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وزارة التعليم العالي والبحث العلم

جامعة حضرموت

نيابة شؤون الطالب

اإلدارة العامة للقبول والتسجيل

كشف بالطالب المتقدمين المتحانات المنافسة على القبول للعام الجامعي 2022-2023 م

رسم حر - علميالمقرر :هندسة معماريةالتخصص :الهندسة والبترولالكلية :

4القاعة رقم :15/09/2022التاريخ :كلية الهندسة والبترول فلكالمركز :

الرغبة األولى :

م
رقم

التنسيق
التوقيعالرغبة األولىاالسم

نسبة

الثانوية

81.5هندسة مدنيةعارف مرعي سالم صالح بن عبودان122015071

89.75عارف ناصر حسن احمد بن حسن222015821

86هندسة معماريةعامر صالح سالم محمد باحشوان322000691

85.13هندسة مدنيةعباس صالح عمر سعيد بن ثابت422020691

522003311
عبد الحميد عيسى احمد محمد

الشرفي

هندسة إلكترونية

واتصاالت
85.88

94.63عبدالحافظ صالح عامر بن اسحاق622008200

722006591
عبدالرحمن احمد عبدالرحمن سعيد

غزي
80.13

88.38هندسة مدنيةعبدالرحمن صالح عمر عبيد الديني822003780

922000661
عبدالرحمن صالح فرج عميران بن

طليبان
89هندسة معمارية

86هندسة معماريةعبدالرحمن عبده علي محمد الجدي1022002331

82.5عبدالرحمن عدنان سعيد بايمين1122001821

1222012261
عبدالرحمن عمر سالمين عبدا�

باقطيان
80

88هندسة معماريةعبدالرحمن عمر عوض احمد باشعيب1322007111

1422022351
عبدالرحمن محمد احمد ابوبكر بن

علي
83.63هندسة مدنية

93.63عبدالرحمن محمد برك احمد باوزير1522012231

86.13عبدالرحمن محمد عمر عوض بن1622017961



عسيل

87.13هندسة معماريةعبدالرحمن هاني محمد سالم االحمدي1722023161

83.75هندسة مدنيةعبدالرحمن يوسف مبارك علي برسام1822008331

84.25هندسة مدنيةعبدالرؤوف محسن سالم عمر جبران1922009101

81.38هندسة معماريةعبدالعزيز عمر سعيد محمد بانوير2022003251

90.5عبدالعزيز ناصر علي حسين2122007780

2222001981
عبدالكريم بركات عبدا� بركات

باوزير
86.75هندسة معمارية

91هندسة مدنيةعبدالكريم فارس ناصر الدقيمي2322020201

89.5عبدا� احمد عبدا� عمر المحضار2422003600

86.13عبدا� بدر مرعي سعيد التميمي2522017741

87.38هندسة معماريةعبدا� بن محمدبن حسن سويدان2622006621

85.88هندسة معماريةعبدا� ثابت عمر سالم باهيصمي2722007700

82.25هندسة معماريةعبدا� حسين عبدا� سالم عتاليل2822016411

94عبدا� خالد عبدا� احمد باهشم2922009560

90.5هندسة معماريةعبدا� زيد عبدا� صالح قبوس3022009600

87.88هندسة مدنيةعبدا� سالم سعيد ابوبكر لرضي3122009301

90.5هندسة مدنيةعبدا� سالم عبدا� سالم بن مساعد3222022381

3322002670
عبدا� عبدالرحمن أحمد عبدا�

العطاس
83.25

87.13عبدا� علي سعيد عوض العمودي3422010400

93.63عبدا� علي عبدا� سالم باجعول3522019591

91.13عبدا� عوض علي عبدا� بسري3622019231

80.88هندسة مدنيةعبدا� فرج سعيد فرج باضريس3722015501

3822009931
عبدا� قيس عبدالكريم عبدا�

بارجاء
87.63

94.25عبدا� لطفي عبدا� احمد عبد3922004940

88.75عبدا� مانع عمر مانع بن ملكاش4022007270

صفحة 4 من 8


