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نسبة اختبار 

النتيجة النهائيةالقبول

ي رمضان الحيد11805360
موتذكرتميم عدن  9781.587.7حض 

موتذكرعمر سعيد مبارك علي بلسود21804211 96.257985.9حض 

موتذكرعبدالرحمن علي عبدهللا علي باسالمة31804572 87.887982.552حض 

ي نارص باعطوه41803376
 
10070.582.3جدةأنثىهديل شوق

موتذكرمروان عبدالكريم عبدهللا عمر التميمي51804684 91.257279.7حض 

موتأنثىكوثر عبدهللا محسن احمد الرفاعي61804520 89.2872.579.212حض 

موتذكرعثمان عبدهللا عبد احمد بن سلمان71804217 88.0372.578.712حض 

موتذكرمحمد صالح هادي حميد مفلح81804959 87.36976.32حض 

موتذكرابراهيم صالح سالم عوض فرارة91804378 78.57475.8حض 

موتذكرمحمد اصيل محمد عبدالرب الجابري101803666 84.756975.3حض 

موتذكرعبدالرحمن خالد مرعي عامر بن طالب111803507 966175حض 

موتذكرحسن علوي شيخ ابوبكر بن يحثى121803326 79.0871.574.532حض 

موتأنثىسمية خالد حسيى  صالح بن وثاب131804642 89.386373.552حض 

موتذكرمحمد سعيد عوض مبارك سويلم141804272 985773.4حض 

ي151803660 موتذكرعدنان صالح سالم سعيد الكثيى 84.386572.752حض 

موتذكرفؤاد عيظة عمر احمد بن سنكر161805374 91.386072.552حض 

موتذكرعمر محمد عوض عبود بن سنكر171803790 91.256072.5حض 
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موتذكرمحمد عمر احمد سالم باجبيى181803534 88.1361.572.152حض 

موتذكرمحمد علي عاشور باسنبل191803550 85.536372.012حض 

ي عبدهللا هادي سعيد عمشوش201804768
 
موتذكرشوق 97.55572حض 

ي211804908
موتذكرحسن صالح شعبان محفوظ البيث  85.862.571.82حض 

موتأنثىنور فائز حسيى  صالح بن طالب221805196 90.385870.952حض 

موتذكريوسف خميس عمر سالم بازهيى231803818 88.725970.888حض 

موتذكربسام محمد عوض احمد بن سلم241805357 81.136470.852حض 

موتذكرأحمد علي عمر سعيد بالطيف251804862 91.55770.8حض 

موتذكرعلي مكرم حيمد عوض سلومه261803932 79.386570.752حض 

وك صالح سالميى  باتيس271803594 موتذكرصالح مير 81.656370.46حض 

موتأنثىفاطمة مسعود برك محيمدان مزود281803881 83.036270.412حض 

موتذكرفرج عبدالحكيم عوض عبدهللا بن عبدالعزيز291804858 88.557.569.9حض 

موتذكرمحمد علي سعيد بن حاتم الصيعري301803787 78.556469.82حض 

موتذكرمحمد احمد سعيد كرامه عصبان311803853 89.556.569.7حض 

موتذكرمحمد رياض نارص عبدهللا بن عبدالعزيز321803516 75.9565.569.68حض 

موتذكرحسن محفوظ صالح أحمد باسنبل331805224 87.7557.569.6حض 

موتذكرياسيى  عمر محمد عمر فدعق341805219 91.885469.152حض 

موتذكرعبدالرحمن احمد رمضان كرامه بريكان351804494 92.553.569.1حض 

ي سالم علي باوزير361804576
موتذكرعلي داران  91.385468.952حض 

موتذكريوسف عبيد خميس عبيد بوحسن371803732 75.956468.78حض 

موتذكرأحمد مصطف  عبد الرحمن أحمد باعباد381803736 81.956068.78حض 

موتذكرمنيف عوض صالح محفوظ موىس391804168 756468.4حض 

موتذكراحمد حسن محمد احمد الجفري401805078 83.355868.14حض 

موتذكراحمد مبارك يسلم عبود مرباك411803776 90.8852.567.852حض 
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موتذكرسلطان عبدهللا سالميى  عبيد عمر421803953 92.1351.567.752حض 

موتأنثىفاطمة حسيى  اسماعيل احمد العيدروس431804904 86.635567.652حض 

موتذكرعمر احمد عمر خميس بن عبيدهللا441804955 80.35967.52حض 

موتذكرسالم مرعي عوض هادي الكندي451803989 94.634967.252حض 

موتذكراحمد رجب سالم بكيى صبيح461803422 89.2552.567.2حض 

موتذكرعوض مبارك عوض مبارك باعديل471804554 94.384967.152حض 

موتذكرعبدالعزيز صالح جمعان هادي بطيق481805416 86.55467حض 

موتذكرصالح أحمد عبدهللا التميمي491804030 84.035566.612حض 

موتذكرعلي عبدالسالم عوض سالم معدان501805331 92.2549.566.6حض 

موتذكراحمد عبدالكريم احمد محمد عبود511804033 80.675766.468حض 

ي حميد521803873 موتذكرسعيد سالم خميس مطيى 85.085466.432حض 

موتأنثىفاطمة عوض فرج سالم مزود531804015 91.1749.566.168حض 

موتذكرعمرو خالد أحمد عبدهللا باحارثة541805089 86.755265.9حض 

موتذكرعبدالواحد صالح علي أحمد باحشوان551805439 76.135965.852حض 

موتذكرمحمد خالد احمد كرامه باحنان561803938 86.6351.565.552حض 

موتذكرخالد محسن أحمد عبود باحسيى 571805057 82.45465.36حض 

موتذكرعبدالرحمن فضل يسلم عبدهللا بن سحاق581804114 9247.565.3حض 

موتذكرسالم عامر سالم عبدهللا الصيعري591804227 855265.2حض 

موتذكرنائف صالح عيظه خميس طرشوم601804483 81.95465.16حض 

موتأنثىبخيتة سالم عبدالرزاق سعيد فرج611804974 89.7548.565حض 

موتذكرعزان محسن عوض محمد بن محمد عمر621804192 79.175564.668حض 

وك بن عسيل631803452 موتذكرعبدالعزيز برك سالم مير 78.3855.564.652حض 

موتذكرانس علي سالم عوض باحشوان641805174 91.7546.564.6حض 

موتذكراسامه سالم سعيد عبيد صمدان651804014 80.255464.5حض 
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المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات

رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة لشئون الطالبمساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب


