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2.01E+08سحر ناجي عبدهللا عبدالعزيز التميمي  Sahar Naji Abdullah Abdulaziz Altamimi 20192جيد76.77يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08ربيع ايوب احمد هزاع الدبعي  Rabea Ayoub Ahmed Hazaea Aldubai 20192جيد78.66يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08نصر مامون عبده حميد  Nasr Mamon Abdo Hamid 20192جيدجدا89.72يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08ندى نعمان حسن دمحم  Nada Noaman Hassn Mohammed 20192ممتاز مع مرتبة الشرف96.58يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08سمر حمود سلطان دمحم احمد الجعفري  Samar  Hamood Sultan Mohammed Ahmed  Al- Gaafari 20192جيد79.16يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08حسان دمحم احمد حسن  Hassan Mohammed Ahmed Hasan 20192جيدجدا83يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08زهوة دمحم علي سليمان الشميري  Zahwa Mohammed Ali Sulaiman Al-Shameri 20192ممتاز مع مرتبة الشرف92.1يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08عبداالله دمحم دمحم احمد سيف  Abdulelah Mohammed Mohammed Ahmed Saif 20192جيد78.71يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08دمحم فؤاد عبد الودود عطا نعمان  Mohammed Fuad Abdulwadod Ata Noman 20192ممتاز مع مرتبة الشرف94.55يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08عزالدين عبدالقوي دمحم هزاع الصبري  Ezzaldeen Abdulqawi Mohammed Hazaea Al-Sabri 20192ممتاز مع مرتبة الشرف90.89يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08بسمة عبدهللا ثابت قاسم السامعي  Basma Abdullah Thabet Kasem Al Sameei 20192ممتاز مع مرتبة الشرف92.39يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08بالل دمحم علي سعيد  Belal Mohammed Ali Saeed 20192جيدجدا86.02يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08شيماء دمحم حزام احمد الخليدي  Shima Mohammed Hezam Ahmed Al-Kholidy 20192ممتاز مع مرتبة الشرف93.48يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08دمحم عبدهللا علي دمحم مدهش  Mohammed Abdullah Ali Mohammed Modhesh 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف88.98يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08عمرو عدنان امين قاسم  Amr Adnan Amin  Qassim 20192ممتاز مع مرتبة الشرف90.29يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08الشافعي عبدالسالم عبده عثمان الحميدي  Alshafai Abdalsalam Abdo Othman Al homaidy 20192ممتاز مع مرتبة الشرف93.5يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08رباب عبدهللا دمحم احمد باوزير  Rabab Abdullah Mohammed Ahmed Bawazier 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف86.06يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.01E+08منصور عبدالسالم حمود علي  Mansoor   Abdulsalam  Hamood  Ali 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف88.69يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية

2.02E+08مروة عبدالرحمن دمحم نعمان العريقي  Marwa AbdoAlrahman Mohammed Noaman Alariqy 20192جيدجدا82.92يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية

2.02E+08ذكرى عبده احمد خالد عبده  Thekra Abdo Ahmed Khaled Abdo 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف85.88يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية

2.01E+08نجاة احمد انعم احمد  Najat Ahmed Anam Ahmed 20192جيد75.22يمنية التمريض العلوم الطبية والصحية

2.01E+08سارة سمير ردمان دمحم  Sarah Samer Radman Mohammed 20192جيدجدا83.75يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية

2.01E+08هبة حمود مقبل قائد محسن  Hebah Hamood Moqbel Qaid Mohsen 20192ممتاز مع مرتبة الشرف96.92يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية

2.02E+08حنين عبدهللا عبده سيف  Hanin Abdullah Abdo Saif 20192جيدجدا82.44يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية

2.02E+08شيماء شوقي عبدالمولى عبدهللا  Shaima'a Shauwqi Ab.Almawla Abdullah 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف88.12يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية

2.02E+08تسنيم دمحم احمد عبدالدائم القاضي  Tasnim Mohammed Ahmed AbduAl-daim Al-Qadhi 20192جيدجدا82.29يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية

2.02E+08فردوس غالب عبده احمد الصوفي  Fardous Ghaleb Abdo Ahmed Al-Soufi 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف88.96يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية

2.02E+08سهى علي قاسم علي الحاج  Suha Ali Qasem Ali Alhaj 20192جيد79.42يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية

2.02E+08نجالء عادل حميد احمد النجادي  Naglaa Adel Hamid Ahmed  Al-Najadi 20192جيدجدا82.75يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية

2.02E+08سارة احمد درهم قاسم الصلوي  Sarah Ahmed Derhem Qasem Al-Selwi 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف89.02يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية

2.02E+08اية علي عبدهللا احمد الزغروري  Aya Ali Abdullah Ahmed AL-Zaghruri 20192ممتاز مع مرتبة الشرف90.65يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية

2.01E+08ندى مرشد احمد حسن  Nada Murshed Ahmed Hasan 20192جيدجدا81.06يمنية علوم حاسوب الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08مريم امين عبدالواحد احمد  Mariam Amin Abdalwahed Ahmed 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف83.02يمنية الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08اركان عادل عبدالغفار هزاع  Arkan Adel Abdulghaffar Hazaea 20192جيدجدا83.33يمني الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08زياد عبدالمجيد مرتضى عثمان  Zeeyad Abdulmajeed  Murtadha  Othman 20192ممتاز مع مرتبة الشرف96.05يمني الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08هبة دمحم حسن عبدالجليل دمحم المليك  Hiba Mohammed  Hassan Abduljalil Mohammed Al Molik 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف87.49يمنية الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08مدين عبدالجبار احمد دمحم المجاهد  Madyan Abduljabbar Ahmed Mohammed Al-Mogahed 20192جيد77.82يمني الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08حسام عبد المجيد خالد احمد  Husam Abdulmajeed Khaled Ahmed 20192جيدجدا80.34يمني الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08اكرم عبدهللا يحي دمحم مرشد  Akram Abdullah Yahya Mohammed  Murshed 20192ممتاز مع مرتبة الشرف93.39يمني الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08سبأ ذياب سلطان عبدالرب  Saba Dheyab Sultan Abdulrab 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف84يمنية الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08هبة عبدهللا دمحم علي ثابت  Heba Abd Allah Mohammad Ali Thabit 20192ممتاز مع مرتبة الشرف90.44يمنية الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08نزار سعيد دمحم غالب  Nezar Saeed Mohammed Ghaleb 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف85.72يمني الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08ُحسن رشيد عبده طاهر انعم  Hosn Rashed Abdu Taher Anam 20192جيدجدا88.47يمنية تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08شكري عبدالواحد حمود عبده  Shukri Abdulwahid Hamood Abdo 20192جيدجدا86.53يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات

2.02E+08عبدالعليم دمحم منصور سيف الربوعي  Abdalalim Mohammed Mansor Saif Alrabooie 20192ممتاز مع مرتبة الشرف91.53يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات

2.02E+08دمحم عبدالقوي دمحم حسن  Mohammed Abdulqawi Mohammed Hasan 20192جيدجدا80.81يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات

2.02E+08دمحم مدهش علي قاسم  Mohammed Mudhsh Ali Qasem 20192جيد79.91يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات

2.02E+08سليمان عبدالسالم عبدالرحمن قاسم الشميري  Suliman Abdulsalam Abdulrahman Qasem Al-Shameri 20192ممتاز مع مرتبة الشرف92.04يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات

2.02E+08دمحم خالد سعيد حزام الذبحاني  Mohammed Khaled Saeed Hezam AL-Dhubani 20192جيد73.02يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات

2.02E+08ايمن صالح عبده ناجي مثنى  Aiman Saleh Abdo Nagi Mothana 20192ممتاز مع مرتبة الشرف91.6يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات

2.02E+08عبدهللا عمر هيال فرحان  Abdullah Omar Hial Farhan 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف84.49يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات

2.01E+08سهى عبدالقادر ظافر حيدر  Suha Abdolqader Dhafer Haider 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف84.55يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08اسماء ناجي دمحم علي العوسجي  Asma Naji Mohammed Ali Al.Awsagi 20192ممتاز مع مرتبة الشرف92.74يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08شيماء خالد عبدالقادر عبدهللا العريقي  Shaima Khalid Abd  AL-Qader  Abd Ullah  Alariqi 20192ممتاز مع مرتبة الشرف91.47يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08زينب عبدالجليل حيدر سعيد االغبري  Zinab Abdulgaleel  Haider Saeed Al-Aghbari 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف89.89يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08امجد عبدهللا دمحم الجرموزي  Amjad Abdullah  Mohammed  Al-garmozy 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف87.76يمني طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08بسمة عبدهللا احمد دمحم  الريمي  Basma  Abdullah Ahmed Mohammed Al-Raimi 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف84.32يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08رشدي عبدهللا مرشد االهدل  Rushdi Abdullah Murshed AL-Ahdal 20192جيدجدا83.93يمني طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08عبير نصر منصور شائف  Abeer Nasr Mansoor Shaif Al-areqi 20192جيد72.71يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08امة السالم عبدالقوي دبوان سيف المخالفي  Amat AL Salam Abdulqawi Dabwan Saif AL-mekhlafi 20192جيد76.7يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08لمياء دمحم احمد عبدالجليل  Lamia Mohammed Ahmed Abd Al galil 20192جيدجدا82.21يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08لينا مرشد علي ملهي  Lina Murshed Ali Mulhy 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف86.93يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08هنادي عادل حميد احمد  Hanadi Adel Hameed Ahmad 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف86.25يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08امل حميد مارش قحطان  Amal Hamid Maresh Qahtan 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف85.63يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08دعاء امين دمحم عبدهللا  Doa'a Ameen Mohammed Abdullh 20192جيدجدا82.11يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08جواهر علي دمحم قائد عبدهللا  Gawaher Ali Mohammed  Qaid Abdullah 20192جيد79.09يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08روان احمد نعمان حزام المليكي  Rawan Ahmed Noman Hezam Al-Molik 20192ممتاز مع مرتبة الشرف91.37يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08عيسى علي سنحان قاسم  Esa Ali Sanhan Qasem 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف86.55يمني طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08دعاء عبدهللا عبدالمولى احمد  Doa'a  Abdullah Abdulmaula Ahmed 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف85.92يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08معالي محمود دمحم عبده  Ma’ali Mahmoud  Mohammed Abdo 20192ممتاز مع مرتبة الشرف94.03يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08صالح صالح احمد قاسم البلعسي  Saleh Saleh Ahmed Qasim Albalasi 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف87.88يمني طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08احمد عامر دمحم عبدالستار  Ahmed Amer Mohammed Abdulsattar 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف86.03يمني طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.01E+08سارة مارش عبده سيف  Sara Maresh Abdu Saif 20192ممتاز مع مرتبة الشرف90.41يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان

2.02E+08مريم دمحم داؤود عبدالرحيم منصر الوليدي  Mariam Mohammed Dawood Abdulrahim Monsar Al-Walyedy 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف84.22يمنية فني اسنان طب الفم واألسنان

2.02E+08سكينة دمحم احمد عثمان العديني  Sukainah Mohammed Ahmed Othman ALodiny 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف87.63يمنية فني اسنان طب الفم واألسنان

2.02E+08رشا مصطفى سيف ناجي الخليدي  Rasha Mustafa Saif  Naji Al khlidi 20192جيد75.78يمنية فني اسنان طب الفم واألسنان

2.02E+08بسمة قائد حميد احمد  Bassma Ka'ad Hamed Ahmed 20192ممتاز مع مرتبة الشرف91.59يمنية فني اسنان طب الفم واألسنان

2.02E+08منال عبدهللا دمحم عبدالرقيب الحمادي  Manal Abdullah Mohammed Abdulraqeb  Alhammadi 20192جيد72.38يمنية المحاسبة إدارة األعمال

2.02E+08رشيد دمحم عبدالمجيد قاسم الفهيدي  Rashed Mohammed Abdulmajeed Qasem Alfuhidy 20192ممتاز مع مرتبة الشرف95.62يمني المحاسبة إدارة األعمال

2.02E+08مامون دمحم عبدهللا عبدهللا عقالن  Maamon Mohammed Abdullah  Abdullah Aqlan 20192ممتاز مع مرتبة الشرف92.68يمني المحاسبة إدارة األعمال

2.02E+0820192ممتاز مع مرتبة الشرف95.3يمنية المحاسبة إدارة األعمال شيماء عدنان عبدهللا قائد

2.02E+08عيسى علي قاسم احمد  Eissa Ali Qasem Ahmed 20192جيدجدا81.54يمني المحاسبة إدارة األعمال

2.02E+08اقدار احمد دمحم حسين االنسي  Akdar  Ahmed  Mohammed Hussein Alansy 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف84.58يمنية المحاسبة إدارة األعمال

2.02E+08دمحم عبداالله عبده بدر  Mohammed Abdulelah Abdo Badr 20192ممتاز مع مرتبة الشرف91.64يمني المحاسبة إدارة األعمال

2.02E+08الفت دمحم عبدالقادر طالب العريقي  Olfat Mohammed Abdelkader Taleb AL-Ariqi 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف86.52يمنية المحاسبة إدارة األعمال

2.02E+08عبدالكريم امين عبدالواحد احمد العريقي  Abdulkarim Amin Abdelwahed Ahmad Alariqi 20192جيدجدا81.34يمني المحاسبة إدارة األعمال

2.01E+0820192جيد75.43يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  لينا عبدهللا ناجي ثابت

2.01E+0820192مقبول61.47يمني إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  هشام عبد هللا ناجي ثابت

2.02E+08علي فيصل علي خالد  Ali Faisal Ali  Khaled 20192جيدجدا87.56يمني إدارة األعمال إدارة األعمال

2.02E+08اسامة دمحم علي دمحم  Osamah  Mohammed Ali Mohammed 20192جيد65.71يمني إدارة األعمال إدارة األعمال

2.02E+08هدنة عبدالقادر صالح عبدالقوي الجهوري  Hudna Abdulqader Saleh Abdalqwy Algahuri 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف89.13يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال

2.02E+08معاذ عبدهللا جعفر علي  Muath Abdulla Gaffer Ali 20192جيد71.6يمني إدارة األعمال إدارة األعمال

2.02E+08سارة علي علي ناصر الشرماني  Sara Ali Ali Nasser Al shormani 20192جيد78.48يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال

2.02E+08انهار دمحم احمد عبدالدائم القاضي   Anhar Mohammed Ahmed Abdual.daim 20192جيدجدا83.85يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال

2.02E+08عبدالغني عثمان قائد عثمان  AbdulGhani Othman Qaid Othman 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف88.21يمني إدارة األعمال إدارة األعمال

2.02E+08عبدالعزيز طاهر علي قاسم  Abdalaziz Taher Ali Qaseem 20192جيد78.63يمني إدارة األعمال إدارة األعمال

2.02E+08مجد عبدالحكيم دمحم عبدالرحمن العريقي  Magd Abdulhakim Mohammed  Abdulrahman Al-Areqi 20192جيدجدا85.96يمني إدارة األعمال إدارة األعمال

2.02E+08شيماء احمد هزاع الحاج  Shimaa Ahmed Hazaa AL-Hajj 20192جيدجدا83.42يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال

2.02E+08دمحم عبدهللا عبده احمد  Mohamed Abdallah Abdoh  Ahmed 20192جيد72.42يمني إدارة األعمال إدارة األعمال

2.02E+08منير مهيوب عبده قاسم  السبئي  Moneer  Mahuop Abdo Qasem Al-sabaee 20192ممتاز مع مرتبة الشرف92.98يمني إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال

2.02E+08زياد علي سيف منصور النقيب  Zeyad Ali Saif Mansoor Al-Naqeeb 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف87.89يمني إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال

2.02E+08منية ناجي مدهش سعيد دمحم الشرماني  Monia Naji Mudhsh Saeed Mohammed 20192ممتاز مع مرتبة الشرف91.91يمنية إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال

2.01E+0820192جيد75.13يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية - - - -  سارة عبدهللا عبدالجبار دمحم

2.01E+08ريهام دمحم عبدهللا علي  Reham Mohammed Abdallah Ali 20192جيدجدا80.71يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.01E+08نوال حميد علي احمد  Nawal Hamid Ali Ahmed 20192جيدجدا83.13يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.01E+08نزهة محمود حميد عبدالوهاب  Nuzha Mahmod Hameed Abd ALwahab 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف88.69يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.01E+08ثريا دمحم ثابت ناجي السامعي  Thoraia Mohamed Thabet Naji  Al Samai 20192جيد78.25يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.01E+08افنان منصور دمحم قائد العذري  Afnan Mansor Mohammed Qaid  Alothari 20192جيد74.07يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.01E+08سوسن حيدر احمد قائد غانم الغانم  Sosn Haidar Ahmed Qaid Ghanem ALghanem 20192جيد79.35يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.02E+08مريم دمحم احمد عبدالدائم  Maryam  Mohammed Ahmed Abdualdaim 20192جيدجدا81.44يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.02E+08سهام منصور احمد علي  Siham Mansoor Ahmed Ali 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف89.71يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.02E+08عائشة منصور احمد علي الشرماني  Aisha Mansoor Ahmed Ali AL-Sharmani 20192جيدجدا84.44يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.02E+08خالد عبده طاهر عبداللطيف  Khaled Abdo Taher Abdu Al 20192جيد79.98يمني علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.02E+08خديجة عبدالرحمن صالح فرحان  Khadija Abdulrahman Saleh Farhan 20192جيدجدا83.82يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.02E+08اسماء دمحم عبدهللا عبده احمد  Asma Mohammed Abdullah Abdo Ahmed 20192ممتاز مع مرتبة الشرف92.47يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.02E+08دعاء عبدالملك عثمان إسماعيل  Doa'a Abdulmalik Othman Esmail 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف87.87يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.02E+08اسماء دمحم دمحم عبده الحشيبري  Asma Mohammed Mohammed Abdu Al-Hashibry 20192جيد76.69يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية

2.01E+08شمسان طاهر غالب دمحم  Shamsan Taher Ghalib Mohmmed 20192جيدجدا81.34يمني الشريعة و القانون العلوم اإلنسانية

2.02E+08جميلة عبدالقادر صالح عبدالقوي الجهوري  Gamila Abdulqader Saleh Abdalqwy Algahuri 20192جيدجدا87.54يمنية الشريعة و القانون العلوم اإلنسانية

2.02E+08شيماء دمحم حمود محسن الغيلي  Shaima'a Mohammed Hamood Mohsen Al-ghaili 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف87.23يمنية الشريعة و القانون العلوم اإلنسانية

2.01E+08خديجة عبدالخالق احمد علي  Khadija Abdul-khaliq Ahmed Ali 20192جيدجدا81.81يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.01E+08تنوير عبدالعزيز نصر سعيد  Tanweer Abdulaziz Nasr Saeed 20192جيدجدا85.4يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.01E+08مشيرة احمد سعيد دمحم مصلح  Musherah  Ahmed Saeed  Mohammed Musleh 20192جيد67.71يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.01E+08مشيرة رياض عبدالواسع عبده عبدهللا  Moshera Ryad Abd Alwasa Abdo Abdo Abdullah 20192مقبول61.1يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.02E+08امةهللا محفوظ دمحم عبدالرحمن  Amatallah Mahfouz Mohammed Abdulrahman 20192جيد67.13يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.02E+08خديجة طارق دمحم عبدالولي العسر  Khadija Tareq Mohammed Abdulwali Alaser 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف86.29يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.02E+08ماريا محمود علي ناجي الصبري  Maria Mahmoud Ali Najei Alsabry 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف85يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.02E+08رشا نبيل خالد دمحم سيف  Rasha Nabil Khalid Mohammed Saif 20192جيدجدا81.58يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.02E+08رنيم بشير احمد حمود الجعيدي  Raneem Basher Ahmad Hamood Al-joaudi 20192جيد78.67يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.02E+08امة هللا دمحم ردمان فرحان  Amatellah Mohammed Radman Farhan 20192ممتاز مع مرتبة الشرف93.58يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.02E+08نوران فؤاد دمحم سعيد  Noran Fuad Mohammed Saeed 20192جيدجدا مع مرتبة الشرف84.1يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.02E+08سونيا حسن علي حسين  Sanya Hassan Ali Husien 20192جيد76.13يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية

2.01E+08فاطمة علي سعيد فرحان  Fatima Ali Saeed Frhan 20191جيد75.8يمنية التمريض العلوم الطبية والصحية

20191جيد69.06يمني التسويق إدارة األعمال Ahmed Ismaeel Ahmed Abdullah  احمد اسماعيل احمد عبدهللا201311352

20193جيد70.89يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Aiman Abdulsalam Moqbel Hamed Al-Moliky  ايمن عبدالسالم مقبل حامد المليكي201311048

20193جيد79.1يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Haithm Abdulrahman Mohammed Abdo  هيثم عبدالرحمن دمحم عبده201311385

20193جيد79.11يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Salah Ahmed Abdo Mohammed Algahlany  صالح احمد عبده دمحم الجهالني201411003

20193جيدجدا81.32يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Redhwan Hamood Sarhan Qasem  رضوان حمود سرحان قاسم201411068

20193جيدجدا81.42يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Habeb Abdualhafidh Qaid Sanhan Al-Seragi  حبيب عبدالحفيظ قائد سنحان السراجي201411506

20193جيدجدا مع مرتبة الشرف84.94يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Naeem Abdulrab Ahmed Abdullah  نعيم عبدالرب احمد عبدهللا201411566

20193جيدجدا80.94يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية Marwa Abdualdaim Sallam Abdullah  مروة عبدالدائم سالم عبدهللا201611165

20193جيد77.56يمني الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات Osamah Abdulhameed Thabit Saeed  اسامه عبدالحميد ثابت سعيد201411036

20193جيد72.8يمنية الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات Lina Qaiser Mohammed Abdulaziz ALdobai  لينا قيصر دمحم عبدالعزيز الدبعي201411214

20193جيد79.56يمني الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات Yousef Ahmed Hezam Amer  يوسف احمد حزام عامر201411241

20193جيد79.57يمني الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات Husam Adel Ali Ahmed Almashraqi  حسام عادل علي احمد المشرقي201411395

20193جيد75.46يمني الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات Mohammed Noman Saeed Yahya  دمحم نعمان سعيد يحيى201411604

20193جيدجدا89.4يمني الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات Abdul-kawi Ali Abdo Saif Al-Abiad  عبدالقوي علي عبده سيف االبيض201411645

20193جيد71.16يمنية الهندسة معمارية الهندسة وتقنية المعلومات Ghadi Aref Ahmed Ali  غدي عارف احمد علي201611157

20193جيد66.21يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Hesham Sadq Abdullah Mohammed Yahia  هشام صادق عبدهللا دمحم يحي201411106

20193مقبول60.22يمني المحاسبة إدارة األعمال - - - -  حمدي عبدالفتاح دمحم محفوظ201111084

20193جيد78.86يمني المحاسبة إدارة األعمال Ahmed Mayoub  Abdo Yousef  احمد مهيوب عبده يوسف201611135

20193مقبول63.36يمني التسويق إدارة األعمال - - - -  عمار دمحم سعيد دمحم مجلي201311573

20193مقبول63.53يمني التسويق إدارة األعمال Amar Adrees  Abdullah Mohsen  عمار ادريس عبدهللا محسن201411582

20193جيدجدا81.42يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال Nejood Mohammed Hezam Ahmed  نجود دمحم حزام احمد200911133

20193جيد65.29يمني إدارة األعمال إدارة األعمال Mahmoud Ramzi Mohammed Somaih  محمود رمزي دمحم سميح201311278

20193جيد73.91يمني إدارة األعمال إدارة األعمال Raed Noman Abdulwahab Hazaea Al-Kamel  رائد نعمان عبدالوهاب هزاع الكامل201311417

20193جيد77.48يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال Amat Sultan Mohmmed Shamsan  أمة هللا سلطان دمحم شمسان201411324

20193جيد74.63يمني إدارة األعمال إدارة األعمال Ezzaldeen Mohsen Ali Murshed  عزالدين محسن علي مرشد201611089

20193جيد65.64يمنية العلوم المالية و المصرفية إدارة األعمال Afaf Ahmed Alharbi Sad Abdo  عفاف احمد الحربي سعد عبده201311176

20193جيد76.64يمني إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال Nawaf Waleed Gamil Hazaa  نواف وليد جميل هزاع201611037

20193جيد69.13يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية Bashaeir Qaid Abdo Qasim  بشائر قائد عبده قاسم201411435

20193جيد73.33يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية Aftekar Kamil Eamir Ali  افتكار كامل عامر علي201611015

20193مقبول64.54يمني الشريعة و القانون العلوم اإلنسانية Azzam  Qasem Abdulrab Abdo Al-Qadri  عزام قاسم عبدالرب عبده القادري201111323

20193جيد66.51يمني الشريعة و القانون العلوم اإلنسانية Ameen Abdo Ghanem Saif  امين عبده غانم سيف201211365

20193جيد78يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية - - - -  وفاء دمحم قائد بادي201011216

20193جيد72.72يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية Hanan Maresh Ghaleb Farhan Saif Alhothyei  حنان مارش غالب فرحان الحذيفي201111014

20193مقبول57.69يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية - - - -  امال عبدهللا عبدالرحمن سعيد الكمالي201111248

20193جيد69.14يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية Salwa Abdulwahid Khaled Abdo Alhosamy  سلوى عبدالواحد خالد عبده الحسامي201111304

20193جيد69.69يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية Arwa Mansoor Kamel Mohammed Alhashedy  اروى منصور كامل دمحم الحاشدي201211056

20193مقبول64.83يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية - - - -  منال علي دمحم قائد201211181

20193جيد75.2يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية Lubna Kabil Ahmed Abdulrab AL-Saruri  لبنى قابيل احمد عبدالرب السروري201711405


