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موتأنثىمروة ربيع احمد سالم با محيفوظ11805425 94سيئونسيئونحضر

ي21803608
فاطمة علي عبدهللا الحبش 

95.13جدةجدةجدةأنثى

ي31805695 موتأنثىفاطمة سبيت عبدهللا احمد خنبر 84.72القطنالقطنحضر

موتأنثىخلود سالم سعيد سالم فييح41803379 82.78القطنالقطنحضر

نهالء حسن علي طه صالح النجم51804202
موتأنثى 92.13سيئونسيئونحضر

ر سالم كرامة العامري61805010 موتأنثىفاطمة آمي  93.67سيؤن سيؤن حضر

موتأنثىريم حسن سعيد نصيب بالخم71804269 85.25سيئونسيئونحضر

موتأنثىنعيمة ربيع احمد سالم بامحيفوظ81805424 82سيئونسيئونحضر

موتأنثىعائشة جمعان عبيد حيمد الهجري91805154 94سيئونشبامحضر

يش محمد كلشات101803505 موتأنثىريم طويرد حبر 92.5سيئونسيئونحضر

موتأنثىاميمة حسن كرامة سالم الزبيدي111805175 92.38تريمسيئونحضر

ر121803920 بسمة صالح علي احمد بايمي 
موتأنثى 91.63سيئونسيئونحضر

ي131805429
موتأنثىامنة عبدهللا صالح علي الحبش  91.35شبامشبامحضر

89.88شعوبنهمصنعاءأنثىاروى احمد صالح يحث  ابوحاتم141805156

ي هود هادي خميس العيجم151804184
موتأنثىتهانر 88.42سيئونسيئونحضر

موتأنثىعبب  عوض جمعان محمد عويضان161804393 87.38سيئونسيئونحضر

ر171803896 موتأنثىزينب سعيد عبدون احمد حني  86.88سيئونسيئونحضر

فوزية علي محمد سالم بامزعب181805351
موتأنثى 85.63الطلحسيئونحضر
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ي عبيد خميس الصويل191805338
موتأنثىحفصة هانر 85.5سيئونسيئونحضر

موتأنثىاسماء شفيق سالم بازهب 201803717 85.13سيئونسيئونحضر

موتأنثىشيماء أحمد بخيت أحمد العامري211805007 85.13سيؤن سيؤن حضر

موتأنثىاشواق عبد هللا محمد سعيد الدباء221803596 84.3سيئونسيئونحضر

ر231803921 بثينة صالح علي احمد بايمي 
موتأنثى 84.25سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة فهمي مرزوق عبيد مرزوق241803926 82.75سيئونسيئونحضر

موتأنثىسارة فائز عوض عبيد فاضل251805060 82.42شبامشبامحضر

موتأنثىفاطمة صالح عبيد حميد قفزان261803711 82سيئونسيئونحضر

موتأنثىمسعد عرفان حميد كرامة مزود271804661 82سيئونسيئونحضر

81.88حبور ظليمةحبور ظليمةعمرانأنثىسارة نارص محسن احمد العمري281804780

موتأنثىفاطمه عوض رمضان عبيد دحيم291803907 81.72سيئونسيئونحضر

موتأنثىاسيا عاشور سالم مبارك مسيعد301805168 81.45تريمتريمحضر

موتأنثىفاطمه عقيل سالم حسن الكاف311804474 80.25تريمتريمحضر

موتأنثىسلم علي برك عمر بامطرف321805111 80.08سيئونسيئونحضر

موتأنثىبلقيس محمد سعيد عبدهللا باوزير331805372 79.65تريمتريمحضر

موتأنثىاسماء رضوان عالن محمد فضائل341805169 79.63سيئونسيئونحضر

موتأنثىمروة خالد كرامه سالم صعنون351804844 78.78سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة شيخ رمضان محمد باحميد361803854 78.5سيئونسيئونحضر

ر371803890 موتأنثىسمية سعيد عبدون احمد حني  78.38سيئونسيئونحضر

موتأنثىرقية صالح عوض سالم بازقامة381804962 78.38شبامشبامحضر

موتأنثىاشفاق محمد بن محمد عيش حنينة391805334 78.33سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة فائز سالم سعد الدويل401805261 78.3تريمتريمحضر

موتأنثىمروى انور عمر سالم الجريدي411805050 78.28شبامشبامحضر

موتأنثىسارة يحي عمر عوض الصيعري421803653 77.75القطنالقطنحضر

موتأنثىسمية سالم تيسب  فرج المريري431805018 77.63سيؤن شبام حضر
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موتأنثىاروى عبدهللا سالم علي بابلغوم441803622 77.38سيئونسيئونحضر

موتأنثىاشواق فائز عوض سعيد بشب 451803923 76.7سيئونسيئونحضر

موتأنثىزينب علي سالم علي باجبب 461804671 76.22سيئونسيئونحضر

ي471804730
رمله عبدالرحمن محضار علي الحبش 

موتأنثى 75.7سيئونشبامحضر

موتأنثىارحاب رجب برك خميس بن عويض481803485 75.42سيئونسيئونحضر

موتأنثىاسماء محمد عوض جمعان مصعب491804942 74.67سيئونسيئونحضر

موتأنثىروان يحث  احمد فرج501804935 74.63سيئونسيئونحضر

مريم احمد عبدالشيخ علي باسعادة511805083
موتأنثى 74.25سويريتريمحضر

موتأنثىزينب عبدهللا كهمس سعيد العامري521803656 74.13تريمتريمحضر

ي سعد كرامه حماد531805210 موتأنثىفاطمة صبر 73.85سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة عيظة صالح مبارك بلحول541803716 73.78رخيةسيئونحضر

موتأنثىصالحة يوسف عبدهللا سعيد بن حصن551804900 73.78شبامشبامحضر

موتأنثىابتسام صالح ربيع عبيد سلمان561805052 73.7شبامشبامحضر

موتأنثىفاطمة طارق محمد محفوظ بلعفيف571805159 73.63سيئونسيئونحضر

موتأنثىزينب عرفان عمر خميس بانافع581805407 73.53سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة جمعان خميس جمعان بن عبيدهللا591803598 72.55سيئونسيئونحضر

ي خميس سعيد قمصي601804066 موتأنثىعبب  صبر 72.53سيئونسيئونحضر

سعاد علي فرج صالح باسعادة611804373
موتأنثى 72.45الغيظةتريمحضر

موتأنثىشفاء صالح حسن بامحمد بن عبدالعزيز621805447 71.78الطلحسيئونحضر

موتأنثىسمية احمد عاشور عبد قروان631805253 71.63سيؤنسيؤنحضر

موتأنثىيرسى صالح هادي احمد فطحان641805147 71.4شبامسيئونحضر

ي الحارثصنعاءأنثىفاطمة ايمن محمد ابراهيم بن يحث 651803725
71.25صنعاءبثر

ي661805166
ر
موتأنثىزهرةاليمن صالح احمد مهدي المخالف 70سيئونسيئونحضر
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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


