
سنة التخرجالتقديرالمعدل التراكميالجنسيةالقسمالكليةاألسم إنجليزياالسمالرقم األكاديمي

20202جيد79.51يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية Shorog Afef Saeed Mokred  شروق عفيف سعيد مكرد201311196

20202جيد78.34يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Ayman Mohsen Ahmed Qaid Al-Kadahi  ايمن محسن احمد قائد الكدهي201311600

20202جيد76.4يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Osama Abdul Raqeeb  Mohmmed Ahmed  اسامة عبدالرقيب دمحم احمد201611019

20202جيدجدا84.11يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Hamam Mohammed Abdullah Othman  همام دمحم عبدهللا عثمان201611021

20202جيد79.23يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Abdulrhman Najy Abdo Ali  عبدالرحمن ناجي عبده علي201611028

20202ممتاز مع مرتبة الشرف96.18يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Moataz Tawfik Abdullah Ahmed  معتز توفيق عبدهللا احمد201611073

20202جيدجدا81.02يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Najm AL-Dain Aref Ahmed Abdulqader  نجم الدين عارف احمد عبدالقادر201611075

20202جيدجدا81.32يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Mahmood Mahmood Qaid Abdo Al-Baadani  محمود محمود قائد عبده البعداني201611094

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف87.61يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Mohammed Mahmoud Said Said AL-Hamadi  دمحم محمود سعيد سعيد الحمادي201611096

20202جيدجدا84.34يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية Farah Khaled Ali Abdulrazzaq  فرح خالد علي عبدالرزاق201611154

20202جيدجدا82.67يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Mustafa Ameen Ahmed Farhan  مصطفى امين احمد فرحان201711379

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف88.47يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية ShIHAB Hail Mahyob Sultan  شهاب هائل مهيوب سلطان201711380

20202ممتاز مع مرتبة الشرف93.06يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية salman ali noman ali  سلمان علي نعمان علي201711382

20202ممتاز مع مرتبة الشرف91.43يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية Asma Sadeq Moqbel Abdo  AL-Haidari  اسماء صادق مقبل عبده الحيدري201711384

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف88يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Fahd Hameed Hasan Hamood  فهد حميد حسن حمود201711386

20202ممتاز مع مرتبة الشرف92.35يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية Abeer Ali Mohammed Mohammed Saeed  عبير علي دمحم دمحم سعيد201711387

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف84.04يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية Mashaal Abdulhafeedh Mohammed Saif  مشعل عبدالحفيظ دمحم سيف201711406

20202جيد75.23يمنية الصيدلة العلوم الطبية والصحية Ahlam Ameen Ahamed Moqbil  احالم امين احمد مقبل201811428

20202جيدجدا83.9يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Khawlah Abdo Ali Mohammed AL-Haddad  خولة عبده علي دمحم الحداد201711010

20202جيد76.72يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Wadad Saeed Dabwan Abdullah  وداد سعيد دبوان عبدهللا201711013

20202جيد78.82يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Hadeel Ahmed Abdelazim Alazzani  هديل احمد عبدالعظيم العزاني201711015

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف85.26يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Balquis Abdo Almalik Qasm Ahmed Alsarmi  بلقيس عبدالملك قاسم احمد الصرمي201711017

20202جيد75.3يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Manal Mohammed Hameed Mohammed  منال دمحم حميد دمحم الشرعبي201711022

20202جيدجدا80.58يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Alaa  Fekry Abdulmajeed Nasher  االء فكري عبدالمجيد ناشر201711030

20202ممتاز مع مرتبة الشرف91.06يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Reenas Khalid Ali Nagi  ريناس خالد علي ناجي201711038

20202جيدجدا87.5يمني المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Mohammed Gamal Saeed Moghram  دمحم جمال سعيد مغرم201711046

20202جيدجدا81.6يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Wala'a Ahmed Abdu Saeed  والء احمد عبده سعيد ثابت201711049

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف89.82يمني المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Hamzah Mohammed Mohammed Saif  حمزة دمحم دمحم سيف201711051

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف88.58يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Manar Nabil Thabit Nasher  منار نبيل ثابت ناشر العريقي201711054

20202جيد72.84يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Aisha Qasem Abdo Ahmed  عائشة قاسم عبده احمد201711067

20202جيد75.4يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Zyoon Mohammed Ahmed Fara  زيون دمحم احمد فارع201711069

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف89.44يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Raghda Mohammed Abdullah Morshed  رغدة دمحم عبدهللا مرشد201711073

20202جيد72.68يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Fatima Taha Ahmed Abdullah  فاطمة طه احمد عبدهللا201711116

20202جيدجدا83.06يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Basma Faisal Abdigabar Rawih  بسمة فيصل عبدالجبار راوح201711364

20202جيد67.87يمنية التغذية العالجية العلوم الطبية والصحية Samar Ali Abdu Ahmed  سمر علي عبده احمد201411595

20202جيدجدا87.89يمنية تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Sara  Ahmed  Moqbel Sife Mohammed  Alqobati  سارة احمد مقبل سيف دمحم القباطي201411322

20202ممتاز مع مرتبة الشرف92.65يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Ahmed Mohammed Abdulwasea Ahmed  احمد دمحم عبدالواسع احمد201711261

20202جيد77.6يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Ahmed Othman Murtadha  Othman  احمد عثمان مرتضى عثمان201711266

20202جيدجدا81.75يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Ala Abdulqader Taher Radman AL-Amri  عالء عبدالقادر طاهر ردمان العمري201711272

20202جيدجدا80.63يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Abdulrahman Mohammed Abdulghani Ahmed  عبدالرحمن دمحم عبدالغني احمد201711274

20202جيد66.48يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Abdualrhman Noman Qaid  Ali  عبدالرحمن نعمان قائد علي201711277

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف86.21يمنية تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  رحاب نجيب علي دمحم المجيدي201711290

20202جيدجدا80.23يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  وجدان فاروق عبدهللا غالب201711295

20202جيد71.23يمنية تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Hla Azam Abdulrhman Ahmed  هالء عزام عبدالرحمن احمد201711296

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف84.29يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Mohanad Gafar Hael Abdullah  مهند جعفر هائل عبدهللا201711298

20202جيد77.75يمنية تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  امتياز نعمان قاسم ناجي العديني201711299

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف86.46يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Ameen Maresh Hael Sultan  امين مارش هائل سلطان201711303

20202جيد79.48يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Gaafar Ameen Mohammed Mohammed  جعفر امين دمحم دمحم201711306

20202ممتاز مع مرتبة الشرف92.58يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  عبدالرحمن عبدهللا دائل علي الشميري201711309

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف83.48يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  اشرف منير عبدالحافظ سعيد201711311

20202جيد76.52يمنية تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  زينب هاني رباش سالم سعيد201711313

20202ممتاز مع مرتبة الشرف94.65يمنية تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Tarneem Abd-algany Mohammed  Al-Galby  ترنيم عبدالغني دمحم يحيي الغالبي201711316

20202مقبول63.46يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Gamal Gamil Ali Abdurrab Alsalwy  جمال جميل علي عبدالرب الصلوي201711321

20202جيدجدا82.17يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Ahmed Gameel Haza'a Ali  احمد جميل هزاع علي201711330

20202جيدجدا82.04يمنية تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  نادية علي احمد ناجي201711332

20202ممتاز مع مرتبة الشرف91.08يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  علي حمود غالب عبده201711333

20202ممتاز مع مرتبة الشرف90.94يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Hamed Abdu Albast Ali Ahmed  حامد عبدالباسط علي احمد201711335

20202ممتاز مع مرتبة الشرف92.17يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Ibrahim Abdo Muhammed Al-Sabri  ابراهيم عبده دمحم الصبري201711336

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف85.96يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  خالد صادق احمد علي201711338

20202ممتاز مع مرتبة الشرف90.52يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Mohammed Sultan Mohammed Ali Salim  دمحم سلطان دمحم علي سالم201711414

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف86.26يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Misona Mahmood Abdullah Ebrahim Mohammed  ميسونة محمود عبدهللا ابراهيم دمحم201411404

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف86.34يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Ahd Najee  Abdu Ali  عهد ناجي عبده علي201611008

20202جيد71.82يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Wafa Sultan Abdo Alwali Alhag  وفاء سلطان عبدالولي الحاج201611023

20202جيد77.47يمني طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان NADER AHMED MOHAMMED GHALEB AL-AZZANI  نادراحمد دمحم غالب العزاني201611024

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف89.32يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Kawthar Abdul Ghaffar Saeed  كوثر عبدالغفار سعيد عبدالعزيز201611046

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف89.82يمني طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان MOHAMMED SALEH THABIT AHMED  دمحم صالح ثابت أحمد201611081

20202ممتاز مع مرتبة الشرف90.2يمني طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان ABDULRAHMAN HAMED AHMED ABDULGHANI  عبدالرحمن حامد احمد عبدالغني201611087

20202جيد70.62يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Adwaa Esmail Saif Shamsan Al-Areqi  اضواء اسماعيل سيف شمسان العريقي201611095

20202ممتاز مع مرتبة الشرف90.51يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Somia Ali Sanhan Qasem AL-Sharabi  سمية علي سنحان قاسم الشرعبي201611102

20202جيد74.95يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Marwa Mohammed Mohammed Ahmed Al-Dailami  مروى دمحم دمحم احمد الديلمي201611104

20202جيد77.3يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Marwa Ghailan Mohammad Aklan  مروى غيالن دمحم عقالن201611115

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف85.04يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Suha Khaled Abduljabbar Aldubai  سهى خالد عبدالجبار الدبعي201611119

20202جيد71.34يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان - - - -  ريم مصطفى سيف ناجي الخليدي201611126

20202ممتاز مع مرتبة الشرف91.63يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Rafa Khalied Abd Alkareem Abd Alrhman Othman AL-Ademi  رفا خالد عبدالكريم عبدالرحمن عثمان االديمي201611136

20202جيد79.66يمني طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Hesham Mohammed Saif Noman  هشام دمحم سيف نعمان201611141

20202ممتاز مع مرتبة الشرف93.84يمني طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان ASEM HAMOOD ABDO YAHYA  عاصم حمود عبده يحيي201611150

20202ممتاز مع مرتبة الشرف92.86يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Eman Fadhl Ail Abdulfattah Abdulmughni  ايمان فضل علي عبدالفتاح عبد المغني201611163

20202جيدجدا86.2يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Athar Abdulqawy Abdullah Ali Alsoofy  اثار عبدالقوي عبدهللا علي الصوفي201711390

20202جيد77.42يمنية المحاسبة إدارة األعمال Amani Ali Mohammed Farhan Al-hidary  اماني علي دمحم فرحان الحيدري201611076

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف85.68يمني المحاسبة إدارة األعمال Qaid Abdullah Qaid Ahmed Saeed  قائد عبدهللا قائد احمد سعيد الشرعبي201711145

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف83يمني المحاسبة إدارة األعمال Waseem Ahmed Hasan Farhan  وسيم احمد حسن فرحان201711184

20202جيدجدا82.06يمني المحاسبة إدارة األعمال -- - - -  صالح عبدالرحمن عبدالملك علي الشجاع201711190

20202جيدجدا86.36يمني المحاسبة إدارة األعمال Mokhtar Sadeq Mahyoub Abdullah  مختار صادق مهيوب عبدهللا201711192

20202جيد78.78يمني المحاسبة إدارة األعمال Omar Ahmed Ghaleb Mohammed  عمر احمد غالب دمحم201711193

20202ممتاز مع مرتبة الشرف90.76يمني المحاسبة إدارة األعمال Younis Maged Ahmed Kamel  يونس ماجد احمد كامل201711200

20202جيد79.18يمني المحاسبة إدارة األعمال Abdulrahman Fahim Abdllah Abdulatef  عبدالرحمن فهيم عبدهللا عبداللطيف201711203

20202ممتاز مع مرتبة الشرف93.42يمني المحاسبة إدارة األعمال Ahmed Abdulsalam Ahmed Naji  احمد عبدالسالم احمد ناجي201711212

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف89.92يمنية المحاسبة إدارة األعمال Lamees Fouad Ahmed Sufian  لميس فؤاد احمد سفيان201711213

20202ممتاز مع مرتبة الشرف90.56يمنية المحاسبة إدارة األعمال Manal Hamoud Mohamed Ali Fara Albadani  منال حمود دمحم علي فارع البعداني201711368

20202جيدجدا80.28يمني المحاسبة إدارة األعمال Ahmed Salahalden Mohammed Alahdel  احمد صالح الدين دمحم االهدل201711376

20202جيدجدا81.5يمني المحاسبة إدارة األعمال Yaser Mohammed Ali Mohammed Nasser  ياسر دمحم علي دمحم ناصر201711391

20202ممتاز مع مرتبة الشرف93.38يمنية المحاسبة إدارة األعمال Reem Basheer Abdo Mohammed Almasoudi  ريم بشير عبده دمحم المسعودي201711409

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف89.19يمني التسويق إدارة األعمال Wathek Adel Mohammed Ghilan  واثق عادل دمحم غيالن201711072

20202جيدجدا81.46يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال Basma Mnsour Ahmed Alhgri  بسمة منصور أحمد الحجري201411231

20202جيد70.96يمني إدارة األعمال إدارة األعمال Amr Moad Abdo ALawe Ali  عمرو معاذ عبدالقوي علي201611152

20202جيدجدا82.35يمني إدارة األعمال إدارة األعمال Asem Ahmed Abdulrahman Alsamei  عاصم احمد عبد الرحمن حيدر201711018

20202جيد77.96يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال Ahlam  احالم دمحم عبد الجبار احمد الدبعي201711029

20202جيد70.23يمني إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  مجدي مختار سعيد صالح المحيا201711036

20202ممتاز مع مرتبة الشرف93.21يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال Norah Maresh Qaid Murshed  نورة مارش قائد مرشد201711060

20202جيد73.9يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال Ghadeer Murshed Ali Mulhi  غدير مرشد علي ملهي201711083

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف84.63يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  مرفت عبدهللا عبده عبدهللا201711105

20202جيد72.73يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال Somaya Mohammed Mohammed Dabwan Al-Mikhlafi  سمية دمحم دمحم دبوان المخالفي201711110



20202جيد73.35يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال Amal Galal Mohammed Abdulkader  امل جالل دمحم عبد القادر201711118

20202جيدجدا85.58يمني إدارة األعمال إدارة األعمال Mohammed Abdulsalam Mohammed Qasem  دمحم عبد السالم دمحم قاسم201711129

20202ممتاز مع مرتبة الشرف92.58يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال Afnan Qaid Mahdi Ahmed  افنان قائد مهدي احمد201711139

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف89.06يمني إدارة األعمال إدارة األعمال Mohammed Yahya Ahmed Abdullah  دمحم يحيى احمد عبدهللا201711157

20202جيدجدا83.31يمني إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  عمر عبدالعزيز احمد حسان201711302

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف87.25يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال Raneen Aref Mohammed Ahmed Al-aghbari  رنين عارف دمحم احمد االغبري201711366

20202ممتاز مع مرتبة الشرف92.1يمني إدارة األعمال إدارة األعمال Omar Abdoh Mohammed Ali  عمر عبده دمحم علي201711370

20202جيدجدا83.04يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  اُنس احمد عبدهللا مهيوب الجبيحي201711377

20202ممتاز92.44يمني إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  عبدالعزيز عبدالغني سعيد فازع201911472

20202ممتاز مع مرتبة الشرف94.17يمنية إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال - - - -  مرام عصام دمحم عبده سميح201711305

20202ممتاز مع مرتبة الشرف92.81يمني إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال Raed abdulfattah Sharaf Abdo Alqadasi  رائد عبدالفتاح شرف عبده القدسي201711319

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف85.45يمنية إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال Eshraq Abdu Noman Ghaleb Alathwari  اشراق عبده نعمان غالب االثوري201711325

20202ممتاز مع مرتبة الشرف95.77يمنية إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال Haneen Rashed Abdu Taher Anam  حنين رشيد عبده طاهر انعم201711331

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف85.34يمني إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال Mohammed Mansoor Ahmed Qaid  AL baadani  دمحم منصور احمد قائد البعداني201711334

20202جيد77.94يمني إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال - - - -  هشام علي علي احمد المري201711339

20202جيدجدا80.62يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية - -- - -  نسيبة عبدالعليم بجاش نعمان201711170

20202جيدجدا82.52يمني علوم القرآن العلوم اإلنسانية - - - -  هشام هاشم قائد سلطان201711171

20202جيدجدا89.35يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية - - - -  غدير مصطفى دمحم الحاج201711177

20202ممتاز مع مرتبة الشرف93.87يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية - - - -  ندى عبدهللا دمحم منصور علوان201711229

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف82.53يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية - - - -  وفاء علي علي احمد الهادي201711231

20202جيد79.28يمني علوم القرآن العلوم اإلنسانية - - - -  عبدالسالم سيف غالب دمحم201711242

20202ممتاز مع مرتبة الشرف94.4يمني علوم القرآن العلوم اإلنسانية Ahmed Ali Ahmed Ali Al-Had  احمد علي احمدعلي الحدا201711245

20202ممتاز مع مرتبة الشرف94.25يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية - - - -  سمية احمد دمحم عبده201711250

20202جيدجدا81.62يمنية علوم القرآن العلوم اإلنسانية - - - -  شافعة عبده دمحم نعمان201711254

20202ممتاز مع مرتبة الشرف94.32يمني علوم القرآن العلوم اإلنسانية - - - -  اكرم دمحم حميد عبده المليكي201711415

20202جيد74.72يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Sawsan Abdullah Abdu Abdullah  سوسن عبدهللا عبده عبدهللا201311463

20202جيد72.74يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Baligha  Abdullah Mohammed Mansour  بليغة عبدهللا دمحم منصور201411325

20202ممتاز مع مرتبة الشرف90.32يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Zinab Yahya Saleh Ali Hamed  زينب يحيى صالح علي حميد201611014

20202جيدجدا81.64يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Manar Saeed Abdo Mohamed Al-Yosfi  منار سعيد عبده دمحم اليوسفي201711253

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف89.02يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Khulood Abdulazeez Ahmed Hassan Nagi  خلود عبدالعزيز احمد حسان ناجي201711257

20202جيد79.57يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Reham Nageeb Mohammed Ahmed AL-Magtari  رهام نجيب دمحم احمد المقطري201711259

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف89.98يمني(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Sami Abdulelah Abdu Badr Alwajih        سامي عبداالله عبده بدر201711262

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف83.98يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Asma Nasr Abdulghani Mutahar AL-Areqi  اسماء نصر عبد الغني مطهر العريقي201711264

20202جيد77.72يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Salwa Ahmed Mohammed Noman AL-kamed  سلوى احمد دمحم نعمان الكامل201711265

20202جيد73.85يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Sally Hamood Farhan Khaled Ali AL Solihy  سالي حمود فرحان خالد علي الصليحي201711271

20202جيد78.04يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Fan Faisal Ali Khalid Almikhalfy  فن فيصل علي خالد المخالفي201711275

20202جيد69.13يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Asrar Hamood Ghalib  Qaid ALmulaiky  اسرار حمود غالب قائد المليكي201711276

20202جيدجدا مع مرتبة الشرف89.09يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Maria Saleh Ahmed  Saleh AL-Shaery  ماريا صالح احمد صالح الشاعري201711278

20202جيد72.34يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Anood Qaid Saif Mansor AL-Naqeeb  عنود قائد سيف منصور النقيب201711281

20201مقبول63.44يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Afrah Abdullah Mahuob Ahmed  افراح عبدهللا مهيوب احمد201211410

20203جيد65.7يمني الصيدلة العلوم الطبية والصحية a  عالء دمحم عبدهللا دمحم الصبري201211418

20203جيد72.3يمنية المختبرات الطبية العلوم الطبية والصحية Shaima Mohammed Sultan Ali  شيماء دمحم سلطان علي الدميني201711061

20203مقبول61.94يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  هيثم هيكل حمود عبدالرب201711263

20203جيد67.4يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Mohammed Abdullah Saeed Qaid Hatem  دمحم عبدهللا سعيد قائد حاتم201711280

20203جيد72.79يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Ezzaldeen Abdulsalam Qasem Abdo  عزالدين عبدالسالم قاسم عبده201711291

20203جيد75.52يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  حسام عبده حيدر نعمان201711328

20203جيد75.52يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - - -  رائد ياسين عمر غالب201711340

20203جيد68.67يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Abduljabbar Ameen Hamid Abduljabbar  عبدالجبار امين حميد عبدالجبار201711361

20203جيد75.52يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات Yousef Ahmed Abdulwahab Mohasen  يوسف احمد عبدالوهاب محسن201711363

20203جيد66.38يمني تقنية معلومات الهندسة وتقنية المعلومات - - -- -  عبدالرحمن وجدان عبدالرحمن حمود201811425

20203جيد70.3يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Hager Fouad Ali Abdallah Al-hapashy  هاجر فؤاد علي عبدهللا الحبشي201411578

20203جيد72.5يمنية طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Asmaa Abdulqawi Mohamed Qaed Alhomaidi  اسماء عبدالقوي دمحم قائد الحميدي201611001

20203جيد72.83يمني طب الفم و االسنان طب الفم واألسنان Salim Tarish  Othman Qassem  سليم طارش عثمان قاسم201611035

20203مقبول64.22يمني فني اسنان طب الفم واألسنان - - - -  نشوان عادل عبداالله سالم االديمي201811072

20203جيد78.86يمني المحاسبة إدارة األعمال Asem Qaid Hasan Mohammed  عاصم قائد حسن دمحم201411459

20203جيد78.94يمنية المحاسبة إدارة األعمال Hebah Faisal Noman Mokbel  هبة فيصل نعمان مقبل201711141

20203جيدجدا80.1يمنية المحاسبة إدارة األعمال Rania Ghazi Mohammed Ahmed  رانيا غازي دمحم احمد علي العريقي201711188

20203جيدجدا82.8يمني المحاسبة إدارة األعمال Morad Abdulrahman Nasher Ahmed  مراد عبدالرحمن ناشر احمد201711210

20203جيد70.48يمني المحاسبة إدارة األعمال Mohammed Ali Hamood Mohammed  دمحم علي حمود دمحم201711312

20203جيد70.54يمنية المحاسبة إدارة األعمال Wala Mansoor Ali Ahmed  والء منصور علي احمد201711367

20203جيد66.9يمني التسويق إدارة األعمال - - - -  هشام نعمان علي دمحم الطويل201311342

20203جيد65.79يمني التسويق إدارة األعمال - - - -  ضيف هللا عبده قاسم قائد201711449

20203جيد77.25يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  علياء حمود ملهي قائد دمحم201711011

20203جيدجدا86.4يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  اميمة عارف عبدالرحمن الصوفي201711033

20203جيد71.92يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  نجوى احمد دمحم حمود201711045

20203جيد75.15يمني إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  شرف الدين خالد دمحم سعيد الفتاحي201711090

20203جيدجدا89.13يمني إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  هاني عبد الرحيم سعيد عبد القادر201711146

20203ممتاز مع مرتبة الشرف93.1يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  رجاء درهم دمحم غالب201711149

20203جيدجدا مع مرتبة الشرف87.31يمنية إدارة األعمال إدارة األعمال - - - -  وفاء عبدهللا عبده احمد القباطي201711424

20203جيدجدا83.15يمنية إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال kholood Ahmed Abdul-adeem Al-azany  خلود احمد عبد العظيم العزاني201711042

20203جيدجدا87.17يمني إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال Ahmed Ezzat Abdulgaffar  Ahmed  احمد عزت عبدالغفار احمد الصراري201711323

20203جيد77.17يمنية إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال Obaida Noman Abdalla Saeed  عبيدة نعمان عبدهللا سعيد المجذوب201711327

20203ممتاز مع مرتبة الشرف94.02يمني إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال Suhaib Mohammed Yousef Mohammed  صهيب دمحم يوسف دمحم الشميري201711337

20203جيدجدا83.06يمني إدا رة أعما ل دولية إدارة األعمال Ibrahim Ghaleb Abdo Mohammed AL-shaibani  ابراهيم غالب عبده دمحم الشيباني201711420

20203جيد70.08يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية Dalia Ameen Nageh Ahmed Farhan  دالية امين ناجي  احمد المخالفي201411196

20203مقبول62.71يمنية اللغة اإلنجليزية العلوم اإلنسانية Elham Ahmed Mohammed Abdull-Hamed  الهام احمد دمحم عبدالحميد الصبري201611082

20203مقبول60.42يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Maha Ali Farea Mohammed Al-majeedi  مها علي فارع دمحم المجيدي201611078

20203مقبول61.23يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Wa'ad Khalid Ali Abdu AL-Shaibani  وعد خالد علي عبده الشيباني201711237

20203جيد77.87يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Aya Adnan Abdulwali Alsaqqaf  اية عدنان عبدالولي السقاف201711255

20203جيد65.87يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Khlood Tariq Abdu AL-Rhman ALmoaleem  خلود طارق عبد الرحمن المعلم201711258

20203جيد71.45يمنية(ترجمة)-  اللغة االنجليزية  العلوم اإلنسانية Aya Mohammed Ali Esmaeel Ahmed Almikhlafy  اية دمحم علي اسماعيل احمد المخالفي201711443


