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مؤكيد4294392016/201585علمي1908455تسويق01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرابراهيم سرحان حميد محمد الربيعي

مؤكيد4402102015/201480.25علمي1914173ادارة اعمال01/01/1998القاهرة/تعز/اليمنذكرابراهيم محمد خالد محسن 

مؤكيد4164842018/201788.38علمي1912450تسويق01/01/2000ماوية/تعز/اليمنذكرابراهيم مقبل حسن حمادي 

مؤكيد04494962016/201591.75علمي1912630تسويق01/01/1997ماويه/تعز/اليمنذكرابراهيم ناجي علي علي الصوفي

مؤكيد4454292015/201489علمي1916435محاسبــة01/01/1988العدين /تعز/اليمنأنثىاثار محمد علي عبده 

مؤكيد4696992014/201377.75علمي1913491علوم مالية ومصرفية06/24/1995التعزية/تعز/اليمنأنثىاحالم جسار سرحان احمد الهاشمي 

مؤكيد4012302018/201786.75علمي1903956محاسبــة01/01/1998صالة مدينة تعز/تعز/اليمنذكراحمد خالد قاسم ثابت

مؤكيد4134352018/201788.5علمي1909217محاسبــة06/13/2019شرعب السالم/تعز/اليمنذكراحمد زائد سلطان دبوان

مؤكيد5900732018/201788.88علمي1913689تسويق01/01/2000ذمار /ذمار/اليمنذكراحمد عادل محسن احمد

مؤكيد4006832018/201787.88علمي1903165محاسبــة01/01/2000ماوية/تعز/اليمنذكراحمد عبدالجبار محمد علي 

مؤكيد4401402018/201781.63علمي1915937علوم مالية ومصرفية01/01/1997التعزية /تعز/اليمنذكراحمد عبدالرحمن غالب عثمان 

مؤكيد4352332016/201576.25علمي1913772تسويق01/01/1996دمنة خدير /تعز/اليمنذكراحمد عبدالواسع محمد احمد

مؤكيد4618062016/201578.88علمي1912405تسويق01/01/1997صالة/تعز/اليمنذكراحمد عبدالوهاب محمد عبدالولي الجنيد

مؤكيد5609282017/201686.38علمي1906767اقتصاد01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكراحمد علي احمد سعيد

مؤكيد4012342018/201789.88علمي1917829محاسبــة01/01/2000القبيطة/لحج/اليمنذكراحمد علي راجح سالم القباطي

مؤكيد4435732015/201483.25علمي1910371محاسبــة01/01/1996صاله/تعز/اليمنذكراحمد علي عبدهللا الطاهري

مؤكيد4224292015/201484علمي1906443ادارة اعمال06/04/1997مذيخرة/اب/اليمنذكراحمد علي عبدهللا محمد

مؤكيد4198742018/201777.25علمي1911975علوم مالية ومصرفية01/01/2001صبرالموادم/تعز/اليمنذكراحمد فارس عبدالباري مدهش

مؤكيد4371172017/201690.88علمي1913946محاسبــة06/25/1999السياني /اب/اليمنذكراحمد محمد احمد سعيد الغزالي

مؤكيد5782062016/201579علمي1913776تسويق01/01/1998صالة مدينة تعز/تعز/اليمنذكراحمد مختار علي سلطان العبدلي 

مؤكيد4012392018/201790.25علمي1912997محاسبــة01/01/2001التعزية/تعز/اليمنذكراحمد منصور عبده سالم 

مؤكيد5783472017/201689.38علمي1908143تسويق01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكراحمد ناصر محمد حسن

مؤكيد5649782017/201675.88علمي1910012علوم مالية ومصرفية06/16/2000حيفان/تعز/اليمنذكراحمد وليد احمد عبده

مؤكيد5733682018/201782.25علمي1919609علوم مالية ومصرفية06/20/2000مذيخرة/اب/اليمنأنثىارتزاق صادق عبده هزاع

مؤكيد04211892018/201792.25علمي1912976محاسبــة01/01/2001الموادم/تعز/اليمنأنثىاريج بشير قائد محمد علي الصبري

مؤكيد5632092017/201683علمي1913241محاسبــة01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكراسامة احمد سعيد احمد 

(احلوبان ــ مبنى جامعة العلوم والتكنولوجيا اجلديد:املركز االمتحانـــي  )حســـــــــــب الرغبة األولـــــــــــــى للطالب  
أي طالب ســـــدد رسوم التنسيق ومل يرد امسه ادناه عليــه التواصل على االرقام التالية 

ـــ  باالتصال أو عرب الواتس الرسال نسخة من السند777124129ـــ774796283 ــ777114239 ــ 777047883ــ 

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تعز

نيابة شؤون الطالب

االدارة العامة للقبول والتسجيل

(النظام العام ) 2019/07/19كشف بامساء الطلبة املستكملني الجراءات التنسيــق بكلية العلوم االداريـــة باحلوبان حتى تاريخ 



تاكيد%المعدل عام التخرجرقم الجلوسنوع الثانويةرقم التنسيقالتخصصتاريخ الميالدمحل الميالدالنوعاسم الطالبم

(احلوبان ــ مبنى جامعة العلوم والتكنولوجيا اجلديد:املركز االمتحانـــي  )حســـــــــــب الرغبة األولـــــــــــــى للطالب  
أي طالب ســـــدد رسوم التنسيق ومل يرد امسه ادناه عليــه التواصل على االرقام التالية 

ـــ  باالتصال أو عرب الواتس الرسال نسخة من السند777124129ـــ774796283 ــ777114239 ــ 777047883ــ 

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تعز

نيابة شؤون الطالب

االدارة العامة للقبول والتسجيل

(النظام العام ) 2019/07/19كشف بامساء الطلبة املستكملني الجراءات التنسيــق بكلية العلوم االداريـــة باحلوبان حتى تاريخ 

مؤكيد4446742018/201782.63علمي1912827علوم مالية ومصرفية01/01/1996التعزية/تعز/اليمنذكراسامة احمد نعمان قائد

مؤكيد4294432016/201587.88علمي1910327محاسبــة01/01/1997التعزيه/تعز/اليمنذكراسامة قائد عبدهللا عبد الولي صالح

مؤكيد4024942018/201786.25علمي1916968محاسبــة01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكراسامه احمد عبده عبدهللا

مؤكيد4016602018/201787.63علمي1920180ادارة اعمال07/18/2000تعز /تعز/اليمنذكراسامه حسن علي عبدهللا شحرة

مؤكيد4006902018/201789.13علمي1903171محاسبــة01/01/1999ماوية/تعز/اليمنذكراسامه سعيد صالح احمد

مؤكيد5828242017/201687.75علمي1913809محاسبــة01/01/1999صالة/تعز/اليمنذكراسامه عبدالغني قائد محمد القدسي

مؤكيد5613592017/201691.38علمي1910536محاسبــة01/01/1998التعزية /تعز/اليمنذكراسامه عبدالكريم ناجي محمد 

مؤكيد4079952018/201784علمي1913134اقتصاد01/01/1999صالة/تعز/اليمنذكراسامه عبده ناجي الساكت

مؤكيد3153022018/201781علمي1911443ادارة اعمال07/05/2001المقاطره/لحج/اليمنذكراسامه قاسم علي مقبل 

مؤكيد5633952017/201682.88علمي1916827ادارة اعمال07/04/1999التعزية/تعز/اليمنأنثىاسرار قائد سعيد غالب 

مؤكيد4014822018/201787علمي1906985ادارة اعمال01/01/1999التعزية/تعز/اليمنأنثىاسماء حمود احمد عبده حاميم المغربي

مؤكيد4025812018/201791علمي1904737محاسبــة01/01/2001التعزيه - تعز  /تعز/اليمنأنثىاسماء عبدالفتاح امين قاسم النوعه

مؤكيد4037802018/201784.38علمي1912316محاسبــة01/01/2000التعزيه/تعز/اليمنأنثىاسماء محمد عبده مهيوب

مؤكيد4045832018/201776.5علمي1911422علوم مالية ومصرفية01/01/2000التعزية/تعز/اليمنأنثىاسماء هواش عبده محمد عبدالوهاب

مؤكيد6166332015/201484علمي1909655علوم مالية ومصرفية01/01/1995ماوية/تعز/اليمنذكراسماعيل احمدسالم احمد الصلوي

مؤكيد3358392018/201785.13علمي1917234ادارة اعمال06/08/2000القبيطة/تعز/اليمنذكراشرف شائف محمد سيف

مؤكيد4516612015/201488.63علمي1910089ادارة اعمال01/01/1996دمنة خدير/تعز/اليمنأنثىاصالة محمد ناجي الفقيه

مؤكيد4209732018/201786علمي1917892محاسبــة07/08/1999صالة/تعز/اليمنأنثىاصالة محمد هزاع شايف

مؤكيد4471242015/201490.38علمي1915210محاسبــة01/01/1996التعزية /تعز/اليمنذكراصيل احمد حمود محمد 

مؤكيد4453342016/201582.75علمي1910563ادارة اعمال01/01/1999صبر الموادم/تعز/اليمنذكراصيل ادريس عبدالغني عبدالوهاب 

مؤكيد4291912016/201590.13علمي1905107محاسبــة01/01/1995التعزية/تعز/اليمنذكراصيل سلطان غالب محمد

مؤكيد5605012017/201684.88علمي1908534ادارة اعمال01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكراصيل محمد حزام فائد

مؤكيد5726052017/201680.63علمي1918487محاسبــة07/10/1999شرعب السالم/تعز/اليمنذكراصيل محمود عبده احمد

مؤكيد4030362018/201784.25علمي1914429ادارة اعمال01/01/1996التعزية/تعز/اليمنأنثىاصيلة علي احمد عبدالقوي 

مؤكيد04296312016/201585.75علمي1919324محاسبــة01/01/1998التعزيه /تعز/اليمنأنثىافنان زيد حسين علي 

مؤكيد4356172016/201583.63علمي1912415اقتصاد01/01/1999خدير/تعز/اليمنأنثىافنان عبده حمود محسن الحبيطي
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مؤكيد4211192018/201786.63علمي1914308محاسبــة01/01/2000القاهرة/تعز/اليمنذكراكرم احمد علي محمد

مؤكيد4449082015/201487.38علمي1919620تسويق01/01/1997التعزية-تعز /تعز/اليمنذكراكرم عبدالقوي حمود محمد

مؤكيد4032392018/201786علمي1902334محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكراكرم عبده علي صالح

مؤكيد4699662018/201780.75علمي1916206محاسبــة05/15/1999السبعين/صنعاء/اليمنذكراكرم نجيب علي حسن القباطي

مؤكيد4039832018/201776.63علمي1910011تسويق01/01/2000المحويت/تعز/اليمنذكراكرم وليد غرسان عثمان مهيوب

مؤكيد4006362018/201783.63علمي1912974ادارة اعمال01/01/1995التعزية/تعز/اليمنأنثىالفت حميد سيف ناجي 

مؤكيد5738582017/201690علمي1913008ادارة اعمال01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرالمعتصم عبده محمد سعيد

مؤكيد4330032016/201585علمي1915303محاسبــة01/01/1998صالة مدينة تعز /تعز/اليمنأنثىاماني عبدالحكيم احمد قاسم االثوري 

مؤكيد4388602016/201585.5علمي1911016محاسبــة01/01/1996شرعب الرونة/تعز/اليمنأنثىاماني عبدالقوي عبدهللا عبدالقادر 

مؤكيد5611452017/201694.75علمي1910042ادارة اعمال01/01/1998التعزية/تعز/اليمنأنثىامةالرحمن احمد محمد حسن

مؤكيد4338202016/201589.38علمي1916493تسويق01/01/1998حيفان/تعز/اليمنذكرامجد جميل محمد احمد اسماعيل العبسي

مؤكيد4025002018/201785.13علمي1916876محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرامجد فيصل محمد حسن

مؤكيد4168842018/201782.75علمي1913537ادارة اعمال01/01/2001ماوية/تعز/اليمنذكرامجد نجيب صالح بكاري عبدهللا

مؤكيد5637312017/201688.5علمي1914043ادارة اعمال01/01/1999صالة/تعز/اليمنأنثىامل باسم فؤاد حسن سالم القباطي

مؤكيد5634892017/201680علمي1915848ادارة اعمال01/01/2000التعزية/تعز/اليمنأنثىامل عبد الجليل محمد حسن 

مؤكيد4564592015/201491علمي1906524ادارة اعمال01/01/1996شرعب السالم/تعز/اليمنأنثىامل عبدهللا قاسم سعيد

مؤكيد4272692016/201584.88علمي1913447ادارة اعمال01/01/1997تعز التعزيه/تعز/اليمنأنثىامل فيصل محمد سالم

مؤكيد4014952018/201790.38علمي1914051ادارة اعمال01/01/1990 يوليو بالحوبان 7/تعز/اليمنأنثىامل محمد عبده عبده محمد 

مؤكيد4462872015/201489.13علمي1916074ادارة اعمال01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرامل نجيب عبده الشويع 

مؤكيد5626432017/201687علمي1906974محاسبــة07/07/1997صالة/تعز/اليمنأنثىامل ياسر عبدالجليل عبدهللا المريش

مؤكيد4041162018/201782.25علمي1910705ادارة اعمال01/01/1997التعزية/تعز/اليمنأنثىامنية امين علي عبادي

مؤكيد4012632018/201782.75علمي1919568ادارة اعمال07/15/1999صاله/تعز/اليمنذكرامين علي عبدالفتاح محمد

مؤكيد5622152017/201677.88علمي1912795اقتصاد01/01/1999التعزية/تعز/اليمنأنثىانتصار عبده سعيد حاتم

مؤكيد5637362017/201685.75علمي1903156محاسبــة01/01/1998القاهرة/تعز/اليمنأنثىانتصار محمد محمد الصغير

مؤكيد4165882018/201787علمي1913038محاسبــة01/01/1998ماوية/تعز/اليمنذكرانس عبدهللا علي صالح عبيدان

مؤكيد5613682017/201691.75علمي1915980محاسبــة01/01/1998التعزية /تعز/اليمنذكرانس عبدهللا محمد علي 
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مؤكيد4654952014/201392.63علمي1912271محاسبــة01/01/1998ماويه/تعز/اليمنأنثىانفال احمد احمد محمد الشغدري

مؤكيد4456352015/201493علمي1912834تسويق01/01/1997دمنة خدير/تعز/اليمنذكرانور صادق محمد عبدهللا

مؤكيد5629212017/201683علمي1915199اقتصاد01/01/1997التعزيه/تعز/اليمنذكرانور علي احمد علي  خالد

مؤكيد4025022018/201787علمي1916229ادارة اعمال01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكراياد جميل صدقي محمد

مؤكيد3223992018/201777.75علمي1912050علوم مالية ومصرفية01/01/2001تعز/تعز/اليمنأنثىاية انور احمد عبدهللا

مؤكيد4439852015/201490.38علمي1915877ادارة اعمال01/01/1995صالة مدينة تعز/تعز/اليمنأنثىاية عبدالحافظ احمد محمد 

مؤكيد3174252018/201784.38علمي1913628محاسبــة05/13/2001صبر الموادم/تعز/اليمنأنثىاية يحيى اسماعيل علي 

مؤكيد4218632014/201375.75علمي1919599علوم مالية ومصرفية06/24/1997مذيخرة/اب/اليمنأنثىايثار صادق عبده هزاع

مؤكيد4432552015/201482.25علمي1913164ادارة اعمال01/01/1996صالة/تعز/اليمنذكرايمن احمد محمد صالح

مؤكيد4109492016/201586.88علمي1918951محاسبــة07/13/1999ذي السفال/اب/اليمنذكرايمن محمد احمد علي السورقي 

مؤكيد4192412018/201790.63علمي1911815محاسبــة01/01/2000خدير/تعز/اليمنذكرايهاب احمد محمد عبدالرحيم 

مؤكيد04291962016/201587.5علمي1905125محاسبــة01/01/1996التعزية/تعز/اليمنذكرايهاب فوزي احمد مهيوب

مؤكيد5605072017/201682علمي1913871ادارة اعمال01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكرباسل صقر عبدة محمد الجندي

مؤكيد5666862017/201683.13علمي1912345تسويق01/01/1996دمنة خدير /تعز/اليمنذكرباسم علي سالم علي

مؤكيد4531922015/201486.13علمي1910553ادارة اعمال01/01/1994دمنه خدير/تعز/اليمنذكربدر مهيوب احمد السلمي

مؤكيد4358832016/201585.5علمي1903785محاسبــة01/01/1998خدير/تعز/اليمنذكربسام علي احمد عبدالملك

مؤكيد4271702016/201594علمي1913913ادارة اعمال01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكربسام فاروق عبده محمد الجندي

مؤكيد4695122014/201383.75علمي1913661ادارة اعمال01/01/1994التعزية/تعز/اليمنذكربسام قائد محمد يحيى

مؤكيد5686212017/201688.5علمي1915743محاسبــة01/01/2000شرعب الرونة/تعز/اليمنذكربسيم محمد عبدهللا سعيد

مؤكيد4277832016/201590.25علمي1903216محاسبــة01/01/1998صالة/تعز/اليمنأنثىبشائر محمد عبده سالم 

مؤكيد5309632017/201689.5علمي1910287ادارة اعمال03/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكربشير احمد غالب احمد

مؤكيد4527692015/201487علمي1918121محاسبــة01/01/1996تعز/ دمنة خدير/تعز/اليمنذكربكر صادق قائد محمد

مؤكيد5629242017/201681.15علمي1913347ادارة اعمال01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكربالل عبدهللا محمد محسن الربيعي

مؤكيد5736612017/201678.75علمي1911582تسويق01/01/1998الصلو    /تعز/اليمنذكربالل مختار عبدهللا قائد 

مؤكيد4007112018/201788.75علمي1903955محاسبــة01/01/1999القبيطه/تعز/اليمنذكربليغ جالل عبدالعزيز عبدهللا

مؤكيد5617742017/201685.63علمي1909312محاسبــة01/01/1999تعز التعزية/تعز/اليمنذكربيان حسن عبده محمد االزعبي
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مؤكيد4209962018/201792.38علمي1905223ادارة اعمال01/01/2000صالة/تعز/اليمنأنثىتسنيم احمد قائد محمد علي

مؤكيد4277882016/201591.63علمي1903215محاسبــة01/01/1997المعافر/تعز/اليمنأنثىتقدير فيصل شرف سيف

مؤكيد3343292018/201793علمي1908779ادارة اعمال08/26/2000القبيطة/لحج/اليمنأنثىثريا عادل سعيد صالح

مؤكيد4134522018/201789.5علمي1908668محاسبــة01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرجالل محمد قاسم قائد

مؤكيد4033702018/201789علمي1913275محاسبــة01/01/2000شرعب السالم/تعز/اليمنأنثىجواهر محسن حمود كامل 

مؤكيد4210032018/201787.25علمي1910913ادارة اعمال01/01/1991القاهرة /تعز/اليمنأنثىجواهر محمد عبدالعزيز الشريف 

مؤكيد1319182017/201685.13علمي1913044ادارة اعمال01/01/1999القبيطة/لحج/اليمنذكرجياش عثمان علي سعيد

مؤكيد4294522016/201584.5علمي1906275ادارة اعمال01/01/1995التعزية/تعز/اليمنذكرحامد احمد مهيوب سالم

مؤكيد5658832017/201684.88علمي1910465تسويق01/01/1998دمنة خدير/تعز/اليمنذكرحامد فهمي عبدالرب علي

مؤكيد1320762017/201685علمي1910866ادارة اعمال01/01/1999لحج/ القبيطة /لحج/اليمنذكرحسام عبدالمؤمن حسن علي

مؤكيد03178662018/201785.75علمي1916841محاسبــة01/01/2000صالة/تعز/اليمنذكرحسام عدنان هزاع محمد

مؤكيد4695202014/201383.13علمي1913667ادارة اعمال01/01/1994التعزية/تعز/اليمنذكرحسام قائد محمد يحيى

مؤكيد4955882018/201781.38علمي1917243محاسبــة01/01/1999القاهرة مدينة تعز/تعز/اليمنذكرحسين فائز صالح سيف

مؤكيد4355602016/201588.88علمي1917819ادارة اعمال01/01/1998دمنة خدير/تعز/اليمنذكرحمزة سلطان قائد ناجي المهدي

مؤكيد4041602018/201783.75علمي1915496محاسبــة01/01/2001التعزية/تعز/اليمنذكرحمزة صادق عبده حمود القرينع

مؤكيد5629302017/201685علمي1914316محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرحمزه جسار احمد عثمان صالح

مؤكيد4527792015/201490علمي1918116محاسبــة01/01/1997تعز/ دمنة خدير /تعز/اليمنذكرحمزه عبدالشافي حميد علي

مؤكيد4348012016/201579علمي1912889تسويق01/01/1997خدير/تعز/اليمنذكرحمود علي عبدالكريم عبده 

مؤكيد5611702017/201685.75علمي1909122ادارة اعمال06/14/1999القاهرة/تعز/اليمنأنثىحنان رمزي عبدالكافي عبدهللا فارع 

مؤكيد5679482017/201685.75علمي1908762علوم مالية ومصرفية01/10/1999سامع /تعز/اليمنذكرخالد احمد ثابت قائد 

مؤكيد4037272018/201783علمي1915819محاسبــة01/01/2000التعزيه/تعز/اليمنذكرخالد جسار سيف احمد

مؤكيد4194962018/201789.13علمي1918936ادارة اعمال01/01/1999المواسط/تعز/اليمنذكرخالد عبدالحبيب احمد سعيد

مؤكيد4424992015/201490.13علمي1913056محاسبــة01/01/1996مدينة تعز- القاهرة /تعز/اليمنأنثىختام محمد احمد غالب الصبري 

مؤكيد4355212016/201586.13علمي1917395محاسبــة01/01/1998خدير/تعز/اليمنذكرخطاب عبده علي سلطان االموي

مؤكيد4468672015/201495.25علمي1916376محاسبــة01/01/1995التعزية/تعز/اليمنذكرخليل علي ناشر سالم العامري

مؤكيد6138012015/201481.5علمي1909718ادارة اعمال01/01/1996شرعب السالم/تعز/اليمنأنثىخولةمحمدعبدالعزيز حمود
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مؤكيد4570422015/201491.75علمي1909238ادارة اعمال01/01/1998السالم/تعز/اليمنذكردليل علي عبده حسن

مؤكيد4015352018/201785.38علمي1903825علوم مالية ومصرفية01/01/2001كريتر/عدن/اليمنأنثىدنيا فهيم سعيد مسعود

مؤكيد5618492017/201683.25علمي1915843ادارة اعمال01/01/1999التعزيه/تعز/اليمنأنثىديانا صادق علي قاسم

مؤكيد6027582016/201581.63علمي1908559محاسبــة01/01/1999حيفان/تعز/اليمنأنثىدينا عبدالحكيم حسن احمد

مؤكيد4320442017/201676.87علمي1914211تسويق06/25/2000ذي السفال/اب/اليمنذكرذي يزن محمد علي يحيى العواضي

مؤكيد4825192014/201389.38علمي1903338علوم مالية ومصرفية01/01/1996شرعب السالم/تعز/اليمنذكررافت حمود مارش سيف 

مؤكيد4020642018/201774.13علمي1909510علوم مالية ومصرفية01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكررامي احمد سعيد قائد

مؤكيد4276132016/201583.75علمي1919316ادارة اعمال01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكررامي جواد علي عبدالرحمن القباطي

مؤكيد4110082016/201577.88علمي1910975علوم مالية ومصرفية01/07/1998صالة/تعز/اليمنذكرراني احمد سعيد سيف

مؤكيد6516172016/201589ادبي1911940ادارة اعمال01/01/1997صالة مدينة تعز /تعز/اليمنأنثىراوية سعيد محمد محمد محسن

مؤكيد4543632016/201585.88علمي1912941محاسبــة01/01/1998مقبنه/تعز/اليمنأنثىرباب محمد عبدالرقيب احمد

مؤكيد4297942016/201587علمي1913739ادارة اعمال01/01/1997التعزية /تعز/اليمنذكرربيع محمد صالح دحان 

مؤكيد4703332015/201487.13علمي1913574محاسبــة01/01/1996مقبنه/تعز/اليمنأنثىرتاب عبدالباسط قاسم محمد

مؤكيد5775142017/201687.63علمي1909615علوم مالية ومصرفية01/01/2000القاهرة مدينة تعز /تعز/اليمنأنثىرحاب عبده محمد قاسم الوصابي

مؤكيد4132402015/201488.75علمي1905149ادارة اعمال01/01/1997التعزية /تعز/اليمنأنثىرحاب قائد محمد علي 

مؤكيد4282422016/201584.25علمي1909378ادارة اعمال01/01/1999التعزية/تعز/اليمنأنثىرحمة قائد محمد علي محسن 

مؤكيد5775192016/201584.25علمي1909858محاسبــة01/01/2000صالة/تعز/اليمنأنثىرفاة مشهور سلمان ثابت

مؤكيد5761012017/201678.13علمي1913583علوم مالية ومصرفية01/01/2000مقبنه/تعز/اليمنأنثىرفقة سعيد علي الراعي

مؤكيد4339342017/201682.88علمي1909804ادارة اعمال06/15/1998ذي السفال/اب/اليمنأنثىرفيدا محمد علي محمد العامري

مؤكيد5606192017/201687.38علمي1913845ادارة اعمال01/01/1999التعزية/تعز/اليمنأنثىرما عثمان سعيد احمد

مؤكيد4012992018/201789.88علمي1909970محاسبــة01/01/2000القبيطة/لحج/اليمنذكررمزي جميل عبدالعزيز محمد 

مؤكيد4340532016/201584.88علمي1911680محاسبــة01/01/1998حيفان/تعز/اليمنأنثىروان احمد ثابت علي

مؤكيد1330862017/201683.63علمي1902175ادارة اعمال01/01/1999لحج/القبيطه/تعز/اليمنأنثىروان رائد عبده سيف

مؤكيد4229792015/201490.25علمي1911691ادارة اعمال01/01/1998شرعب السالم/تعز/اليمنأنثىروان عبدالرحمن احمد عبده 

مؤكيد4440292015/201484.5علمي1916402علوم مالية ومصرفية07/03/2000صالة/تعز/اليمنأنثىرويدة داوود احمد سيف

مؤكيد4031952018/201787علمي1913679علوم مالية ومصرفية01/01/2000التعزية/تعز/اليمنأنثىرؤى عبد القادر محمد المفتي 
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مؤكيد4203832018/201790.75علمي1917543ادارة اعمال01/01/2000صبر الموادم/تعز/اليمنأنثىرؤى نجيب احمد عبدهللا 

مؤكيد5814352017/201688علمي1916457تسويق01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكررياض احمد حازم فرحان

مؤكيد4026972018/201787علمي1912897ادارة اعمال01/01/2000تعز-التعزية/تعز/اليمنذكرريان علي محمد صالح

مؤكيد4415462016/201590.88علمي1909844محاسبــة06/15/1998شرعب/تعز/اليمنذكرريان فوزي عبده ناجي

مؤكيد5606222017/201689.75علمي1912879ادارة اعمال01/01/1999التعزية/تعز/اليمنأنثىريحانة محمد احمد الفقيه

مؤكيد5673442017/201682.88علمي1919269اقتصاد01/01/1996دمنه خدير/تعز/اليمنأنثىريم عبده حمود محسن الحبيطي 

مؤكيد4210262018/201789.5علمي1914104محاسبــة01/01/2001صالة /تعز/اليمنأنثىريم محمد عبدالقادر  الجرادي 

مؤكيد4064852018/201789علمي1913894محاسبــة01/01/1999حيفان /تعز/اليمنأنثىريهام  حمود مقبل صالح 

مؤكيد4413972016/201579علمي1915175علوم مالية ومصرفية01/01/1998شرعب السالم/تعز/اليمنذكرزاهر مهيوب محمد سعيد

مؤكيد4168892018/201786.25علمي1913554محاسبــة06/24/2000ماوية/تعز/اليمنذكرزكريا عبده احمد غالب الزغروري

مؤكيد5609922017/201688.38علمي1913966محاسبــة01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرزكريا محمد حسن مسعود

مؤكيد4163372018/201788.5علمي1913904تسويق01/01/2001ماوية/تعز/اليمنذكرزياد رزاز عبده احمد الشميري

مؤكيد5743642017/201687علمي1914007محاسبــة01/01/2000صالة /تعز/اليمنذكرزياد صادق علي ناصر 

مؤكيد5637782017/201685.38علمي1914543محاسبــة01/01/1999صالة /تعز/اليمنأنثىزينا مجاهد صالح احمد الكينعي 

مؤكيد4046432018/201790علمي1908753ادارة اعمال01/01/1999صالة/تعز/اليمنأنثىزينب علي عبدهللا محمد ناجي

مؤكيد4617822016/201586.25علمي1913300ادارة اعمال01/01/1999صالة/تعز/اليمنذكرسامي عبدهللا ابراهيم محمد

مؤكيد4165202018/201786علمي1916375ادارة اعمال01/01/1989المواسط/تعز/اليمنذكرسفيان انيس سفيان قاسم 

مؤكيد4070792018/201784.88علمي1917316ادارة اعمال01/01/2001صالة مدرية تعز/تعز/اليمنأنثىسال عادل احمد عباد االهدل 

مؤكيد4468752015/201491.88علمي1919256علوم مالية ومصرفية01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرسلمان احمدعبده محمد القمهدي

مؤكيد4009512018/201786.25علمي1911136محاسبــة01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرسلمان قاسم سعيد خالد

مؤكيد5606312017/201683علمي1905264ادارة اعمال01/01/1998التعزيه/تعز/اليمنأنثىسلوى عبدالرقيب محمد ناجي 

مؤكيد5746152017/201690.38علمي1917274ادارة اعمال01/01/1998ماوية/تعز/اليمنذكرسليم خالد احمد محمد السلمي

مؤكيد5616302017/201680.5علمي1912890محاسبــة01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكرسليمان نعمان عبدهللا علي 

مؤكيد5623112017/201679.88علمي1919497اقتصاد01/01/1999التعزية-تعز /تعز/اليمنأنثىسمبة عبدالناصر محمد حسن االسدي

مؤكيد4694742014/201385علمي1910424محاسبــة01/01/1995القبيطة/لحج/اليمنأنثىسمية جالل علي غالب 

مؤكيد5630042017/201683علمي1913393علوم مالية ومصرفية01/01/1998التعزية/تعز/اليمنأنثىسمية عبدهللا عبد الولى صالح 
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مؤكيد5623962017/201686.13علمي1911042محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنأنثىسمية فيصل رشاد حسن فرحان

مؤكيد4032002018/201787علمي1913578ادارة اعمال01/01/2000التعزية/تعز/اليمنأنثىسمية لطف عبدالعزيز طميم

مؤكيد5612052017/201691.88علمي1909632محاسبــة01/01/2000السياني/تعز/اليمنأنثىسميحة محمد قاسم عبده غالب 

مؤكيد4039962018/201783.63علمي1909145تسويق01/01/2000التعزية /تعز/اليمنذكرسمير سلطان محمد ثابت

مؤكيد4077562018/201779.88علمي1917246محاسبــة01/01/2000خدير/تعز/اليمنذكرسند سليم عبده محمد القبيع

مؤكيد1325212017/201696.75علمي1904615محاسبــة01/01/1999القبيطة/لحج/اليمنأنثىسندريال عادل عبدالنور ناجي

مؤكيد4303002016/201579.13علمي1902853محاسبــة01/01/1996التعزية/تعز/اليمنأنثىسهى علي احمد ناجي

مؤكيد5637872017/201679.75علمي1912074علوم مالية ومصرفية06/20/2000صالة /تعز/اليمنأنثىسوزان خالد عبدالرب حزام شعالن

مؤكيد04015752018/201790.88علمي1901620ادارة اعمال01/01/2001القاهرة/تعز/اليمنأنثىسيدة محسن محمد احمد الوجيه

مؤكيد5605292017/201687.13علمي1907620ادارة اعمال01/01/1999القبيطة/لحج/اليمنذكرشامل انور عبدالرب احمد 

مؤكيد5673642017/201685.5علمي1910259محاسبــة06/16/2001دمنة خدير /تعز/اليمنأنثىشروق عبد الغني عبدالقوي علي الخطيب

مؤكيد3196082018/201778.75علمي1917493علوم مالية ومصرفية01/01/2001المسراخ/تعز/اليمنذكرشكيب عارف ابراهيم عبدالحق 

مؤكيد4177472018/201783.88علمي1912753ادارة اعمال01/03/1998مقبنة /تعز/اليمنأنثىشهرزاد سالم محمد عبدهللا 

مؤكيد4543762016/201581.63علمي1911407محاسبــة01/01/1998تعز مقبنة/تعز/اليمنأنثىشيماء سالم محمد عبدهللا 

مؤكيد4015772018/201787.13علمي1904165علوم مالية ومصرفية01/01/2000صاالة/تعز/اليمنأنثىشيماء سعيد علي مالك

مؤكيد5775502017/201692.38علمي1900188ادارة اعمال01/23/2001صالة/تعز/اليمنأنثىشيماء علي احمد صالح الحميقاني

مؤكيد04008902018/201791علمي1913111محاسبــة04/14/2001التعزية/تعز/اليمنأنثىشيماء محمد بجاش جعفر

مؤكيد5612132017/201688.38علمي1909628محاسبــة01/01/1997صالة/تعز/اليمنأنثىشيناز عمر سالم محمد علي 

مؤكيد5630062017/201679.5علمي1918464علوم مالية ومصرفية01/01/1998التعزية/تعز/اليمنأنثىصابرين حسن محسن علي الشماري

مؤكيد4026992018/201784.38علمي1917583محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرصادق علي سيف صادق الشجاع

مؤكيد4770852014/201383علمي1907803محاسبــة01/01/1996دمنة خدير/تعز/اليمنذكرصالح احمد  صالح ناجي الفقية

مؤكيد04039972018/201784.63علمي1909216تسويق01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكرصالح غازي احمد محمد

مؤكيد4026352018/201790علمي1913575ادارة اعمال01/01/1999التعزية/تعز/اليمنأنثىصفاء احمد علي غالب الوهباني 

مؤكيد4464772015/201490.13علمي1906093ادارة اعمال01/01/1996التعزية/تعز/اليمنذكرصفوان بجاش امين حسن 

مؤكيد4086062018/201777.38علمي1909333تسويق01/01/2000المظفر/تعز/اليمنذكرصفوت عبدالرحمن عبدالقادر قاسم الخطيب 

مؤكيد4101082018/201783.63علمي1911821محاسبــة01/01/2000شرعب الرونة/تعز/اليمنذكرصالح الدين منير حمود محمد
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مؤكيد6038132015/201493.75علمي1913605محاسبــة01/01/1998القبيطة/لحج/اليمنذكرصالح محمد علي سالم

مؤكيد4397272016/201585علمي1910445ادارة اعمال01/01/1999تعز/شرعب السالم/تعز/اليمنذكرصهيب معاذ سعيد عبده

مؤكيد4493502016/201589علمي1913262ادارة اعمال01/01/1997دمنة خدير /تعز/اليمنذكرضياء عبدالكريم مهيوب احمد السلمي 

مؤكيد5783852017/201679.38علمي1919667ادارة اعمال01/01/1998صالة/تعز/اليمنذكرطاهر سيف محمد فارع

مؤكيد4625512015/201489.75علمي1912917ادارة اعمال01/01/1997صبر الموادم/تعز/اليمنذكرطاهر عبدالباسط عبدالصمد عبدالغني

مؤكيد4294692016/201591.75علمي1916007محاسبــة01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرعاصم عبدهللا عبده سعيد العامري 

مؤكيد5625752017/201686.75علمي1908475محاسبــة01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرعاصم عبدالواحد محمد علي

مؤكيد4134822018/201789.5علمي1913536محاسبــة06/01/1998شرعب السالم /تعز/اليمنذكرعاصم محمد ناجي عثمان

مؤكيد448532016/201592.5علمي1915888ادارة اعمال01/01/1998ماوية/تعز/اليمنذكرعامر عبدهللا احمد عبدهللا

مؤكيد3183032018/201787.38علمي1913442تسويق06/24/2000صبر الموادم/تعز/اليمنذكرعامر عبدهللا عبدالمجيد عبدالحميد

مؤكيد4073902018/201780.88علمي1918527محاسبــة01/01/1998خدير/تعز/اليمنذكرعبالحكيم احمد قائد مهيوب

مؤكيد4037382018/201782.5علمي1915181ادارة اعمال01/01/1999التعزيه/تعز/اليمنذكرعبالرحمن ناجي قائد امين العصيمي

مؤكيد04007492018/201788علمي1919483ادارة اعمال01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكرعبد الرقيب مقداد يوسف حيدر

4027062018/201781.88علمي1911292محاسبــة01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرعبداالله عبدالنور غانم حسن 

4027062018/201781.88علمي1918106ادارة اعمال01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرعبداالله عبدالنور غانم حسن 

مؤكيد4564162015/201489.5علمي1911245تسويق01/01/1997شرعب السالم/تعز/اليمنذكرعبدالباقي حمود قائد علي 

مؤكيد5838622017/201676علمي1903376تسويق01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرعبدالحكيم محمود حمود ناجي الشجاع

مؤكيد4013452018/201786.25علمي1916797ادارة اعمال01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرعبدالحميد صالح عبدالحميد محمد

مؤكيد5628542017/201689علمي1903262محاسبــة01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرعبدالرحمن خليل قائد سعيد

مؤكيد4049272018/201777.5علمي1919890اقتصاد01/01/1999تعز- التعزيه/تعز/اليمنذكرعبدالرحمن محمد احمد

مؤكيد5714222017/201689.13علمي1909734محاسبــة01/01/1998شرعب السالم/تعز/اليمنذكرعبدالرحمن محمد ناجي محمد

مؤكيد4127482018/201783علمي1913116محاسبــة01/27/2000السالم /تعز/اليمنذكرعبدالرحيم محمد سعيد عثمان

مؤكيد4160812018/201787.88علمي1916432ادارة اعمال01/01/2001ماوية/تعز/اليمنذكرعبدالغفار صادق محمد سيف 

مؤكيد5608422017/201679علمي1909602تسويق01/02/1999التعزية/تعز/اليمنذكرعبدالفتاح جميل محمد سعيد 

مؤكيد5662272017/201676.38علمي1912898علوم مالية ومصرفية01/01/1996خدير/تعز/اليمنذكرعبدهللا احمد علي علي 

مؤكيد5624522017/201686.25علمي1908961تسويق01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكرعبدهللا حميد محمد حميد

يتم تحديد الرغبة االولى
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مؤكيد4007522018/201788.38علمي1906295محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرعبدهللا سعيد احمد علي عطيفة

مؤكيد4276512016/201589.63علمي1916513تسويق01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرعبدهللا سعيد قائد عبده العريقي 

مؤكيد4351542016/201586.25علمي1907494ادارة اعمال01/01/1997خدير/تعز/اليمنذكرعبدهللا عبدالرحمن عبده سعيد

مؤكيد4035302018/201789.38علمي1910559محاسبــة01/01/2001التعزية/تعز/اليمنذكرعبدهللا عبده مهيوب حسن

مؤكيد4645252015/201492.38علمي1908707محاسبــة01/01/1995ماوية/تعز/اليمنذكرعبدهللا قائد حسن سعيد

مؤكيد4134922018/201786.38علمي1913692محاسبــة01/01/1998شرعب السالم/تعز/اليمنذكرعبدالملك انور عبده محمد

مؤكيد4522642015/201476علمي1918796تسويق01/01/1997دمنة خدير /تعز/اليمنذكرعبدالولي محمد عبدالولي مهيوب 

مؤكيد4013592018/201785علمي1915000تسويق01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرعبدربه منصور علي حسن النجاشي

مؤكيد5682702017/201686.25علمي1907486علوم مالية ومصرفية2000/1/101/01/2000/تعز/اليمنذكرعرفات امين مهيوب حسن علي

مؤكيد4037412018/201782علمي1916132تسويق01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرعرفات حسن احمد عبادي 

مؤكيد4289262016/201587.63علمي1909014علوم مالية ومصرفية01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكرعرفات عبد المجيد علي بن علي

مؤكيد5628622017/201688.25علمي1913317علوم مالية ومصرفية01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرعزالدين سعيد عثمان ناجي

مؤكيد4825672014/201379.38علمي1904354علوم مالية ومصرفية01/01/1996شرعب السالم /تعز/اليمنذكرعصام محمد عبدهللا علي

مؤكيد4454562015/201487.75علمي1902515محاسبــة01/01/1998شرعب السالم /تعز/اليمنأنثىعصماء سيف عبدهللا منصر 

مؤكيد4027142018/201782.63علمي1913892تسويق01/01/2000التعزية /تعز/اليمنذكرعفيف سعيد محمد احمد 

مؤكيد4266572016/201589.63علمي1911368محاسبــة01/01/1994التعزية/تعز/اليمنذكرعقيد صدام ناجي سيف

مؤكيد5638072017/201679.38علمي1912071علوم مالية ومصرفية06/20/2000التعزية/تعز/اليمنأنثىعال خالد عبدالرب حزام شعالن

مؤكيد5730612017/201690.88علمي1909375محاسبــة01/01/2000الصلو/تعز/اليمنذكرعالء عبدالقادر محمد احمد

مؤكيد4013652018/201785.25علمي1916798ادارة اعمال01/01/1998صالة /تعز/اليمنذكرعالء عبدالمؤمن امين قاسم 

مؤكيد4007632018/201791.13علمي1914063محاسبــة01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرعالء فاروق عبده محمد الجندي 

مؤكيد04028972018/201780.25علمي1917612محاسبــة01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرعلي عبدالجليل محمد عثمان

مؤكيد4121492018/201782.75علمي1910065ادارة اعمال01/01/2000الرونة/تعز/اليمنذكرعلي منصور احمد قحطان

مؤكيد5635402017/201689.13علمي1913634ادارة اعمال01/01/1998التعزيه/تعز/اليمنأنثىعليا محمد عبده احمد فضل

مؤكيد5661122017/201682.75علمي1919678ادارة اعمال01/01/1997خدير/تعز/اليمنذكرعمار محمد احمد الصبري

مؤكيد4299932016/201578.5علمي1909773علوم مالية ومصرفية01/01/1996التعزية/تعز/اليمنذكرعمر احمد عبده عبده

مؤكيد1486482017/201681علمي1918425ادارة اعمال01/01/1998المسراخ/تعز/اليمنذكرعمر عبدالباري محمد احمد السروري
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مؤكيد4086142018/201779.25علمي1920016محاسبــة01/01/2000دمنة خدير /تعز/اليمنذكرعمر عبدالعزيز سعيد مقبل

مؤكيد4891142014/201392علمي1915476محاسبــة01/01/1997ماوية/تعز/اليمنذكرعمر علي قاسم ناشر المقرعي 

مؤكيد4528082015/201487.75علمي1918088محاسبــة01/01/1997تعز/ دمنة خدير /تعز/اليمنذكرعمر قائد سعيد عبدهللا

مؤكيد4461832016/201583.38علمي1909812تسويق01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرعمر محمد علي بشر

مؤكيد4037452018/201782علمي1913545تسويق01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرعمر ناجي سعيد ناجي 

مؤكيد4037462018/201784.75علمي1916336محاسبــة01/01/2000التعزيه/تعز/اليمنذكرعمر ناجي قائد امين العصيمي

مؤكيد4294802016/201590.5علمي1914858محاسبــة01/01/1994التعزية/تعز/اليمنذكرعمران عبدهللا عبدالولي صالح

مؤكيد5616542017/201680.5علمي1910871محاسبــة01/01/1998التعزيه- تعز  /تعز/اليمنذكرعمرو هزاع احمد مقبل

مؤكيد5623152017/201681.13علمي1912807محاسبــة01/01/1999التعزية /تعز/اليمنأنثىعنود محمد غالب علي 

مؤكيد4321582017/201683.13علمي1918358محاسبــة06/23/1998السياني /اب/اليمنذكرعياش صادق احمد قاسم ناجي شالف

مؤكيد4013802018/201784.75علمي1913535ادارة اعمال01/01/1998صالة مدينة تعز/تعز/اليمنذكرعيبان محمد مقبل السوري

مؤكيد5610512017/201682علمي1917001محاسبــة01/01/1998المظفر/تعز/اليمنذكرعيسى علي محمد علي الرباعي 

مؤكيد5610522017/201681علمي1910053تسويق01/01/1998صالة مدينة تعز/تعز/اليمنذكرعيسى منصور حسين قائد الداقعي

مؤكيد4210582018/201789.75علمي1919159علوم مالية ومصرفية01/01/1999صالة/تعز/اليمنذكرغاده نبيل محمد عبده

مؤكيد4079182018/201783.13علمي1913385محاسبــة01/01/2000دمنة خدير/تعز/اليمنذكرغازي محمود احمد محمد الصالحي

مؤكيد4166052016/201584.13علمي1915795ادارة اعمال07/01/1996السياني  /اب/اليمنأنثىغدير محمد عثمان عبده 

مؤكيد4454612015/201488علمي1902526محاسبــة01/01/1998التعزية /تعز/اليمنأنثىغصون عبده احمد مهيوب

مؤكيد4289362016/201586.25علمي1916470محاسبــة01/01/1996التعزية/تعز/اليمنذكرغفران علي محمد عبدهللا

مؤكيد4048672018/201782علمي1912651علوم مالية ومصرفية01/01/2000القاهرة /تعز/اليمنذكرغيداء منير عبدهللا احمد االنسي

مؤكيد5625032017/201681.38علمي1911403ادارة اعمال01/01/2000التعزية/تعز/اليمنأنثىفاتن فضل علي سيف محمد

مؤكيد5726592017/201679.63علمي1919554علوم مالية ومصرفية01/01/1998تعز/ شرعب السالم /تعز/اليمنذكرفاروق عبدالرحمن غالب عثمان 

مؤكيد1866892017/201687.63علمي1902759علوم مالية ومصرفية06/22/1998صالة/تعز/تعز/اليمنأنثىفاطمة حميد منصور احمد حسين

مؤكيد5630092017/201679.38علمي1917064علوم مالية ومصرفية01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكرفاطمة عبد العزيز احمد ناشر الربيعي 

مؤكيد4305552016/201588.75علمي1910131محاسبــة01/01/1998القاهرة مدينة تعز/تعز/اليمنأنثىفاطمة عبدالحافظ احمد محمد 

مؤكيد5623182017/201678.38علمي1919283اقتصاد07/01/1999التعزية-تعز /تعز/اليمنأنثىفاطمة محمد غالب راوح اليوسفي

مؤكيد5784042017/201680.88علمي1918892محاسبــة01/01/1998صبر الموادم/تعز/اليمنذكرفائز عبده محمد عبدهللا
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مؤكيد4119252015/201490.38علمي1906651ادارة اعمال01/01/1997التعزيه/تعز/اليمنذكرفتحي احمد حمود مارش

مؤكيد5784052017/201680.63علمي1919301ادارة اعمال01/01/1997صالة/تعز/اليمنذكرفتحي عبدالفتاح علي منصور

مؤكيد4135082018/201789علمي1914094محاسبــة01/01/2000شرعب السالم/تعز/اليمنذكرفرسان فؤاد عبدهللا سعيد 

مؤكيد4459962015/201491.63علمي1911433علوم مالية ومصرفية01/01/1997التعزية/تعز/اليمنأنثىفلاير امين صالح سالم الفالحي

مؤكيد4272112016/201586.38علمي1918481محاسبــة01/01/1997وصاب العالي /تعز/اليمنذكرفريد يحيى صالح محمد النهاري

مؤكيد5665622017/201679.38علمي1915066ادارة اعمال01/01/1998سامع /تعز/اليمنذكرفواز حمود احمد مهيوب

مؤكيد4647372015/201492.75علمي1919949اقتصاد01/01/1997ماويه /تعز/اليمنذكرفيصل علي غالب احمد الجنيد 

مؤكيد5623192017/201679.75علمي1919172محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنأنثىكاملة عبده ناجي احمد االسدي

مؤكيد4959322018/201780.63علمي1918060محاسبــة01/01/2000القاهرة/تعز/اليمنذكركمال بسام عبدالغني المجاهد

مؤكيد4025362018/201785.88علمي1916870محاسبــة01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكرلبيب محمد فارع مسعود

مؤكيد5610612017/201685.25علمي1908875محاسبــة01/01/1998صالة/تعز/اليمنذكرلؤي امين عبدهللا سرور الجنيد

مؤكيد4024752018/201786.75علمي1903003ادارة اعمال01/01/1999ماوية/تعز/اليمنذكرماجد طالل عبدالرب النجاشي

مؤكيد4027242018/201788.38علمي1913901تسويق01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرماجد محمد احمد نعمان الجهالني 

مؤكيد4020842018/201775.5علمي1910235علوم مالية ومصرفية01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرمازن محمود احمد عبده

مؤكيد4294842016/201587.88علمي1908270تسويق01/01/1997التعزيه/تعز/اليمنذكرمالك احمد عبدالواحد الرميمة 

مؤكيد5657882017/201685.5علمي1911832اقتصاد01/01/1999خدير/تعز/اليمنذكرمحاسن عبدالجليل بجاش عبدالرحمن

مؤكيد4014022018/201787.25علمي1912878محاسبــة01/01/1998حيفان/تعز/اليمنذكرمحمد  خالد علي شاهر

مؤكيد5629562017/201680.75علمي1908896تسويق01/01/1998التعزيه/تعز/اليمنذكرمحمد احمد احمد حسن الشرعبي 

مؤكيد4286462016/201586.63علمي1906586محاسبــة01/01/1998صالة/تعز/اليمنذكرمحمد احمد رزق مصلح الدبيلي

مؤكيد005628682017/201689.25علمي1908603محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد احمد عبدالواحد صالح

مؤكيد04289442018/201787.5علمي1916465محاسبــة01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد احمد محمد عبدهللا

مؤكيد5667012017/201682.88علمي1917872تسويق01/01/1999دمنة خدير/تعز/اليمنذكرمحمد اديب عبده محمد حسن

مؤكيد3353412018/201782.25علمي1917090محاسبــة08/10/1999القبيطه/لحج/اليمنذكرمحمد جمال محمد اسماعيل

مؤكيد4277052016/201591علمي1916524تسويق01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد سعيد قائد عبده العريقي 

مؤكيد4074062018/201780.13علمي1918531محاسبــة01/01/1999خدير/تعز/اليمنذكرمحمد سعيد محمد علي

مؤكيد4292192016/201588.75علمي1912817علوم مالية ومصرفية01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد سلطان علي اسماعيل 
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مؤكيد5778912017/201679.75علمي1911469محاسبــة01/01/1998صبر الموادم/تعز/اليمنذكرمحمد سمير عبدهللا سيف الحكيمي

مؤكيد4165532018/201785.13علمي1918805محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد سيف احمد محمد حزام

مؤكيد4266682016/201589علمي1911376محاسبــة01/01/1995التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد عبدالخبير خالد عبدالولي

مؤكيد4472382015/201486.13علمي1919423محاسبــة01/01/1995التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد عبدالدائم عبدالكافي عبده

مؤكيد5722392017/201682علمي1919017محاسبــة01/01/2000شرعب السالم/تعز/اليمنذكرمحمد عبدالرحمن عبدالقوي قاسم الفهيدي

مؤكيد4355982016/201588.38علمي1917557ادارة اعمال01/01/1997دمنة خدير/تعز/اليمنذكرمحمد عبدالرحمن عبدالواحد عبدهللا

مؤكيد4495402016/201593.25علمي1909430تسويق01/01/1997ماويه/تعز/اليمنذكرمحمد عبدالرحمن ملهي صالح

مؤكيد1334472017/201690.25علمي1911681محاسبــة01/01/1999لحج/تعز/اليمنذكرمحمد عبدالرؤوف عبده اسماعيل 

مؤكيد4509362015/201482علمي1908610تسويق01/01/1997حيفان/تعز/اليمنذكرمحمد عبدالعزيز عبده احمد 

مؤكيد4356012016/201587.25علمي1918072ادارة اعمال01/01/1998دمنة خدير تعز/تعز/اليمنذكرمحمد عبدالقادر عبدالواحد عبدهللا صالح

مؤكيد5677542017/201686.5علمي1911713محاسبــة01/01/1997سامع /تعز/اليمنذكرمحمد عبدالقوي سيف احمد

مؤكيد04352622016/201583.25علمي1905594تسويق01/01/1997دمنة خدير/تعز/اليمنذكرمحمد عبدهللا احمد  قائد السلمي 

مؤكيد5631872017/201686.13علمي1918032محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد عبدهللا حمود علي

مؤكيد5628712017/201687.25علمي1913266محاسبــة01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد عبدهللا خالد حاتم

مؤكيد4294882016/201585.88علمي1915204محاسبــة01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد عبدهللا غالب دحان الحميري 

مؤكيد4300022016/201575.63علمي1915724تسويق01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد عبده حمود ناجي القرينع

مؤكيد4462122016/201584.25علمي1909807تسويق01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد عبده سعيد مهيوب

مؤكيد5784242017/201682.88علمي1905389محاسبــة01/01/1999صبر الموادم/اب/اليمنذكرمحمد عبده صالح عبادي

مؤكيد4524702015/201483.13علمي1915970محاسبــة01/01/1995خدير/تعز/اليمنذكرمحمد عبده علي عبدالغني

مؤكيد5596302018/201783علمي1911492محاسبــة06/19/2000ذي السفال /اب/اليمنذكرمحمد عبده محمد احمد 

مؤكيد5631892017/201686علمي1918367علوم مالية ومصرفية01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد عبده محمد سعيد قائد 

مؤكيد4023892018/201786علمي1910629علوم مالية ومصرفية01/01/2001التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد عبده ياسر حسن

مؤكيد4277172016/201581.5علمي1910029محاسبــة01/01/1994التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد علي حمود سيف

مؤكيد4014182018/201789.38علمي1917822محاسبــة01/01/2000القبيطة/لحج/اليمنذكرمحمد علي راجح سالم القباطي

مؤكيد5746542017/201690علمي1904178محاسبــة01/01/1997ماوية/تعز/اليمنذكرمحمد علي محمد رضوان المقرعي

مؤكيد4105432014/201378.63علمي1902730علوم مالية ومصرفية05/02/1995ذي السفال/اب/اليمنذكرمحمد قاسم عبدالحميد عبده زاهر
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مؤكيد4267412016/201588علمي1904877محاسبــة01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد قائد علي علي

مؤكيد4455782015/201489.13علمي1913650محاسبــة06/24/1997التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد قائد غالب حسان 

مؤكيد4298822016/201578علمي1913233تسويق01/01/1999القاهرة/تعز/اليمنذكرمحمد منير عبدهللا احمد االنسي 

مؤكيد4033332018/201790.38علمي1918393ادارة اعمال01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرمحمد ناصر عبدهللا نعمان

مؤكيد4482432016/201582.5علمي1916236تسويق01/01/1995ماويه/تعز/اليمنذكرمحمد نجيب محمد سعيد

مؤكيد364482016/201578.25علمي1913098تسويق01/01/1998القبيطة /لحج/اليمنذكرمحمد نصر محمد عبدالمحمود

مؤكيد4445862018/201782.88علمي1919105محاسبــة01/01/1996التعزية /تعز/اليمنذكرمحمد نعمان عبده قائد 

مؤكيد4033352018/201783.63علمي1913452تسويق01/01/1999تعز/تعز/اليمنذكرمحمد ياسر عبدالجليل المريش 

مؤكيد4166212018/201791علمي1911712ادارة اعمال01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرمحمدعلي دحان غالب الوجيه

مؤكيد5743162016/201586علمي1909400تسويق01/01/1994التعزية/تعز/اليمنذكرمدحت صادق محمد عبدهللا اليوسفي

مؤكيد5784982017/201687.25علمي1906265ادارة اعمال01/01/1998صالة/تعز/اليمنأنثىمروى احمد سعيد حميد

مؤكيد4047012018/201783.25علمي1918132علوم مالية ومصرفية01/01/2001التعزية/تعز/اليمنأنثىمسك عبدالجبار عبدهللا حسين

مؤكيد4014312018/201789.63علمي1911881محاسبــة01/01/1999صالة/تعز/اليمنذكرمشتاق علي مسعد احمد صالح

مؤكيد5619632017/201687.25علمي1916397محاسبــة01/01/1998التعزية/تعز/اليمنذكرمصطفى احمد ياسين الدرواني

مؤكيد4037652018/201781علمي1916126تسويق01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكرمصطفى سيف محمد ناشر اسعد 

مؤكيد4165662018/201791علمي1914274تسويق01/01/2000ماويه /تعز/اليمنذكرمعاذ محمد علي السلمي

مؤكيد4322352017/201683.12علمي1916740محاسبــة07/04/1998ذي السفال/اب/اليمنذكرمعاذ مصلح فارع حسن فضل

مؤكيد5617872017/201681.13علمي1916298تسويق07/02/2000التعزية/تعز/اليمنذكرمعتصم محمد عبدهللا شايف الباز 

مؤكيد4135222018/201788.38علمي1914597محاسبــة01/01/2000شرعب السالم/تعز/اليمنذكرمكرم احمد غالب احمد

مؤكيد4007972018/201789علمي1905719ادارة اعمال01/01/2001التعزيه/تعز/اليمنذكرمنتصر عبدالرقيب محمد ناجي

مؤكيد3196502018/201783.13علمي1907581محاسبــة01/01/1999المسراخ /تعز/اليمنأنثىمهى طاهر محمد عبدالرقيب الفقيه

مؤكيد4166172016/201583.25علمي1912433ادارة اعمال06/22/1997السياني /اب/اليمنأنثىميساء محمد احمد عبده الصفواني 

مؤكيد4010732018/201782.38علمي1910717علوم مالية ومصرفية01/01/1995التعزية/تعز/اليمنذكرنائف حمود علي ثابت

مؤكيد4143192018/201780.25علمي1919018محاسبــة01/01/1999شرعب السالم/تعز/اليمنذكرنجم الدين محمد غالب حسن الصليحي

مؤكيد5781782017/201682.88علمي1913332محاسبــة01/01/1998صبر الموادم/تعز/اليمنأنثىنجود سعيد احمد حسن احمد

مؤكيد٤01٦2٩2018/201782.25 علمي1916233علوم مالية ومصرفية01/01/1995صاله/تعز/اليمنأنثىنجوى علي محمد علي ناشر 



تاكيد%المعدل عام التخرجرقم الجلوسنوع الثانويةرقم التنسيقالتخصصتاريخ الميالدمحل الميالدالنوعاسم الطالبم

(احلوبان ــ مبنى جامعة العلوم والتكنولوجيا اجلديد:املركز االمتحانـــي  )حســـــــــــب الرغبة األولـــــــــــــى للطالب  
أي طالب ســـــدد رسوم التنسيق ومل يرد امسه ادناه عليــه التواصل على االرقام التالية 

ـــ  باالتصال أو عرب الواتس الرسال نسخة من السند777124129ـــ774796283 ــ777114239 ــ 777047883ــ 

الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تعز

نيابة شؤون الطالب

االدارة العامة للقبول والتسجيل
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مؤكيد5742092017/201689.25علمي1907216محاسبــة01/01/1999ماوية/تعز/اليمنذكرنجيب قائد زيد عبدهللا

مؤكيد4201252018/201782علمي1906413محاسبــة01/01/2000صبر الموادم/تعز/اليمنذكرنجيب محمد قائد مانع يحيى

مؤكيد5673912017/201685.13علمي1910266محاسبــة06/16/1999دمنة خدير /اب/اليمنأنثىنرمين عبدالغني عبدالقوي علي الخطيب

مؤكيد4047102018/201785.38علمي1904720ادارة اعمال01/01/1998صالة/تعز/اليمنأنثىنسرين محمد سعيد محمد صالح

مؤكيد4047042016/201593.75علمي1905924ادارة اعمال11/26/1998التعزية/تعز/اليمنأنثىنسمة عبدالوهاب عبدالعليم عبدالجامع

مؤكيد5761362017/201680علمي1911539محاسبــة01/01/2000مقبنة/تعز/اليمنأنثىنسيبة عبدهللا محمد غالب

مؤكيد4670412014/201388علمي1915186محاسبــة01/01/1994صالة/تعز/اليمنذكرنعمان علي غالب احمد المقرعي

مؤكيد4074112018/201779.88علمي1911012محاسبــة01/01/1996خدير/تعز/اليمنذكرنواف عبدالرب سعيد محمد 

مؤكيد4047172018/201789.25علمي1910135ادارة اعمال07/18/1999تعز - التعزية /تعز/اليمنأنثىنوال فهمي امين مكرد العريقي

مؤكيد4035502018/201789.25علمي1913278محاسبــة01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكرنيازي عبدهللا عثمان ناجي

مؤكيد4016982018/201795.38علمي1919304محاسبــة12/17/1999القاهرة/تعز/اليمنذكرهارون محمد قائد سعيد المجيدي 

مؤكيد4465492015/201488.75علمي1909631محاسبــة01/01/1996التعزية/تعز/اليمنأنثىهالة عبدالحكيم محمد امين حسن

مؤكيد4460162015/201487.25علمي1903554ادارة اعمال01/01/1997تعز/تعز/اليمنأنثىهالة عبده محسن محمد العديني 

مؤكيد4335912016/201588.63علمي1916253علوم مالية ومصرفية01/01/1997حيفان/تعز/اليمنأنثىهالة نجيب عبدالمجيد عبدالخالق 

مؤكيد4647512015/201492.25علمي1916594محاسبــة01/01/1997ماوية/تعز/اليمنذكرهاني محمد غالب احمد المقرعي

مؤكيد4543992016/201587علمي1912735محاسبــة01/01/1999تعز مقبنة/تعز/اليمنأنثىهبة انور محمد عبده سليمان

مؤكيد4016392018/201783.38علمي1903867ادارة اعمال01/01/1999صالة/تعز/اليمنأنثىهبة عارف سيف عنتر

مؤكيد4009202018/201794.88علمي1911905محاسبــة01/01/2000التعزية/تعز/اليمنأنثىهبة عبدهللا محمد علي الصبري 

مؤكيد4526972015/201490علمي1909705محاسبــة12/23/1998الراهدة/تعز/اليمنأنثىهدى محمد عبدالرحمن علي 

مؤكيد4703612015/201486.38علمي1912742محاسبــة01/01/1997مقبنة /تعز/اليمنأنثىهديل انور محمد عبده سليمان

مؤكيد5789802018/201789.25علمي1908624تسويق01/01/1994صالة/تعز/اليمنأنثىهديل عبدالحميد علي عبدهللا 

مؤكيد4356092016/201583.63علمي1919651محاسبــة01/01/1999دمنة خدير/تعز/اليمنذكرهالل حسين محمد قائد العزيبي 

مؤكيد4034672018/201787.38علمي1919005ادارة اعمال01/01/1999تعز/التعزيه/تعز/اليمنأنثىهنادي عبد الحكيم محمد امين

مؤكيد4016482018/201786.63علمي1911450محاسبــة06/19/2001التعزية/تعز/اليمنأنثىهنادي علي مرشد احمد 

مؤكيد4024882018/201782علمي1912760ادارة اعمال01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكروجيه منير سيف علي القباطي 

مؤكيد4709842014/201380علمي1916262اقتصاد01/01/1996التعزية/تعز/اليمنذكروديع ابراهيم عباس عثمان الوليدي 
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(النظام العام ) 2019/07/19كشف بامساء الطلبة املستكملني الجراءات التنسيــق بكلية العلوم االداريـــة باحلوبان حتى تاريخ 

مؤكيد4135312018/201790.25علمي1909438محاسبــة06/13/2000شرعب السالم /تعز/اليمنذكروسام فواز محمد دبوان محمد

مؤكيد5779782017/201674.63علمي1913890علوم مالية ومصرفية01/01/1998صبر الموادم/تعز/اليمنذكروسيم عبدالسالم علي سعيد

مؤكيد4161482018/201786علمي1909667علوم مالية ومصرفية01/01/1999ماوية/تعز/اليمنذكروضاح ناجي صالح محمد

مؤكيد4359042016/201585.38علمي1903073محاسبــة01/01/1998خدير/تعز/اليمنذكروليد احمد دبان سالم

مؤكيد4014622018/201787.38علمي1908920محاسبــة01/01/2000التعزية/تعز/اليمنذكروهيب طاهر قاسم علي الريمي

مؤكيد4755972014/201389.75علمي1913019ادارة اعمال01/01/1995خدير/تعز/اليمنأنثىوئاد عادل قائد درهم

مؤكيد4528402015/201487.88علمي1917796محاسبــة01/01/1996دمنة خدير تعز/تعز/اليمنذكرياسر احمد محمد سعيد العزيبي

مؤكيد4471112015/201483.88علمي1916551محاسبــة01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكرياسر عبدهللا حمود علي مرعي 

مؤكيد4299402016/201580.5علمي1906130تسويق01/01/1997التعزيه/تعز/اليمنذكرياسين حميد محمد حميد

مؤكيد4493602016/201590علمي1913257ادارة اعمال01/01/1995ماوية/تعز/اليمنذكريحيى عبده احمد محمد الحمري

مؤكيد4204252018/201790علمي1913651محاسبــة01/01/2001التعزية/تعز/اليمنأنثىيسرى عادل احمد احمد زرعة

مؤكيد5606842017/201686.88علمي1916138محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنأنثىيسرى علي محمد عبدالرحمن

مؤكيد4495532015/201494علمي1914217تسويق01/01/1998ماويه/تعز/اليمنذكريعقوب لطف على حسن

مؤكيد4165782018/201790علمي1914272تسويق01/01/1999ماوية/تعز/اليمنذكريوسف حسن قائد احمد

مؤكيد5608632017/201679علمي1909610تسويق04/07/1998التعزية/تعز/اليمنذكريوسف سلطان دائل محمد 

مؤكيد4472892015/201486.75علمي1914635محاسبــة01/01/1996التعزية/تعز/اليمنذكريوسف سلطان طاهر علي

مؤكيد5617622017/201684.13علمي1915320محاسبــة01/01/1999التعزية/تعز/اليمنذكريوسف عبده علي احمد

مؤكيد4648242015/201495.13علمي1916217محاسبــة01/01/1997ماوية/تعز/اليمنذكريوسف عبده علي محمد 

مؤكيد5646882018/201782.63علمي1915997محاسبــة07/01/1999السياني /اب/اليمنذكريوسف علي محمد احمد مهدي

مؤكيد5672952017/201687.75علمي1909456محاسبــة01/01/1999دمنة خدير/تعز/اليمنذكريونس صادق محمد عبدهللا

مؤكيد4295042016/201582.75علمي1910846تسويق01/01/1997التعزية/تعز/اليمنذكريونس علي عبدالقوي الرميمه 


