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مؤكٌد4294392016/201585علم1908455ًتسوٌك1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرابراهٌم سرحان حمٌد دمحم الربٌعً

مؤكٌد4402102015/201480.25علم1914173ًادارة اعمال1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرابراهٌم دمحم خالد محسن 

مؤكٌد4164842018/201788.38علم1912450ًتسوٌك2000/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرابراهٌم ممبل حسن حمادي 

مؤكٌد04494962016/201591.75علم1912630ًتسوٌك1997/01/01ماوٌه/تعز/الٌمنذكرابراهٌم ناجً علً علً الصوفً

مؤكٌد4454292015/201489علم1916435ًمحاسبــة1988/01/01العدٌن /تعز/الٌمنأنثىاثار دمحم علً عبده 

مؤكٌد4696992014/201377.75علم1913491ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/06/24التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىاحالم جسار سرحان احمد الهاشمً 

مؤكٌد4012302018/201786.75علم1903956ًمحاسبــة1998/01/01صالة مدٌنة تعز/تعز/الٌمنذكراحمد خالد لاسم ثابت

مؤكٌد4134352018/201788.5علم1909217ًمحاسبــة2019/06/13شرعب السالم/تعز/الٌمنذكراحمد زائد سلطان دبوان

مؤكٌد5900732018/201788.88علم1913689ًتسوٌك2000/01/01ذمار /ذمار/الٌمنذكراحمد عادل محسن احمد

مؤكٌد4006832018/201787.88علم1903165ًمحاسبــة2000/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكراحمد عبدالجبار دمحم علً 

مؤكٌد4401402018/201781.63علم1915937ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنذكراحمد عبدالرحمن غالب عثمان 

مؤكٌد4352332016/201576.25علم1913772ًتسوٌك1996/01/01دمنة خدٌر /تعز/الٌمنذكراحمد عبدالواسع دمحم احمد

مؤكٌد4618062016/201578.88علم1912405ًتسوٌك1997/01/01صالة/تعز/الٌمنذكراحمد عبدالوهاب دمحم عبدالولً الجنٌد

مؤكٌد5609282017/201686.38علم1906767ًالتصاد1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراحمد علً احمد سعٌد

مؤكٌد4012342018/201789.88علم1917829ًمحاسبــة2000/01/01المبٌطة/لحج/الٌمنذكراحمد علً راجح سالم المباطً

مؤكٌد4435732015/201483.25علم1910371ًمحاسبــة1996/01/01صاله/تعز/الٌمنذكراحمد علً عبدهللا الطاهري

مؤكٌد4224292015/201484علم1906443ًادارة اعمال1997/06/04مذٌخرة/اب/الٌمنذكراحمد علً عبدهللا دمحم

مؤكٌد4198742018/201777.25علم1911975ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01صبرالموادم/تعز/الٌمنذكراحمد فارس عبدالباري مدهش

مؤكٌد4371172017/201690.88علم1913946ًمحاسبــة1999/06/25السٌانً /اب/الٌمنذكراحمد دمحم احمد سعٌد الغزالً

مؤكٌد5782062016/201579علم1913776ًتسوٌك1998/01/01صالة مدٌنة تعز/تعز/الٌمنذكراحمد مختار علً سلطان العبدلً 

مؤكٌد4012392018/201790.25علم1912997ًمحاسبــة2001/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراحمد منصور عبده سالم 

مؤكٌد5783472017/201689.38علم1908143ًتسوٌك1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراحمد ناصر دمحم حسن

مؤكٌد5649782017/201675.88علم1910012ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/06/16حٌفان/تعز/الٌمنذكراحمد ولٌد احمد عبده

مؤكٌد5733682018/201782.25علم1919609ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/06/20مذٌخرة/اب/الٌمنأنثىارتزاق صادق عبده هزاع

مؤكٌد04211892018/201792.25علم1912976ًمحاسبــة2001/01/01الموادم/تعز/الٌمنأنثىارٌج بشٌر لائد دمحم علً الصبري
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مؤكٌد5632092017/201683علم1913241ًمحاسبــة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراسامة احمد سعٌد احمد 

مؤكٌد4446742018/201782.63علم1912827ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراسامة احمد نعمان لائد

مؤكٌد4294432016/201587.88علم1910327ًمحاسبــة1997/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكراسامة لائد عبدهللا عبد الولً صالح

مؤكٌد4024942018/201786.25علم1916968ًمحاسبــة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراسامه احمد عبده عبدهللا

مؤكٌد4016602018/201787.63علم1920180ًادارة اعمال2000/07/18تعز /تعز/الٌمنذكراسامه حسن علً عبدهللا شحرة

مؤكٌد4006902018/201789.13علم1903171ًمحاسبــة1999/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكراسامه سعٌد صالح احمد

مؤكٌد5828242017/201687.75علم1913809ًمحاسبــة1999/01/01صالة/تعز/الٌمنذكراسامه عبدالغنً لائد دمحم المدسً

مؤكٌد5613592017/201691.38علم1910536ًمحاسبــة1998/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنذكراسامه عبدالكرٌم ناجً دمحم 

مؤكٌد4079952018/201784علم1913134ًالتصاد1999/01/01صالة/تعز/الٌمنذكراسامه عبده ناجً الساكت

مؤكٌد3153022018/201781علم1911443ًادارة اعمال2001/07/05المماطره/لحج/الٌمنذكراسامه لاسم علً ممبل 

مؤكٌد5633952017/201682.88علم1916827ًادارة اعمال1999/07/04التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىاسرار لائد سعٌد غالب 

مؤكٌد4014822018/201787علم1906985ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىاسماء حمود احمد عبده حامٌم المغربً

مؤكٌد4025812018/201791علم1904737ًمحاسبــة2001/01/01التعزٌه - تعز  /تعز/الٌمنأنثىاسماء عبدالفتاح امٌن لاسم النوعه

مؤكٌد4037802018/201784.38علم1912316ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنأنثىاسماء دمحم عبده مهٌوب

مؤكٌد4045832018/201776.5علم1911422ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىاسماء هواش عبده دمحم عبدالوهاب

مؤكٌد6166332015/201484علم1909655ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكراسماعٌل احمدسالم احمد الصلوي

مؤكٌد3358392018/201785.13علم1917234ًادارة اعمال2000/06/08المبٌطة/تعز/الٌمنذكراشرف شائف دمحم سٌف

مؤكٌد4516612015/201488.63علم1910089ًادارة اعمال1996/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنأنثىاصالة دمحم ناجً الفمٌه

مؤكٌد4209732018/201786علم1917892ًمحاسبــة1999/07/08صالة/تعز/الٌمنأنثىاصالة دمحم هزاع شاٌف

مؤكٌد4471242015/201490.38علم1915210ًمحاسبــة1996/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنذكراصٌل احمد حمود دمحم 

مؤكٌد4453342016/201582.75علم1910563ًادارة اعمال1999/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكراصٌل ادرٌس عبدالغنً عبدالوهاب 

مؤكٌد4291912016/201590.13علم1905107ًمحاسبــة1995/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراصٌل سلطان غالب دمحم

مؤكٌد5605012017/201684.88علم1908534ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراصٌل دمحم حزام فائد

مؤكٌد5726052017/201680.63علم1918487ًمحاسبــة1999/07/10شرعب السالم/تعز/الٌمنذكراصٌل محمود عبده احمد

مؤكٌد4030362018/201784.25علم1914429ًادارة اعمال1996/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىاصٌلة علً احمد عبدالموي 
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مؤكٌد04296312016/201585.75علم1919324ًمحاسبــة1998/01/01التعزٌه /تعز/الٌمنأنثىافنان زٌد حسٌن علً 

مؤكٌد4356172016/201583.63علم1912415ًالتصاد1999/01/01خدٌر/تعز/الٌمنأنثىافنان عبده حمود محسن الحبٌطً

مؤكٌد4211192018/201786.63علم1914308ًمحاسبــة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكراكرم احمد علً دمحم

مؤكٌد4449082015/201487.38علم1919620ًتسوٌك1997/01/01التعزٌة-تعز /تعز/الٌمنذكراكرم عبدالموي حمود دمحم

مؤكٌد4032392018/201786علم1902334ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراكرم عبده علً صالح

مؤكٌد4699662018/201780.75علم1916206ًمحاسبــة1999/05/15السبعٌن/صنعاء/الٌمنذكراكرم نجٌب علً حسن المباطً

مؤكٌد4039832018/201776.63علم1910011ًتسوٌك2000/01/01المحوٌت/تعز/الٌمنذكراكرم ولٌد غرسان عثمان مهٌوب

مؤكٌد4006362018/201783.63علم1912974ًادارة اعمال1995/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىالفت حمٌد سٌف ناجً 

مؤكٌد5738582017/201690علم1913008ًادارة اعمال2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرالمعتصم عبده دمحم سعٌد

مؤكٌد4330032016/201585علم1915303ًمحاسبــة1998/01/01صالة مدٌنة تعز /تعز/الٌمنأنثىامانً عبدالحكٌم احمد لاسم االثوري 

مؤكٌد4388602016/201585.5علم1911016ًمحاسبــة1996/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىامانً عبدالموي عبدهللا عبدالمادر 

مؤكٌد5611452017/201694.75علم1910042ًادارة اعمال1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىامةالرحمن احمد دمحم حسن

مؤكٌد4338202016/201589.38علم1916493ًتسوٌك1998/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكرامجد جمٌل دمحم احمد اسماعٌل العبسً

مؤكٌد4025002018/201785.13علم1916876ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرامجد فٌصل دمحم حسن

مؤكٌد4168842018/201782.75علم1913537ًادارة اعمال2001/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرامجد نجٌب صالح بكاري عبدهللا

مؤكٌد5637312017/201688.5علم1914043ًادارة اعمال1999/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىامل باسم فؤاد حسن سالم المباطً

مؤكٌد5634892017/201680علم1915848ًادارة اعمال2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىامل عبد الجلٌل دمحم حسن 

مؤكٌد4564592015/201491علم1906524ًادارة اعمال1996/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنأنثىامل عبدهللا لاسم سعٌد

مؤكٌد4272692016/201584.88علم1913447ًادارة اعمال1997/01/01تعز التعزٌه/تعز/الٌمنأنثىامل فٌصل دمحم سالم

مؤكٌد4014952018/201790.38علم1914051ًادارة اعمال1990/01/01 ٌولٌو بالحوبان 7/تعز/الٌمنأنثىامل دمحم عبده عبده دمحم 

مؤكٌد4462872015/201489.13علم1916074ًادارة اعمال1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرامل نجٌب عبده الشوٌع 

مؤكٌد5626432017/201687علم1906974ًمحاسبــة1997/07/07صالة/تعز/الٌمنأنثىامل ٌاسر عبدالجلٌل عبدهللا المرٌش

مؤكٌد4041162018/201782.25علم1910705ًادارة اعمال1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىامنٌة امٌن علً عبادي

مؤكٌد4012632018/201782.75علم1919568ًادارة اعمال1999/07/15صاله/تعز/الٌمنذكرامٌن علً عبدالفتاح دمحم

مؤكٌد5622152017/201677.88علم1912795ًالتصاد1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىانتصار عبده سعٌد حاتم
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مؤكٌد5637362017/201685.75علم1903156ًمحاسبــة1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىانتصار دمحم دمحم الصغٌر

مؤكٌد4165882018/201787علم1913038ًمحاسبــة1998/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرانس عبدهللا علً صالح عبٌدان

مؤكٌد5613682017/201691.75علم1915980ًمحاسبــة1998/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنذكرانس عبدهللا دمحم علً 

مؤكٌد4654952014/201392.63علم1912271ًمحاسبــة1998/01/01ماوٌه/تعز/الٌمنأنثىانفال احمد احمد دمحم الشغدري

مؤكٌد4456352015/201493علم1912834ًتسوٌك1997/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكرانور صادق دمحم عبدهللا

مؤكٌد5629212017/201683علم1915199ًالتصاد1997/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكرانور علً احمد علً  خالد

مؤكٌد4025022018/201787علم1916229ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراٌاد جمٌل صدلً دمحم

مؤكٌد3223992018/201777.75علم1912050ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىاٌة انور احمد عبدهللا

مؤكٌد4439852015/201490.38علم1915877ًادارة اعمال1995/01/01صالة مدٌنة تعز/تعز/الٌمنأنثىاٌة عبدالحافظ احمد دمحم 

مؤكٌد3174252018/201784.38علم1913628ًمحاسبــة2001/05/13صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىاٌة ٌحٌى اسماعٌل علً 

مؤكٌد4218632014/201375.75علم1919599ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/06/24مذٌخرة/اب/الٌمنأنثىاٌثار صادق عبده هزاع

مؤكٌد4432552015/201482.25علم1913164ًادارة اعمال1996/01/01صالة/تعز/الٌمنذكراٌمن احمد دمحم صالح

مؤكٌد4109492016/201586.88علم1918951ًمحاسبــة1999/07/13ذي السفال/اب/الٌمنذكراٌمن دمحم احمد علً السورلً 

مؤكٌد4192412018/201790.63علم1911815ًمحاسبــة2000/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكراٌهاب احمد دمحم عبدالرحٌم 

مؤكٌد04291962016/201587.5علم1905125ًمحاسبــة1996/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراٌهاب فوزي احمد مهٌوب

مؤكٌد5605072017/201682علم1913871ًادارة اعمال1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرباسل صمر عبدة دمحم الجندي

مؤكٌد5666862017/201683.13علم1912345ًتسوٌك1996/01/01دمنة خدٌر /تعز/الٌمنذكرباسم علً سالم علً

مؤكٌد4531922015/201486.13علم1910553ًادارة اعمال1994/01/01دمنه خدٌر/تعز/الٌمنذكربدر مهٌوب احمد السلمً

مؤكٌد4358832016/201585.5علم1903785ًمحاسبــة1998/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكربسام علً احمد عبدالملن

مؤكٌد4271702016/201594علم1913913ًادارة اعمال1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكربسام فاروق عبده دمحم الجندي

مؤكٌد4695122014/201383.75علم1913661ًادارة اعمال1994/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكربسام لائد دمحم ٌحٌى

مؤكٌد5686212017/201688.5علم1915743ًمحاسبــة2000/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكربسٌم دمحم عبدهللا سعٌد

مؤكٌد4277832016/201590.25علم1903216ًمحاسبــة1998/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىبشائر دمحم عبده سالم 

مؤكٌد5309632017/201689.5علم1910287ًادارة اعمال1999/03/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكربشٌر احمد غالب احمد

مؤكٌد4527692015/201487علم1918121ًمحاسبــة1996/01/01تعز/ دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكربكر صادق لائد دمحم
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مؤكٌد5629242017/201681.15علم1913347ًادارة اعمال1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكربالل عبدهللا دمحم محسن الربٌعً

مؤكٌد5736612017/201678.75علم1911582ًتسوٌك1998/01/01الصلو    /تعز/الٌمنذكربالل مختار عبدهللا لائد 

مؤكٌد4007112018/201788.75علم1903955ًمحاسبــة1999/01/01المبٌطه/تعز/الٌمنذكربلٌغ جالل عبدالعزٌز عبدهللا

مؤكٌد5617742017/201685.63علم1909312ًمحاسبــة1999/01/01تعز التعزٌة/تعز/الٌمنذكربٌان حسن عبده دمحم االزعبً

مؤكٌد4209962018/201792.38علم1905223ًادارة اعمال2000/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىتسنٌم احمد لائد دمحم علً

مؤكٌد4277882016/201591.63علم1903215ًمحاسبــة1997/01/01المعافر/تعز/الٌمنأنثىتمدٌر فٌصل شرف سٌف

مؤكٌد3343292018/201793علم1908779ًادارة اعمال2000/08/26المبٌطة/لحج/الٌمنأنثىثرٌا عادل سعٌد صالح

مؤكٌد4134522018/201789.5علم1908668ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرجالل دمحم لاسم لائد

مؤكٌد4033702018/201789علم1913275ًمحاسبــة2000/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنأنثىجواهر محسن حمود كامل 

مؤكٌد4210032018/201787.25علم1910913ًادارة اعمال1991/01/01الماهرة /تعز/الٌمنأنثىجواهر دمحم عبدالعزٌز الشرٌف 

مؤكٌد1319182017/201685.13علم1913044ًادارة اعمال1999/01/01المبٌطة/لحج/الٌمنذكرجٌاش عثمان علً سعٌد

مؤكٌد4294522016/201584.5علم1906275ًادارة اعمال1995/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرحامد احمد مهٌوب سالم

مؤكٌد5658832017/201684.88علم1910465ًتسوٌك1998/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكرحامد فهمً عبدالرب علً

مؤكٌد1320762017/201685علم1910866ًادارة اعمال1999/01/01لحج/ المبٌطة /لحج/الٌمنذكرحسام عبدالمؤمن حسن علً

مؤكٌد03178662018/201785.75علم1916841ًمحاسبــة2000/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرحسام عدنان هزاع دمحم

مؤكٌد4695202014/201383.13علم1913667ًادارة اعمال1994/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرحسام لائد دمحم ٌحٌى

مؤكٌد4955882018/201781.38علم1917243ًمحاسبــة1999/01/01الماهرة مدٌنة تعز/تعز/الٌمنذكرحسٌن فائز صالح سٌف

مؤكٌد4355602016/201588.88علم1917819ًادارة اعمال1998/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكرحمزة سلطان لائد ناجً المهدي

مؤكٌد4041602018/201783.75علم1915496ًمحاسبــة2001/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرحمزة صادق عبده حمود المرٌنع

مؤكٌد5629302017/201685علم1914316ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرحمزه جسار احمد عثمان صالح

مؤكٌد4527792015/201490علم1918116ًمحاسبــة1997/01/01تعز/ دمنة خدٌر /تعز/الٌمنذكرحمزه عبدالشافً حمٌد علً

مؤكٌد4348012016/201579علم1912889ًتسوٌك1997/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرحمود علً عبدالكرٌم عبده 

مؤكٌد5611702017/201685.75علم1909122ًادارة اعمال1999/06/14الماهرة/تعز/الٌمنأنثىحنان رمزي عبدالكافً عبدهللا فارع 

مؤكٌد5679482017/201685.75علم1908762ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/10سامع /تعز/الٌمنذكرخالد احمد ثابت لائد 

مؤكٌد4037272018/201783علم1915819ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكرخالد جسار سٌف احمد
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مؤكٌد4194962018/201789.13علم1918936ًادارة اعمال1999/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرخالد عبدالحبٌب احمد سعٌد

مؤكٌد4424992015/201490.13علم1913056ًمحاسبــة1996/01/01مدٌنة تعز- الماهرة /تعز/الٌمنأنثىختام دمحم احمد غالب الصبري 

مؤكٌد4355212016/201586.13علم1917395ًمحاسبــة1998/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرخطاب عبده علً سلطان االموي

مؤكٌد4468672015/201495.25علم1916376ًمحاسبــة1995/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرخلٌل علً ناشر سالم العامري

مؤكٌد6138012015/201481.5علم1909718ًادارة اعمال1996/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنأنثىخولةدمحمعبدالعزٌز حمود

مؤكٌد4570422015/201491.75علم1909238ًادارة اعمال1998/01/01السالم/تعز/الٌمنذكردلٌل علً عبده حسن

مؤكٌد4015352018/201785.38علم1903825ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01كرٌتر/عدن/الٌمنأنثىدنٌا فهٌم سعٌد مسعود

مؤكٌد5618492017/201683.25علم1915843ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنأنثىدٌانا صادق علً لاسم

مؤكٌد6027582016/201581.63علم1908559ًمحاسبــة1999/01/01حٌفان/تعز/الٌمنأنثىدٌنا عبدالحكٌم حسن احمد

مؤكٌد4320442017/201676.87علم1914211ًتسوٌك2000/06/25ذي السفال/اب/الٌمنذكرذي ٌزن دمحم علً ٌحٌى العواضً

مؤكٌد4825192014/201389.38علم1903338ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكررافت حمود مارش سٌف 

مؤكٌد4020642018/201774.13علم1909510ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكررامً احمد سعٌد لائد

مؤكٌد4276132016/201583.75علم1919316ًادارة اعمال1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكررامً جواد علً عبدالرحمن المباطً

مؤكٌد4110082016/201577.88علم1910975ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/07صالة/تعز/الٌمنذكررانً احمد سعٌد سٌف

مؤكٌد6516172016/201589ادب1911940ًادارة اعمال1997/01/01صالة مدٌنة تعز /تعز/الٌمنأنثىراوٌة سعٌد دمحم دمحم محسن

مؤكٌد4543632016/201585.88علم1912941ًمحاسبــة1998/01/01ممبنه/تعز/الٌمنأنثىرباب دمحم عبدالرلٌب احمد

مؤكٌد4297942016/201587علم1913739ًادارة اعمال1997/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنذكرربٌع دمحم صالح دحان 

مؤكٌد4703332015/201487.13علم1913574ًمحاسبــة1996/01/01ممبنه/تعز/الٌمنأنثىرتاب عبدالباسط لاسم دمحم

مؤكٌد5775142017/201687.63علم1909615ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01الماهرة مدٌنة تعز /تعز/الٌمنأنثىرحاب عبده دمحم لاسم الوصابً

مؤكٌد4132402015/201488.75علم1905149ًادارة اعمال1997/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنأنثىرحاب لائد دمحم علً 

مؤكٌد4282422016/201584.25علم1909378ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىرحمة لائد دمحم علً محسن 

مؤكٌد5775192016/201584.25علم1909858ًمحاسبــة2000/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىرفاة مشهور سلمان ثابت

مؤكٌد5761012017/201678.13علم1913583ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01ممبنه/تعز/الٌمنأنثىرفمة سعٌد علً الراعً

مؤكٌد4339342017/201682.88علم1909804ًادارة اعمال1998/06/15ذي السفال/اب/الٌمنأنثىرفٌدا دمحم علً دمحم العامري

مؤكٌد5606192017/201687.38علم1913845ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىرما عثمان سعٌد احمد
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مؤكٌد4012992018/201789.88علم1909970ًمحاسبــة2000/01/01المبٌطة/لحج/الٌمنذكررمزي جمٌل عبدالعزٌز دمحم 

مؤكٌد4340532016/201584.88علم1911680ًمحاسبــة1998/01/01حٌفان/تعز/الٌمنأنثىروان احمد ثابت علً

مؤكٌد1330862017/201683.63علم1902175ًادارة اعمال1999/01/01لحج/المبٌطه/تعز/الٌمنأنثىروان رائد عبده سٌف

مؤكٌد4229792015/201490.25علم1911691ًادارة اعمال1998/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنأنثىروان عبدالرحمن احمد عبده 

مؤكٌد4440292015/201484.5علم1916402ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/07/03صالة/تعز/الٌمنأنثىروٌدة داوود احمد سٌف

مؤكٌد4031952018/201787علم1913679ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىرؤى عبد المادر دمحم المفتً 

مؤكٌد4203832018/201790.75علم1917543ًادارة اعمال2000/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىرؤى نجٌب احمد عبدهللا 

مؤكٌد5814352017/201688علم1916457ًتسوٌك1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكررٌاض احمد حازم فرحان

مؤكٌد4026972018/201787علم1912897ًادارة اعمال2000/01/01تعز-التعزٌة/تعز/الٌمنذكررٌان علً دمحم صالح

مؤكٌد4415462016/201590.88علم1909844ًمحاسبــة1998/06/15شرعب/تعز/الٌمنذكررٌان فوزي عبده ناجً

مؤكٌد5606222017/201689.75علم1912879ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىرٌحانة دمحم احمد الفمٌه

مؤكٌد5673442017/201682.88علم1919269ًالتصاد1996/01/01دمنه خدٌر/تعز/الٌمنأنثىرٌم عبده حمود محسن الحبٌطً 

مؤكٌد4210262018/201789.5علم1914104ًمحاسبــة2001/01/01صالة /تعز/الٌمنأنثىرٌم دمحم عبدالمادر  الجرادي 

مؤكٌد4064852018/201789علم1913894ًمحاسبــة1999/01/01حٌفان /تعز/الٌمنأنثىرٌهام  حمود ممبل صالح 

مؤكٌد4413972016/201579علم1915175ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرزاهر مهٌوب دمحم سعٌد

مؤكٌد4168892018/201786.25علم1913554ًمحاسبــة2000/06/24ماوٌة/تعز/الٌمنذكرزكرٌا عبده احمد غالب الزغروري

مؤكٌد5609922017/201688.38علم1913966ًمحاسبــة1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرزكرٌا دمحم حسن مسعود

مؤكٌد4163372018/201788.5علم1913904ًتسوٌك2001/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرزٌاد رزاز عبده احمد الشمٌري

مؤكٌد5743642017/201687علم1914007ًمحاسبــة2000/01/01صالة /تعز/الٌمنذكرزٌاد صادق علً ناصر 

مؤكٌد5637782017/201685.38علم1914543ًمحاسبــة1999/01/01صالة /تعز/الٌمنأنثىزٌنا مجاهد صالح احمد الكٌنعً 

مؤكٌد4046432018/201790علم1908753ًادارة اعمال1999/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىزٌنب علً عبدهللا دمحم ناجً

مؤكٌد4617822016/201586.25علم1913300ًادارة اعمال1999/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرسامً عبدهللا ابراهٌم دمحم

مؤكٌد4165202018/201786علم1916375ًادارة اعمال1989/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرسفٌان انٌس سفٌان لاسم 

مؤكٌد4070792018/201784.88علم1917316ًادارة اعمال2001/01/01صالة مدرٌة تعز/تعز/الٌمنأنثىسال عادل احمد عباد االهدل 

مؤكٌد4468752015/201491.88علم1919256ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرسلمان احمدعبده دمحم الممهدي
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مؤكٌد4009512018/201786.25علم1911136ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرسلمان لاسم سعٌد خالد

مؤكٌد5606312017/201683علم1905264ًادارة اعمال1998/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنأنثىسلوى عبدالرلٌب دمحم ناجً 

مؤكٌد5746152017/201690.38علم1917274ًادارة اعمال1998/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرسلٌم خالد احمد دمحم السلمً

مؤكٌد5616302017/201680.5علم1912890ًمحاسبــة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرسلٌمان نعمان عبدهللا علً 

مؤكٌد5623112017/201679.88علم1919497ًالتصاد1999/01/01التعزٌة-تعز /تعز/الٌمنأنثىسمبة عبدالناصر دمحم حسن االسدي

مؤكٌد4694742014/201385علم1910424ًمحاسبــة1995/01/01المبٌطة/لحج/الٌمنأنثىسمٌة جالل علً غالب 

مؤكٌد5630042017/201683علم1913393ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىسمٌة عبدهللا عبد الولى صالح 

مؤكٌد5623962017/201686.13علم1911042ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىسمٌة فٌصل رشاد حسن فرحان

مؤكٌد4032002018/201787علم1913578ًادارة اعمال2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىسمٌة لطف عبدالعزٌز طمٌم

مؤكٌد5612052017/201691.88علم1909632ًمحاسبــة2000/01/01السٌانً/تعز/الٌمنأنثىسمٌحة دمحم لاسم عبده غالب 

مؤكٌد4039962018/201783.63علم1909145ًتسوٌك2000/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنذكرسمٌر سلطان دمحم ثابت

مؤكٌد4077562018/201779.88علم1917246ًمحاسبــة2000/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرسند سلٌم عبده دمحم المبٌع

مؤكٌد1325212017/201696.75علم1904615ًمحاسبــة1999/01/01المبٌطة/لحج/الٌمنأنثىسندرٌال عادل عبدالنور ناجً

مؤكٌد4303002016/201579.13علم1902853ًمحاسبــة1996/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىسهى علً احمد ناجً

مؤكٌد5637872017/201679.75علم1912074ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/06/20صالة /تعز/الٌمنأنثىسوزان خالد عبدالرب حزام شعالن

مؤكٌد04015752018/201790.88علم1901620ًادارة اعمال2001/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىسٌدة محسن دمحم احمد الوجٌه

مؤكٌد5605292017/201687.13علم1907620ًادارة اعمال1999/01/01المبٌطة/لحج/الٌمنذكرشامل انور عبدالرب احمد 

مؤكٌد5673642017/201685.5علم1910259ًمحاسبــة2001/06/16دمنة خدٌر /تعز/الٌمنأنثىشروق عبد الغنً عبدالموي علً الخطٌب

مؤكٌد3196082018/201778.75علم1917493ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرشكٌب عارف ابراهٌم عبدالحك 

مؤكٌد4177472018/201783.88علم1912753ًادارة اعمال1998/01/03ممبنة /تعز/الٌمنأنثىشهرزاد سالم دمحم عبدهللا 

مؤكٌد4543762016/201581.63علم1911407ًمحاسبــة1998/01/01تعز ممبنة/تعز/الٌمنأنثىشٌماء سالم دمحم عبدهللا 

مؤكٌد4015772018/201787.13علم1904165ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01صاالة/تعز/الٌمنأنثىشٌماء سعٌد علً مالن

مؤكٌد5775502017/201692.38علم1900188ًادارة اعمال2001/01/23صالة/تعز/الٌمنأنثىشٌماء علً احمد صالح الحمٌمانً

مؤكٌد04008902018/201791علم1913111ًمحاسبــة2001/04/14التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىشٌماء دمحم بجاش جعفر

مؤكٌد5612132017/201688.38علم1909628ًمحاسبــة1997/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىشٌناز عمر سالم دمحم علً 
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مؤكٌد5630062017/201679.5علم1918464ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىصابرٌن حسن محسن علً الشماري

مؤكٌد4026992018/201784.38علم1917583ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرصادق علً سٌف صادق الشجاع

مؤكٌد4770852014/201383علم1907803ًمحاسبــة1996/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكرصالح احمد  صالح ناجً الفمٌة

مؤكٌد04039972018/201784.63علم1909216ًتسوٌك1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرصالح غازي احمد دمحم

مؤكٌد4026352018/201790علم1913575ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىصفاء احمد علً غالب الوهبانً 

مؤكٌد4464772015/201490.13علم1906093ًادارة اعمال1996/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرصفوان بجاش امٌن حسن 

مؤكٌد4086062018/201777.38علم1909333ًتسوٌك2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرصفوت عبدالرحمن عبدالمادر لاسم الخطٌب 

مؤكٌد4101082018/201783.63علم1911821ًمحاسبــة2000/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرصالح الدٌن منٌر حمود دمحم

مؤكٌد6038132015/201493.75علم1913605ًمحاسبــة1998/01/01المبٌطة/لحج/الٌمنذكرصالح دمحم علً سالم

مؤكٌد4397272016/201585علم1910445ًادارة اعمال1999/01/01تعز/شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرصهٌب معاذ سعٌد عبده

مؤكٌد4493502016/201589علم1913262ًادارة اعمال1997/01/01دمنة خدٌر /تعز/الٌمنذكرضٌاء عبدالكرٌم مهٌوب احمد السلمً 

مؤكٌد5783852017/201679.38علم1919667ًادارة اعمال1998/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرطاهر سٌف دمحم فارع

مؤكٌد4625512015/201489.75علم1912917ًادارة اعمال1997/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرطاهر عبدالباسط عبدالصمد عبدالغنً

مؤكٌد4294692016/201591.75علم1916007ًمحاسبــة1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعاصم عبدهللا عبده سعٌد العامري 

مؤكٌد5625752017/201686.75علم1908475ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعاصم عبدالواحد دمحم علً

مؤكٌد4134822018/201789.5علم1913536ًمحاسبــة1998/06/01شرعب السالم /تعز/الٌمنذكرعاصم دمحم ناجً عثمان

مؤكٌد448532016/201592.5علم1915888ًادارة اعمال1998/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرعامر عبدهللا احمد عبدهللا

مؤكٌد3183032018/201787.38علم1913442ًتسوٌك2000/06/24صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرعامر عبدهللا عبدالمجٌد عبدالحمٌد

مؤكٌد4073902018/201780.88علم1918527ًمحاسبــة1998/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرعبالحكٌم احمد لائد مهٌوب

مؤكٌد4037382018/201782.5علم1915181ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكرعبالرحمن ناجً لائد امٌن العصٌمً

مؤكٌد04007492018/201788علم1919483ًادارة اعمال1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبد الرلٌب ممداد ٌوسف حٌدر

4027062018/201781.88علم1911292ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبداالله عبدالنور غانم حسن 

4027062018/201781.88علم1918106ًادارة اعمال2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبداالله عبدالنور غانم حسن 

مؤكٌد4564162015/201489.5علم1911245ًتسوٌك1997/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرعبدالبالً حمود لائد علً 

مؤكٌد5838622017/201676علم1903376ًتسوٌك1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبدالحكٌم محمود حمود ناجً الشجاع

ٌتم تحدٌد الرغبة االولى
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مؤكٌد4013452018/201786.25علم1916797ًادارة اعمال2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبدالحمٌد صالح عبدالحمٌد دمحم

مؤكٌد5628542017/201689علم1903262ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن خلٌل لائد سعٌد

مؤكٌد4049272018/201777.5علم1919890ًالتصاد1999/01/01تعز- التعزٌه/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن دمحم احمد

مؤكٌد5714222017/201689.13علم1909734ًمحاسبــة1998/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن دمحم ناجً دمحم

مؤكٌد4127482018/201783علم1913116ًمحاسبــة2000/01/27السالم /تعز/الٌمنذكرعبدالرحٌم دمحم سعٌد عثمان

مؤكٌد4160812018/201787.88علم1916432ًادارة اعمال2001/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرعبدالغفار صادق دمحم سٌف 

مؤكٌد5608422017/201679علم1909602ًتسوٌك1999/01/02التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبدالفتاح جمٌل دمحم سعٌد 

مؤكٌد5662272017/201676.38علم1912898ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرعبدهللا احمد علً علً 

مؤكٌد5624522017/201686.25علم1908961ًتسوٌك1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبدهللا حمٌد دمحم حمٌد

مؤكٌد4007522018/201788.38علم1906295ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبدهللا سعٌد احمد علً عطٌفة

مؤكٌد4276512016/201589.63علم1916513ًتسوٌك1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبدهللا سعٌد لائد عبده العرٌمً 

مؤكٌد4351542016/201586.25علم1907494ًادارة اعمال1997/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبدالرحمن عبده سعٌد

مؤكٌد4035302018/201789.38علم1910559ًمحاسبــة2001/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبده مهٌوب حسن

مؤكٌد4645252015/201492.38علم1908707ًمحاسبــة1995/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرعبدهللا لائد حسن سعٌد

مؤكٌد4134922018/201786.38علم1913692ًمحاسبــة1998/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرعبدالملن انور عبده دمحم

مؤكٌد4522642015/201476علم1918796ًتسوٌك1997/01/01دمنة خدٌر /تعز/الٌمنذكرعبدالولً دمحم عبدالولً مهٌوب 

مؤكٌد4013592018/201785علم1915000ًتسوٌك1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبدربه منصور علً حسن النجاشً

مؤكٌد5682702017/201686.25علم1907486ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/1/12000/01/01/تعز/الٌمنذكرعرفات امٌن مهٌوب حسن علً

مؤكٌد4037412018/201782علم1916132ًتسوٌك2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعرفات حسن احمد عبادي 

مؤكٌد4289262016/201587.63علم1909014ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعرفات عبد المجٌد علً بن علً

مؤكٌد5628622017/201688.25علم1913317ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعزالدٌن سعٌد عثمان ناجً

مؤكٌد4825672014/201379.38علم1904354ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01شرعب السالم /تعز/الٌمنذكرعصام دمحم عبدهللا علً

مؤكٌد4454562015/201487.75علم1902515ًمحاسبــة1998/01/01شرعب السالم /تعز/الٌمنأنثىعصماء سٌف عبدهللا منصر 

مؤكٌد4027142018/201782.63علم1913892ًتسوٌك2000/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنذكرعفٌف سعٌد دمحم احمد 

مؤكٌد4266572016/201589.63علم1911368ًمحاسبــة1994/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعمٌد صدام ناجً سٌف
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مؤكٌد5638072017/201679.38علم1912071ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/06/20التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىعال خالد عبدالرب حزام شعالن

مؤكٌد5730612017/201690.88علم1909375ًمحاسبــة2000/01/01الصلو/تعز/الٌمنذكرعالء عبدالمادر دمحم احمد

مؤكٌد4013652018/201785.25علم1916798ًادارة اعمال1998/01/01صالة /تعز/الٌمنذكرعالء عبدالمؤمن امٌن لاسم 

مؤكٌد4007632018/201791.13علم1914063ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعالء فاروق عبده دمحم الجندي 

مؤكٌد04028972018/201780.25علم1917612ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعلً عبدالجلٌل دمحم عثمان

مؤكٌد4121492018/201782.75علم1910065ًادارة اعمال2000/01/01الرونة/تعز/الٌمنذكرعلً منصور احمد لحطان

مؤكٌد5635402017/201689.13علم1913634ًادارة اعمال1998/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنأنثىعلٌا دمحم عبده احمد فضل

مؤكٌد5661122017/201682.75علم1919678ًادارة اعمال1997/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرعمار دمحم احمد الصبري

مؤكٌد4299932016/201578.5علم1909773ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعمر احمد عبده عبده

مؤكٌد1486482017/201681علم1918425ًادارة اعمال1998/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرعمر عبدالباري دمحم احمد السروري

مؤكٌد4086142018/201779.25علم1920016ًمحاسبــة2000/01/01دمنة خدٌر /تعز/الٌمنذكرعمر عبدالعزٌز سعٌد ممبل

مؤكٌد4891142014/201392علم1915476ًمحاسبــة1997/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرعمر علً لاسم ناشر الممرعً 

مؤكٌد4528082015/201487.75علم1918088ًمحاسبــة1997/01/01تعز/ دمنة خدٌر /تعز/الٌمنذكرعمر لائد سعٌد عبدهللا

مؤكٌد4461832016/201583.38علم1909812ًتسوٌك1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعمر دمحم علً بشر

مؤكٌد4037452018/201782علم1913545ًتسوٌك2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعمر ناجً سعٌد ناجً 

مؤكٌد4037462018/201784.75علم1916336ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكرعمر ناجً لائد امٌن العصٌمً

مؤكٌد4294802016/201590.5علم1914858ًمحاسبــة1994/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعمران عبدهللا عبدالولً صالح

مؤكٌد5616542017/201680.5علم1910871ًمحاسبــة1998/01/01التعزٌه- تعز  /تعز/الٌمنذكرعمرو هزاع احمد ممبل

مؤكٌد5623152017/201681.13علم1912807ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنأنثىعنود دمحم غالب علً 

مؤكٌد4321582017/201683.13علم1918358ًمحاسبــة1998/06/23السٌانً /اب/الٌمنذكرعٌاش صادق احمد لاسم ناجً شالف

مؤكٌد4013802018/201784.75علم1913535ًادارة اعمال1998/01/01صالة مدٌنة تعز/تعز/الٌمنذكرعٌبان دمحم ممبل السوري

مؤكٌد5610512017/201682علم1917001ًمحاسبــة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعٌسى علً دمحم علً الرباعً 

مؤكٌد5610522017/201681علم1910053ًتسوٌك1998/01/01صالة مدٌنة تعز/تعز/الٌمنذكرعٌسى منصور حسٌن لائد الدالعً

مؤكٌد4210582018/201789.75علم1919159ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرغاده نبٌل دمحم عبده

مؤكٌد4079182018/201783.13علم1913385ًمحاسبــة2000/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكرغازي محمود احمد دمحم الصالحً
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مؤكٌد4166052016/201584.13علم1915795ًادارة اعمال1996/07/01السٌانً  /اب/الٌمنأنثىغدٌر دمحم عثمان عبده 

مؤكٌد4454612015/201488علم1902526ًمحاسبــة1998/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنأنثىغصون عبده احمد مهٌوب

مؤكٌد4289362016/201586.25علم1916470ًمحاسبــة1996/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرغفران علً دمحم عبدهللا

مؤكٌد4048672018/201782علم1912651ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكرغٌداء منٌر عبدهللا احمد االنسً

مؤكٌد5625032017/201681.38علم1911403ًادارة اعمال2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىفاتن فضل علً سٌف دمحم

مؤكٌد5726592017/201679.63علم1919554ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01تعز/ شرعب السالم /تعز/الٌمنذكرفاروق عبدالرحمن غالب عثمان 

مؤكٌد1866892017/201687.63علم1902759ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/06/22صالة/تعز/تعز/الٌمنأنثىفاطمة حمٌد منصور احمد حسٌن

مؤكٌد5630092017/201679.38علم1917064ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرفاطمة عبد العزٌز احمد ناشر الربٌعً 

مؤكٌد4305552016/201588.75علم1910131ًمحاسبــة1998/01/01الماهرة مدٌنة تعز/تعز/الٌمنأنثىفاطمة عبدالحافظ احمد دمحم 

مؤكٌد5623182017/201678.38علم1919283ًالتصاد1999/07/01التعزٌة-تعز /تعز/الٌمنأنثىفاطمة دمحم غالب راوح الٌوسفً

مؤكٌد5784042017/201680.88علم1918892ًمحاسبــة1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرفائز عبده دمحم عبدهللا

مؤكٌد4119252015/201490.38علم1906651ًادارة اعمال1997/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكرفتحً احمد حمود مارش

مؤكٌد5784052017/201680.63علم1919301ًادارة اعمال1997/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرفتحً عبدالفتاح علً منصور

مؤكٌد4135082018/201789علم1914094ًمحاسبــة2000/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرفرسان فؤاد عبدهللا سعٌد 

مؤكٌد4459962015/201491.63علم1911433ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىفلاير امٌن صالح سالم الفالحً

مؤكٌد4272112016/201586.38علم1918481ًمحاسبــة1997/01/01وصاب العالً /تعز/الٌمنذكرفرٌد ٌحٌى صالح دمحم النهاري

مؤكٌد5665622017/201679.38علم1915066ًادارة اعمال1998/01/01سامع /تعز/الٌمنذكرفواز حمود احمد مهٌوب

مؤكٌد4647372015/201492.75علم1919949ًالتصاد1997/01/01ماوٌه /تعز/الٌمنذكرفٌصل علً غالب احمد الجنٌد 

مؤكٌد5623192017/201679.75علم1919172ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىكاملة عبده ناجً احمد االسدي

مؤكٌد4959322018/201780.63علم1918060ًمحاسبــة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكركمال بسام عبدالغنً المجاهد

مؤكٌد4025362018/201785.88علم1916870ًمحاسبــة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرلبٌب دمحم فارع مسعود

مؤكٌد5610612017/201685.25علم1908875ًمحاسبــة1998/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرلؤي امٌن عبدهللا سرور الجنٌد

مؤكٌد4024752018/201786.75علم1903003ًادارة اعمال1999/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرماجد طالل عبدالرب النجاشً

مؤكٌد4027242018/201788.38علم1913901ًتسوٌك2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرماجد دمحم احمد نعمان الجهالنً 

مؤكٌد4020842018/201775.5علم1910235ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرمازن محمود احمد عبده
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مؤكٌد4294842016/201587.88علم1908270ًتسوٌك1997/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكرمالن احمد عبدالواحد الرمٌمة 

مؤكٌد5657882017/201685.5علم1911832ًالتصاد1999/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرمحاسن عبدالجلٌل بجاش عبدالرحمن

مؤكٌد4014022018/201787.25علم1912878ًمحاسبــة1998/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكردمحم  خالد علً شاهر

مؤكٌد5629562017/201680.75علم1908896ًتسوٌك1998/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكردمحم احمد احمد حسن الشرعبً 

مؤكٌد4286462016/201586.63علم1906586ًمحاسبــة1998/01/01صالة/تعز/الٌمنذكردمحم احمد رزق مصلح الدبٌلً

مؤكٌد005628682017/201689.25علم1908603ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم احمد عبدالواحد صالح

مؤكٌد04289442018/201787.5علم1916465ًمحاسبــة1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم احمد دمحم عبدهللا

مؤكٌد5667012017/201682.88علم1917872ًتسوٌك1999/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكردمحم ادٌب عبده دمحم حسن

مؤكٌد3353412018/201782.25علم1917090ًمحاسبــة1999/08/10المبٌطه/لحج/الٌمنذكردمحم جمال دمحم اسماعٌل

مؤكٌد4277052016/201591علم1916524ًتسوٌك1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم سعٌد لائد عبده العرٌمً 

مؤكٌد4074062018/201780.13علم1918531ًمحاسبــة1999/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكردمحم سعٌد دمحم علً

مؤكٌد4292192016/201588.75علم1912817ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم سلطان علً اسماعٌل 

مؤكٌد5778912017/201679.75علم1911469ًمحاسبــة1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكردمحم سمٌر عبدهللا سٌف الحكٌمً

مؤكٌد4165532018/201785.13علم1918805ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم سٌف احمد دمحم حزام

مؤكٌد4266682016/201589علم1911376ًمحاسبــة1995/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالخبٌر خالد عبدالولً

مؤكٌد4472382015/201486.13علم1919423ًمحاسبــة1995/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالدائم عبدالكافً عبده

مؤكٌد5722392017/201682علم1919017ًمحاسبــة2000/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرحمن عبدالموي لاسم الفهٌدي

مؤكٌد4355982016/201588.38علم1917557ًادارة اعمال1997/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرحمن عبدالواحد عبدهللا

مؤكٌد4495402016/201593.25علم1909430ًتسوٌك1997/01/01ماوٌه/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرحمن ملهً صالح

مؤكٌد1334472017/201690.25علم1911681ًمحاسبــة1999/01/01لحج/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرؤوف عبده اسماعٌل 

مؤكٌد4509362015/201482علم1908610ًتسوٌك1997/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالعزٌز عبده احمد 

مؤكٌد4356012016/201587.25علم1918072ًادارة اعمال1998/01/01دمنة خدٌر تعز/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالمادر عبدالواحد عبدهللا صالح

مؤكٌد5677542017/201686.5علم1911713ًمحاسبــة1997/01/01سامع /تعز/الٌمنذكردمحم عبدالموي سٌف احمد

مؤكٌد04352622016/201583.25علم1905594ًتسوٌك1997/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا احمد  لائد السلمً 

مؤكٌد5631872017/201686.13علم1918032ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا حمود علً
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مؤكٌد5628712017/201687.25علم1913266ًمحاسبــة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا خالد حاتم

مؤكٌد4294882016/201585.88علم1915204ًمحاسبــة1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا غالب دحان الحمٌري 

مؤكٌد4300022016/201575.63علم1915724ًتسوٌك1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم عبده حمود ناجً المرٌنع

مؤكٌد4462122016/201584.25علم1909807ًتسوٌك1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم عبده سعٌد مهٌوب

مؤكٌد5784242017/201682.88علم1905389ًمحاسبــة1999/01/01صبر الموادم/اب/الٌمنذكردمحم عبده صالح عبادي

مؤكٌد4524702015/201483.13علم1915970ًمحاسبــة1995/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكردمحم عبده علً عبدالغنً

مؤكٌد5596302018/201783علم1911492ًمحاسبــة2000/06/19ذي السفال /اب/الٌمنذكردمحم عبده دمحم احمد 

مؤكٌد5631892017/201686علم1918367ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم عبده دمحم سعٌد لائد 

مؤكٌد4023892018/201786علم1910629ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم عبده ٌاسر حسن

مؤكٌد4277172016/201581.5علم1910029ًمحاسبــة1994/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم علً حمود سٌف

مؤكٌد4014182018/201789.38علم1917822ًمحاسبــة2000/01/01المبٌطة/لحج/الٌمنذكردمحم علً راجح سالم المباطً

مؤكٌد5746542017/201690علم1904178ًمحاسبــة1997/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكردمحم علً دمحم رضوان الممرعً

مؤكٌد4105432014/201378.63علم1902730ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/05/02ذي السفال/اب/الٌمنذكردمحم لاسم عبدالحمٌد عبده زاهر

مؤكٌد4267412016/201588علم1904877ًمحاسبــة1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم لائد علً علً

مؤكٌد4455782015/201489.13علم1913650ًمحاسبــة1997/06/24التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم لائد غالب حسان 

مؤكٌد4298822016/201578علم1913233ًتسوٌك1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم منٌر عبدهللا احمد االنسً 

مؤكٌد4033332018/201790.38علم1918393ًادارة اعمال2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم ناصر عبدهللا نعمان

مؤكٌد4482432016/201582.5علم1916236ًتسوٌك1995/01/01ماوٌه/تعز/الٌمنذكردمحم نجٌب دمحم سعٌد

مؤكٌد364482016/201578.25علم1913098ًتسوٌك1998/01/01المبٌطة /لحج/الٌمنذكردمحم نصر دمحم عبدالمحمود

مؤكٌد4445862018/201782.88علم1919105ًمحاسبــة1996/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنذكردمحم نعمان عبده لائد 

مؤكٌد4033352018/201783.63علم1913452ًتسوٌك1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكردمحم ٌاسر عبدالجلٌل المرٌش 

مؤكٌد4166212018/201791علم1911712ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحمعلً دحان غالب الوجٌه

مؤكٌد5743162016/201586علم1909400ًتسوٌك1994/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرمدحت صادق دمحم عبدهللا الٌوسفً

مؤكٌد5784982017/201687.25علم1906265ًادارة اعمال1998/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىمروى احمد سعٌد حمٌد

مؤكٌد4047012018/201783.25علم1918132ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىمسن عبدالجبار عبدهللا حسٌن
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مؤكٌد4014312018/201789.63علم1911881ًمحاسبــة1999/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرمشتاق علً مسعد احمد صالح

مؤكٌد5619632017/201687.25علم1916397ًمحاسبــة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرمصطفى احمد ٌاسٌن الدروانً

مؤكٌد4037652018/201781علم1916126ًتسوٌك1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرمصطفى سٌف دمحم ناشر اسعد 

مؤكٌد4165662018/201791علم1914274ًتسوٌك2000/01/01ماوٌه /تعز/الٌمنذكرمعاذ دمحم علً السلمً

مؤكٌد4322352017/201683.12علم1916740ًمحاسبــة1998/07/04ذي السفال/اب/الٌمنذكرمعاذ مصلح فارع حسن فضل

مؤكٌد5617872017/201681.13علم1916298ًتسوٌك2000/07/02التعزٌة/تعز/الٌمنذكرمعتصم دمحم عبدهللا شاٌف الباز 

مؤكٌد4135222018/201788.38علم1914597ًمحاسبــة2000/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرمكرم احمد غالب احمد

مؤكٌد4007972018/201789علم1905719ًادارة اعمال2001/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكرمنتصر عبدالرلٌب دمحم ناجً

مؤكٌد3196502018/201783.13علم1907581ًمحاسبــة1999/01/01المسراخ /تعز/الٌمنأنثىمهى طاهر دمحم عبدالرلٌب الفمٌه

مؤكٌد4166172016/201583.25علم1912433ًادارة اعمال1997/06/22السٌانً /اب/الٌمنأنثىمٌساء دمحم احمد عبده الصفوانً 

مؤكٌد4010732018/201782.38علم1910717ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرنائف حمود علً ثابت

مؤكٌد4143192018/201780.25علم1919018ًمحاسبــة1999/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرنجم الدٌن دمحم غالب حسن الصلٌحً

مؤكٌد5781782017/201682.88علم1913332ًمحاسبــة1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىنجود سعٌد احمد حسن احمد

مؤكٌد٤٠١٦٢٩2018/201782.25 علم1916233ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/01/01صاله/تعز/الٌمنأنثىنجوى علً دمحم علً ناشر 

مؤكٌد5742092017/201689.25علم1907216ًمحاسبــة1999/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرنجٌب لائد زٌد عبدهللا

مؤكٌد4201252018/201782علم1906413ًمحاسبــة2000/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرنجٌب دمحم لائد مانع ٌحٌى

مؤكٌد5673912017/201685.13علم1910266ًمحاسبــة1999/06/16دمنة خدٌر /اب/الٌمنأنثىنرمٌن عبدالغنً عبدالموي علً الخطٌب

مؤكٌد4047102018/201785.38علم1904720ًادارة اعمال1998/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىنسرٌن دمحم سعٌد دمحم صالح

مؤكٌد4047042016/201593.75علم1905924ًادارة اعمال1998/11/26التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىنسمة عبدالوهاب عبدالعلٌم عبدالجامع

مؤكٌد5761362017/201680علم1911539ًمحاسبــة2000/01/01ممبنة/تعز/الٌمنأنثىنسٌبة عبدهللا دمحم غالب

مؤكٌد4670412014/201388علم1915186ًمحاسبــة1994/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرنعمان علً غالب احمد الممرعً

مؤكٌد4074112018/201779.88علم1911012ًمحاسبــة1996/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرنواف عبدالرب سعٌد دمحم 

مؤكٌد4047172018/201789.25علم1910135ًادارة اعمال1999/07/18تعز - التعزٌة /تعز/الٌمنأنثىنوال فهمً امٌن مكرد العرٌمً

مؤكٌد4035502018/201789.25علم1913278ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرنٌازي عبدهللا عثمان ناجً

مؤكٌد4016982018/201795.38علم1919304ًمحاسبــة1999/12/17الماهرة/تعز/الٌمنذكرهارون دمحم لائد سعٌد المجٌدي 
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مؤكٌد4465492015/201488.75علم1909631ًمحاسبــة1996/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىهالة عبدالحكٌم دمحم امٌن حسن

مؤكٌد4460162015/201487.25علم1903554ًادارة اعمال1997/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىهالة عبده محسن دمحم العدٌنً 

مؤكٌد4335912016/201588.63علم1916253ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01حٌفان/تعز/الٌمنأنثىهالة نجٌب عبدالمجٌد عبدالخالك 

مؤكٌد4647512015/201492.25علم1916594ًمحاسبــة1997/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرهانً دمحم غالب احمد الممرعً

مؤكٌد4543992016/201587علم1912735ًمحاسبــة1999/01/01تعز ممبنة/تعز/الٌمنأنثىهبة انور دمحم عبده سلٌمان

مؤكٌد4016392018/201783.38علم1903867ًادارة اعمال1999/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىهبة عارف سٌف عنتر

مؤكٌد4009202018/201794.88علم1911905ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىهبة عبدهللا دمحم علً الصبري 

مؤكٌد4526972015/201490علم1909705ًمحاسبــة1998/12/23الراهدة/تعز/الٌمنأنثىهدى دمحم عبدالرحمن علً 

مؤكٌد4703612015/201486.38علم1912742ًمحاسبــة1997/01/01ممبنة /تعز/الٌمنأنثىهدٌل انور دمحم عبده سلٌمان

مؤكٌد5789802018/201789.25علم1908624ًتسوٌك1994/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىهدٌل عبدالحمٌد علً عبدهللا 

مؤكٌد4356092016/201583.63علم1919651ًمحاسبــة1999/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكرهالل حسٌن دمحم لائد العزٌبً 

مؤكٌد4034672018/201787.38علم1919005ًادارة اعمال1999/01/01تعز/التعزٌه/تعز/الٌمنأنثىهنادي عبد الحكٌم دمحم امٌن

مؤكٌد4016482018/201786.63علم1911450ًمحاسبــة2001/06/19التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىهنادي علً مرشد احمد 

مؤكٌد4024882018/201782علم1912760ًادارة اعمال2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكروجٌه منٌر سٌف علً المباطً 

مؤكٌد4709842014/201380علم1916262ًالتصاد1996/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرودٌع ابراهٌم عباس عثمان الولٌدي 

مؤكٌد4135312018/201790.25علم1909438ًمحاسبــة2000/06/13شرعب السالم /تعز/الٌمنذكروسام فواز دمحم دبوان دمحم

مؤكٌد5779782017/201674.63علم1913890ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكروسٌم عبدالسالم علً سعٌد

مؤكٌد4161482018/201786علم1909667ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكروضاح ناجً صالح دمحم

مؤكٌد4359042016/201585.38علم1903073ًمحاسبــة1998/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرولٌد احمد دبان سالم

مؤكٌد4014622018/201787.38علم1908920ًمحاسبــة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكروهٌب طاهر لاسم علً الرٌمً

مؤكٌد4755972014/201389.75علم1913019ًادارة اعمال1995/01/01خدٌر/تعز/الٌمنأنثىوئاد عادل لائد درهم

مؤكٌد4528402015/201487.88علم1917796ًمحاسبــة1996/01/01دمنة خدٌر تعز/تعز/الٌمنذكرٌاسر احمد دمحم سعٌد العزٌبً

مؤكٌد4471112015/201483.88علم1916551ًمحاسبــة1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرٌاسر عبدهللا حمود علً مرعً 

مؤكٌد4299402016/201580.5علم1906130ًتسوٌك1997/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكرٌاسٌن حمٌد دمحم حمٌد

مؤكٌد4493602016/201590علم1913257ًادارة اعمال1995/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرٌحٌى عبده احمد دمحم الحمري



تاكٌد%المعدل عام التخرجرلم الجلوسنوع الثانوٌةرلم التنسٌكالتخصصتارٌخ المٌالدمحل المٌالدالنوعاسم الطالبم

(احلىباى ــ مبهى جامعة العلىم والتكهىلىجًا اجلديد:املركز االمتحانـــٌ  )حشـــــــــــب الرغبة األولـــــــــــــى للطالب  
أٍ طالب ســـــدد رسىم التهشًق ومل يرد امسه ادناه علًــه التىاصل على االرقام التالًة 

ـــ  باالتصال أو عرب الىاتص الرسال نشخة مو الشهد777124129ـــ774796283 ــ777114239 ــ 777047883ــ 

الجمهورٌة الٌمنٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة تعز

نٌابة شؤون الطالب

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(الهظام العام ) 2019/07/19كشف بامساء الطلبة املشتكنلني الجراءات التهشًــق بكلًة العلىم االداريـــة باملديهــة حتى تاريخ 

مؤكٌد4204252018/201790علم1913651ًمحاسبــة2001/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىٌسرى عادل احمد احمد زرعة

مؤكٌد5606842017/201686.88علم1916138ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىٌسرى علً دمحم عبدالرحمن

مؤكٌد4495532015/201494علم1914217ًتسوٌك1998/01/01ماوٌه/تعز/الٌمنذكرٌعموب لطف على حسن

مؤكٌد4165782018/201790علم1914272ًتسوٌك1999/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرٌوسف حسن لائد احمد

مؤكٌد5608632017/201679علم1909610ًتسوٌك1998/04/07التعزٌة/تعز/الٌمنذكرٌوسف سلطان دائل دمحم 

مؤكٌد4472892015/201486.75علم1914635ًمحاسبــة1996/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرٌوسف سلطان طاهر علً

مؤكٌد5617622017/201684.13علم1915320ًمحاسبــة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرٌوسف عبده علً احمد

مؤكٌد4648242015/201495.13علم1916217ًمحاسبــة1997/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرٌوسف عبده علً دمحم 

مؤكٌد5646882018/201782.63علم1915997ًمحاسبــة1999/07/01السٌانً /اب/الٌمنذكرٌوسف علً دمحم احمد مهدي

مؤكٌد5672952017/201687.75علم1909456ًمحاسبــة1999/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكرٌونس صادق دمحم عبدهللا

مؤكٌد4295042016/201582.75علم1910846ًتسوٌك1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرٌونس علً عبدالموي الرمٌمه 


