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 االسم
فرع الثانوية 

 ومصدرها
عام الحصول 

 عليها
 مالحظات الرغبة الثالثة الرغبة الثانية الرغبة األولى المعدل المجموع

   تعز -طب بشري عدن -طب بشري صنعاء -طب بشري 92,08 221 2012 علمً/ سورٌة عبد العلٌم ناصر البكور

   الحدٌدة -صٌدلة ذمار -طب األسنان عدن -طب األسنان 87,50 210 2012 علمً/ سورٌة عبد الهادي توفٌق نوح

   حضر موت -طب بشري عدن -طب بشري صنعاء -طب بشري 90,83 218 2012 علمً/ سورٌة محمد خلٌل العلوان

   عدن -طب بشري ذمار -طب بشري صنعاء -طب بشري 94,17 226 2012 علمً/ سورٌة محمد الحرٌري محمود

   حضر موت -طب بشري عدن -طب بشري صنعاء -طب بشري 93,75 225 2012 علمً/ سورٌة أنس بسام حبوش

   ذمار -طب األسنان الحدٌدة -طب األسنان عدن -طب األسنان 89,58 215 2012 علمً/ سورٌة أحمد غالب النبهان

   ذمار -طب بشري حضر موت -طب بشري عدن -طب بشري 92,50 222 2012 علمً/ سورٌة عبد هللا صالح محمد

   إب -طب بشري عدن -طب بشري صنعاء -طب بشري 92,92 223 2012 علمً/ سورٌة محمد موسى الكرٌم

   ذمار -طب األسنان الحدٌدة -طب األسنان عدن -األسنانطب  85,42 205 2012 علمً/ سورٌة أمجد أحمد عبد هللا

 جالٌة   صنعاء -هندسة صنعاء -طب األسنان 69,45   2012 علمً/ ٌمنٌة ٌوسف محمد األفندي

 جالٌة     صنعاء -طب األسنان 74,58 179 2011 علمً/ سورٌة آالء محمد أسامة مرعً

 جالٌة     صنعاء -هندسة 56,1   2011 علمً/ ٌمنٌة مالك علً محمد ناصٌف

 جالٌة     صنعاء -حقوق 62,85   2012 أدبً/ سودانٌة أشرف مجٌب السوسً

 جالٌة     صنعاء -آداب 47,85   2011 علمً/ ٌمنٌة محمد ولٌد خالد قاسم

 جالٌة     صنعاء -طب بشري 88,6   2012 علمً/ سعودٌة عبد هللا سمٌر ناصر

 جالٌة     صنعاء -شرٌعة وقانون 62,85   2012 سودانٌةأدبً/  أٌهم مجٌب السوسً

 جالٌة     صنعاء -صٌدلة 79,65   2012 علمً/ ٌمنٌة هبة مأمون طالب

 جالٌة     صنعاء -هندسة عمارة 67   2012 علمً/ ٌمنٌة دعاء بشار بٌضون

 جالٌة     صنعاء -طب بشري 70,5   2012 علمً/ ٌمنٌة عمر رضوان عسانً

 جالٌة           2010 مهنٌة صناعٌة/ سورٌة عبد هللا عبد هللاأحمد 

 
 


