
جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 
1قاعة  طب الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريابرار علي بن علي احمد السويدي15000

طب بشريابراهيم احمد سالم عيسى بن شيبان25001

طب بشريابراهيم سالم عوض بلحسر35002

طب بشريابراهيم سعيد محمد عبدهللا بلفقيه45003

طب بشريابراهيم سمير احمد عبيد هندوم55004

طب بشريابراهيم صالح بركات عبدهللا باوزير65005

طب بشريابراهيم صالح علي بشهر75006

طب بشريابراهيم عبدالحافظ عمر احمد العشملي85007

طب بشريابوبكر رشيد سعيد بامفتاح95008

طب بشريابوبكر زين محمد الجنيد105009

طب بشريابوبكر عمر ابوبكر حسين العمودي115010

طب بشريابوبكر عمر سالم محمد بن سلم125011

طب بشرياثير محمد سعيد باعيسى135012

طب بشرياحسان فهمي محفوظ سعيد باجامع145013

طب بشرياحالم علي ناصر احمد بالخسل155014

طب بشرياحمد ابراهيم عمر سالمين العامري165015

طب بشرياحمد ابوبكر حسين سالم الجفري175016

طب بشرياحمد اديب سالم هادي بايعشوت185017

طب بشرياحمد بدر احمد ناصر بو مشفع195018

طب بشرياحمد بلعيد يسلم سعيد المنصوري205019

طب بشرياحمد حسين احمد عبدهللا باداهيه215020

طب بشرياحمد دحمان عفيف احمد العمودي225021

طب بشرياحمد رمضان فرج محمد مكي235022

طب بشرياحمد زكي عمر محسن الكثيري245023

احمد سالم احمد سالم بكار255024

طب بشرياحمد سالم احمد عبدهللا باعبد265025

طب بشرياحمد سعيد احمد محمد المنصب275026

طب بشرياحمد سعيد محمد سعيد بن الفقيه285027

طب بشرياحمد سليمان أحمد باكرموم295028

طب بشرياحمد سويدان علي سالم بلبحيث305029

طب بشرياحمد شوقي علي سعيد بن كده315030

طب بشرياحمد صالح فرج عوض سنجل325031

طب بشرياحمد صالح محمد عبدهللا احمد335032

طب بشرياحمد عارف احمد صالح دويحان345033

طب بشرياحمد عبدالرحمن عطاس محمد الحبشي355034

طب بشرياحمد عبدهللا احمد حسين الشرفي365035

طب بشرياحمد عبدهللا محمد الحبشي375036

طب بشرياحمد عبدهللا ناصر سالم ثعلب385037

طب بشرياحمد عبدهللا يحيى عبدهللا باحبيل395038

طب بشرياحمد علي ابوبكر باقشمر405039

(أ ) الحرف 
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جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

1قاعة  طب الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشرياحمد علي عبدهللا عبدالوهاب الشرعبي415040

طب بشريأحمد عوض أحمد سالم دحدح425041

طب بشرياحمد عوض سالم عوض الكاللي435042

طب بشرياحمد مبارك سالم محمد بايعقوب445043

طب بشرياحمد مبروك عمر طزان بن هالبي455044

طب بشرياحمد محمد احمد علي بالطيف465045

طب بشرياحمد محمد الشيخ علي475046

طب بشرياحمد محمد دهمس محمد الجبيري485047

طب بشرياحمد محمد مبارك علي باعوضة495048

طب بشرياحمد مراد احمد باسليمان505049

طب بشرياحمد مهدي احمد سعيد جيمح515050

طب بشريأحمد هادي أحمد عمر بن سعد525051

طب بشرياحمد يسلم سالم يسلم باشرخيم535052

طب بشرياحمدعلي نصيب عبدهللا تربش545053

طب بشريادريس ناصر سعد قيفي555054

طب بشريارزاق سعيد عبدهللا عوض المرواح565055

طب بشرياروى سالم صالح محمد575056

طب بشرياروى عمر سعيد احمد الصيعري585057

طب بشرياريج خالد علي عمر بامقعين595058

طب بشرياريج ياسر عبدالحق مقلم عبدالحق605059

طب بشرياسامة ابراهيم احمد حمود دعقين615060

طب بشرياسامة احمد عاشور عبيد الواحدي625061

طب بشرياسامة جاعم صالح علي635062

طب بشرياسامة حسن سعيد برك الشنيني645063

طب بشرياسامة سالم محمد بادبيان655064

طب بشرياسامة صالح حسين ناجي665065

طب بشرياسامة صالح عبدهللا مبارك وبران675066

طب بشريأسامة علي علي عبدالرحمن حاشد685067

طب بشرياسامة ماهر عبدهللا سعيد بايعشوت695068

طب بشرياسامة محمد حسن سعيد الجوهي705069

طب بشرياسامة محمد سهيل عقيل العقيل715070

طب بشرياسامة هادي عبيد هادي بن سعد725071

طب بشرياسامة يحيى حسين مشوح735072

طب بشرياسامه احمد سالم صالح باحكم745073

طب بشرياسامه حسن سالم علي القثمي755074

طب بشرياسامه سالم عزي الوصابي765075

طب بشرياسامه مفتاح سالمين بن حريز775076

طب بشرياسامه نعمان أحمد عبدالسيد785077

طب بشريأسماء أحمد عبدهللا سالم795078
طب بشرياسماء احمد عمر احمد باحاج805079
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التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشرياسماء خميس سالم خميس بانعيم815080

طب بشرياسماء خميس سالم عوض بلحداد825081

طب بشرياسماء سالم سعيد محمد المشجري835082

طب بشرياسماء عبدهللا عقيل قاسم845083

طب بشريأسماء فضل حسن الشدادي855084

طب بشرياسماء محفوظ سالم عبود المرشدي865085

طب بشرياسماعيل صالح احمد صالح باحاج875086

طب بشرياسيا برك سعيد مبارك بيزار885087

طب بشرياسيا صالح سعيد صالح بن سليم895088

طب بشريآسيا طه خالد عبداللطيف بو عيران905089

طب بشرياصيل عبدهللا صالح عمر باخنبري915090

طب بشريافنان خالد عوض سعيد الشاؤوش925091

طب بشريافنان سالم عبدهللا سعيد بارميل935092

طب بشريافنان سالم مبارك حيمد بازهير945093

طب بشريافنان عبدهللا احمد حميد باجودة955094

طب بشريافنان عبيد عوض مبارك مسلم965095

طب بشريافنان عوض هادي عوض باطاهر975096

طب بشريافنان محمد احمد محروس باكله985097

طب بشرياقبال سعيد سالم مبارك بن شمل995098

طب بشرياكرم علي كرامة برك باشغيوان1005099

طب بشريآالء عادل سالم بلقصير التميمي1015100

طب بشريالبراء نجيب صالح احمد مهدلوق العولقي1025101

طب بشريالحسن سالم كرامه سالم باني1035102
طب بشريالحسين علي صالح علوي1045103

طب بشريالعالء فوزي جمعان حيدر1055104

طب بشريالمعتزباهلل محمد عزي وهبان1065105

طب بشريالهام دارس مهيوب احمد العشاري1075106

طب بشريالهام صالح ناجي احمد الرعيني1085107

طب بشريالوافية سالم خادم جمعان بن الشيخ1095108

طب بشريامال سالمين بخيت سعيد بانصر1105109

طب بشريامامة عبدهللا احمد سعيد باسلمة1115110

طب بشرياماني احمد عبدهللا احمد العمودي1125111

طب بشريامة الرحمن لطفي باجعالة بن رقعان1135112

طب بشريامجد عبدالقوي علي حسن الحميدي1145113

طب بشريامجد عبدالوحيد سعيد سعد1155114

طب بشريامل انور علي محمد العطاس1165115

طب بشريامل خالد عبدهللا سعيد جراد1175116

طب بشريامل صالح علوي صالح السعدي1185117

طب بشريامل علي صالح سعيد العمودي1195118

طب بشريامل ياسين علي احمد الباهلي1205119
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جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 
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التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريامنة احمد صالح عمر العماري1215120

طب بشريامنة صالح عوض مبارك الكثيري1225121

طب بشريامنة عبدالرحمن عبدهللا احمد مكنون1235122

طب بشريامنه صالح علي سالم باخربوش1245123

طب بشريامنه عبدالحكيم عمر سعيد العوبثاني1255124

طب بشرياميرة اسلم محمود محمد1265125

طب بشرياميرة عبدهللا حمود علي1275126

طب بشرياميمة عبدالمنعم سعيد سالمين سعيدان1285127

طب بشرياميمة عمر حسين عبدربه الفضلي1295128

طب بشرياميمه قحطان صالح محمد اليزيدي1305129

طب بشريامين سعيد رجب عاشور بالليل1315130

طب بشريامين محمد ابوبكر سعيد1325131

طب بشريامين محمد برك عبود مسيمار1335132

طب بشريانتصار ناصر علي ناصر بادخن1345133

طب بشريانس صالح محمد المنصوري1355134

طب بشريانعام سالم محفوظ سالم مرزوق1365135

طب بشريانغام صالح عبدهللا سعيد باهيصمي1375136

طب بشريانوار ناصر سالم احمد باوهال1385137

طب بشرياية عيدروس محمد سالم الحبشي1395138

طب بشريايمان صالح سالم احمد الهجري1405139

طب بشريايمان عبدهللا محمد الحبشي1415140

طب بشريايمان عمر عبدهللا سالم بن شمل1425141

طب بشريايمن صادق عبدهللا مصلح الدحان1435142

طب بشريايمن صالح ناجي فرحان السماوي1445143

طب بشريايمن عبدالغني خيرهللا سالم باجري1455144

طب بشريايمن محمد عبده صالح العامري1465145

طب بشريايه مازن جعفر سالمين بدر1475146

طب بشريايهاب فائز ثابت هزاع المصعدي1485147

طب بشريايوب ربيع صالح علي بهيان1495148

طب بشريباعمر سالمين عمر سعيد بارشيد1505149

طب بشريبدر خالد عيظه الكثيري1515150

طب بشريبراءة مطهر عبده محمد الصبري1525151

طب بشريبرك عبدهللا برك عوض التميمي1535152

طب بشريبرك مبارك برك مبارك الجريري1545153

طب بشريبرهان حسن مهيوب سعد علي1555154

طب بشريبشار عبدهللا يسلم احمد بن مغيث1565155

طب بشريبسام عبدالغني سيف محمد1575156

طب بشريبشائر حسين حيمد سعيد بامؤمن1585157

طب بشريبشاير عبدالناصر صالح باشويه1595158

طب بشريبشرى يزيد محمد صالح بن شحنه1605159
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طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 
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طب بشريبشيرة مقبل سعيد مسعد مهدي1615160

طب بشريبكر جميل محمد غالب1625161

طب بشريبنان طارق حسين صالح الحداد1635162

طب بشريبيان احمد صالح احمد العطاس1645163

طب بشريبيان سالم صالح البطاطي1655164

طب بشريبيان عبدالقادر عبدهللا مبارك التريمي1665165

طب بشريبيان علي عبدهللا علي جواس1675166

طب بشريبيان فائز عبده ناجي السامعي1685167

طب بشريبيان وليد احمد علي1695168

طب بشريتركي سعيد عبدهللا علي باكرشوم1705169

طب بشريتقدير طه محمد مرشد الرياشي1715170

طب بشريثابت مقبل ناصر ثابت الكلدي1725171

طب بشريثامر عبدالرحمن حمود محمد الجندي1735172

طب بشريثناء عمر مبارك سالم بامير1745173

طب بشريجبران خضر سالم هيثم الربيعي1755174

طب بشريجمعة جمعان صالح عبيد النجار1765175

طب بشريجناء مبارك عبدهللا سالم باوزير1775176

طب بشريجواد احمد حميد مرشد االغبري1785177

طب بشريجواهر احمد عمر عبدهللا البريكي1795178

طب بشريجوهرة سالم صالح بلجذم1805179

طب بشريحامد احمد ابوبكر عبدالكبير باحميد1815180

طب بشريحسام علي صالح احمد باعبيد1825181

طب بشريحسن بروك عامر عرعير محامد1835182

طب بشريحسن خالد حسن مبارك بلحول1845183

طب بشريحسن سالم فرج سالم ربيحان1855184

طب بشريحسن عبدالقادر احمد عبدهللا الحبشي1865185

طب بشريحسن علي صالح احمد باصم1875186

طب بشريحسن عمر احمد سالم باللعمش1885187

طب بشريحسن مراد حسن مهنا العامري1895188

طب بشريحسناء سالم عويض سالمين بايعقوب1905189

طب بشريحسين علي عبدالقوي الفقير1915190

طب بشريحصة حارث مبارك سعيد بقرف1925191

طب بشريحفص سعيد سالم سعيد العكبري1935192

طب بشريحماس علي احمد عبدالسالم المحمدي1945193

طب بشريحمد محمد عبدالفتاح حزام1955194

طب بشريحمدان محمد مثنى احمد رميمة1965195

طب بشريحمدي هود مبارك سعيد سعادان1975196

حمزة احمد مبارك احمد باثقيلي1985197

طب بشريحمزة صالح فرج علي بن دهري1995198

طب بشريحمزة عبدهللا علي احمد بطيق2005199
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التوقيعالرغبة األولىاالسمIDرقم م

طب بشريحمزة محمد عبدهللا سعد العساني15200

طب بشريحمزة نجيب عبده علي العشاري25201

طب بشريحمزة هادي سعيد عوض عصبان35202

طب بشريحنان خالد عبود سالمين العطاء45203

طب بشريحنان علي مبارك سعدهللا النوبي55204

طب بشريحنان محمد محمد يسلم باصم65205

طب بشريحنين ناجي عبدالاله ثابت الكلدي75206

طب بشريخالد عمر سعيد عثمان باطوق85207

طب بشريخالد محمد سالم شيخ باسهل95208

طب بشريخالد محمد علي حسن باجوه105209

طب بشريخالد وليد مبارك سالم باحارثة115210

طب بشريخديجة سعيد عبود سعيد عقيالن125211

طب بشريخديجة عبدالرحمن محمد احمد المقدم135212

طب بشريخديجة عوض خميس عبيد عبوالن145213

طب بشريخديجة محمد حسن عيدروس العطاس155214

طب بشريخديجة محمود محفوظ علي دعكيك165215

طب بشريخديجه سعيد عوض بشير175216

طب بشريخديجه عمر محفوظ محمد بامسعود185217

طب بشريخالد عمر حسين صالح النهدي195218

طب بشريخلدون محمد علي مبارك عوض205219

طب بشريخلود احمد محمد احمد باحاج215220

طب بشريخلود سالم سعيد احمد كعيتي225221

طب بشريخلود عبيد يسلم مبارك بن سعد235222

طب بشريخلود نائف علي صالح قمبوع245223

طب بشريخولة جمال صالح بن عزون النهدي255224

طب بشريخولة سالم عمر احمد بن شمالن265225

طب بشريخولة غيثان سالم محمد البحسني275226

طب بشريخولة مبارك مبروك عوض بن رجب285227

طب بشريخولة محمد علي محمد الظفاري295228

طب بشريخير عمر عثمان محمد باصالح305229

طب بشريدانيه امين عبدهللا سعيد الخامر315230

طب بشريدره نجيب محمد عبدالوهاب محمد325231

طب بشريدرهم عمر عبدهللا علي باحنحن335232

طب بشريدعاء شكري سالم احم345233

طب بشريدعاء عبدهللا عمر فرج الخامر355234

طب بشريدعاء عمر احمد عمر دويل365235

طب بشريدعاء عيظه عبدهللا عمر بن شمالن375236

طب بشريرازان فيصل عمر باسلم385237

طب بشريرامي عيضة سعيد سالمين بن كردوس395238

طب بشريرانيا خالد سالم احمد الشاذلي405239

 م2023-2022كشف بالطالب المتقدمين المتحانات المنافسة على القبول للعام الجامعي 

(ر)الى الحرف   (ح )من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

2قاعة طب الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريربيع احمد سعيد عمر باصرة415240

طب بشريرغد عبدالسالم احمد عاطف425241

طب بشريرغد عبدالعزيز صالح باسهل435242

طب بشريرقوان عبدالرحمن علوي زين العطاس445243

طب بشريرقية احمد سعيد عيظة جوبان455244

طب بشريرقية انور سالم فرج مقلف465245

طب بشريرمزي احمد محسن احمد475246

طب بشريرنا صادق دبوان علي485247

طب بشريرناد عبدهللا عوض باجري495248

طب بشريرهام مراد عمر ظافر505249

طب بشريرهف خالد عمر باوزير515250

طب بشريرهف عبود سالم مبروك بن عسيل525251

طب بشريروان عبدهللا علي محمد باجعمان535252

طب بشريروان عمر يسلم باعنس545253

طب بشريروان مروان صالح عوض عرم555254

طب بشريروزان عادل سالم مبارك باحارثه565255

طب بشريرويدا حسن محمد عوض اليزيدي575256

طب بشريريان علي عوض بايحيى585257

طب بشريريس بن محسن ريس بن عفي595258

طب بشريريس ناصر سالم ناصر باجيل605259

طب بشريريم سعيد عمر علي بن شمل615260

طب بشريريم علي احمد مبارك مرعي625261

طب بشريريم عمر عوض سالمين بن دحمان635262

طب بشريريم فهد سالم صالح باهيصمي645263

طب بشريريم محسن عمر عبدهللا الذيباني655264

طب بشريريم محمد علي الذيباني665265

طب بشريريم ناصر محمد احمد بادخن675266

طب بشريريمه فؤاد سلمان جبار العجيلي685267

طب بشريرينا شمسان محمد عوض الهادي695268

طب بشريريهام علي صالح عوض باجويبر705269

طب بشريزايد حسن سالم حسن715270

طب بشريزكريا حسين علي صالح الكلدي725271

طب بشريزكي محمد صالح عبدهللا الخالدي.735272

طب بشريزهرة البخيت سعيد عوض النحتي745273

طب بشريزهرة غالب نصر سالم مرجان755274

طب بشريزهره محمد شيخ محمد البيتي765275

طب بشريزهور صالح سالم صالح باكيلي775276

طب بشريزين هاشم زين العطاس785277

طب بشريزينب احمد يسلم سالم بازاهر795278

طب بشريزينب اسماعيل صالح سيف805279

 م2023-2022كشف بالطالب المتقدمين المتحانات المنافسة على القبول للعام الجامعي 

(ز)الى الحرف  (ر )من  الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

2قاعة طب الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريزينب سالم يسلم احمد باخريصه815280

طب بشريزينب صالح محمد احمد باعكيم825281

طب بشريزينب محمد سالم عوض العجيلي835282

طب بشريزينب محمد عوض سالم بن سلوم845283

طب بشريزينة احمد عبدهللا علي عميران855284

طب بشريسارة حسن سعيد سالم القرزي865285

طب بشريسارة خالد مبارك علي بامدحج875286

طب بشريسارة سعيد عبود السيود885287

طب بشريسارة عوض كرامة عوض العماري895288

طب بشريساره حسن عبدهللا باناب المشجري905289

طب بشريساره خالد حسين سالمين بن همام915290

طب بشريساره صالح خميس سالم بن مهنا925291

طب بشريساره عبدالعزيز كرامه خميس بن ذياب935292

طب بشريساره عبدالفتاح سالم عبدالكريم بن عبود945293

طب بشريساره عبدهللا يسلم الهميمي955294

طب بشريساره فيصل محمد النهدي965295

طب بشريساره محمد فرج علي ُعبّد975296

طب بشريسالم ابوبكر سالم عبدهللا عرفان985297

طب بشريسالم ابوبكر محمد سعيد باوزير995298

طب بشريسالم احمد حامد الصادق الحبشي1005299

طب بشريسالم جامع سالم علي بوسلوم1015300

طب بشريسالم خالد سالم احمد باوزير1025301

طب بشريسالم خميس سالم صالح المشجري1035302

طب بشريسالم سبيت علي سالم بن عبيدهللا1045303

طب بشريسالم سعيد سالم سعيد بامسدوس1055304

طب بشريسالم سعيد مسعود عوض1065305

طب بشريسالم صالح عايض سالمين بن عجاج1075306

طب بشريسالم صالح عيظة محمد باشندوف1085307

طب بشريسالم عبدهللا سالم احمد حسان1095308

طب بشريسالم عبدهللا سالم عبيد باخلعه1105309

طب بشريسالم عبله سالم سعد1115310

طب بشريسالم علي سالم مبارك بن مبيريك1125311

طب بشريسالم علي عمر علي باشغيوان1135312

طب بشريسالم فهمي مبارك بن علي جابر1145313

طب بشريسالم فوزي سالم مبارك سواحلي1155314

طب بشريسالم محمد احمد البعسي1165315

طب بشريسالم محمد حسن عمر الحبشي1175316

طب بشريسالمين صالح سالمين عبيد باظبي1185317

طب بشريسالي صالح سالم احمد باسعد1195318

طب بشريسامية احمد يسلم احمد عسكول1205319

 م2023-2022كشف بالطالب المتقدمين المتحانات المنافسة على القبول للعام الجامعي 

(س)الى الحرف   (ز)من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

2قاعة طب الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريسانية مبروك جمعان نصيب الكثيري1215320

طب بشريسبا شايف احمد محمد الحذيفي1225321

طب بشريسبعان بركات عبدهللا صالح بارحيم1235322

طب بشريسعاد محمد عمر ابوبكر طائع1245323

طب بشريسعد عبدهللا سعد عبدهللا1255324

طب بشريسعود عبدالحكيم منصر سيف1265325

طب بشريسعود فيصل صالح كعدور1275326

طب بشريسعيد احمد سعيد احمد الجابري1285327

طب بشريسعيد أحمد سعيد أحمد بافقيه1295328

طب بشريسعيد سالمين احمد سليم باصليله1305329

طب بشريسعيد صالح عوض سالم القرزي1315330

طب بشريسعيد صبري سعيد بكران1325331

طب بشريسعيد عبدهللا سعيد باعطية1335332

طب بشريسعيد عبدهللا يسلم محمد بن جابر1345333

طب بشريسعيد عبدربه سعيد عوض لعقل1355334

طب بشريسعيد محمد سعيد احمد بن دحمان1365335

طب بشريسعيد محمد سعيد بازمول1375336

طب بشريسعيد محمد سعيد حسن العجيلي1385337

طب بشريسعيد محمد سعيد محمد باربيد1395338

طب بشريسلطان خالد صالح محمد القعيطي1405339

طب بشريسلطان عبدالرحيك صالح باوزير1415340

طب بشريسلطان ناصر سالم باحسن بن لكسر1425341

طب بشريسلمى فؤاد سعيد محمد حسينون1435342

طب بشريسليمان سالم سليمان احمد بابلغيث1445343

طب بشريسليمان عبدربه عوض سالم لدرع1455344

طب بشريسماح انور زين عبدهللا عيديد1465345

طب بشريسماح عبدالسالم غالب احمد الحراني1475346

طب بشريسمامه علي هادي علي الجهري1485347

طب بشريسمية بنت محمد بن سالم بن بشر1495348

طب بشريسمية خالد زين سعيد باجابر1505349

 م2023-2022كشف بالطالب المتقدمين المتحانات المنافسة على القبول للعام الجامعي 

(س)الى الحرف   (س)من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

القاعة الكبرىالفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريسمية خالد نعمان ملهي الشمساني15350

طب بشريسمية عادل عمر يسلم بن زاهر25351

طب بشريسمية عمر خميس علي باضاوي35352

طب بشريسمية عوض عبدهللا عوض الصبان45353

طب بشريسمية فضل حسن الشدادي55354

طب بشريسمير احمد محمد احمد الحارثي65355

سميرة يسلم عمر يسلم بن مخاشن75356

طب بشريسميه خميس مبارك يسلم باعمران85357

طب بشريسناء عصام صالح حسن العليمي95358

طب بشريسند هادي سند عبدهللا سالم105359

طب بشريسهى باسم حاج سعيد بارفعة115360

طب بشريسوسن سالم محمد سالم باهبري125361

طب بشريشاجع صالح عوض عبدهللا الطاهري135362

طب بشريشروق احمد عمر عبدالرحمن العمودي145363

طب بشريشفاء احمد عوض كرامة حمدان155364

طب بشريشفاء احمد محمد عبدالرحيم باوزير165365

طب بشريشهد سالم عبدهللا بامخير175366

طب بشريشهد سالم عبدهللا محمد باقحيزل185367

طب بشريشهد شاكر محفوظ عبيد بنش195368

طب بشريشهد مزهر محمد سعيد بن غوث باوزير205369

طب بشريشهد وليد محسن سعيد بايعقوب215370

طب بشريشهد ياسر برك مسعود225371

طب بشريشوق سليمان حمد سعيد كشيم235372

طب بشريشيخة ابوبكر شيخ سعيد حوري245373

طب بشريشيخة محمد خليفة سالم255374

طب بشريشيماء طارق محمد مبارك باحويرث265375

طب بشريشيماء محمد عبدالقادر هادي بانجار275376

طب بشريشيماء محمد عبدهللا محمد اليزيدي285377

طب بشريصادق عمر سالم منصور باثنية295378

طب بشريصالح احمد عبدهللا عمر الجابري305379

طب بشريصالح حمود علي عبدهللا الشنفري315380

طب بشريصالح سالم صالح العبد الجابري325381

طب بشريصالح سالم صالح عمر لصور335382

طب بشريصالح سالم صالح يسلم خنبري345383

طب بشريصالح سالم علوي ثابت احمد355384

طب بشريصالح سعيد صالح احمد الحيقي365385

طب بشريصالح سعيد صالح مبارك كعدور375386

طب بشريصالح عبدهللا عقيل قاسم385387

طب بشريصالح علي محمد علي المصاب395388

طب بشريصالح عمر سالم يوسف السومحي405389

(ص)الى الحرف   (س )من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

القاعة الكبرىالفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسمIDرقم م

طب بشريصالح عمر محمد عبدهللا باعباد415390

طب بشريصالح مبارك عبيد علي الكثيري425391

طب بشريصالح محفوظ صالح محمد دومان435392

طب بشريصالح مهدي صالح يسلم الحجري445393

طب بشريصالح ياسر صالح سالم الجابري455394

طب بشريصالحة عبدالعزيز محفوظ بن سميدع465395

طب بشريصالحه محمد عبدهللا نصيب الجابري475396

طب بشريصباح سالم عبدربه حديج باراس485397

طب بشريصباح هادي عوض سعيد الجابري495398

طب بشريصبوحه عبود الحبيشي العجيلي505399

طب بشريصديقة صالح مسلم سعيد باهادي515400

طب بشريصفاء سعيد محمد سالم بن سلمان525401

طب بشريصفاء صادق عبدهللا عمر باكرمان535402

طب بشريصفاء عبدالملك محمد عبدالملك بن مالك545403
طب بشريصفاء نوفل احمد سعيد بامرضاح555404

طب بشريصفوان صالح عوض صالح بن سرور565405

طب بشريصفية خالد محسن علي السعدي575406

طب بشريصفية فهد مبارك زحوم باشراحيل585407

طب بشريصفيه محمد عبدالرحمن محمد باوزير595408

طب بشريصقر سامي صالح مبارك بخيت605409

طب بشريصالح الدين عبدالوهاب علي عبده هادي615410

طب بشريضياء عمر عوض احمد بن شمالن625411

طب بشريطارق عزيز سالم علوي مول الدويلة635412

طب بشريطارق عيظة سالم سعيد بلكسر645413

طب بشريطالب محسن صالح مبارك باقادر655414

طب بشريطرفه سعيد مبارك علي باخلعه665415

طب بشريطه عبدالاله احمد الحداد675416

طب بشريطيبة عبدهللا سعيد بن الشيخ عمر685417

طب بشريطيف عبدالقادر خميس سالم الحيك695418

طب بشريعاصم عوض سعيد كرامة جروان705419

طب بشريعاطف سالم كرامة مربوع بن مهاجر715420

طب بشريعامر احمد علي عبدهللا725421

طب بشريعامر ياسر سعيد جمعان بن عبيدهللا735422

طب بشريعاهد احمد صالح احمد باعبيد745423

طب بشريعائشة احمد محمد حسن القشائي755424

طب بشريعائشة عمر طالب عوض باعشن765425

طب بشريعائشة عوض خميس عبيد عبوالن775426

طب بشريعباس علي سعيد صالح بامخشب785427

طب بشريعبدالحافظ صالح عامر بن اسحاق795428

طب بشريعبدالحليم انور احمد بافضل805429

(ع)الى الحرف   (ص )من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

القاعة الكبرىالفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريعبدالحميد سالم مبارك نحيس815430

طب بشريعبدالرحمن ابوبكر عبدهللا باهبري825431

طب بشريعبدالرحمن احمد صالح صالح بن عتيق835432

طب بشريعبدالرحمن امجد احمد سعد باقويقو845433

طب بشريعبدالرحمن امين صالح باعوضه855434

طب بشريعبدالرحمن بدر سالم بدر الجابري865435

طب بشريعبدالرحمن برك احمد عوض قويح875436

طب بشريعبدالرحمن حامد عبدالرحمن حسن الحبشي885437

طب بشريعبدالرحمن حسن عبدهللا احمد باوزير895438

طب بشريعبدالرحمن سالم احمد باشنيني905439

طب بشريعبدالرحمن سالم ريس مبارك بن مخاشن915440

طب بشريعبدالرحمن سالم سعيد محروس لعوج925441

طب بشريعبدالرحمن صالح حمد صالح بن حسين935442

طب بشريعبدالرحمن صالح محمد بن حسن945443

طب بشريعبدالرحمن عادل احمد عوض العليي955444

طب بشريعبدالرحمن عبدهللا سبيت عوض عسكول965445

طب بشريعبدالرحمن علي سالم علي بامساعد975446

طب بشريعبدالرحمن عمر عبدالرحمن عبدهللا باوزير985447

طب بشريعبدالرحمن عوض سالم عبود بن حتيش995448

طب بشريعبدالرحمن كرامه هادي عباد1005449

طب بشريعبدالرحمن مجاهد عبدالرحمن عمر باوزير1015450

طب بشريعبدالرحمن محمد احمد يسلم الكثيري1025451

طب بشريعبدالرحمن محمد برك احمد باوزير1035452

طب بشريعبدالرحمن محمد حمود بن عبدالعزيز1045453

طب بشريعبدالرحمن محمد سالم علي1055454

طب بشريعبدالرحمن محمد عبدالرحمن عمر باوزير1065455

طب بشريعبدالرحمن محمد عبدهللا خميس باثقيلي1075456

طب بشريعبدالرحيم حسين عبدالرحيم حسين العمودي1085457

طب بشريعبدالرحيم محمد عبدالرحيم حسين العمودي1095458

(ع)الى الحرف   (ع )من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

قاعة الحاسوب الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم
طب بشريعبدالسالم سعيد احمد هادي بارجاش15459

طب بشريعبدالشافي عيظة صبيح عيظة بن سعد25460

طب بشريعبدالعزيز صالح سعيد محمد بن مخاشن35461

طب بشريعبدالعزيز عبدهللا سالم باكيلي45462

طب بشريعبدالعزيز فرج عبيد سعيد الحمدي55463

طب بشريعبدالعزيز ناصر علي حسين65464

طب بشريعبدالعزيز هاني ميسرة علي ميسرة75465

طب بشريعبدالقادر احمد عبدالقادر احمد العطيشي85466

طب بشريعبدالقادر عمر عبدهللا عبدالقادر بارجاء95467

طب بشريعبدالقادر محمد سالم عيدروس الحامد105468

طب بشريعبداللطيف خالد مطران صالح فارس115469

طب بشريعبدهللا احمد عبدهللا عمر المحضار125470

طب بشريعبدهللا احمد مبارك عمر بامسعود135471

طب بشريعبدهللا احمد محمد السيوني145472

طب بشريعبدهللا امين سيالن صالح بن وبر155473

عبدهللا ثابت عمر سالم باهيصمي165474

عبدهللا جاعم صالح عبدالاله175475

طب بشريعبدهللا جعفر عبدهللا بن الشيخ ابوبكر185476

طب بشريعبدهللا جمال احمد محفوظ مهيري195477

طب بشريعبدهللا حسن علي السعيدي205478

طب بشريعبدهللا حسين عبدهللا عبد215479

طب بشريعبدهللا خالد احمد باوزير225480

طب بشريعبدهللا خالد سعيد حيمد صبيح235481

طب بشريعبدهللا خالد عبدهللا احمد باهشم245482

طب بشريعبدهللا سالم سعيد سالم باحميد255483

طب بشريعبدهللا سعيد المنصب باوزير265484

طب بشريعبدهللا سعيد طالب عبدهللا بارجاش275485

طب بشريعبدهللا صالح احمد سعد285486

طب بشريعبدهللا صالح احمد سعيد قعرور295487

طب بشريعبدهللا عبدالحكيم هادي العبد التميمي305488

طب بشريعبدهللا عبدالرحمن سعيد احمد البكري315489

طب بشريعبدهللا علي عبدهللا سالم باجعول325490

طب بشريعبدهللا عمر ابوبكر سالم المعاري335491

طب بشريعبدهللا عمر سالم عمر باريان345492

طب بشريعبدهللا عمر سالم عوض الصدفاء355493

طب بشريعبدهللا عمر صالح برك حمدان365494

طب بشريعبدهللا عمر مبارك عليو375495

طب بشريعبدهللا عوض سهل بن زغيو العامري385496

طب بشريعبدهللا عوض علي عبدهللا بسري395497

طب بشريعبدهللا عوض مبارك خميس باضاوي405498

(ع)الى الحرف   (ع )من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

1قاعة صيدلة الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريعبدهللا غالب عمر مبارك بن شمل15499

طب بشريعبدهللا قيس عبدالكريم عبدهللا بارجاء25500

طب بشريعبدهللا مانع عمر مانع بن ملكاش35501

طب بشريعبدهللا مبارك سالم عوض الصبان45502

طب بشريعبدهللا مبارك سالم مبارك باشحري55503

طب بشريعبدهللا محسن عبدهللا سالمين المشجري65504

طب بشريعبدهللا محسن عبود محمد العمودي75505

طب بشريعبدهللا محمد عبدهللا عبده سيف احمد85506

طب بشريعبدهللا محمد مهدي احمد بارحمة95507

طب بشريعبدهللا هود جمعان رجب عبدالحميد105508

طب بشريعبدالمجيد عبدهللا عبدالمجيد احمد بن علي جابر115509

عبدالمجيد عيظة عبدهللا برباع125510

طب بشريعبدالملك علي عبدهللا محمد الجرو135511

طب بشريعبدالمولى ناظم حسين يحيى145512

طب بشريعبدالوهاب عادل صالح علي قاسم155513

طب بشريعبدالوهاب محمد جوهر ابراهيم سعيد165514

طب بشريعبود عمر عبيد عبود القرزي175515

طب بشريعبود كرامه سالمين عوض القرزي185516

طب بشريعبير خالد سعيد نصيب الرباكي195517

طب بشريعبير سعد سليمان سعيد صمودة205518

طب بشريعبير عبدهللا خميس عامر215519

طب بشريعبير عمر خميس فرج الحضرمي225520

طب بشريعبير عمر محمد لحمدي235521

طب بشريعبير محمد صالح عبدهللا باطرفي245522

طب بشريعثمان احمد محمد علي باحاج255523

طب بشريعثمان عبدهللا عبدالكريم باحسين265524

طب بشريعثمان محمد يسلم علي بافقاس275525

طب بشريعدنان عبدهللا ابوبكر البيتي285526

طب بشريعز الدين احمد سعيد مبارك عبدهود295527

طب بشريعزالدين فؤاد عبدهللا ناصر الواحدي305528

طب بشريعزة ناصر ىصالح بن ركيز التميمي315529

طب بشريعفاف عبدهللا سالم المعاري325530

طب بشريعفان فيصل عبدالقادر الباني335531

طب بشريعفراء فضل حسن أحمد الشدادي345532

طب بشريعقيل رياض عقيل محسن بونمي355533

طب بشريعالء عبد المجيد عبد الجليل محمد365534

طب بشريعلوي عبدهللا احمد محمد السقاف375535

طب بشريعلوي عبدهللا علوي عبدهللا البيتي385536

طب بشريعلي احمد سالم عبدهللا باوزير395537

طب بشريعلي احمد عبدالاله عبدالقادر الحبشي405538

طب بشريعلي جابر علي عبدالشيخ بايعشوت415539

طب بشريعلي جمعان محمد بن طالب الكثيري425540

طب بشريعلي حسن علي غالب الهدياني435541

طب بشريعلي خالد علي عبود برويشد445542

طب بشريعلي سعيد علي عمر بامقعين455543

(ع)الى الحرف   (ع )من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

1قاعة صيدلة الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريعلي سليمان سالم سليمان465544

طب بشريعلي صبري علي احمد بشير475545

طب بشريعلي صالح سالم حسن باجوه485546

طب بشريعلي عبدالرقيب علي محمد القاضي495547

طب بشريعلي عبدهللا سعيد عوض باعديل505548

طب بشريعلي عبدهللا صالح سالم بارجاش515549

طب بشريعلي عبدهللا علي احمد حمدين525550

طب بشريعلي عبدهللا علي الصويدر535551

طب بشريعلي عبدهللا عمر مبارك باحلوة545552

طب بشريعلي عبدهللا عمر محمد باريوي555553

طب بشريعلي عبدالمنعم صالح الجعري565554

طب بشريعلي عوض صالح سعيد باوهال575555

طب بشريعلي كمال عبدهللا سعيد ابراهيم585556

طب بشريعلي مبارك علي عبدهللا بن كليب595557

طب بشريعلي مبروك صالح علي بايعشوت605558

طب بشريعلي محسن يسلم بادخن615559

طب بشريعلي محمد احمد محمد الشميلي625560

طب بشريعلي محمد خميس احمد بادخن635561

طب بشريعلي محمد صالح علي باعوضة645562

طب بشريعلي محمد علي احمد بشير655563

طب بشريعلي محمد علي احمد بطيق665564

طب بشريعلي محمد يحيى البارد675565

طب بشريعلي مهدي راشد بابريش685566

طب بشريعلي ناصر سالم محمد باحويرة695567

طب بشريعلي هادي خميس كرامه باناعمه705568

طب بشريعمار خالد عمر ابكر حساني715569

طب بشريعمار خالد عمر صالح العمودي725570

طب بشريعمار سالم يسلم سالم جوبان735571

طب بشريعمار صالح عبدربة الحمراء745572

طب بشريعمار عارف عوض بن مخاشن755573

طب بشريعمار قيس محمد ثابت النشيلي765574

طب بشريعمر اكرم يسلم سالم بن حدجة775575

طب بشريعمر انور فاضل البكري785576

طب بشريعمر حسين عبدهللا محمد باسويد795577

طب بشريعمر سالم عمر عوض بركات805578

طب بشريعمر سالمين عمر صالح باثنيه815579

طب بشريعمر صالح بلخير مبارك بابلخير825580

طب بشريعمر عبدالرحيم سالم احمد باوزير835581

طب بشريعمر عبدهللا صالح مبارك باعرام845582

طب بشريعمر فؤاد عمر شيخ باوزير855583

طب بشريعمر فيصل عبدالقادر عمر التميمي865584

طب بشريعمر ماجد عمر سالم بحاح875585

طب بشريعمر مجمل قاسم سالم885586

طب بشريعمر محروس عبود محروس بامنصور895587

طب بشريعمر محمد سالم محمد بن حترش905588

(ع)الى الحرف   (ع )من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

2قاعة صيدلة الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريعمر محمد محفوظ الدباء15589

طب بشريعمرو خالد عبيد لحمر25590

طب بشريعنود احمد سعيد احمد الكاللي35591

طب بشريعنود عبدهللا احمد بلشرف45592

طب بشريعهد محمد صالح سالم باحميدون55593

طب بشريعهد محمد صالح محمد اليزيدي65594

طب بشريعواطف مروان محسن عاطف الكلدي75595

طب بشريعوض احمد عوض احمد العدل85596

طب بشريعوض احمد عوض مبارك علوان95597

طب بشريعوض حسن عوض علي الغرابي105598

طب بشريعوض راشد عوض سعيد الصواب115599

طب بشريعوض سالم عوض عاسل125600

طب بشريعوض سعيد عوض عمر بن سليم135601

طب بشريعوض صبري عوض مبارك باعوضة145602

طب بشريعوض نائف عوض باشكيل الخزرجي155603

طب بشريعيظه مبروك يسلم عبود مرباك165604

طب بشريغفران عبدهللا مرشد جبر175605

طب بشريغمدان احمد محمد سيف185606

فاطمة احمد حسن احمد الناخبي195607

طب بشريفاطمة احمد سالم احمد باعلي205608

طب بشريفاطمة احمد فضل صالح مقيص215609

طب بشريفاطمة حسن عمر ابوبكر باراس225610

فاطمة خالد علي محمد عمره235611

طب بشريفاطمة خالد عمر سعيد باعوشة245612

طب بشريفاطمة رياض احمد منصور بامسلم255613

طب بشريفاطمة سالم سعيد محمد منصور265614

طب بشريفاطمة سعيد احمد عبدهللا الدقيل275615

طب بشريفاطمة سعيد محمد سعيد باهديلة285616

طب بشريفاطمة صالح سالم عبدهللا باوزير295617

طب بشريفاطمة عاشور خميس سلمان بارمادة305618

طب بشريفاطمة عبدهللا خميس مبارك سعيد315619

طب بشريفاطمة عبدهللا سالم محمد بشهر325620

طب بشريفاطمة عبدهللا عوض عبدهللا مردوف335621

طب بشريفاطمة عبيد ابوبكر عبيد باعظيم345622

طب بشريفاطمة عدنان عبدهللا سعيد ثوبان355623

طب بشريفاطمة علي محمد صالح جوبان365624

طب بشريفاطمة فائز سعيد سالم مسلم375625

طب بشريفاطمة مبارك احمد عوض بن بكر385626

طب بشريفاطمة مبروك صالح بن عمرو395627

طب بشريفاطمة محمد احمد سعد مزود405628

طب بشريفاطمة محمد سالم احمد بن سلوم415629

طب بشريفاطمة مراد حسن محمد بامسعود425630

طب بشريفاطمه جمال عبدهللا ابوبكر حميد435631

طب بشريفاطمه سالم عمر محمد باوزير445632

طب بشريفاطمه سالم محمد سالم455633

(ف)الى الحرف   (ع )من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

2قاعة صيدلة الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريفاطمه سالم محمد عبدهللا مسجدي465634

طب بشريفاطمه سعيد احمد عبود الشعيب475635

طب بشريفاطمه عمر سالم عبدهللا باحميد485636

طب بشريفاطمه محمد حسن عيدروس العطاس495637

طب بشريفاطمه محمد يسلم عوض باوهال505638

طب بشريفاطمه هاني عمر عوض مسلّم515639

طب بشريفرج سالم فرج عمر بن سباح525640

طب بشريفرج سعيد فرج عمر بن نسر535641

طب بشريفرح اسامه عمر بن ماضي545642

طب بشريفضل صالح احمد عبدالرحمن التركي555643

طب بشريفضل منصور مثنى احمد565644

طب بشريفضيلة عمرو عبود عمرو السباعي575645

طب بشريفنار احمد سعيد باجعغر585646

طب بشريفهمي هادي رمضان محبوب سعد595647

طب بشريقحطان صالح احمد هادي دهول605648

طب بشريقصي بشير حمود عباس615649

طب بشريلجين محمد صالح العمودي625650

طب بشريلقمان فضل محمد ثابت635651

طب بشريلمياء احمد سالم احمد باحداد645652

طب بشريلمياء سالم عبدهللا عمر باكرمان655653

طب بشريلؤي احمد محرم الشامي665654

طب بشريليان عبدالرحمن علي يوسف675655

طب بشريليمة مبارك يسلم الجريدي بايوسف685656

طب بشريماجد نعمان أحمد عبدالسيد695657

طب بشريماريا حسين محمد سالم جابر705658

طب بشريماريا شفيق سالم خميس حيمد715659

طب بشريمالك حسين قاسم قاسم الشرفى725660

طب بشريمبارك احمد محمد صالح بلجهر735661

طب بشريمبارك عوض علي مقين الخليفي745662

طب بشريمبروك زكريا احمد الحضرمي755663

طب بشريمبروكة محمد احمد محمد العنسي765664

طب بشريمتقي سالم عوض سعيد كمبش775665

طب بشريمجاهد احمد محمد سالم باقالقل785666

طب بشريمجاهد سالم محمد صالح غانم795667

طب بشريمحسن خميس صالح سالم الحموس805668

طب بشريمحسن علي طالب ابوبكر بن حريز815669

طب بشريمحسن ياسر محسن صالح بن طالب825670

طب بشريمحسنة خالد محسن عبدهللا القديمة835671

طب بشريمحفوظ عمر محفوظ عمر العاجم845672

طب بشريمحمد احمد سعيد احمد باحمدان855673

طب بشريمحمد احمد سعيد محمد المقدي865674

طب بشريمحمد احمد عبد فرج بن علي سعد875675

محمد احمد عبدهللا محمد الداللي885676

طب بشريمحمد احمد محمد عوض العكبري895677

محمد ادهم محمد عوض جابر905678

(م)الى الحرف   (ف )من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

3قاعة صيدلة الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسمIDرقم م

طب بشريمحمد اسامة محمد البكري باعلي15679

طب بشريمحمد امين حسن مهنا العامري25680

طب بشريمحمد انور كرامة صالح التميمي35681

طب بشريمحمد بلعيد كرامه سالم باصواب45682

طب بشريمحمد جمال ناصر حميد بن عبود الشيخ55683

طب بشريمحمد جمعان احمد سالم بابلخير65684

محمد جمعان علي فرج بن عيفان75685

طب بشريمحمد جميل محمد سالم الصبان85686

طب بشريمحمد حسن صالح سعيد الجمحي95687

طب بشريمحمد حسن علي صالح عبدهللا الجمحي105688

طب بشريمحمد حسين عبدالقادر عبدهللا الجفري115689

طب بشريمحمد حسين محمد الحامد125690

طب بشريمحمد خالد مبارك حيمد عباس135691

طب بشريمحمد سالم عبدهللا باريان145692

طب بشريمحمد سامي خميس عبود التميمي155693

طب بشريمحمد سعد محمد سعيد الجاوي165694

طب بشريمحمد سعيد صالح عبدهللا باحميد175695

طب بشريمحمد سعيد عبدهللا حسن حسان185696

طب بشريمحمد سعيد عوض سعيد العليي195697

طب بشريمحمد سعيد مبروك بلفاس205698

طب بشريمحمد سقاف سليم علي حمدان215699

طب بشريمحمد سمير سعيد صالح باشنتوف225700

طب بشريمحمد صالح حسين محمد الحامد235701

طب بشريمحمد صالح سالم عمر باشامخه245702

طب بشريمحمد صالح علي عبدهللا بافياض255703

طب بشريمحمد صالح عوض عبيد هادي265704

طب بشريمحمد عادل محمد صالح الشيخ275705

طب بشريمحمد عبد اإلله عبد الوهاب احمد285706

طب بشريمحمد عبدالخالق عبدهللا سعيد بارحمة295707

طب بشريمحمد عبدالخالق محمد صالح الجريري305708

طب بشريمحمد عبدالقادر محمد فرج بدية315709

طب بشريمحمد عبدالكريم علي صالح الجوفي325710

طب بشريمحمد عبدهللا حسين علي بن يحيي335711

طب بشريمحمد عبدهللا حسين محمد مقيبل345712

طب بشريمحمد عبدهللا حسين مقيبل355713

طب بشريمحمد عبدهللا عوض عبود بن عبيدون365714

طب بشريمحمد عبدهللا مبارك صالح باقطيان375715

طب بشريمحمد عبدهللا ناصر محمد العولقي385716

طب بشريمحمد عبدربه سالم عوض بارحمة395717

طب بشريمحمد عبده ابراهيم علي محمد405718

طب بشريمحمد عبيد سعيد عبيد بامنيف415719

طب بشريمحمد علوي احمد الحداد425720

طب بشريمحمد علي عبدهللا خميس باجامزة435721

طب بشريمحمد علي عبدهللا محمد الجرو445722

طب بشريمحمد علي محمد صالح الحامد455723

(م ) الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

3قاعة صيدلة الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريمحمد عمر جعفر عمر العطاس465724

طب بشريمحمد عمر محمد احمد475725

طب بشريمحمد عمر محمد عبدهللا باشطح485726

طب بشريمحمد عوض سالم احمد باحيدره495727

طب بشريمحمد عوض عبدهللا محمد بن وبر505728

طب بشريمحمد عوض كرامه سعيد باعوض515729

طب بشريمحمد غازي سالم عمر بامطرف525730

طب بشريمحمد غازي سلطان عبدهللا بن ثابث535731

طب بشريمحمد فائز بخيت سالم بن منيف545732

طب بشريمحمد فائز سعيد بلفاس555733

طب بشريمحمد فائز عبدالعزيز صالح بن مرعي565734

طب بشريمحمد فتحي سالم احمد مقرم575735

طب بشريمحمد فهد محمد محمد بجاش585736

طب بشريمحمد فهمي سالم خميس معدل595737

طب بشريمحمد فؤاد سعيد عبدهللا الجابري605738

طب بشريمحمد ماجد خميس ناصر باجحاو615739

طب بشريمحمد محسن سالم عيضة مرباك625740

طب بشريمحمد محمود ابراهيم علي635741

طب بشريمحمد مرزوق عوض بن ماضي645742

طب بشريمحمد معروف محمد بخيت الغرابي655743

طب بشريمحمد ناصر صالح عوض بابكر665744

طب بشريمحمود رياض محمد عبود بلعجم675745

طب بشريمحمود يوسف علي عبدهللا الزبيدي685746

طب بشريمختار عبدالخالق علي باراَس695747

طب بشريمراد صالح سالم علي بازغيب705748

طب بشريمرام اديب سالم باعثمان715749

طب بشريمرام رامي سالم عبدهللا بلعفير725750

طب بشريمرام لطفي عمر محمد بلكديش735751

طب بشريمرعي عارف مرعي حسن الجابري745752

طب بشريمروان احمد عبدهللا ميقري755753

طب بشريمروان احمد يسلم احمد بن مغيث765754

طب بشريمروة فهد عبدهللا سالم بلشرف775755

طب بشريمروج احمد سالم باسهل785756

طب بشريمروه حمود حسن ناجي االخضري795757

طب بشريمروه فوزي علي محمد بن عثمان805758

طب بشريمروى خالد امان برك التميمي815759

طب بشريمروى محمد سعيد صالح بن زقر825760

طب بشريمروى يسلم عوض فرج القبس835761

طب بشريمريم احمد عبدهللا احمد باعباد845762

طب بشريمريم حسن مبارك سالمين الشعملي855763

طب بشريمريم شوقي سعيد عوض بافلح865764

طب بشريمريم صبري محمد احمد بن طاهر875765

طب بشريمريم عبدالسالم سالم احمد بكورة885766

طب بشريمريم علي يسلم سالمين بامخشب895767

طب بشريمريم محمد سالم مبارك هويدي905768

طب بشريمريم محمد علي هادي مقرم915769

طب بشريمزاحم احمد مزاحم عبدهللا باجابر925770

طب بشريمشاعل عبدهللا سالم المعاري935771

طب بشريمصطفى صالح هادي موسى945772

طب بشريمصعب خالد محفوظ كرامه باناعمه955773

طب بشريمعاذ احمد عبود احمد باوزير965774

طب بشريمعاذ سعيد محفوظ مبارك بارفيد975775

طب بشريمعاذ ناصر محمد علي باحاج985776

طب بشريمعتز عبدهللا هيثم عثمان العصفور995777

(م ) الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشريمعروف ابوبكر احمد محمد باجمال1005778



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

4قاعة صيدلة الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID. Noم

طب بشريمنار حسن علي عمر بن جويهر15779

طب بشريمنار سالم سليمان عمر باحويج25780

طب بشريمنار طه عبدهللا سعيد بن دحمان35781

طب بشريمنار عدنان غازي محمد جمعه خان45782

طب بشريمنار علي سعيد عبدالقادر محمد55783

طب بشريمنار عوض سالم عوض العجيلي65784

طب بشريمنار لطفي سعيد ناصر بن قبوس75785

طب بشريمنار محمد جمعان مبارك برقعان85786

طب بشريمنال عبدهللا محمد بامحرز95787

طب بشريمنتهى سعيد عبدهللا سعد مسجدي105788

طب بشريمنذر احمد مسعد محمد الحذيفي115789

طب بشريمنصور عبدهللا منصر ناصر حسين قدار125790

طب بشريمنى انور صالح محمد باشطح135791

طب بشريمنى عبدهللا صالح بلخير باتيس145792

طب بشريمهاء احمد محمد عبود بانعمان155793

طب بشريمهند خالد عوض مبارك بالليل165794

طب بشريموسى احمد سالم سعيد باوزير175795

طب بشريميمونه محمد احمد عوض باوزير185796

طب بشريناصر صالح عبدهللا عوض195797

طب بشريناصر عبدهللا سالم شيخ205798

طب بشريناصر عبدالمغني ناصر المصعبي215799

طب بشريناصر علي محمد سالم العولقي225800

طب بشريناظم سعد سالم برك235801

طب بشريناهية ناصر صالح عبدهللا منصور245802

طب بشرينايف صالح عوض كرامه قروان255803

طب بشرينائف عبدالعزيز صالح عبدهللا باتيس265804

طب بشرينبيل رشدي احمد الحضرمي275805

طب بشرينبيل سهيل احمد عبدالكريم285806

نجمة ياسر خمس سعيد بامكاندو295807

طب بشرينجود سالم سعيد سالمين كعيتي305808

طب بشرينجوى عمر حسين عبدربه الفضلي315809

طب بشريندى محمد مقبل محمد الجعفري325810

طب بشرينسيبة عبدالحكيم احمد فرج بوسبعه335811

طب بشرينعمة حكيم علي سالم عواس345812

طب بشرينوارة صالح علي محمد العطاس355813

طب بشرينواف شكري صالح محفوظ باشغيوان365814

طب بشرينواف عارف محمد علي زيد375815

طب بشرينواف عبدالوحيد سعيد سعد385816

طب بشرينوال خالد صالح سالم بن قديم395817

طب بشرينور احمد سالم احمد باعباد405818

طب بشرينور احمد عبدهللا عاشور يعقوب415819

طب بشرينور احمد محمد عمر الكسادي425820

طب بشرينور الخضر محمد عبدهللا الشمباء435821

طب بشرينور حمود سعيد حمود قاسم445822

طب بشرينور خميس عمر ودعان455823

طب بشرينور سالم سعيد بن سهل465824

طب بشرينور سالم فرج عمر بارادم475825

طب بشرينور سعيد عبود بابراهم485826

طب بشرينور عبدالقادر سبيت خميس طرشوم495827

طب بشرينور مبارك عوض سالم بارامي505828

(ن)الى الحرف   (م )من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب والعلوم الصحية

طب بشري:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

5قاعة صيدلة الفترة األولىكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسمIDرقم م
طب بشرينور ناجي عبدالعزيز ناجي بن بريك15829

طب بشرينورا سالم عمر علي العطاس25830

طب بشرينورا عبدهللا احمد حاج باعامر35831

طب بشرينوران محمد عصام عباس45832

طب بشرينوف انور علي مبارك بن مزروع55833

طب بشرينوف عبدالرحمن عمر عبدهللا باكرمان65834

طب بشرينوف محمد مبارك صالح البريكي75835

طب بشريهاجر جعفر عبدهللا العوبثاني85836

طب بشريهاجر خميس علي عوض بامؤمن95837

طب بشريهاجر سالم سعيد سالم باحميد105838

طب بشريهاجر صالح صالح زايد القصاري115839

طب بشريهادي عبدهللا سعيد عمر جروان125840

هارون سمير سعيد برك كند135841

طب بشريهاشم سالم حسن صالح الحامد145842

طب بشريهاني عوض حسين احمد طرموم155843

طب بشريهبة فتحي عوض صالح النامس165844

طب بشريهدى عمر حسين عمر باقيس175845

طب بشريهديل عبود سعيد العمودي185846

طب بشريهديل ناصر عوض سعيد الغرابي195847

طب بشريهزاع عبدهللا سالم الجرو205848

طب بشريهشام احمد مبارك خميس بايعشوت215849

طب بشريهشام عادل هادي احمد225850

طب بشريهنادي سالم عمر عبدهللا بامقدم235851

طب بشريهند حمزه محمد الحامد245852

طب بشريهند زكي صالح سعيد بامكريد255853

طب بشريهند مبارك صالح حمود طعيمان265854

طب بشريهند يسلم مبارك احمد العوبثاني275855

طب بشريهيثم عبدالحكيم سعيد سليمان سدون285856

طب بشريهيفاء عبدالسالم غالب احمد ثابت295857

طب بشريوجدان محمد صالح عمر بن عقيل305858

طب بشريوجدان مرزوق عوض بن ماضي315859

طب بشريود صالح سالم محمد باحويرث325860

طب بشريوديان طالل صالح احمد بن حيدره335861

طب بشريوسيم سالم سعيد احمد بازفين345862

طب بشريوصفي إبراهيم حسن البريك الجمحي355863

طب بشريوضاح عبدهللا مبارك السقاف365864

طب بشريوضاح عوض عبود المعاري375865

طب بشريوفاء مبارك عبدهللا سالم العوبثاني385866

طب بشريوفاء محمد بخيث عمرو العساني395867

طب بشريوئام صالح مبروك محسن بن علي جابر405868

طب بشرييارا علي عبدهللا باكرموم415869

طب بشريياسر عبدهللا يسلم عمر بايحيى425870

طب بشريياسين سمير ناصر محمد ناصر435871

طب بشرييسلم عمر يسلم صالح بن عيده445872

طب بشرييعقوب شايف صالح احمد455873

طب بشرييوسف ابراهيم صالح احمد بن وبر465874

يوسف حسن احمد علي باشعيب475875

طب بشرييوسف سعد محمد سعد بازغيب485876

طب بشرييوسف عبد صالح حميد ظافر495877

طب بشرييوسف مبارك سالم بلخير باصليب505878

(ي)الى الحرف   (م )من الحرف 


