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   85.75 ذكر خالد حممد حممد حييى صواب 1057  .40

   88.88 ذكر عمرو عبداهلل حسن حممد الربيهي 1059  .41

   80.5 انثى احالم امحد حممد علي راشد 1065  .42

   80.75 انثى هبة امساعيل عبده امحد الدينمه 1070  .43

   82.38 انثى بيان جابر علي حسني جابر جابر 1071  .44

   86 ذكر امحد علي غالب امحد الشدويف 1073  .45

   88.13 ذكر ناج الدين شوقي امحد عبدالرمحن 1074  .46

   80.88 انثى روى عصام حممد امحد يوسف 1081  .47

   87.5 ذكر همام علي علي مصلح الربادي 1093  .48

   90 انثى اية حممد علي قاسم الوائلي 1100  .49

   83.25 ذكر ايهاب امحد عبده مهيوب 1103  .50

   90.25 ذكر اكرم عبده عبداهلل عباس الرونه 1120  .51

   83.25 انثى ماليني محود عبداملعز القاضي 1126  .52

   85.25 ذكر عبداللطيف معمر امحد عبداللطيف راجح 1130  .53

   75.13 انثى زينب علي قاسم قاسم 1138  .54

 

 



14من   9الصفحة    
 

 

 القبالة ( -التمريض -املختربات  -لكليات ) الصيدلة  للقبوا الختباركشف  املتقدمني 

 (1الصالة الرياضية )مبنى : امللكة اروى اسم القاعة:  

 مالحظات معدل الثانوية النوع اسم املتقدم رقم التنسيق م

   88 ذكر ماجد عبداهلل عبدالرحيم علي 1153  .1

   85.38 ذكر حبيب مسعد علي قايد اهلنائي 1154  .2

   83.88 انثى امرية مطهر امحد حممد ضاوي 1156  .3

   78.5 ذكر بشار عبدالسالم حممد امحد الكاتب 1157  .4

   81.5 ذكر فوزي عبده مسعد علي حيدره 1166  .5

   82.63 انثى حنني علي حممد القادري 1174  .6

   84.63 ذكر امني قائد نصر حممد 1175  .7

   84 ذكر معاذ حممد قاسم امحد ويس 1182  .8

   82.88 انثى رضاء حممد مهيوب قاسم مزاحم 1183  .9

   80.25 ذكر عاصم امحد علي حممد 1215  .10

   78.13 انثى ابرار لطف عبداهلل قاسم محيد 1218  .11

   82.38 ذكر حممد امحد حسني اهللماني 1240  .12

   87.25 ذكر بكيل علي حممد صاحل القحام 1246  .13

   94.25 ذكر عبد احلكيم حممود صاحل علي الفتاحي  1249  .14

   90.38 انثى نورة نبيل حممد حسن الشجاع 1258  .15

   86.13 ذكر منيف عبدالباسط حممد سيف  1260  .16

   78.5 انثى امل عزيز قايد حممد مفضل 1283  .17

   70.63 انثى امساء صادق حممد حمسن االصبحي 1285  .18

   84.5 ذكر وهيب عبدالقوي سلطان القامسي 1303  .19

   80.5 ذكر اسامه بشري نعمان عبدالكريم الرويعي 1313  .20

   87.5 ذكر عالء عبدالسالم عبداهلل شرف السقاف 1315  .21

   84.88 ذكر منصور عصام منصور سعيد 1316  .22

   84 ذكر امحد امني عبدالواحد حممد الشهاري 1333  .23

   85.25 ذكر عبدالرمحن فهد امحد قاسم الورد 1337  .24

   86.75 ذكر ياسر حممد عبده الرعوي 1338  .25

   89.88 ذكر زيدون عبداهلل سيف سيف العيسائي 1342  .26

   81 انثى مريم رشاد امحد حييى الشعييب 1356  .27



14من  10الصفحة    
 

 القبالة ( -التمريض -املختربات  -لكليات ) الصيدلة  للقبوا الختباركشف  املتقدمني 

 (1الصالة الرياضية )مبنى : امللكة اروى اسم القاعة:  

 مالحظات معدل الثانوية النوع اسم املتقدم رقم التنسيق م

   81 ذكر يسرى امحد فتيين ابكر مهدلي 1364  .28

   79 ذكر ابراهيم امحد سعيد فرحان 1370  .29

   100 ذكر سلطان حممد قايد مثنى العماري 1371  .30

   81.63 ذكر حممد عبدالسالم قاسم امحد املتوكل 1383  .31

   84 ذكر باسل عبدالقوي امحد ناجي 1386  .32

   94.75 ذكر اسامه عبدالقوي محيد دبوان 1406  .33

   80.63 ذكر نواف نوفل ناجي السريي 1413  .34

   70 انثى رنا خالد حممد عبدالوهاب الرحيب 1420  .35

   79.63 ذكر عالء عبدالسالم عبده حممد غياث 1422  .36

   88.38 ذكر امحد العزي امساعيل غالب التبعي 1440  .37

   84.63 ذكر امين علي حممد خالد النجار 1444  .38

   73.75 انثى سلسبيل عبداهلل عبده محود احلدى 1446  .39

   86.5 انثى هاجر قاسم غالب حممد 1449  .40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14من  11الصفحة    
 

 

 

 القبالة ( -التمريض -املختربات  -لكليات ) الصيدلة  للقبوا الختباركشف  املتقدمني 

 (2الصالة الرياضية )مبنى : امللكة اروى اسم القاعة:  

 مالحظات معدل الثانوية النوع اسم املتقدم رقم التنسيق م

   83.13 انثى نورة عبده حممد امحد املشرقي 1452  .1

   92.5 انثى جيهان امحد هزاع حممد 1454  .2

   81.13 انثى رشا عبدالعليم محود حسن ناصر 1455  .3

   70.38 انثى مسية فهد درهم امحد احلبيشي 1466  .4

   92.13 انثى اقبال حممد امحد فارع 1470  .5

   90.38 انثى عال عبدالقوي حممد عبده اسعد 1474  .6

   92.5 ذكر خطاب محود فارع حممد الوجيه 1496  .7

   86.13 ذكر امحد حممد عبده حممد 1497  .8

   96 ذكر اسامة منصر مسعد سلمان 1500  .9

   77.13 ذكر اصيل علي امحد عبده الثوابي 1533  .10

   82.63 ذكر حممد عادل حممد علي وجيه الدين 1536  .11

   84.25 ذكر عالء امحد غامن علي االثوري 1538  .12

   86 ذكر عاهد صاحل عبده سعيد الزغروري 1543  .13

   78.25 انثى خولة خالد امحد الشرجي 1549  .14

   83 ذكر هشام حييى امحد حممد الربوشة 1551  .15

   87.25 ذكر عبدالرمحن علي عبداهلل حممد 1552  .16

   94.13 ذكر حممد سعيد امني محيد شريان 1553  .17

   91.13 ذكر مشسان عبداهلل حسن قايد الزهري 1554  .18

   76.75 انثى وردة حييى قاسم علي العفيف 1557  .19

   89.25 انثى عفاف حييى حممد عبده القحطاني 1559  .20

   76.13 انثى مشس امحد شايف ناجي 1560  .21

   89.38 ذكر بشار امحد عبده حسن الشغدري 1564  .22

   74.88 انثى سونيا امحد حممد امني املطري 1565  .23

   95.13 ذكر حممد عبداهلل مسعد حسن الفتاحي 1567  .24

   88.25 انثى مشس احلور فيصل حممد حييى الشعييب 1568  .25

   78.5 ذكر لؤي فواز علي اجلرادي 1569  .26



14من  12الصفحة    
 

 القبالة ( -التمريض -املختربات  -لكليات ) الصيدلة  للقبوا الختباركشف  املتقدمني 

 (2الصالة الرياضية )مبنى : امللكة اروى اسم القاعة:  

 مالحظات معدل الثانوية النوع اسم املتقدم رقم التنسيق م

   85.38 ذكر منصور صاحل عبده مرشد الشوكي 1570  .27

   78 ذكر الياس حسن حممد علي 1572  .28

   89.38 ذكر جربان امحد هاشم عبداهلل اهلتاري 1577  .29

   87 انثى رمياس عبدالغين حييى عبداهلل الشيخ 1580  .30

   78.63 انثى نسيبة رشاد محود حممد اخلزجيه 1581  .31

   91.88 ذكر عبدالرمحن ثابت حييى العماري 1582  .32

   73.88 انثى نوريان حممد حممد عبداهلل 1583  .33

   74.63 انثى امل صاحل ناصر عبداهلل الفاطمي 1584  .34

   76.25 ذكر يزيد مجيل علي الصغري 1585  .35

   83.75 ذكر امحد عبده حممد امحد 1587  .36

   82.75 ذكر رداد حممد مسعد حممد اهلرمية 1588  .37

   85.5 ذكر عبده مسعد حممد صاحل اهلرمية 1589  .38

   76 ذكر مسعد حممد مسعد امحد قايداالمحدي 1590  .39

   78.13 ذكر حممود عبداحلليم قحطان اسعد قحطان 1591  .40

 

  



14من  13الصفحة    
 

 

 

 القبالة ( -التمريض -املختربات  -لكليات ) الصيدلة  للقبوا الختباركشف  املتقدمني 

 معمل الفيزياءمبنى : امللكة اروى اسم القاعة:  

 مالحظات معدل الثانوية النوع اسم املتقدم رقم التنسيق م

   89.5 ذكر عبداجلبار العزي حممد قايد السروري 1593  .1

   94.38 ذكر خالد امحد مسعد مصلح علي سليمان 1594  .2

   97.75 ذكر عبداهلل حممد علي شايع سلمان 1595  .3

   84.13 ذكر حييى عادل حييى حممد الرزامي 1596  .4

   86 انثى اجالل امني قاسم حممد الغاليب 1597  .5

   96.75 ذكر حممد فارع صاحل عبده  1602  .6

   88.13 انثى صباح ناجي علي مثنى منيف 1603  .7

   98.5 انثى ارزاق امحد ناجي امحد اجلسري 1604  .8

   93.75 ذكر عرفات حممد قائد محيد اجلعفري 1606  .9

   77.75 انثى شيماء امحد حممد علي البيضاني 1607  .10

   71.88 انثى جنى اكرم عبدالسالم حممد الصنعاني 1608  .11

   81 ذكر عبد احلكيم حممد صاحل مسعد السالمي 1614  .12

   80.75 ذكر حممد نبيل قاسم عبدالرمحن املطري 1615  .13

   84.63 انثى عصماء علي عبداهلل عايض البخييت 1616  .14

   74 ذكر اصيل علي حممد حييى اجلماعي 1619  .15

   86.25 انثى اجالل حممود امحد قايد حزام 1620  .16

   76.38 ذكر عبداهلل عبداجلليل امحد العكاد 1621  .17

   84 ذكر هالل حممد علي حسن الشغدري 1622  .18

   74.13 ذكر خالد حممد ناجي حييى ادريس 1624  .19

   72.88 انثى اشجان عبداهلل حممد غامن حسان 1625  .20

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        



14من  14الصفحة    
 

 القبالة ( -التمريض -املختربات  -لكليات ) الصيدلة  للقبوا الختباركشف  املتقدمني 

 معمل الفيزياءمبنى : امللكة اروى اسم القاعة:  

 مالحظات معدل الثانوية النوع اسم املتقدم رقم التنسيق م

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

 


