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محافظة 
الثانوية

المالحظاتعام التخرج

يف 12121831 مقبول2021/2020مارب100ابراهيم عبدالرحمن محمد الشر

مقبول2021/2020مارب100ندى ابراهيم محمد محمد الواسعي22121438

مقبول2019/2018مارب99.38هال فواد عبدالحميد الجماعي 319140338

مقبول2020/2019مارب98.25عدي طه علي محسن راجح42121653

مقبول2021/2020مارب97.13إبراهيم ثابت حسن هادي 52121436

مقبول2020/2019مارب96.25عبدهللا مبارك سالم مشيوع6513133

ي 7113562
مقبول2017/2016مارب95.13مالك علي علي احمد الحبشر

مقبول2020/2019مارب95مهال صالح محمد احمد شقران8514713

مقبول2019/2018تعز94.13عبدالرحمن عبدالباري عبدالمجيد مهيوب 919122920

مقبول2015/2014تعز94.13نرص عباس قائد حسن 10465576

مقبول2020/2019تعز93.5أحمد محمد سيف علي اسماعيل11560531

مقبول2021/2020مارب93جمعة علي سالم بجاش12417545

مقبول2015/2014تعز93رياض عبده علي يحيى132123049

ي14512564
 
مقبول2020/2019مارب92.88أميمة أحمد صالح الحسان

مقبول2015/2014اب92.32مجاهد محمد عبده عبد هللا15402632

مقبول2016/2015تعز91.88بالل عبدالعليم محمد عبدالفتاح16431081

ف الدين 172121557 مقبول2021/2020مارب91.63حمزه محمد احمد علي شر

مقبول2017/2016عمران91.25خارف محمد حزام عبده الرداعي18594322

مقبول2014/2013حجة91.25زين العابدين علي احمد الحزيف19531732

مقبول2016/2015تعز90.88حمزه علي عبدالواحد قاسم20405636

مقبول2018/2017تعز90.88سام عبده غالب احمد الحكيمي21431086

مقبول2021/2020مارب90.75الشيماء حسن محمد وهيط22559387

مقبول2016/2015حجة90.75حسام محمد يحيى  مقبل الحزيف232123231

مقبول2021/2020مارب90.13اواب عبداالله حفظ هللا عل قاسم عطاء24568727

مقبول2015/2014حجة90.13عبدالرقيب محمد عبده الحزيف252121506

مقبول2015/2014تعز89.88إبراهيم عبدالكريم علي علي26462402

ي27454365  صالح محمد الجني 
مقبول2018/2017ذمار89.75مصطف 

مقبول2015/2014مارب89.46عيش حسان راشد المجهدي28573187

مقبول2012/2011ذمار89.37صدام عبده عبدهللا عبدالكريم29499811

ة30552134 مقبول2016/2015حجة89.25أحمد صالح علي الطميى

مقبول2020/2019تعز89.13موفق فؤاد احمد قائد 31539669

رئاسة اجلامعة لشؤون الطالبنيابة
اإلدارة العامة للقبول والتسجيل

الشريعة والقانونكلية لالمفاضلة ائج نت
م2023/2022للعام الجامعي
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مقبول2018/2017حجة88.5صالح حسيى  صالح زمام32538339

ي علي جديب332121925 مقبول2021/2020مارب88.5همام علي ناج 

مقبول2020/2019تعز88.25اسامه رزاز محمد احمد34541264

مقبول2021/2020مارب88.13اسالم مهدي صالح احمد الذارعي352200492

مقبول2020/2019مارب88حماس احمد مصلح نارص الجمالي 362126338

موت88عبدالرحمن عمر عوض باشعيب37580454 مقبول2021/2020حرص 

مقبول2021/2020مارب87.88سيف محمود علي  أبوهدعش382123995

مقبول2016/2015الحديدة87.5عبدالرؤف نعمان سعيد سالم 39480174

مقبول2018/2017اب87.38سارة عبدهللا قاسم البحري40579573

مقبول2015/2014امانةالعاصمة87.38عبد هللا ضيف هللا عوض احمد بحيبح41515795

مقبول2021/2020مارب87.25مروان محمد احمد النشاد 422122316

اري 432200497 مقبول2021/2020مارب87.13اياد عايض محمد الي 

مقبول2014/2013المحويت87حسن محمد احمد ابراهيم عبده44584363

مقبول2019/2018الحديدة86.88اسيا محمد ابراهيم حسن45488238

مقبول2021/2020مارب86.88اسيد احمد صالح نارص العطعطي462121482

مقبول2012/2011تعز86.87عبدالرحمن نارص علي سعيد47472371

مقبول2018/2017المحويت86.75عبدالخالق احمد محسن بادي48523140

مقبول2015/2014تعز86.5ابراهيم عارف عبدهللا مقبل49472400

مقبول2019/2018خارج الوطن86.49عبيى محمد عبد الرب الجعفري50218266

مقبول2016/2015ذمار86.38العز عبدالسالم محمد صالح الجعوري 51487274

مقبول2021/2020مارب86.38غازي عبدالرحمن علي محمد المعثوث522123935

مقبول2015/2014ريمة86.25بدر ثابت حسن احمد الفالجي 53512278

مقبول2016/2015امانةالعاصمة86.25محمد احمد محسن الشبلي54593006

مقبول2020/2019ريمة86.13بشار أحمد يوسف محمد المنترص55522143

ي56426149
مقبول2017/2016اب86.13مالك عبدالحكيم عبدهللا الرعيي 

مقبول2018/2017حجة86.13هالل عل حسيى  حميد57545285

مقبول2021/2020ذمار86عبد الرحمن فضل محمد العماري58490791

مقبول2013/2012عمران85.88بدر مصلح حمود يحيى المليح59538881

مقبول2016/2015اب85.88سعيد سيف محسن عبده الحدي60413351

مقبول2021/2020مارب85.63صالح الدين مجاهد علي حسيى  الوادعي612122147

مقبول2021/2020مارب85.63عبدهللا محمد علي علبان622200513



               
       

0المعدلاسم الطالبرقم الجلوسم
محافظة 
الثانوية

المالحظاتعام التخرج

رئاسة اجلامعة لشؤون الطالبنيابة
اإلدارة العامة للقبول والتسجيل

الشريعة والقانونكلية لالمفاضلة ائج نت
م2023/2022للعام الجامعي

ي63548038
 
مقبول2015/2014عمران85.5حذيفه صالح صالح يمان

مقبول2021/2020مارب85.5سلسبيل فيصل علي يحيى االخرم642122617

مقبول2019/2018تعز85.38اسامة عبدالواسع عبدهللا غالب 6519111275

مقبول2021/2020مارب85.25محمد مجاهد يحيى احمد ياية662122348

مقبول2021/2020مارب85.13صفاء عبدهللا احمد الباكري672122049

مقبول2021/2020مارب85شاكر محمد مارش محمد الحيدري68560234

مقبول2021/2020اب85غالب علي احمد الشجاع69564203

مقبول2015/2014حجة85محمد حميد احمد علي الحسام702200509

مقبول2015/2014مارب84.88علي احمد عبدربه احمد حازب71574238

ي72569261
مقبول2019/2018اب84.75عبده عبدهللا احمد قايد الليي 

ق 73523816 مقبول2020/2019ريمة84.63حافظ ابراهيم حسن محسن المي 

مقبول2016/2015صنعاء84.5عبد هللا علي صالح احمد درنة74524089

مقبول2021/2020مارب84.38فضل محمد سعيد مهيوب سعيدان 752121688

مقبول2012/2011مارب84.37محضار نارص عبدهللا نويرص76381395

مقبول2015/2014الحديدة84.25االميى  احمد الطيب ياسيى  مطهر 77479994

مقبول2016/2015تعز84.25صالح عبدهللا محمد محمد78445751

مقبول2021/2020عدن84.13سلوى عبد السالم عبد هللا يايه792190267

مقبول2016/2015اب84بكيل عبدهللا محمد احمد مانع80415282

مقبول2016/2015اب84محمد عبدالرحيم احمد االحمدي81402696

مقبول2020/2019مارب83.88خلود خالد علي يحيى الحداد82591224

مقبول2015/2014صنعاء83.88وليد صالح صالح احمد العدله 83512595

ٌولآ84523898
ُ
ش
آ
ًمٍد آَل

ً
ًمٍد ًمح

ً
 ًمِنّصٌور آح

ّ
ه
َ
ل
آ
َل
ّ
مقبول2020/2019ريمة83.75ج

ارمحمداحمدقاسم مصلح85498950 مقبول2014/2013تعز83.75رص 

مقبول2019/2018عمران83.75عمرو خالد سعد السيلة 86451470

مقبول2020/2019مارب83.5مالك عادل علي حسيى  االوزري87512844

مقبول2016/2015تعز83.38صفوان عبدالحبيب محمد غرسان 88474233

مقبول2011/2010ريمة83.37عبده علي محمد مهدي89490905

مقبول2014/2013صنعاء83.25عزام يحيى علي يحيى القباص 90553032

مقبول2021/2020مارب83.25مبخوت مارح محمد علي بعيس912200531

مقبول2021/2020مارب83.13زكريا رضوان عبدهللا علي مسعود 922200505

ي علي الصالجي93580585 مقبول2020/2019مارب83عبدهللا طالب ناج 
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مقبول2019/2018اب82.88ربيع أحمد علي يحيى الريس94569243

مقبول2017/2016اب82.63عبدالمنعم نعمان عبدهللا احمد نرص95431414

ي 96387725 مقبول2014/2013صنعاء82.63مجيب علي محمد احمد الهروج 

مقبول2019/2018مارب82.63معتصم خالد سيف قاسم القدسي9719141594

مقبول2012/2011المحويت82.62خليل محمد يحيى عبده المقرنه98543681

ي 992124036
 
ف مقبول2021/2020مارب82.5اسحاق ابراهيم يحي الشر

مقبول2017/2016مارب82.25سيف الوعيلي علي مبارك األغبس100112762

مقبول2020/2019مارب82.13اديب صالح هادي معيض ربيان101513394

مقبول2021/2020مارب82.13عبد هللا منصور محمد وهاس 1022200520

ي 103550303 مقبول2021/2020مارب82الحمزه فضل سعيد صالح الحرن 

مقبول2017/2016مارب82عبداللطيف عزيز قايد الحوري1042200494

مقبول2017/2016حجة82عبدالوهاب محمد حمود صالح 105111772

مقبول2017/2016مارب81.75محسن محمد محسن القفيلي106113304

مقبول2019/2018اب81.63اسامه محمد حسن الشيبه107430874

مقبول2014/2013تعز81.63عبدالجبار عبده قاسم صالح108543489

مقبول2019/2018مارب81.63محمد علي عبدة احمد حازب109489908

مقبول2017/2016اب81.63محمد فيصل حمود محمد الجراش 110468303

مقبول2017/2016ذمار81.63هارون فضل محمد العماري 11119141410

مقبول2020/2019ريمة81.5بشار مطهر احمد عبدهللا علي1121946

ي113523811
مقبول2016/2015ذمار81.5رضوان محمد محمد المقدسر

ي114591693
مقبول2014/2013حجة81.38فؤاد يحيى يعقوب القاض 

ي 115550903
 
مقبول2021/2020مارب81.13سارة أحمد محمد عبدهللا الشوكان

مقبول2018/2017مارب81.13غناء عبده سعيد القادري1162200549

ي الدبا1172122610 ي عبدهللا ناج  مقبول2021/2020مارب81.13نور الدين ناج 

مقبول2014/2013امانةالعاصمة81.13همام احمد نارص احمد قيس118353798

مقبول2021/2020مارب81ابتسام فواز علي احمد النهاري1192122717

ا120486296 مقبول2020/2019مارب81اسماء مانع صالح الجحيى 

مقبول2019/2018مارب80.88حيدر جارهللا عبده حازب12119141375

ي مجاهد ثابت محمد الموشكي 122369099 مقبول2009/2008اب80.63النارص 

مقبول2021/2020مارب80.63صالح الدين عبدهللا ابراهيم القليصي 1232200512

مقبول2009/2008عدن80.5عبدالوهاب عبده ناشر ثابت العمري124323656
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مقبول2016/2015ريمة80.38بسام عبد هللا مهجر صالح التومي125476813

مقبول2020/2019مارب80.25عادل عبدهللا علي طريق126514015

مقبول2020/2019مارب80.13احمد صالح هادي حسيى  الصالحي 127472540

مقبول2017/2016ذمار80.13نارص احمد يحيى ابو طاهر 128606379

مقبول2019/2018صنعاء80اسامه علي عبدهللا عمر دبلح129441027

ي13057302 مقبول2019/2018اب80تسبيح عبده مرشد قاسم المغرن 

مقبول2016/2015تعز80ثابت احمد ثابت عبدالرحمن131436074

ي132556377 مقبول2014/2013صنعاء79.88صالح محمد صالح ناج 

مقبول2019/2018مارب79.88عبدالرحمن احمدلطف عبدالقوي 133535238

مقبول2017/2016عمران79.88محمد يحيى محمد الشامي13419139924

مقبول2021/2020مارب79.75اسالم خالد محمد اسماعيل13517364

مقبول2016/2015الضالع79.75اصيل فاضل علي عبدهللا االهنومي136562780

ي علوي1372200491 مقبول2019/2018اب79.75عبد الرحمان مقبل صالح ناج 

ي1382122276  محمد الرصان 
مقبول2021/2020مارب79.75عالء عبد الرحمن حسيى 

مقبول2021/2020مارب79.63نرصهللا مثي  عباد صي  1392200547

مقبول2020/2019تعز79.5ادهم سميى سلطان سعيد 140553284

ف1412123906 مقبول2021/2020مارب79.38البتول عبد الرحمن احمدشر

ي1422122451
مقبول2021/2020مارب79.38بثينة احمد احمد محمد الشامح 

مقبول2017/2016مارب79.25حمد حسن صالح عكشه جالل143112388

مقبول2017/2016عمران79ابراهيم محمد علي جهالن144525154

مقبول2021/2020مارب79سعيد محمد حسن محمد الصالجي1452127223

مقبول2017/2016مارب78.88متعب احمد حسيى  محمد القردعي 146186066

مقبول2018/2017تعز78.75امه هللا يعقوب محمد عبدهللا147346125

مقبول2018/2017الضالع78.75أسامه احمد محمد محسن ألمنصوب 148587590

مقبول2021/2020صنعاء78.75عبدالسالم احمد علي عباد الفقيه 149312295

مقبول2021/2020مارب78.5سماح احمد حسن مرشد صالح1502122625

(حصة المحافظة)مقبول 2019/2018مارب78.38محمدعبدهللا علي محمدالقادري151117902

(حصة المحافظة)مقبول 2021/2020مارب78.25محسن عبدالكريم عبدالرحمن سعيد سهيل 15219140013

(حصة المحافظة)مقبول 2019/2018مارب78صفية هادي سعيد وعه1532122042

(حصة المحافظة)مقبول 2021/2020مارب77.75سالم عبدالمنعم سالم غنيم 1542121738

(حصة المحافظة)مقبول 2021/2020مارب77.75عبدالملك علي احمد العبادي 1552200533
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(حصة المحافظة)مقبول 2019/2018مارب77.13عبد الوهاب حسيى  عبدهللا البحري 15622005

(حصة المحافظة)مقبول 2017/2016مارب76.75اسامة ابراهيم يوسف علي السعيدي157148106

(حصة المحافظة)مقبول 2021/2020مارب76.38اسامه علي احمد نارص الجعره158504854

(حصة المحافظة)مقبول 2021/2020مارب76.38عبدالسالم زبن محمد علي طليان 15919185788

(حصة المحافظة)مقبول 2021/2020مارب76محمد صالح سالم سوده160451754

(حصة المحافظة)مقبول 2020/2019مارب75.38صابر عبده علي القادري16119141736

(حصة المحافظة)مقبول 2015/2014مارب75.38محمد عبدهللا هشله البحري162477488

(حصة المحافظة)مقبول 2021/2020مارب75.13حسناء قايد سالم مبخوت العرادة 16319124373

(حصة المحافظة)مقبول 2021/2020مارب75.13فخرالدين خالد صالح خوالن 1642110074

(حصة المحافظة)مقبول 2019/2018مارب75.13محسن عباد علي طالب التام1652122118

غيى مقبول2017/2016الضالع78.38هالل خالد قحطان قاسم المالكي 1662123970

غيى مقبول2021/2020مارب78.25سماح مطهر محمد حسن االنشي 167564933

ي محمد الشاهري168569438 غيى مقبول2021/2020مارب78.25محمد وضاح ناج 

غيى مقبول2021/2020صنعاء78.13زكريا رضوان عبدهللا علي مسعود169531072

غيى مقبول2017/2016تعز78.13محمد طربوش عبد هللا قاسم1702122174

غيى مقبول2019/2018تعز78.13محمد نبيل عبدهللا مدهش171528966

ي 172566717
غيى مقبول2019/2018ذمار78.13نارص محمد نارص المقدسر

غيى مقبول2018/2017ذمار78علي مجاهد علي احمد رشدي1732121779

ي الغابري 17419141531 غيى مقبول2017/2016ذمار77.88محمد محمود ناج 

غيى مقبول2019/2018تعز77.75ضمام عارف أحمد مغلس175517649

غيى مقبول2021/2020تعز77.75عبد طاهر محمد سنان176388217

يان يحيى القنش177512423
غيى مقبول2014/2013صنعاء77.63بسام شر

غيى مقبول2020/2019اب77.63شيماء عبده احمد نرص الشهاب178488748

غيى مقبول2014/2013امانةالعاصمة77.63قاسم علي محمد احمد القامص179561967

غيى مقبول2021/2020مارب77.63محمدظافرعلي العدلي180112139

غيى مقبول2011/2010صنعاء77.25لطف نارص أحمد سعيد جمعان1812121792

  أميى  محمد الصايدي1822121781
غيى مقبول2021/2020مارب77.13المعي 

ي قائد183559983 غيى مقبول2020/2019تعز77.13عمر عبدالرقيب ناج 

غيى مقبول2018/2017عمران77إبراهيم أحمد علي محسن شى1842121473

غيى مقبول2015/2014امانةالعاصمة77حمود علي محمد محمود1852200545

ي 1862123928
 
غيى مقبول2020/2019مارب77معتصم حميد حسيى  عبده الروحان



               
       

0المعدلاسم الطالبرقم الجلوسم
محافظة 
الثانوية
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رئاسة اجلامعة لشؤون الطالبنيابة
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الشريعة والقانونكلية لالمفاضلة ائج نت
م2023/2022للعام الجامعي

غيى مقبول2017/2016امانةالعاصمة76.88سام محمد صالح عوضه 1872122101

غيى مقبول2021/2020اب76.75حازم عبدالستار عبدهللا محمد الوجيه1882122173

غيى مقبول2021/2020مارب76.63المعتصم محمد علي محمد االشبط189534287

غيى مقبول2021/2020مارب76.63مجاهد هالل مثي  حسيى  مرة1902121524

ي هزاع 191493442
غيى مقبول2020/2019تعز76.5محمد أميى  عبدالغي 

غيى مقبول2021/2020مارب76.38معاذ أحمد محمد صالح الحرملي192550261

ئ193567962 غيى مقبول2021/2020مارب76بليغ محمد عبد هللا احمد المهي 

ي194625924
 
غيى مقبول2016/2015عمران75.75ابراهيم عبدهللا محمد الجوف

غيى مقبول2021/2020مارب75.75بشيى محمد نارص طري195580735

غيى مقبول2015/2014ذمار75.63نواف مرزوق محمد غوبر1962122206

ان1972200502 غيى مقبول2014/2013امانةالعاصمة75.5صالح الدين محمد عبدالرحمن خيى

غيى مقبول2013/2012صنعاء75.38أمل محمد علي صياد 1982122501

غيى مقبول2021/2020مارب75.38حيدر علي محمد السعدي199580185

غيى مقبول2021/2020مارب75.38محمد جمال مسعود سعد الغولي2002123916

غيى مقبول2021/2020مارب75.25براءة صالح عبدربه احمد االقرع 2012123528

غيى مقبول2021/2020مارب75.13ابراهيم نارص علي حسيى  طليان2022121685

ي محمد عبدالوهاب الدباء 20319142411 غيى مقبول2017/2016صنعاء75.13بدر الدين ناج 

غيى مقبول2020/2019مارب75بكيل احمد علي احمد الجله20419195086

غيى مقبول2019/2018مارب75محمد محسن محسن علي العوامي205513184

ي206319900
 
غيى مقبول2021/2020مارب74.75صالح مبخوت صالح صالح القطوان

غيى مقبول2018/2017تعز74.75يونس احمد سيف سالم2072122203


