدهللا محمد البدوي29422205051

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية87.50مختبرات+طب عامأنثىهدى سعيد غالب حسان29432201804

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية90.00تمريض+اسنان+طب عامأنثىهدى عبدالباسط مهيوب حسن القاضي29442202535

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية84.38مختبرات+طب اسنانأنثىهدى عبدهللا محي الدين عبدالفتاح29452203134

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية88.25اسنان+طب عامأنثىهدى محمد احمد عبده29462206111

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية86.63طب الفم واالسنانأنثىهدى محمد قائد ذياب29472202408

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية93.38صيدلة+طب عامأنثىهديل احمد سعيد محمد منصور29482201694
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(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية97.50تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهديل احمد عبدالجليل احمد الشرجبي29492200559

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية96.13مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىهديل احمد عبدهللا عبد العزيز القباطي29502206129

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية97.63اسنان+طب عامأنثىهديل انور محمد احمد29512204846

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية84.38مختبرات+صيدلةأنثىهديل جالل عبدالجليل سفيان البريهي29522207180

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية96.88مختبرات+طب عامأنثىهديل جميل عبدهللا مهيوب المر29532201665

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية100.00طب عام وجراحةأنثىهديل رزاز سيف عبدالجليل الحسامي29542202170

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية89.25طب عام وجراحةأنثىهديل رزاز عبده فرحان29552204778

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية96.13تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهديل سلطان قاسم علي محمد29562200279

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية90.00اسنان+طب عامأنثىهديل صدقي حمود عبده عبيد29572201937

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية97.77طب عام وجراحةأنثىهديل طه عبده النابهي29582200604

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية88.25اسنان+طب عامأنثىهديل عبدالغني علي احمد هاشم29592200836

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية94.50صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهديل عبدالغني علي عبده العديني29602201867

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية92.88طب عام وجراحةأنثىهديل عبده احمد علي الهريش29612206550

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية97.00صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهديل عبده احمد قحطان الكمالي29622203249

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية83.88تمريض+مختبراتأنثىهديل عفيف موفق مهيوب29632205423

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية94.88طب عام وجراحةأنثىهديل علي محمد محمد سعيد القباطي29642205233

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية95.63طب عام وجراحةأنثىهديل فؤاد محمد هزاع29652200332

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية96.13اسنان+طب عامأنثىهديل متوكل روحان عقالن29662200494

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية75.50تمريض عاليأنثىهديل محمد سعيد احمد عنبر29672205093

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية92.00طب عام وجراحةأنثىهديل محمد سعيد عبده الفقية29682201750

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية98.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهديل محمد عبدهللا مقبل علي29692200585

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية83.88تمريض عاليأنثىهديل محمد فرحان قاسم29702201633

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية92.38اسنان+طب عامأنثىهديل محمد قائد علي سالم29712205757

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية95.88تمريض+صيدلة+طب عامأنثىهديل محمد محمد ابراهيم29722201380

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية87.13صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهديل مختار حمود عبدالنور29732201500

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية87.75طب عام وجراحةأنثىهديل منصور عبدهللا ثابت قاسم29742201073

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية84.13اسنان+طب عامأنثىهديل نبيل احمد عبدهللا الداللي29752207302

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية84.75تمريض+طب عامأنثىهديل نجيب عبدالجليل سلطان الشميري29762203291

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية90.13تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهديل نجيب محمد علي29772200376

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية96.88مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىهديل وهيب محمد احمد صالح29782200396

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية96.50اسنان+طب عامذكرهشام عباس عبده احمد الصبري29792200825

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية87.75صيدلة+طب اسنانذكرهشام عبدالكريم هزاع محمد29802203029

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية93.38طب عام وجراحةذكرهشام عبدهللا احمد سيف خالد29812206568

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية99.00صيدلة+اسنان+طب عامذكرهشام عبدالواسع عبده قائد29822200677

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية75.13تمريض عاليذكرهشام فاضل محمد سعيد الزغروري29832202509

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية96.63اسنان+طب عامذكرهشام فؤاد علي علي الزيادي29842201178

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية97.75طب عام وجراحةذكرهشام محفوظ محمد عبدالحميد29852200921

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية91.75مختبرات+طب اسنانذكرهشام محمد بن محمد عبدهللا29862203688

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية86.88طب الفم واالسنانأنثىهال عبدالرزاق ناجي مقبل29872205704

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية94.75طب عام وجراحةأنثىهال عبده سلطان عبدالرحمن المشرقي29882207222

okمدرج توفيق شمالاولملحق ادارية88.13اسنان+طب عامأنثىهال عزالدين محمد حزام29892200615

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية94.00تمريض+اسنان+طب عامذكرهالل بالل ابراهيم عبدالرحمن29902202751

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية89.98طب الفم واالسنانذكرهالل عادل سيف عبده29912204452

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية92.13مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكرهالل عبداالله عبدالفغار عبدهللا29922202951
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okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية96.88اسنان+طب عامذكرهالل عبدالدائم عبده علي29932201572

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية88.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكرهالل عبدالرحيم محمد مهيوب29942204000

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية89.88تمريض عاليذكرهالل محمد عبداللطيف محمد29952206360

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية82.88تمريض+مختبراتذكرهالل منصور جزيالن اسماعيل البريهي29962200469

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية93.19صيدلة+طب عامذكرهالل هاشم محمد عبدالوهاب29972204642

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية86.13تمريض+طب عامأنثىهنادي خالد سيف عبده29982201389

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية93.13صيدلة+طب عامأنثىهنادي شوقي سعيد فارع القرشي29992200244

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية92.63طب عام وجراحةأنثىهنادي عبدالسالم اسماعيل عبدهللا30002201164

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية89.38طب الفم واالسنانأنثىهند عبدالهادي صالح سعيد30012207018

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية98.63اسنان+طب عامأنثىهيام بشير عبدهللا عبده30022201059

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية80.13تمريض عاليأنثىهيام عبدهللا ناجي سعيد30032202732

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية91.50صيدلة+اسنان+طب عامذكرهيثم طاهر نعمان سفيان القدسي30042201232

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية84.75صيدلةذكرهيثم عادل صالح عبيد الدهبلي30052206814

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية91.13صيدلة+اسنان+طب عامذكرهيثم فؤاد ناجي علي السروري30062201869

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية90.50طب عام وجراحةذكرهيثم محمد احمد عبدهللا نعمان30072200907

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية83.25مختبرات طبيةذكرهيثم مصطفى علي سلطان30082204386

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية87.88طب عام وجراحةذكرهيثم نجيب كامل علي قنبر30092203658

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية97.38تمريض+مختبرات+طب عامأنثىهيفاء احمد نعمان علي مرشد30102201062

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية85.75تمريض+طب عامأنثىهيفاء عبالناصر قائد حمود30112200426

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية83.00تمريض+مختبراتأنثىهيفاء عبداالله احمد عبدهللا30122202367

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية96.25اسنان+طب عامأنثىهيفاء عبده محمد احمد المليكي30132200793

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية80.75تمريض+مختبراتأنثىهيفاء عبده مقبل عبدهللا30142203612

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية87.63مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىهيفاء محمد سعيد احمد30152201289

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية87.13صيدلة+طب عامذكرواثق محمد عبده قاسم30162204841

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية92.63اسنان+طب عامذكرواثق وحيد محمد سلطان30172201422

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية85.50صيدلة+طب اسنانذكروافد مقبل احمد عبدهللا الرحيم30182205160

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية84.63صيدلة+اسنان+طب عامذكروايل محمد غالب علوان30192202056

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية92.25اسنان+طب عامذكروائل عبدهللا حازم عبدالوهاب ناصر30202206600

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية98.63طب عام وجراحةذكروائل محمد سعيد غالب30212201153

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية85.50تمريض+صيدلةذكروائل محمد سلطان احمد30222202575

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية91.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكروائل محمد سلطان سيف احمد30232203367

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية81.00تمريض+مختبراتذكروائل محمد علي عبداللطيف30242202992

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية87.25تمريض+مختبرات+صيدلةذكروجدي سرحان علي غالب30252201162

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية95.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكروجيه عبدالعزيز سيف عبده30262202176

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية98.38اسنان+طب عامذكروجيه عبده قاسم يحي30272201270

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية93.50اسنان+طب عامذكروجيه لطف عبدهللا سيف30282200309

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية91.38صيدلة+اسنان+طب عامذكروجيه محمد سعيد عبده30292202116

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية93.38صيدلة+اسنان+طب عامأنثىوحدة عارف سلطان غالب30302202490

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية84.75طب الفم واالسنانذكروحيد نعمان محمود صالح30312200543

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية96.88طب عام وجراحةأنثىوداد عبدالعليم محمد غالب عبده30322205300

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية98.13طب عام وجراحةأنثىوداد وليد احمد الصديق30332201340

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية96.88تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىوديعة نعمان محمد مقبل30342201366

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية84.75تمريض+مختبراتأنثىوردة محمد عبده ابراهيم30352203889

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية85.50صيدلةأنثىورود رشاد عبده امين30362207003
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okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية93.50صيدلةأنثىورود نبيل عبدهللا محمد الهجمي30372200578

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية88.00صيدلة+طب اسنانذكروسام رزاز مقبل عبده30382205277

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية90.50مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكروسام طه حميد الحاج30392200859

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية93.25اسنان+طب عامذكروسام عارف سلطان غالب30402202484

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية85.00طب عام وجراحةذكروسام قائد عبده يوسف30412203354

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية89.50طب عام وجراحةذكروسام محمد عبدالوهاب غازي30422201216

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية93.75طب عام وجراحةذكروسيم احمد محمد عون30432202809

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية94.13تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكروسيم احمد مهيوب سيف30442205177

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية93.88صيدلةذكروسيم عبده قاسم حسن عبده30452205570

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية81.00مختبرات طبيةذكروسيم محمد ناجي محمد البرهمي30462204508

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية91.38صيدلة+طب اسنانأنثىوضاح العزي امين احمد اسماعيل30472205912

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية88.88اسنان+طب عامأنثىوفاء جعفر علي محمد عمر30482202242

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية96.38صيدلة+طب عامأنثىوفاء حسن علي بن علي30492202301

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية89.63مختبرات+اسنان+طب عامأنثىوفاء خالد عبدالعزيز مقبل المليكي30502200272

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية96.88طب عام وجراحةأنثىوفاء عادل محمد شمسان المعمري30512201344

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية92.63طب الفم واالسنانأنثىوفاء عبده هزاع احمد ثابت30522202997

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية91.88طب عام وجراحةأنثىوفاء محمد عبدهللا محمد مدهش30532203086

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية94.88طب عام وجراحةأنثىوفاء مختار احمد خالد30542202357

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية91.63تمريض+صيدلةأنثىوالء سمير محمد سلطان30552206739

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية98.88تمريض+صيدلة+طب عامأنثىوالء عبدالقوي سعيد عبدهللا30562205852

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية86.75مختبرات+اسنان+طب عامأنثىوالء وليد حميد محمد30572201865

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية90.13مختبرات طبيةأنثىوالده عبدالوارث قاسم علي المهدي30582200217

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية97.25تمريض+طب عامأنثىوالية احمد محمد عساج الجالل30592203955

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية88.88مختبرات+صيدلة+طب عامذكروليد احمد علي محمد الجنيد30602205359

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية77.25تمريض عاليذكروليد توفيق عبدهللا سلطان30612203202

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية90.38صيدلةذكروليد عبدالكريم سعيد مهيوب30622204126

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية99.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكروليد عبده محمد علي محمد النويب30632202077

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية90.75مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكروليد قائد محمد قائد الجرادي30642205386

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية90.75اسنان+طب عامذكروليد محمد حسن يحيى30652201685

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية90.13صيدلة+طب اسنانذكروليد مختار احمد عبدالوهاب30662201499

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية93.88تمريض+مختبرات+صيدلةذكروهبان عبدالرحمن قائد عثمان30672205188

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية94.75تمريض+مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكروهيب احمد مسعد مثنى زربة30682201396

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية96.00صيدلة+اسنان+طب عامذكروهيب احمد مهيوب عبدهللا قائد30692200678

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية75.88تمريض عاليذكروهيب جمال احمد احمد العبيدي30702202435

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية87.75تمريض عاليذكروهيب سلطان غالب سعد30712204400

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية87.13طب عام وجراحةذكروهيب صادق احمد ناجي30722206107

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية84.50صيدلة+طب عامذكروهيب عبدالقوي سلطان القاسمي30732203960

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية89.38طب عام وجراحةذكروهيب عبدهللا علي فاضل30742202082

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية88.88طب عام وجراحةذكروهيب عبدالوهاب سعيد علي30752202291

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية87.38مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكروهيب محمد حميد حسن30762201851

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية92.00طب عام وجراحةأنثىوئام سرحان سلطان صالح الجهالني30772202344

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية95.25اسنان+طب عامأنثىوئام عبدالملك حمود احمد30782202071

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية94.63مختبرات+طب عامأنثىوئام عبده عائش عبدهللا مساوىء30792201088

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية94.58مختبرات+صيدلة+طب عامأنثىوئام فواز سعيد عبدالجليل30802204775
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الحالةالقاعةالطابقالمبنىمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل   االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي  (جميع التخصصات  )توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية الطب

م2022/06/5األحـد : اليوم       الجمهوريـــة اليمنيــة

ً        جامعـــــة تعـــــز وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار   نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية97.13صيدلة+اسنان+طب عامذكريَزن عبدالحكيم علي عبدالوهاب30812206275

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية90.13صيدلة+طب عامذكرياسر سعيد مهيوب عبده الجعفري30822202303

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية94.75صيدلة+طب عامذكرياسر عبدالسالم عبدالعزيز ياسر30832201741

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية94.25صيدلة+طب عامأنثىياسمين بجاش قحطان علي30842200849

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية95.38اسنان+طب عامأنثىياسمين مشتاق عبدهللا احمد عبده ثابت30852201241

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية82.00مختبرات طبيةذكرياسين احمد علي حسن30862204376

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية94.38صيدلة+اسنان+طب عامذكرياسين طه عبدهللا حاجب30872202349

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية87.63صيدلة+اسنان+طب عامذكرياسين عبده صالح حسن المشرقي30882206083

okمدرج توفيق وسطاولملحق ادارية89.63صيدلة+طب عامذكريحيى ثابت مجاهد زيد30892203662

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية94.50طب عام وجراحةذكريحيى فكري محمد عبدالمجيد المجاهد30902203650

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية92.00طب عام وجراحةذكريحيى فهد غالب عبدهللا30912203790

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية87.63صيدلة+اسنان+طب عامذكريحيى قائد صالح غالب الجابري30922202851

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية92.63طب عام وجراحةذكريزيد احمد مقبل حسن محمد30932200577

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية93.63مختبرات طبيةأنثىيسرى عبدالرحيم صالح عبدهللا30942200290

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية93.75طب عام وجراحةأنثىيسرى عبدالرؤوف فاضل علي30952204491

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية88.75مختبرات+صيدلة+طب اسنانذكريعقوب احمد ناجي عبده30962205940

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية91.00صيدلة+طب عامذكريعقوب سلطان صالح سعد30972204777

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية91.50صيدلة+اسنان+طب عامذكريعقوب صالح احمد صالح الشكري30982202884

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية98.38اسنان+طب عامذكريعقوب محمد محمد حسن30992202588

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية94.63طب عام وجراحةذكريعقوب مؤنس عبدالوالي حازم الشميري31002201036

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية91.25مختبرات+اسنان+طب عامذكريمن رشاد علي احمد31012201128

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية95.50تمريض+صيدلة+اسنان+طب عامأنثىيمنى فؤاد غالب صالح31022203052

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية85.25اسنان+طب عامذكريوسف احمد فارع حسن الزريقي31032204495

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية94.88صيدلة+طب عامذكريوسف عبدالرحمن احمد محمد31042204273

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية76.63تمريض عاليذكريوسف عبدالقادر امين حمود31052203635

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية84.75مختبرات+صيدلة+طب عامذكريوسف عبده قائد عثمان31062206750

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية83.00مختبرات طبيةذكريوسف قاسم صالح زيد31072206859

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية88.25صيدلة+طب اسنانذكريوسف محمد احمد المحداد31082205270

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية94.88مختبرات+صيدلة+اسنان+طب عامذكريوسف محمد احمد عبدهللا31092200813

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية92.75صيدلة+اسنان+طب عامذكريوسف محمد خالد احمد الحذيفي31102201329

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية85.13صيدلة+اسنان+طب عامذكريوسف محمد سعيد علي31112206655

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية83.75تمريض+مختبراتذكريوسف يعقوب ناصر يوسف المساوى31122206359

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية94.75مختبرات+صيدلةذكريونس عبدالجليل طاهر علي31132204498

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية88.50صيدلة+اسنان+طب عامذكريونس علي محمد نعمان31142202246

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية86.13طب عام وجراحةذكريونس فهد علي عبدهللا31152206460

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية98.75صيدلة+اسنان+طب عامذكريونس محمد سعيد سعيد المروسي31162206916

okمدرج توفيق يميناولملحق ادارية90.88تمريض عاليذكريونس نعمان عبد المجيد عبده31172203128
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