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موتذكرحيمد احمد حيمد مبارك الحدري11805130 نحضر ر 94.4286.589.668سيئونسيئ 

87.758787.3حجةحجةحجةأنثىشيماء محمد عبده الهاتف21805435

موتأنثىيرسى عرفان احمد سعيد باجندوح31804857 94.677784.068شبامشبامحضر

موتذكرعبدالرحمن علي عبدهللا علي باسالمة41804572 87.887982.552دوعندوعنحضر

ي نارص باعطوه51803376
 
10070.582.3جدةجدةجدةأنثىهديل شوق

موتأنثىاية فهمي حسن عبدهللا باكثئر61802597 93.587481.832سيئونسيئونحضر

ي عبيد محمد بريكات71804187
موتأنثىفاطمه لطفر 91.87380.52سيؤنسيؤنحضر

موتذكرمروان عبدالكريم عبدهللا عمر التميمي81804684 91.257279.7تريمتريمحضر

موتأنثىكوثر عبدهللا محسن احمد الرفاعي91804520 89.2872.579.212السيفسيئونحضر

موتذكرعثمان عبدهللا عبد احمد بن سلمان101804217 88.0372.578.712سيئونسيئونحضر

موتأنثىفريدة حسن سالم الهميم بادعام111803663 84.2572.577.2القطنالقطنحضر

خديجة عمر محسن علي الحامد121805170
موتأنثى 83.037276.412سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد صالح هادي حميد مفلح131804959 87.36976.32سيئونسيئونحضر

موتذكرابراهيم صالح سالم عوض فرارة141804378 78.57475.8سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد اصيل محمد عبدالرب الجابري151803666 84.756975.3ساهساهحضر

موتذكرامجد عبدالحكيم عامر يسلم الجابري161804056 79.471.574.66شبامشبامحضر

موتذكرحسن علوي شيخ ابوبكر بن يحثر171803326 79.0871.574.532تريمتريمحضر

موتأنثىنور صالح علوي محمد بن شهاب181804555 90.2562.573.6تريمتريمحضر
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ر صالح بن وثاب191804642 موتأنثىسمية خالد حسير 89.386373.552سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد سعيد عوض مبارك سويلم201804272 985773.4تريمتريمحضر

ي211804199
 علي عبدهللا سالم الحبش 

ر موتذكرحسير 92.636073.052شبامشبامحضر

موتذكرسلمان محمد عبدهللا محمد بن عثمان221805421 93.585972.832تريمتريمحضر

ي231803660 موتذكرعدنان صالح سالم سعيد الكثئر 84.386572.752القطنالقطنحضر

موتذكرفؤاد عيظة عمر احمد بن سنكر241805374 91.386072.552القطنالقطنحضر

موتذكرعوض محمد عوض محمد معاش 251803679 82.926572.168شبامشبامحضر

موتذكرمحمد عمر احمد سالم باجبئر261803534 88.1361.572.152تريمتريمحضر

موتذكراحمد سالم احمد محمد بامدحي271803811 76.786972.112ساهساهحضر

ر عوض احمد سعيد عبدون281803721 موتذكرحسير 86.3862.572.052سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد علي عاشور باسنبل291803550 85.536372.012بورسيؤنحضر

ي عبدهللا هادي سعيد عمشوش301804768
 
موتذكرشوق 97.55572سيئونسيئونحضر

ي311804908
موتذكرحسن صالح شعبان محفوظ البيث  85.862.571.82تريمتريمحضر

ي321805653 عث 
رصنعاءذكرعمر نجيب هزاع الرس  90.6358.571.352ذي السفالمعير

موتذكرعبدالرحمن سالم ربيع عبيد باربيع331804874 91.2557.571تريمتريمحضر

ر صالح بن طالب341805196 موتأنثىنور فائز حسير 90.385870.952سيئونسيئونحضر

موتذكريوسف خميس عمر سالم بازهئر351803818 88.725970.888شبامشبامحضر

موتذكربسام محمد عوض احمد بن سلم361805357 81.136470.852القطنالقطنحضر

موتذكرعمرو غازي هادي فرج الهندي371804236 81.6363.570.752سيئونسيئونحضر

موتذكرعلي مكرم حيمد عوض سلومه381803932 79.386570.752القطنسيئونحضر

موتذكرمحمد عبدهللا احمد سعيد معيبد391804823 80.886470.752سيئونحضر

وك سعيد باصاع401803795 ر مئ  موتذكررامي سالمير 86.636070.652قعوضةحورهحضر

ر باتيس411803594 وك صالح سالمير موتذكرصالح مئ  81.656370.46سيئونسيئونحضر

موتأنثىسمية مهدي محفوظ أحمد باجبئر421804743 79.26470.08سيؤنسيؤنحضر

موتذكرسالم عاشور سالم خميس الجريدي431803614 79.26470.08شبامشبامحضر
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موتذكرمحمد علي سعيد بن حاتم الصيعري441803787 78.556469.82سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد احمد سعيد كرامه عصبان451803853 89.556.569.7تريمتريمحضر

موتأنثىمنال عوض ربيع عوض باجبئر461804578 83.3560.569.64سيئونسيئونحضر

موتذكرحسن محفوظ صالح أحمد باسنبل471805224 87.7557.569.6تريمتريمحضر

ر عمر محمد عمر فدعق481805219 موتذكرياسير 91.885469.152تريمتريمحضر

موتذكرعبدالرحمن احمد رمضان كرامه بريكان491804494 92.553.569.1تريمتريمحضر

موتذكرحسن خالد كرامه علي بن حدجه501803966 90.135569.052تريمتريمحضر

ر اسماعيل العيدروس511804072 موتذكرزين العابدين حسير 86.1557.568.96سيئونسيئونحضر

موتأنثىصفية محمود عبدالحميد سيف الضيمي521805570 78.5362.568.912سيئونسيئونحضر

موتذكريوسف عبيد خميس عبيد بوحسن531803732 75.956468.78سيؤن سيئونحضر

موتذكرمحمد رمضان سالم عبود الخديد541805363 835968.6سيئونسيئونحضر

موتذكرمنيف عوض صالح محفوظ موىس551804168 756468.4سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدهللا سالم عمر بن عون العامري561804068 82.9758.568.288سيئونسيئونحضر

موتذكرعبداللطيف عبيد علي عبيد باجبئر571803971 91.2552.568تريمتريمحضر

موتذكراحمد مبارك يسلم عبود مرباك581803776 90.8852.567.852القطنشبامحضر

ي سالم عبدهللا صالح بن دحباج591805487 موتذكرصئ  83.1557.567.76القطنالقطنحضر

ر عبيد عمر601803953 موتذكرسلطان عبدهللا سالمير 92.1351.567.752تريمتريمحضر

موتذكرمرعي محمد خميس صالح بعوان611805042 88.135467.652شبام سيؤن حضر

موتذكرعمر احمد عمر خميس بن عبيدهللا621804955 80.35967.52سيئونسيئونحضر

ر احمد العطاس631804954 موتذكرعمر احمد حسير 85.635567.252شبامسيئونحضر

موتذكرسالم مرعي عوض هادي الكندي641803989 94.634967.252تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا سالم سليمان بن حدجه651803332 78.16067.24الرياضتريمحضر

موتذكراحمد رجب سالم بكئر صبيح661803422 89.2552.567.2تريمتريمحضر

موتأنثىهدى عبدهللا محمد عوض بن جوفان671803589 86.975467.188القطنالقطنحضر

موتذكرعوض مبارك عوض مبارك باعديل681804554 94.384967.152تريمتريمحضر
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موتذكرنواف علي صالح يسلم بن دحباج691804238 81.557.567.1سيئونسيئونحضر

موتذكرفيصل عبدهللا عوض احمد قندوس701803644 75.1361.566.952دوعندوعنحضر

ر عبيد بلغيث711804549 موتذكرعبدهللا كرامه سالمير 88.1352.566.752تريمتريمحضر

موتذكرماهر فهد مبارك علي البطاطي721804526 82.1356.566.752دوعندوعنحضر

موتذكرتركي عبد هللا بدوي توفيق بن بخيت731803729 85.785466.712سيؤن سيؤن حضر

ي741803772 موتذكرعبدهللا فائز مطلق عمر الكثئر 85.755466.7حريضةحريضةحضر

موتذكرصالح أحمد عبدهللا التميمي751804030 84.035566.612تريمتريمحضر

موتذكرعمر عبدهللا عمر سالم نصئر761804049 81.756.566.58سيئونشبامحضر

موتذكرهشام سالم سعيد كرامه بن حميد771804662 8951.566.5سيئونسيئونحضر

موتذكراحمد عبدالكريم احمد محمد عبود781804033 80.675766.468سيئونسيئونحضر

ي حميد791803873 موتذكرسعيد سالم خميس مطئر 85.085466.432سيئونسيئونحضر

موتذكرعوض سالم عوض سعيد باجبئر801805545 89.6350.566.152القطنالقطنحضر

موتذكرعبدهللا كرامه علي سعيد بريك811804891 8851.566.1تريمتريمحضر

موتذكروليد ربيع محفوظ سعيد باقطيان821803849 88.55166سيئونسيئونحضر

موتذكرمراد عبدهللا حميد باحجاج831803360 91.384965.952تريمتريمحضر

موتذكرعمرو خالد أحمد عبدهللا باحارثة841805089 86.755265.9سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالواحد صالح علي أحمد باحشوان851805439 76.135965.852دوعندوعنحضر

موتذكرعبدهللا محمد عبدالرحمن محمد القويمي861804042 81.45565.56شبامشبامحضر

موتذكرمحمد خالد احمد كرامه باحنان871803938 86.6351.565.552الغيظةسيئونحضر

ان881803508 ر موتذكراحمد صالح محمد أحمد جئر 9446.565.5سيئونسيئونحضر

ر891803563 موتذكرماجد حافظ سعد عبد سالمير 86.551.565.5تريمتريمحضر

موتأنثىمريم عبدالاله عمر سعيد باخميس901804738 81.135565.452القطنالقطنحضر

ر911805057 موتذكرخالد محسن أحمد عبود باحسير 82.45465.36عمدعمدحضر

موتذكرنائف صالح عيظه خميس طرشوم921804483 81.95465.16القطنالقطنحضر

موتذكرابراهيم صالح رمضان عبيد السكر931803880 89.134965.052تريمتريمحضر
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موتذكراحمد حسن صالح سالم باشعيب941803406 77.7556.565تريمتريمحضر

موتذكرعبدالقادر احمد عبيد مبارك باسيف951803872 82.1553.564.96سيئونسيئونحضر

موتذكرابراهيم سالم ربيع سالم يربوع961803799 84.8851.564.852سيئونسيئونحضر

موتذكرراشد خالد عبدالكريم راشد العامري971803554 85.35164.72سيؤنسيؤنحضر

موتذكرسالم عمر محمد سعيد باجمل981804566 75.557.564.7دوعندوعنحضر

موتذكرعزان محسن عوض محمد بن محمد عمر991804192 79.175564.668شبامشبامحضر

موتذكرنائف مبخوت نجيدان خويتم العامري1001804570 88.134964.652تريمتريمحضر

موتذكرعماد جابر جمعان عباد بن عبيدالاله1011804737 90.2547.564.6سيئونسيئونحضر

93.944564.576الرياضنجراننجرانأنثىافنان عبدالاله برك سويلم1021803746

موتذكرمحمد علي عبد علي عليوه1031803868 82.6352.564.552تريمتريمحضر

موتذكراسامه سالم سعيد عبيد صمدان1041804014 80.255464.5سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالرحيم صالح سعيد سالم الهندي1051804095 76.556.564.5سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد سالم عوض مبارك عبد1061803867 78.555564.42تريمتريمحضر

موتذكرسعيد سالم سعيد سالم عريض1071804787 76.2256.564.388شبامشبامحضر

موتذكرمحمد عبدهللا سالم بن سهل باوزير1081803852 76.1756.564.368ساهساهحضر

موتذكرموىس محمد مبارك سالم مسلم1091803587 77.955564.18تريمتريمحضر

موتذكرسامر يسلم عبدهللا ملحم الجابري1101804053 84.6350.564.152شبامشبامحضر

موتذكرابوبكر احمد عبدهللا يسلم بن غزي1111803528 79.285464.112القطنالقطنحضر

موتذكرعبدالرحمن خالد فضل سالم بازمول1121804257 78.2854.564.012تريمتريمحضر

84.915063.964مكهمكة المكرمةأنثىخديجه انيس حسن باحميد1131803648

موتذكرعبدالرحمن عوض سعيد بن سنكر1141803800 93.754463.9حورةحورةحضر

موتذكرهالل حاج سعيد بكئر سويلم1151804575 88.547.563.9تريمتريمحضر

 كرامه علي مدرك باطحان1161804055
ر موتذكرحسير 89.7546.563.8تريمتريمحضر

ر عبدالرحمن عبدهللا حسن بارجاء1171804757 موتذكرحسير 84.385063.752سيئونسيئونحضر

موتذكرعبد الرحمن سالم عبود عوض بن عبدالرحمن1181803839 77.554.563.7ساهساهحضر
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موتذكرأصيل سعيد كرامه مبارك عمرون1191804040 75.8555.563.64تريمتريمحضر

موتذكرمنذر انور عوض سالم العفاري1201804863 80.2552.563.6تريمتريمحضر

موتذكرمهدي عمر عسكر عمر المفلحي1211804751 87.6347.563.552القطنالقطنحضر

ر بن حريز1221804260 88.034763.412جدة جدةجدةذكرحسن عبدهللا سالمير

موتذكرعبدالرحمن خميس عوض عمر بافري    ج1231804166 854963.4سيئونسيئونحضر

ر سعيد حميد مبارك باعيش1241804728 موتذكرحسير 87.2547.563.4تريمتريمحضر

موتأنثىفاطمة محمد احمد الحاج عبداللطيف1251804871 79.4552.563.28سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدهللا أحمد رمضان سعيد باعديل1261804225 84.634963.252تريمتريمحضر

موتذكرحسن علي حسن علي بن عقيل1271805215 92.134463.252تريمتريمحضر

موتذكرصالح برك عوض احمد بن سلم1281803669 78.555363.22القطنالقطنحضر

موتذكرعبدالمنعم برك سعيد صالح بن جوهر1291803442 78.45363.16تريمتريمحضر

موتذكرمحمد شعبان عيظه هادي عمئر1301804004 79.1352.563.152سيئونسحضر

موتذكرعمر عبدالقادر علي محمد حسان1311804215 89.3845.563.052تريمتريمحضر

موتذكرمحفوظ سالم محفوظ سالم حمدون1321804898 91.54463تريمتريمحضر

موتذكرمحمود عبدهللا سالم احمد بلفقية1331805301 82.55063حورةحورةحضر

ر عبدهللا سعيد مبارك باشعيب1341804688 موتذكرياسير 87.546.562.9تريمتريمحضر

79.095262.836الخئ الخئ الرياضأنثىروان عامر سعيد بن شمالن1351805503

ي هادي مبارك لكمان1361804595 موتذكرهاشم راح  854862.8القطنالقطنحضر

موتذكرعلي حسن كرامه علي بن مهري1371805145 85.547.562.7سيئونسيئونحضر

موتذكرعثمان عاشور عبدون عاشور مسيعد1381803571 92.7542.562.6تريمتريمحضر

موتذكرابراهيم جمعان عبيد سعيد حيمد حمدون1391803814 86.6346.562.552سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد سالم عوض سالم با سنقاب1401804054 87.134662.452شبامشبامحضر

موتذكرعيش عبدالقوي سعيد عبود بن حريز1411803733 75.8553.562.44سيؤن القطنحضر

موتذكرماجد صالح يسلم قاسم باعنس1421804814 82.384962.352القطنالقطنحضر

موتذكرسقاف حسن احمد ابوبكر بن شيخ ابوبكر1431804760 92.754262.3تريمتريمحضر
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موتذكربسام كرامه سعيد كرامه بريكان1441804093 84.3847.562.252تريمتريمحضر

ر محمد سعيد محمد بن سواد1451804408 موتذكرحسير 76.7552.562.2القطنالقطنحضر

موتأنثىدالل هادي خميس كرامة باناعمة1461804285 84.1547.562.16سيئونسيئونحضر

موتذكرعلي ابوبكر علي شيخ بن يحثر1471804463 82.348.562.02سيئونتريمحضر

موتذكرفواز عمر محفوظ عبيد بالراشد1481803840 87.54562سيئونسيئونحضر

موتذكرعلي عوض علي يسلم باعباد1491803940 85.2546.562القطنشبامحضر

موتذكرعلي سالم سعيد عبيد باشامخة1501804253 87.254561.9تريمتريمحضر

موتذكرمختار عبدالعزيز سالم عمر باخريصة1511803449 ر حضر 78.055161.82حورةحورة/ وادي العير

ر محفوظ عيش فرج البحبوح1521803882 موتذكرحسير 90.2542.561.6تريمتريمحضر

موتذكرالحسن علي خميس عوض باسعيده1531804645 87.754461.5سيئونسيئونحضر

موتذكرمومن عوض مؤمن عوض بامؤمن1541803538 76.1751.561.368تريمتريمحضر

موتذكرانور سالم احمد جمعان جميل1551803384 83.4746.561.288تريمتريمحضر

موتذكرعمر سعيد عمر حمّيد مفلح1561804961 83.4746.561.288سيئونسيئونحضر

موتذكرعصمت انور سالم مبارك التميمي1571804277 80.3548.561.24تريمتريمحضر

93.064061.224الرياضنجراننجرانأنثىبيان عبدالاله برك سويلم1581803751

موتذكرعبدهللا عمر احمد عبدهللا الجرو1591805371 75.851.561.22القطنشبامحضر

موتذكرخالد سعيد حيمد عبيد عبدهود1601804173 80.1748.561.168تريمتريمحضر

موتذكرعوض صالح عوض عمئر عصبان1611804481 86.54461تريمتريمحضر

موتذكرمحمد فهمي عرفان حمعان حبيش1621804777 794961سيئونسيئونحضر

موتذكرمحسن خالد علي عبدهللا بامدحج1631804847 82.7546.561سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالرحمن عبدهللا سعيد سالم بامعبد1641803354 81.1347.560.952تريمتريمحضر

رصنعاءأنثىشيماء عبدالحليم عبدالرحمن الزبيدي1651804680 83.134660.852صنعاءالسبعير

 علي سالم رمضان بامحيمود1661803439
ر موتذكرحسير 87.634360.852تريمتريمحضر

موتذكررياض سالم علي توفيق بن شعبان1671804171 84.634560.852سيئونسيئونحضر

موتأنثىاحالم عبدهللا جمعان يسلم القحوم1681804328 78.584960.832القطنالقطنحضر
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موتذكرأسامة محمد عوض حميد قفزان1691804654 88.2542.560.8شبامشبامحضر

ر محمد صالح مبارك بن عطية1701803719 موتذكرامير 78.54960.8شبامشبامحضر

موتذكرمعروف حيمد حميد حيمد باخريصه1711804065 93.53960.8تريمتريمحضر

وك عوض بن عنئ 1721804359 موتذكرعبدالرحمن ربيع مئ  84.354560.74حورةحورةحضر

نهال علي سالم بن زيلع1731805370
موتأنثى 89.2441.560.596سيئونالرياضحضر

ي1741803543
موتذكرمحمد أحمد فرج عوض السكوت  78.74860.28سيؤنسيؤنحضر

موتذكرعبدالعزيز عوض مبارك يسلم بايعشوت1751804666 83.134560.252القطنالقطنحضر

احيل1761805355  صالح علي باش 
ر موتذكرعبدهللا حسير 88.1341.560.152شبامشبامحضر

موتذكرمحمد جمعان هادي سعيد باكربشات1771804958 80.3846.560.052شبامشبامحضر

ي1781805194
موتذكرعلي يسلم حمدون سعيد البيث  844460تريمتريمحضر

موتذكرمحمد عيظه احمد هادي عليو1791805254 78.547.559.9القطنالوادي والصحرى/القطنحضر

موتذكرمحمد رشيد منصور عبدالخئر العامري1801803990 91.133959.852تريمتريمحضر

ي1811805526
موتذكرعبدالقادر علي احمد عيدروس الحبش  85.7542.559.8سيئونشبامحضر

ان1821804855 موتذكرعلي عمر عبود احمد بكئر 83.384459.752شبامشبامحضر

موتذكرعمر أديب عمر عوض بن محمد بن عمر1831803753 78.147.559.74شبامشبامحضر

موتذكرعامر محمد  خالد محمد  بن محمد بن عمر1841803727 90.633959.652سيؤن شبام حضر

موتذكرحسان عوض عمر بكران حسان1851804715 79.3846.559.652شبامشبامحضر

ي يسلم علي عوض باخريصة1861804472 موتذكرناح  77.347.559.42القطنالقطنحضر

موتذكرمحمد صالح سعيد عبيد باشامخه1871804237 88.54059.4تريمتريمحضر

موتذكرعمر عوض جمعان أحمد بن حيدرة1881803912 80.2245.559.388رخيةرخيةحضر

ي1891805434
موتذكراحمد عبدهللا علوي عبدهللا الحبش  794659.2دوعندوعنحضر

موتذكرمحمد احمد عاشور احمد العيجم1901803948 77.8846.559.052سيئونسيئونحضر

موتذكراحمد عبدهللا محمد عبدالقادر بن طاهر1911804086 76.954758.98تريمتريمحضر

ر قمران1921804535 ر احمد عوض سالمير موتذكرمعئ  77.6346.558.952دوعندوعنحضر

موتذكرابراهيم سعيد خميس جمعان بارماده1931804648 87.254058.9سيئونسيئونحضر
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موتذكراحمد ماهر صالح خميس سلمي1941804255 75.9747.558.888سيئونسيئونحضر

موتذكرابراهيم عبدهللا سالم سعيد ربيحان1951804522 76.8846.558.652تريمتريمحضر

موتذكرصالح عدنان عوض صالح باعطوة1961803584 77.554658.62سيئونسيئونحضر

موتذكرعاصم محمد أحمد خميس قندوس1971803616 84.1341.558.552القطنالقطنحضر

موتذكرعبدالرحيم عمر خميس سالم بامؤمن1981804466 87.883958.552تريمتريمحضر

موتذكراصيل محمد سالم عمر باخريصة1991803835 81.634358.452حورهحورهحضر

ي2001804080
موتذكرشيخ عبدهللا شيخ عبدهللا الحبش  76.2546.558.4شبامسيئونحضر

موتذكرعبدالعزيز رجب عوض جمعان عمرون2011804051 76.784658.312تريمتريمحضر

موتذكرمحمد عوض هادي سعيد العامري2021803334 78.7244.558.188تريمتريمحضر

موتذكراسامة علي محفوظ فرج سويدان2031804571 90.6336.558.152تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا عامر محمد عامر منيباري2041804646 75.4246.558.068سيئونسيئونحضر

2051803807ّ
موتذكرصالح علي كرامة رجب بكئر 90.1336.557.952تريمتريمحضر

موتذكرمحسن احمد سعيد عوض مسيعد2061804745 90.1336.557.952تريمتريمحضر

موتذكرأحمد عبدهللا سالم عوض بن صيدة2071805040 84.884057.952سيؤن سيؤن حضر

موتذكرعبدهللا احمد محمد سعيد التميمي2081804476 78.634457.852تريمتريمحضر

موتذكراصيل احمد سعيد عوض يربوع2091805232 80.7542.557.8سيئونسيئونحضر

موتذكرسعيد فؤاد عيظة عبيد باشيدة2101803639 863957.8شبامشبامحضر

موتذكرسالم محمد صالح سالم بلهيج2111803440 91.753557.7تريمتريمحضر

موتذكرالياس صالح رجب هادي باضاوي2121803553 85.753957.7تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا محمد عبدهللا أحمد باجبئر2131805367 84.224057.688سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد أحمد سالم سعيد بلغيث2141804276 87.8837.557.652تريمتريمحضر

موتذكرعلوي عمر سالم صالح الحامد2151804755 93.133457.652تريمتريمحضر

موتذكرانس عبدالرحمن أحمد سعيد بازغيفان2161803744 76.474557.588سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد عبدهللا عوض رمضان باحشوان2171804670 75.645.557.54تريمتريمحضر

موتذكراحمد عوض أحمد سالم بامحيفوظ2181804497 85.253957.5سيئونسيئونحضر
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موتذكراديب يسلم سعيد عبيد باشامخة2191804888 89.633657.452تريمتريمحضر

ر سالم عوض مسيعد2201803581 موتذكرعبدهللا حسير 883757.4تريمتريمحضر

موتذكريوسف مزروع رجب مزروع سعدان2211804672 78.1343.557.352تريمتريمحضر

ي2221804754 ر خمئ  موتذكرمحمد يسلم سالم سالمير 77.384457.352دوعندوعنحضر

موتذكراحمد محمد حسن احمد الولي2231804864 88.6336.557.352الغيظةتريمحضر

موتذكرعاصم عمر علي سليمان بن عجاج2241805703 موتحضر موت- المكال حضر 90.883557.352حضر

موتذكرزايد احمد صالح احمد دعكيك2251804651 75.754557.3سيئونشبامحضر

ي2261803860
موتذكرعبدهللا سالم أحمد سالم السكوت  77.8843.557.252سيئونسيئونحضر

موتذكرمجاهد عمر كرامه سعيد بن حدجه2271804268 86.7537.557.2تريمتريمحضر

موتذكرحامد يسلم عمر عبدون جوبان2281805623 80.7541.557.2شبامشبامحضر

ي احمد بن وبر2291805107
 
89.6635.557.164الرياضالرياضالرياضذكراحمد شوق

موتذكرعبدهللا غانم سالم مبارك العامري2301804573 87.536.556.9سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالمحسن خالد محسن سالم بن مهري2311805172 78.442.556.86سيئونسيئونحضر

موتذكريوسف صالح سالم عبيد مؤمن2321804230 87.3836.556.852تريمتريمحضر

موتذكرعبدالرحمن محفوظ محمد سالم السعدي2331805217 83.383956.752شبامشبامحضر

ر سعيد أحمد باحشوان2341804356 موتذكرمحمد امير 80.354156.74سيئونسيئونحضر

موتذكرمحفوظ عرفان محفوظ صالح موىس2351805369 81.754056.7سيئونسيئونحضر

83.7538.556.6كعيدنةكعيدنهحجةذكرعبدالسالم احمد محمد سعودي2361805404

موتذكرعبدالرحمن خالد سعيد سالم نصئر2371804357 77.5342.556.512حورةحورةحضر

موتذكرمحمد مبارك أحمد سعيد حيمديه2381804518 75.9543.556.48تريمتريمحضر

موتذكرسالم عرفان سالم يسلم بعوان2391804912 75.154456.46شبامشبامحضر

ر عوض بن حريز2401803734 موتذكرعلي سعيد سالمير 88.133556.252القطنشبام حضر

موتذكرعبدالرحمن احمد محمد عبدالقادر با طاهر2411804883 79.540.556.1سيئونشبامحضر

موتذكرخليفة برك علي مرعي الجابري2421804048 80.6339.555.952شبامشبامحضر

موتذكرعيش جمعان عوض سعيد بن مزروع2431805109 89.53355.6تريمتريمحضر
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موتذكراحمد كرامة صالح عبود مرباك2441803828 80.253955.5شبامشبامحضر

احيل2451805683 موتذكرماجد محمد محفوظ عبيد باش  8436.555.5شبامشبامحضر

موتذكرمجدي غيثان خالد مقطوف الماس2461803930 78.554055.42شبامشبامحضر

موتذكرحمدي مبارك عوض رصهيد2471804060 83.2536.555.2سيئونسيئونحضر

موتذكرعمر انور برك مبارك التميمي2481804541 774054.8تريمتريمحضر

موتذكرمحمد صالح عبيد عوض بريك2491805034 78.383954.752سيؤن سيؤن حضر

موتذكرعاطف حسن علي احمد بن وبر2501804291 80.4237.554.668القطنالقطنحضر

موتذكراحمد سعيد صالح سعيد لسود2511804753 77.1339.554.552تريمتريمحضر

موتذكرمصطفر عبدهللا سالمة عبيد ديان2521804415 76.174054.468القطنالقطنحضر

موتذكرعبدالعزيز سعيد محمد عوض محمد بن عمر2531804239 88.8831.554.452شبامشبامحضر

موتذكرعلي محفوظ علي سعيد عويض2541804658 81.3836.554.452شبامشبامحضر

موتذكرعبدالرحمن عمر عبد سالم عبدهود2551804536 75.2240.554.388تريمتريمحضر

ي حسن صالح برك حمدان2561804909
موتذكرحسثر 84.253454.1تريمتريمحضر

موتذكرربيع محمد عمر احمد العبد2571804067 رحضر 79.8536.553.84القطنحورة ووادي العير

موتذكرعيدروس عبدالرحمن ابوبكر محمد بن شهاب2581804487 75.653953.66تريمتريمحضر

موتذكرمحمد نارص محمد سهل الجابري2591804547 78.63753.64تريمتريمحضر

موتذكرعبدالكريم يسلم سيالن يسلم كربان2601805136 85.1332.553.552سيئونشبامحضر

موتذكرعاصم عمر احمد سعيد باجبئر2611803954 76.0338.553.512سيئونسيئونحضر

موتذكرابراهيم عيدروس حسن احمد الجفري2621805465 موتحضر موت- المكال حضر 83.8831.552.452حضر

موتذكرمحمد برك يسلم محمد بن عزون2631804812 81.33352.32حورةحورةحضر

موتذكرعدنان احمد كرامه سالم حمده2641803413 83.531.552.3سيئونسيؤنحضر

موتذكرعبدالرحمن عباس عبدالقادر محمد محروس2651804784 84.7530.552.2سيئونسيئونحضر

موتذكرصقر عوض عمر عبدهللا بن الطيئر2661805296 79.923351.768حورةحورةحضر

ف عبدهللا أحمد عثمان بن عثمان2671803488 موتذكراش  موتحضر موت- المكال حضر 87.3827.551.452حضر

 علي  بن حريز2681803482
ر موتذكرعلي نارص سالمير 75.653551.26شبامشبامحضر
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موتذكرمحمد علي محمد سعيد باحارثة2691804735 75.53450.6تريمتريمحضر

موتذكراحمد هادي فرج عبيد محبوب2701805691 78.6331.550.352شبامشبامحضر

موتذكرعبدهللا ربيع عبد سعيد بن عبدون2711805352 822950.2سيئونسيئونحضر

موتذكرعادل احمد عبدهللا محمد الجابري2721805163 87.52550سيئونسيئونحضر

ي2731805555
رانيا محمد احمد علي الكحالتر

موتأنثى 76.53249.8سيئونسيئونحضر

ر باروم2741804929 ر محمد حسير 81.82648.32جدةجدةجدةذكرحسير

موتذكرعبدهللا علي احمد عيظه السعيدي2751804551 75.653048.26القطنالقطنحضر

موتذكرنواف قائد خميس قعرور2761805433 8622.547.9شبامشبامحضر

موتذكرعبدالكريم سعيد عبود يسلم بن عوبد2771804884 85.8817.544.852القطنالقطنحضر

فاطمه صالح علي بن علي الحاج2781804022
99.08039.632االحساءاالحساءالرياضأنثى

ي2791804001 97.81039.124جدةجدةجدةذكرعبدالعزيز محمد سالم الكثئر

ي مطران عبيد عوض باضاوي2801804663
موتأنثىاماتر 92.45036.98سيئونسيئونحضر

موتذكرمنذر محمد حسن سالم التميمي2811804564 92.13036.852تريمتريمحضر

موتذكررائد علي حمد عوض بن شحبل2821805346 91.75036.7رخيةرخيةحضر

موتذكرعيش احمد محفوظ كرامه الزبيدي2831805206 91.5036.6سيئونسيئونحضر

89.75035.9الكندرةالكندرةجدةأنثىسعاد صالح سالم بامزروع2841805086

موتذكرمحمد عباس عبد سالم عليوه2851805202 89.38035.752تريمتريمحضر

يدي2861805586 ر موتذكرعلي عبدهللا علي صالح الئر 88.88035.552المكالالمكالحضر

موتذكرسعيد صالح سعيد مبارك باطحان2871804877 87.88035.152تريمتريمحضر

موتذكرعبدالرحمن فيصل عبده محمد مثثر2881803475 86.88034.752بعدانسيئونحضر

ي عبدهللا عاشور سعيد باشعيوث2891804264 موتذكروهث  86.75034.7تريمتريمحضر

86.38034.552الكندرةالكندرةجدةأنثىفاطمه صالح سالم بامزروع2901805084

موتذكرعبدهللا عادل رسام علي بن شمالن2911805430 86034.4سيئونسيئونحضر

ر صالح الحداد2921804818 موتأنثىعبئر محمد حسير 85.55034.22القطنالقطنحضر

ر عوض بن محيمدان2931804401 موتأنثىوردة نارص سالمير 83.63033.452حورهحورهحضر
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موتذكرابراهيم احمد صالح سليم مطبق2941804459 82.88033.152سيئونسيئونحضر

نور احمد علي عبدهللا عبيد2951803368
رصنعاءأنثى 82.13032.852امانة العاصمةمعير

موتذكراحمد خليل احمد محمد السقاف2961804696 81.8032.72سيئونسيئونحضر

موتذكرعوض ابوبكر عمر بكران حسان2971804709 81.38032.552شبامشبامحضر

ي عوض عبد2981805122 موتذكرياش عيظة مطئر 81.35032.54سيئونسيئونحضر

موتذكربسام تركي محسن سعيد بن علي جابر2991805627 81.25032.5القطنشبامحضر

موتذكرنواف سالم سليم مبارك بن سعد3001804059 81.13032.452سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد علي جمعان عوض عباد3011804927 79.7031.88سيئونسيئونحضر

موتذكرسعيد محمد عوض محمد باحارثة3021804189 79.13031.652سيئونشبامحضر

78.5031.4القطنالمدينة المنورة المدينة المنورةذكرحمزة محسن غالب علي3031805350

موتذكرتركي عبيد هادي عبيد نض3041804918 77.75031.1تريمتريمحضر

موتذكرياش هادي يرس يوسف عبدالدائم3051804062 77.35030.94تريمتريمحضر

موتذكرعاشور رجب سالم عاشور رصهيد3061804652 76.53030.612سيئونسيئونحضر

ر عبيد طاحس3071803539 موتأنثىرحاب مهدي سالمير 75.72030.288شبامشبامحضر

 يحثر محمد جسار3081805368
ي الحارثصنعاءذكرمصطفر

ي الحارثبثر
75.5030.2بثر

موتذكرأنور يسلم نارص سليمان بن شحبل3091805626 75.4030.16رخيةرخيةحضر

75.25030.1سيئونكريئ عدنذكراحمد فوزي محفوظ باقالقل3101805214

المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات

رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة لشئون الطالبمساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب
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