
كشف درجات المفاضلة للمتقدمین - كیمیاء عام
قبل التظلمات

جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

مالحظةالنسبھ النھائیةنسبة مواد المفاضلةلغة انجلیزیةكیمیاء نسبة الثانویةاسم المتقدمرقم التنسیقم
72.13ابراھیم محمد حسن الدولة16332
82.136016احمد احمد محمد عتیق مثنى212331
74.54524احمد صالح عبدهللا زید التام33015
74.884520احمد عبدالقوي حسین  قطران42619
77.38احمد عبدهللا صالح علي یحیى53124
71.75احمد علي احمد اسماعیل69134
74.134032احمد محمد احمد محمد االسدي77141
84.636548احمد محمد علي احمد الفیشاني812321
732528اسحاق محمد محمد علي البازلي912562

77.757528اسراء احمد ابراھیم ا الھدل10465
74.753536اشراق صالح عبدهللا ناجي القفري1112511
70.382524اشرف احمد محمد احمد ناصر1210086
744016اشرف علي احمد یحیى تقي1310783
79.57040اصیل محمد ناصر علي احمد سعید الحنضي149070
73.884012اكرم عبدهللا صالح الصیاد154388
75.53520اكرم محمد علي احمد الحمالي1610547
87.637540الزھراء صالح علي ناجي عبدالوھاب17748
74.134036الطاف محمد علي قاید نشوان1810227
90.75امةالرحمن علي محمد علي الشامي191599
71.53556امةالسالم صالح حسین ثابت2012547
73.136520امل عبدالحمید یحیى التعزي218741
72.136520امل یحیى حسن علي النھاري22849
754524امین صالح محمد منصور239745
75.254020انتصار محمد احمد الشامي263878
75.632516انس صالح مجلي احمد2411369
75.886532انصاف جمال علي الزراري257388
70.755036ایمان خالد سعد ربید273803
78.885536ایمان عبدالقدوس حسن الشاطر283509
72.133020ایمان عبدالكریم علي صالح العفیري297835
71.633516ایمن احمد محمد مسعد العرامي303995
89.5بدر الدین احمد صالح الجبلي319169
72.633512بدیع صالح حسین الغدراء325198
72.75بسام احمد علي الشبیلي338269
72.753028بكیل عزیز طاھر السباعي348095
79.75بلیغ محمد محمد اسماعیل الجھمي3511183
76.754512توفیق احمد محمد الضبري769340
77.63جبران العزي احمد سند366986
747012جمیل یحیى محمد احمد الشجني373113
71.63جھاد محمد صالح سعد صالح3810674
77.884028حاشد عبده محمد صالح فقیھ397839
79.38حامد احمد محسن الدفعي403993

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور
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جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

773016حبیب محمد ناصر الفقیر417391
89.883528حسان محمد احمد علي العومي426357
70.5حسین علي علي احمد اسماعیل437204
72.135048حمزة احمد سعید الفحفحي445049
91.88حمود علي صالح اللیساني458027
71.635028حمید احمد مھدي العیزري465078
85.133512خالد احمد مسعد محمد حیدان4711440
71.88304خالد محمد علي قدوم482406
78.756048خلود عبده محمد جارهللا العسكري494022
73.38خلیل محمد حسین  قاسم505184
76.256520خولة ناصر علي علي العیزري517296
72.385552دنیا احمد محمد االریاني525985
78.387036رحاب علي محمد محمد صالح دوبع53770
74.883036رحاب علي ناصر االتام5412454
72.384020رضوان احمد علي صالح الحجري558579
72.632020رفیدة عبده محمد جارهللا العسكري564024
786048رھام رضوان حسین عبده الخضر578767
75.88450ریم علي صالح عبده بدر5810405
76.133516زین العابدین علي سعد ناصر5910550
73.385024سبا علي ناصر حسین ابوحسن607725
78.385016سبا ناصر غالب قائد المنتصر6110802
75.255024سلوى احمد صالح السماوي6212350
824032سلیم خالد محمد حسین العوسجي639061
73.56020سماح علي احمد محمد مبارك645753
73.383040سوسن عبده علي المیثالي6512582
79.25سیدة عبدهللا محمد فایع6611077
72.882012شعیب عبدالحمید یحیى مھدي6710652
88.632020شفیق عبدالغني علي درنة6811842
704024شیمة صالح محمد التویتي6911447
73.54532صادق یحیى علي الورقي701750
77.635528صدام حسین مسعد راجح719639
80.133512صدام محمد محمد عبده المنتصر726268
71.633024صالح صالح زاید حسین7310586
72.882524ضیاء عبدالعزیز سعد صالح الفقیھ7412093
72.883032طارق علي سعید عزان الزراجي757033
74.63608عائشة ناصر احمد صوال773860
71.633524عبدالرحمن خالد محمد علي عباد7810787
84.13عبدالرحمن لطف علي عبدهللا حداد7910741
80.637528عبدالرزاق ناجي علي الشامي809278
88.58020عبدالعزیز احمد علي عتیق محمد815062
794528عبدالعزیز محمد علي الحضوري822542
81.885028عبدالقوي ناجي مسعد محمد عمر8311439

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور
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85.88عبدالكریم احمد احمد قاید عتیق842974
73.75عبدالكریم عبدهللا مقبل یحیى الحیاني8510222
72.13358عبدالكریم ناصر مصلح النجار8610415
78.252520عبدهللا احمد علي محمد الفاتقي872910
78.88عبدهللا علي فارع احمد  الحیجنھ888488
72.752028عبدهللا محمد علي حسین عامر8911990
72عبدالمجید احمد صالح نھشل9011539
84.255036عبدالمجید عبدهللا محمد علي صالح912461
73.25308عبدالملك مبخوت محمد علي قریمھ925328
74.25عزمان حسین علي احمد زاھر935303
73.887028عقالن سمیر صالح حسین غرامة943152
72.254532عقید عبدالحمید احمد محمد9510892
74.75عالء محمد صالح المسمري969318
73.136556علي احمد احمد صالح الشغدري9712423
72.637024علي احمد عبده محمد986274
72.55032علي محمد احمد  عباس9910771

88.54528علي محمد علي احمد الیسلحي1004105
75.637020علي محمد مقبل سعد ابوصالح1018553
75.25404عنایات فارع محمد عایض الشخظة1026398
80.63عواد علي عبدالرب علي1039460
70.5عیسى محمد علي احمد السفیاني1049870
78.754520عیسى مسعد علي عباد قریمھ1056708
89.388048غدیر عبدالرزاق محمد عیسى الكولي1062228
73.5غدیر مطیع سعد علي المقدشي1079387
72.53024فاطمة حمید حسین راجح10911958
772032فاطمة غالب حسین العلفي1109183
744524فائدة احمد محمد المصري1088597
77.134528فرح عبدالرزاق حسین یوسف الصدیق11112475
761512فرحان عبدهللا احمد الطبشي11211845
70.882016فضل علي مطھر غیثان11312525
70.52532فھیم عبدهللا فاضل احمد1149743
70.634520فیصل علي ناصر ناصر فالحي11511597
89.253524قناف یحیى علي عثمان1163514
92.53024كریمة علي محمد علي الشامي11712307
76.88كمال عادل ناجي حمادي11811918
70.133512كمال عبدهللا محمد الدربي1199264
87.58028لطف یحیى عبدهللا عبدهللا  الوظفي1201736
77.52532ماریا صالح محمد الدرویش1216807
73.63مبارك سعد محمد علي عباد12210786
79.253532مبروك علي احمد صالح البحم1234005
82.254020مجدي رشاد عبده الشغدري1242398
837028محمد احمد حمود حسن راویھ12512457

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور
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كلیة العلوم التطبیقیة

77.636532محمد احمد محمد سعد12610553
70.75محمد عبدااللھ علي محمد الشبیبي1279217
84.758040محمد عبدالكریم محمد حسین المغربي1281410
74.254524محمد عبدهللا جبر علي ناصر12910814
74.54524محمد عبدهللا زید احمد13011035
82.636032محمد عبدهللا شمسان عبدهللا  الحیدري1318827
79.753024محمد عبدهللا عبدهللا المنقذي13212458
77.756524محمد عبدهللا محمد شرھان1333598
78.382512محمد عبده ناصر المقبلي13412463
82.54532محمد علي عبدهللا محمد صالح1356860
78.55524محمد لطف ناجي جمجم13612439
70.383512محمد محمد ناصر محمد العستوت13710669
71.885028محمد یحیى عبدهللا اسماعیل الثالیا1389053
81.253020مختار علي محمد علي طاھر1398490
70.384540مروان احمد علي قاسم14012456
86.53548مروى محمد احمد التعزي1412929
75.255028مصطفى احمد ابوالغیث محمد البازلي14212429
73.752040مصلح عبدهللا صالح احمد سعد14310338
72.134012معتز عبدالقوي قاید فاضل العامري1443970
76.88مقبل احمد علي السفیاني1459408
70.383028منار محمد علي صالح المجاھد1462666
75.886012منال عبدهللا علي حسین الكبسي1473119
72.134516منى حسین علي الضبیاني14812368
77.634524میثاق علي صالح الشنبلي14912437
71.38558نایل علي محمد صالح ردمان1503504
79.38نبیل سعد عزیز صالح1517600
755032نبیل علي احمد مرشد العفیري1523046
74.38308نبیل محمد احمد سعید1535976
75.256528نجوى محمد الحاج ھادي1544514
76.38نجیب علي محسن زاھر1553399
73.56020نسیم صالح علي المؤذن1566507
79.75نشوان محسن احمد احمد157240
82.255532نصار محمد علي علي صالح1582968
89.633528نصیر ناصر علي عزي القارص1593515
73.751520نضال محمد مجاھد حسن الجعوري1603303
91.386024ھدایا عبدهللا احمد عبده16110858
75.63ھشام محمد عتیق مثنى حسین1625803
78.13ھناء اسماعیل ابراھیم الموشكي1635542
71.135536ولید احمد مھدي یحیى زاھر1643498
80.633016یاسر حسین عراف حسین1654066
72.13یوسف عبدهللا عبدهللا القریطي1669240
83358یوسف علي سعد مصلح البري1674006

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور
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جامعة ذمار
كلیة العلوم التطبیقیة

74.134520یونس علي صالح العسودي16810864

عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور
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عمید الكلیة    
أ د/ عادل األریاني

نائب العمید لشؤون الطالب
أ م د/ عبده محمد عبدالوھاب

رئیس الكنترول
 د/ ایمن عبد الصبور


