
انتقذَرانذرجح

يًتاز93.97يحاسثحانؼهىو اإلدارَحاألونً يغ يرتثح انشرف1604010116ٍْٚ عثذاىرزٌٞ ضاىٌ ع٘ض عثذاىَيل1

يًتاز91.37يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف16040104180ٍسَذ خاىذ ٍسَذ عث٘د اىعَ٘د2ٛ

يًتاز91.19يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604010120ضَٞح عَر ٍسف٘ظ ضاىٌ ضثٞد 3

يًتاز91.09يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604010182ٝ٘ضف صاىر ٍثارك ضاىٌ تاٍعثذ4

يًتاز90.16يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604010155ضَٞح فائس عث٘د ع٘ض تِ ٍخاش5ِ

جُذ جذًا89.78يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604010438ٍسَذ خَٞص صاىر ضاىٌ تِ ّقر6

جُذ جذًا89.54يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604010489فارش صاىر عَر ضعٞذ تاعَرا7ُ

جُذ جذًا88.76يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1504010139رّذا خاىذ عَر ٍسَذ تاز٘ٝرز 8

جُذ جذًا88.43يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604010426زطِ عيٜ ضعٞذ عيٜ األش٘ى9ٜ

جُذ جذًا88.18يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف16040104152صالذ أزَذ صاىر ضاىٌ اىنثٞر10ٛ

جُذ جذًا87.90يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف16040104187عثذاهلل خاىذ ٍسَذ عث٘د اىعَ٘د11ٛ

جُذ جذًا85.82يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف16040104186خاىذ عَر ضاىٌ ٍسَذ اىعنثر12ٛ

جُذ جذًا85.75يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604010178شٞخح رٝاض ع٘ض عثذاهلل تاغ٘ٝطح13

جُذ جذًا85.21يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604010140عثذاهلل عثذاىرزَِ عيٜ زطِٞ اىعطاش14

جُذ جذًا84.66يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف16040104129عاده عٞظٔ صاىر ضيٌٞ تِ ٍاض15ٜ

جُذ جذًا84.15يحاسثحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604010131اَِٝ صالذ ٍسَذ تِ ٍْٞف اىْٖذٛ 16

يًتاز92.95ادارج أػًالانؼهىو اإلدارَحاألونً يغ يرتثح انشرف1604020119ٍَّٞ٘ح صالذ عثٞذ صالذ تيخٞر17

يًتاز91.99ادارج أػًالانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604020111ضَاذ ضاىٌ ع٘ض ازَذ تِ عر18ٓٗ

يًتاز90.45ادارج أػًالانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604020421ٍسَذ ف٘زٛ عثذاىقادر طٞة تاٍخرٍح19

جُذ جذًا89.49ادارج أػًالانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604020307ْٕذ صاىر زطِ صاىر تاع20ً٘

يًتاز90.58ػهىو يانُح ويصرفُحانؼهىو اإلدارَحاألونً يغ يرتثح انشرف1604030103فذٗٙ ٍسَذ عَر ضاىٌ دعنٞل 21

جُذ جذًا88.53ػهىو يانُح ويصرفُحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604030104شٞخح عثذاهلل ازَذ ضاىٌ تِ ترٝل22

يًتاز92.91تسىَقانؼهىو اإلدارَحاألول يغ يرتثح انشرف1604050452عثذاهلل ازَذ ضاىٌ عيٜ تإاد23ٛ
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انحانح انتخصصو انكهُح

انًؼذل انؼاو

انجمهىريت انيمنيت   
 جـــبمعت حضرمــــىث 
 نيببت شئىن انطالة

 اإلدارة انعبمت نهقبىل وانتسجيم
انألدبيتانكهيبث إدارة   



انتقذَرانذرجح

انحانحرقى انقُذاالســـــــى انتخصصو انكهُح

انًؼذل انؼاو

يًتاز96.72نظى يؼهىياخ إدارَحانؼهىو اإلدارَحاألونً يغ يرتثح انشرف1604040105اضَاء عَر عيٜ ضاىٌ تاّ٘ت24ٜ

يًتاز92.60نظى يؼهىياخ إدارَحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604040114ضعٞذ عَر ضعٞذ ٍسَذ تطس25ٌ

يًتاز90.83نظى يؼهىياخ إدارَحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604040107ٍرٌٝ صادق عَر ٍسَذ ٍْص٘ر26

يًتاز90.65نظى يؼهىياخ إدارَحانؼهىو اإلدارَحيرتثح انشرف1604040401عذّاُ عيٜ عَر ضعٞذ تاٍعص27

يًتاز93.10دراساخ اساليُحاِداباألول يغ يرتثح انشرف281613010105

يًتاز97.10 انهغح انؼرتُحاِداباألول يغ يرتثح انشرف1613020101ضاىٌ صاىر ضاىٌ ع٘ض اىعدٞي29ٜ

يًتاز94.46 انهغح انؼرتُحاِدابيرتثح انشرف1613020127ضَاذ اّ٘ر عثذاهلل ازَذ اىطعذ30ٛ

جُذ جذًا88.26 انهغح انؼرتُحاِدابيرتثح انشرف1613020102شٞخح ضاىٌ عثذاهلل عَر تِ شٞخاُ تاٗزٝر31

يًتاز95.93انهغح االنجهُسَحاِداباألونً يغ يرتثح انشرف1513030102أٍو أزَذ عثذاهلل عث٘د ٕذت٘ه 32

يًتاز90.32انهغح االنجهُسَحاِدابيرتثح انشرف1613030434عثذاىرزَِ ٍسف٘ظ عثذاهلل عَر تاطرف33ٜ

يًتاز93.06انهغح االنجهُسَحاِدابيرتثح انشرف1613030170ّإذ عيٜ ٍثارك ضاىٌ تِ عيٜ خاتر34

يًتاز91.28انهغح االنجهُسَحاِدابيرتثح انشرف1613030102اّ٘ار ازَذ ٍثارك ضاىٌ تازداج35

جُذ جذًا88.26انهغح االنجهُسَحاِدابيرتثح انشرف1613030112افْاُ فَٖٜ عثذاهلل ع٘ض ت٘ضثع36ٔ

جُذ جذًا87.59انهغح االنجهُسَحاِدابيرتثح انشرف1613030122صفاء اٍِٞ عثذاهلل عيٜ تاٗزٝر37

جُذ جذًا85.96انهغح االنجهُسَحاِدابيرتثح انشرف15130303181ّ٘ف ٍْٞر ٍسَذ ٕارخٜ ماّدٜ 38

يًتاز85.13انهغح االنجهُسَحاِدابيرتثح انشرف1613030104ّعَح خاىذ عثذاهلل فرج مَٞذ39

جُذ جذًا84.35انهغح االنجهُسَحاِدابيرتثح انشرف1613030420عثذاهلل ضاىٌ ٍسَذ ضعٞذ تاغ٘ٝطح40

يًتاز92.62تـــــــــــارَخاِداباألول يغ يرتثح انشرف1613040109ضاىَِٞ ضعٞذ ضاىَِٞ ضاىٌ تاشْذٗف41

جُذ جذًا88.00تـــــــــــارَخاِدابيرتثح انشرف1613040164عثذاىرزَِ ازَذ عاش٘ر ازَذ اىعٞد42ٌ

جُذ جذا87.24تـــــــــــارَخاِدابيرتثح انشرف1613040112ازَذ ٍسَذ ضاىٌ عث٘د تادزَا43ُ

يًتاز90.96جغرافــــــــُااِداباألونً يغ يرتثح انشرف1613050104ٕذٙ ّاصر عثذرتٔ زذٝح تاراش44

جُذ جذا87.92جغرافــــــــُااِدابيرتثح انشرف1613050134ٍسَذ خاىذ ٍسَذ عَر تاضي45ٌٞ

يًتاز91.72فهسفح وػهى اجتًاعاِداباألونً يغ يرتثح انشرف1613060136ضع٘د ٍسف٘ظ ٍسَذ ازَذ تاٍعرٗف46

يًتاز96.98صحافح واػالواِداباألونً يغ يرتثح انشرف1613070101فاطَح ضاىٌ ع٘ض ازَذ رٍ٘ض47ٔ

يًتاز94.48صحافح واػالواِدابيرتثح انشرف1613070125عيٜ ضاىٌ عَر عيٜ تاذٞص48

يًتاز93.72صحافح واػالواِدابيرتثح انشرف1613070124خاىذ زذاد رتٞع ضاىٌ تِ ّش٘ا49ُ

يًتاز96.68يؼهى يجال حاسىب ورَاضُاخانترتُح انًكالاألونً يغ يرتثح انشرف501505040186

يًتاز93.79يؼهى يجال حاسىب ورَاضُاخانترتُح انًكاليرتثح انشرف511605040168

عَرٗ عثذاىرب ٍاّع ٍثْٚ 

فاطَح عَر ضاىٌ عثٞذ تاضٞف

ٍْٚ عيٜ ٍسَذ ضعٞذ تِ عاٍر



انتقذَرانذرجح

انحانحرقى انقُذاالســـــــى انتخصصو انكهُح

انًؼذل انؼاو

جُذ جذا85.77يؼهى يجال حاسىب ورَاضُاخانترتُح انًكاليرتثح انشرف521505040187

جُذ جذا85.16يؼهى يجال حاسىب ورَاضُاخانترتُح انًكاليرتثح انشرف531605040187

يًتاز94.35يؼهى يجال إجتًاػُاخانترتُح انًكالاألونً يغ يرتثح انشرف541605020101

يًتاز91.17يؼهى يجال ػهىوانترتُح انًكاليرتثح انشرف551605030101

يًتاز89.95ارشاد وتىجُح نفسٍ وترتىٌانترتُح انًكالاألول يغ يرتثح انشرف561605050121

يًتاز91.96انترتُح انثذنُح وانرَاضُحانترتُح انًكالاألول يغ يرتثح انشرف57165010147

جُذ جذا86.70انترتُح انثذنُح وانرَاضُحانترتُح انًكاليرتثح انشرف58165010147

جُذ جذا85.34انترتُح انثذنُح وانرَاضُحانترتُح انًكاليرتثح انشرف59165010147

جُذ جذا85.33انترتُح انثذنُح وانرَاضُحانترتُح انًكاليرتثح انشرف60165010147

يًتاز95.42نغح انجهُسَحانترتُح انًهرجاألونً يغ يرتثح انشرف611608030133

يًتاز91.85نغح انجهُسَحانترتُح انًهرجيرتثح انشرف621608030109

يًتاز91.26نغح انجهُسَحانترتُح انًهرجيرتثح انشرف631508030115

يًتاز90.98نغح انجهُسَحانترتُح انًهرجيرتثح انشرف641508030103

جُذ جذًا87.57نغح انجهُسَحانترتُح انًهرجيرتثح انشرف651508030131

جُذ جذًا86.59نغح انجهُسَحانترتُح انًهرجيرتثح انشرف661508030109

جُذ جذًا85.08نغح انجهُسَحانترتُح انًهرجيرتثح انشرف671608030115

جُذ جذًا82.01نغح انجهُسَحانترتُح انًهرجيرتثح انشرف681608030106

يًتاز94.79انهغح انؼرتُح انترتُح انًهرجاألول يغ يرتثح انشرف691608020102

يًتاز92.86انهغح انؼرتُح انترتُح انًهرجيرتثح انشرف701608020104

يًتاز95.40رَاضُاخانترتُح انًهرجاألونً يغ يرتثح انشرف711608040140

يًتاز92.84رَاضُاخانترتُح انًهرجيرتثح انشرف721608040143

يًتاز91.64رَاضُاخانترتُح انًهرجيرتثح انشرف731608040101

جُذ جذًا88.06رَاضُاخانترتُح انًهرجيرتثح انشرف741608040108

جُذ جذًا87.13رَاضُاخانترتُح انًهرجيرتثح انشرف751608040113

جُذ جذًا85.30رَاضُاخانترتُح انًهرجيرتثح انشرف761608040106

يًتاز93.32ػهىو انقرآٌانترتُح انًهرجاألونً يغ يرتثح انشرف771608060121

يًتاز90.27ػهىو انقرآٌانترتُح انًهرجيرتثح انشرف781608060133

جُذ جذًا88.12ػهىو انقرآٌانترتُح انًهرجيرتثح انشرف791608060103

ٕاخر ازَذ ٍطع٘د ٍسَذ عثذاىذائٌ

ضاىٌ ٍسَذ ضاىٌ ٍسَذ اىعذه

رائذ ضعذ زَٞذ ضاىٌ اىعدٞيٜ

رٗٝذا عثذاهلل ضاىَِٞ ضعٞذ تساذ

فاطَح صاىر ضاىٌ زَٞذ ضازة

غادج ضاىٌ عثذهلل ضاىٌ تِ ع٘ٝضاُ

ٍْٚ اىْ٘ٓ ٍثارك ضيٌٞ اىع٘تثاّٜ

ْٕادٛ عيٜ عثذهلل ضعذ تِ قرصِٞ

ّدالء ٍسَذ عقٞو زفٞع تِ زفٞع

ضاٍٞح ضعٞذ ضاىٌ ضٖٞو خ٘ار 

ٗفاء عثذاهلل غَضاض ضعٞذ قَصٞد 

ضارج ضْن٘ر ع٘ض ضْن٘ر ضيٌٞ

صفاء راشذ ثاتد قائذ اىَشنيٜ

عثذاىَدٞذ خَعاُ ازَذ ضيً٘ تِ درٛ

رزَح شٞخ عيٜ ات٘تنر تازَٞذ

زطِٞ ترك عثٞذ صاىر تازَٞذ

عثذاىعسٝس ٍثارك خَٞص ازَذ تِ ضعذ

فاطَح اىعثذ ضاىٌ عيٜ اى٘ىٞذٛ

ٕذٙ عيٜ ٍثارك ز٘ر تامرٝد

ضَٞح ازَذ اىعثذ ّاصر اى٘ىٞذٛ 

خَٞيح عاٍرأزَذ عيٜ اىعسعسٛ 

عثٞر ازَذ ع٘ض ضعذ تاطساُ

ّ٘ر فائس ازَذ عَر اىٖٞرٛ

اٍدذ فرج عثذاهلل ضاىٌ تاشنٞو

عثذاهلل عَر ٍسَذ عَر خرٝطً٘

ع٘ض ٍسف٘ظ ع٘ض ازَذ تِ دٕرٛ    

خذٝدح ٍسَذ ٍسف٘ظ ٍسَذ تاضعذ

ٍٞادج ات٘تنر خَٞص عَر اىعاخٌ



انتقذَرانذرجح

انحانحرقى انقُذاالســـــــى انتخصصو انكهُح

انًؼذل انؼاو

يًتاز92.17يؼهى يجال إجتًاػُاخانترتُح انًهرجاألونً يغ يرتثح انشرف801608050133

يًتاز90.17يؼهى يجال إجتًاػُاخانترتُح انًهرجيرتثح انشرف811608050132

جُذ جذًا89.07يؼهى يجال إجتًاػُاخانترتُح انًهرجيرتثح انشرف821608050112

جُذ جذًا84.93يؼهى يجال إجتًاػُاخانترتُح انًهرجيرتثح انشرف831608050130

يًتاز94.24دراساخ اساليُحانثناخاألونً يغ يرتثح انشرف841607010102

يًتاز92.38دراساخ اساليُحانثناخيرتثح انشرف851607010106

يًتاز90.30دراساخ اساليُحانثناخيرتثح انشرف861607010117

جُذ جذًا89.59دراساخ اساليُحانثناخيرتثح انشرف871607010112

جُذ جذًا88.45دراساخ اساليُحانثناخيرتثح انشرف881607010129

جُذ جذًا87.18دراساخ اساليُحانثناخيرتثح انشرف891607010165

جُذ جذًا87.08دراساخ اساليُحانثناخيرتثح انشرف901607010162

جُذ جذًا86.53دراساخ اساليُحانثناخيرتثح انشرف911607010155

جُذ جذًا84.95دراساخ اساليُحانثناخيرتثح انشرف921607010104

يًتاز95.40رَاض أطفالانثناخاألونً يغ يرتثح انشرف931607020104

يًتاز94.56رَاض أطفالانثناخيرتثح انشرف941607020163

يًتاز93.46رَاض أطفالانثناخيرتثح انشرف951607020101

يًتاز92.94رَاض أطفالانثناخيرتثح انشرف961607020164

يًتاز90.90رَاض أطفالانثناخيرتثح انشرف971607020102

يًتاز90.76رَاض أطفالانثناخيرتثح انشرف981607020117

جُذ جذًا88.84رَاض أطفالانثناخيرتثح انشرف991607020135

جُذ جذًا86.81رَاض أطفالانثناخيرتثح انشرف1001607020107

جُذ جذًا82.78رَاض أطفالانثناخيرتثح انشرف1011607020129

يًتاز95.32خذيح اجتًاػُحانثناخاألونً يغ يرتثح انشرف1021607050101

يًتاز90.94خذيح اجتًاػُحانثناخيرتثح انشرف1031607050164

يًتاز90.80خذيح اجتًاػُحانثناخيرتثح انشرف1041607050103

جُذ جذًا88.86خذيح اجتًاػُحانثناخيرتثح انشرف1051607050107

يًتاز92.88نغح انجهُسَحانثناخاألونً يغ يرتثح انشرف1061607030101

يًتاز91.66نغح انجهُسَحانثناخيرتثح انشرف1071607030107 ّ٘را عثذاىعسٝس ٍسطِ أزَذ تاصرج

شَٞاء خاىذ ع٘ض عيٜ اىشاؤٗظ 

ّ٘را عثذاهلل عَر ضيَٞاُ تِ ٍخاشِ

اىعْ٘د عثذاهلل  تِ عثذاىعسٝس اىنثٞرٛ

اٍَٞح عَر عي٘ٛ عثذاهلل اىثٞرٜ

ىٞيٚ عثذاىرشٞذ عيٜ ضيَٞاُ تِ ٍخاشِ

أترار ٗزٝر عثذٓ زطِٞ عثذاهلل

ضَٞح صالذ ٍثرٗك ازَذ تازارثٔ 

ضَاذ عَر صاىر ضاىٌ اىَير 

زْاُ ٍثارك عَرتامرًٍ٘  اىسينٜ 

اٍو ّاصر قاضٌ ٍسَذ اىطَاٗٛ 

اٍاّٜ خاىذ عثذاهلل عيٜ تاغ٘ٝطح 

اضَاء عثذاىنرٌٝ عثذاهلل عَر تِ شثراق 

صفاء فٞصو ضاىٌ ٍرعٜ تِ مذٓ

زيَٞح صالذ ع٘ض ٍسف٘ظ تازارز

زْٝة صاىر عيٜ زَٞذ تِ عٞذاُ 

زْاُ ٍسف٘ظ ضاىٌ ضعٞذ تازٕٞر 

عائشح ضعٞذ ٍسَذ عثذاىقادر تفير 

فاطَح عثذاىٖادٛ عيٜ ّاصر اىَسَذٛ 

ْٕذ ازَذ ٍطع٘د ٍسَذ عثذاىذائٌ

فاطَٔ ع٘ض صاىر ٍثارك اىذقٞو 

اترار ٍسَذ عيٜ ازَذ تارشٞذ 

ٗفاء ضاىٌ عيٜ ضاىٌ اىشازد 

ّذٙ ٍسَذ صاىر عثذاهلل تِ ٍخاشِ 

ضيَٚ ضٞف عيٜ  ضعٞذ تارزَٔ

ّظرج ضاىَِٞ ٍسث٘ب ضعذ 

افنار ٝطيٌ زطِ ضيَاُ عثذٓ

اٗصاف ٍثخ٘خ ضاىٌ ٍسَذ اىراشذٛ



انتقذَرانذرجح

انحانحرقى انقُذاالســـــــى انتخصصو انكهُح

انًؼذل انؼاو

يًتاز90.28نغح انجهُسَحانثناخيرتثح انشرف1081607030106

جُذ جذًا88.45نغح انجهُسَحانثناخيرتثح انشرف1091607030102

جُذ جذًا88.27نغح انجهُسَحانثناخيرتثح انشرف1101607030103

جُذ جذًا88.25نغح انجهُسَحانثناخيرتثح انشرف1111607030168

جُذ جذًا86.49نغح انجهُسَحانثناخيرتثح انشرف1121607030302

جُذ جذًا85.97نغح انجهُسَحانثناخيرتثح انشرف1131607030132

جُذ جذًا85.84نغح انجهُسَحانثناخيرتثح انشرف1141607030129

جُذ جذًا85.21نغح انجهُسَحانثناخيرتثح انشرف1151607030113

جُذ جذًا84.99نغح انجهُسَحانثناخيرتثح انشرف1161607030109

جُذ جذًا83.52نغح انجهُسَحانثناخيرتثح انشرف1171607030169

يًتاز96.63قانىٌ انقانىٌاألول يغ يرتثح انشرف1181615010101

يًتاز90.69قانىٌ انقانىٌيرتثح انشرف1191615010123

جُذ جذًا89.59قانىٌ انقانىٌيرتثح انشرف1201615010108

جُذ جذًا87.82قانىٌ انقانىٌيرتثح انشرف1211615010102

جُذ جذًا87.55قانىٌ انقانىٌيرتثح انشرف1221615010137

جُذ جذًا87.18قانىٌ انقانىٌيرتثح انشرف1231615010107

جُذ جذًا87.08قانىٌ انقانىٌيرتثح انشرف1241615010416

جُذ جذًا86.38قانىٌ انقانىٌيرتثح انشرف1251615010103

يًتاز93.40نغح ػرتُحسقطري/ انترتُح األول يغ يرتثح انشرف126151002297

يًتاز92.98نغح أنجهُسَحسقطري/ انترتُح األونً يغ يرتثح انشرف1271610030118

زَسج عثذاىعسٝس رخة عثٞذ ضْدو

صفاء خَٞص ازَذ فرج تاَِٝٞ

فاطَح عثذاهلل زطِ زطِٞ

ٍارٝا عثذاىرزَِ ٍسَذ ٝطيٌ اىطٞؤّٜ

ٍسَذ ضاىٌ عيٜ زطِٞ اىشرفٜ

ضاىٌ اىعثٞذ ضعٞذعثٞذ اىَْ٘رٛ

خاىذ ضعٞذ ٍسَذ عثذاىرزٌٞ اىس٘رٛ

فائس ضاىٌ ٍسَذ ٝطيٌ تيصعر

عثذاهلل ٝسٞٚ عثذاهلل عٞطٚ

زيَٞح عثذاهلل ضاىٌ ٍسَذ عثذاىصادق

ضَٞح زطِٞ قسطاُ ع٘ض تِ ترٝل

ضَٞح صاىر أزَذ ٍسَذ تاٍطرف

ضارٓ ٍسَذ ضعٞذ عثذاىرزَِ اىعَ٘دٛ

ّذٙ عثذٓ أزَذ ٍسطِ اىعثَاّٜ

اترإٌٞ صاىر ٍثارك عثذاىشٞخ اىسطِٞ

ّ٘را فرج أزَذ عث٘د دٍٗاُ

ْٕاء صاىر عثذاىقادر عَر اىعَ٘دٛ

خذٝدح عثذاىقادر ٍسَذ ٍسطِ اىدفرٛ

رّا عيٜ ضاىٌ عثٞذ اىداترٛ

فطً٘ أزَذ زِٝ ضاىٌ تازَٞذ

د سانى يثارك انؼىتثانٍ. أ     

       يسجم انكهُاخ األدتُح           

         احًذ ػثذاهلل تاكحُم           

       انًسجم انؼاو         نائة رئُس انجايؼح نشؤٌ انطالب 

أحالو صانح انظفارٌ


