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مكتملC12195.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابراهٌم احمد علً عبده 11368

مكتملC12197.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابراهٌم حسن دمحم ناصر266

مكتملC12196االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابراهٌم حسٌن صالح3970

مكتملC12195.88االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابراهٌم خالد عاشور مبارن 41597

مكتملC12193.5االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابراهٌم عبدهللا علً جابر578

مكتملC12196.5االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابراهٌم عبدهللا لاسم6667

مكتملC12195.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابراهٌم عبدربه ٌوسف حنش 71287

مكتملC12198االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابراهٌم دمحم صالح صالح81141

مكتملC12198االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابراهٌم دمحم صالح صالح 91358

مكتملC12195.88االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابراهٌم نجٌب عبدهللا دمحم10939

نوالص ٌجب أن تستكملC12198االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابوبكر رشٌد سعٌد 11115

مكتملC12197.88االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرابوبكر دمحم ابوبكر خلٌفة1293

مكتملC12198.375االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد امٌن علً صالح13483

مكتملC12197.5االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد انٌس علً مثنى 144

مكتملC12197.75االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد انٌس محسن دمحم 15650

مكتملC12191.63االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد حسان مطهر احمد161109

مكتملC12196.75االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد حمود غالب الملٌك17998ً

مكتملC12196.13االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد خمٌس عبدهللا مطهر 1846

مكتملC12199.63االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد رٌاض احمد حامد خلٌفة 19957

مكتملC12197االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد سعٌد على علوان 201193

مكتملC12195.875االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد صالح عمر عبدهللا21742

مكتملC12198.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عادل احمد عبدهللا22278

مكتملC12199.13االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عادل جمال الدٌن23368

مكتملC12190.125االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عبد الرحمن دمحم احمد 241388

مكتملC12197االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عبدالحافظ صالح مسعد2530

مكتملC12196.75االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عبدالحكٌم عبٌد دمحم عوض26326

مكتملC12198.375االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عبدالرحمن الخضر الجرو 271401

مكتملC12194.75االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عبدالرحمن وازع احمد281338

مكتملC12197االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عبدالرحٌم سٌف سعٌد 29445

مكتملC12197االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عبدالرحٌم عمر عبٌد 30463

مكتملC12196.63االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عبدالواسع احمد علً غراب 311147

مكتملC12191.18االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عبده صالح احمد32639

مكتملC12195.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عبده علً دمحم3397

مكتملC12198.875االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد علً عبدهللا ناجً 34758

مكتملC12193.75االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد علً غالب 351156

مكتملC12197.5االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد عٌدروس عبده دمحم3650

مكتملC12196.5االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد فواد احمد مهٌوب371180

مكتملC12193.63االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد محمود احمد المطوي38855

 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

43/1



م
رقن 

التنسيق
النىعاسن الطالـــــــب

الوركس 

االهتحاني
القاعتالدورالوبنىهكاى االهتحاى

هعدل 

الثانىيت
حالة الطلب

 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC12196االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد مزهر حسن صالح391294

مكتملC12199.63االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد مصطفى دمحم الهٌثم40218ً

مكتملC12198.125االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد منصر دمحم احمد411556

مكتملC12198.125االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد ناصر لاسم 42545

مكتملC12196.38االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد نبٌل عبدالصمد المباط431497ً

مكتملC12195.5االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد نور الدٌن ثابت نعمان44748

مكتملC12196.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد ٌاسٌن علً علً 45325

مكتملC12195.63االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد ٌحٌى عبدهللا احمد4652

مكتملC12198.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد ٌحٌى علً حسن47917

مكتملC12198.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمد ٌحٌى علً حسن 48883

مكتملC12193.63االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراحمدصبحً دمحم سالم491223

مكتملC12196.75االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرادم دمحم صالح مسعد المنصوب 50690

مكتملC12294االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرادهم سعٌد لاسم عمالن 51760

مكتملC12290.13االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرادهم صدٌك ناصر دمحم 52982

مكتملC12296.38االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرادهم هائل دمحم عل53644ً

مكتملC12297.375االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرادٌب وضاح علً حسن دعبش5425

مكتملC12290.38االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسامة رافت علً عبده الشرجب55547ً

مكتملC12291.375االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسامة عبدالمادر صالح 56734

مكتملC12296.13االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسامة علً عمر سعٌد 57384

مكتملC12298االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسامة دمحم احمد علً الصالح 58109

مكتملC12296.625االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسامة ولٌد عبدربه عمٌل59750

مكتملC12296.88االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسامة ٌحٌى بجاش طاهر601418

مكتملC12295.13االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسامه عبدهللا دمحم عمر61693

مكتملC12298.625االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسامه دمحم ابوبكر احمد 621576

مكتملC12293االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسامه دمحم احمد 631349

مكتملC12298.38االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسامه دمحم حسٌن اسماعٌل 64737

مكتملC12298.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسامه دمحم علً مثنى 651491

مكتملC12295.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسحاق عبده سهل مجهصً 661161

نوالص ٌجب أن تستكملC12298االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسحاق عمر محسن احمد 67180

مكتملC12293.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسعد جالل منصور 681499

مكتملC12297.75االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسالم رضوان علً غٌالن6986

مكتملC12299.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسماعٌل سالم محسن صالح70179

مكتملC12296.13االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسماعٌل عبدالملن اسماعٌل صالح الماضً 71863

مكتملC12298.63االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسماعٌل فاٌز علوي عبدالناصر 72549

مكتملC12297.75االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراسماعٌل فضل صالح مثنى 731076

مكتملC12294.63االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراشرف عبده علً حسٌن74870

مكتملC12299.375االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراصٌل خالد عبدهللا هادي75203

مكتملC12297االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراصٌل صالح جبران76150
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مكتملC12296.5االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراصٌل عبدهللا امٌن ثابت77961

مكتملC12298.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراصٌل علً دمحم صالح78581

مكتملC12296.88االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراكرم انٌس عبد الخالك انعم79435

مكتملC12298.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكراكرم دمحم لاسم محسن80443

مكتملC12298.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرالبراء دمحم سٌف دمحم811053

مكتملC12297.88االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرالحارث عبدالحً عبدهللا احمد 82952

مكتملC12293.88االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرالحارث دمحم احمد عبده الحوٌج831320ً

مكتملC12290االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرالحامد ناصر عبدهللا ناصر 84172

مكتملC12292.88االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرالحسن حامد جعفر ابوبكر85967

مكتملC12298.875االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرالحسن علً الحسٌن علً 8662

مكتملC12294.5االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرالحسٌن طالل دمحم دحان87262

مكتملC12298.385االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرالخطاب عبدهللا مسعد دمحم 88446

مكتملC12291.5االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرالمعتزباهلل دمحم عزي وهبان 891194

مكتملC12297.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرالولٌد ٌاسر عبدالرب علً 901253

مكتملC12291.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرامجد ادٌب عبدالواحد صالح المرش911324ً

مكتملC12299.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرامجد صادق علً دمحم حسن921510

مكتملC12296.25االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرامجد عبداالله ثابت سالم 93747

مكتملC12297.75االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرامجد عبدهللا ثابت941073

نوالص ٌجب أن تستكملC12295.38االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرامجد دمحم علً المخالف951216ً

مكتملC12297االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرامجد هانً عبدالعزٌز دمحم96288

مكتملC12294.75االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرامٌر صغٌر سعٌد دمحم 97934

مكتملC12297.63االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرامٌن جزٌالن عل98319ً

مكتملC12298.375االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرامٌن فاٌز سعٌد احمد99208

مكتملC12298.13االولC1بلون جامعة عدن عدنذكرانس اسكندر علً عبدالكرٌم100341

مكتملC22197.88االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرانس توفٌك مجاهد سالم 101684

مكتملC22198.5االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرانس عادل منصور داؤود102561

مكتملC22195.38االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرانس علً سعٌد غالب103125

مكتملC22195.63االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرانس ماجد علً الجبري104887

مكتملC22198.63االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرانور عبدهللا دمحم علً 10563

مكتملC22199.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌاد عبدهللا حمزه دمحم106523

مكتملC22190.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌاد دمحم احمد حمود اسماعٌل107930

نوالص ٌجب أن تستكملC22198.25االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌمن تمٌم عبدهللا عل108683ً

مكتملC22197.625االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌمن جٌاب عبدهللا صالح109330

مكتملC22197.625االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌمن جٌاب عبدهللا صالح 110347

مكتملC22198.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌمن عبدهللا محسن عبدالاله111666

مكتملC22197االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌمن عمر صالح ٌحٌى112209

مكتملC22198.375االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌمن نورالدٌن دمحم 1131310

مكتملC22194.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌهم صادق عبدالواحد اسماعٌل1141074
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نوالص ٌجب أن تستكملC22196.625االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌهم عارف علً عبدهللا115477

مكتملC22198.38االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌهم عبدالواسع احمد عل116510ً

مكتملC22198.05االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌوب صالح محسن صالح 1171044

مكتملC22195.5االولC2بلون جامعة عدن عدنذكراٌوب عبده سهل مجهصً 1181173

مكتملC22197.75االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرباهر دحان سٌف حسان 119698

مكتملC22198.5االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربسام عبدالحمٌد دمحم سعٌد 1201421

مكتملC22194.38االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربشار احمد عبدالجلٌل حسن 1211080

مكتملC22190.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربشار بشٌر عبده لاٌد122755

مكتملC22192.25االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربشار توفٌك سرٌع عل1231069ً

مكتملC22195.25االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربشار حبٌب صالح نعمان124309

مكتملC22197.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربشار خالد مصلح سلمان1251251

مكتملC22196.88االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربشار خلٌل عبد هللا حسان دمحم126159

مكتملC22194االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربشار عامر عبدهللا دمحم 127537

مكتملC22198.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربشار عبدالرلٌب مثنى فاضل 128770

مكتملC22198.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربشار عبدالفتاح اسماعٌل فارع129726

مكتملC22197.63االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربشارعبده محسن دمحم130631

مكتملC22192.5االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربكري رازي ٌحٌى دمحم131635

مكتملC22195.63االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربالل سالم دمحم سالم 1321111

مكتملC22193.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربالل عبدالحكٌم دمحم مثنى 1331269

مكتملC22197االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربالل كامل علً ثابت 13419

مكتملC22197.375االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربالل محسن عبدهللا محسن1351021

مكتملC22199.125االولC2بلون جامعة عدن عدنذكربندر عبدالهادي احمد عل1361196ً

مكتملC22198.375االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرتٌسٌر عبد المنعم علً مثنى1371501

نوالص ٌجب أن تستكملC22196.75االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرثابت خالد ثابت خالد138386

مكتملC22192.5االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرثابت ٌاسر عبدالموي حسٌن عبدالمحسن جعشان139170

نوالص ٌجب أن تستكملC22198.12االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرجابر علً علً عمر1401285

مكتملC22195االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرجابر فاٌز احمد ناصر1411512

مكتملC22191.5االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرجبر عبدالرلٌب احمد دمحم 142575

مكتملC22197.75االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرجبرٌل صالح علً احمد 1431205

مكتملC22193.75االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرجالل حسن دمحم عبده 144625

نوالص ٌجب أن تستكملC22198.125االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرجمال عبدالكرٌم ثابت خالد1451276

مكتملC22198.125االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرجمال عبدالكرٌم ثابت خالد 146700

مكتملC22198.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرجهاد جمٌل دمحم سالم 147458

مكتملC22198االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحافظ حسٌن دمحم السكاب14896

مكتملC22195.63االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحامد دمحم ابوبكر خلٌفة149119

مكتملC22198.25االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسام احمد ٌحٌى 150461

مكتملC22296.38االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسام سمٌر عبدالرحمن دمحم151915

مكتملC22291االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسام دمحم ٌوسف حسن 152897
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC22297.75االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسام نجٌب عبد الغفور1531212

مكتملC22296.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسان دمحم علً صالح1541130

مكتملC22297.5االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسان ناصر حسٌن 1551262

مكتملC22294االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسن عادل حسن دمحم1561547

مكتملC22295.625االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسن علً حسٌن مسعود1571619

مكتملC22299االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسٌن جمال حسٌن دمحم158464

مكتملC22298.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسٌن خالد حسٌن سعٌد1591581

مكتملC22294.63االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسٌن عبدالناصر سعٌد سعٌد1601326

مكتملC22298.63االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسٌن عمٌل حسٌن محسن161162

مكتملC22295.63االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسٌن علً عبده علً 1621606

مكتملC22293.5االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسٌن فهد عبده سٌف 16367

مكتملC22296.25االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسٌن دمحم دمحم احمد1641236

مكتملC22294.25االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسٌن ناجً حسٌن علً 165239

مكتملC22294االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسٌن ناصر حسٌن احمد 16636

مكتملC22299.38االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسٌن نزار حسٌن علً 167243

مكتملC22290.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحسٌن ٌاسر دمحم حسٌن 1681208

مكتملC22295االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحلمً عبدهللا دمحم169888

مكتملC22298.25االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحمد عادل عبدالرحٌم عبدالستار الماضً 17082

مكتملC22295.25االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحمزة الخضر ناصر احمد171959

مكتملC22290االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحمزة رازي ٌحٌى دمحم1721117

مكتملC22294االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحمزة صالح مهدي عكاشة 173128

مكتملC22296.75االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحمزه فتحً دمحم سالم174951

مكتملC22297.75االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحمٌد زٌاد دمحم ناصر الهروج1751221ً

مكتملC22296االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحمٌر عبده حسن17679

مكتملC22296.25االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرحٌدرة ناصر احمد صالح 1771332

مكتملC22298االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخالد زكً عبدهللا دمحم 178476

مكتملC22298.75االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخالد سالم محسن سالم179991

مكتملC22294.38االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخالد صبحً سعٌد عل180923ً

مكتملC22298.88االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخالد عبدهلل دمحم عبادي1811246

مكتملC22292.375االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخالد عبده دمحم نعمان182366

مكتملC22297.625االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخالد محسن عبدالرحمن دمحم 183186

مكتملC22296.5االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخالد دمحم احمد عبدهللا 1841553

مكتملC22294.25االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخالد دمحم لاسم عمر بشري185949

مكتملC22297.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخالد دمحم لاٌد مسعد ربٌد 1861350

مكتملC22293.63االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخالد ولٌد دمحم عثمان 187512

مكتملC22293االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخالد ولٌد ناجً عبده 188694

مكتملC22294.125االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخطاب صالح علً احمد 1891429

مكتملC22298.13االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخطاب دمحم عبدهللا هادي1901370
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البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 
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ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC22298.5االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخلدون خالد علً حسٌن 191475

مكتملC22296.88االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخلٌفه علً حمود عبدهللا192364

مكتملC22297.88االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخلٌل راشد صالح صالح 1931119

نوالص ٌجب أن تستكملC22294.63االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرخمٌس مازن خمٌس عل1941153ً

مكتملC22297.63االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرراشد انٌس راشد حسٌن 195895

مكتملC22292.375االولC2بلون جامعة عدن عدنذكررامز علً سالم دمحم1961144

مكتملC22297.25االولC2بلون جامعة عدن عدنذكررائد دمحم عوض دمحم1971264

مكتملC22297.38االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرربٌع عبود عبٌد1981121

مكتملC22297.375االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرربٌع دمحم ثابت عبده199290

مكتملC22291.625االولC2بلون جامعة عدن عدنذكرردفان عدنان دمحم هٌثم2001327

مكتملC31198.63االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكررشاددمحم ناجً ٌحً الشرج2011302ً

مكتملC31199االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكررشٌد ماجد ناجً 202201

مكتملC31196.75االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكررشٌد دمحم حمود الزنن2031176

مكتملC31191.5االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكررضوان خالد علً احمد دمحم السكن20433ً

مكتملC31196.5االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكررضوان ماهر نبٌل الموح205328

مكتملC31198.13االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكررضوان دمحم فاروق محمود 206365

مكتملC31198.63االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكررعد احمد اسماعٌل عل207567ً

مكتملC31197.38االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكررٌان احمد علً العوام2081228ً

مكتملC31198.5االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكررٌان عبدالحكٌم حسن 209815

مكتملC31196.25االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرزٌد احمد غالب عل210447ً

مكتملC31198.375االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسالم عبد هللا علً حسن211807

مكتملC31199االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسالم علً سالم عبد العزٌز212761

مكتملC31199.5االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسامً فهد حنش عبد هللا213792

مكتملC31193.25االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسعود دمحم ابوبكر الرفاع214646ً

مكتملC31197.375االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسعٌد جالل سعٌد دمحم2151047

مكتملC31196.75االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسعٌد صالح احمد لاسم216785

مكتملC31193.38االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسعٌد صالح علً عبدالرب 2171385

نوالص ٌجب أن تستكملC31190.62االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسعٌد عامر سعٌد  سالم 2181277

مكتملC31198.88االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسعٌد عبد الجبار سعٌد دمحم2191487

مكتملC31198.125االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسعٌد ناشر سعٌد عل220634ً

مكتملC31198.75االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسلطان عبده احمد صالح221880

مكتملC31198.88االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسلٌمان دمحم احمد صالح 222908

مكتملC31199.375االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرسٌاف دمحم حسٌن صالح223664

مكتملC31199.125االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرشرٌف امٌن احمد صالح224175

مكتملC31195.63االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرشرٌف ناظم لادري علوان 225292

مكتملC31197.38االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرشكٌب احمد دمحم سٌف2261033

مكتملC31197.25االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرشمسان علً احمد2271300

مكتملC31197.25االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرشٌخ انور دمحم زٌن2281188
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مكتملC31197.5االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصابر عبدهللا درهم عبدالمغن229220ً

مكتملC31196.5االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصابر فٌصل علً 2301395

مكتملC31191االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصابر ناصر دمحم عوض 231640

مكتملC31192.125االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح خالد صالح عامر2321093

مكتملC31198االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح خالد علً لاسم2331050

مكتملC31198.87االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح رامً صالح منصور 2341163

مكتملC31197.13االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح صادق عبدالموي احمد 23545

مكتملC31197.25االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح عبد الحافظ مرصاص عمر حبتور236974

مكتملC31198.875االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح عبدهللا حسن عل237626ً

مكتملC31199االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح عبدالناصر صالح مسعد238779

مكتملC31192.5االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح عدنان عبدالرحٌم عبدالسالم 239867

مكتملC31195.375االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح دمحم الراعً عل240851ً

مكتملC31195.75االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصامد عبده سلطان غالب 2411331

مكتملC31198.5االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصبري ولٌد دمحم ثابت 24242

مكتملC31197.13االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصخر عبده علً احمد 2431583

مكتملC31197.88االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصدام دمحم علً لاٌد244918

مكتملC31198.25االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصدٌك دمحم احمد علً 245724

مكتملC31198.75االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصمر عبده لاٌد صالح2461631

نوالص ٌجب أن تستكملC31198.75االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصمر عبده لاٌد صالح 2471627

مكتملC31194.63االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصمر مجٌب ناصر عل248388ً

مكتملC31196.38االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح سالم احمد دمحم249941

مكتملC31197.63االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح سٌف صالح مثنى 2501220

مكتملC31191.38االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح عبدالحافظ علً طالب251853

مكتملC31198.375االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرصالح ناجً صالح مانع2521342

مكتملC31198االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرضمٌر عبدهللا مثنى احمد 2531250

مكتملC31195.63االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرضٌاء منٌر دمحم لاسم 254354

مكتملC31198.375االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرطارق مساعد علً حسٌن احمد25559

مكتملC311100االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرطه احمد طه همام 256143

مكتملC31197.88االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعادل صالح دمحم دمحم 257361

مكتملC31197االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعادل عبٌد صالح دمحم 258167

مكتملC31195.375االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعاصم عبدهللا صالح عمر2591215

مكتملC31198.375االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعاصم عبدهللا دمحم عبدهللا2601396

مكتملC31199.13االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعاصم دمحم احمد صالح 261675

مكتملC31197.75االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعاصم ناصر عبداللطٌف2621280

مكتملC31198االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعامر حمٌد عبده عل263352ً

مكتملC31195.13االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعامر دمحم عبدهللا سالم264946

مكتملC31195.13االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعامر دمحم عبدهللا سالم احمد المحجري265955

نوالص ٌجب أن تستكملC31197االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعاهد صادق حسن محسن مثنى 266116
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC31198.25االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعاٌد فضل دمحم احمد 267112

مكتملC31194.13االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعبد الحكٌم عبد الجبار دمحم الهروج2681187ً

مكتملC31191.38االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعبد الرحمن احمد مثنى سعد الجبري269133

مكتملC31197.25االرضC3ًبلون جامعة عدن عدنذكرعبد اللطٌف سٌف احمد حسٌن2701509

مكتملC32198.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبد الملن مروان حسن عبدهللا محسن 2711490

مكتملC32198.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبداالله عبدربه دمحم سالم مرعً 272714

مكتملC32193.25االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالباسط حمٌد عبدالحمٌد الهتار273759

مكتملC32198.38االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالبالً دمحم مثنى مسعد 274140

مكتملC32196.63االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالحكٌم احمد دمحم السرب275126ً

مكتملC32198.125االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالحكٌم خالد دمحم لاٌد276599

مكتملC32191.88االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالحكٌم عبدالناصر ناشر عبدهللا 277122

مكتملC32198.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالحكٌم دمحم عبدهللا عل27887ً

مكتملC32198.13االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالحكٌم مختار ٌسلم سعٌد 279651

مكتملC32195االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالخالك علً احمد ناج280648ً

مكتملC32190.25االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالخالك دمحم مرشد احمد281795

مكتملC32198االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالخالك دمحم مسعد محسن2821230

مكتملC32199.13االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرب ولٌد صالح283255

مكتملC32195.25االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن احمد عثمان فاٌد2841379

مكتملC32196.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن احمد دمحم علً 285344

مكتملC32193.88االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن بدر لطف تلها 2861455

مكتملC32192.88االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن بشٌر عبده الشعٌب2871505ً

مكتملC32191االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن جابر عبده احمد 288453

مكتملC32194.58االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن حسن عبده صالح28958

مكتملC32198.25االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن صالح راشد علً 29072

مكتملC32198.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن صالح عبدهللا عمر 29184

مكتملC32193.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن طارق راشد 292313

مكتملC32199االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن عبده دمحم لاسم 293589

مكتملC32198.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن علً عبدالرحمن مرٌط294607

مكتملC32195.63االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن علً كرامه عبدهللا2951207

مكتملC32191.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن فارس دمحم محمود 296316

مكتملC32196.38االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن فاروق حزام دمحم297878

مكتملC32197.63االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن فهمً حسٌن دمحم 2981203

مكتملC32196.625االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن محسن دمحم عبدربه 299157

مكتملC32194.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن دمحم درهم حنش3001605

مكتملC32196.38االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن دمحم عل301615ً

مكتملC32193االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن دمحم عمر3021614

مكتملC32197.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن دمحم مصطفى علً الزاهر30388

مكتملC32197.88االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن دمحم ناصر دمحم30477
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 
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ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC32199.38االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن مفٌد حسٌن ناجً 305222

مكتملC32190.875االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن مكافح عبدهللا مفتاح306825

مكتملC32191االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحمن نزار دمحم الكاف307148

مكتملC32195.13االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرحٌم علً عبدالرحٌم محسن 308444

مكتملC32195.625االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالرزاق احمد صالح احمد3091540

مكتملC32193.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالسالم ناصر علً  310954

مكتملC32195.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالصمد عبدهللا علً 3111532

مكتملC32198.25االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالعزٌز خالد عبدالعزٌز حاتم312663

مكتملC32197.25االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالعزٌز رشاد دمحم سالم313627

مكتملC32193االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالعزٌز سالم دمحم حٌدره 314337

مكتملC32194االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالعزٌز سالم دمحم سالم 315609

مكتملC32196.25االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالعزٌز عبده ممبل مثنى 316628

مكتملC32197.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالعزٌز مختار صالح عل317191ً

مكتملC32194.13االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالعظٌم دمحم علً احمد3181513

مكتملC32198.375االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالعلٌم هشام عبدهللا عبدالعلٌم عبدالخالك319584

مكتملC32197.63االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالغنً فٌصل دمحم عبدالغن320207ً

مكتملC32295.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالغنً دمحم احمد عبدالنبً موسى321194

مكتملC32295االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالفتاح عٌسى دمحم علً 3221317

مكتملC32289.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالمادر ابوبكر دمحم الشكلٌه323617

مكتملC32294.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالمادر عدنان عبدالمادر عبداللطٌف324100

مكتملC32293.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالمدوس دمحم الحسٌن الرفاع325467ً

مكتملC32299.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالكرٌم علً عبدالكرٌم دابً بلكسر326829

مكتملC32293.63االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالكرٌم علً عبدهللا دمحم الجبري 327204

مكتملC32290.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالكرٌم فارس احمد 328866

مكتملC32294.25االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالكرٌم ٌاسر لاسم جبران 329555

مكتملC32291.375االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا احمد صالح حامد330147

مكتملC32297.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا انور عبدهللا ناجً 331524

مكتملC32299االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا جمال حمود مصلح 332909

مكتملC32296االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا صالح عبدهللا دمحم 3331390

مكتملC32298.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا صالح علً سعٌد334997

مكتملC32296.25االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا صالح دمحم علً 335235

مكتملC32297.63االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا عباس سٌف دمحم336921

مكتملC32298.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا عبدالداٌم علً محسن 337136

مكتملC32298.625االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا علً صالح محسن 338890

مكتملC32297.375االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا عماد عبدهللا حسٌن3391362

مكتملC32297.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا عمر حٌمد 3401617

مكتملC32295.13االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا فهد عبده عبدالرحمن341198

مكتملC32295.75االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا محسن علً دمحم342958
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مكتملC32293.125االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا دمحم سعٌد ممبل343725

مكتملC32297.63االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا دمحم عبدهللا عثمان 344431

مكتملC32298االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا مصطفى احمد المحضار345397

مكتملC32297.13االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدهللا ناصر سالم حسن346652

مكتملC32297.38االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالمجٌد غالب حسٌن عبدهللا 347509

مكتملC32290.88االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالمجٌد كمال حمٌد دمحم348340

مكتملC32290.88االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالمجٌد كمال حمٌد دمحم 349378

مكتملC32290.88االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالملن خالد مهدي احمد 35032

مكتملC32298.13االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالملن محسن دمحم حسن 3511530

مكتملC32298.125االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالملن هشام احمد عل35291ً

مكتملC32291.13االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالناصر عبدهللا منصور حسن353419

مكتملC32298.38االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالواحد فؤاد احمد ناصر354120

مكتملC32298.25االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبدالواحد دمحم عبدالواحد دمحم355980

مكتملC32296االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبده ٌحٌى علً عبدهللا356804

مكتملC32294االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبود علً علً صالح 357221

مكتملC32299.125االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبود ناصر عمر عبود 3581029

مكتملC32292.13االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعبٌده امٌن علً احمد 359502

نوالص ٌجب أن تستكملC32297.38االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعدنان توفٌك صالح دمحم360971

مكتملC32299.125االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعدي صالح عبدهللا عبٌد 361809

مكتملC32298.375االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعدي عبدالواحد احمد362881

مكتملC32294االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعدي غالب عبدهللا احمد العزٌب3631361

مكتملC32296.375االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعدي لاٌد سالم عبدهللا3641200

مكتملC32294.38االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعدي دمحم عبدهللا علً 3651570

مكتملC32298.13االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعرفات حسن دمحم محسن 3661423

مكتملC32292.38االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعزالدٌن عاٌض حسٌن 3671587

مكتملC32296.88االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعزالدٌن عبدالسالم دمحم جبر 368156

مكتملC32292.625االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعزالدٌن نبٌل احمد369339

مكتملC32296.5االولC3بلون جامعة عدن عدنذكرعزام جالل عبدالوارث370380

مكتملC41197.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعزمً فضل علً سعٌد 371139

مكتملC41198.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمٌل علً دمحم ناصر3721381

مكتملC41198.125االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعكاشة دمحم احمد ناج373900ً

مكتملC41197.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعالء عادل محسن صالح3741562

مكتملC41190.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعالء عبدالحكٌم دمحم سرور 375594

مكتملC41197.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلوي سند احمد عبدالرحمن37623

مكتملC41193.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً احمد صالح عل3771333ً

مكتملC41198.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً احمد عوض العامري 378289

مكتملC41197.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً حسن علً دمحم 3791629

مكتملC41195.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً خالد احمد ناج3801413ً
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC41194.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً زٌن العابدٌن سالم عبدهللا الجفري 381144

مكتملC41195.625االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً سالم علً عوض382716

مكتملC41190.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً عادل علً سالم 383947

مكتملC41191االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً عبدالرلٌب عبدهللا شائف3841168

مكتملC41198.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً عبٌد سالم شٌخ385557

مكتملC41193االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً فضل عل386568ً

مكتملC41198.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً لائد علً محسن387251

مكتملC41198.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً لائد علً محسن 38811

مكتملC41198.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً محسن حسٌن لاسم 3891325

مكتملC41198االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً دمحم شعفل مسعد 390212

مكتملC41196.125االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً دمحم علً عبٌد391669

مكتملC41193.13االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً دمحم محسن سعٌد392743

مكتملC41198االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعلً ٌاسر علً الطاهري3931360

مكتملC41197.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعماد عبدالموي سالم عوض هٌسان 394117

مكتملC41190.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعماد دمحم عبده لاسم3951347

مكتملC41198.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمار عبدالولً علً احمد396104

مكتملC41190االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمار عبدربه دمحم احمد زٌد397166

مكتملC41196.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمار دمحم دمحم الحاج398307

مكتملC41198االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمار دمحم مسعد ناجً 399676

مكتملC41196.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمار ٌاسر سعٌد سالم الشعب4001139ً

مكتملC41193.875االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمار ٌاسر عبدهللا علً 401992

مكتملC41193.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمار ٌاسر عبدالهادي دمحم402988

مكتملC41189.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمار ٌاسر دمحم حسٌن4031233

مكتملC41198االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمر خالد احمد سعٌد 4041304

مكتملC41195.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمر سالم عمر عوض405703

مكتملC41194.125االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمر طارق سالم صالح 4061036

مكتملC41193.13االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمر عبد الغنً زٌن علوي دمحم 4071356

مكتملC41198االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمر عبدهللا سعٌد 4081012

مكتملC41195.625االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمران جمال احمد مثنى 409247

مكتملC41197.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمران عبٌد مثنى لاسم 410691

مكتملC41198.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمرو خالد فرٌد ثابت411134

مكتملC41198االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمرو خالد دمحم مدهش4121027

مكتملC41196.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمرو عبدالمجٌد لاسم سٌف4131589

مكتملC41198.13االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمرو علً دمحم صالح 4141290

مكتملC41195.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعمرو مطهر علً العرٌم4151460ً

مكتملC41195.875االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعواد عارف عبدهللا عل4161313ً

مكتملC41195.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعوض خالد احمد سٌول 417775

مكتملC41195.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرعوض علً عوض عل4181307ً
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC41198.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفارس اٌاد علً مسعد 4191515

نوالص ٌجب أن تستكملC41195.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفارس عبده دمحم احمد 420935

مكتملC41293.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفارس محسن علً دمحم 4211135

مكتملC41297.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفاظل ٌاسر فضل ناصر 422543

مكتملC41297.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفداءالدٌن احسن حسٌن423636

مكتملC41290.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفراس سلطان عبدالكرٌم424558

مكتملC41295.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفضل بسام فضل لائد 4251518

مكتملC41295.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفضل صالح فضل عبدهللا دمحم4261328

مكتملC41296.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفضل صالح دمحم علً باشرٌح 427605

مكتملC41297االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفضل علً احمد عبدهللا 4281239

مكتملC41298االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفضل محمود محسن صالح429137

مكتملC41295.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفهد عمر حسٌن سعد 430121

مكتملC41293.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفهٌم مزٌد ٌسلم عوض4311295

مكتملC41293.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفهٌم مزٌد ٌسلم عوض 4321088

مكتملC41296.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفواز خالد صالح دمحم 433108

مكتملC41295.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرفواز دمحم عبد الواحد عثمان 434944

مكتملC41292االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرلاسم لاسم هٌثم صالح 4351476

مكتملC41299.13االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرلتاده سعٌد علً 4361600

مكتملC41296.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرلحطان صالح احمد دهول437681

مكتملC41296.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرلحطان صالح احمد هادي 438660

مكتملC41298.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرلصً عبدالحمٌد احمد مثنى439828

مكتملC41297.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرلصً عبده علً لاٌد440919

نوالص ٌجب أن تستكملC41295االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرلصً لاسم علً 4411052

مكتملC41298.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرلصً دمحم صالح حسن442105

نوالص ٌجب أن تستكملC41299.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكركرٌم رضوان ردمان دمحم4431204

مكتملC41290.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكركرٌم عبد هللا دمحم الصغٌر لحطان 4441037

مكتملC41298.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكركمال سلٌم عبدالمعٌن عبدالرحمن 445769

مكتملC41296.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرالدن عبده دمحم فضل4461365

مكتملC41297.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرلممان لاسم دمحم هادي4471

مكتملC41297.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرماجد فائز محسن نصر4481579

مكتملC41298.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرماجد فضل دمحمممبل  449839

مكتملC41298.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمالن عبدالرلٌب احمد محسن 450960

مكتملC41297.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمالن عبدهللا منصور 451848

مكتملC41298.13االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمامون عبده ٌحٌى 4521145

مكتملC41297.125االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرماهر جواد دمحم 4531311

مكتملC41295.875االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمجاهد سعٌد سالم دمحم ثابت4541474

مكتملC41296.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمجاهد عبد خمٌس 455912

مكتملC41295.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمجاهد عبدالحكٌم سعٌد عل4561162ً
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مكتملC41293.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمجدي احمد دمحم صالح457833

مكتملC41294.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمحسن صالح علً صالح4581613

مكتملC41298.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمحسن عبدالرب محسن لاسم459480

مكتملC41297.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمحسن نبٌل محسن الجبٌري 46014

نوالص ٌجب أن تستكملC41299.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمحضار عباس ناشر سعٌد 4611591

مكتملC41298.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم احمد سالم باعارمه462671

نوالص ٌجب أن تستكملC41297.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم احمد سعٌد 4631227

مكتملC41296.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم احمد سعٌد الترن464896

مكتملC41298.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم احمد صالح المرٌس465914ً

مكتملC41299.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم احمد علً احمد 4661255

مكتملC41297االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم احمد علً غالب 4671364

مكتملC41295.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم احمد دمحم عمر 468391

مكتملC41298.375االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم احمد ناجً صالح469927

مكتملC41290.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم ادرٌس عبد الموي 4701225

مكتملC42192.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم اسامة دمحم عل471312ً

مكتملC42194.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم اسحاق دمحم احمد 472578

مكتملC42193.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم اسماعٌل ابراهٌم جالل 473686

مكتملC42191.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم الجنٌد ٌاسٌن عبدالدائم طٌب474178

مكتملC42191.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم انور دمحم جبران 475791

مكتملC42198.375االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم انٌس دمحم سالم4761427

مكتملC42191.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم جالل دمحم عبدالعزٌز4771214

مكتملC42195.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم جمٌل سعٌد احمد478498

مكتملC42197االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم حاتم علً ٌحٌى مزرٌة 4791552

مكتملC42193.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم حزام دمحم عبدهللا  4801478

مكتملC42198.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم حسٌن ابوبكر حسٌن 481385

مكتملC42196.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم حمٌد صالح سعٌد4821386

مكتملC42194.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم خالد دمحم483699

مكتملC42195.625االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم خالد دمحم امذٌب 48440

مكتملC42199.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم رشاد دمحم سالم485614

مكتملC42193.375االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم سعٌد عبده دروش486817

مكتملC42196.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم سند علً دمحم48749

مكتملC42192.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم سٌف علً شاٌف 4881408

مكتملC42198.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم شولً دمحم ٌوسف 489729

مكتملC42195االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم صالح عبدهللا مسعد 490488

مكتملC42198.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم صالح علً حسن491188

مكتملC42196.125االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم صالح دمحم لاسم 4921292

مكتملC42199.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم طه عبدهللا صالح4931281

مكتملC42199.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم طه عبدهللا صالح 4941479
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC42195.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عادل ممبل طاهر4951575

مكتملC42192االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عارف شمسان دمحم4961234

نوالص ٌجب أن تستكملC42189.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عامر عمر بن الزوع497333

مكتملC42194االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عاٌض علً دمحم49898

مكتملC42198.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبد الحكٌم صالح حسٌن 499798

مكتملC42195.375االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبد السالم علً عبدهللا 500612

مكتملC42192.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبدالباري ٌوسف غالب 5011018

مكتملC42199.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبدالحكٌم دمحم عبدهللا5021097

نوالص ٌجب أن تستكملC42197االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبدالرحمن دمحم باكر 50389

مكتملC42197.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبدالصادق دمحم علً 504389

مكتملC42191.125االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبدالعظٌم سٌف لائد 5051507

مكتملC42198.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبدالموي فضل حسٌن50637

مكتملC42198.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبدهللا حسن عمٌل 5071065

مكتملC42193.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبدهللا صالح صائل 5081171

مكتملC42194االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبدهللا علً ناصر 5091383

مكتملC42198.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبدهللا معروف احمد510521

مكتملC42195.875االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبدالهادي احمد سٌف5111481

مكتملC42198.125االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عبده مسعد عبدالموي5121189

مكتملC42196.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عصام عبدهللا الهندي513808

مكتملC42197.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم علً احمد احمد5141546

مكتملC42193.13االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم علً عاٌض5151120

مكتملC42193.13االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم علً عاٌض 5161107

مكتملC42194االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم علً عبٌد علً 517146

مكتملC42197.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم علً لاٌد عبدهللا 518492

مكتملC42197.375االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم علً دمحم لائد5191590

مكتملC42198.625االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم عمر سالم خنبري520916

مكتملC42297.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم غازي دمحم احمد الماس521544

مكتملC42297.125االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم فتح دمحم عبده عبدهللا5221020

مكتملC42296االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم فضل محسن علً 523234

مكتملC42292.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم فهد دمحم هزاع 5241534

نوالص ٌجب أن تستكملC42294االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم فهمً احمد نعمان525153

مكتملC42292.375االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم فواز فٌصل سعٌد 5261420

مكتملC42295.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم فوزي بدر مسعود527551

مكتملC42291االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم فؤاد عبدهللا مساعد52865

مكتملC42298.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم فؤاد دمحم5291123

مكتملC42296.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم لاضً علً حسٌن 530854

مكتملC42296.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم محب النبً ناصر531196

مكتملC42295.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم محسن حٌدر عٌدروس5321599
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC42291.875االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم مختار سٌف سلٌم 533799

مكتملC42298.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم مدحت عبدهللا عبدالرزاق534171

مكتملC42291.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم مراد عبدهللا المباط5351040ً

مكتملC42294.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم مروان دمحم سعٌد 5361007

مكتملC42297.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم ناجً صالح احمد 537130

مكتملC42298.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم ناصر رمضان احمد باحارثه5381185

مكتملC42296.62االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم نبٌل صائل لاسم5391209

مكتملC42297.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم وضاح دمحم حسن5401242

مكتملC42298.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم وضاح هائل الصلوي541240

مكتملC42292االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحم ٌحٌى علً احمد542797

مكتملC42296.375االولC4بلون جامعة عدن عدنذكردمحمثابت دمحمعبدهللا543800

مكتملC42291.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمحمود احمد عبدالكرٌم احمد 544169

مكتملC42293.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمختار سماف دمحم حسٌن 545720

مكتملC42294.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمدٌن نبٌل فرحان نصر 5461308

مكتملC42295.375االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمصطفى احمد مبارن5471384

مكتملC42295.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمصطفى احمد دمحم حسن54895

مكتملC42299االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمصطفى جمال علً ناصر العنس549579ً

مكتملC42298.625االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمصطفى عبدهللا علً لاٌد الشرج550766ً

مكتملC42298.13االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمصطفى ناصر امٌن احمد551507

مكتملC42295.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمصعب مروان علً احمد الشعب552945ً

مكتملC42298.13االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمصلح عبدالمنعم ثابت ثابت 55354

مكتملC42297.38االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمعاذ عبدالحكٌم علً طالب 554217

مكتملC42297.13االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمعاذ علً عبدالموي ٌحٌى555852

مكتملC42297.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمعتز احمد اسماعٌل علً اسماعٌل556433

مكتملC42295.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمعتز عبدالحبٌب ردمان عبدالوهاب المباط557677ً

مكتملC42298االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمعتز مانع حنش عبدهللا 5581164

مكتملC42297.75االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمعتصم دمحم سعٌد559604

مكتملC42298.88االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمنتصر دمحم عبدالحمٌد دمحم56026

مكتملC42294االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمنتظر فؤاد حمزه حسن561847

مكتملC42298.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمنصر منصور صالح عل56268ً

مكتملC42298.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمنٌر عبدالرؤوف مثنى احمد 5631482

مكتملC42298.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمنٌر لاسم صالح لاٌد 564731

مكتملC42297.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمهند صالح احمد طالب565473

مكتملC42298.25االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمهند عبدالمادر دمحم عبده 566141

مكتملC42292.5االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمهند عبده ٌحٌى سعد567320

مكتملC42298.13االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمهند نصر عبدالبالً عبدالوهاب568550

مكتملC42297.63االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمهند ولٌد عبدالودود ناٌف569526

مكتملC42295االولC4بلون جامعة عدن عدنذكرمهٌب نبٌل علً 570336
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مكتملC51296.13االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرموسى امٌن سعٌد صالح 5711620

مكتملC51298.5االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرموسى عبدهللا صالح احمد 5721023

مكتملC51297.25االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرمٌاد اٌاد عبد الرسول حمود573327

مكتملC51298االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرمٌاس عمر علً عبدالوهاب 57492

مكتملC51298.25االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرناجً منصور ناجً صالح 5751595

مكتملC51297.75االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرناجً نصر ناجً سٌف 576608

مكتملC51298.25االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنادر فضل لاسم محسن577306

مكتملC51297.75االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنادر دمحم صالح هادي 57885

مكتملC51296االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرناصر احمد صالح حبتور579773

مكتملC51297االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرناصر احمد مثنى احمد580145

مكتملC51297.625االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرناصر عبدهللا صالح حبتور581740

مكتملC51298.375االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرناصر عبده احمد ناصر582794

مكتملC51298.38االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرناصر عبده احمد ناصر 583936

مكتملC51296.63االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنبٌل احمد دمحم ابوبكر584546

نوالص ٌجب أن تستكملC51296.63االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنبٌل احمد دمحم ابوبكر 585535

مكتملC51298االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنبٌل علً دمحم ناصر احمد 5861181

مكتملC51295.63االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنجٌب سعٌد احمد موسى587733

مكتملC51297االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنذٌر علً علً حسٌن 588835

مكتملC51296.88االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنشوان علً ابوبكر احمد ٌحٌى589259

مكتملC51298.125االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنمران عبدالجلٌل عبدهللا منصر5901165

مكتملC51296االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنمً صالح ناصر صالح 59183

مكتملC51297.875االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنواف ناٌف مسعد ناصر592103

مكتملC51298.38االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنوح عبدالباسط علً عبده 593181

مكتملC51296.75االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرنور الدٌن محسن علً عل5941114ً

مكتملC51292االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهادي دمحم عبدهللا مثنى5951551

مكتملC51290.38االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهادي مصطفى هادي منصور 596482

مكتملC51296.38االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهارون عبد العزٌز لاسم عبادي 597459

مكتملC51296.63االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهارون عبدالحكٌم سٌف سعٌد598629

مكتملC51294.5االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهانً احمد دمحم احمد سالم 5991502

مكتملC51293.63االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهانً عبدالهادي علً 6001167

مكتملC51295.25االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهانً ناصر علً 6011541

مكتملC51292.88االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهانً نائف هٌثم محسن 6021594

مكتملC51298.13االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهانً وحٌد محسن حسن603135

مكتملC51297.75االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهزاع ٌحٌى علً حسٌن 6041525

مكتملC51296.5االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهشام صالح حسٌن عبدالموي605844

مكتملC51297.25االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهشام فؤاد احمد دمحم6061245

مكتملC51297.5االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهالل علً دمحم ناصر 6071110

مكتملC51298.25االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهالل فهمً دمحم حسٌن 6081428
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC51298االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهمام خالد سعٌد عمر 609749

نوالص ٌجب أن تستكملC51299االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهمام خالد صالح غانم610362

مكتملC51290االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهمام صالح احمد المٌره611933

مكتملC51295.63االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرهٌثم عبدالفتاح هٌثم عبدهللا612200

مكتملC51298.625االولC5بلون جامعة عدن عدنذكروجٌه عبدالكرٌم حمود عبدالرب 61334

مكتملC51298.75االولC5بلون جامعة عدن عدنذكروجٌه فضل حسٌن فاضل 6141511

مكتملC51298.75االولC5بلون جامعة عدن عدنذكروسام صالح دمحم علً 615107

مكتملC51299.125االولC5بلون جامعة عدن عدنذكروسام ولٌد احمد عبدالكرٌم 616542

مكتملC51298.38االولC5بلون جامعة عدن عدنذكروسٌم عبدالمادر اسماعٌل عل617593ً

مكتملC51298االولC5بلون جامعة عدن عدنذكروسٌم عبدالمادر اسماعٌل علً 61853

مكتملC51290.5االولC5بلون جامعة عدن عدنذكروسٌم دمحم عبدهللا 619598

مكتملC51294.88االولC5بلون جامعة عدن عدنذكروسٌم ٌحٌى ٌحٌى عمر6201131

مكتملC51298.13االولC5بلون جامعة عدن عدنذكروضاح علً جبران ابراهٌم السلف6211238ً

مكتملC51297.63االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرولٌد فهمً علً صالح 6221601

مكتملC51296.38االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرولٌد محمود دمحم عمر سالم623511

مكتملC51298.88االولC5بلون جامعة عدن عدنذكروهٌب رمزي عبدهللا عبدالودود 6241127

مكتملC51298االولC5بلون جامعة عدن عدنذكروهٌب نبٌل علً الشام6251081ً

مكتملC51293.88االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌاسر عوض عبده لاسم 62676

مكتملC51296.88االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌاسر منصر عبدربه حسٌن 627739

مكتملC51297.25االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌاسٌن امٌن دمحم لاسم 628514

مكتملC51295.125االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌاسٌن دمحم احمد دمحم6291278

مكتملC51298االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌاسٌن دمحم لائد شعفل 630296

مكتملC51293.88االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌحً علً عاٌض علً 6311122

مكتملC51296االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌحٌى حمود ممبل سعٌد6321266

مكتملC51291.63االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌحٌى عبد الناصر عبد المجٌد علوي6331574

مكتملC51295.88االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌحٌى دمحم احمد االحول6341064

نوالص ٌجب أن تستكملC51293.75االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌحٌى دمحم ٌحٌى صالح635540

مكتملC51298.13االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌحٌى مسعد ٌحٌى صالح 6361136

مكتملC51297.88االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌحٌى وسام شفٌك علً 6371199

مكتملC51293.62االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌحٌئ عبدالحكٌم لاٌد طاهر6381299

مكتملC51290.75االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌوسف احمد علً احمد6391492

مكتملC51297.38االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌوسف حمود ممبل سعٌد6401062

مكتملC52190.88االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌوسف حمٌد مهٌوب امٌر641249

مكتملC52192.25االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌوسف عادل عبدالرب جبران642276

مكتملC52198.5االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌوسف عبدالمادر عبدهللا مثنى6431409

مكتملC52196.75االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌوسف عدنان علً جعفر 6441618

مكتملC52197.13االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌوسف علً عبدالكرٌم عبدهللا645101

مكتملC52191.38االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌوسف عوض سالم6461316
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البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة
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ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC52198.63االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌوسف دمحم ٌوسف سالم647304

مكتملC52195االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌوسف مروان عبدالمادر دمحم ابراهٌم648165

مكتملC52195االولC5بلون جامعة عدن عدنذكرٌوسف مصطفئ دمحم لائد649403

مكتملC51190.6االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىابرار وهٌب هائل 650358

مكتملC51199.625االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىاسراء هانً عبده لاسم6511503

مكتملC51194.875االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىاشراق فرٌد ٌحٌئ دمحم652197

نوالص ٌجب أن تستكملC51196.8االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىافاق دمحم علً عبٌد 6531405

مكتملC51198.75االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىافتكار صبري عبدالحكٌم ناصر 65410

مكتملC51196.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىافنان جمال احمد سعٌد 655284

مكتملC51191.63االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىاالء امٌن ناصر احمد6561243

مكتملC51190.13االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىاالء راسل احمد6571555

مكتملC51195االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىاالء عبدهللا سفٌان دمحم6581022

مكتملC51195.63االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىاالء منٌر دمحم عبدهللا 65939

مكتملC51198.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىاالء نبٌل حسٌن اسماعٌل660272

نوالص ٌجب أن تستكملC51198.63االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىامانً ضمان ثابت لاسم661563

مكتملC51196.125االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىانفال فائز دمحم بن دمحم 6621329

مكتملC51194.75االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىانهار ُحسٌن مهٌوب عل663846ً

مكتملC51195.75االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىانهار عدنان دمحم الصوفً 664784

مكتملC51198.38االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىاٌمان منصور عبدهللا عوض 6651059

مكتملC51197.5االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىبراءة غالب علً مثنى6661625

مكتملC51197.63االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىبسملة عبدالرحمن احمد مثنى6671271

مكتملC51198.38االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىبسملة دمحم غالب عل6681410ً

مكتملC51198.5االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىبشرى محسن احمد مثنى6691257

مكتملC51197.5االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىبٌان نصار ردمان عبدهللا670426

مكتملC51197االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىتمنى لبٌب داؤود عبدالحبٌب 671322

مكتملC51191.375االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىجوهرة عبدالرحمن دمحم672877

مكتملC51198.63االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىحاكمه عبدالحمٌد صالح عل6731445ً

مكتملC51191.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىحنٌن فٌصل غانم عبده674500

مكتملC51198االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىدٌنا هاشم جعفر عبدهللا6751195

مكتملC51196.13االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىذكرى عبدالمجٌد عاطف احمد 6761159

مكتملC51197.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىرغد جمٌل صالح احمد 67743

مكتملC51192االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىرغد علً عبدهللا دمحم بابعٌر 678859

مكتملC51199.38االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىرغدٌحٌى علً حسن الحسان679902ً

مكتملC51195.88االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىروان مختار حسٌن عبدهللا6801092

مكتملC51198.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىرٌم جٌاب ٌسلم حنش681670

مكتملC51197.875االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىرٌهام توفٌك صالح باسلٌم682299

مكتملC51198.63االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىسارة دمحم علً الساده68360

مكتملC51197.38االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىسارة نبٌل علً دمحم هاشم68441
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مكتملC51197.13االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىسارة ٌوسف ٌوسف المتوكل685372

مكتملC51196.38االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىسال سالم محسن سالم ذٌبان686975

مكتملC51193.88االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىسلسبٌل ماجد سلطان سعٌد 6871527

مكتملC51197.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىسمر غٌث جاسم المهداوي688323

مكتملC51197.5االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىسمٌة دمحم راشد عل689911ً

نوالص ٌجب أن تستكملC51198.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىسناء علً حمٌد دمحم690816

مكتملC51194.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىسندس مصطفى علً نعمان691788

مكتملC51199االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىشهد فٌصل صالح حسٌن692689

مكتملC51197.88االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىشٌماء عبدربه عبدالولً عبدهللا693707

مكتملC51196.375االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىشٌماء علً سلٌمان ٌحً 6941402

مكتملC51198.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىضً رفعت فٌصل دمحم الزغٌر 695682

مكتملC51191.38االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىعبدهللا منصور علً منصور الملجم696834ً

مكتملC51197.75االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىعبٌر احمد ناصر دمحم سالم69771

مكتملC51197.375االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىعبٌر عبده دمحم سلٌمان698869

مكتملC51193.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىعال دمحم عبد الغنً 6991554

مكتملC51198االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىعال نادر محمود عوض700318

مكتملC51193.88االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىعلٌاء احمد ثابت لاسم 701282

مكتملC51197.625االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىعٌشة نادر عبدالملن سعٌد النهدي7021179

مكتملC51198االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىغٌداء هشام محسن دمحم703450

مكتملC51198.125االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىفاطمة احمد عبدهللا دمحم 704442

مكتملC51198.375االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىفاطمة عبدهللا احمد عبدهللا705978

مكتملC51198.375االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىفاطمة غالب عبد المادر غالب 706303

مكتملC51195.38االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىفاطمة محسن صالح7071628

مكتملC51198.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىفاطمة محمود صالح سرور 7081498

مكتملC51195.75االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىفائزه ٌاسر دمحم عبده7091456

مكتملC51192.63االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىفرح عبدالحكٌم سالم عبدهللا 710213

مكتملC51199.125االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىفوزٌة دمحم احمد سالم 711382

مكتملC51199.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىلٌلى خلدون عوض عباد 712381

مكتملC51196.38االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىلٌنا عبد الموي احمد دمحم7131473

مكتملC51199.375االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىماثر شكري علً دمحم714996

مكتملC51199.375االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمارٌا شكري علً دمحم7151001

نوالص ٌجب أن تستكملC51192.63االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمارٌا مبرون دمحم سعٌد 716376

مكتملC51198االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمارٌة علً دمحم سالم717860

مكتملC51197.88االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمجد صادق دمحم718905

مكتملC51198.5االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىدمحم خالد عاشور مبارن 7191419

مكتملC51193.88االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمرام نبٌل احمد سعٌد7201306

مكتملC51198.625االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمروة جالل عبده احمد721717

مكتملC51194.88االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمروة خالد لاسم احمد722428
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتملC51196.5االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمرٌم احمد عاٌض صالح 7231626

مكتملC51197.5االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمرٌم عادل علً احمد7241140

مكتملC51199.357االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمرٌم فهد دمحم اسماعٌل7251178

مكتملC51197.75االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمسٌرة علً لاٌد صالح هادي7261522

مكتملC51197.5االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمالن احمد هزاع سعٌد727530

مكتملC51195.75االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمنه خالد حسٌن دمحم7281132

مكتملC51199.5االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمنٌرة عمار عبده ناجً 729538

مكتملC51197االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىمً بلٌغ فؤاد دمحم عبدهللا730485

مكتملC51198.88االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىنجاة عبدالمجٌد حٌدرة سنان731168

مكتملC51195.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىنجٌبة دمحم ناصر عل732931ً

مكتملC51195.625االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىنور خالد عبدالعزٌز راوح 7331079

مكتملC51194.5االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىنور محمود احمد دمحم7341341

مكتملC51199االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىنورا محسن دمحم سعٌد 735600

مكتملC51195.13االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىنورة نبٌل علً دمحم7361548

مكتملC51198.75االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىهدٌل فٌصل دمحم الجماع7371340ً

مكتملC51196االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىهناء عبدالسالم حمٌد لاسم738420

مكتملC51197.88االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىهند احمد عبدالجلٌل حسن7391091

مكتملC51199.875االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىوضحى نبٌل علً دمحم هاشم74027

مكتملC51197.625االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىوالء عرفات ناجً دمحم741216

مكتملC51193االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىٌاسمٌن علً احمد مثنى742271

مكتملC51197.25االولC5بلون جامعة عدن عدنانثىٌاسمٌن دمحم علً دمحم7431466
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل94ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرابراهٌم توفٌك احمد  11545

مكتمل95.38ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرابراهٌم عبدالواحد دمحم ٌحٌى 2624

نوالص ٌجب أن تستكمل91.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرابراهٌم دمحم ٌعموب سالم 3374

مكتمل96.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحسن عباس صالح احمد هرٌت41376

مكتمل98.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىاحالم عبدالوهاب عبدالرب5871

مكتمل97.375ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد بشٌر لائد دمحم 673

مكتمل97ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد خلٌل علً سلطان 7187

مكتمل92.5ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد سٌف عثمان حزام81293

مكتمل97ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد صادق ناجً منصور91186

مكتمل97.38ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد طه ناجً دمحم 10583

مكتمل95ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد عباس سعٌد غالب11603

مكتمل99.5ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد عبد الموي عبد هللا لائد12481

مكتمل98.25ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد عبدالباسط عبدالحمٌد فارع 131075

مكتمل93.625ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد عبدالموي على دمحم14889

مكتمل95.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد عبدالكرٌم طارش اسماعٌل 15824

مكتمل99.13ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد عبدهللا دمحم عمالن161437

مكتمل98ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد عبدة الرحمن احمد ناصر171034

مكتمل91.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد عزٌز احمد دمحم 181538

مكتمل95ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد علً عزٌز19618

مكتمل96.875ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد علً دمحم حسن20402

مكتمل92.5ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد فاروق ناشر احمد 21277

مكتمل95.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد فٌصل احمد عبدهللا 22673

مكتمل91.13ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد دمحم احمد الشام23736ً

مكتمل95.13ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد دمحم عبدالسالم ناج24287ً

مكتمل97.375ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد مراد دمحم احمد 251009

نوالص ٌجب أن تستكمل99.25ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد مسعود احمد عبده 26356

مكتمل97ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد مصطفى احمد عبدالهادي271335

مكتمل95ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد نبٌل دمحم دمحم عبد هللا28782

مكتمل94.5ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد نجٌب نعمان لاسم 291504

مكتمل97.5ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد هائل عبده مهٌوب30910

مكتمل90.625ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراحمد وجدي احمد دمحم31489

مكتمل99ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىارٌج دمحم شرف32879

مكتمل92.125ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىارٌج دمحم عبدالرحمن سفٌان الحمٌدي33595

مكتمل96.875ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىازهار عبدالرحمن سفٌان صالح34999

مكتمل90.38ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسامة احمد دمحم علً 35987

نوالص ٌجب أن تستكمل95.37ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسامة سلطان فارع سٌف361240

مكتمل93.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسامة عبدالبالً عبده احمد371025

مكتمل96.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسامة مامون عبد المادر اسعد 381137

43/21



م
رقن 

التنسيق
النىعاسن الطالـــــــب

الوركس 

االهتحاني
القاعتالدورالوبنىهكاى االهتحاى

هعدل 

الثانىيت
حالة الطلب
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البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل94.25ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسامه صالح دحان عل391520ً

مكتمل97.38ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسامه عبدالباسط دمحم احمد 40580

مكتمل92ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسامه عبدالموي دبوان سعٌد 41649

مكتمل94.63ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسامه عبده ناصر عبدهللا 421494

مكتمل96.5ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسامه علً حسن احمد 431486

مكتمل91.375ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسامه علً عبده سعد441272

مكتمل92.13ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسامه منٌر مهٌوب غالب لاسم 451393

مكتمل93.38ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسعد عبدالباسط عبده اسماعٌل461002

مكتمل97.375ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسعد عبدهللا عل471217ً

مكتمل98.5ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسالم شرٌف ناجً الصرم481224ً

مكتمل99ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىاسماء دائل ناجً دمحم لائد49317

مكتمل95.13ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراسماعٌل فهد دمحم سٌف501054

مكتمل95.62ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراشرف هانً عبدالوهاب عبده51793

مكتمل90.25ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراصٌل ابراهٌم عبدالواسع احمد52424

مكتمل91.25ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراصٌل دمحم دمحم عل53823ً

مكتمل94ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراصٌل نعمان علً دمحم54252

مكتمل95.875ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراكرم عبدهللا علً عبدالرحمن 551558

مكتمل95.25ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراكرم ٌحٌى غاٌب معٌض56331

مكتمل96.125ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىاالء عبده عل571517ً

مكتمل97.25ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىاالء فؤاد لاسم 581049

مكتمل89.63ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرالماسم فؤاد لاسم احمد591434

مكتمل97.875ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرالمعماع عبدالرحمن عل60709ً

مكتمل94.38ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرالمعتز باهلل شاٌف علً حسن 611449

مكتمل94.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرالمعتصم جبرٌل عبد العالم احمد621108

مكتمل97.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرالمهند عبدهللا دمحم عبدالغنً الشمٌري63474

مكتمل95ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرالٌاس عبدهللا مطهر الهتار641297

مكتمل98.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىامة الرحمن احمد دمحم عل651017ً

مكتمل98.75ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىامة الرحمن فٌصل احمد غالب 66163

مكتمل97.5ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىامة السالم انور دمحم سٌف 671389

مكتمل90.38ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرامجد صالح مدهش عل681202ً

نوالص ٌجب أن تستكمل94.13ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرامجد عادل علً دمحم 69811

مكتمل93.25ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرامجد عبدالموي دمحم مهٌوب70396

مكتمل95.875ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرامجد علً مهٌوب حسان711060

مكتمل95ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرامجد دمحم ثابت ابراهٌم721014

مكتمل91.62ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرامجد معمر احمد سٌف731133

مكتمل98.13ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرامجد نبٌل ناجً 741177

مكتمل90.25ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرانس دمحم عبد الجلٌل مهٌوب 75790

مكتمل98.125ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىانسام عبدهللا عبده لائد761118
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل99.5ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىانفال عبدالوارث سٌف دمحم77585

مكتمل97.123ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرانور احمد غالب 781598

مكتمل95ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرانور عبدالكرٌم عبدهللا لطف791336

مكتمل99ٌمـن الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىاٌات عبدّٰللاه عبدالعزٌز 801090

مكتمل99.25وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىاٌات دمحم عبدهللا لاسم81590

مكتمل96.63وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌاد سمٌر عبد الموي حمود عل821045ً

مكتمل96وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىاٌثار دمحم احمد فضل 831000

مكتمل92وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىاٌمان اٌوب حسن عل841604ً

مكتمل97.25وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىاٌمان دمحم علً غٌالن851519

مكتمل91.625وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌمن شهاب عامر دمحم86390

مكتمل97.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌمن عبدالجلٌل عبدالرحمن الصبري87623

مكتمل90.63وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌمن عبدهللا عبدهللا احمد 88965

مكتمل98.63وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌمن عبدالوارث عبدالمادر المنٌف89630ً

مكتمل96.125وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌمن عبدالوهاب عبدالغنً 90745

مكتمل99.25وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌمن عصام عبدالحك عبدالعزٌز 911569

مكتمل97.38وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌمن عفٌف سعٌد عبده92273

مكتمل97.25وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌمن عمار دمحم ناج93621ً

مكتمل95وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌمن فواز نعمان دمحم حسن941458

مكتمل95.88وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌمن فٌصل بجاش لائد 951129

مكتمل95وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌمن ناصر احمد عبدالغفور96295

مكتمل99وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌهاب محفوظ سٌف احمد 97518

مكتمل93وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكراٌهم صالح عبدهللا 98345

مكتمل99.13وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرباسل بشٌر دمحم نعمان99351

مكتمل95.25وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرباسل شهاب الدٌن حسن ممبل100501

مكتمل97.13وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكربدٌع علً دمحم صالح 101701

مكتمل90.63وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىبراءة عبدهللا حسان عبده 102653

مكتمل98.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىبراءه ولٌد سعٌد سعٌد 103990

مكتمل94.38وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكربسام عبد الموي فرحان لائد1041169

مكتمل96.625وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىبسمة انور اسماعٌل عبده فرحان 1051432

مكتمل94.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىبسمه رٌاض عبد الرحمن فارع1061039

مكتمل94.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىبسمه رٌاض عبدالرحمن فارع 1071024

مكتمل95وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكربشار دمحم حسن سعٌد108185

مكتمل93.13وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكربشار مصطفى كامل بجاش 109552

مكتمل97.63وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكربشٌر دمحم علً عبدهللا1101094

مكتمل97.25وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكربكر عبد الواحد اسماعٌل دمحم111369

مكتمل95.875وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكربكٌل احمد دمحم علً 112995

مكتمل93.875وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكربكٌل ناصر صادق عبدهللا113407

مكتمل94.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكربالل عبده احمد  114486
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل98.25وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىبٌسان وهٌب علً ثابت 115131

مكتمل96.125وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىتمنً توفٌك سعٌد 116423

مكتمل97.13وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرتمٌم عبدهللا هائل  لاسم 1171296

مكتمل99.375وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرتوهٌب عبد العلٌم احمد 1181471

مكتمل93.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرتوهٌب عبدالرحمن احمد سعٌد 1191084

مكتمل93.5وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرتوهٌب علً عبده عون120592

مكتمل91.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرتوهٌب نبٌل نعمان صالح 121655

مكتمل91.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىثراء ٌزٌد عبدهللا عبد 1221182

مكتمل98.5وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرجارهللا دمحم عبده احمد غالب 123596

مكتمل91.125وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرجالل دمحم حسن لاعره124267

مكتمل95.25وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرجمٌل جمٌل علً سٌف 125437

مكتمل92.125وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرجمٌل دمحم سعٌد لاسم 1261291

مكتمل96.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرجواد حافظ عبدالعزٌز عبدهللا 1271115

مكتمل99.25وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرجواد خالد شرف فارع 1281218

مكتمل99وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرجواد ولٌد حسان ٌحٌى1291191

مكتمل95.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرجٌاب توفٌك عبدهللا حسان 130266

مكتمل94.88وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحامد طه دمحم عل131254ً

مكتمل94.625وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحبٌب بجاش سعٌد منصور132405

مكتمل95وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحبٌب محبوب دمحم حسان1331103

مكتمل95.625وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحذٌفة عبد السالم عبدالعزٌز 134478

مكتمل95.5وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحسام زكرٌا مهٌوب حٌدر135638

مكتمل96.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحسام علً دمحم عثمان الجبول136802ً

مكتمل95وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحسام منصور دمحم عبدالرؤوف 137948

مكتمل90وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحسٌن فهمً طاهر عبد الحك 138884

مكتمل90.87وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحسٌن نٌاز عبدالحبٌب حسٌن 1391232

مكتمل97.875وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىحماس جمٌل سعٌد ثابت 140768

مكتمل94.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحمد عدنان صالح عبدهللا 1411425

مكتمل95.375وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحمدي فائد منصور دمحم 1421493

مكتمل95.25وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحمزة صادق غالب احمد143253

مكتمل92.38وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحمزة علً عبده عبدهللا 144577

مكتمل98.625وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحمود عبدالملن حمود 1451430

مكتمل93.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرحمٌر عبدهللا صالح احمد 146741

مكتمل93.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرخالد عبدالمجٌد نعمان سفٌان147977

مكتمل96.625وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرخالد مهٌب مهٌوب حٌدر1481192

مكتمل93.88وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرخالد ولٌد عاٌض سند149462

مكتمل94.625وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرخطاب عمار سلطان عمرو150643

نوالص ٌجب أن تستكمل91وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرخطاب منصور عبدهللا مكرد1511582

مكتمل98.88وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىخلود ناصر سعٌد علً 152805
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل99وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرخٌرهللا عبده احمد عبدهللا 15390

مكتمل92وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرداوود دمحم دمحم صغٌر عل154465ً

مكتمل92.5وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرداوود دمحم دمحم صغٌر علً 155637

مكتمل92وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكردبوان ٌاسٌن عبده سالم156762

مكتمل90وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرذاالنون فؤاد دمحم 1571260

مكتمل99.375وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرراغب دمحم عبد المعطً احمد158315

مكتمل96وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكررام هللا ولٌد سعٌد منصور 1591526

مكتمل98.5وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكررامً احمد عبد هللا عبد العزٌز160831

مكتمل99.25وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكررامً مراد دمحم عل161539ً

مكتمل96.38وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىرحاب بشٌر شرف عطاء احمد162962

مكتمل92.5وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىرحاب طالل عبدالغفور فاضل 163632

مكتمل96.5وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىرحاب فهد عبد الواحد 1641259

مكتمل97وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىرحمة عبدالموي احمد نعمان165679

مكتمل94.13وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكررشٌد دمحم احمد مهدي 1661154

مكتمل98.75وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىرغد ادٌب سعٌد دمحم دمحم167702

مكتمل97.875وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىرغد ناظم دمحم عبدهللا شمسان168976

مكتمل94وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىرلٌة عارف دمحم صالح169872

نوالص ٌجب أن تستكمل98.88وسط الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىرلٌة عفٌف دمحم عل170776ً

نوالص ٌجب أن تستكمل93.13شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىرندة فؤاد احمد 171837

نوالص ٌجب أن تستكمل92.13شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكررٌاض احمد عبدهللا احمد 172597

مكتمل93.75شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكررٌاض عبدالحكٌم حسان 173520

مكتمل94.75شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىرٌم احمد عثمان عبدالواحد174226

مكتمل96.5شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىزبٌدة دمحم اسماعٌل دمحم 1751436

مكتمل97.875شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرزكرٌا نسٌم علً سلطان176164

مكتمل95.13شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرزكً سعٌد عبدالرزاق الشارح177813ً

مكتمل99.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىزهرة عبدهللا دمحم عل17812ً

مكتمل92.625شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرزهٌر خالد احمد دمحم عبده179789

مكتمل97.5شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرزٌاد دمحم غالب حسان 1801015

مكتمل98شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىسارة بجاش احمد خالد 1811019

مكتمل92.88شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىسارة حمود عبد الجلٌل عبد هللا 1821568

مكتمل98.5شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىسارة عبدالموي لائد احمد1831564

نوالص ٌجب أن تستكمل94.63شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسامح علً علً عبدهللا 1841371

مكتمل96.875شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسامر دمحم احمد دمحم185379

مكتمل90.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسامع احمد عبده عثمان 1861447

مكتمل94شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسامً طارق عبدالبالً 187268

مكتمل95.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسامً مصطفى كامل لاسم 188192

مكتمل96.5شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرساهر سمٌر عبده شاهر189258

مكتمل93.13شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسر احمد عبد الحك دمحم 190591
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل90.38شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسعد امٌن دمحم191257

مكتمل92.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسعٌد عبده سعٌد مهٌوب1921372

مكتمل99.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسعٌد غمدان سعٌد الكامل1931454

مكتمل94.63شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسلطان زاٌد سلطان نصر 194439

مكتمل91.13شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسلطان علً احمد المرون 195812

مكتمل94.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسلٌمان حمود فرحان عمالن 196206

نوالص ٌجب أن تستكمل96شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرسٌاف احمد دمحم عل197574ً

مكتمل95.12شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرشاذي دمحم دمحم ابراهٌم احمد198410

مكتمل99.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرشفٌع الدٌن عبدالعزٌز عمالن عل1991462ً

نوالص ٌجب أن تستكمل95شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرشهاب ٌوسف عبده لاسم 200427

مكتمل92شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىشهد احمد عطٌه فمٌر2011128

مكتمل99شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىشهد فؤاد سعٌد ممبل 202906

مكتمل97شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىشهد دمحم علً دمحم203491

مكتمل99شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرشهدي حافظ عزالدٌن غالب 204554

مكتمل95شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرشولً دمحم مهٌوب عثمان 205377

مكتمل99.63شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىشٌماء سلٌم دمحم سعٌد 206438

مكتمل91.375شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرصادق محمود عبدهللا احمد207404

مكتمل91شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرصخر حزام نعمان عبده2081314

مكتمل91.88شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرصخر عرفات غالب ذٌاب 2091190

مكتمل95.375شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرصالح عادل دمحم ٌحً 210225

مكتمل99.13شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرصهٌب جمال احمد عبدالعلٌم 2111424

مكتمل89.63شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرصهٌب سعٌد دمحم عبدالجلٌل212560

مكتمل98شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرصهٌب عبده احمد صالح 213657

مكتمل96.5شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرضٌاء الدٌن هائل سعٌد 2141086

مكتمل98.38شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرضٌاء عبدهللا حزام علً 215484

مكتمل94.13شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرضٌف هللا صادق علً علً 216294

مكتمل90.75شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرطاهر مجٌب دمحم دمحم 217455

مكتمل97.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرطه دمحم احمد نعمان218801

مكتمل94.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىُعال احمد عبده احمد2191622

مكتمل95.88شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعادل دمحم علً احمد220658

مكتمل95.13شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعارف فكري دمحم صالح221448

مكتمل95.13شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعارف فكري دمحم صالح 222393

مكتمل97.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعاصم سعد حسٌن عكروت 223913

مكتمل98.5شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعاصم عبدالحكٌم ممبل اسماعٌل224305

مكتمل95.75شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعاصم عصام دمحم225892

مكتمل98شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعاصم دمحم احمد 2261309

مكتمل96.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعاطف عادل عبد الرحمن عل227744ً

مكتمل96.5شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعامر عبدالموي حمود228127
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل93شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعاهد عبدالغنً مهٌوب سعٌد2291567

مكتمل93شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزانثىعائشة عارف دمحم اسعد230332

مكتمل95.88شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبد الجلٌل حمود عبده احمد231472

مكتمل94.75شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبد الرحمن حمود ناجً 232470

مكتمل98.5شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبد الرحمن دمحم عثمان لائد233182

مكتمل90.375شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبد العزٌز دمحم اسماعٌل 234469

مكتمل96.5شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبد الغفار احمد احمد سعٌد العكٌدي 235922

مكتمل97.63شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبد الفتاح عبدهللا علً لاسم 236826

مكتمل98.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبد هللا علً غالب عبدالرسول237534

مكتمل92.5شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبداالله علً ثابت احمد 2381523

مكتمل95.13شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالباسط عبده دمحم ٌحٌى الكباري239756

مكتمل98.88شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالرحمن احمد عبدالولً احمد 240456

مكتمل94شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالرحمن احمد دمحم احمد2411323

مكتمل95.875شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالرحمن حسان دمحم احمد 242606

مكتمل91.875شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالرحمن حسن مهٌوب احمد 243242

مكتمل92.75شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالرحمن رضوان علً سرحان244355

مكتمل91.75شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالرحمن طارق عبدالرحمن دمحم2451197

مكتمل95شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالرحمن عبدالوهاب مرشد ثابت 2461531

مكتمل95شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالرحمن فهد عبده عل2471198ً

مكتمل93.25شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالرحمن مصطفى احمد دمحم 248746

نوالص ٌجب أن تستكمل98.63شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالرحمن معاذ حزام 249434

مكتمل94.88شمال الماعةاألول ماٌو22مبنىجامعة تعزتعزذكرعبدالرزاق عبدهللا مهٌوب دمحم 2501406

مكتمل93.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالرلٌب امٌن سٌف عبده2511241

مكتمل90ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالعزٌز عباس صادق عل252411ً

نوالص ٌجب أن تستكمل95.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالعزٌز عٌسى احمد 2531013

مكتمل92.63ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالعلٌم توفٌك ٌحٌى صالح254904

مكتمل94.625ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالغفار ٌحٌى عبدالرحمن احمد255772

مكتمل97.88ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالموي احمد علً عبدهللا256672

مكتمل97.13ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالموي دمحم حسن مثنى 2571072

مكتمل95ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالكافً علً غالب حمٌد2581470

نوالص ٌجب أن تستكمل97.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالكرٌم علً عبدالكرٌم2591244

مكتمل91.75ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالكرٌم علً هالل راجح 2601584

مكتمل89.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدهللا امٌن رسام 2611318

مكتمل90.25ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدهللا توفٌك غالب عبدالواسع262814

نوالص ٌجب أن تستكمل97.25ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدهللا عارف ممبل عبدهللا 2631026

مكتمل98.875ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدهللا عبدالرحمن عبدالفتاح 264261

مكتمل94.625ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدهللا عبدالرحمن عبده مهٌوب 265440

مكتمل96.63ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدهللا عبدالملن سعٌد عبده 266471
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل94ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدهللا عبدالملن دمحم ناج267233ً

مكتمل98.875ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدهللا فٌصل عبده عثمان268569

مكتمل90.75ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدهللا دمحم سعٌد دمحم2691344

مكتمل98.75ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدهللا دمحم صالح ناجً 270862

مكتمل96.13ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالمجٌد دمحم ناشر احمد271418

مكتمل98.125ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعبدالمعٌن نزٌه عبدالمعٌن لاسم عمالن الممطري2721542

مكتمل96.38ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعدنان دمحم عبدالولً حٌدر الصنوي 2731116

مكتمل97.125ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعدي فائز عبده دمحم 2741528

مكتمل95.13ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعدي فٌصل حمود سعٌد275885

نوالص ٌجب أن تستكمل96.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعرفات عبدالغنً عبدالمادر 276968

مكتمل98ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعزام حمود سرحان هائل 2771267

مكتمل94.25ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعزام دمحم احمد دمحم278821

مكتمل98ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىعزٌة ٌاسٌن سعٌد عبدهللا2791399

مكتمل92.63ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعصام حسن دمحم علً الغٌل2801082ً

مكتمل95.75ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعالء جمٌل صادق عبدهللا281572

مكتمل95.38ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعالء عبدهللا سٌف مهٌوب2821380

مكتمل91.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعالء مروان غالب علً 283586

مكتمل97.88ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعلً خالد سعٌد احمد 2841288

نوالص ٌجب أن تستكمل97.25ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعلً عبدالجبار طارش عل285767ً

مكتمل92.88ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعلً عبدالرزاق دمحم 286697

مكتمل94.38ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعلً غالب احمد دمحم 2871609

مكتمل90.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعماد عبده سعٌد حٌدر288532

مكتمل90.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعماد عدنان فرحان289570

نوالص ٌجب أن تستكمل91.63ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمار عدنان فرحان سٌف290383

مكتمل92.782ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمار دمحم حسن ناجً دمحم291298

مكتمل91.25ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمار دمحم عبدالرب علً 2921495

مكتمل93.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمار ٌاسر دمحم سعٌد 293641

مكتمل93ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمر عارف دمحم عل29413ً

مكتمل91.88ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمر عبدالرحمن حمود مهٌوب 2951387

مكتمل96.625ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمر عبدالعزٌز هزاع عبدالمجٌد296400

مكتمل94ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمر عبدالماهر عبده2971078

مكتمل98.13ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمر عزام عبده 298454

مكتمل95ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمران عبد الفتاح دمحم لائد 299441

مكتمل89.38ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمران دمحم عبدهللا مهٌوب3001533

مكتمل96.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمرو خالد عبده دمحم3011056

مكتمل97.75ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمرو عادل سلطان الصغٌر 302279

مكتمل95.38ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمرو عبدالفتاح عبدالجلٌل 303937

مكتمل94.13ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعمرو فؤاد لحطان سعٌد 304517
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل94.625ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىعواطف عبدالمولى مكرد سعٌد305346

مكتمل98.38ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعٌسى صادق علً هائل 306343

مكتمل95.88ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعٌسى عبدهللا علً حمدان الشعبً 3071521

مكتمل93.38ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرعٌسى مصطفى كامل صالح308647

مكتمل94.75ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرغازي بدر عبدالعلٌم309506

مكتمل97.13ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرغامد دمحم لاسم حسٌن3101496

مكتمل90.75ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرفارس عبد الواحد طه عبد الكرٌم 3111451

مكتمل97.75ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىفاطمة  عبدالناصر سعٌد بن سعٌد مغرم312985

مكتمل98.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىفاطمة طالل احمد عبدالواحد3131006

مكتمل93.625ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىفاطمة فكري منصور مهٌوب عبدهللا 3141580

مكتمل94.125ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرفتح عبدالرحمن ناجً احمد315994

مكتمل96.5ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرفراس عبدالكرٌم لائد دمحم عبدالرحمن316751

مكتمل95.625ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرفراس عصام عبدالرحمن الخالدي3171235

مكتمل94.125ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرفراس مروان احمد نعمان 3181149

مكتمل94.63ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىفرح اٌوب صالح سٌف البرٌه319832ً

مكتمل99.25ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىفطمة سلطان علً سٌف عبدهللا 320415

مكتمل97.75ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرفكري احمد مصلح مثنى 3211041

مكتمل96.375ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرلصى احمد علً احمد عبدالرب322979

مكتمل96ٌمٌن الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرلصً عبدهللا علً سٌف فرحان 3231030

نوالص ٌجب أن تستكمل94.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرلصً فائز عبده دمحم 3241529

مكتمل92.88وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرلصً وسٌم دمحم 3251113

مكتمل92.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرلطز دمحم احمد المنصوب326781

مكتمل96.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىلمٌاء خالد سعٌد دمحم3271143

مكتمل96.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىلمٌاء خالد سعٌد دمحم 3281339

مكتمل91.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرلؤي عزالدٌن ٌوسف عبدهللا329642

مكتمل97.88وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرلؤي دمحم شاٌف سٌف 330891

مكتمل94.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرلؤي ولٌد علوان غالب 3311469

مكتمل95.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرلٌث عٌدروس سلطان احمد3321068

مكتمل94.63وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىمارٌة فهد سعٌد مهٌوب3331426

مكتمل90.75وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمبارن خالد عبده سٌف334494

مكتمل92.63وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمجد مصطفً دمحم عل3351572ً

مكتمل94.63وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمجدي احمد سعٌد احمد علً 3361373

مكتمل93.88وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمجٌب علً سعد فرحان 3371549

مكتمل92.38وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمحبوب حبٌب عبدالموي 3381612

مكتمل93وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم احمد حسن دمحم339451

مكتمل93وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم احمد حسن دمحم 340184

مكتمل98.125وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم احمد عبد هللا دمحم 341573

مكتمل94وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم اشرف علوي دمحم السنبان34248ً
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل98.88وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم بشٌر بجاش حسن343177

مكتمل93.13وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم توفٌك عبدهللا 344622

مكتمل96.375وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم توفٌك هزاع ثابت 345981

مكتمل98.125وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم جمال عبدالوهاب عبدالحك346416

مكتمل97.125وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم جمٌل مهٌوب علً 3471058

مكتمل92.75وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم حسٌن دمحم 348764

مكتمل98وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم حمدي عبد الموي فارع 3491160

مكتمل97.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم حمٌد سعٌد منصر350256

مكتمل95.875وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم خالد لاسم حسن3511465

مكتمل96.63وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم خالد دمحم مهٌوب3521151

مكتمل95.75وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم خلٌل دمحم احمد سعٌد الملٌكً 353392

مكتمل95.5وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم سامً دمحم عبدهللا 3541106

مكتمل99.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم سعٌد عبدالملن عبدالعزٌز355334

مكتمل95.5وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم سمٌر عبدهللا دمحم المعدن356803ً

مكتمل90.88وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم شولً عبدالرحمن محسن 357719

مكتمل96.88وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم صالح احمد مثنى 3581101

مكتمل90.875وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم صالح دمحم حسن359250

مكتمل97.63وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم ضرار عبدالودود عبدالكرٌم36028

مكتمل97.63وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم ضرار عبدالودود عبدالكرٌم 361490

نوالص ٌجب أن تستكمل98.88وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم طه احمد3621315

مكتمل99وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عادل محمود احمد3631439

مكتمل98.38وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عاهد دمحم عل3641448ً

مكتمل94.75وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبد الماهر دمحم دمحم الحضرمً 365796

مكتمل95.63وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبد الملن عبد هللا حسن 366704

نوالص ٌجب أن تستكمل93.75وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدالباري لاسم سعٌد 367928

مكتمل98.87وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدالرحمن سعٌد احمد3681125

مكتمل98وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدالرحمن علً خالد3691184

نوالص ٌجب أن تستكمل93.875وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدالرحٌم عبدالسالم 3701148

مكتمل97وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدالرلٌب ممبل عبدالمجٌد3711061

مكتمل90.375وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدالرؤوف دمحم عل3721514ً

مكتمل92وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدالعلٌم دمحم لاسم373408

مكتمل94.75وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدالماهر دمحم دمحم 374929

مكتمل96.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدهللا حسن عبدالمغنً 375602

مكتمل96.625وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدهللا سٌف انعم 376300

مكتمل96.63وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدهللا علً حمدان الشعبً 3771516

مكتمل90وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدهللا ناجً غانم3781055

مكتمل97.5وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبدالمغنً علً سٌف الجعفري379436

مكتمل99.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبده دمحم غالب380613
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل91وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عبده دمحم غانم381406

مكتمل99.38وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عصام عبدالحك3821616

مكتمل99.38وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عصام عبدالحك عبدالعزٌز 3831565

مكتمل93.25وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عكران عكران صالح384348

مكتمل90وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم علً سالمٌن الحضرم385373ً

مكتمل97.38وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم علً دمحم عل386730ً

مكتمل97وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم عمار احمد دمحم 3871459

مكتمل93وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم غشوم دمحم صالح سعٌد 388286

مكتمل97.13وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم فواز احمد عبدالوهاب 389752

مكتمل97.13وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم فؤاد لاسم غالب3901031

مكتمل90وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم لطف احمد سلطان391688

مكتمل94.63وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم مبرون احمد عل3921543ً

نوالص ٌجب أن تستكمل93.5وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم مجٌب صالح سٌف393601

مكتمل92.75وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم محفوظ احمد عل3941229ً

مكتمل93.875وسط الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم دمحم نصر علً 3951070

مكتمل93.75شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم محمود حسن الشام3961593ً

مكتمل93.13شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم مختار ناجً 397513

مكتمل99شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم منصور عبده مهٌوب 398588

مكتمل97.38شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم منٌر دمحم ٌاسر  فرحان399662

مكتمل95.25شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم مهٌوب عبدالرلٌب عل4001468ً

مكتمل98.25شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم مهٌوب دمحم احمد 401429

مكتمل92شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم نبٌل حسن دمحم 4021166

نوالص ٌجب أن تستكمل97شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم نجٌب دمحم عل403566ً

مكتمل94.75شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم نذٌر احمد نعمان 404308

مكتمل89.875شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكردمحم ولٌد احمد احمد 4051077

مكتمل93.75شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمراد هاشم عبدالوهاب 4061463

مكتمل96.375شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىمرام دمحم عبدالجلٌل دمحم احمد407264

مكتمل93.375شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمرتضى ٌوسف عبد السالم سٌف 408412

نوالص ٌجب أن تستكمل99.5شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىمرفت سمٌر راوح هزاع4091578

مكتمل94.38شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمصطفى دمحم ناصر علً صالح410901

مكتمل98.75شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمعاذ عبدالرحٌم عبدالرحمن لحطان411765

مكتمل98.375شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمعتز مفٌد عاٌض الحمٌدي4121124

مكتمل93.375شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمعتصم مطٌع مهٌوب علً 41357

مكتمل91.88شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىمالن عبد الباسط احمد حسن 4141057

مكتمل93شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىمالن عبدالرحمن احمد دبوان 4151066

مكتمل90.25شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىمالن ماجد عبدالعزٌز دمحم سرحان 4161483

مكتمل99.38شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىمنار حفٌظ عبده لاسم4171301

نوالص ٌجب أن تستكمل99شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىمنار عبدالعالم دمحم عبدهللا 4181003
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل95.5شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمنذر عبدالوهاب احمد غالب419616

مكتمل95شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمنٌب عبدهللا دمحم مرشد420964

مكتمل96.25شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمنٌر عبدهللا غازي احمد المعٌنً 4211524

مكتمل99.88شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىمها ناصر عبدالبالً عبدالوهاب 422417

مكتمل93.65شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمهند سلطان سعٌد4231535

مكتمل95.63شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمهند عبدالجلٌل علً عبده4241608

مكتمل91.5شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمهند عجالن دمحم عجالن425818

مكتمل98.87شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمهند مجٌب دمحم عبده حسان42680

مكتمل98.25شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمهند نجٌب دمحم علً حسن427527

مكتمل94.38شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمهٌب دمحم دمحم 428620

مكتمل96.38شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرموسى دمحم شرف ثابت429571

مكتمل97.5شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرمؤٌد انور سعٌد حسن4301063

مكتمل99.25شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرنادر حسان احمد حسان4311537

مكتمل96.5شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرنائف امٌن حسن علً 4321089

مكتمل97.5شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرنبهان عبدهللا عبدالرب سٌف433787

مكتمل92.125شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرنجم الدٌن احمد عبده خالد434771

مكتمل92.38شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرنجم الدٌن عبده احمد سعٌد 435497

مكتمل95.125شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرنجم نجٌب احمد عبدهللا عباس 4361170

مكتمل96.38شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىندى محمود دمحم سٌف437190

مكتمل93.25شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىنسٌبه عبدالنور عبده غالب الخلٌدي4381219

مكتمل97شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرنواف حمٌر دمحم دمحم439687

مكتمل97شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىنوال علً احمد دمحم440973

مكتمل95شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىنور دمحم حسن عل4411152ً

مكتمل94.13شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرنورالدٌن امٌن دمحم عبدالموي4421319

مكتمل98شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرنورالدٌن فضل دمحم احمد الحداد4431051

مكتمل94.88شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىنورٌن نبٌل دمحم سعٌد 444907

مكتمل95.75شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرهارون احمد احمد زٌد4451099

مكتمل94.125شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرهاشم دمحم سعٌد عبدهللا4461150

مكتمل95.5شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرهائل عبدهللا دمحم عبدالرحمن 4471258

مكتمل94.375شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرهائل دمحم دمحم فاضل4481048

مكتمل98.63شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىهدى عبدهللا دمحم احمد449876

مكتمل96.5شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىهدٌل عبدالرحمن حزام عبدهللا 450528

مكتمل95.63شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىهدٌل فؤاد دمحم هزاع 451395

مكتمل91.125شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرهشام طالل احمد دمحم4521461

مكتمل93.5شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرهمام عصام دمحم عبدالول4531283ً

مكتمل91.625شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىهناء عبده لاسم غالب الحداد4541366

مكتمل94.75شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكروائل طاهر عبده دمحم4551322

مكتمل98.63شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكروائل دمحم سعٌد غالب456329
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل96.88شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىوداد عبدالعلٌم دمحم غالب4571438

مكتمل94.63شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكروسٌم دمحم حٌدر 4581330

مكتمل97شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرولٌد جمٌل لاسم الرامسً 459587

مكتمل98.88شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكروهٌب حافظ احمد دمحم 4601577

مكتمل98.13شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكروهٌب عادل محسن الحدمه4611226

مكتمل94.88شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكروهٌب علً مسعد عبدهللا 4621011

مكتمل95.875شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزانثىٌاسمٌن فكري عبدهللا عبده سٌف4631441

مكتمل94.38شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرٌاسٌن طه عبدهللا  464370

مكتمل90.875شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرٌحٌى عمر سالم علً انعم 465118

مكتمل90.38شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرٌوسف دمحم احمد غالب الغٌلً 4661083

مكتمل90.88شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرٌوسف دمحم عبد الغنً الشرجب467882ً

مكتمل96.875شمال الماعةاألوللاعة توفٌكجامعة تعزتعزذكرٌونس احمد دمحم468553
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل94.63باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرابراهٌم احمد سالم عٌسى 11443

مكتمل93.625باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرابراهٌم دمحم صالح عبٌد21071

مكتمل91.875باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرابراهٌم منٌف عبدهللا ثابت3938

مكتمل95.5باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرابوبكر زٌن دمحم 41500

نوالص ٌجب أن تستكمل96.3باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرابوبكر عمر سالم بلفمٌه51585

مكتمل90.375باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراحمد امٌن سالم دمحم 61446

مكتمل98.75باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراحمد جعفر دمحم علوي بامزرب 7565

مكتمل94.75باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراحمد صالح سعد سعٌد 8505

مكتمل98.625باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراحمد عبدالمادر عبدهللا بن سلم9246

مكتمل94.5باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراحمد علوي عٌدروس عبدالمادر10712

مكتمل93.375باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراحمد مبارن صالح عمر111367

مكتمل93.375باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراحمد مبارن صالح عمر 121397

مكتمل91.5باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراحمد مبارن دمحم باغوٌطة13176

مكتمل95.75باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىاروى ابوبكر احمد باوزٌر1420

مكتمل99.5باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراسامة زكً فرج سعٌد15183

مكتمل96.88باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراسامة صالح عبدهللا 16229

مكتمل96باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراصٌل رٌاض علً دمحم171146

مكتمل99.63باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىافنان خالد عوض سعٌد18685

مكتمل96.375باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرالحسن ابراهٌم علً مرع19342ً

نوالص ٌجب أن تستكمل96.875باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرالولٌد سالم محفوظ سالم20375

نوالص ٌجب أن تستكمل90.5باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىامنة سالم عمر عوض211265

مكتمل93باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىاٌالف صالح عبدالمادر عوض 221273

مكتمل94.5باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراٌمن خالد ٌسلم ناصر بافمٌر 231337

مكتمل99.5باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراٌمن صادق عبدهللا مصلح241279

مكتمل94.75باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكراٌمن عادل ناصر مبارن25399

مكتمل91.875باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىاٌناس عبد الواسع حمٌد شرف 26371

مكتمل93.6باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىاٌناس عبدالملن دمحم الراشدي271096

مكتمل90.75باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىبراءه ابوبكر دمحم النظٌري281417

مكتمل97.25باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكربشار سعٌد سالمٌن صالح29727

مكتمل93.88باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىبشائر سعٌد سالم ناصر 30582

مكتمل99.13باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىبٌان عبدالمادر عبدهللا مبارن الترٌم31898ً

مكتمل99.625باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرجمال سلطان فارع علً 32562

مكتمل98.625باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرحازم حمٌد عوض دمحم 33864

نوالص ٌجب أن تستكمل93.875باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرحسام ابراهٌم علوي عبدهللا341334

مكتمل93.38باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرحسام ٌمانً عٌسى عمر35989

مكتمل95.875باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرحسن خالد حٌمد مبارن 36932

مكتمل98باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرحسٌن حسن حسٌن بن علً الحاج3715

مكتمل96.38باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرحمزة عبد عٌسى381400
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل92.5باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرحٌدر اكرم حٌدر عبدهللا 391566

مكتمل98.875باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرراضً احمد ٌسلم دمحم40875

مكتمل90.75باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكررامً عٌظة سعٌد سالمٌن411475

مكتمل99.75باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىرانٌا جمال سالم عوض42227

مكتمل95.625باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىرهف كرامة عبدالرحمن عبدهللا43285

مكتمل96.75باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكررٌس بن محسن رٌس بن عفً 441571

مكتمل98.13باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكررٌس ناصر سالم ناصر 451248

مكتمل96باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسالم احمد سالم 461592

مكتمل95.375باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسالم خالد سالم ناصر 471392

مكتمل94باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسالم دهبوش سالم دهبوش 48291

مكتمل96باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسالم ربٌع صالح سالم 49786

مكتمل99.25باوزٌراالولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسالم مبخوت سالم عمر50321

مكتمل494.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسالم نبٌل سالم بكٌر 511247

مكتمل491.125لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسعد مبارن سالم احمد 52353

مكتمل490لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسعٌد احمد سعٌد عامر 53245

مكتمل494.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسعٌد رائد سعٌد بن عطٌة541559

مكتمل498.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسعٌد عبدربه سعٌد عوض55556

مكتمل493.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسلطان دمحم كرامه عمر56780

مكتمل498لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىسماح شداد عٌدروس صالح 571374

مكتمل494.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرسٌف عبدالمجٌد سٌف فهٌد581138

مكتمل493.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرشائف صالح سعٌد سلٌمان 591440

مكتمل498.375لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرشبٌب دمحم سالم احمد 60248

مكتمل493.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرصالح حمد دمحم 611382

مكتمل490.375لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرصالح عبدهللا صالح علً 62504

مكتمل495.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرصالح علوي صالح فهٌد 631126

مكتمل498.13لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرصالح فهمً دمحم صالح 64705

مكتمل499.375لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرصالح محفوظ دمحم لاسم باعشن65645

مكتمل499.375لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرصالح دمحم عمر سعد 66493

مكتمل492.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرصالح ناجً صالح عل67728ً

مكتمل497.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرصالح عبد الواحد عوض احمد 681485

مكتمل499.63لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعادل سعٌد احمد دمحم691261

مكتمل494.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعامر ٌاسر سعٌد جمعان 70986

مكتمل497.625لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىعائشة عبدهللا ابوبكر دمحم71942

مكتمل498.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعباس علً سعٌد صالح بامخشب721561

مكتمل498.125لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدالباسط خالد عوض عبٌد73721

مكتمل494لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدالرحمن احمد جمعان احمد 741312

مكتمل496.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدالرحمن احمد عمر عفٌف75401

مكتمل495.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدالرحمن سالم صالح عامر761404
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل498.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدالرحمن علً سعٌد سالم 771095

مكتمل493.88لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدالرلٌب دمحم علً المعاف781506ً

مكتمل498.375لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدالسالم فٌصل علً عبدهللا 791442

مكتمل496.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدالعزٌز حسن دمحم صالح80972

مكتمل896.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبداللطٌف خالد عبداللطٌف عمر 81661

مكتمل890.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا ابو بكر حبشً السماف821416

مكتمل895.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا ابوبكر عبدهللا عوض83969

مكتمل890.125لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا احمد سعٌد بن جعفر 841085

مكتمل894.375لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا بدر علً صالح 85841

مكتمل897.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا جاسم عبدهللا عوض861378

مكتمل896.375لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا حداد سالم عٌدروس 87281

مكتمل892.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا خالد احمد 88778

مكتمل896.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا ربٌع صالح سالم 891357

مكتمل899.625لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا سالم عبدهللا صالح 901270

مكتمل893.125لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا سالم عمر صالح 911435

مكتمل895لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا صالح فرج خمٌس 92414

مكتمل898.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا عبدالمنعم عبدهللا احمد93576

مكتمل892.625لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدهللا فضل علً سعٌد فهٌد941112

مكتمل890.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدالناصر علً ناصر دمحم951444

مكتمل898.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبدالوهاب صالح سعٌد عاشور96495

مكتمل898.125لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعبود خالد دمحم عبود97421

نوالص ٌجب أن تستكمل891.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعزام دمحم صالح علً 981004

مكتمل898.13لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعمٌل رٌاض عمٌل بونم99161ً

مكتمل894.125لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعلً سالم دمحم مبارن100943

مكتمل899.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعلً صالح محفوظ عمر1011363

مكتمل893لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعلً ماهر علً سعٌد 1021237

مكتمل893.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعلً منصر عائض مطرز1031411

مكتمل890.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعلً ناصر علً السباع1041142ً

مكتمل890.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعلً ٌسلم احمد سالم10564

مكتمل894لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعماد صالح كرامه سعٌد1061174

مكتمل896.63لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعماد عبدالناصر ناصر خمٌس 1071412

مكتمل899.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعمر عبدهللا صالح مبارن108956

مكتمل890لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعمر لطفً عبدالاله بارجاء109678

مكتمل897لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعمر دمحم عمر علً 1101345

مكتمل998لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعمرو ٌاسر محسن محسون111114

مكتمل997.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىعهد على سالم صالح112193

مكتمل996.625لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعوض سالم عاٌض سالم1131431

مكتمل999لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعوض عبدهللا احمد عوض114738
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل993.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعوض عبدهللا عوض سعٌد 1151422

مكتمل995.13لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعوض مبارن عوض عمر 116151

مكتمل999.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرعوض دمحم مبارن عل117468ً

مكتمل992لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرفادي علً سعٌد عبدهللا 118113

مكتمل996.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىفاطمه عبدالموي سالم حسٌن 119357

مكتمل996.88لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرفرج سالم فرج عمر120659

مكتمل995.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرفرٌد عبدهلل سعٌد جمعان 121129

مكتمل995.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرفؤاد دمحم عبٌد 122425

مكتمل991.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرماجد سالم احمد سالم عمرو1231157

مكتمل999لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرمالن احمد علً راشد بابرٌش124479

مكتمل998.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرمبارن عوض علً ممٌن 125350

مكتمل992لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرمتعب منصور عبدربه مبارن126155

مكتمل996.375لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرمجاهد ٌسلم عوض سعٌد 127710

مكتمل999لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم ابراهٌم دمحم صالح128611

مكتمل998.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم احسان دمحم عمر1291087

مكتمل993.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم احمد فضل عبد130819

مكتمل998.78لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم احمد دمحم بن دمحم 1311201

مكتمل998لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم برن خمٌس ٌسلم132680

مكتمل998لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم برن خمٌس ٌسلم 1331615

مكتمل999لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم جمال سالم عوض 134210

مكتمل990.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم حسٌن سالم حسن 1351407

مكتمل990.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم خالد البرٌن عبود1361206

مكتمل999.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم خالد محفوظ علً باشعٌب 1371038

مكتمل999.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم خالد دمحم احمد1381256

مكتمل993.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم زكً كرامة سعٌد1391610

مكتمل992.13لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم سالم عبدهللا140363

مكتمل1095.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم سامً دمحم سعٌد141274

مكتمل1095.625لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم سعٌد احمد باطوق142633

مكتمل1092.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم صالح علً ناجً عبد الوهاب1431067

مكتمل1090.125لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم صالح دمحم سالم 1441550

مكتمل1093.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم طه دمحم ٌحٌى1451375

مكتمل1096.63لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم عبد الكرٌم علً صالح1461252

مكتمل1097.38لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم عبد عٌسى عمر 147984

مكتمل1099.5لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم عبدالعزٌز علً احمد148230

مكتمل1091لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم عبدهللا دمحم علً 149236

مكتمل1096.88لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم عدنان عوض سالم1501464

مكتمل1099.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم علً ابوبكر دمحم 1511414

مكتمل1097لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم عمر سالم عمر1521467
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البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل1094لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم عوض دمحم عبدهللا بازغٌفان 153842

مكتمل1095.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم فهمً عبدهللا علً 154711

مكتمل1096.625لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكردمحم ناجً دمحم طالب155806

مكتمل1098.63لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرمراد طه حسٌن عٌدروس1561042

مكتمل1096.87لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرمسعود سعٌد احمد ابوبكر1571105

مكتمل1098.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرمسفر فائز سالم خمٌس158173

مكتمل1095.13لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرمعاذ خالد دمحم بركات15947

مكتمل1093.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرمعروف ابوبكر احمد دمحم1601158

مكتمل10100لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرمناف فٌصل عبدربه مبارن161174

مكتمل1097.375لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرمنٌف عبدالمادر سالم عبدهللا 162349

مكتمل1090.125لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتانثىنادرة دمحم عبدالكرٌم احمد 1631588

مكتمل1090لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرناصر خالد كرامه ناصر 164668

مكتمل1098.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرناصر دمحم مبارن عل165466ً

مكتمل1090.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرنور الدٌن سعٌد احمد ناصر1661100

مكتمل1096.875لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرهانً هادي عبدهللا 16769

مكتمل1097لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرهالل علً راشد سعٌد 1681263

مكتمل1094.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرهمام خالد علً سعٌد 1691453

مكتمل1097.63لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرهمام سالم حٌدر الحامد1701211

مكتمل1198.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرواسم ناصر صالح سالم171430

مكتمل1199.375لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرولٌد صالح عمر عل17275ً

مكتمل1194لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرٌاسٌن احمد دمحم صغٌر173953

مكتمل1196.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرٌسلم سعٌد علً بن مرضاح المري174925

مكتمل1196.88لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرٌسلم محسن صالح 175152

مكتمل1190.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرٌوسف عبدهللا سمائد سعٌد176856

مكتمل1199.75لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرٌوسف عمر علً دمحم177536

مكتمل1194.25لاعة االولكلٌة اآلدابجامعة حضرموتحضرموتذكرٌوسف مزاحم احمد باوزٌر17856
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البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي
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البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة
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مكتمل94.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرابراهٌم زٌد اسماعٌل حسن1516

مكتمل90.63المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرابراهٌم عبدالواحد دمحم علً 21268

مكتمل92المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراحمد عبدالواحد عبدالغنً هزاع3757

مكتمل98.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراحمد عبده عبدهللا عاطف41104

مكتمل99.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراحمد علً حسن دمحم5409

مكتمل96.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراحمد علً دمحم احمد6335

مكتمل94.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراحمد لاسم احمد ناصر7310

مكتمل95.125المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراحمد دمحم احمد دمحم8269

مكتمل94.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراحمد دمحم صالح عل91346ً

مكتمل91المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراحمد دمحم عبدهللا عبدالرحمن 10674

مكتمل97.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراحمد محمود علً احمد 111348

مكتمل94.375المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراحمد ٌاسٌن عبده داغم12367

مكتمل92.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراسامة دمحم ٌحٌى احمد13830

مكتمل92.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراسامة ٌحٌى حسٌن مشوح14302

مكتمل94.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراسامه حمود دمحم عبدهللا151489

مكتمل90.7المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراسامه عبدالرحمن علً احمد16160

مكتمل95.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراسامه دمحم علً لٌران17214

مكتمل97.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراسامه ناصر عبدهللا دمحم 18457

مكتمل93.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراسحاق عبدهللا علً ناصر 191477

مكتمل91المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراصٌل حسن علً صالح ابراهٌم20810

مكتمل96.375المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىافنان ٌحٌى احمد عبدهللا21138

مكتمل97.63المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراكرم حسن احمد دمحم 22619

مكتمل94.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراكرم صبري عبدهللا الحكٌم231046ً

مكتمل94.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرالحسٌن خالد عبده السمٌا 241155

مكتمل96.375المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرالٌاس ادرٌس مهٌوب لاٌد 25413

مكتمل95.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرامجد عارف عبدالرزاق درهم26926

مكتمل97.875المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىامل عبدالمجٌد ناصر 27314

مكتمل95.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكراٌمن علً علً لاسم العمالنً 281298

مكتمل97.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكربدر صالح علً ضٌف فارس29215

مكتمل93.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكربدر مطر احمد دمحم 30199

نوالص ٌجب أن تستكمل90.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكربشار عبدالحكٌم احمد31861

مكتمل98المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرحامد دمحم ٌاسٌن عبده321321

مكتمل93.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرحذٌفه ناٌف دمحم حمود 331284

مكتمل90المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرحسام الدٌن علً احمد مسرع34228

مكتمل94.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرحسن ٌحٌى حسن لحطان35359

مكتمل97.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرحسٌن خالد مطران حمدون 361213

مكتمل94.63المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرحمٌد حاتم علً حمٌد37858

مكتمل90.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرخالد عبدالرحمن علً بدٌة381005
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل95.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرخالد مصطفى ٌاسٌن عبده الدبع391536ً

مكتمل92.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىخلود لاٌد عٌظه 40836

مكتمل97.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىخولة خالد سعد اسعد 4129

مكتمل97.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرذي ٌزن الٌاس دمحم فارع 421359

مكتمل98.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكررائد دمحم مهٌوب مرشد 4374

مكتمل98.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىربا عبد االله ثابت دمحم44519

مكتمل94.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكررشاد عبدهللا احمد ٌحٌى المعاف451353ً

مكتمل97.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكررشاد ناجً عبده حسن46886

مكتمل95.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكررشاد ناجً دمحم عبدالوهاب471286

مكتمل97.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىرمٌصاء عامر ناصر غالب 48822

مكتمل94.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىروعة عمر ٌحٌى49398

مكتمل91.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكررٌدان بشٌر ٌحٌى ٌحٌى501596

مكتمل93.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرزٌد دمحم مسعود داحش51324

مكتمل96المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىزٌنب عبدهللا محسن عل521450ً

مكتمل95المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرسعد ناجً محسن 53422

مكتمل95.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرسلمان دمحم حسن علً 54732

مكتمل93.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرسلٌم علً ناصر مهدي551282

مكتمل99.875المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىسمٌة منٌف علً دمحم الشحري56843

مكتمل97.625المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىسمٌه عبدالرلٌب علً دمحم الصٌادي 57564

مكتمل95.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىسندس دمحم عبدالغنً درهم المجٌدي58270

مكتمل98.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرشامخ سلٌم دمحم الحمدن59692ً

مكتمل91.125المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرشعٌب ظافر علً علً 601415

مكتمل97.375المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرصالح عبد العزٌز دوٌحان61656

مكتمل92.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرصالح عبدالموي صالح دمحم62894

مكتمل90.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرصالح عبدهللا حسن 63903

مكتمل92.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرصالح ٌحٌى صالح مرشد 64777

مكتمل94.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرضٌاء عبدهللا ادرٌس الحسنً 65223

مكتمل91.875المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرضٌف هللا دمحم ضٌف هللا عبدهللا 66531

مكتمل94.375المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرطه عبدهللا لاسم عبدالغفور67394

مكتمل95.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعاصم عبده علً حسٌن68893

مكتمل91.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعامر خالد عامر عل69496ً

مكتمل92.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالبالً محمود صالح701452

مكتمل93.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالحمٌد جبران محسن حمٌد 71850

مكتمل97.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالرحمن خالد دمحم الشاطب72827ً

مكتمل95.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالرحمن فٌصل احمد ٌحٌى العزٌب731394

مكتمل98.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالرحمن منصور احمد سلطان74487

مكتمل93.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالرحمن ناصر احمد دمحم75763

مكتمل93.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالرزاق عبدهللا دمحم احمد76708
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 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل93.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالرزاق عبدهللا دمحم احمد 77695

مكتمل92.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالعزٌز شائف احمد حمود78293

مكتمل94.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالعلٌم دمحم علً السعٌدي791352

مكتمل97.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالكافً دمحم علً عبدالواحد8038

نوالص ٌجب أن تستكمل97.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالكرٌم خالد دمحم دمحم 811603

نوالص ٌجب أن تستكمل97.625المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدهللا عبداالله سٌف عبدالوهاب821254

مكتمل91.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدهللا عبدهللا ناجً صادق 831028

مكتمل92المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدهللا دمحم نعمان اسماعٌل 84432

نوالص ٌجب أن تستكمل96.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدهللا ناصر علً احمد 851010

مكتمل96.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالمجٌد مطهر مطهر طاهر861539

مكتمل96.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالملن دمحم ناجً عاٌض87838

مكتمل94.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالوهاب خالد حسن دمحم88280

مكتمل92المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعبدالوهاب صالح احمد عبدهللا الماض891098ً

مكتمل96المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعثمان دمحم فائز عثمان90873

مكتمل93.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعدي طه علً محسن 91301

مكتمل94.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعدي عمرو دمحم92753

مكتمل97.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعدي دمحم مسعد احمد 931102

نوالص ٌجب أن تستكمل97.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعدي دمحم مسعد العنس941210ً

مكتمل91.63المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعدي دمحم ناصر جهالن95231

مكتمل96المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعزالدٌن دمحم علً دمحم 961351

مكتمل92.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعلً عثمان علً دمحم97665

مكتمل99.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعلً لاسم حمٌد981016

مكتمل96.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعلً دمحم علً صالح 991343

مكتمل97.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعلً دمحم علً دمحم 100338

مكتمل98.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعلً ٌحٌى علً دمحم101189

مكتمل98.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعماد عادل شرف فارع1021484

مكتمل97.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعمار ٌاسر علً حسن 10335

مكتمل90.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعمر عبدالوهاب مصلح ناصر 104715

مكتمل90.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعمر علً عبٌد عبدهللا 105983

مكتمل91.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعمرو خالد علً 1061472

مكتمل97المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرعمرو غالب صالح صالح 107449

مكتمل94المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرفاروق عبدالغنً صالح علً 108706

مكتمل98.875المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىفاطمة مجاهد احمد سعٌد109696

مكتمل98.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرفهد حمود عبدهللا محسن110508

مكتمل90.125المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىفٌروز صادق عبدربه سعٌد 111265

مكتمل98.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرلصً دمحم عل112845ً

مكتمل92.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرلٌس عادل محسن علً سرور113820

مكتمل94.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرلٌس عبد هللا غالب 1141457
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م
رقن 

التنسيق
النىعاسن الطالـــــــب

الوركس 

االهتحاني
القاعتالدورالوبنىهكاى االهتحاى

هعدل 

الثانىيت
حالة الطلب

 2024/2023كشف بأسماء الطلبة المتمدمٌن المتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثمافً للعام الجامعً 

البٌانات  المرفوعة من لبل الطالب الى بوابة التنسٌك بصورة خاطئة ستحٌل الطالب الى الجهات المانونٌة للمسائلة

وثٌمة رسمٌة الثبات الهوٌة+ سند رسوم التنسٌك +  لن ٌسمح ألي طالب بدخول لاعة االمتحان إال بأصل الثانوٌة العامة 

م2022/11/26السبت : تارٌخ االمتحان       الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

ولت بدء االختبار التاسعة صباحاً لمدة ساعتانوزارة التعلين العالي والبحث العلوي

الحضور لبل بــــدء االختبار بساعة على األللوالتعلين الفني والتدريب الوهنـي

مكتمل98.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىلٌن عبداالله علً احمد1151563

مكتمل94.875المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرمالن فٌصل دمحم علً 116559

مكتمل93.63المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرمبخوت شمسان مبخوت شمسان117865

نوالص ٌجب أن تستكمل90.12المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم بشٌر احسن ناصر 118460

مكتمل94.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم صالح ناجً عل1191354ً

مكتمل92.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم صالح ٌحٌى المالهً 1201369

مكتمل98.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم صالح علً صالح121754

مكتمل96.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم عادل علً دمحم122857

نوالص ٌجب أن تستكمل91.63المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم عبدالسالم عبدالموي عبدالوهاب123874

نوالص ٌجب أن تستكمل94المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم عبدالسالم دمحم سعد1241586

مكتمل91.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم عبدالعزٌز احمد علً 125525

مكتمل94.88المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم عرفات ٌحٌى احمد 1261560

مكتمل94.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم عصام دحان127783

مكتمل99المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم فاٌز دمحم دمحم128924

مكتمل92.375المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم فؤاد احمد علً 129275

مكتمل94.5المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكردمحم ماجد دمحم130529

مكتمل90المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرمروان هشام عبدهللا احمد الجرموزي1311433

مكتمل95.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرمعاذ دمحم علً حسن 132723

مكتمل95.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرمعاذ دمحم علً حسن الحٌط1331274ً

مكتمل96.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرمعتصم دمحم احمد صالح 1341032

مكتمل92.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىمالن مصطفى ٌاسٌن عبده1351544

مكتمل96.63المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرمناع مانع مانع عل1361488ً

مكتمل91.125المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرمنصور دمحم احمد نعمان 137260

مكتمل91.38المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرناجً دمحم بالً 138149

مكتمل90.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرنبٌل بكٌل حسن احمد 139241

مكتمل91.875المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرنجم الدٌن علً احمد 1401377

مكتمل93.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىندى عبدالجلٌل دمحم سٌف الٌوسف141735ً

مكتمل90.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرنصار مناع مانع 142722

مكتمل95.625المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرنٌسان دمحم دمحم العسل143311

مكتمل93.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرهارون رشٌد محسن دمحم 144106

مكتمل94.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىهدٌل صادق ضٌف هللا احمد 145211

مكتمل93.13المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربانثىوجدان دمحم دمحم ٌحٌى1461508

مكتمل90.75المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكروجدي مجٌب الرحمن عبدهللا احمد 1471480

نوالص ٌجب أن تستكمل90المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكروضاح مطهر دمحم ناصر14881

مكتمل94.25المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرٌاسر احمد عبدربه راشد 149263

مكتمل97.63المردعًاالولالمردعً الكبرىجامعة اللٌم سباماربذكرٌونس دمحم ٌحٌى احمد النواري150237
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