
كشف درجات المفاضلة للمتقدمین - علوم حیاة
قبل التظلمات

جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

مالحظةالنسبھ النھائیةنسبة مواد المفاضلةلغة انجلیزیةاحیاءنسبة الثانویةاسم المتقدمرقم التنسیقم

93.5766872ابتسام احمد محمد حمید1264
75.384820ابتسام عبدهللا محمد احمد موسى27286
82.53224ابتھال محمد احمد الوادعي32945
75.754060ابتھال ناجي احمد علي410994
70.753620ابراھیم اسماعیل احمد بجاح510268
72.384036ابراھیم حفظ هللا منصر قاید612086
902820ابراھیم محمد سلیمان محمد االھدل79584
75.636456احالم عبدالكریم حسن ناجي السالمي87868
73.754824احالم علي ناصر الشوكاني9294

77.38احمد حسن حمید محمد السنحاني1012394
73.384016احمد خالد ناصر جعفر1111605
74.634016احمد عبدالرحمن یحیى احمد ضیف هللا127082
72.53228احمد عبدهللا احمد القعمي1312264
82.634428احمد علي احمد محمد الملحم144742
71.134832احمد علي عبادي المیبدي1511122
74.132820احمد علي محمد مثنى عائض167422
76.252820احمد ناصر احمد الكلبي176705
804828ادھم احمد احمد حجیرة183238
76.54432اروى محمد علي الخوالني19590
753620اسامة زید احمد محمد204382
74.635232اسامة مبروك احمد قرابش219861
75.753212اسالم علي محمد قاسم السنفاني229949
75.634416اسماء راجح علي محمد المھرس231640
74.882016اسماء عتیق علي العشملي242399
77.53632اسماء لطف ناجي علي الخطري258714
732828اسماء مجاھد محمد ناجي الزیادي2611987
81.256040اسماء محمد احمد اللمس27429
834440اسماء ناصر احمد الظلماني282713
75.634828اسماعیل احمد احمد حسین299529
76.384032اشجان علي احمد مھراس308325
71.38288اشراق عبده محمد محمد الثجري319509
74.882812اشرف احمد احمد الفیشاني328498
81.756440اشرف محمد علي عبدهللا الشبیبي333039
72اشواق مھدي طاھر عبدالرحمن النھاري3411801
74.634840اصالح محمد ناصر العبور3510995
73.883636اصیل احمد عبدهللا راجح3610518
843620اصیل علي حمود سعید قزیم373577
77.884428افتخار نوفل حزام الكسار38291
72.253220افراح مرشد عبدهللا سعید الشریفي3911813
70.751628اكرم علي سعید ناصر الشاوش408620
73.633624الحارث حمود ناجي مصلح علوي417316
73.634832الخنساء حسام محمد حسین السنباني428752
795632العنود صالح عبدهللا سرحان المقدشي432966

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور



كشف درجات المفاضلة للمتقدمین - علوم حیاة
قبل التظلمات

جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

مالحظةالنسبھ النھائیةنسبة مواد المفاضلةلغة انجلیزیةاحیاءنسبة الثانویةاسم المتقدمرقم التنسیقم

79.753236المعتصم مقبل صالح ناجي علوي445398
75.882832الھام عبدهللا حسین محمد الجعدبي453307
70.632420الھام محمد احمد شبح46597
742420اماني احمد علي صالح علوان471578
72.132028اماني عبده محمد الموشكي485068
82.63اماني محمد محمد السلیماني4911643
85.38امةالسالم ناجي قائد عبده القطریفي502038
79.134424امةالعزیز عبدالعزیز طاھر مرعي511000
72.634024امةالغني عبدهللا علي ھاشم524349
87.386836امجد ھاجر علي ھاجر534549
70.88امجد یحیى علي یحیى الدیلمي5410339
71امل احمد علي احمد راشد554732
75.55236امل ادھم ابراھیم ادھم5612110
78.255244امل عبده محمد االنسي57310
88.13امل محسن محسن یحیى مھیس585194
70.52816امل محمد محمد ناصر الوشلي598483
72.53628امل مھدي احمد الجبري608082
78.254424امیرة احسن حسین راویھ6110537
75.55228امیرة حزام عبدهللا حسین الدولھ621754
89.256440امیرة صالح عتیق الكولي632218
72.634440امیرة صالح مقبل النماري642783
75امین صالح محمد منصور659745
77.5امینة علي صالح المطري668278
74.254028انتصار سامي محمد القفیلي672918
72.384428انتظار علي صالح الطمیحي683352
81.54448اوروبا جارهللا مقبل احمد الیمني699477
74.383216ایات احمد احمد الظلماني7012051
70.254832ایاد ناصر علي الخوالني714131
74.882040ایة حسین عزیز الھصیصي725039
71.382824ایة عبدالسالم مقبل محمد الجرادي735930
88.58444ایمان عبدالحكیم مصلح الكولي742224
72.754420ایمان محمد علي الحاذق752511
73.754812ایمان محمد علي عبده المسوري7611359
80.254048ایمن مسعد احمد سعد احمد غاوي7712007
76ایناس نجیب عبدهللا الصباحي786703
79.25بازل علي احمد الحاشدي793761
74.57628باسمة محمد عبدالجبار احمد القباطي804871
71.753620بسام عبدربھ صالح محمد النھمي817679
702444بسمة جمیل احمد علي العصواني825286
75.383660بسمة صالح محمد احمد سحلول837328
84.385232بشائر ناصر مسعد صالح مقلس84202
79.134444بشرى عبدهللا احمد مھدي853148
74.54828بشرى محمد عبدهللا محمد الحمامي862455

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور



كشف درجات المفاضلة للمتقدمین - علوم حیاة
قبل التظلمات

جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

مالحظةالنسبھ النھائیةنسبة مواد المفاضلةلغة انجلیزیةاحیاءنسبة الثانویةاسم المتقدمرقم التنسیقم

72.53628بشیر فضل علي الصوفي873587
72بشیر محمد احمد علي البعم8812396
792028تغرید عبدهللا صالح علي محسن897807
71.883220تھاني قاید حسن  الجبل904750
73.634012تھاني محمد حسین محمد قطران913874
76.75توفیق احمد محمد الضبري929340
77.25328توفیق علي ناصر عوض9311220
76.88تیسیر حسین سعد علي العیسي941002
782040جالل حمود ناجي حمود ساري958633
76.25جالل علي قائد نصر معوضھ968803
82.252820جمال عبده محمد مرعي راجح977279
75.54828جمال عبده ناصر شعالن986501
732820جمیل محمد احمد قنام998291

80.384024جمیلة احمد حسین عبدهللا الباشا10011840
78.632428حاتم عبدهللا ناصر محمد ناصر1018241
71.53228حالیة احمد احمد علي سعید سبولة1027464
78.633236حامد احمد محمد علي الحبابي10310499
79.886036حسان محسن محمد عبدهللا الضبیاني1047772
78.634036حسن سعد احمد علي محسن10510753
782812حسن قائد علي سعید واصل10611335
70.5حسین علي علي احمد اسماعیل1077204
776056حسینة عدنان علي النماري108664
72.54428حفظ هللا علي حفظ هللا العسودي10910818
78.384032حفیظة عبدهللا علي الشعري11012031
77.383632حلیمة عتیق احمد راشد الرعیني11111916
75.382436حمزة حمود ناجي مصلح1127318
76.632036حمود محمد احمد االبیض11312199
71.254020حمیر سعد قاسم صالح1149426
71.54820حنان صالح عبدهللا الفقیھ11511961
743616حنان محمد سعید الوصابي1162939
74.132832خدیجة عبداللطیف محمد احمد القاضي1172586
70.383228خدیجة عبدهللا محمد علي الخیواني11810369
82.885640خدیجة محمد محمد قاسم الجابري119422
75.53620خلود محمد محمد جھالن12012101
79.252816خلیل عبده طالب محمد12112413
76.135636خلیل ناجي علي مقبل احمد السرحاني12210183
79.754448خلیل یحیى عبده النھاري12312049
775628خواتم صالح حسین العمادي12412342
764036خولة احمد علي عبده المسوري1251604
704436خولة علي عتیق المصقري1262551
73.54432خولة فؤاد علي الربوعي1274587
79.252024دالیا احمد حزام محمد سحلول1286820
75.383636داوود احمد علي الصلوي1291150

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور



كشف درجات المفاضلة للمتقدمین - علوم حیاة
قبل التظلمات

جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

مالحظةالنسبھ النھائیةنسبة مواد المفاضلةلغة انجلیزیةاحیاءنسبة الثانویةاسم المتقدمرقم التنسیقم

72.134016دعاء صالح سعد علي الیعري13012469
72.753228دعاء علي احمد بغزه1313788
73.885632دالل علي علي عبدهللا الصیاد13211449
88.254024دینا مجیب عبدهللا ثابت13310983
72.53628رانیة محمود عبدالشكور الشرعبي1346237
74.52024راید احمد ناصر محمد الشظمي1355325
70.882812رجاء ابراھیم حسین زباره13610597
71.754424رشا بازل محمد علي المقدشي1374450
81.636032رشاد محمد احمد صالح الحوثي1381467
72.632836رشاد محمد عبدهللا صالح الخضر13910096
72.133628رشید احمد احمد الصعتري1403652
753628رشید حسین احمد العند1415321
76.883224رضوان سعد علي ھادي1426863
794024رغدة محمد عباس ناجي1434537
74.63رفیدة رفاد محمد شرھان14412399
72.755232رقیة احمد مصلح صالح14512292
86.752832رقیة عبدهللا عبدهللا الصدیق14610527
735232رقیة محمد محمد عبدربھ الشغدري14710170
78رھام رضوان حسین عبده الخضر1488767
74.884024رھیبة محمد اسماعیل البارد1494068
85.55240روابي محمد حسین السماوي15010700
86.755632روان عادل محمد  الرعیني1511494
77.252832ریاض محمود حسن الجبري1524659
73.38ریم اسماعیل محمد راویة1536955
76.384036ریم حبیب احمد الحاج1543051
75.884432زبیدة عبده محمد ناصر التربي1554356
70.383636زھرة احمد صالح عبادي1562158
756836زھرة عبدالحمید محمد مھراس1571611
74.134416زیاد العزي حسین الرشیدي15812316
77.883232زین العابدین علي علي احمد القاضي15910061
75.132424زینب حسین العزي السوادي160583
72.25زینب حسین یحیى یحیى العتمي16111120
84.53628زینب عبدالملك حسین راویھ16210541
72.632436سارة حسین حسین الصنعاني16312061
72.384420سارة علي احمد العبصري1648980
73.752836سامح مصطفى محمد الصلوي1653024
73.254024سامیة عبدهللا احمد النماري166771
76.634836سبا احمد محمد الحاج16711497
76.254828سحر محمد یحیى المقدشي1683150
82.753628سعاد محمد علي الزبیدي1695817
75.52424سكینة احمد محسن الظنین17011471
79.885228سالم محمد عبده الدكیني1713042
81.886040سلوى ناصر احمد الدحملي1724119

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور



كشف درجات المفاضلة للمتقدمین - علوم حیاة
قبل التظلمات

جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

مالحظةالنسبھ النھائیةنسبة مواد المفاضلةلغة انجلیزیةاحیاءنسبة الثانویةاسم المتقدمرقم التنسیقم

79.88سلیم قاسم منصر العیاضي17312539
71.382424سلیمان عبدهللا محمد علي حمزة17410363
743636سماح ناصر عبدهللا شعالن1759097
87.56444سمراء علي محمد الجدوم176616
77.134424سمیة احمد احمد احمد فتاح1778663
89.386840سمیة خالد عبدهللا عماري1781104
79.384028سمیة ناصر احمد الظلماني1792720
76.634024سمیحة محمد احمد الفرید1803077
72.254432سمیر قائد محمد الوصابي1815650
85.252424سمیرة علي احمد احمد  الرضي1822934
79.54836سندس احمد احمد علي ناصر183433
75.386016سھام صالح احمد الحضراني1846358
71.252836سھام ناصر علي مصلح المیري1856907
832820سھر لطف احمد الكھالي18610229
74.134040سوسن حسین محمد الشغدري1871593
84.885636سوسن عبدالسالم علي الصیادي1882126
723616سیف احمد علي محمد المنتصر1899328
854028سیف ناجي علي علي یحي1902371
79.884440شجاع محمد صالح عبدهللا الشاوش19112046
79.386820شذى محمد احمد العبادي19212089
72.634436شروق احمد احمد  دحیھ1936193
73.88شروق علي محمد البصیر1943169
76.52024شعیب عبادي احمد اللوزي1954894
90.5شفاء نعمان مبخوت صالح الھمیلي1966179
80.885240شمس الحور احمد مجاھد محمد شمر1979266
82.55232شموخ صالح احمد الحجاج1984138
78.56020شیماء حسین علي محمد الفاطمي1995937
73.25شیماء صالح صالح محمد السیاغي2006709
704016شیماء عبدهللا صالح الخوالني20110424
723224شیماء عتیق صالح علي القھبري20210098
71.254432شیماء محمد حمود حسین الدولة20312032
73.254440شیماء محمد صالح االضرعي20492
77.383632شیماء محمد ناصر عبدهللا السماوي2055810
72.633636شیماء یحیى حسین عبدالوھاب الشجني20611857
86.385236صابرین عبدهللا علي الصیاد2076869
734016صادق عبدالعزیز محمد غیالن2088626
70.253628صالح قاسم صالح قاسم20910913
86.254448صبرة جارهللا مقبل الیمني2103725
703216صدام حسین علي محسن جمیل21110442
74.381640صریح احمد احمد السحامي2127192
72.56036صفاء فؤاد محمد عباد2131133
74.754812صفوان حسین احمد احمد الشاوش2148615
742832صفیة سعد محمد الریمي2152768

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور



كشف درجات المفاضلة للمتقدمین - علوم حیاة
قبل التظلمات

جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

مالحظةالنسبھ النھائیةنسبة مواد المفاضلةلغة انجلیزیةاحیاءنسبة الثانویةاسم المتقدمرقم التنسیقم

73.13صالح عبدالحكیم محمد صالح القیسي2162345
74.882416طارق محمد عزیز سعدهللا21711910
75.56444عادل علي احمد محمد حمید2182402
85.754848عاھد نعمان صالح احمد2196319
74.53648عایدة عبدالقوي ناصر ھیزع2204378
80.887644عائشة احمد منصور محمد22111915
75.633636عائشة علي احمد احمد مھراس2228591
77.54028عائشة محمد صالح الغابري22310870
71.63عبدالرحمن خالد محمد علي عباد22410787
83.256032عبدالرزاق عبدهللا یحیى الحیمي22512329
70.753216عبدالرزاق مثنى احمد عباس ابوخلبة22611018
76.383620عبدالعزیز عبدهللا قاسم محمد جعدان2273769
71.884812عبدالعزیز محمد محسن علي22810487

غش82.1348عبدالغني صالح محمد الجبلي2298659
74عبدالقوي عبدهللا محمد عزیز القیسي2302348
73.383620عبدالقوي علي محمد صالح سعید23112009
85.884420عبدالكریم احمد احمد قاید عتیق2322974
72.54828عبدالكریم محمد احمد علي ا لبرطي2331533
804416عبدالكریم محمد ثابت الشماري2349449
74.884028عبدهللا احمد حسین محمد الھمداني2353755
79.134824عبدهللا احمد عوض علي العلوي23610246
73.752836عبدهللا حسین محمد احمد الحوقرة2375617
76.754032عبدهللا علي حسین جالل الجالل2388273
74.133620عبدهللا علي عبدهللا الحجاجي239375
73.632428عبدهللا قاید احمد احمد الوصابي2409820
70.635220عبدهللا محمد عبدهللا زباره24110322
72.382424عبدهللا محمد علي فرحان24210341
73.755236عبدهللا مسعد احمد الجابري2438383
75.136828عبدهللا یحیى علي الجھمي2442340
77.632032عبدالمجید علي یحیى سعد البخیتي24511357
75.54840عبدالملك احمد احمد دویل2463823
77.56028عبدالملك صالح ناصر صالح التناني2473522
76.632416عبدالملك محمد محمد الحیسة24810539
893228عبدالمؤمن عبدهللا سلیمان محمد24910064
79.383632عبده محمد راشد مھدي العنسي2504589
72.382036عبده محمد سعد  علي2516697
79.51620عبده مطھر عبدهللا الدیلمي25210413
70.633632عبیر احمد علي صلحي االشول25311549
72.752432عدیلة عبدهللا احمد المنقذي2548016
78.632020عرفات حمید احمد العیزري25511797
84.632424عرفات خالد محمد احمد الدماسي25610768
774412عزالدین احمد حمود علي2573998
73.884020عصماء عبدالرزاق حسین الصدیق25812474

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور



كشف درجات المفاضلة للمتقدمین - علوم حیاة
قبل التظلمات

جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

مالحظةالنسبھ النھائیةنسبة مواد المفاضلةلغة انجلیزیةاحیاءنسبة الثانویةاسم المتقدمرقم التنسیقم

72.132424عصماء عبدهللا یحیى الطیبي2592847
905632عصماء محمد درھم عبدالرب2604233
70.133232عفاف علي حسین قاسم ابوحسن26112395
842820عكاشھ محمد سیف محمد سعد2629649
73.386024عال محمد علي صالح العواضي26310299
71.56028علي احمد حسین قاید جعدان2645624
81.753612علي احمد ضیف هللا ناجي الكمیمي2658249
70.52028علي حسین ناجي حسن26612013
73.25832علي صالح علي العیزري26710647
73.753224علي عامر ناصر عامر صالح2681484
774024علي عبدهللا حسن عبدهللا26912152
71.752832علي عبدهللا محمد مصلح المصنعي27011379
76.754232علي محمد احمد علي الشاوش2718643
79.13604علي محمد حسین شراح2723841
74.252024علي محمد علي صالح النقیب27312186
79.54828علي مسعد احمد علي الھصیصي2744419
77.133224علي ناجي سعد اسماعیل الشرحي27511708
782840عمار احمد حسین عبل2766294
79.881228عمار مقبل محمد حسین27710957
73.752028عمر حفظ هللا حسین احمد المشرمھ27812254
72.52824عمر عبدهللا احمد الحاشدي27910362
82.632424عمر محمد محمد احمد غاوي2803231
71.5عون هللا احمد محمد عبسین28110154
84.634040غادة مقبل عبدهللا العراسي2821219
81.255648غدیر صالح عبده الزایدي283232
76.256032غزال عادل محمد الفقیھ2842821
73.252836غمدان عبدالعزیز صالح مثنى محرم2859043
77.383624غیالن احمد احمد علي غیالن2864964
74.384428فاطمة احمد محمد الدیلمي2879891
73.754428فاطمة علي علي المحبشي2887242
78.255640فاطمة محمد احمد سعد البخیتي289721
734016فاطمة محمد عبدهللا البنوس2904994
88.635232فاطمة محمود سعد احمد السماوي2912928
79.883632فاطمة محمود منصور شرھان2922680
71.384016فاطمة یحیى احمد البارع2934028
76.634824فاطمة یحیى صالح محمد الجالل2943200
84.75368فایزعلي علي محمد الدومري29512285
77.52832فتحیة محمد حسین الغلیبي2966318
71.882836فخرالدین عبدهللا علي ناجي29710549
82.885236فردوس محمد ناجي احمد الخطري2986080
754424فطوم علي مجاھد محمد شمر2996992
74.51228فواز حسین مسعد احمد یحیى30010823
84.256864فؤاد احمد ناصر شعالن3019877

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور



كشف درجات المفاضلة للمتقدمین - علوم حیاة
قبل التظلمات

جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

مالحظةالنسبھ النھائیةنسبة مواد المفاضلةلغة انجلیزیةاحیاءنسبة الثانویةاسم المتقدمرقم التنسیقم

74.754832كریمة سعد العزي یحیى علي30211102
72.633620كوثر محمد محمد الحجي3038612
72.636052لمى حمید احمد الخطري30412373
764416لمیاء محمد عبدهللا یحیى منصور3054993
76.752444لمیس محمد محمد العبري3062395
785216لول عبده صالح  الجالل30711074
86.635216لینا حمید احمد احمد الخطري308254
72.13ماجد عبدهللا محمد سعد30912506
70.53212ماریا علي عتیق علي العبادي3109929
72.136420مازن احمد علي عایض ابوخلبة31110663
72.54428مازن عبده علي الخربي3127254
723624مالك ناجي علي حسین المسعدي3132703
73.63مبارك سعد محمد علي عباد31410786
833620مبارك عزیز محمد عزیز الخضر31512218
72.884024مجد جمال حفظ هللا عبدربھ المحرقد3165982
803624مجد یحي احمد حسین31712366
83.55220محمد احمد صالح الزایدي3182529
80.886432محمد احمد علي سعید المقشي3196873
72.882428محمد احمد علي صالح علوان3201609
92.138068محمد احمد علي ناصر معیاد3211546
80.253616محمد امین علي احمد ھادي3225350
78.13288محمد حسن محمد الدیلمي32311172
72.382816محمد حسین زید الوسماني32412187
72164محمد حمود قاسم المعمري3251869
79.382816محمد صالح احمد العمري3269703
76.381636محمد صالح احمد حسن القاضي3273282
74.882816محمد صالح عتیق بادیة32810896
72.75400محمد صالح محمد االحمر32910265
77.754416محمد عبدهللا حسن الحاج3305347
73.754028محمد عبدهللا عبدالرحمن االنسي3314586
703628محمد عبدالولي محمد صالح الضبیاني3329532
70.751616محمد عبدالوھاب عبدالسالم  سعدهللا3338262
78.884816محمد عبده صالح محمد الھمداني3343764
71.884016محمد عتیق محمد احمد القرعي33512154
73.52016محمد علي احمد علي ابوحسن33610041
70.882428محمد علي صالح محمد الشاطبي33710320
75.253212محمد علي محمد صالح شرغة33810817
776048محمد علي ناصر السحاري3394791
72.75168محمد علي ناصر زاید34012397
70.63محمد غالب علي القامص3419071
85.53624محمد غیالن حمود ناصر الجبري3429915
71.63284محمد فیصل علي احمد34310670
74.54836محمد ھادي حسین االشرم3445574

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور



كشف درجات المفاضلة للمتقدمین - علوم حیاة
قبل التظلمات

جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

مالحظةالنسبھ النھائیةنسبة مواد المفاضلةلغة انجلیزیةاحیاءنسبة الثانویةاسم المتقدمرقم التنسیقم

76.134812مدینة محمد احمد علي القاضي3456166
72.88مرتضى لطف عبدهللا محمد شبیب34612473
84.253632مرسل مرشد حسن قاید الذیباني34710266
73.755628مریم سعید قاید المغربي3482942
78.136452مریم محمد دحان محمد العري3493822
80.885640مسعودة عبدهللا صالح عبدالخالق العمري3509007
71.253656مشیر عبدهللا احمد عجینھ3518846
713628مشیرة علي یحیى محمد الجلعي3526186
83.752032مصعب راشد علي محمد الخزاعي35311317
76.54832مطیع صالح علي مثنى اللمذي3548252
78.752428معاذ عبدهللا یحیى الزیداني35510346
70.382420معالي زاید ناصر ناصر الحداء356978
79.88مالك زید علي احمد الجبلي3576141
724032منال محمد علي یحیى العزي35810572
71.25منیر احمد عبدهللا المحفلي3597869
74.52020مھا محمد اسماعیل الیمني3609091
75.133636مھا یحیى علي صالح مقحیش36110809
73.884032موسى محمد علي احمد عجینھ3622030
76.25نایف محمد حسن یحیى36310820
72.752024نبیل احمد محمد الحسولي3641745
92.52024نجاة علي حمود علي3659980
72.38نجاح عبدهللا علي الصباحي3661955
70.54420نجم صالح احمد احمد اللوزي3675157
83.385224نجوم خالد علي الزراري3685661
73.637612نجیبة محمد عبده محمد العزي3692875
80.883252ندى احمد قاسم احمد حیدره3702416
78.254824ندى اسماعیل عبدهللا صالح المثنى3711583
78.754044ندى طارق محمد صالح الحدا37211712
73.384024ندى لطف علي مصلح الفایق3732519
79.54836ندى نبیل محمد السمھري3745359
84.754028نسیم محمد عبدهللا احمد الحي37510776
74.751240نصر عبده حسین خالد3767647
79.636028نھال توفیق ثابت عبدهللا الصلوي3772534
88.55660نوح محمد زاید غاوي3782532
76.634444نورالھدى حسین جبر السنباني3798751
873616ھاجر جبر علي مصلح الشاھري38011001
93.5ھاشم عبده احمد فارع الشریم3812520
784420ھالة عبدالمعین عبدهللا محمد شریان3824977
86.636448ھاني محمد علي محمد الھمداني3833750
80.56036ھتار سلطان عبدالوھاب عبدالجلیل384737
75.385232ھدیل عبدااللھ احمد عبدالعزیز فتاحي3853521
79.133632ھشام حسین حسین مھدي38611923
74.53648ھشام عبدهللا احمد محمد عامر38711350

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور



كشف درجات المفاضلة للمتقدمین - علوم حیاة
قبل التظلمات

جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

مالحظةالنسبھ النھائیةنسبة مواد المفاضلةلغة انجلیزیةاحیاءنسبة الثانویةاسم المتقدمرقم التنسیقم

75.633620ھشام علي صالح شخب3889060
857640ھال مسعد عبدهللا صالح الحمري3892023
71.53236ھمام احمد صالح ضیف هللا جسار39010450
72.53644ھناء محمد محمد علي الحبسي3914010
70.134428ھنادي احمد احمد علي الثمري3925678
73.134020ھنادي احمد قائد سعید3933370
91.136452ھنادي احمد محمد نعمان العامري3944835
77.883624ھنادي علي محمد صافي3956321
802428ھنادي محمد حسین عیقان3963179
84.633616ھیفاء سعید ناصر  الضبیاني397807
70.133632ھیفاء علي محمد الرغوة3982423
74.255220ھیفاء معاویة محمد احمد الرقیمي3998132
86.88وداد ناصر علي الفقیھ4003002
77.75وضاح عبدالملك صالح الدغار4015989
75.132012وفاء فخرالدین علي محمد4025702
72.883228ولید حسین احمد احمد الجشاري40310962
78.54028ولید حسین صالح صالح الجمال40411009
87.54448ولید خالد محمد علي الحي4051001
83.635224وھیب حسن احمد محمد الزایدي4063227
713224یاسر ناصر ناصر احمد  الدوسري4076532
86.25یاسمین عبدهللا احمد الكبسي4087686
85.885624یاسمین محمد محمد احمد4099755
75.752828یحیى احمد یحیى محمد الیعري4101483
73.381624یحیى محمود محمد صالح سعید41112010
733628یسرى خالد عبده زحیط41210605
71.753628یسرى عبدالعزیز محمد احمد41311443
71.254828یعقوب خالد محمد السالمي4148611
84.636036یمن حسین علي االسطى4152933
76.633616یوسف جبر محمد احمد اللیلي4164974
72.53632یوسف علي احمد ناجي المصقري41710933
74.75452یونس محمد احمد محمد الیفاعي4182698
77.55228یونس محمد قاید علي القاضي41911927

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور


