
اسم المتقدمرقم التنسيقالرقم

الجن

س

محافظة 

المديريةمديرية الثانويةالثانوية

نسبة 

الثانوية

اختبار 

القبول

النتيجة 

النهائية

ي رمضان الحيد11805360
موتذكرتميم عدن  9781.587.7سيئونسيئونحض 

موتذكرعمر سعيد مبارك علي بلسود21804211 96.257985.9تريمتريمحض 

موتذكرعبدالرحمن علي عبدهللا علي باسالمة31804572 87.887982.552دوعندوعنحض 

ي نارص باعطوه41803376
 
10070.582.3جدةجدةجدةأنثىهديل شوق

موتذكرمروان عبدالكريم عبدهللا عمر التميمي51804684 91.257279.7تريمتريمحض 

موتأنثىكوثر عبدهللا محسن احمد الرفاعي61804520 89.2872.579.212السيفسيئونحض 

موتذكرعثمان عبدهللا عبد احمد بن سلمان71804217 88.0372.578.712سيئونسيئونحض 

موتذكريعقوب محمد سعيد صالح باوزير81804245 79.457576.78سيئونسيئونحض 

موتذكرمحمد صالح هادي حميد مفلح91804959 87.36976.32سيئونسيئونحض 

موتذكرابراهيم صالح سالم عوض فرارة101804378 78.57475.8سيئونسيئونحض 

موتذكرمحمد عبدالقادر احمد عبدهللا بن سميط111803851 90.256675.7تريمتريمحض 

موتذكرمحمد اصيل محمد عبدالرب الجابري121803666 84.756975.3ساهساهحض 

كرامة فرج أمبوتا.131804101 موتأنثىزينب تيسير 82.4570.575.28سيئونسيئونحض 

موتذكرعبدالرحمن خالد مرعي عامر بن طالب141803507 966175شبامسيئونحض 

موتذكرحسن علوي شيخ ابوبكر بن يحثر151803326 79.0871.574.532تريمتريمحض 

موتأنثىسمية خالد حسير  صالح بن وثاب161804642 89.386373.552سيئونسيئونحض 

موتذكرمحمد سعيد عوض مبارك سويلم171804272 985773.4تريمتريمحض 

ي181804199
 علي عبدهللا سالم الحبش 

موتذكرحسير  92.636073.052شبامشبامحض 
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ي191803660 موتذكرعدنان صالح سالم سعيد الكثير 84.386572.752القطنالقطنحض 

موتذكرفؤاد سعيد احمد عبود باوزير201803827 78.036972.612ساهساهحض 

موتذكرفؤاد عيظة عمر احمد بن سنكر211805374 91.386072.552القطنالقطنحض 

موتذكرعمر محمد عوض عبود بن سنكر221803790 91.256072.5حورةحورةحض 

موتذكرعوض محمد عوض محمد معاش 231803679 82.926572.168شبامشبامحض 

موتذكرمحمد عمر احمد سالم باجبير241803534 88.1361.572.152تريمتريمحض 

موتذكراحمد سالم احمد محمد بامدحي251803811 76.786972.112ساهساهحض 

موتذكرحسير  عوض احمد سعيد عبدون261803721 86.3862.572.052سيئونسيئونحض 

موتذكرمحمد علي عاشور باسنبل271803550 85.536372.012بورسيؤنحض 

ي عبدهللا هادي سعيد عمشوش281804768
 
موتذكرشوق 97.55572سيئونسيئونحض 

ي291804908
موتذكرحسن صالح شعبان محفوظ البيث  85.862.571.82تريمتريمحض 

ي301805653 عث 
90.6358.571.352ذي السفالمعير صنعاءذكرعمر نجيب هزاع الش 

موتأنثىنور فائز حسير  صالح بن طالب311805196 90.385870.952سيئونسيئونحض 

موتذكريوسف خميس عمر سالم بازهير321803818 88.725970.888شبامشبامحض 

موتذكربسام محمد عوض احمد بن سلم331805357 81.136470.852القطنالقطنحض 

موتذكرأحمد علي عمر سعيد بالطيف341804862 91.55770.8رخية رخيةحض 

موتذكرعلي مكرم حيمد عوض سلومه351803932 79.386570.752القطنسيئونحض 

موتذكرمحمد عبدهللا احمد سعيد معيبد361804823 80.886470.752سيئونحض 

وك سعيد باصاع371803795 موتذكررامي سالمير  مي  86.636070.652قعوضةحورهحض 

وك صالح سالمير  باتيس381803594 موتذكرصالح مي  81.656370.46سيئونسيئونحض 

موتأنثىفاطمة مسعود برك محيمدان مزود391803881 83.036270.412تاربهسيئونحض 

موتذكرسالم عاشور سالم خميس الجريدي401803614 79.26470.08شبامشبامحض 

موتذكرفرج عبدالحكيم عوض عبدهللا بن عبدالعزيز411804858 88.557.569.9شبامشبامحض 

موتذكرمحمد علي سعيد بن حاتم الصيعري421803787 78.556469.82سيئونسيئونحض 

موتذكرمحمد احمد سعيد كرامه عصبان431803853 89.556.569.7تريمتريمحض 



اسم المتقدمرقم التنسيقالرقم

الجن

س

محافظة 

المديريةمديرية الثانويةالثانوية

نسبة 

الثانوية

اختبار 

القبول

النتيجة 

النهائية

ان صالح بن جوفان441803645 موتذكرعلي سالم خير 76.726569.688القطنشبامحض 

موتذكرمحمد رياض نارص عبدهللا بن عبدالعزيز451803516 75.9565.569.68سيونشبامحض 

موتأنثىمنال عوض ربيع عوض باجبير461804578 83.3560.569.64سيئونسيئونحض 

موتذكرحسن محفوظ صالح أحمد باسنبل471805224 87.7557.569.6تريمتريمحض 

موتذكرياسير  عمر محمد عمر فدعق481805219 91.885469.152تريمتريمحض 

موتذكرعبدالرحمن احمد رمضان كرامه بريكان491804494 92.553.569.1تريمتريمحض 

موتذكرزين العابدين حسير  اسماعيل العيدروس501804072 86.1557.568.96سيئونسيئونحض 

ي سالم علي باوزير511804576
موتذكرعلي داران  91.385468.952المواساهتريمحض 

موتأنثىصفية محمود عبدالحميد سيف الضيمي521805570 78.5362.568.912سيئونسيئونحض 

موتذكريوسف عبيد خميس عبيد بوحسن531803732 75.956468.78سيؤن سيئونحض 

موتذكرأحمد مصطف  عبد الرحمن أحمد باعباد541803736 81.956068.78سيؤن سيئونحض 

موتذكرمحمد رمضان سالم عبود الخديد551805363 835968.6سيئونسيئونحض 

موتذكرمنيف عوض صالح محفوظ موىس561804168 756468.4سيئونسيئونحض 

موتذكرعبدهللا سالم عمر بن عون العامري571804068 82.9758.568.288سيئونسيئونحض 

موتذكراحمد حسن محمد احمد الجفري581805078 83.355868.14سيئونسيئونحض 

موتذكرعبداللطيف عبيد علي عبيد باجبير591803971 91.2552.568تريمتريمحض 

موتذكراحمد مبارك يسلم عبود مرباك601803776 90.8852.567.852القطنشبامحض 

موتذكرسلطان عبدهللا سالمير  عبيد عمر611803953 92.1351.567.752تريمتريمحض 

موتأنثىفاطمة حسير  اسماعيل احمد العيدروس621804904 86.635567.652سيؤنسيؤنحض 

موتذكرعمر احمد عمر خميس بن عبيدهللا631804955 80.35967.52سيئونسيئونحض 

موتذكرعبدهللا صالح عبدهللا سالم بامقاء641804936 79.835967.332سيئونشبامحض 

موتذكرعمر احمد حسير  احمد العطاس651804954 85.635567.252شبامسيئونحض 

موتذكرسالم مرعي عوض هادي الكندي661803989 94.634967.252تريمتريمحض 

موتذكراحمد رجب سالم بكير صبيح671803422 89.2552.567.2تريمتريمحض 

وك مبارك برقعان681803977 موتذكرعمر عبدالكريم مي  875467.2القطنحورة وودي العير حض 
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موتذكرعوض مبارك عوض مبارك باعديل691804554 94.384967.152تريمتريمحض 

موتذكرعبدالعزيز صالح جمعان هادي بطيق701805416 86.55467شبامشبامحض 

موتذكرفيصل عبدهللا عوض احمد قندوس711803644 75.1361.566.952دوعندوعنحض 

موتذكرسالم خالد سالم سعيد سويلم721804079 82.925666.768تريمتريمحض 

موتذكرعبدهللا كرامه سالمير  عبيد بلغيث731804549 88.1352.566.752تريمتريمحض 

موتذكرماهر فهد مبارك علي البطاطي741804526 82.1356.566.752دوعندوعنحض 

ي751803772 موتذكرعبدهللا فائز مطلق عمر الكثير 85.755466.7حريضةحريضةحض 

موتذكرحمزه عبدالهادي فرج عوض سنجل761804485 90.135166.652تريمتريمحض 

موتذكرصالح أحمد عبدهللا التميمي771804030 84.035566.612تريمتريمحض 

موتذكرعلي عبدالسالم عوض سالم معدان781805331 92.2549.566.6شبامشبامحض 

موتذكرعمر عبدهللا عمر سالم نصير791804049 81.756.566.58سيئونشبامحض 

موتذكرهشام سالم سعيد كرامه بن حميد801804662 8951.566.5سيئونسيئونحض 

موتذكراحمد عبدالكريم احمد محمد عبود811804033 80.675766.468سيئونسيئونحض 

ي حميد821803873 موتذكرسعيد سالم خميس مطير 85.085466.432سيئونسيئونحض 

موتأنثىفاطمة عوض فرج سالم مزود831804015 91.1749.566.168سيئونسيئونحض 

موتذكرعوض سالم عوض سعيد باجبير841805545 89.6350.566.152القطنالقطنحض 

موتذكرعبدهللا كرامه علي سعيد بريك851804891 8851.566.1تريمتريمحض 

موتذكروليد ربيع محفوظ سعيد باقطيان861803849 88.55166سيئونسيئونحض 

موتذكرمحمد سعيد احمد مبارك باغوث871804501 89.755065.9تريمتريمحض 

موتذكرعمرو خالد أحمد عبدهللا باحارثة881805089 86.755265.9سيئونسيئونحض 

موتذكرعبدالواحد صالح علي أحمد باحشوان891805439 76.135965.852دوعندوعنحض 

موتذكرعبدهللا محمد عبدالرحمن محمد القويمي901804042 81.45565.56شبامشبامحض 

موتذكرمحمد خالد احمد كرامه باحنان911803938 86.6351.565.552الغيظةسيئونحض 

ان921803508 موتذكراحمد صالح محمد أحمد جير  9446.565.5سيئونسيئونحض 

موتذكرخالد محسن أحمد عبود باحسير 931805057 82.45465.36عمدعمدحض 
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موتذكرعبدالرحمن فضل يسلم عبدهللا بن سحاق941804114 9247.565.3حورةحورةحض 

موتذكرسالم عامر سالم عبدهللا الصيعري951804227 855265.2شبامشبامحض 

موتذكرنائف صالح عيظه خميس طرشوم961804483 81.95465.16القطنالقطنحض 

موتذكرابراهيم صالح رمضان عبيد السكر971803880 89.134965.052تريمتريمحض 

موتذكرعبدهللا برك احمد عوض باجبير981805225 76.3857.565.052تريمتريمحض 

موتأنثىبخيتة سالم عبدالرزاق سعيد فرج991804974 89.7548.565سيئونسيئونحض 

موتذكراحمد حسن صالح سالم باشعيب1001803406 77.7556.565تريمتريمحض 

موتذكرعبدالقادر احمد عبيد مبارك باسيف1011803872 82.1553.564.96سيئونسيئونحض 

موتذكرابراهيم سالم ربيع سالم يربوع1021803799 84.8851.564.852سيئونسيئونحض 

موتذكرشور علي مبارك شور مطيش1031804854 83.835264.732دهرالقطنحض 

موتذكرسالم عمر محمد سعيد باجمل1041804566 75.557.564.7دوعندوعنحض 

موتذكرعزان محسن عوض محمد بن محمد عمر1051804192 79.175564.668شبامشبامحض 

وك بن عسيل1061803452 موتذكرعبدالعزيز برك سالم مي  78.3855.564.652حورهحورهحض 

موتذكرانس علي سالم عوض باحشوان1071805174 91.7546.564.6سيئونسيئونحض 

93.944564.576الرياضنجراننجرانأنثىافنان عبدالاله برك سويلم1081803746

موتذكرمحمد علي عبد علي عليوه1091803868 82.6352.564.552تريمتريمحض 

موتذكراسامه سالم سعيد عبيد صمدان1101804014 80.255464.5سيئونسيئونحض 

موتذكرعبدالرحيم صالح سعيد سالم الهندي1111804095 76.556.564.5سيئونسيئونحض 

موتذكرمحمد سالم عوض مبارك عبد1121803867 78.555564.42تريمتريمحض 

موتذكرمحمد عبدهللا سالم بن سهل باوزير1131803852 76.1756.564.368ساهساهحض 

موتذكرتركي سعيد صالح عبود مرباك1141803845 94.1344.564.352شبامشبامحض 

موتذكرموىس محمد مبارك سالم مسلم1151803587 77.955564.18تريمتريمحض 

موتذكرابوبكر احمد عبدهللا يسلم بن غزي1161803528 79.285464.112القطنالقطنحض 

موتذكرعبدالرحمن خالد فضل سالم بازمول1171804257 78.2854.564.012تريمتريمحض 

موتذكرسعيد احمد مبارك عامر بن مدوحن1181804235 77.45563.96شبامشبامحض 
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موتذكرعبدالرحمن عوض سعيد بن سنكر1191803800 93.754463.9حورةحورةحض 

موتذكرهالل حاج سعيد بكير سويلم1201804575 88.547.563.9تريمتريمحض 

 كرامه علي مدرك باطحان1211804055
موتذكرحسير  89.7546.563.8تريمتريمحض 

موتذكرحسير  عبدالرحمن عبدهللا حسن بارجاء1221804757 84.385063.752سيئونسيئونحض 

موتذكرعبد الرحمن سالم عبود عوض بن عبدالرحمن1231803839 77.554.563.7ساهساهحض 

موتذكرأصيل سعيد كرامه مبارك عمرون1241804040 75.8555.563.64تريمتريمحض 

موتذكرمنذر انور عوض سالم العفاري1251804863 80.2552.563.6تريمتريمحض 

موتذكرمهدي عمر عسكر عمر المفلحي1261804751 87.6347.563.552القطنالقطنحض 

88.034763.412جدة جدةجدةذكرحسن عبدهللا سالمير  بن حريز1271804260

موتذكرعبدالرحمن خميس عوض عمر بافري    ج1281804166 854963.4سيئونسيئونحض 

موتذكرحسير  سعيد حميد مبارك باعيش1291804728 87.2547.563.4تريمتريمحض 

موتذكرحسن علي حسن علي بن عقيل1301805215 92.134463.252تريمتريمحض 

موتذكرصالح برك عوض احمد بن سلم1311803669 78.555363.22القطنالقطنحض 

موتذكرعبدالمنعم برك سعيد صالح بن جوهر1321803442 78.45363.16تريمتريمحض 

موتذكرمحمد شعبان عيظه هادي عمير1331804004 79.1352.563.152سيئونسحض 

ي حسن صالح عوض بكير1341804664
موتذكرهان  81.25163.08تريمتريمحض 

موتذكرمحفوظ سالم محفوظ سالم حمدون1351804898 91.54463تريمتريمحض 

موتذكرمحمود عبدهللا سالم احمد بلفقية1361805301 82.55063حورةحورةحض 

موتذكرياسير  عبدهللا سعيد مبارك باشعيب1371804688 87.546.562.9تريمتريمحض 

ي هادي مبارك لكمان1381804595 موتذكرهاشم راح  854862.8القطنالقطنحض 

موتذكرعلي حسن كرامه علي بن مهري1391805145 85.547.562.7سيئونسيئونحض 

موتذكرابراهيم جمعان عبيد سعيد حيمد حمدون1401803814 86.6346.562.552سيئونسيئونحض 

موتذكرمحمد سالم عوض سالم با سنقاب1411804054 87.134662.452شبامشبامحض 

موتذكرعبدالرحمن عبدالكريم مبارك فرج الماس1421805101 78.135262.452القطنالقطنحض 

موتذكرعيش عبدالقوي سعيد عبود بن حريز1431803733 75.8553.562.44سيؤن القطنحض 
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موتذكرماجد صالح يسلم قاسم باعنس1441804814 82.384962.352القطنالقطنحض 

موتذكرسقاف حسن احمد ابوبكر بن شيخ ابوبكر1451804760 92.754262.3تريمتريمحض 

موتذكربسام كرامه سعيد كرامه بريكان1461804093 84.3847.562.252تريمتريمحض 

موتذكرسالم بدر سعيد بدر بن كدة1471803517 79.135162.252شبامشبامحض 

موتذكرحسير  محمد سعيد محمد بن سواد1481804408 76.7552.562.2القطنالقطنحض 

موتأنثىدالل هادي خميس كرامة باناعمة1491804285 84.1547.562.16سيئونسيئونحض 

موتذكرعبدهللا عادل عوض سالم معدان1501803720 84.1347.562.152شبامشبامحض 

موتذكرعبدالرحمن محمد مبارك عمر الفلق1511804710 91.3842.562.052شبامشبامحض 

موتذكرعلي ابوبكر علي شيخ بن يحثر1521804463 82.348.562.02سيئونتريمحض 

موتذكرفواز عمر محفوظ عبيد بالراشد1531803840 87.54562سيئونسيئونحض 

موتذكرعلي عوض علي يسلم باعباد1541803940 85.2546.562القطنشبامحض 

موتذكرعلي سالم سعيد عبيد باشامخة1551804253 87.254561.9تريمتريمحض 

موتذكرحسير  محفوظ عيش فرج البحبوح1561803882 90.2542.561.6تريمتريمحض 

موتذكربرك سعيد عمر براكي سعادوه1571805502 79.5349.561.512السومالسومحض 

87.754461.5سيئونالسلفيةريمةذكرعبدالرحمن عبده محسن احمد الرماح1581805241

موتذكرمومن عوض مؤمن عوض بامؤمن1591803538 76.1751.561.368تريمتريمحض 

موتذكرانور سالم احمد جمعان جميل1601803384 83.4746.561.288تريمتريمحض 

موتذكرعمر سعيد عمر حمّيد مفلح1611804961 83.4746.561.288سيئونسيئونحض 

موتذكرعصمت انور سالم مبارك التميمي1621804277 80.3548.561.24تريمتريمحض 

93.064061.224الرياضنجراننجرانأنثىبيان عبدالاله برك سويلم1631803751

موتذكرعبدهللا عمر احمد عبدهللا الجرو1641805371 75.851.561.22القطنشبامحض 

موتذكرمحمد حسن عمر صالح بن سميط1651804557 85.54561.2تريمتريمحض 

85.54561.2السلفيةالسلفيةريمةذكراكرم عبده سعد علي الرماح1661805236

موتذكرخالد سعيد حيمد عبيد عبدهود1671804173 80.1748.561.168تريمتريمحض 

موتذكرمحمد سالم بلخير بن غانم1681803655 75.351.561.02القطنالقطنحض 
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موتذكرعوض صالح عوض عمير عصبان1691804481 86.54461تريمتريمحض 

موتذكرمحمد فهمي عرفان حمعان حبيش1701804777 794961سيئونسيئونحض 

موتذكرمحسن خالد علي عبدهللا بامدحج1711804847 82.7546.561سيئونسيئونحض 

موتذكرعبدالرحمن عبدهللا سعيد سالم بامعبد1721803354 81.1347.560.952تريمتريمحض 

موتذكرعبدهللا علي أحمد سعيد بده1731804016 78.884960.952تريمتريمحض 

موتذكرجعفر مدهش ربيع محمد عمر1741804248 81.884760.952شبامشبامحض 

موتذكرعبدالرحمن علي عبدهللا احمد السقاف1751803713 76.4550.560.88سيئونسيئونحض 

83.134660.852صنعاءالسبعير صنعاءأنثىشيماء عبدالحليم عبدالرحمن الزبيدي1761804680

 علي سالم رمضان بامحيمود1771803439
موتذكرحسير  87.634360.852تريمتريمحض 

موتذكررياض سالم علي توفيق بن شعبان1781804171 84.634560.852سيئونسيئونحض 

موتأنثىاحالم عبدهللا جمعان يسلم القحوم1791804328 78.584960.832القطنالقطنحض 

موتذكرأسامة محمد عوض حميد قفزان1801804654 88.2542.560.8شبامشبامحض 

موتذكرامير  محمد صالح مبارك بن عطية1811803719 78.54960.8شبامشبامحض 

موتذكرمعروف حيمد حميد حيمد باخريصه1821804065 93.53960.8تريمتريمحض 

موتذكرمحمد مبارك خميس احمد باضاوي1831803503 76.925060.768جدةسيئونحض 

موتأنثىحبش بلعيد هادي احمد الحمد1841803659 76.85060.72القطنالقطنحض 

موتذكرعبدهللا محمد علي صالح بلقصير1851804233 78.154960.66سيئونسيئونحض 

ي1861803543
موتذكرمحمد أحمد فرج عوض السكون  78.74860.28سيؤنسيؤنحض 

موتذكرعبدالرحمن صالح جمعان يسلم باسكران1871803861 77.174960.268ساهساهحض 

موتذكرعبدالعزيز عوض مبارك يسلم بايعشوت1881804666 83.134560.252القطنالقطنحض 

احيل1891805355  صالح علي باش 
موتذكرعبدهللا حسير  88.1341.560.152شبامشبامحض 

موتذكرمحمد جمعان هادي سعيد باكربشات1901804958 80.3846.560.052شبامشبامحض 

ي1911805194
موتذكرعلي يسلم حمدون سعيد البيث  844460تريمتريمحض 

ي1921803545
موتذكرمبارك مفرج صالح محسن القرموىس  77.924859.968سيئونحورة وودي العير حض 

موتذكرمحمد عيظه احمد هادي عليو1931805254 78.547.559.9القطنالوادي والصحرى/القطنحض 
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وك صالح بن عقيل1941804127 موتذكرفهد عائض مي  79.174759.868القطنالقطنحض 

موتذكرمحمد رشيد منصور عبدالخير العامري1951803990 91.133959.852تريمتريمحض 

ي1961805526
موتذكرعبدالقادر علي احمد عيدروس الحبش  85.7542.559.8سيئونشبامحض 

ان1971804855 موتذكرعلي عمر عبود احمد بكير 83.384459.752شبامشبامحض 

موتذكرعمر أديب عمر عوض بن محمد بن عمر1981803753 78.147.559.74شبامشبامحض 

موتذكرعامر محمد  خالد محمد  بن محمد بن عمر1991803727 90.633959.652سيؤن شبام حض 

موتذكرحسان عوض عمر بكران حسان2001804715 79.3846.559.652شبامشبامحض 

ي2011803347 وك النون  موتذكرمحمد سالم جعفر مي  82.754459.5تريمتريمحض 

ي يسلم علي عوض باخريصة2021804472 موتذكرناح  77.347.559.42القطنالقطنحض 

موتذكراحمد عادل سعيد عبدالرحمن شيبان2031804950 76.554859.42سيئونسيئونحض 

موتذكرمحمد علي خميس علي معدل2041805117 81.844.559.42تريمتريمحض 

موتذكرمحمد صالح سعيد عبيد باشامخه2051804237 88.54059.4تريمتريمحض 

موتذكرعمر عوض جمعان أحمد بن حيدرة2061803912 80.2245.559.388رخيةرخيةحض 

موتذكرموىس رجب عيش مبارك باسواد2071803403 884059.2تريمتريمحض 

موتذكرعبدهللا عيدروس احمد علي العيدروس2081804090 84.2542.559.2تريمتريمحض 

ي2091805434
موتذكراحمد عبدهللا علوي عبدهللا الحبش  794659.2دوعندوعنحض 

موتذكرعبدهللا مشعل فيصل صالح التميمي2101804275 93.883659.152تريمتريمحض 

موتذكراحمد خميس سالمير  نارص بالراشد2111805426 78.1346.559.152شبامشبامحض 

موتذكرحامد عمر عبدالرحمن حامد الشي2121804076 81.754459.1تريمتريمحض 

موتذكراحمد عبدهللا محمد عبدالقادر بن طاهر2131804086 76.954758.98تريمتريمحض 

موتذكرمعي   احمد عوض سالمير  قمران2141804535 77.6346.558.952دوعندوعنحض 

موتذكرعمر عبدالرحيم علي عبدهللا الخطيب2151804007 84.254258.9تريمتريمحض 

موتذكرابراهيم سعيد خميس جمعان بارماده2161804648 87.254058.9سيئونسيئونحض 

ي2171805077 موتذكرعبداللطيف احمد محمد محمد الجي  87.254058.9سيئونسيئونحض 

موتذكراحمد ماهر صالح خميس سلمي2181804255 75.9747.558.888سيئونسيئونحض 
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موتذكرعلي سالم صالح علوي الحامد2191804700 79.424558.768عمدعمدحض 

موتذكرابراهيم عبدهللا سالم سعيد ربيحان2201804522 76.8846.558.652تريمتريمحض 

موتذكرصالح عدنان عوض صالح باعطوة2211803584 77.554658.62سيئونسيئونحض 

موتذكرعاصم محمد أحمد خميس قندوس2221803616 84.1341.558.552القطنالقطنحض 

موتذكرعبدالرحيم عمر خميس سالم بامؤمن2231804466 87.883958.552تريمتريمحض 

موتذكرمحمد عبدهللا علي عبدالرحمن بافضل2241804921 86.174058.468تريمتريمحض 

ي2251804080
موتذكرشيخ عبدهللا شيخ عبدهللا الحبش  76.2546.558.4شبامسيئونحض 

موتذكرعلي عيش علي عبيد يعمر2261803973 79.954458.38تريمتريمحض 

موتذكرمحمد أحمد سعيد عمير باحريش2271804008 87.7538.558.2تريمتريمحض 

موتذكرمحمد عوض هادي سعيد العامري2281803334 78.7244.558.188تريمتريمحض 

موتذكرعبدهللا عامر محمد عامر منيباري2291804646 75.4246.558.068سيئونسيئونحض 

ي2301805106
موتذكرعمر احمد عبيد عمر باعف  84.2840.558.012القطنالقطنحض 

2311803807ّ
موتذكرصالح علي كرامة رجب بكير 90.1336.557.952تريمتريمحض 

موتذكرعبدهللا احمد محمد سعيد التميمي2321804476 78.634457.852تريمتريمحض 

موتذكراصيل احمد سعيد عوض يربوع2331805232 80.7542.557.8سيئونسيئونحض 

موتذكرسعيد فؤاد عيظة عبيد باشيدة2341803639 863957.8شبامشبامحض 

موتذكرسالم محمد صالح سالم بلهيج2351803440 91.753557.7تريمتريمحض 

موتذكرالياس صالح رجب هادي باضاوي2361803553 85.753957.7تريمتريمحض 

موتذكرعلوي عمر سالم صالح الحامد2371804755 93.133457.652تريمتريمحض 

موتذكرانس عبدالرحمن أحمد سعيد بازغيفان2381803744 76.474557.588سيئونسيئونحض 

موتذكرابراهيم سعيد كرامه سلمان مؤمن2391805200 89.1336.557.552تريمتريمحض 

موتذكرمحمد عبدهللا عوض رمضان باحشوان2401804670 75.645.557.54تريمتريمحض 

موتذكراحمد عوض أحمد سالم بامحيفوظ2411804497 85.253957.5سيئونسيئونحض 

موتذكراديب يسلم سعيد عبيد باشامخة2421804888 89.633657.452تريمتريمحض 

موتذكرعبدهللا حسير  سالم عوض مسيعد2431803581 883757.4تريمتريمحض 
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موتذكرعائد عبدهللا احمد سعيد بازهير2441803408 88.6336.557.352تريمتريمحض 

موتذكريوسف مزروع رجب مزروع سعدان2451804672 78.1343.557.352تريمتريمحض 

ي2461804754 موتذكرمحمد يسلم سالم سالمير  خمي  77.384457.352دوعندوعنحض 

موتذكراحمد محمد حسن احمد الولي2471804864 88.6336.557.352الغيظةتريمحض 

موتذكرعاصم عمر علي سليمان بن عجاج2481805703 موتحض  موت- المكال حض  90.883557.352حض 

موتذكريوسف شعبان مقدم احمد بن عبيدهللا2491803670 75.145.557.34سيئونشبامحض 

موتذكرزايد احمد صالح احمد دعكيك2501804651 75.754557.3سيئونشبامحض 

ي2511803860
موتذكرعبدهللا سالم أحمد سالم السكون  77.8843.557.252سيئونسيئونحض 

موتذكرمجاهد عمر كرامه سعيد بن حدجه2521804268 86.7537.557.2تريمتريمحض 

موتذكرحامد يسلم عمر عبدون جوبان2531805623 80.7541.557.2شبامشبامحض 

ي احمد بن وبر2541805107
 
89.6635.557.164الرياضالرياضالرياضذكراحمد شوق

موتذكرجمعان عبد المول ربيع كرامة بازهير2551803876 75.44557.16سيئونسيئونحض 

موتذكرمحمد سعيد احمد سالم باخريصة2561803444 76.834457.132القطنالقطنحض 

ي2571803561
موتذكرمحسن عيظة عبدالقادر عمر الحبش  89.2535.557شبامشبامحض 

ي عبدهللا علي عابد2581804846 85.133856.852شعوبالتحريرصنعاءذكربسام ناح 

موتذكرعبدالرحمن محفوظ محمد سالم السعدي2591805217 83.383956.752شبامشبامحض 

موتذكرمحمد امير  سعيد أحمد باحشوان2601804356 80.354156.74سيئونسيئونحض 

وك بن عسيل2611803448 موتذكرعبد المجيد صالح احمد مي  77.334356.732حورهحورهحض 

موتذكرمحفوظ عرفان محفوظ صالح موىس2621805369 81.754056.7سيئونسيئونحض 

موتذكرعبدالرحمن خالد سعيد سالم نصير2631804357 77.5342.556.512حورةحورةحض 

موتذكرسالم عرفان سالم يسلم بعوان2641804912 75.154456.46شبامشبامحض 

موتذكرعلي سعيد سالمير  عوض بن حريز2651803734 88.133556.252القطنشبام حض 

موتذكرعبدالرحمن احمد محمد عبدالقادر با طاهر2661804883 79.540.556.1سيئونشبامحض 

موتذكرعبدالاله محمد جمعان محمد حسينون2671804966 87.753556.1سيئونسيئونحض 

موتذكرمجدي غيثان خالد مقطوف الماس2681803930 78.554055.42شبامشبامحض 
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موتذكرسالم صالح خميس قنير ع2691803557 80.033955.412سيئونسيئونحض 

موتذكرحمدي مبارك عوض رصهيد2701804060 83.2536.555.2سيئونسيئونحض 

موتذكرعمر انور برك مبارك التميمي2711804541 774054.8تريمتريمحض 

موتذكرمحمد صالح عبيد عوض بريك2721805034 78.383954.752سيؤن سيؤن حض 

موتذكرعاطف حسن علي احمد بن وبر2731804291 80.4237.554.668القطنالقطنحض 

موتذكراحمد سعيد صالح سعيد لسود2741804753 77.1339.554.552تريمتريمحض 

موتذكرمصطف  عبدهللا سالمة عبيد ديان2751804415 76.174054.468القطنالقطنحض 

موتذكرعبدالعزيز سعيد محمد عوض محمد بن عمر2761804239 88.8831.554.452شبامشبامحض 

موتذكرعلي محفوظ علي سعيد عويض2771804658 81.3836.554.452شبامشبامحض 

موتذكرابراهيم عبدهللا عوض سعيد قصعور2781805155 78.537.553.9تريمتريمحض 

موتذكرعبدهللا صالح عبود صالح بن حبيش2791804136 78.4237.553.868القطنالقطنحض 

موتذكرربيع محمد عمر احمد العبد2801804067 79.8536.553.84القطنحورة ووادي العير حض 

موتذكرعيدروس عبدالرحمن ابوبكر محمد بن شهاب2811804487 75.653953.66تريمتريمحض 

موتذكرمحمد نارص محمد سهل الجابري2821804547 78.63753.64تريمتريمحض 

موتذكرعبدالكريم يسلم سيالن يسلم كربان2831805136 85.1332.553.552سيئونشبامحض 

موتذكرعاصم عمر احمد سعيد باجبير2841803954 76.0338.553.512سيئونسيئونحض 

موتذكرمحمد برك يسلم محمد بن عزون2851804812 81.33352.32حورةحورةحض 

موتذكرعدنان احمد كرامه سالم حمده2861803413 83.531.552.3سيئونسيؤنحض 

موتذكرعبدالرحمن عباس عبدالقادر محمد محروس2871804784 84.7530.552.2سيئونسيئونحض 

موتذكرعارف مسلم مبارك عوض المسدس2881805087 77.1535.552.16القطنالقطنحض 

موتذكروليد فرج حسن سالم بلحول2891804767 77.43551.96رخيةرخيةحض 

موتذكرحمدي سالم علي محمد باعديل2901804565 80.383351.952تريمتريمحض 

موتذكرصقر عوض عمر عبدهللا بن الطيير2911805296 79.923351.768حورةحورةحض 

 علي  بن حريز2921803482
موتذكرعلي نارص سالمير  75.653551.26شبامشبامحض 

موتذكرحسن هادي عمر صالح التميمي2931805588 86.7527.551.2تريمتريمحض 
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موتذكرمحمد علي محمد سعيد باحارثة2941804735 75.53450.6تريمتريمحض 

ي2951804600
موتذكرعمر سعيد عمر عوض عواض  81.153050.46حورةحورةحض 

موتذكراحمد هادي فرج عبيد محبوب2961805691 78.6331.550.352شبامشبامحض 

موتذكرعبدهللا ربيع عبد سعيد بن عبدون2971805352 822950.2سيئونسيئونحض 

موتذكرحسن علوي حسن علوي جمل الليل2981803633 77.6331.549.952دوعندوعنحض 

ي2991805555
رانيا محمد احمد علي الكحالن 

موتأنثى 76.53249.8سيئونسيئونحض 

89.7522.549.4السبعير كريي عدنذكراحمد عمر علي بازيد بادبيان3001805205

موتذكراحمد علي مبارك سعيد ملص3011804529 85.132549.052تريمتريمحض 

وك صالح سعيد بارشيد3021805079 موتذكرابوبكر مي  77.053048.82رخيةرخيةحض 

81.82648.32جدةجدةجدةذكرحسير  محمد حسير  باروم3031804929

موتذكرنواف قائد خميس قعرور3041805433 8622.547.9شبامشبامحض 

موتذكرتيسير رزق عبيد مسعود*3051803735 98039.2تريمتريمحض 

ي3061804001 97.81039.124جدةجدةجدةذكرعبدالعزيز محمد سالم الكثير

ي3071804180
موتذكرسالم عوض حسن سالم السبيث  93.88037.552تريمتريمحض 

موتذكرهادي احمد هادي عمر قندوس3081803501 92036.8سيئونسيئونحض 

موتذكررائد علي حمد عوض بن شحبل3091805346 91.75036.7رخيةرخيةحض 

موتذكرعبدالقوي عبدهللا عبدالقادر بلهندي التميمي3101805222 89.25035.7تريمتريمحض 

يدي3111805586 موتذكرعلي عبدهللا علي صالح الير  88.88035.552المكالالمكالحض 

موتذكروائل علي عبدهللا بن محفوظ3121805442 88035.2حريضةحريضةحض 

موتذكرسعيد صالح سعيد مبارك باطحان3131804877 87.88035.152تريمتريمحض 

موتذكرعبداللطيف محمد ربيع احمد بن وبر3141804294 87034.8شبامشبامحض 

موتذكرعبدالرحمن فيصل عبده محمد مثث 3151803475 86.88034.752بعدانسيئونحض 

ي عبدهللا عاشور سعيد باشعيوث3161804264 موتذكروهث  86.75034.7تريمتريمحض 

موتذكرعبدهللا عادل رسام علي بن شمالن3171805430 86034.4سيئونسيئونحض 

موتذكراحمد محمد سهل عبدالرحمن الكاف3181805234 83.25033.3سيؤنسيؤنحض 
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موتذكرابراهيم احمد صالح سليم مطبق3191804459 82.88033.152سيئونسيئونحض 

موتذكراحمد خليل احمد محمد السقاف3201804696 81.8032.72سيئونسيئونحض 

موتذكرعوض ابوبكر عمر بكران حسان3211804709 81.38032.552شبامشبامحض 

موتذكربسام تركي محسن سعيد بن علي جابر3221805627 81.25032.5القطنشبامحض 

موتذكرمحمد مطران سعيد عبد باسيف3231804024 81.13032.452سيئونسيئونحض 

موتذكرنواف سالم سليم مبارك بن سعد3241804059 81.13032.452سيئونسيئونحض 

موتذكرحمد يوسف عبود صالح بن حريز3251805347 80.75032.3شبامشبامحض 

موتذكرمحمد علي جمعان عوض عباد3261804927 79.7031.88سيئونسيئونحض 

موتذكرسعيد محمد عوض محمد باحارثة3271804189 79.13031.652سيئونشبامحض 

78.75031.5االزارقاالزراقالضالعذكرنسيم شائف قاسم حسن3281805486

78.63031.452القطنالدمامالدمامذكرفهد صالح جمعان باسالمه3291804193

موتذكرعبدالرحمن احمد علي عبود بن حريز3301803783 78.55031.42شبامشبامحض 

78.5031.4القطنالمدينة المنورة المدينة المنورةذكرحمزة محسن غالب علي3311805350

موتذكرتركي عبيد هادي عبيد نض3321804918 77.75031.1تريمتريمحض 

موتذكرياش هادي يش يوسف عبدالدائم3331804062 77.35030.94تريمتريمحض 

موتذكرعاشور رجب سالم عاشور رصهيد3341804652 76.53030.612سيئونسيئونحض 

موتذكررائد سعيد عبود عمر باعباد3351805267 76.25030.5الشحرالشحرحض 

موتذكروليد نارص عبد السيد جوهر سماعيل3361803635 76.08030.432ساهساهحض 

موتذكرأنور يسلم نارص سليمان بن شحبل3371805626 75.4030.16رخيةرخيةحض 

ي عوض يسلم بازهير3381805022 موتذكرمعاذ صي  75.28030.112القطنالقطنحض 

75.25030.1سيئونكريي عدنذكراحمد فوزي محفوظ باقالقل3391805214

المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات
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رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة لشئون الطالبمساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب
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