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1طب فاطمه ناصر سالم عفان1200009813000##

1طب ابراهٌم طائع خمٌس سالم باخرٌصة**2200146813001

1طب رٌان سالم مبارن باسلوم**3200018303002

1طب علً سعٌد سالم الكندي**4200143713003

1طب علً سعٌد علً بن عجاج**5200125813004

1طب علً عبدهللا صالح بن سٌف الكثٌري**6200037213005

1طب عهود عاطف صالح بن هبشان التمٌمً**7200094203006

1طب فاطمة صالح سالم بالاللل**8200036403007

1طب دمحم عوض أحمد عوض باشاذي**9200008103008

1طب ولٌد عامر عبدهللا عمر بن حمٌد**10200014513009

1طب ٌوسف عبدهللا أحمد باطهف**11200002403010

1طب ابرار عبده عبدهللا لطٌبً صغٌر12200088113011

1طب ابرار ناصر بكٌر كرامه بكٌر13200009213012

1طب ابرار ورد دمحم سعٌد وحدٌن14200004703013

1طب ابراهٌم بن عمر سالم عبداللطٌف15200082813014

1طب ابراهٌم عبدهللا احمد ابوبكر لعجم16200063713015

1طب ابراهٌم عبدهللا عوض علً الذٌٌب17200052213016ً

1طب ابراهٌم دمحم ابوبكر علً باذٌب18200191213017

1طب ابراهٌم دمحم سالم الصمع19200050203018

1طب ابراهٌم دمحم مهدي عمر بجنف20200035113019

1طب ابوبكر دمحم عمر علً باجبٌر21200142513020

1طب احالم صالح دمحم صالح22200131913021

1طب احالم عبدالحافظ سعٌد العكبري23200124113022

1طب احالم محفوظ سعٌد محفوظ باحمٌش24200021813023

1طب احمد ابراهٌم عبدهللا سالم عتالٌل25200143913024

1طب احمد العبد صالح احمد راجح26200287313025

1طب احمد جمعان احمد سعٌد بن هالب27200081413026ً

1طب احمد حسن عوض عبود باحسٌن28200040613027

1طب احمد حسٌن احمد عبدالرحمن باكثٌر29200078513028

1طب احمد خالد ٌسر سعٌد باسعد30200154313029

1طب احمد سالم سعٌد سالم الشبٌب31200282213030ً

1طب احمد سالم عبداللطٌف عبدالمانع32200012803031

1طب احمد سالم عبدهللا علً الدٌن33200022403032ً

1طب احمد سالمٌن احمد سعٌد بارشٌد34200154213033

1طب احمد صالح احمد سالم دوام35200186813034

1طب احمد صالح برن عمر بالرلعان36200049713035

1طب احمد صالح دمحم العمودي37200084903036

1طب احمد طاهر عوض سالمٌن سمٌكان38200052813037

1طب احمد عبدالعزٌز مهدي احمد بارحمة39200161213038

1طب احمد عبدهللا صالح باشراحٌل40200069313039

1طب احمد عبدهللا عبد سعد جبل41200098613040ً

1طب احمد عبدهللا علً احمد بالازي42200058713041

1طب احمد علً طالب لروان بن لروان43200013013042

1طب احمد عمر احمد بالربٌد44200048203043

1طب احمد عمر احمد سالمٌن لمران45200241613044

1طب احمد عمر أحمد عوض عواض46200049813045

1طب احمد عمر سعٌد عمر بلمصٌر47200090213046

1طب احمد عمر دمحم باجسٌر48200231713047

1طب احمد فوزي دمحم احمد البكري49200234713048

1طب احمد فؤاد مرشد احمد لطف50200247613049

1طب احمد ماهر احمد مبارن هدبول51200229413050

1طب احمد محسن ناجً سعٌد بن علً الحاج52200025603051

1طب احمد دمحم احمد باداهٌه53200032513052

1طب احمد دمحم احمد دمحم بارحٌم باعشن54200003113053

1طب احمد دمحم حسٌن دمحم المشهور55200022413054

1طب احمد دمحم سالم بن سالم الحٌم56200046103055ً

1طب احمد دمحم سالم دمحم العطاس57200138413056

1طب احمد دمحم سالم ناصر الفمٌر58200192213057

1طب احمد دمحم شمسان سعٌد59200028613058

1طب احمد دمحم صالح دمحم البعس60200104913059ً

1طب احمد دمحم عمر بن عبٌثان باوزٌر61200044703060

1طب احمد دمحم عوض الرٌح62200007703061

1طب احمد دمحم مبخوت احمد برباع63200076303062

1طب احمد محمود ناجً دمحم64200128303063

1طب احمد ٌاسر خمٌس احمد باضرٌس65200206013064

1طب احمد ٌاسٌن علً احمد سعٌد الباهل66200125013065ً

1طب احمد ٌحٌى ناصر حسن التبة67200149703066

1طب ارزاق سعٌد علً دمحم الٌزٌدي68200249213067

1طب اروى صالح مبارن عبدهللا بن مخاشن69200127513068

1طب اروى هادي احمد مبارن بن جسار70200073513069

1طب ارٌج عبود صالح الهمٌم71200000713070ً

1طب اسامة احمد علً احمد العمودي72200130403071

1طب اسامة سلمان محسن عل73200251913072ً

1طب اسامة عباد عبده عل74200197213073ً

1طب اسامه احمد عبٌد دمحم بن عبٌدهللا75200175513074

1طب اسامه انور علً دمحم العطاس76200182213075

1طب اسامه سالم احمد باعطٌة77200082713076

1طب اسامه سالم عمر حسن باشعٌب78200034613077

1طب اسامه صالح اسماعٌل عبدهللا المهاجري79200215013078

1طب اسماء عبداللطٌف عبدهللا بوسبع باوزٌر80200002613079

1طب اسماء عمر احمد دمحم بارشٌد81200106213080

1طب اسماء لطفً دمحم علً ٌسر82200017313081

1طب اسٌا دمحم جمعان دمحم مفلح83200203613082

1طب اشرف حمود محسن دمحم84200128803083

1طب اشواق دمحم احمدباعباد85200023413084
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1طب اصاٌل عمر صالح بن برٌن86200000513085

1طب اصٌل حافظ مبارن صالح الحرج87200102803086

1طب اكرم صالح احمد برن بن لفله88200048513087

1طب االء عبدالمادر عبدالملن بن مالن89200076313088

1طب االء دمحم احمد دمحم الشمٌل90200225913089ً

1طب الحسن سالم حسن العطاس91200076613090

1طب الحسن محفوظ خمٌس محفوظ بن جبٌر92200043513091

1طب الحسٌن طالل سعٌد دمحم باٌعموب93200083413092

1طب الحسٌن محفوظ خمٌس محفوظ بن جبٌر94200044313093

1طب الزهراء علً احمد دمحم نسعان95200067503094

1طب العز عبدالسالم احمد سالم بن وبر96200232113095

1طب المهند دمحم احمد زاٌد97200093213096

1طب الهنوف فائز ٌحٌى علً بلفاس98200220213097

1طب الوهٌبً عبدالحك الوهٌبً عبدالكرٌم99200063503098

1طب ام كلثوم عبدهللا فرج ونس100200279513099

1طب امال علً مبارن بن دمنان101200011103100

1طب امانً حمود سعٌد عبدهللا المغرب102200055413101ً

1طب امانً خمٌس عبود احمد باسبٌت103200089813102

1طب امة الرزاق محفوظ محً الدٌن عل104200016603103ً

1طب امل عبدالرحمن سالم دمحم بازنبور105200009703104

1طب امل عمر عبدهللا بن لعسم العمودي106200001103105

1طب امنٌه سالم حسن العطاس107200077113106

1طب امٌرة ناصر صالح عبدالاله الٌزٌدي108200249513107

1طب امٌرة ناصر دمحم احمد بادخن109200015603108

1طب امٌره سعٌد عبدهللا عمر بامهدي110200119313109

1طب امٌن عمر سعٌد عبدهللا باحمادي111200056703110

1طب امٌن دمحم سالم بالٌس112200142213111

1طب انتصار عمر عبدهللا بن لعسم العمودي113200003103112

1طب انس فارس مبرون بن لحمان114200101813113

1طب انوار احمد سعٌد صالح بلحول115200265513114

1طب انوار حسن سالم طاهر السعٌدي116200169213115

1طب اٌات امٌن حسن احمد117200228913116

1طب اٌمان صالح عمر صالح باكور118200081003117

1طب اٌمان عارف دمحم عبدالمادر حكٌم119200167913118

1طب اٌمان عبدهللا سعٌد حمٌد بامؤمن120200085113119

1طب اٌمان عبدهللا دمحم علً بن عبدالمانع121200060613120

1طب اٌمان دمحم اوتل مبارن122200074903121

1طب اٌمن امٌن عبدهللا امٌن123200030003122

1طب اٌمن صالح مبرون عمر باعزان124200007913123

1طب إبراهٌم دمحم نعمان عبدهللا125200052513124

1طب إٌمان ٌسلم سعٌد ٌسلم باحمٌد126200001603125

1طب إٌناس مظهر عبدالحافظ سعٌدأحمد127200257513126

1طب أبرار مرعً دمحم سند السعدي128200245313127

1طب أحمد خالد أحمد باسبعٌن129200039803128

1طب أحمد سعٌد احمد سلمان باسلٌمان130200224913129

1طب أحمد صالح عبدهللا أحمد البرٌك131200033613130ً

1طب أحمد عبدهللا أحمد بامطروش باوزٌر132200031503131

1طب أحمد عبدهللا زٌد بادبٌان133200015503132

1طب أحمد عبدهللا دمحم باوزٌر134200070013133

1طب أحمد علً جمال اللٌل أحمد الجنٌد135200257613134

1طب أحمد علً ناصر بجنف136200018103135

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 
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2طب أدٌب عبدهللا سعٌد أحمد النجار1200145703136

2طب أدٌب دمحم عبدهللا ٌسلم بافجٌش2200237613137

2طب أسامة عبدهللا أحمد باحطاب3200018603138

2طب أسامة فؤاد علً زباد4200270913139

2طب أسامه دمحم صالح المشجري5200223413140

2طب أسماء فضل حسن الشدادي6200116913141

2طب أشواق طالب سالم بن كرٌشان7200118703142

2طب أمجد عبده إسماعٌل دمحم المدم8200136903143ً

2طب أنٌس سالم عبدهللا علً سلٌمان9200014103144

2طب آمال معمر عبدهللا صالح باهادي10200040603145

2طب بثٌنة مٌسر فرج بن طالب الكثٌري11200044103146

2طب بدر وهٌب صغٌر احمد جمال12200149313147ً

2طب برن احمد برن احمد بن رباع13200038013148

2طب بركات عبدالحك الوهٌبً عبدالكرٌم14200201513149

2طب بركة طاهر ٌسلم أحمد العظم15200094713150ً

2طب بركة علً ناصر ٌسلم العظم16200041213151ً

2طب بسام خالد سالم عبود لجرب17200244913152

2طب بسام علً طالب منصور18200045203153

2طب بسمة سعٌد لاسم علً مرشد العبٌدي19200149613154

2طب بشار عبدالرحمن سٌف سالم20200286413155

2طب بشار عبدالمحسن مهدي ٌسلم األحمدي21200191613156

2طب بشار عمر مبارن علً البطاط22200078913157ً

2طب بشار دمحم خمٌس احمد بادخن23200048603158

2طب بشائر علً ٌسلم سالمٌن24200247913159

2طب بشرى سامً عبدهللا عمر عباد25200118613160

2طب بشرى دمحم خمٌس فرج بن سمٌر26200018003161

2طب بلمٌس عوض صالح بن زغٌو العامري27200084113162

2طب بلٌغ طالل دمحم علً الممطري28200207913163

2طب بنان موسى سماف علوي العٌدروس29200246413164

2طب بندر احمد سالمة عبدالعزٌز30200004813165

2طب بٌان مبارن صالح عمر باصلٌب31200048413166

2طب تسنٌم عدنان دمحم احمد عكٌش32200060913167

2طب تغارٌد صالح عبٌد سعٌد باظفاري33200017913168

2طب تفاهم سعٌد عوض العوبثان34200019013169ً

2طب تمٌه كمال دمحم عبود35200021103170

2طب تمٌم علً عبدهللا عمر التمٌم36200184313171ً

2طب ثرٌا عبدالعزٌز عبدالغنً احمد الشلف37200056413172ً

2طب جعفر خالد صالح عوض التمٌم38200132613173ً

2طب جمعان كرامه عبٌد كرامه مصعب39200233613174

2طب جمعان هانً جمعان سالم باشكٌل40200182113175

2طب جمٌل سعٌد جمٌل عوض باخرٌصه41200224613176

2طب جهاد سالم سعٌد علً السباع42200078313177ً

2طب جٌهان فائز عبدهللا سالم بامخشب43200000103178

2طب حاتم دمحم عبدالرب عل44200298413179ً

2طب حارث عبدهللا عبده سعد ممبل45200151713180

2طب حازم عبدالموي عبدالعزٌز عل46200298613181ً

2طب حامد حاتم عبدالحبٌب سعٌد لرض47200013313182ً

2طب حامد عبدهللا هادي الحدري48200062113183

2طب حسام حسن عمر شرٌف49200295113184

2طب حسن أبوبكر علً دمحم بافضل50200287513185

2طب حسن صالح حسٌن عمر الخطٌب51200281113186

2طب حسن علً صالح احمد باصم52200076503187

2طب حسن محسن حسن عبدهللا باصره53200054703188

2طب حسنى ٌحٌى عبدهللا احمد باطوٌح54200204613189

2طب حسٌن عبدالرحمن عمر سهل بن سهل55200192413190

2طب حسٌن عبدالناصر احمد عبدهللا الشطري56200049603191

2طب حسٌن علً عبدالموي الفمٌر57200211813192

2طب حسٌن علً فرج عطوفه بلعجماء58200084303193

2طب حسٌن عمر علً صالح بن محفوظ59200239013194

2طب حسٌن دمحم حسن سلٌمان الحامدي60200027513195

2طب حسٌن دمحم عوض العولم61200263013196ً

2طب حسٌنه عبدالعزٌز عوض فرج باساتر62200104313197

2طب حمزه دمحم كرامه سعٌد باغوث63200099813198

2طب حنان جمال عبدهللا المشجري64200005003199

2طب حنان صالح ناصر بالخسل65200081203200

2طب حنان عبدالخالك عبدهللا عبدالوهاب السماوي66200043113201

2طب حنان عمر علً عمر باحاج67200030213202

2طب حنان دمحم احمد حٌدر المطحن68200054113203ً

2طب حنٌن عبٌد جعفر عبٌد بن طالب69200005613204

2طب خالد أحمد سالم عبدهللا عروم70200160713205

2طب خالد عبدهللا دمحم سعٌد بن مزروع71200220613206

2طب خالد دمحم سعٌد صالح المنصوري72200029613207

2طب خالد منصور سالم بن طشه73200087813208

2طب خالد ٌوسف علً عبدهللا الزبٌدي74200046313209

2طب خدٌجة احمد حاج عمر بن نسر75200196913210
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2طب خدٌجة جامع احمد جامع دمحم76200047703211

2طب خدٌجة حسن دمحم احمد بن سلمان77200083813212

2طب خدٌجة حسٌن صالح دمحم الٌزٌدي78200083913213

2طب خدٌجه حسن علً العفٌف79200020513214

2طب خدٌجه عبدهللا عمر عبدهللا باضرٌس80200036413215

2طب خدٌجه عمر سالم سعٌد باسلماء81200174813216

2طب خدٌجه مسور عبدالمادر عمر بامخرمه82200136913217

2طب خضرة رنٌف سالم حلٌمان83200033103218

2طب خلود خالد ابوبكر احمد العوبثان84200096913219ً

2طب خلود خالد دمحم ٌسلم العظم85200012413220ً

2طب خلود عبدالمادر علً دمحم بن عمر باعمر86200234413221

2طب خلود دمحم سعٌد صالح باجامزة87200011303222

2طب خمٌس نجٌب خمٌس عمر جوف88200088713223

2طب خولة سالم ابوبكر عمر باوزٌر89200035003224

2طب خوله خالد علً حسن باجوه90200122913225

2طب دانٌة خالد أحمد عبود بادغٌش91200118413226

2طب داوود سٌف حامد سعد الشاجع92200036803227

2طب درة احمد سعٌد دمحم الممدي93200065013228

2طب دعاء طارق مبارن سوٌدان94200011803229

2طب دعاء عبدهللا ٌاسر عبٌد بن حوٌل95200056513230

2طب دنٌاعبدهللا احمد الرباك96200025613231ً

2طب ذكرى غالب عوض سعد عفٌف97200128513232

2طب راشد خالد راشد المباص98200231513233

2طب راشد صالح احمد مبرون بن عسٌل99200236113234

2طب راشد علً دمحم عبدهللا الشائب100200003303235

2طب رامً هادي جمعان عمر بن عبٌد101200163113236

2طب رانٌا ولٌد عبدهللا باطاهر102200287613237

2طب راوٌة سعٌد عبدهللا بامعوض103200012403238

2طب راوٌه احمد ٌحٌى البعدان104200102013239ً

2طب رائد احمد عمر احمد باشمالن105200131213240

2طب رائد سالم عوض بن عمران106200239313241

2طب رائد عمر صالح بن برٌن107200000413242

2طب رائد دمحم عمر احمد بازرعة108200053703243

2طب ربٌع دمحم غالب حسان الشرجب109200219013244ً

2طب رحاب عمر دمحم عبود بن حرٌز110200212213245

2طب رحاب لطفً عوض ٌسلم عٌنٌن111200196813246

2طب رسام عبدالمعٌن رسام التمٌم112200123813247ً

2طب رشٌد دمحم سالم عبدهللا الوكٌر113200081603248

2طب رغد عبدهللا احمد الشعمل114200066013249ً

2طب رلٌة دمحم عبد الموي ناصر الغرس115200124813250ً

2طب رمزي احمد محسن احمد116200125113251

2طب رناد عبدهللا عوض باجري117200008803252

2طب رهف خالد سالم احمد بمشان118200006413253

2طب رهف سالم ٌسلم بن سنكر119200148313254

2طب روان حسٌن سالم دمحم العمودي120200063303255

2طب روان ماجد عمر سالم بادحدوح121200081913256

2طب روٌده عبدالسالم عمر بالاللل122200058503257

2طب رٌاض دمحم عوض صالح الشعارى123200094213258

2طب رٌم احمد عمر باموسى124200044403259

2طب رٌم رائد محفوظ صالح لرض125200085703260ً

2طب رٌم سعد لائد عبدهللا الصنوي126200074313261

2طب رٌم دمحم احمد صالح بن مزروع127200087713262

2طب زاٌد عبدهللا سالم عبٌد باخلعة128200118213263

2طب زكرٌا سعد عامر سالم129200058313264

2طب زكرٌا شرٌف عمر مكً باعلوي130200056613265
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الماعة الكبرىزكرٌا عبده صالح درٌن االحمدي1200234213266

الماعة الكبرىزهرة عبدالهادي عبٌد سرور الزبٌري2200232613267

الماعة الكبرىزٌاد رضاء علوي العطاس3200236313268

الماعة الكبرىزٌد دمحم عبود صالح الجمح4200177513269ً

الماعة الكبرىزٌن سماف دمحم العطاس5200200113270

الماعة الكبرىزٌنب حسٌن علً بن علوي العٌدروس6200086303271

الماعة الكبرىزٌنب صبري احمد دمحم باوزٌر7200055513272

الماعة الكبرىزٌنب دمحم صالح احمد الحبش8200110103273ً

الماعة الكبرىزٌنة صالح حاج رجب بن عوٌض9200182013274

الماعة الكبرىسارة خالد دمحم سعٌد بن شمل10200029403275

الماعة الكبرىسارة علً عمر عمالن الكامل11200119913276

الماعة الكبرىسارة عمر احمد سالم شعبان12200022213277

الماعة الكبرىسارة فرج مبارن فرج عٌدٌد13200065213278

الماعة الكبرىسارة مبارن عبدهللا العوبثان14200060503279ً

الماعة الكبرىسارة مبارن عبدهللا باحساب15200086903280ً

الماعة الكبرىساره علً عوض دمحم باوزٌر16200121713281

الماعة الكبرىسالم ابوبكر عبدهللا عمر بن سلم17200133613282

الماعة الكبرىسالم احمد سالم عمر باسوٌد18200122613283

الماعة الكبرىسالم أحمد علً سالم لحمدي19200001703284

الماعة الكبرىسالم برن هادي حمٌد مفلح20200029313285

الماعة الكبرىسالم جمال دمحم عبدالحبٌب الصٌعري21200017303286

الماعة الكبرىسالم حسٌن سالم محروس مول الدوٌلة22200068303287

الماعة الكبرىسالم خالد احمد عمر بن نهشل23200105403288

الماعة الكبرىسالم سالمٌن سعٌد عمر الشعمل24200169813289ً

الماعة الكبرىسالم سعٌد سالم علً بن عكاس25200011913290

الماعة الكبرىسالم صالح سالم مبارن بن حمده26200030013291

الماعة الكبرىسالم صالح عبدهللا الرٌس بامرحول27200024503292

الماعة الكبرىسالم صالح دمحم بامحفوظ28200039213293

الماعة الكبرىالحاج_ علً_ سالم عادل عبدالكرٌم بن29200034313294

الماعة الكبرىسالم عبدالعزٌز سالم دومان30200082313295

الماعة الكبرىسالم عبدالفتاح دمحم سالم بن مزروع31200023313296

الماعة الكبرىسالم عبدالمادر سالم عٌدروس الحامدي32200004713297

الماعة الكبرىسالم عبدهللا احمد عوض33200074703298

الماعة الكبرىسالم عمر احمد سالم باحداد34200290513299

الماعة الكبرىسالم عمر احمد سالم باهرب35200247513300

الماعة الكبرىسالم عمر سعٌد صالح بن مرٌطان36200233113301

الماعة الكبرىسالم غالب سالم سعٌد بامخرم37200167513302

الماعة الكبرىسالم فضل سالم حلٌمان38200050003303

الماعة الكبرىسالم فهد احمد علً المرون39200037003304

الماعة الكبرىسالم فوزي سعٌد سالم الخامر40200119213305

الماعة الكبرىسالم دمحم حسٌن الضرٌب41200102413306ً

الماعة الكبرىسالم دمحم سالم باحمدٌن42200064313307

الماعة الكبرىسالم ناصر سالم صابر43200048103308

الماعة الكبرىسالم ناصر سالم هادي باحتٌل44200135713309ً

الماعة الكبرىسامً سعٌد عبدالمادر هزاع45200299613310

الماعة الكبرىسامً عمر علً سالم باعف46200215613311ً

الماعة الكبرىسعاد عبدالحافظ مبارن عوض السباع47200188013312ً

الماعة الكبرىسعد سعٌد دمحم سعد عمروتن48200247113313

الماعة الكبرىسعد لطفً سعد عبود المرادي49200228213314

الماعة الكبرىسعد دمحم عوض عبود التبٌل50200127613315ً

الماعة الكبرىسعٌد احمد سعٌد باطاهر51200243713316

الماعة الكبرىسعٌد حسٌن سعٌد حسٌن السلٌمان52200053103317ً

الماعة الكبرىسعٌد خالد ناصر حسن عبدات53200044413318

الماعة الكبرىسعٌد سالم سعٌد أحمد باخرٌصه54200224113319

الماعة الكبرىسعٌد سالمٌن دمحم سالمٌن بالحمر55200095613320

الماعة الكبرىسعٌد سلٌمان أحمد سعٌد بلحول56200070613321

الماعة الكبرىسعٌد صالح أحمد صالح باوزٌر57200130813322

الماعة الكبرىسعٌد عبدالمادر عبدهللا سعٌد الماض58200110703323ً

الماعة الكبرىسعٌد علً عبدهللا احمد الزبٌدي59200045813324

الماعة الكبرىسعٌد عمر احمد باحسن60200012203325

الماعة الكبرىسعٌد دمحم علً مبارن بامطرف61200054103326

الماعة الكبرىسعٌدة احمد سالمٌن سعٌد بن عروة62200116113327

الماعة الكبرىسفٌان ناجً أحمد غالب الشراع63200181013328ً

الماعة الكبرىسالم عوض عبدهللا عوض شحور64200115413329

الماعة الكبرىسلم احمد سلم احمد العمم65200100703330ً

الماعة الكبرىسلمان مبارن صالح بالتٌبه66200239713331

الماعة الكبرىسلمى خالد كرامه سعٌد صبٌح67200000803332

الماعة الكبرىسلمى علً عمر عوض باشطح68200135813333

الماعة الكبرىسلٌمان دمحم عبادي ناجً المٌدمة69200234813334

الماعة الكبرىسمامه علً هادي علً الجهري70200064413335

الماعة الكبرىسمٌة خمٌس سبٌت عوض بن غودل71200215513336

الماعة الكبرىسمٌة سالم سعٌد مبارن بن عبدات72200105113337

الماعة الكبرىسمٌة عوض دمحم عوض باعباد73200037803338

الماعة الكبرىسمٌة فضل حسن الشدادي74200116213339

الماعة الكبرىسمٌة فؤاد خمٌس بكران بن خمٌس75200120513340

الماعة الكبرىسمٌة محسن صالح دمحم صالح76200062513341
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الماعة الكبرىسمٌة دمحم احمد عمر بكران77200063203342

الماعة الكبرىسمٌه عبدالعزٌز سالم عوض بن غوث باوزٌر78200152313343

الماعة الكبرىسمٌه عبدهللا احمد عبدهللا جروان79200178213344

الماعة الكبرىسمٌه دمحم مبارن سالم بن عٌدان80200130913345

الماعة الكبرىسناء علً سعٌد العباد81200012703346

الماعة الكبرىسهالة عبدالعزٌز مبارن صالح بوعابس82200168713347

الماعة الكبرىسهام حسن عمر بلبحٌث83200001013348

الماعة الكبرىسهٌل عبده سعٌد عبده84200239813349

الماعة الكبرىسٌدة حسٌن عبدالرحمن دمحم الحبش85200177413350ً

الماعة الكبرىشاخ هادي شٌخ علً بارحمه86200110813351

الماعة الكبرىشاكر احمد ٌسلم دمحم باجحاو87200093713352

الماعة الكبرىشروق احمد عمر عبدالرحمن العمودي88200185813353

الماعة الكبرىشروق حسٌن عبدهللا بالعرج89200138213354

الماعة الكبرىشروق علً احمد عبده الجمٌل90200242813355ً

الماعة الكبرىشفٌمة توفٌك عمر دمحم باوزٌر91200136513356

الماعة الكبرىشهاب سالم عبدهللا دمحم بازغٌفان92200221813357

الماعة الكبرىشهد خالد حسن سالم بن لاسم93200120813358

الماعة الكبرىشهد دمحم سالم احمد الجرو94200013713359

الماعة الكبرىشهد دمحم عٌظة بن مخاشن95200056203360

الماعة الكبرىشٌخه ابراهٌم سالم محسن بن الشٌخ ابوبكر96200111813361

الماعة الكبرىشٌخه صالح عمر صالح النوب97200030113362

الماعة الكبرىشٌماء سعٌد عمر سالمٌن بكران98200027913363

الماعة الكبرىصابرٌن داود دروٌش عببٌد99200007203364

الماعة الكبرىصابرٌن عبدالواحد صالح الجابري100200020713365



الماعة الكبرىصالح خالد صالح عبدهللا الٌمان101200017703366ً

الماعة الكبرىصالح سالم صالح بن جبٌر102200181513367

الماعة الكبرىصالح سالم صالح عوض العجره103200234913368

الماعة الكبرىصالح سالمٌن عوض سالم المرزي104200206613369

الماعة الكبرىصالح عبدهللا صالح عبد باجري105200240413370

الماعة الكبرىصالح علً صالح كرامه علوان106200181313371

الماعة الكبرىصالح علً دمحم علً المصاب107200207813372

الماعة الكبرىصالح عوض احمد عوض باشاذي108200299513373

الماعة الكبرىصالح عٌظة علً سعد الجمح109200218113374ً

الماعة الكبرىصالح فائز عبدالعزٌز صالح بن مرع110200031513375ً

الماعة الكبرىصالح دمحم صالح علً باعوضة111200171013376

الماعة الكبرىصالح دمحم مبارن عبدالرحٌم باٌزٌد112200024603377

الماعة الكبرىصائل دمحم خمٌس دمحم الذئٌب113200069713378ً

الماعة الكبرىصفاء امٌن عبدهللا أحمد بن طاهر114200138513379

الماعة الكبرىصفاء صالح احمد سالم ممنب115200073713380

الماعة الكبرىصفاء علً دمحم عمر البٌت116200015103381ً

الماعة الكبرىصفاء عمر حاج عمر دعكٌن117200021913382

الماعة الكبرىصفاء عوض صالح مبارن الرباك118200067213383ً

الماعة الكبرىصفاء منٌر دمحم شٌخ بافضل119200203713384

الماعة الكبرىصفٌة نبٌل سعد فرج الٌمان120200036003385ً

الماعة الكبرىصفٌه عمر محفوظ عمر العاجم121200025913386

الماعة الكبرىصهٌب مامون دمحم مهٌوب الملٌك122200211713387ً

الماعة الكبرىطارق عبدهللا احمد خالد سنٌد123200258213388

الماعة الكبرىطالل عمر سالم علً بامخشب124200221613389

الماعة الكبرىطه دمحم عبدالمادر دمحم العمودي125200020213390

الماعة الكبرىطٌبة عبدهللا سعٌد بن الشٌخ عمر126200237913391

الماعة الكبرىطٌبة عبدهللا دمحم عمر العمودي127200040703392

الماعة الكبرىطٌف صالح سالم بافمه128200064603393

الماعة الكبرىطٌف عبدالرحمن مرعً بن طالب129200051603394

الماعة الكبرىعارف ٌاسر عبٌد احمد بامعس130200044713395

الماعة الكبرىعالٌة عبدالمادر هادي عامر العامري131200084803396

الماعة الكبرىعالٌه سعٌد دمحم باوزٌر132200241013397

الماعة الكبرىعامر احمد علً دمحم هادي133200053003398

الماعة الكبرىعامر سالم احمدسعٌد بن هالب134200035713399ً

الماعة الكبرىعائشة احمد عوض سعٌد سلوم135200013813400

الماعة الكبرىعائشة علً عبدهللا دمحم العمودي136200068713401

الماعة الكبرىعائشة عمر مبارن عمر137200209113402

الماعة الكبرىعائشة غالب سالم سعٌد بامخرم138200183913403

الماعة الكبرىعائشة ناصر دمحم صالح بالطم139200177613404ً

الماعة الكبرىعباس عبدالهادي فرج عوض سنجل140200081313405

الماعة الكبرىعبداالله منصور علً عبدهللا141200064203406

الماعة الكبرىعبدالباري عمر سعٌد سالم باحشوان142200097713407

الماعة الكبرىعبدالحكٌم سالم عمر علً بن ملكاش143200098513408

الماعة الكبرىعبدالحكٌم عمر عامر عبدهللا بن الزوع144200176113409

الماعة الكبرىعبدالحلٌم دمحم صالح دمحم145200294513410

الماعة الكبرىعبدالحمد سٌف دمحم داحش146200164913411

الماعة الكبرىعبدالحمٌد عبدالكرٌم لاسم راجح147200293513412

الماعة الكبرىعبدالخالك طارق دمحم عاتك148200158013413

الماعة الكبرىعبدالرحمن خالد سالم دمحم الجرٌري149200191313414

الماعة الكبرىعبدالرحمن رٌاض عبدالرحمن ابوبكر باسالمة150200060113415
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1-صٌدلة عبدالرحمن سالم رٌس مبارن بن مخاشن1200031813416

1-صٌدلة عبدالرحمن سالم فرج سالم بن مسلّم2200143813417

1-صٌدلة عبدالرحمن سعٌد سالم دحباج3200008013418

1-صٌدلة عبدالرحمن سعٌد سالم دمحم العصرن4200167713419ً

1-صٌدلة عبدالرحمن سعٌد عبدهللا مرع5200064913420ً

1-صٌدلة عبدالرحمن صالح عوض باحشوان6200213913421

1-صٌدلة عبدالرحمن طالل عبدالمادر شماخ7200125313422

1-صٌدلة عبدالرحمن عبدالمادر عبدهللا احمد بن سلم8200157713423

1-صٌدلة عبدالرحمن عبدهللا صالح عبدهللا المشجري9200009103424

1-صٌدلة عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عمر باعباد10200198313425

1-صٌدلة عبدالرحمن علً عبٌد علً دحدوح11200024203426

1-صٌدلة عبدالرحمن لائد إسماعٌل ناج12200041103427ً

1-صٌدلة عبدالرحمن مبارن دمحم علً لملف13200060203428

1-صٌدلة عبدالرحمن دمحم برن سالم حبراس14200166713429

1-صٌدلة عبدالرحمن دمحم صالح عبدهللا باحاج15200216913430

1-صٌدلة عبدالرحمن دمحم عبدهللا احمد الذرب16200019703431

1-صٌدلة عبدالرحمن دمحم عمر بومنذر17200001503432

1-صٌدلة عبدالرحمن دمحم عمرعلً بن صعفٌك18200097813433

1-صٌدلة عبدالرحمن دمحم ناصر النمٌب19200084703434

1-صٌدلة عبدالرحمن منصور عبدالولً علً النجار20200115513435

1-صٌدلة عبدالرحمن ناصر ٌحٌى ابراهٌم21200026313436

1-صٌدلة عبدالرحمن هانً عوض سالم مسٌعد22200171813437

1-صٌدلة عبدالرحمن ٌحٌى عبدالرحمن ٌحٌى بن الشٌخ عل23200126813438ً

1-صٌدلة عبدالرحٌم دمحم علً سعٌد عفٌف24200152913439

1-صٌدلة عبدالسالم سالم كرامه مبارن باوزٌر25200177313440

1-صٌدلة عبدالسالم صالح دمحم النمري26200151803441

1-صٌدلة عبدالسالم دمحم صالح عمر بن جبور27200140513442

1-صٌدلة عبدالعزٌز عارف عبدهللا صالح الخالل28200056313443ً

1-صٌدلة عبدالعزٌز دمحم عبدهللا عمر بفلح29200134213444

1-صٌدلة عبدالعزٌز نائف عبدالعزٌز علً باعشن30200032713445

1-صٌدلة عبدالمادر علً عبدالمادر دمحم31200010713446

1-صٌدلة عبدالمادر مراد عبدالمادر احمد باسالمه32200072703447

1-صٌدلة عبدهللا ابوبكر صالح عل33200102913448ً

1-صٌدلة عبدهللا ابوبكر عبدهللا دمحم باسودان34200162313449

1-صٌدلة عبدهللا احمد عبدهللا عٌظة بن منٌف35200184513450

1-صٌدلة عبدهللا امٌن عبدالمادر سالم بخضر36200008113451

1-صٌدلة عبدهللا حسن ابوبكر سالم بامدهاف37200269113452

1-صٌدلة عبدهللا خالد صالح بافٌاض38200052503453

1-صٌدلة عبدهللا خالد صالح عمر باعمبة39200011503454

1-صٌدلة عبدهللا خالد علً عٌدروس الجفري40200094913455

1-صٌدلة عبدهللا خالد عمر عبود باٌوسف41200137313456

1-صٌدلة عبدهللا سالم سعد احمد42200190913457

1-صٌدلة عبدهللا سالم دمحم علً باعبٌد43200034113458

1-صٌدلة عبدهللا سالم دمحم عمر بن لدٌم44200003213459

1-صٌدلة عبدهللا سالم دمحم عوض باروٌس45200016313460

1-صٌدلة عبدهللا سالم محند السود الزوٌدي46200063213461

1-صٌدلة عبدهللا سعٌد عاشور حٌمود العمودي47200072013462

1-صٌدلة عبدهللا سعٌد محضار سالم48200240813463

1-صٌدلة عبدهللا صادق عبدهللا دمحم الزوم49200074413464

1-صٌدلة عبدهللا صالح سعٌد التمٌم50200110913465ً

1-صٌدلة عبدهللا صالح سعٌد عمران التمٌم51200038403466ً

1-صٌدلة عبدهللا صالح عبدهللا سعٌد باغرٌب52200240013467

1-صٌدلة عبدهللا صالح عمر دمحم ساحب53200227313468

1-صٌدلة عبدهللا عبدالحمٌد عمر حمٌد سكران54200110613469

1-صٌدلة عبدهللا عبدالمعٌن دمحم علً لائد55200237713470

1-صٌدلة عبدهللا علً صالح احمد الخبش56200018403471

1-صٌدلة عبدهللا علً صالح باحفص المشجري57200017013472

1-صٌدلة عبدهللا علً صالح عبدهللا عبدالمانع58200083003473

1-صٌدلة عبدهللا علً ناصر دمحم باسردة59200161313474

1-صٌدلة عبدهللا عمر احمد مبارن الخنبش60200002203475ً

1-صٌدلة عبدهللا عمر سالم عبدهللا باوشخة61200038803476

1-صٌدلة عبدهللا عمر عٌسى الزبٌدي62200288413477

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان

(1- صٌدلة  ) لاعة-  م   تخصص طب بشري2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  



التولٌعالماعةاالسمرلم المٌدرلم التنسٌكالرلم

2- صٌدلة عبدهللا عوض دمحم مسلم عل1200242613478ً

2- صٌدلة عبدهللا فهد سالم عمر بالٌر2200088813479

2- صٌدلة عبدهللا ماجد عبدهللا بامساعد3200000403480

2- صٌدلة عبدهللا ماهر سالم عمر الحدادي4200156713481

2- صٌدلة عبدهللا محفوظ سالم عبود المرشدي5200134913482

2- صٌدلة عبدهللا دمحم برن عبٌد شمٌل6200140613483

2- صٌدلة عبدهللا دمحم عبدهللا بن سلم7200172013484

2- صٌدلة عبدهللا دمحم عبدهللا عوض الجرٌري8200164213485

2- صٌدلة عبدهللا دمحم عبدهللا دمحم بادغشر9200140213486

2- صٌدلة عبدهللا دمحم عبده احمد10200166113487

2- صٌدلة عبدهللا دمحم عبٌد علً مٌطان11200163813488

2- صٌدلة عبدهللا دمحمد احمد عمر بارشٌد12200170913489

2- صٌدلة عبدهللا ناصر صالح هادي حدج13200110213490

2- صٌدلة عبدهللا هاشم عبدالمجٌد عبده الشعران14200065513491ً

2- صٌدلة عبدهللا ٌسلم علً عبدهللا الجرو15200173413492

2- صٌدلة عبدهللا ٌوسف عبدهللا علً باروٌس16200016513493

2- صٌدلة عبدالمجٌد خالد محروس عبدهللا بادرٌس17200170213494

2- صٌدلة عبدالمجٌد عبدهللا احمد سعٌد18200129703495

2- صٌدلة عبدالمجٌد عمر سعٌد سلمان باضاوي19200155813496

2- صٌدلة عبدالمحسن احمد علً بابرٌش20200232913497

2- صٌدلة عبدالمحسن أبوبكر سعٌد بوحٌمد باوزٌر21200088313498

2- صٌدلة عبدالولً عٌضه حسٌن احمد الصدٌع22200084913499ً

2- صٌدلة عبدالوهاب دمحم ٌحٌى جبران23200158413500

2- صٌدلة عبده عبدالحمٌد عاي هٌثم24200104603501

2- صٌدلة عبود عمر حسن عبود بن سلم25200133913502

2- صٌدلة عبٌر خالد صالح جوهر باكوٌل26200012913503ً

2- صٌدلة عبٌر صالح سعٌد سالم الكثٌري27200129413504

2- صٌدلة عبٌر عبدهللا سالم سعدهللا النوب28200034813505ً

2- صٌدلة عبٌر فائز عمر مبارن المسجدي29200073413506

2- صٌدلة عبٌر فؤاد محسن سالم لرض30200164313507ً

2- صٌدلة عرفات خمٌس عبدهللا مرط31200191513508

2- صٌدلة عصما عثمان عبدهللا العطاس32200034013509

2- صٌدلة عصماء دمحم لاٌد مصلح33200002803510

2- صٌدلة عالء زٌد علً احمد باحشوان34200061313511

2- صٌدلة علوي عماد دمحم عبدالرحمن باهرمز35200028013512

2- صٌدلة علوي دمحم ابوبكر حسٌن بن الشٌخ ابوبكر36200008413513

2- صٌدلة علوي دمحم عٌدروس عبدهللا بن سمٌط37200172213514

2- صٌدلة علوٌه أحمد دمحم عمر باصمد38200004413515

2- صٌدلة علً احمد دمحم مزاحم باجابر39200160613516

2- صٌدلة علً احمدسعٌد المعاري40200035613517

2- صٌدلة علً حسن سالم علً باهبري41200134713518

2- صٌدلة علً صالح علً عمر الجوه42200078413519ً

2- صٌدلة علً طالب سرٌع علً باسردة43200161613520

2- صٌدلة علً عبدالمنعم احمد سعٌد باحنجة44200051003521

2- صٌدلة علً عدنان دمحم رسام بن شمالن45200146913522

2- صٌدلة علً عٌسى سعد عوض مجومل46200046903523

2- صٌدلة علً محسن عبدهللا محسن الحسن47200061213524ً

2- صٌدلة علً دمحم صالح علً باعوضة48200171313525

2- صٌدلة علً دمحم علً عبدهللا باوزٌر49200001713526

2- صٌدلة علً دمحم وجٌه علً باهادي50200059213527

2- صٌدلة علً دمحم ٌسلم صالح باهمٌم51200287413528

2- صٌدلة علً مهدي حسن بادمحم52200085603529

2- صٌدلة علً ناصر سالم علً باٌحٌى53200245113530

2- صٌدلة علً هشام علً عبدهللا الكثٌري54200157013531

2- صٌدلة عماد علوي مجلبع عبدهللا العنبري55200027803532

2- صٌدلة عمار ابوبكر سالم احمد لجلد56200146513533

2- صٌدلة عمار انور دمحم عوض لروس57200161113534

2- صٌدلة عمار عمر سالم سعٌد العماري58200053903535

2- صٌدلة عمار ٌاسر جمعان أحمد الحمد59200160913536

2- صٌدلة عمار ٌاسر صالح معوضة60200096113537

2- صٌدلة عمر احمد عبدهللا احمد بن سلم61200157313538

2- صٌدلة عمر احمد عبدالمجٌد صالح التمٌم62200113613539ً

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 
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3- صٌدلة عمر حامد عبدالرحمن حسن الحبش1200183313540ً

3- صٌدلة عمر خالد عمر دمحم عبٌد2200234313541

3- صٌدلة عمر سالمٌن احمد سلٌم باصلٌله3200221913542

3- صٌدلة عمر صالح عبدهللا علً الفمٌر4200298113543

3- صٌدلة عمر صالح عمر صالح باجمٌل5200238213544

3- صٌدلة عمر عبدالعزٌز علً عبدهللا الشٌخ6200242013545

3- صٌدلة عمر علوي عمر عٌدروس الجفري7200027603546

3- صٌدلة عمر علً عمر عٌدروس الحامد8200201413547

3- صٌدلة عمر دمحم سالم بن حفٌظ الهدار9200100213548

3- صٌدلة عمران احمد سعد احمد10200038513549

3- صٌدلة عمران معاذ ردمان عل11200102503550ً

3- صٌدلة عمرو جمٌل احمد عل12200225113551ً

3- صٌدلة عمرو سعٌد صالح سعٌد الجمح13200197713552ً

3- صٌدلة عمرو علً أحمد جعول14200225413553

3- صٌدلة عمرو دمحم علً دمحم ممٌص15200212713554

3- صٌدلة عهود عبدالرحمن عمر عبدالرحمن العمودي16200185113555

3- صٌدلة عوض ابوبكر عوض عمر باصه17200063413556ً

3- صٌدلة عوض عبداللطٌف عوض ممرم18200003513557

3- صٌدلة عوض علً دمحم عوض بامخرمه19200143513558

3- صٌدلة عوض دمحم احمد عوض بامختار20200205813559

3- صٌدلة عٌسى صالح كرامه عوض بكٌر21200201913560

3- صٌدلة عٌسى عمر بن عمر عبدهللا المطمل22200129113561ً

3- صٌدلة عٌسى عمر عبدهللا سعٌد لبمب23200061103562

3- صٌدلة عٌسى دمحم عبده ثابت24200277613563

3- صٌدلة غدٌر صالح مبارن صالح هنم25200094413564

3- صٌدلة غٌداء ماجد احمد الصانع26200126013565

3- صٌدلة فارس عوض سعٌد عوض العمودي27200156613566

3- صٌدلة فاطمة احمد حسٌن بن الشٌخ ابوبكر28200198213567

3- صٌدلة فاطمة احمد سعٌد علً بامعٌبد29200135113568

3- صٌدلة فاطمة احمد عمر احمد باعبدالمادر30200073603569

3- صٌدلة فاطمة احمد مبارن بن الحاج الجابري31200199513570

3- صٌدلة فاطمة حسٌن عبدالرب دمحم الٌزٌدي32200064213571

3- صٌدلة فاطمة حسٌن عبدهللا دمحم التمٌم33200018813572ً

3- صٌدلة فاطمة رائد سعٌد عبٌد بن عطٌّه34200168013573

3- صٌدلة فاطمة سالم عبدالرحمن حسن35200065803574

3- صٌدلة فاطمة سالم عرفان عوض باصلعة36200018513575

3- صٌدلة فاطمة سالم محفوظ سالم مرزوق37200070113576

3- صٌدلة فاطمة سعٌد عٌظة عوض الدلٌل38200212513577

3- صٌدلة فاطمة عبدالباري عبدهللا دمحم باعباد39200115213578

3- صٌدلة فاطمة عبدالمادر سالم عمر بالٌس40200096713579

3- صٌدلة فاطمة عبدهللا علً احمد باغوزه41200107913580

3- صٌدلة فاطمة علً مبارن عبدهللا الهمٌس42200067103581

3- صٌدلة فاطمة عمر احمد باغبار العمودي43200054503582

3- صٌدلة فاطمة عون عبدهللا فرج الكثٌري44200166813583

3- صٌدلة فاطمة فتحً كرامة علً التمٌم45200028303584ً

3- صٌدلة فاطمة فوزي علً عمر مرزوع46200026803585

3- صٌدلة فاطمة مبرون صالح بن عمرو47200096703586

3- صٌدلة فاطمة محفوظ مسعود محفوظ بامسعود48200177113587

3- صٌدلة فاطمة دمحم احمد دمحم الحرازي49200008213588

3- صٌدلة فاطمة دمحم خوٌدم مدحوس كلشات50200009203589

3- صٌدلة فاطمة ناصر سالم عفان51200003003590

3- صٌدلة فاطمه خالد علً عبدهللا بن طاهر52200015613591

3- صٌدلة فاطمه عبدهللا احمد ابوبكر باوزٌر53200016413592

3- صٌدلة فتون طالب عبدهللا بامسك54200096203593

3- صٌدلة فرحة حمود علً عبدهللا الشنفري55200001303594

3- صٌدلة فردوس سعٌد دمحم احمد الحداد56200187613595

3- صٌدلة فردوس عبده ناجً منصر الغراس57200265613596ً

3- صٌدلة فضل طاهر دمحم عل58200276613597ً

3- صٌدلة فضل عبدهللا سالم احمد بافضل59200091613598

3- صٌدلة فطومة صالح احمد صالح الصلٌح60200103513599ً

3- صٌدلة فهد زبن هللا علً الهمل61200192013600

3- صٌدلة فواز فهد سعٌد بالطم62200227713601ً

3- صٌدلة فوزان عبدالمادر دمحم محسن الداوودى63200028603602

3- صٌدلة فؤاد ناصر أحمد علً باعتوان64200094013603

3- صٌدلة فٌصل صالح خمٌس سعٌد السعدي65200197013604

3- صٌدلة فٌصل عبدهللا سالم عوض باتٌس66200220413605

3- صٌدلة لاسم حسن لاسم الهتاري67200211613606

3- صٌدلة لمر ٌاسر صالح خمٌس ممرم68200002503607

3- صٌدلة كاظم دمحم حسٌن السماف69200052303608

3- صٌدلة كوثر سالمٌن عمر سالمٌن باسلوم70200077813609

التولٌعالماعةاالسمرلم المٌدرلم التنسٌكالرلم

4- صٌدلة لجٌن عادل سالم بلمصٌر التمٌم1200220013610ً

4- صٌدلة لممان سالم عبدهللا دمحم بازغٌفان2200222713611

4- صٌدلة لؤي احمد عبدالرحمن باهرمز3200112513612

4- صٌدلة لٌالً احمد عبدالحمٌد ردمان الصانع4200014113613

4- صٌدلة لٌلى حسٌن علً عبدهللا االحمدي5200079113614

4- صٌدلة لٌنا عدنان دمحم سعٌد باوشخه6200042103615

4- صٌدلة ماجد ماهر سالمٌن عبدهللا بالبص7200055213616

4- صٌدلة مازن احمد عامر لٌهان8200219613617

4- صٌدلة مازن مبارن سعٌد المفان9200027903618

4- صٌدلة مازن دمحم حسن صالح الزامان10200210313619ً

4- صٌدلة مالن احمد عبدالحمٌد الصانع11200033513620

4- صٌدلة مبارن أحمد مبارن سالم باضالع12200000703621

4- صٌدلة مبارن عبدهللا عمر النوب13200005413622

4- صٌدلة مبارن علً مبارن علً مسجدي14200097413623

4- صٌدلة مبخوت حسن سالم عوض بن ماخش15200038113624

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان

(3لاعة صٌدلة )-  م   تخصص طب بشري2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة

(4لاعة صٌدلة  )- م   تخصص طب بشري2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 



4- صٌدلة مبرون عٌظه علً عبدهللا باحمٌد16200125513625

4- صٌدلة متمً سالم عوض سعٌد كمبش17200166513626

4- صٌدلة محسن سالم محسن عل18200157813627ً

4- صٌدلة محسن فلح صالح عمر بفلح19200162913628

4- صٌدلة دمحم احمد سعٌد علً نصٌر20200189813629

4- صٌدلة دمحم احمد سعٌد عمر جوبان21200113813630

4- صٌدلة دمحم احمد علً عمر التمٌم22200055113631ً

4- صٌدلة دمحم احمد دمحم احمد باوزٌر23200048213632

4- صٌدلة دمحم انور فٌصل سالم بن علً بن سعٌد24200009513633

4- صٌدلة دمحم أحمد رجب سعدان الحسٌن25200160813634

4- صٌدلة دمحم أحمد عبدهللا الماض26200126903635ً

4- صٌدلة دمحم بركات سعٌد سالم باوزٌر27200260313636

4- صٌدلة دمحم توفٌك دمحم ثابت سعدان28200140813637

4- صٌدلة دمحم ثابت عبدهللا سعٌد باحوٌرث29200144513638

4- صٌدلة دمحم جمال محفوظ عبٌد غٌثان30200238913639

4- صٌدلة دمحم حسن صالح علً بن شمٌل31200111113640

4- صٌدلة دمحم حسن عبدهللا الشاعر32200009303641

4- صٌدلة دمحم حسن علً احمد السٌف33200215313642

4- صٌدلة دمحم حسن دمحم كرامة بن عوٌضة34200194613643

4- صٌدلة دمحم حسٌن دمحم علً الحامد35200047403644

4- صٌدلة دمحم خالد علً عمر باموكره36200048113645

4- صٌدلة دمحم خالد عوض عمر خرٌص37200204313646

4- صٌدلة دمحم خالد دمحم إسماعٌل38200211113647

4- صٌدلة دمحم خلٌل عبده شمسان39200231913648

4- صٌدلة دمحم خلٌل عوض مخاشن40200007303649

4- صٌدلة دمحم راشد دمحم سالم باحجر41200180213650

4- صٌدلة دمحم سالم سعٌد احمد بن لسود42200000503651

4- صٌدلة دمحم سالم سعٌد نصٌب الجمح43200072113652ً

4- صٌدلة دمحم سالم سلوم مبارن المنهال44200253513653ً

4- صٌدلة دمحم سالم مبارن احمد السباع45200059113654ً

4- صٌدلة دمحم سالم دمحم بشر بن بشر46200235013655

4- صٌدلة دمحم سعٌد سالم سعٌد حٌمدٌه47200113013656

4- صٌدلة دمحم سعٌد دمحم سعٌد باحارثة48200083013657

4- صٌدلة دمحم صالح احمد علً الحوط49200013103658ً

4- صٌدلة دمحم صالح أحمد سالم فمٌهان50200218913659

4- صٌدلة دمحم صالح سالم احمد الدبج51200139613660ً

4- صٌدلة دمحم صالح سالمٌن الجابري52200288213661

4- صٌدلة دمحم صالح عوض علً الطف53200106413662ً

التولٌعالماعةاالسمرلم المٌدرلم التنسٌكالرلم

5- صٌدلة دمحم صالح عوض علً برٌن1200233213663

5- صٌدلة دمحم صالح كرامة عوض بكٌر2200218613664

5- صٌدلة دمحم طالب معروف بن طالب3200009003665

5- صٌدلة دمحم طٌب احمد عوض بلجذم4200030713666

5- صٌدلة دمحم عابد مبارن سالم بن سعد5200297313667

5- صٌدلة دمحم عادل صالح عل6200120213668ً

5- صٌدلة دمحم عبدالحمٌد ناصر الواحدي7200025503669

5- صٌدلة دمحم عبدالخالك عبدهللا عبدالوهاب السماوي8200043613670

5- صٌدلة دمحم عبدالخالك علً عبدالرحمن9200152003671

5- صٌدلة دمحم عبدالرحمن دمحم عبدهللا باموسى10200032803672

5- صٌدلة دمحم عبدالمادر أحمد بن احمد بامؤمن11200139813673

5- صٌدلة دمحم عبدالكرٌم ثابت عبدهللا12200130013674

5- صٌدلة دمحم عبدالكرٌم عبٌد عبدهللا الفضل13200085413675ً

5- صٌدلة دمحم عبدهللا ابوبكر صالح العطاس14200004903676

5- صٌدلة دمحم عبدهللا حسٌن شٌخ الممٌل15200188213677

5- صٌدلة دمحم عبدهللا سالم ابوبكر باذٌب16200248513678

5- صٌدلة دمحم عبدهللا سالم عبدهللا حسان17200051713679

5- صٌدلة دمحم عبدهللا عبده المخالف18200301113680ً

5- صٌدلة دمحم عبدهللا دمحم بن دمحم باوزٌر19200049103681

5- صٌدلة دمحم عبدهللا دمحم سالم بامجبور20200244613682

5- صٌدلة دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا بن طاهر21200159713683

5- صٌدلة دمحم عبدربه سالم عوض بارحمة22200046003684

5- صٌدلة دمحم عبود دمحم سعٌد بامسطول23200013413685

5- صٌدلة دمحم عفٌف عبدالرب حسٌن24200104903686

5- صٌدلة دمحم عمٌل دمحم عبدهللا25200061113687

5- صٌدلة دمحم علً سالم دمحم باسهل26200154713688

5- صٌدلة دمحم علً عمر عمٌل بن عمٌل27200097313689

5- صٌدلة دمحم عمر رزق فرج بن عٌشان28200059303690

5- صٌدلة دمحم عمر علوي عبدهللا29200001903691

5- صٌدلة دمحم عوض ناصر حنش30200188413692

5- صٌدلة دمحم فهد دمحم عوض الحٌم31200024213693ً

5- صٌدلة دمحم محسن مبارن احمد البرٌك32200086513694ً

5- صٌدلة دمحم محفوظ عبٌد دمحم33200114603695

5- صٌدلة دمحم محمود ممبل دمحم34200002213696

5- صٌدلة دمحم منٌف عبدهللا فرج بن ثابت35200087313697

5- صٌدلة دمحم ناصر دمحم سعٌد حبتور36200210013698

5- صٌدلة دمحم نبٌل علً ٌسلم لمرع37200119013699

5- صٌدلة دمحم نبٌل دمحم صالح38200221213700

5- صٌدلة دمحم نجٌب صادق مهٌوب39200052803701

5- صٌدلة دمحم نجٌب عمر بن شحبل40200005703702

5- صٌدلة دمحم هاشم دمحم أحمد مول الدوٌلة41200002513703

5- صٌدلة دمحم هانً ٌعموب أحمد بن حمدون42200219813704

5- صٌدلة دمحم ٌاسٌن دمحم احمد خلٌل43200024103705

5- صٌدلة دمحم ٌسلم دمحم عبدهللا الصٌعري44200197513706

5- صٌدلة دمحم ٌعموب عبدهللا أحمد45200049513707

5- صٌدلة محمود سالم احمد سالم باحل46200002813708ً

5- صٌدلة محمود عبدهللا عوٌضان عٌظة المنهال47200164613709ً

5- صٌدلة مختار سعٌد جسار لائد48200270713710

5- صٌدلة مروة صالح سالم سعٌد باغرٌب49200203313711

5- صٌدلة مروة فهد سلٌم كفاٌن50200270113712

5- صٌدلة مروى احمد صالح سالم هدنه51200039403713

5- صٌدلة مروى حسٌن علً عبدهللا البٌت52200034103714ً

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

( 5لاعة صٌدلة  )- م   تخصص طب بشري2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان



5- صٌدلة مروى عمر دمحم عبدهللا بن مغٌث53200205013715

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان



التولٌعالماعةاالسمرلم المٌدرلم التنسٌكالرلم

2- مختبر مروى ناصر عبدهللا ناصر المرفدي1200036813716

2- مختبر مرٌم انور ٌسلم حسن باعثمان2200128613717

2- مختبر مرٌم حسن احمد سعد3200014403718

2- مختبر مرٌم خالد دمحم بامكاندو4200064613719

2- مختبر مرٌم سالم مبارن سعٌد بن جبل5200123713720

2- مختبر مرٌم عبدهللا احمد بابصٌلً بارعٌده6200078613721

2- مختبر مرٌم عبدهللا صالح عبدالشٌخ المرادي7200006403722

2- مختبر مرٌم عبدالمجٌد سالم دمحم الرٌوي8200202413723

2- مختبر مرٌم علً عمر علً بابلغوم9200141713724

2- مختبر مرٌم عوض علً عوض بارهٌان10200152513725

2- مختبر مرٌم ٌسر فرج ٌسر بامؤمن11200105213726

2- مختبر مزهر فائز ٌسلم حسٌن باسر12200077313727

2- مختبر مسعود عبدالكرٌم ثابت عبدهللا13200124713728

2- مختبر مصطفى صالح هادي موسى14200048703729

2- مختبر مصطفى لاسم غالب لاسم15200093513730

2- مختبر مصطفى دمحم أحمد سالم العولم16200097103731ً

2- مختبر مصطفى دمحم محفوظ سعٌد بن عثمان17200059813732

2- مختبر مصعب صبري خٌران عاسل18200087413733

2- مختبر مصعب عمر ٌسلم صالح بن مخاشن19200019503734

2- مختبر مصلح عبدهللا صالح ثابت20200241313735

2- مختبر مطٌع متوة سالم عوض عوٌضة21200109013736

2- مختبر مطٌعة سعٌد ناصر عبٌد نصٌب22200085213737

2- مختبر مطٌعة عبدهللا دمحم صالح العظم23200040713738ً

2- مختبر معاذ جمال فضل دمحم النعوي24200052703739

2- مختبر معاذ عبدهللا احمد ناصر25200129913740

التولٌعالماعةاالسمرلم المٌدرلم التنسٌكالرلم

2- مختبر تشرٌح معاذ مشعل ٌسلم عاشور بلمصٌر1200213513741

2- مختبر تشرٌح معاذمانع زٌد احمد العكبري2200100013742

2- مختبر تشرٌح معمر علً عمر علً سوٌد3200019203743

2- مختبر تشرٌح ممدوح صالح سالم صالح دحٌمالن4200112213744

2- مختبر تشرٌح منار خالد صالح باخرٌبة5200093613745

2- مختبر تشرٌح منال سعٌد سالم علً المطمل6200169513746ً

2- مختبر تشرٌح منال صالح ابوبكر العمودي7200015403747

2- مختبر تشرٌح منال فخرالدٌن دمحم عبدهللا8200300713748

2- مختبر تشرٌح منال ناصر عبدهللا سالم الهولة9200005803749

2- مختبر تشرٌح منتهى احمد أبوبكر بالشمر10200002103750

2- مختبر تشرٌح منى عادل عمر علً باحشوان11200040113751

2- مختبر تشرٌح منى عبدهللا سالم عبدهللا12200166013752

2- مختبر تشرٌح منى عبدهللا عبود عوض بامفتاح13200130513753

2- مختبر تشرٌح منٌره لطفً عمر دمحم بلكدٌش14200075613754

2- مختبر تشرٌح مها عبدالملن دمحم احمد الراشدي15200041413755

2- مختبر تشرٌح مهدي أحمد مهدي دمحم المصل16200073313756ً

2- مختبر تشرٌح مهدي صالح احمد دمحم المس17200050403757ً

2- مختبر تشرٌح مهدي عبدهللا دمحم طالب باسردة18200161513758

2- مختبر تشرٌح مهند عمر حبرٌش بن عمر بن بدر19200022313759

2- مختبر تشرٌح مّوده برن عمر طائع حمٌّد20200128113760

2- مختبر تشرٌح موسى احمد سالم سعٌد باوزٌر21200007313761

2- مختبر تشرٌح موسى صالح عبدهللا عبدالهادي بامعبد22200015313762

2- مختبر تشرٌح موسى ناصر احمد النجار23200237513763

2- مختبر تشرٌح مؤٌد عبدهللا عاشور رجب حٌمد سعد24200236813764

2- مختبر تشرٌح مٌساء سعٌد عبدهللا سعٌد بلفمٌة25200080903765

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان

(2-مختبر   )- م   تخصص طب بشري2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة

(2-مختبر تشرٌح   )- م   تخصص طب بشري2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  



التولٌعالماعةاالسمرلم المٌدرلم التنسٌكالرلم
1- لاعة منالشة مٌسون علً الطبٌن عمر معٌل1200280013766ً

1- لاعة منالشة ناجً مطهر احمد الهندوان2200026513767

1- لاعة منالشة ناصر علً عمر علً بابلغوم3200142013768

1- لاعة منالشة ناصر عوض ٌسلم عمر باعنس4200192513769

1- لاعة منالشة نائف ضٌف هللا سالم بالطٌان5200204113770

1- لاعة منالشة نائف محسن دمحم سعٌد الحفشاء6200237413771

1- لاعة منالشة نبٌل كرامة مرزوق كرامة كندي7200098303772

1- لاعة منالشة نجالء سالم محفوظ سالم منبص8200041603773

1- لاعة منالشة نجود علً سالمٌن باولاد9200114213774

1- لاعة منالشة ندى سعٌد عبدهللا سعٌد بلفمٌة10200080603775

1- لاعة منالشة ندى علً سالم احمد باشٌبه11200086313776

1- لاعة منالشة نسمة طارق عوض برن باحشوان12200005213777

1- لاعة منالشة نسٌم دمحم مصبح سعٌد العجٌل13200244413778ً

1- لاعة منالشة نعمة حكٌم علً سالم عواس14200279013779

1- لاعة منالشة نعمه جمعان صالح محفوظ باعامر15200064513780

1- لاعة منالشة نهى طالب جعفر بن طالب16200001403781

1- لاعة منالشة نواف معمر احمد سالم جابر17200278013782

1- لاعة منالشة نوال علً سالم عبٌد باوهال18200290413783

1- لاعة منالشة نوال مهدي عبده مخالف19200000813784ً

1- لاعة منالشة نوح عوض رجب دمحم علٌوان20200098013785

1- لاعة منالشة نوح ناصر صالح عوض المباص21200263113786

1- لاعة منالشة نور احمد عبدهللا الدخن22200006803787

1- لاعة منالشة نور احمد عمر احمد مسجدي23200249113788

1- لاعة منالشة نور الدٌن محمود احمد عوض بارماده24200145913789

1- لاعة منالشة نور جمال سعٌد سالم مسهور25200138613790

1- لاعة منالشة نور جمال عبٌد سعٌد حمٌد26200107013791

1- لاعة منالشة نور سالم حسٌن محسن بن الشٌخ أبوبكر27200011403792

1- لاعة منالشة نور عبدهللا صالح بامسك28200095603793

1- لاعة منالشة نور علً سعٌد عوض باعوم29200012513794

1- لاعة منالشة نور دمحم احمد عبدهللا الجفري30200045903795

1- لاعة منالشة نور دمحم سالم عمر بن عمٌل31200167113796

1- لاعة منالشة نور دمحم سعٌد احمد بخضر32200021513797

1- لاعة منالشة نور دمحم مبارن خمٌس باعامر33200116513798

1- لاعة منالشة نورا عبدالمحسن أحمد عبدهللا باطرف34200236713799ً

1- لاعة منالشة نورٌة دمحم ٌسلم مبارن بن سلوم35200002303800

1- لاعة منالشة نوف جمال دمحم عبدهللا باصمد36200006313801

1- لاعة منالشة نوف خالد دمحم باشوٌة37200267313802

1- لاعة منالشة نٌفٌن فضل هندي سٌول38200091413803

1- لاعة منالشة هاجر سالم ابوبكر علً كنٌد39200010213804

1- لاعة منالشة هاجر صالح عبدالرحمن عمر الشعٌب40200265013805

التولٌعالماعةاالسمرلم المٌدرلم التنسٌكالرلم

2- لاعة منالشة هاجر دمحم سعٌد ٌسلم كندوح1200026703806

2- لاعة منالشة هاجر دمحم عوض احمد2200251713807

2- لاعة منالشة هادي سالم هادي بن حاتم الصٌعري3200048313808

2- لاعة منالشة هاشم فاٌز هاشم عبدهللا الجفري4200139213809

2- لاعة منالشة هاله عبدهللا عمر بن شمل5200005603810

2- لاعة منالشة هبة سالم عىبىٌىد مىحٌمدان مهٌدي6200118313811

2- لاعة منالشة هبه ابوبكر عمر عوض العماري7200190613812

2- لاعة منالشة هبه عبدالسالم حسن سالم بن لاسم8200120913813

2- لاعة منالشة هبه دمحم سلٌمان دمحم الٌمان9200041713814ً

2- لاعة منالشة هتان مهدي عبدالهادي احمد بامعبد10200097913815

2- لاعة منالشة هدٌة دمحم علً احمد11200026913816

2- لاعة منالشة هدٌل احمد علً صالح المشخر12200166313817

2- لاعة منالشة هزاع فائز برن دمحم بن جوفان13200222913818

2- لاعة منالشة هشام برن كرامة وجٌه بلحمد14200031213819

2- لاعة منالشة هناء علً عمر أحمد باعمٌل15200145213820

2- لاعة منالشة هناء عوض سعٌد جابر16200149713821

2- لاعة منالشة هند علً عبدهللا علً جواس17200202713822

2- لاعة منالشة هنٌده صالح سعٌد ٌسلم النهدي18200003703823

2- لاعة منالشة هٌثم سلمان عمر سعٌد المعاري19200239213824

2- لاعة منالشة هٌفاء صالح عمر علً باعرام20200142813825

2- لاعة منالشة وائل عبده سعٌد عل21200149413826ً

2- لاعة منالشة وائل علً مهدي ماطر22200148513827

2- لاعة منالشة ود عبود صالح عبود باواكد23200043103828

2- لاعة منالشة ودٌان دمحم ابوبكر احمد باجمال24200040213829

2- لاعة منالشة ورود خالد عمر دمحم باوزٌر25200021803830

2- لاعة منالشة وفاء دمحم عبدهللا علً بصفر26200043703831

2- لاعة منالشة والء ٌسلم خمٌس حسن عباد27200106813832

2- لاعة منالشة ٌاسر جمال سعٌد باعبد المادر العمودي28200006003833

2- لاعة منالشة ٌاسر رمضان كرامه سعٌد الجرٌدي29200048713834

2- لاعة منالشة ٌحٌى عبد هللا ٌحٌى عبدهللا باحبٌل30200006503835

2- لاعة منالشة ٌحٌى عمر خمٌس عوض باوهال31200043213836

2- لاعة منالشة ٌسرى راشد ثابت لائد الصبٌح32200096313837ً

2- لاعة منالشة ٌسلم احمد ٌسلم احمد بن مغٌث33200151413838

2- لاعة منالشة ٌوسف جمٌل احمد االشول34200180913839

2- لاعة منالشة ٌوسف عبدالباسط دمحم دمحم لممر35200007903840

2- لاعة منالشة ٌوسف عبدهللا سعٌد رجب عمرون36200092813841

2- لاعة منالشة ٌوسف علوي عوض العولم37200132213842ً

2- لاعة منالشة ٌوسف دمحم سالم باسنماب38200105713843

2- لاعة منالشة ٌوسف مصلح ناصر سنٌد39200276813844

2- لاعة منالشة ٌونس رمضان العبد عوض كوتو40200039303845

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

( 2- لاعة منالشة  )-  م   تخصص طب بشري2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة

( 1- لاعة منالشة  )- م   تخصص طب بشري2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة



التولٌعالماعةاالسمرلم التنسٌكم

1-لاعة طب عبدالمجٌد ناٌف سعٌد البطاطً**1200023103846

1-لاعة طب معاذ خمٌس عمر العسكري**2200086703847

1-لاعة طب ابراهٌم صالح سالم سعٌد كند3200046413848

1-لاعة طب ابراهٌم عبٌد سعٌد رمضان باحشوان4200109513849

1-لاعة طب ابراهٌم عمر سالم باجراد5200003613850

1-لاعة طب ابراهٌم دمحم عبدهللا طالب التمٌم6200291813851ً

1-لاعة طب ابوبكر علً ابوبكر علً باشراحٌل7200033713852

1-لاعة طب ابوبكر عمر صالح سعٌد باعٌسى8200029513853

1-لاعة طب احمد سالم احمد عبدهللا بن ضبٌع9200180713854

1-لاعة طب احمد سالم احمد عبود سرٌع10200056013855

1-لاعة طب احمد سعٌد سالم عبدهللا بارام11200126613856ً

1-لاعة طب احمد شولً مبارن سعٌد المهري12200152413857

1-لاعة طب احمد صالح سالمٌن بامرق بن لكسر13200008703858

1-لاعة طب احمد عبدهللا احمد الهٌج العولم14200054403859ً

1-لاعة طب احمد عبدهللا خمٌس احمد فغمة15200103213860

1-لاعة طب احمد عمر محفوظ محٌمدان الحوط16200074613861ً

1-لاعة طب احمد عمر دمحم احمد بارشٌد17200028503862

1-لاعة طب احمد فرج احمد فرج باسوال18200013903863ً

1-لاعة طب اسامة فهمً خمٌس سعٌد بلعجماء19200110113864

1-لاعة طب اسامه بن عبدالرحمن بن سالم باراس20200212613865

1-لاعة طب اسراء احمد كرامه سالم البحسن21200091913866ً

1-لاعة طب االء احمد خمٌس كرامه باحشوان22200015713867

1-لاعة طب العنود خالد عبدهللا باوزٌر23200024813868

1-لاعة طب امل سالم عبدهللا سالم الدمحمي24200255013869

1-لاعة طب انوار دمحم عوض عبٌد باحمٌش25200190713870

1-لاعة طب انور مبارن ٌسلم عوض هران26200156313871

1-لاعة طب أسامة عوض سالم أحمد لرض27200213313872ً

1-لاعة طب أوسان طارق عبده صالح عابد28200302013873

1-لاعة طب آالء عبدالسالم دمحم فرج بلجعد29200207113874

1-لاعة طب بدر احمد سلٌمان عوض الحامدي30200086613875

1-لاعة طب بركه سالم كرامه المنصوري31200084613876

1-لاعة طب جمانه سعٌد عبدالرحمن العمودي32200031313877

1-لاعة طب حسن حسٌن سالم دمحم الحامد33200222313878

1-لاعة طب حسن سالم مبرون سالم الشبٌب34200123913879ً

1-لاعة طب حسن سالمٌن سالم النمر الشنٌن35200051913880ً

1-لاعة طب حسٌن احمد مبارن عبٌد بازهٌر36200184113881

1-لاعة طب حمزة جمال دمحم عبود العمودي37200012313882

1-لاعة طب خدٌجة أحمد عمر العمودي38200063913883

1-لاعة طب خدٌجة سالم سعٌد عمر بمرف39200234513884

1-لاعة طب خدٌجه شهاب عوض سعٌد سواحل40200003413885ً

1-لاعة طب خلود احمد دمحم احمد باحاج41200069913886

1-لاعة طب راشد سالم سالمٌن أحمد بن جبور42200089413887

1-لاعة طب رائد صالح سعٌد عوض النجار43200034803888

1-لاعة طب رحمة صالح عوض سالم رشٌد44200010503889

1-لاعة طب رحٌمة نهاد عبدهللا دمحم باوزٌر45200085813890

1-لاعة طب سارة حامد صالح علً باراس46200021213891

1-لاعة طب ساره سالم دمحم مبارن المرزي47200026713892

1-لاعة طب سالم فٌصل سلٌمان عمر جوفان48200150813893

1-لاعة طب سالم هانً صالح سماح برعٌة49200300013894

1-لاعة طب سعٌد سالم عبدهللا صالح بن لحدان باوزٌر50200108213895

1-لاعة طب سعٌد سالم هبش محفوظ الحو51200197913896

1-لاعة طب سعٌد دمحم عبدهللا باوزٌر52200002413897

1-لاعة طب سلطان سعٌد سالم باهبري53200049503898

1-لاعة طب سلطان فرٌد برن سعٌد مشعب54200141513899ً

1-لاعة طب سلطان دمحم عاشور فارس55200006613900

1-لاعة طب سلمى عبدالمنعم خمٌس ضباب الهالل56200023003901ً

1-لاعة طب سلوى رشدي عبدهللا دمحم بن سلمان57200119813902

1-لاعة طب شفاء دمحم سالم عبدهللا باجامزة58200044013903

1-لاعة طب شٌخة عبدالعزٌز صالح كرامة بن مله59200241713904ً

1-لاعة طب شٌماء عوض سالم عوض الترٌم60200238113905ً

1-لاعة طب شٌماء دمحم البخٌث مساعد المرزي61200027113906

1-لاعة طب صالح سالم مسلم سالم المثم62200053503907ً

1-لاعة طب صالح عبدهللا صالح عبدهللا العوبثان63200169013908ً

1-لاعة طب صالح محسن صالح بارحٌم64200193313909

1-لاعة طب صالح محسن صالح بادمحم بن عبدالعزٌز65200219713910

1-لاعة طب صالح دمحم صالح سعٌد بازغٌفان66200227613911

1-لاعة طب صفٌة فٌصل سالم عوض معنوز67200207213912

1-لاعة طب طالب علً صالح احمد باوهال68200150613913

1-لاعة طب عائشة دمحم علً ناجً شمسان69200007803914

1-لاعة طب عائشه خمٌس علً عوض بامؤمن70200178013915

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان

(1)لاعة طب - م   تخصص  صٌدلة 2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة



التولٌعالماعةاالسمرلم المٌدرلم التنسٌكم

الماعة الكبرىعبدالرحمن أحمد دمحم بالبٌد1200040203916

الماعة الكبرىعبدالرحمن سالم احمد حسٌن العمودي2200173713917

الماعة الكبرىعبدالرحمن عمر عوض عمر بلفمٌه3200022513918

الماعة الكبرىعبدالرحٌم حسن سالمٌن عمر باوزٌر4200105013919

الماعة الكبرىعبدالعزٌز عدنان صالح محفوظ باشغٌوان5200032913920

الماعة الكبرىعبدهللا جمعان صالح عبدهللا باتٌس6200152013921

الماعة الكبرىعبدهللا خالد عبدهللا احمد باحمدان7200082513922

الماعة الكبرىعبدهللا سالم صالح كرامه بن سعد8200157413923

الماعة الكبرىعبدهللا سعٌد عبدهللا سعٌد الشعمل9200170013924ً

الماعة الكبرىعبدهللا عمر علً العمودي10200187113925

الماعة الكبرىعبدالمجٌد فهد خمٌس مبارن بادخن11200027003926

الماعة الكبرىعبدالملن دمحم ٌسلم دمحم باجحاو12200094313927

الماعة الكبرىعبٌر طاهر احمد بن احمد بن جمٌل13200015913928

الماعة الكبرىعدنان بن ٌسلم بن صالح باعامر14200220313929

الماعة الكبرىعدي عوض دمحم عبود بن سلم15200051813930

الماعة الكبرىعصام عبدالرحمن مبرون محسن بن علً جابر16200222513931

الماعة الكبرىعلً خمٌس حٌمد سلمان عبد17200082113932

الماعة الكبرىعلً سعٌد علً بن عٌفان18200035213933

الماعة الكبرىعلً عبدالرحمن علً سالم بافلٌع19200060713934

الماعة الكبرىعلً عبدالرحمن دمحم سالم الكاف20200053613935

الماعة الكبرىعلً عبدالرحٌم احمد باكرمان21200189213936

الماعة الكبرىعلً دمحم علً احمد بالازي22200057713937

الماعة الكبرىعلً دمحم عوض باشراحٌل23200126513938

الماعة الكبرىعلً هانً علً عوض بن سلوم24200166913939

الماعة الكبرىعمر حسٌن عمر احمد باعل25200050803940ً

الماعة الكبرىعمر خالد عبدالرحمن احمد الناخب26200177913941ً

الماعة الكبرىعمر عبدالرحمن عبدهللا دمحم العمودي27200227413942

الماعة الكبرىغالب علً مبارن بن سلٌمان بن عل28200247013943ً

الماعة الكبرىفاطمة امٌن احمد ابكر العجٌل29200023803944ً

الماعة الكبرىفاطمة انٌس عمر خمٌس ممرم30200216513945

الماعة الكبرىفاطمة عبدالعزٌز دمحم احمد باحوٌرث31200042703946

الماعة الكبرىفاطمة عبدهللا ٌسلم دمحمبابطٌن32200005303947

الماعة الكبرىفاطمة عوض سعٌد عوض بن عروة33200116313948

الماعة الكبرىفاطمه عبدهللا محسن الحمب34200036613949ً

الماعة الكبرىفرٌد مشعل محسن فرٌد بن شمالن35200151113950

الماعة الكبرىفهد عدنان عبدهللا سالم باجبٌر36200140113951

الماعة الكبرىماجد احمد دمحم مشعب37200007013952

الماعة الكبرىمبارن حسن احمد صالح38200013603953

الماعة الكبرىدمحم خالد سعٌد احمد المصل39200126713954ً

الماعة الكبرىدمحم خالد صالح ٌمانً بلهٌج40200072313955

الماعة الكبرىدمحم خالد عاشور عبٌد بن سعد41200051313956

الماعة الكبرىدمحم سالم احمد رضٌح الجمح42200155713957ً

الماعة الكبرىدمحم سالم دمحم احمد باغراب43200027213958

الماعة الكبرىدمحم سالمٌن عوض بلحاج44200130613959

الماعة الكبرىدمحم شكري سعٌد دمحم باسعٌدة45200162413960

الماعة الكبرىدمحم صادق مرشد احمد46200094613961

الماعة الكبرىدمحم صالح غالب عوض المعٌط47200190413962ً

الماعة الكبرىدمحم طالب دمحم سعٌد الهوٌمل48200095913963

الماعة الكبرىدمحم عادل دمحم المعٌسً السباع49200059413964ً

الماعة الكبرىدمحم عبداللطٌف عبده صالح50200021603965

الماعة الكبرىدمحم عبدهللا ابوبكر دمحم باصلعة51200051513966

الماعة الكبرىدمحم عبدهللا احمد دمحم بالٌس52200135613967

الماعة الكبرىدمحم عمر سالم مبارن سوٌدان53200024113968

الماعة الكبرىدمحم عوض عبدهللا خلٌف54200074603969ً

الماعة الكبرىدمحم فوزي سالم مبارن سواحل55200193713970ً

الماعة الكبرىدمحم فٌصل سعٌد بن حرٌز56200149513971

الماعة الكبرىدمحم محسن منصور مبارن مسلم57200067113972

الماعة الكبرىمروة عبدهللا دمحم أحمد الحداد58200097213973

الماعة الكبرىمرٌم عبدهللا دمحم عبدهللا بن شابظ59200117813974

الماعة الكبرىمصعب مرشد احمد عمر فطحان60200139413975

الماعة الكبرىمعتز دمحم صالح خمٌس باحمٌد61200050703976

الماعة الكبرىمنصر دمحم صالح62200249713977

الماعة الكبرىمٌمونة سالم احمد عوض الٌمٌن63200138113978ً

الماعة الكبرىنادر سالم سعٌد بن طالب64200186013979

الماعة الكبرىناصر حسٌن صالح عبدهللا شنظور65200159913980

الماعة الكبرىناصر صالح عبدهللا صالح االحمدي66200233013981

الماعة الكبرىنور أحمد حسٌن الجفري67200067913982

الماعة الكبرىهوٌدا جمال أحمد سعٌد بن شباء68200014003983

الماعة الكبرىودٌان ٌحً عمر البطاط69200058803984ً

الماعة الكبرىوهاج نصر صالح سعٌد70200166213985

الماعة الكبرىٌونس احمد دمحم صغٌر ماطر71200157513986

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان

(الماعة الكبرى  )- م   تخصص  صٌدلة 2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة



التولٌعالماعةاالسمرلم المٌدرلم التنسٌكم

2- لاعة طب صفاء حسن علً العمودي**1200006303987

2- لاعة طب فاطمة حسن علً العمودي**2200005403988

2- لاعة طب ابتهاج عمر سالم شٌخ باوزٌر3200034213989

2- لاعة طب ابراهٌم فوزي محفوظ هادي بامٌر4200042913990

2- لاعة طب ابراهٌم دمحم سالم عمر مؤمن5200052413991

2- لاعة طب ابراهٌم ٌحٌى جمعان مبارن الدلٌل6200101313992

2- لاعة طب احمد سالمٌن مبارن مسلم باراسٌن7200017213993

2- لاعة طب احمد صالح سعٌد كومان8200093113994

2- لاعة طب احمد صالح عوض عبٌد هادي9200201713995

2- لاعة طب احمد عثمان احمد عثمان باحاج10200154413996

2- لاعة طب احمد علً احمد دمحم الصبان11200011313997

2- لاعة طب احمد دمحم احمد باجمال12200045313998

2- لاعة طب احمد دمحم سالم خمٌس باعامر13200157113999

2- لاعة طب اروى سعٌد سالم سعٌد باصبٌع14200224514000

2- لاعة طب اروى سعٌد مبارن عمر الحامدي15200223514001

2- لاعة طب اروى علً سالم عٌظة16200207614002

2- لاعة طب اسراء سعدهللا سعٌد سعدهللا مرجان17200226714003

2- لاعة طب اسماء سلمان عمر سالم بارشٌد18200048814004

2- لاعة طب اسماء مطران احمد سعٌد بامحٌمود19200111914005

2- لاعة طب اسماعٌل صالح سالم سعٌد بن لٌصر20200113214006

2- لاعة طب االء حسن سعٌد بادكون21200061514007

2- لاعة طب السعد فرج مبارن سعٌد باصمٌدي22200038214008

2- لاعة طب الود عوض أبوبكر بابهار الحٌم23200028314009ً

2- لاعة طب الٌاس احمد برن رمضان باحارثة24200153914010

2- لاعة طب امل عمر علوي عبدهللا البٌت25200062414011ً

2- لاعة طب امنه دمحم عبدهللا دمحم باصه26200094114012ً

2- لاعة طب امنٌه برن احمد برن بارفعه27200035814013

2- لاعة طب انوار خالد محفوظ دمحم زٌدان28200231814014

2- لاعة طب انوار دمحم احمد عوض عبدالنب29200102004015ً

2- لاعة طب انوار دمحم ٌسلم جمعان عبّد30200159114016

2- لاعة طب اٌوب سالم سعٌد عبٌد صمدان31200029914017

2- لاعة طب أبهاء حبشً عبد نصٌب مبارن32200061604018

2- لاعة طب أحمد ربٌع عمر دمحم دامس33200140314019

2- لاعة طب أمٌمة منٌر سعٌد سالم مطران34200068614020

2- لاعة طب بٌان صالح علً بامنصور35200242514021

2- لاعة طب تسلم سالم عمر جمعان مهٌدي36200118914022

2- لاعة طب جهاد إبراهٌم صالح عبدهللا باوزٌر37200100714023

2- لاعة طب حسن صالح احمد رمضان بادباه38200285114024

2- لاعة طب حسٌن ابوبكر حسٌن دمحم مدهر39200122814025

2- لاعة طب حسٌن مرتضى جعفر علوي المحضار40200074814026

2- لاعة طب حصة عبدالمادر علوي ابوبكر مولً الدوٌله41200093814027

2- لاعة طب حنان علً سعٌد عوض بربٌد42200064714028

2- لاعة طب خالد عبدهللا سالم عمر بامجبور43200092114029

2- لاعة طب خالد عبده ناجً منصر الغراس44200236614030ً

2- لاعة طب خدٌجه انٌس عبدهللا احمد العماري45200121414031

2- لاعة طب خدٌجه صالح احمد سالم عبدان46200028914032

2- لاعة طب خدٌجه عوض عبدهللا احمد بن دحمان47200159014033

2- لاعة طب خلود خالد صالح ٌسلم باواحدي48200022604034

2- لاعة طب خمٌس سالم خمٌس احمد باشعٌوث49200154114035

2- لاعة طب خولة جمعان صالح خمٌس بادٌنار50200051104036

2- لاعة طب دعاء احمد خمٌس عبٌد لصعور51200064814037

2- لاعة طب دعاء فؤاد صالح الرباك52200001204038ً

2- لاعة طب دعاء ولٌد سالم فرج بن حوله53200039814039

2- لاعة طب ذكرى دمحم عمر عوض باصحبه54200203914040

2- لاعة طب راشد رمضان عبد الشٌخ سعٌد حكمه55200080504041

2- لاعة طب راضً دمحم سعٌد علً باسنان56200201814042

2- لاعة طب راوٌة خالد صالح عبدهللا بامخشب57200012714043

2- لاعة طب رحٌمة دمحم عمر علً الدمحمي58200060104044

2- لاعة طب رشا انور علوي عمر البٌت59200168214045ً

2- لاعة طب رشاد صالح دمحم الجرادي60200055204046

2- لاعة طب رشٌد خالد حاج ٌسلم بخضر61200011814047

2- لاعة طب روان صالح سالم علً بن عمرو62200025304048

2- لاعة طب زمزم علً سالم علً باعباد63200300314049

2- لاعة طب زهره صالح عمر دمحم بامدهاف64200076414050

2- لاعة طب زهره طائع عامر الشبٌب65200007514051ً

(2)لاعة طب - م   تخصص  مختبرات طبٌة 2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 
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1-لاعة صٌدلة زٌاد صالح سعٌد حمٌد برٌشان1200083314052

1-لاعة صٌدلة زٌن ثابت احمد ابوطلعة الشرف2200165014053ً

1-لاعة صٌدلة زٌنب حسن عمر احمد الحسن3200062304054ً

1-لاعة صٌدلة زٌنة عمر سعٌد خمٌس باجعالة4200244314055

1-لاعة صٌدلة سارة سعٌد ربٌع سعٌد بالاسم5200016404056

1-لاعة صٌدلة سارة صالح عوض سعٌد باهادي6200111714057

1-لاعة صٌدلة سالم صالح خمٌس عاشور عباد7200100914058

1-لاعة صٌدلة سالم دمحم ٌسلم سالم بلفمٌه8200117414059

1-لاعة صٌدلة سحر احمد عمر العمودي9200063614060

1-لاعة صٌدلة سعاد علً صالح عبود مساعد10200036114061

1-لاعة صٌدلة سعٌد احمد سعٌد احمد الكالل11200180014062ً

1-لاعة صٌدلة سعٌد سالم سعٌد حٌمد بكٌر12200139014063

1-لاعة صٌدلة سعٌد دمحم سعٌد باكودح13200054814064

1-لاعة صٌدلة سعٌده عمر جمعان سعٌد بافطٌم14200135414065

1-لاعة صٌدلة سلمى احمد حاج عمر بن نسر15200158714066

1-لاعة صٌدلة سماح فؤاد عبدهللا بن عبدهللا بن ٌحٌى16200004504067

1-لاعة صٌدلة سمٌة ابراهٌم علً عبدهللا لحمدي17200007114068

1-لاعة صٌدلة سمٌة سالمٌن احمد سالمٌن صواطر18200115314069

1-لاعة صٌدلة سمٌة عوض فرج احمد باخلٌعه19200125614070

1-لاعة صٌدلة سمٌة مبارن عبدهللا باحساب20200087104071ً

1-لاعة صٌدلة سونا عوض عبدهللا عوض باكثٌر21200094814072

1-لاعة صٌدلة شاكر سالم عبدهللا عٌظه الخراز22200258114073

1-لاعة صٌدلة شروق سلمان مبارن بالطٌف23200054004074

1-لاعة صٌدلة شفاء هانً دمحم احمد باجعاله24200007004075

1-لاعة صٌدلة شٌخة لطفً عوض ٌسلم عٌنٌن25200194514076

1-لاعة صٌدلة شٌماء أحمد سالم أحمد بن زاهر26200078114077

1-لاعة صٌدلة شٌماء خالد سعد فرج محٌفوظ27200176914078

1-لاعة صٌدلة صابرٌن صبري سعد دمحم الحضرم28200117614079ً

1-لاعة صٌدلة صافٌة مبارن عوض بازار العوبثان29200127014080ً

1-لاعة صٌدلة صالح زهٌر صالح عتش30200048504081
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2- لاعة صٌدلة صالح كمال صالح أحمد التمٌم1200049114082ً

2- لاعة صٌدلة صفاء خالد سالم صالح الحداد2200043804083

2- لاعة صٌدلة صفاء ربٌع حٌمد سعٌد بن عٌظه3200119714084

2- لاعة صٌدلة صفاء عبدالحكٌم صالح عمر بابعٌر4200061914085

2- لاعة صٌدلة صفاء عمر سعٌد دمحم لحران5200127914086

2- لاعة صٌدلة ضحى محسن دمحم علً الشاؤوش6200059914087

2- لاعة صٌدلة طٌف دمحم علً باحاج7200020404088

2- لاعة صٌدلة عادل رشٌد سٌالن صالح بن وبر8200106914089

2- لاعة صٌدلة عادل مبارن عبود مبارن الكوٌل9200137714090ً

2- لاعة صٌدلة عائشة دمحم عمر عبدهللا بحول10200002014091

2- لاعة صٌدلة عائشه عبدهللا مبرون سعٌد باجامع11200121514092

2- لاعة صٌدلة عائشه فهد سهل سعٌد وحدٌن12200061014093

2- لاعة صٌدلة عبدالحكٌم عبدهللا خمٌس عاشور عباد13200100514094

2- لاعة صٌدلة عبدالرحمن سعٌد عبدالرحمن بن محفوظ14200259114095

2- لاعة صٌدلة عبدالرحمن دمحم مردوف كربان15200228314096

2- لاعة صٌدلة عبدالكرٌم عارف أحمد سعٌد جمٌل16200086414097

2- لاعة صٌدلة عبدهللا العبد دمحم المعاري17200129014098

2- لاعة صٌدلة عبدهللا جمعان احمد بامسك18200167214099

2- لاعة صٌدلة عبدهللا حماد عبدهللا غفٌل معراب19200047304100ً

2- لاعة صٌدلة عبدهللا سعٌد ابوبكر باهبري20200242414101

2- لاعة صٌدلة عبدهللا سعٌد عبدهللا عامر بن اسحاق21200153714102

2- لاعة صٌدلة عبدهللا علً دمحم مثنى22200102514103

2- لاعة صٌدلة عبدهللا محفوظ عبدهللا سالم بازٌاد23200190014104

2- لاعة صٌدلة عبدهللا دمحم ناصر علً النمٌب24200093504105

2- لاعة صٌدلة عبددمحم عبدهللا دمحم باممدم25200071514106

2- لاعة صٌدلة عدنان عبدالعزٌز حارث احمد باحارث26200166614107

2- لاعة صٌدلة علوٌة رٌاض عمٌل محسن بونم27200105414108ً

2- لاعة صٌدلة علوٌه عبدهللا صالح عمر بن محمود28200028714109

2- لاعة صٌدلة علٌاء عبدهللا سالم عوض عمٌالن29200045914110

2- لاعة صٌدلة عماد عبدهللا عبٌد سعٌد بن عبٌدالاله30200138914111
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3- لاعة صٌدلة عمار خالد حسن خمٌس باتٌس1200200214112

3- لاعة صٌدلة عمر سعٌد حسٌن سالم باراسٌن2200017114113

3- لاعة صٌدلة عمر عبد الحكٌم احمد سعٌد بن عمٌل3200172614114

3- لاعة صٌدلة عمر عبدالحكٌم دمحم أحمد العمودي4200038314115

3- لاعة صٌدلة عمر ماهر علً دمحم خان5200213614116

3- لاعة صٌدلة عهد احمد عوض عمر بن كلٌب6200017514117

3- لاعة صٌدلة عهد حسٌن دمحم سعٌد الٌهري7200065914118

3- لاعة صٌدلة عهود ولٌد عوض مبارن ممطوف8200056304119

3- لاعة صٌدلة عوض سالم عوض عمر برعٌة9200188314120

3- لاعة صٌدلة عوض صبري سالم عوض مرع10200029204121ً

3- لاعة صٌدلة فارس سالم مبارن سالم باكٌل11200109914122ً

3- لاعة صٌدلة فارس عمر خمٌس الكوٌل12200257914123ً

3- لاعة صٌدلة فارس فوزي عبدهللا بن حاجب13200099614124

3- لاعة صٌدلة فاطمة احمد دمحم احمد بامعروف14200120114125

3- لاعة صٌدلة فاطمة بنت مبارن عبدهللا بن بشر15200021904126

3- لاعة صٌدلة فاطمة حسن علً احمد العمودي16200029504127

3- لاعة صٌدلة فاطمة صالح سالم ربٌع باعكابة17200123114128

3- لاعة صٌدلة فاطمة صالح فرج ٌسلم بافرج18200108314129

3- لاعة صٌدلة فاطمة صالح دمحم سالم بازٌاد19200074214130

3- لاعة صٌدلة فاطمة صالح سالم صالح بن شاكر20200168614131

3- لاعة صٌدلة فاطمة عبود حسن حسٌن العمودي21200075104132

3- لاعة صٌدلة فاطمة عمر محفوظ سعٌد باكحٌل22200025414133

3- لاعة صٌدلة فاطمة عوض سالمٌن العبد حمٌّد23200129514134

3- لاعة صٌدلة فاطمة دمحم علوي عبدهللا البٌت24200174014135ً

3- لاعة صٌدلة فاطمة دمحم عمر عوض باصحبه25200203814136

3- لاعة صٌدلة فاطمة دمحم فرج ٌسلم ثوبان26200129714137

3- لاعة صٌدلة فاطمه ابوبكر عبدهللا باجابر27200121914138

3- لاعة صٌدلة فاطمه سالمٌن عبدهللا ٌسلم بالطٌان28200073614139

3- لاعة صٌدلة فاطمه عمر سالم دمحم باكردس29200275414140

3- لاعة صٌدلة فدوى ٌسلم سالم ناصر الشماس30200059714141ً

3- لاعة صٌدلة فهٌم صالح عبدالمادر دمحم باسندوه31200123004142

3- لاعة صٌدلة فوزي خالد سعٌد فرج مبارن32200113314143

3- لاعة صٌدلة مارٌنا عبده جمعان علً باعبٌد33200055814144

3- لاعة صٌدلة مالن مبارن احمد العوبثان34200044004145ً

3- لاعة صٌدلة مبارن دمحم مبارن ابوبكر بازار35200225314146
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4- لاعة صٌدلة محسن عٌظة حسن عٌظة العامري1200032204147

4- لاعة صٌدلة دمحم برن سعٌد عمر البحسن2200296414148ً

4- لاعة صٌدلة دمحم حسن سالم سعٌد الشماس3200010604149ً

4- لاعة صٌدلة دمحم رافت عبدالمادر امٌن المرش4200089014150ً

4- لاعة صٌدلة دمحم رشاد سالم عبدهللا لشعر5200022804151

4- لاعة صٌدلة دمحم سعٌد عبدهللا دمحم باوزٌر6200044614152

4- لاعة صٌدلة دمحم صالح دمحم عبٌد السكوت7200193814153ً

4- لاعة صٌدلة دمحم عارف احمد احمد المذاح8200150704154

4- لاعة صٌدلة دمحم عبدالمولى دمحم عٌظه الجابري9200031914155

4- لاعة صٌدلة دمحم عفٌف عبدهللا سعد عفٌف10200119114156

4- لاعة صٌدلة دمحم عمر مبارن سالم باحفٌن11200223014157

4- لاعة صٌدلة دمحم عوض سعٌد عبدهللا الساحل12200030514158ً

4- لاعة صٌدلة دمحم هادي خمٌس بازهٌر13200117504159

4- لاعة صٌدلة دمحم ٌاسر حسن سالم الجابري14200220714160

4- لاعة صٌدلة دمحم ٌاسٌن دمحم لرعة15200252114161

4- لاعة صٌدلة مروة علً عمر عوض باعبٌد16200150514162

4- لاعة صٌدلة مروة لائد عبده مصلح العنمب17200040404163ً

4- لاعة صٌدلة مروى حمدي عبدالرحمن ٌوسف عبدالكرٌم18200026904164

4- لاعة صٌدلة مروى صالح سالمٌن صالح النشادي19200249614165

4- لاعة صٌدلة مرٌم سالم علً صالح مسجدي20200041904166

4- لاعة صٌدلة مرٌم سعٌد عوض سالم الجعٌدي21200241514167

4- لاعة صٌدلة مرٌم سعٌد عوض محفوظ بانجار22200004314168

4- لاعة صٌدلة مرٌم عبدالعزٌز عمر دمحم بامدهاف23200083114169

4- لاعة صٌدلة مرٌم مجدي سالم مرع24200002004170ً

4- لاعة صٌدلة مسعد عبدهللا سعٌد علً بن ثعلب25200005014171

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان

(4)لاعة صٌدلة - م   تخصص مختبرات طبٌة 2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  

(3)لاعة صٌدلة - م   تخصص مختبرات طبٌة 2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة



التولٌعالرلم السرياالسمرلم المٌدرلم التنسٌكم

5- لاعة صٌدلة منار مراد عمر محفوظ جوبان1200111414172

5- لاعة صٌدلة منال خالد عبود باخضر2200002914173

5- لاعة صٌدلة مٌمونة هشام احمد دمحم الكثٌري3200054914174

5- لاعة صٌدلة مٌمونه احمد علً عبدهللا الجفري4200052904175

5- لاعة صٌدلة مٌناء حسٌن دمحم حٌدره5200095814176

5- لاعة صٌدلة نجٌلة دمحم لاسم عبدالمارد ردمان6200039504177

5- لاعة صٌدلة نسمة عبدالرحمن حزام الحاج جٌاش7200073014178

5- لاعة صٌدلة نسٌم حسن علً عمر بن جوٌهر8200031804179

5- لاعة صٌدلة نوال عامر سالمٌن عبدهللا بن عزون9200145014180

5- لاعة صٌدلة نور زكً برن احمد باوزٌر10200129314181

5- لاعة صٌدلة نور عارف فرج عوض بارفعه11200106514182

5- لاعة صٌدلة نور علً سالم علً بن رمدان12200176514183

5- لاعة صٌدلة نور عمر صالح عمر الخالل13200152614184ً

5- لاعة صٌدلة نور دمحم سعٌد دمحم باحوٌرث14200090014185

5- لاعة صٌدلة نورالهدى فهد مبارن زحوم باشراحٌل15200090514186

5- لاعة صٌدلة هاجر صالح احمد عوض بامنصور16200007504187

5- لاعة صٌدلة هاجر علً دمحم سالم المشجري17200089314188

5- لاعة صٌدلة هبه فٌصل احمد بن علً جابر18200074914189

5- لاعة صٌدلة هدى دمحم عبدهللا صالح العطاس19200034514190

5- لاعة صٌدلة هدٌل حسٌن علً محفوظ البحبوح20200220114191

5- لاعة صٌدلة هند احمد دمحم عبدهللا باظروس21200035504192

5- لاعة صٌدلة وفً احمد علً سعٌد كعوٌله22200029014193

5- لاعة صٌدلة والء مبارن عبدهللا بن بشر23200022704194

5- لاعة صٌدلة ٌحٌى سعٌد احمد سعٌد جبل24200156914195ً

5- لاعة صٌدلة ٌزٌد عائض عمر صالح بلهبوع25200096214196

:على جمٌع الطالب االلتزام باحضار االتً 

ماسح اخطاء- للم رصاص - للم حبر جاف  )ادوات لرطاسٌة  

ارتداء الكمامة فً لاعة االمتحان

(5)لاعة صٌدلة - م   تخصص مختبرات طبٌة 2020/2021كشف بتوزٌع الطالب المتمدمٌن المتحانات المفاضلة كلٌة الطب والعلوم الصحٌة


