
جامعة حضرموت 

كلية الطب و العلوم الصحية

صيدلة:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

2قاعة طب الفترة الثانيةكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID.Noم
ابراهيم حسين سالم باسليمان15879
صيدلةابراهيم علي محفوظ علي جوبان25880

احمد خالد احمد باصليلة35881
صيدلةاحمد راضي غازي احمد بن هالبي45882

احمد صالح عوض عبيد هادي55883
صيدلةاحمد عبدهللا صالح بركات باوزير65884

صيدلةاحمد عمر عبدهللا ابوبكر باحداد75885

احمد محمد صالح فرج بامطرف85886
صيدلةاحمد مرعي سالم احمد بافقيه95887

صيدلةاسماء محفوظ عوض محفوظ باحارث105888

صيدلةاصيل خالد صالح سعيد بن ماخشن115889

صيدلةاكرم سالم كرامة عمر بامؤمن125890

صيدلةاالء حسين سعيد جازع فرحان135891

صيدلةآمنة محمد عوض عمر العماري145892

صيدلةانس خالد برك سالم فطحان155893

صيدلةايمن سالم ربيع عمر باسنقاب165894

صيدلةتركي عادل عوض سالم سلمان175895

صيدلةجمالة صالح سالم ربيع باعكابة185896

صيدلةحاجي عبدالناصر علي محمد بامعرفة195897

صيدلةحامد عبدالقادر يسلم عبدهللا باعظيم205898

صيدلةحذيفه احمد عوض احمد بانجار215899

صيدلةحسام ايمن سالم عبدهللا الحجار225900

صيدلةحسن رجب عاشور عبد عبدالشيخ235901

صيدلةحسن عبدهللا حسن عبدهللا باراس245902

صيدلةحسن غازي حسن عمر جواس255903

حفصة عبدهللا احمد سرور بن هامل265904
صيدلةحمزة صالح محمد سالم باخريبة275905

حمزة يحيى عبده محمد الوجيه285906
حيدر اكرم حيدر عبدهللا يعقوب295907
صيدلةحيدر علي حيدر الحامد305908

صيدلةخديجة صبري سلمان مبارك بن سلمان315909

صيدلةخولة سالم محفوظ سعيد باسواقي325910

راقية عمر علي محسن البكري335911
صيدلةرواء رائد صالح فرج باطحان345912

صيدلةريم ياسر عوض صالح باعنتر355913

صيدلةزينب فهمي علي سعيد الخطيب365914

صيدلةسالم صالح خميس عوض بادخن375915

صيدلةسالم صالح مبارك سالم بن عبدالرب385916

سالم علي عبدهللا علي السعدي395917
صيدلةسالم لبيب عبدهللا محمد405918

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

(س)الى الحرف  (أ)من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب و العلوم الصحية

صيدلة:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

1قاعة صيدلة الفترة الثانيةكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID.Noم

صيدلةسامي كرامه عوض العبد التميمي15919
سعيد احمد سعيد عامر25920
صيدلةسعيد صالح عبدهللا بن هيثم باكرشوم35921
صيدلةسعيد عبدهللا صالح عبدهللا العوبثاني45922
سعيد نعمان صالح سالمين لرضي55923
سمية عبدهللا شريف عثمان بازبيدي65924
صيدلةصالح خالد صالح عوض دومان75925
صيدلةصفاء سعيد عبدهللا سعيد بن حيمد85926
صيدلةصفاء فريد محمد نعمان95927

صيدلةصفاء ياسر قاسم محمد الشيباني105928
صيدلةصفية سعيد محمد سعيد باسكران115929
صيدلةصفية ياسر عبود حاج باضريس125930
صيدلةطاهر حامد محمد عمر الحداد135931
عبدالباسط عمر حسن سالم باخربوش145932
صيدلةعبدالحكيم صالح احمد صالح ثعلب155933
صيدلةعبدالرحمن ابوبكر محمد الحامد165934
صيدلةعبدالرحمن عبدهللا مبارك عمير سالم175935
صيدلةعبدالرحمن يسلم جمعان مبارك بن وليد185936
صيدلةعبدالعزيز عوض خميس كرامه مصنوم195937
صيدلةعبدالعزيز فهد فرج عوض بن كليب205938
صيدلةعبداللطيف خالد عبداللطيف عمر باشيبة215939
صيدلةعبدهللا خميس مبارك حميد مفلح225940
عبدهللا عمر علي عمر بابعير235941
صيدلةعبدهللا فؤاد سعيد البعوض245942
صيدلةعبدهللا مراد احمد عوض باوزير255943
عبود احمد عبود سالم العليي265944
صيدلةعلي عبدهللا سعيد احمد باحنان275945
صيدلةعلي عبدالمجيد علي سالم عيديد285946
صيدلةعلي عبدالملك علي مزاحم بامزاحم295947
صيدلةعلي فهمي عمر عبود حمّده305948
صيدلةعلي ماهر علي سعيد باعبيد315949
علي محمد علي سالم عيديد325950
صيدلةعماد عبدالعزيز صالح عبدهللا باتيس335951
صيدلةعمار خالد احمد محمد الدقيل345952
عمر خالد يسلم مبارك بن سلوم355953
صيدلةعمر محمد سالم سبيدان العوبثاني365954
صيدلةعمران صادق عبدالوهاب عبدالجليل375955
صيدلةعمران عبدهللا سعيد عوض الكاللي385956
صيدلةعوض مبارك عوض عمر بازمول395957
صيدلةعوض محمد عوض ربيع باسباع405958

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

(ع)الى الحرف  (س)من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب و العلوم الصحية

صيدلة:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

4قاعة صيدلة الفترة الثانيةكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID.Noم

صيدلةعوض نبيل عوض علي بن دهري15959
صيدلةعيسى عبدهللا عبده ردمان25960
صيدلةفاطمة حسن احمد ربيع باعكابة35961
فاطمة خالد عوض احمد بن وبر45962
صيدلةفاطمة صالح عبدهللا عيدروس الحامد55963
صيدلةفاطمة صبري برك احمد باوزير65964
صيدلةفاطمة عبدالحفيظ سعيد احمد بابراهم75965
صيدلةفاطمة علي مبارك عوض بن ناشئ85966
صيدلةفتحي عادل علي احمد بن نور95967

فريد رياض فريد عبدهللا بلوعل105968
صيدلةمحمد امين حميد عوض بريشان115969
صيدلةمحمد درويش محمد عوض بانفيل125970
صيدلةمحمد صالح سعيد منصور باسيف135971
محمد صالح علي باقازي145972
محمد عمر احمد سالم باراس155973
صيدلةمحمد عمر محمد احمد الديني165974
صيدلةمحمد عمر محمد عبدهللا باسندوه175975
صيدلةمحمد عمر محمد عمر باعوشه185976
صيدلةمحمد عوض احمد عبود باحجاج195977
محمد عيظة عامر محمد بن منيف205978

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

(م)الى الحرف  (ع)من الحرف 



جامعة حضرموت 

كلية الطب و العلوم الصحية

صيدلة:التخصص الطب والعلوم الصحية:الكلية 

5قاعة صيدلة الفترة الثانيةكلية الطب والعلوم الصحية فلك:المركز 

التوقيعالرغبة األولىاالسم.ID.Noم

محمد فرج مبارك خميس غودل15979

صيدلةمحمد مجاهد عاشور فرج منقوش25980

صيدلةمحمد محسن سالم عقيل العطاس35981

صيدلةمحمد هاني حاج محفوظ باخلة45982

محمد ياسر عبدهللا عبد الحبيب الحميدي55983

صيدلةمحمود سالم عبيد خميس بن عويض65984

مروان ابوبكر سالم عبدهللا باوزير75985

صيدلةمصلح سالمين برك مسعد العويني85986

صيدلةمنيا هاني فرج سعيد صعنون95987

صيدلةمهند انيس غالب العريقي105988

صيدلةنائف احمد صالح عبدهللا باحكيم115989

صيدلةنسيبه عمر احمد عوض باحارث125990

صيدلةنواف فائز صالح برك بامير135991

نور احمد صالح احمد الحبشي145992

صيدلةنور جمال عبيد سعيد واكد155993

صيدلةنور عادل سالم عمر باشادي165994

صيدلةهاجر هاني ناصر احمد الحبشي175995

صيدلةهبه محمد غالب سيف الصوفي185996

يحيى عمر ناصر عمر بابقران195997

صيدلةيوسف عبدهللا سالم عبدهللا باسيف205998

صيدلةيوسف عوض سالم بن عمور الجابري215999

يوسف محمد سعيد حيمد صبيح226000

(ي)الى الحرف  (م)من الحرف 


