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التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
القاعةالطابقالمبنى

حالة 

الرغبة

401Okالرابعهندسة كهربائية88.50هندسة البرمجياتذكرابراهيم حامد عبدالعظيم عبدالغني12102014

401Okالرابعهندسة كهربائية86.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرابراهيم حامد محمد راشد22105078

401Okالرابعهندسة كهربائية90.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرابراهيم عبدالجليل عبدالولي عبدالجبار32103267

401Okالرابعهندسة كهربائية95.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرابراهيم عبدالحكيم سعيد سيف42104494

401Okالرابعهندسة كهربائية82.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرابراهيم عبدالرحمن سيف عبدهللا52106123

401Okالرابعهندسة كهربائية83.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرابراهيم عبدالرحيم فرحان قائد62107451

401Okالرابعهندسة كهربائية83.38هندسة البرمجياتذكرابراهيم علي صالح عبدهللا راجح72105993

401Okالرابعهندسة كهربائية85.63هندسة البرمجياتذكرابراهيم علي قاسم احمد82103636

401Okالرابعهندسة كهربائية82.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرابراهيم مجاهد صالح احمد92107465

401Okالرابعهندسة كهربائية90.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرابراهيم محمد احمد الحاج الشرماني102104710

401Okالرابعهندسة كهربائية95.13هندسة االتصاالتذكرابراهيم محمد احمـد سعيد112109603

401Okالرابعهندسة كهربائية98.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرابراهيم محمد احمد عبده العراري122102631

401Okالرابعهندسة كهربائية85.25هندسة االتصاالتذكرابراهيم محمد اسماعيل يحيى الشامي132103698

401Okالرابعهندسة كهربائية87.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكر.ابراهيم محمد عبدهللا ابراهيم142113998

401Okالرابعهندسة كهربائية81.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرابراهيم ناظم سعيد محمد152110182

401Okالرابعهندسة كهربائية93.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرابو بكر احمد هزاع احمد العكادي162105317

401Okالرابعهندسة كهربائية79.25هندسة االتصاالتذكرابو بكر عبدالرحمن سعيد172104659

401Okالرابعهندسة كهربائية93.62هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرابوبكر خالد محمد قائد الصبري182103588

401Okالرابعهندسة كهربائية97.50هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرابوبكر عبدالسالم عبدالرحمن حمود192110004

401Okالرابعهندسة كهربائية88.63هندسة البرمجياتذكرابوبكر عبدالملك حمود عبدالقادر202109970

401Okالرابعهندسة كهربائية96.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرابوبكر علي عبدالواحد مهيوب سعيد212105531

401Okالرابعهندسة كهربائية86.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرابوبكر محمد عبده حسن222106623

401Okالرابعهندسة كهربائية83.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد امين احمد عبدالوارث المليك232107604

401Okالرابعهندسة كهربائية86.50هندسة البرمجياتذكراحمد امين احمد قاسم242106443

401Okالرابعهندسة كهربائية81.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد توفيق احمد سعيد252107717

401Okالرابعهندسة كهربائية98.50هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكراحمد تيمور عبدالرحمن عبده الحريبي262106490

401Okالرابعهندسة كهربائية84.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد جالل عبده سعيد272107437

401Okالرابعهندسة كهربائية89.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد جميل احمد محمد282111060

401Okالرابعهندسة كهربائية84.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراحمد حسن سليمان حسان اسكندر292105311

401Okالرابعهندسة كهربائية84.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراحمد رياض احمد عبدهللا302106367

401Okالرابعهندسة كهربائية84.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد سعيد عبده ثابت312108155

401Okالرابعهندسة كهربائية83.63هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد سلطان علي سيف الجعفري322105025

401Okالرابعهندسة كهربائية83.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد سليم احمد عبدالغني الكندي332106037

401Okالرابعهندسة كهربائية91.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد صادق محمد احمد342109355

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز



26/2

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 
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القاعةالطابقالمبنى

حالة 
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  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

401Okالرابعهندسة كهربائية81.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراحمد طه ناجي عبدهللا العلواني352113583

401Okالرابعهندسة كهربائية89.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد عارف محمد احمد الغريبي362108933

401Okالرابعهندسة كهربائية79.75هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد عبد الحكيم محمد دوكم372101652

401Okالرابعهندسة كهربائية85.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراحمد عبدالباري عبدهللا عبده سعيد382108658

401Okالرابعهندسة كهربائية87.25هندسة االتصاالتذكراحمد عبدالباسط احمد عبدالعزيز392110033

401Okالرابعهندسة كهربائية84.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد عبدالجليل احمد علي402105749

401Okالرابعهندسة كهربائية87.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد عبدالرحمن سعيد احمد عبده412106721

401Okالرابعهندسة كهربائية92.90هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد عبدالرحمن عبده مهيوب صالح422104142

401Okالرابعهندسة كهربائية90.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد عبدالرحمن علي عبدهللا نصر432109591

401Okالرابعهندسة كهربائية88.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد عبدالرحمن مقبل سرحان442109062

401Okالرابعهندسة كهربائية86.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد عبدالسالم عبدالحميد ناجي االثوري452108549

402Okالرابعهندسة كهربائية81.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد عبدالعزيز محمد سعيد شرف462108260

402Okالرابعهندسة كهربائية80.25هندسة االتصاالتذكراحمد عبدالكريم حسن عبدالمجيد472110174

402Okالرابعهندسة كهربائية82.75هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد عبدهللا صالح عبده عبدهللا الوصابي482106091

402Okالرابعهندسة كهربائية80.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد عبدهللا قاسم عبده492109468

402Okالرابعهندسة كهربائية89.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد عبده فرحان حاتم502106444

402Okالرابعهندسة كهربائية90.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراحمد عصام احمد عبدالقادر512100617

402Okالرابعهندسة كهربائية85.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد عفيف عبدهللا عبده522107223

402Okالرابعهندسة كهربائية82.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد فؤاد احمد علي حسن532102187

402Okالرابعهندسة كهربائية87.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد فؤاد علي عبدالمغني الزغروري542107442

402Okالرابعهندسة كهربائية89.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد قاسم حسن سعيد الجهالني552102108

402Okالرابعهندسة كهربائية97.00هندسة البرمجياتذكراحمد محفوظ عبدهللا سيف الدبعي562106927

402Okالرابعهندسة كهربائية83.50هندسة االتصاالتذكراحمد محمد امين سعيد572103739

402Okالرابعهندسة كهربائية80.63هندسة البرمجياتذكراحمد محمد سلطان احمد582110142

402Okالرابعهندسة كهربائية89.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد محمد عبد الرزاق صالح592100391

402Okالرابعهندسة كهربائية87.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد محمد عبد النور علي الشميري602109892

402Okالرابعهندسة كهربائية98.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد محمد عبدالرحمن عبدالحميد المصنف612104444

402Okالرابعهندسة كهربائية81.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد محمد عبدهللا احمد622106041

402Okالرابعهندسة كهربائية83.38هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكراحمد محمد عبده سفيان632102150

402Okالرابعهندسة كهربائية85.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراحمد محمد عبده محسن قائد642108343

402Okالرابعهندسة كهربائية98.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد محمد عبده هائل احمد652114037

402Okالرابعهندسة كهربائية87.25هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكراحمد محمود عبدهللا قاسم662110115

402Okالرابعهندسة كهربائية98.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد مختار عبدالوكيل محمد672104697

402Okالرابعهندسة كهربائية97.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد مروان احمد عقالن682110948
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402Okالرابعهندسة كهربائية95.88هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكراحمد مصطفى سالم محمد حسان692108047

402Okالرابعهندسة كهربائية83.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد ناصر سعيد احمد702109769

402Okالرابعهندسة كهربائية88.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد نجيب عبدالرحمن ابراهيم ردمان712106700

402Okالرابعهندسة كهربائية81.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراحمد نجيب عبدهللا احمد الطافر722108039

402Okالرابعهندسة كهربائية87.63هندسة االتصاالتذكراحمد هائل عبده قائد732107544

402Okالرابعهندسة كهربائية82.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراحمد وديع عبدالنور عبدالجليل742106005

402Okالرابعهندسة كهربائية87.13هندسة االتصاالتذكرادربس حسان احمد عبد الولي الوافي752103066

402Okالرابعهندسة كهربائية85.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرادريس عبدالحافظ عبدهللا صالح762113703

402Okالرابعهندسة كهربائية93.00هندسة البرمجياتذكرادهم صادق علي احمد772109481

402Okالرابعهندسة كهربائية92.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراديب عبدالجليل علي عثمان عقالن782113781

402Okالرابعهندسة كهربائية82.00هندسة البرمجياتأنثىاريج محمد حمود علوي792100276

402Okالرابعهندسة كهربائية85.75هندسة االتصاالتذكراسامة احمد هائل سعيد802108649

402Okالرابعهندسة كهربائية85.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسامة توفيق هزاع محمد812105589

402Okالرابعهندسة كهربائية87.00هندسة البرمجياتذكراسامة جاود منصور شائف822109323

402Okالرابعهندسة كهربائية86.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسامة خليل عبدالتواب عبدالكافي832103279

402Okالرابعهندسة كهربائية83.63هندسة االتصاالتذكراسامة سعيد عبده سعيد الشدادي842104939

402Okالرابعهندسة كهربائية86.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسامة سلطان احمد منصور الجحمة852102194

402Okالرابعهندسة كهربائية99.63هندسة االتصاالتذكراسامة صادق غالب احمد862100159

402Okالرابعهندسة كهربائية97.25هندسة البرمجياتذكراسامة عبدالباسط سيف عبدالجليل872109852

402Okالرابعهندسة كهربائية83.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسامة عبدالباسط قاسم عبدالغني882110146

402Okالرابعهندسة كهربائية87.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراسامة عبدالباسط محمد احمد892102344

402Okالرابعهندسة كهربائية82.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراسامة عبدالرحمن حميد هائل902110569

403Okالرابعهندسة كهربائية99.38هندسة االتصاالتذكراسامة عبدالرقيب محمد علي912102530

403Okالرابعهندسة كهربائية96.38هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكراسامة عبدالكريم احمد علي حيدر922108167

403Okالرابعهندسة كهربائية88.38هندسة االتصاالتذكراسامة عبدهللا احمد عبده فضل االسيدي932107935

403Okالرابعهندسة كهربائية87.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسامة عبده احمد سيف مهدي الحسامي942105187

403Okالرابعهندسة كهربائية83.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسامة عبده هزاع قاسم952108429

403Okالرابعهندسة كهربائية80.25هندسة االتصاالتذكراسامة علي احمد عبدهللا962108626

403Okالرابعهندسة كهربائية89.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراسامة علي محمد ناجي972105303

403Okالرابعهندسة كهربائية83.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراسامة غالب نعمان حاجب982113945

403Okالرابعهندسة كهربائية87.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسامة فؤاد محمد عبدالولي992107703

403Okالرابعهندسة كهربائية84.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسامة محمد شرف غالب1002114307

403Okالرابعهندسة كهربائية87.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراسامة محمد عبدهللا عبدالواحد1012103554

403Okالرابعهندسة كهربائية90.75هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراسامةعبدالرحمن احمد عثمان1022107250
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403Okالرابعهندسة كهربائية91.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراسامه عبدهللا ثابت عقالن1032102953

403Okالرابعهندسة كهربائية91.63هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكراسامه عبده محمد صالح1042109154

403Okالرابعهندسة كهربائية95.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسامه علي بن علي ناصر1052109172

403Okالرابعهندسة كهربائية80.25هندسة االتصاالتذكراسامه علي محمد عبده سنان1062105476

403Okالرابعهندسة كهربائية82.38هندسة االتصاالتذكراسامه فاروق محمد عبدالفتاح1072109362

403Okالرابعهندسة كهربائية80.38هندسة االتصاالتذكراسامه فضل احمد سعيد قحطان1082108427

403Okالرابعهندسة كهربائية90.50هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكراسامه محمد عبدالقادر عبدالدائم1092102496

403Okالرابعهندسة كهربائية93.63هندسة البرمجياتذكراسامه محمد عبدالقوي احمد1102109671

403Okالرابعهندسة كهربائية85.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسامه محمد عبدهللا محمد1112104034

403Okالرابعهندسة كهربائية92.50هندسة االتصاالتذكراسامه محمد عبده صالح العامري1122110820

403Okالرابعهندسة كهربائية80.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسامه محمد مامون حزام خالد1132110622

403Okالرابعهندسة كهربائية83.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراسامه محمد محمد عبدهللا1142110074

403Okالرابعهندسة كهربائية85.75هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراسحاق خليل عبدالقاهر محمد1152100505

403Okالرابعهندسة كهربائية87.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراسحاق سمير احمد امير1162109608

403Okالرابعهندسة كهربائية91.75هندسة االتصاالتذكراسحاق مهيوب عبدهللا عبدالخالق1172106028

403Okالرابعهندسة كهربائية94.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراسدالدين احمد يحيى عبدهللا1182109095

403Okالرابعهندسة كهربائية86.25هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةأنثىاسراء عبدالباري احمد يوسف1192105994

403Okالرابعهندسة كهربائية91.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىاسعد احمد سعيد هزاع1202106191

403Okالرابعهندسة كهربائية92.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراسالم عبدالجليل عبدهللا سعيد1212109722

403Okالرابعهندسة كهربائية98.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىاسماء خالد عبدالجليل عبدهللا1222104076

403Okالرابعهندسة كهربائية84.50هندسة االتصاالتذكراسماعيل صادق حميد عبدالهادي1232108804

403Okالرابعهندسة كهربائية91.50هندسة البرمجياتذكراشرف بشير حميد سيف1242109587

403Okالرابعهندسة كهربائية90.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراشرف محمد عبدالغني محمد1252113592

403Okالرابعهندسة كهربائية99.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكراشرف معمر احمد عبدالواسع1262113922

403Okالرابعهندسة كهربائية92.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكراصيل عبداالله مرشد سعيد1272106112

403Okالرابعهندسة كهربائية80.75هندسة االتصاالتذكراصيل فائد محمد نعمان1282103928

403Okالرابعهندسة كهربائية84.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىافنان عبد الحكيم عبده عبدهللا السباعي1292103509

403Okالرابعهندسة كهربائية84.00هندسة االتصاالتأنثىافنان محمد علي حسين الحرازي1302105036

403Okالرابعهندسة كهربائية83.00هندسة االتصاالتذكراكرم بجاش عبدهللا مقبل غالب1312110056

403Okالرابعهندسة كهربائية80.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراكرم عبدالرحمن علي خالد حسن1322109520

403Okالرابعهندسة كهربائية90.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىاالء ضيف هللا علوان علي1332103899

403Okالرابعهندسة كهربائية84.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرااليهم مختار ناشر االثوري1342107767

403Okالرابعهندسة كهربائية83.50هندسة البرمجياتذكرالبراء عبدالعليم احمد اسماعيل1352105632

404Okالرابعهندسة كهربائية84.75هندسة االتصاالتذكرالحسن عبدالقوي حسن محمد1362106898
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404Okالرابعهندسة كهربائية94.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرالزبير عبدالرزاق سعيد محمد1372105917

404Okالرابعهندسة كهربائية87.00هندسة البرمجياتذكرالزبير عبدهللا حسن احمد1382102459

404Okالرابعهندسة كهربائية93.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرالقسام محمد قاسم غالب1392103324

404Okالرابعهندسة كهربائية94.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرالمعتصم باهلل محمد قاسم محمد1402113936

404Okالرابعهندسة كهربائية92.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىالهنوف عبدالقوي حمود عبده1412103030

404Okالرابعهندسة كهربائية89.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرالياس عبدالحافظ نصر عبدالرحمن1422109746

404Okالرابعهندسة كهربائية90.50هندسة االتصاالتذكرالياس عبده علي مهيوب1432110038

404Okالرابعهندسة كهربائية84.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرالياس غالب احمد احمد الحاج1442105620

404Okالرابعهندسة كهربائية84.63هندسة االتصاالتذكرالياس محمد غالب علي1452106387

404Okالرابعهندسة كهربائية93.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىامال كمال عبدهللا عقالن الشيباني1462104386

404Okالرابعهندسة كهربائية84.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرامجد عبدالحكيم احمد منصور1472109200

404Okالرابعهندسة كهربائية89.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرامجد عبدالقوي صالح فرحان1482110121

404Okالرابعهندسة كهربائية94.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرامجد عبدالكريم علي عبدهللا1492106716

404Okالرابعهندسة كهربائية80.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرامجد عبدهللا احمد حسن1502103783

404Okالرابعهندسة كهربائية91.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرامجد عبدهللا عبدالحميد عبدالرحمن العامري1512107523

404Okالرابعهندسة كهربائية91.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرامجد عبدهللا عثمان صالح1522109070

404Okالرابعهندسة كهربائية86.88هندسة االتصاالتذكرامجد عبده اسماعيل محمد القدمي1532109975

404Okالرابعهندسة كهربائية89.50هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرامجد عبده محمد نعمان1542107404

404Okالرابعهندسة كهربائية81.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرامجد محمد عبدهللا سعيد1552108264

404Okالرابعهندسة كهربائية86.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرامجد محمد محمد علي الطيار1562109733

404Okالرابعهندسة كهربائية80.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرامجد محمد مهيوب حمود1572107304

404Okالرابعهندسة كهربائية89.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرامجد مهيوب حسان قاسم1582106517

404Okالرابعهندسة كهربائية91.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىامل راغب شرف سعيد1592110890

404Okالرابعهندسة كهربائية95.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىامل عبدالفتاح عبدهللا مرشد العديني1602108939

404Okالرابعهندسة كهربائية98.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىامل محمد بن محمد عبدهللا الشرعبي1612104973

404Okالرابعهندسة كهربائية93.75هندسة االتصاالتذكرامير عبدالباقي عبدهللا محمد1622109510

404Okالرابعهندسة كهربائية88.38هندسة االتصاالتذكرامين عبده عبدالحميد عبدالجليل1632110077

404Okالرابعهندسة كهربائية94.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرانس طاهر احمد عبدالعزيز1642106558

404Okالرابعهندسة كهربائية98.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرانس عادل عبدالجليل سيف هزاع الشرعبي1652108753

404Okالرابعهندسة كهربائية86.38هندسة البرمجياتذكرانس عارف محمد اسعد1662109515

404Okالرابعهندسة كهربائية84.00هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرانس عبدالحكيم عبدالجليل علي1672109426

404Okالرابعهندسة كهربائية87.88هندسة االتصاالتذكرانس عبدهللا محمد شمسان المقرمي1682104823

404Okالرابعهندسة كهربائية84.38هندسة االتصاالتذكرانس قائد صالح سلمان اغا1692112685

404Okالرابعهندسة كهربائية93.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرانس محمد علي محمد الشيباني1702109216
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404Okالرابعهندسة كهربائية86.13هندسة االتصاالتذكرانس نبيل احمد محمد محمد1712104296

404Okالرابعهندسة كهربائية92.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىانسام اكرم طه حسين االغبري1722107497

404Okالرابعهندسة كهربائية99.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىانهار عبدهللا عبده احمد حزام1732103838

404Okالرابعهندسة كهربائية80.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرانور عبدالحكيم عبدالواحد اسماعيل1742105499

404Okالرابعهندسة كهربائية85.38هندسة االتصاالتذكراوس محمد عبدالواسع ناجي1752110717

404Okالرابعهندسة كهربائية85.88هندسة االتصاالتذكراويس حمود نصر غالب1762113536

404Okالرابعهندسة كهربائية84.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراويس محمد سعيد عبدالعليم1772100390

404Okالرابعهندسة كهربائية97.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراياد طالل عبده سيف1782102967

404Okالرابعهندسة كهربائية80.88هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكراياد فهد عبدالقادر عبدهللا1792102719

404Okالرابعهندسة كهربائية99.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكراياد محمد غالب سعيد سرحان الوريفي1802106307

404Okالرابعهندسة كهربائية90.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىاية احمد امين حسن الشيخ1812109347

404Okالرابعهندسة كهربائية94.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىاية عبدهللا عبده احمد حزام1822103832

404Okالرابعهندسة كهربائية89.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىاية قائد سعيد قائد1832107954

404Okالرابعهندسة كهربائية86.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىاية محمد محمد عبد الحميد1842108829

404Okالرابعهندسة كهربائية88.13هندسة صناعية ونظم التصنيعأنثىايمان محمد عبده قاسم الحدائي1852103209

404Okالرابعهندسة كهربائية87.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرايمن احمد حازم عبده1862109039

404Okالرابعهندسة كهربائية80.75هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرايمن احمد هاشم محمد النهاري1872107914

404Okالرابعهندسة كهربائية86.50هندسة البرمجياتذكرايمن حميد محمد علي مقبل1882108780

404Okالرابعهندسة كهربائية89.50هندسة االتصاالتذكرايمن عبداالله لطف هزاع1892106864

404Okالرابعهندسة كهربائية87.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرايمن عبدالرقيب علي فرحان الفقيه1902102527

404Okالرابعهندسة كهربائية87.38هندسة البرمجياتذكرايمن عبدهللا عبدالقوي قاسم1912104474

404Okالرابعهندسة كهربائية85.38هندسة البرمجياتذكرايمن عبدهللا فائد قائد1922105472

404Okالرابعهندسة كهربائية79.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرايمن عبده صالح محمد الحاج1932111873

404Okالرابعهندسة كهربائية91.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرايمن عصام قاسم يحيى1942104438

404Okالرابعهندسة كهربائية88.50هندسة االتصاالتذكرايمن عمر سلطان احمد سالمي1952105163

404Okالرابعهندسة كهربائية88.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرايمن فاروق ناجي حزام1962109911

404Okالرابعهندسة كهربائية80.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرايمن فهد عبده قاسم1972106921

404Okالرابعهندسة كهربائية92.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرايمن قحطان ناجي سعيد1982103572

405Okالرابعهندسة كهربائية96.63هندسة البرمجياتذكرايمن محسن عبده حسن1992103714

405Okالرابعهندسة كهربائية92.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرايمن محمد عبده صالح العامري2002110714

405Okالرابعهندسة كهربائية98.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرايمن مختار عبدالوكيل محمد2012104696

405Okالرابعهندسة كهربائية99.50هندسة االتصاالتذكرايمن منير سعيد مقبل2022109597

405Okالرابعهندسة كهربائية92.63هندسة االتصاالتأنثىايناس مختار لطف هزاع2032105273

405Okالرابعهندسة كهربائية84.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرايهاب توفيق علي عبده2042102503
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      الجمهوريـــة اليمنيــة
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405Okالرابعهندسة كهربائية91.38هندسة البرمجياتذكرايهاب توفيق قاسم عبدالرحمن2052108043

405Okالرابعهندسة كهربائية96.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرايهاب خالد مقبل فارع2062105366

405Okالرابعهندسة كهربائية85.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرايهاب عفيف عبدالحميد محمد2072105478

405Okالرابعهندسة كهربائية86.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرايهاب مختار احمد عبده2082109855

405Okالرابعهندسة كهربائية96.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرايهم منصور طلحان عبدهللا2092109781

405Okالرابعهندسة كهربائية97.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرباسل انور سعيد عبدهللا2102108768

405Okالرابعهندسة كهربائية79.63هندسة االتصاالتذكرباسم عبدالكريم قائد احمد2112106703

405Okالرابعهندسة كهربائية97.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكربحار سيف محمد عبده2122102203

405Okالرابعهندسة كهربائية81.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكربحار عبده محمد قائد الشرعبي2132107070

405Okالرابعهندسة كهربائية96.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىبسمة عبدالرقيب عبده محمد2142110120

405Okالرابعهندسة كهربائية97.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىبسمة محمد هزاع علي2152103484

405Okالرابعهندسة كهربائية91.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكربشار احمد علي شمسان2162110825

405Okالرابعهندسة كهربائية83.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكربشار حميد حسن خالد2172101583

405Okالرابعهندسة كهربائية82.75هندسة االتصاالتذكربشار سيف عبدهللا ناجي2182106983

405Okالرابعهندسة كهربائية82.00هندسة االتصاالتذكربشار شوقي رضوان عبدالواحد2192105226

405Okالرابعهندسة كهربائية91.50هندسة البرمجياتذكربشار عبدالبديع عبدالوهاب عبدالقادر2202107398

405Okالرابعهندسة كهربائية85.63هندسة البرمجياتذكربشار عبدالسالم عبدهللا قائد2212106547

405Okالرابعهندسة كهربائية95.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكربشار عبدالقوي قاسم غالب2222105104

405Okالرابعهندسة كهربائية87.63هندسة االتصاالتذكربشار عبدهللا عبدالملك احمد2232106753

405Okالرابعهندسة كهربائية90.75هندسة االتصاالتذكربشار فهد عبدهللا حسام الكمالي2242105831

405Okالرابعهندسة كهربائية81.25هندسة االتصاالتذكربشار فؤاد حسان علي2252108482

405Okالرابعهندسة كهربائية79.50هندسة االتصاالتذكربشار فيصل محمد سعيد عبده2262103321

405Okالرابعهندسة كهربائية88.00هندسة االتصاالتذكربشار نائف محمد ناصر2272109336

405Okالرابعهندسة كهربائية98.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىبشرى مصطفى محمد احمد2282107560

405Okالرابعهندسة كهربائية90.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكربشير احمد محمد عبيد الوجيه2292109269

405Okالرابعهندسة كهربائية82.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكربشير الخير احمد قاسم سفيان البريهي2302107909

405Okالرابعهندسة كهربائية83.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكربشير عادل عبده علي القباطي2312104314

405Okالرابعهندسة كهربائية86.63هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكربشير عبدهللا علي ثابت2322102554

405Okالرابعهندسة كهربائية84.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكربشير محمد عبدالقادر عبدهللا الشيباني2332102573

405Okالرابعهندسة كهربائية82.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكربالل شائف عبدهللا سيف2342107550

405Okالرابعهندسة كهربائية100.00هندسة االتصاالتذكربليغ عبدالوهاب نعمان حسان الوجيه2352109446

405Okالرابعهندسة كهربائية90.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكربندر خالد فيصل احمد2362104437

405Okالرابعهندسة كهربائية88.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكربندر علي غالب حميد2372108615

405Okالرابعهندسة كهربائية84.25هندسة البرمجياتذكربهاءالدين طه حسن عباس2382109880
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405Okالرابعهندسة كهربائية95.63هندسة االتصاالتأنثىبيان فؤاد عبده غالب احمد2392114145

405Okالرابعهندسة كهربائية85.50هندسة االتصاالتذكرتامر نبيل محمود عبدالقادر2402103628

405Okالرابعهندسة كهربائية89.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىترتيل عصمت عبدالمجيد ثابت2412105437

405Okالرابعهندسة كهربائية85.25هندسة البرمجياتذكرتركي محمد صالح سعيد2422106327

405Okالرابعهندسة كهربائية94.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىتسنيم صادق عبدالجليل عبدالرحمن2432104180

405Okالرابعهندسة كهربائية83.50هندسة االتصاالتذكرتوفيق محمد مقبل سيف2442102860

405Okالرابعهندسة كهربائية84.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرتوهيب درهم عبدهللا شرف2452109988

405Okالرابعهندسة كهربائية86.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرتوهيب عادل محمد حميد2462105808

405Okالرابعهندسة كهربائية84.75هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرتوهيب عبدالقادر حسان سيف2472104673

405Okالرابعهندسة كهربائية98.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرتوهيب عدنان نعمان سعيد عبده مقبل2482109895

405Okالرابعهندسة كهربائية98.63هندسة البرمجياتأنثىثويبة عبده سفيان قاسم2492110547

406Okالرابعهندسة كهربائية81.50هندسة االتصاالتذكرجابر مصطفى عبدالقوي الحاج عبده الشدادي2502105236

406Okالرابعهندسة كهربائية85.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرجابر مهيوب الحاج فرحان2512110918

406Okالرابعهندسة كهربائية84.30هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرجمال الدين عبدالباري احمد يوسف2522105272

406Okالرابعهندسة كهربائية96.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرجمال جميل سيف محمد بن محمد2532104048

406Okالرابعهندسة كهربائية82.38هندسة االتصاالتذكرجميل عبدالغني قاسم محمد2542104014

406Okالرابعهندسة كهربائية90.00هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرجميل محمود عبدالحميد محمود2552113853

406Okالرابعهندسة كهربائية91.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرجواد جميل احمد عبدالواحد2562108127

406Okالرابعهندسة كهربائية81.00هندسة االتصاالتذكرجواد صالح حميد سعيد2572103533

406Okالرابعهندسة كهربائية88.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرجواد عبده علي عبده االصبحي2582103062

406Okالرابعهندسة كهربائية81.75هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرحارث عبدالعليم محمد علي2592106655

406Okالرابعهندسة كهربائية81.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرحافظ جميل محسن قاسم المليكي2602110153

406Okالرابعهندسة كهربائية80.13هندسة االتصاالتذكرحافظ عبدالباري عبدالكريم عبدالقوي2612112439

406Okالرابعهندسة كهربائية79.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرحامد فائد عبدهللا غالب2622107399

406Okالرابعهندسة كهربائية96.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىحبيبة عادل علي غالب2632114371

406Okالرابعهندسة كهربائية86.50هندسة االتصاالتذكرحذيفة احمد علي مسعد2642104869

406Okالرابعهندسة كهربائية96.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرحذيفة احمد مسعد صالح المروسي2652105952

406Okالرابعهندسة كهربائية97.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرحذيفة خالد سفيان علي مقبل2662108808

406Okالرابعهندسة كهربائية86.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرحذيفة عبدالعليم هزاع عبدالفتاح2672102535

406Okالرابعهندسة كهربائية81.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرحذيفة عبدالولي عبدهللا عبدالحق2682104388

406Okالرابعهندسة كهربائية81.75هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرحذيفة علي احمد سعد2692104652

406Okالرابعهندسة كهربائية94.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرحذيفة محمد محمود احمد القدسي2702109631

406Okالرابعهندسة كهربائية91.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرحذيفه احمد عبدالهادي محمد االموي2712104351

406Okالرابعهندسة كهربائية88.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرحسام عبدالرحمن علي عبدهللا2722106693
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406Okالرابعهندسة كهربائية93.25هندسة االتصاالتذكرحسام محمود مهيوب محمد الجبزي2732104937

406Okالرابعهندسة كهربائية80.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرحسن صادق عبدالرحمن علي رضا2742109715

406Okالرابعهندسة كهربائية94.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرحسن مدين حسن هزاع2752104771

406Okالرابعهندسة كهربائية84.88هندسة االتصاالتذكرحسن مطهر عبدالجليل عبدهللا2762110688

406Okالرابعهندسة كهربائية80.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرحسن مقبل مرشد غالب2772104499

406Okالرابعهندسة كهربائية89.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرحسين علي محمد عبدهللا الرميمه2782104804

406Okالرابعهندسة كهربائية82.63هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرحلمي محمد احمد محمد حسان الحميري2792102691

406Okالرابعهندسة كهربائية92.75هندسة االتصاالتذكرحماده سعيد علي محمد احمد2802105657

406Okالرابعهندسة كهربائية94.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىحماس مختار احمد نعمان2812103530

406Okالرابعهندسة كهربائية83.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرحمدي عبدالحميد سعيد احمد2822108238

406Okالرابعهندسة كهربائية79.50هندسة البرمجياتذكرحمدي محمد عثمان احمد الطير2832114310

406Okالرابعهندسة كهربائية98.25هندسة البرمجياتذكرحمدي محمود محمد نعمان2842106686

406Okالرابعهندسة كهربائية86.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرحمزة خالد عبدهللا سيف2852113969

406Okالرابعهندسة كهربائية80.50هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرحمزة صادق محمد امحمد ناجي2862106372

406Okالرابعهندسة كهربائية98.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرحمزة عاصم سعيد محمد2872109584

406Okالرابعهندسة كهربائية89.25هندسة البرمجياتذكرحمزة عبد الحكيم مقبل عبدهللا2882113963

406Okالرابعهندسة كهربائية87.25هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرحمزة عبدالملك حميد احمد2892105939

406Okالرابعهندسة كهربائية85.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرحمزه عبد الملك عبدهللا قاسم2902108475

406Okالرابعهندسة كهربائية97.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرحمزه عبدالجبار محمد عبدالرحمن2912109913

406Okالرابعهندسة كهربائية95.00هندسة االتصاالتذكرحمزه عبدالمطلب عبدالرحمن عبدالغني2922103907

406Okالرابعهندسة كهربائية94.55هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرحمزه فواز محمد النهمي2932102223

406Okالرابعهندسة كهربائية84.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرحمزه محمد خالد فرحان2942109731

202Okالثانيهندسة كهربائية91.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرحمزه منصور شائف عبدالودود2952103117

202Okالثانيهندسة كهربائية83.75هندسة االتصاالتذكرخالد عبدالرحمن امين احمد الجالل2962104334

202Okالثانيهندسة كهربائية95.25هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرخالد عبدالرحمن مهيوب عساج2972103614

202Okالثانيهندسة كهربائية87.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرخالد عبدالرقيب عبدهللا عبدالسالم الحميدي2982106311

202Okالثانيهندسة كهربائية89.00هندسة االتصاالتذكرخالد عبدالعزيز منصور الحيدري2992105909

202Okالثانيهندسة كهربائية83.13هندسة االتصاالتذكرخالد عبده سيف مقبل3002104935

202Okالثانيهندسة كهربائية87.00هندسة االتصاالتذكرخالد محمد قائد عبد الرحمن الوافي3012103409

202Okالثانيهندسة كهربائية86.63هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرخالد محمد ناشر سالم االزعبي3022109357

202Okالثانيهندسة كهربائية87.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرخالد وليد عبدالغني علي3032105365

202Okالثانيهندسة كهربائية83.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرخباب محمد عبده قائد3042109204

202Okالثانيهندسة كهربائية86.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرخطاب محمد فيصل علي3052108930

202Okالثانيهندسة كهربائية89.38هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرخلدون محمد سعيد عبده3062108695
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القاعةالطابقالمبنى

حالة 

الرغبة

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

202Okالثانيهندسة كهربائية80.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرخليل عبدالرحمن ناجي محمد3072113850

202Okالثانيهندسة كهربائية86.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرخليل محمد علي محمد العواضي3082103824

202Okالثانيهندسة كهربائية92.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىداليا طارق عبدالرحمن محمد ثابت المقطري3092106051

202Okالثانيهندسة كهربائية97.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرداوود هائل عبده علي3102109767

202Okالثانيهندسة كهربائية91.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىدعاء باسم سليمان حيدر القرشي3112113245

202Okالثانيهندسة كهربائية90.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىدينا بسام نعمان علي القدسي3122109779

202Okالثانيهندسة كهربائية80.38هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرذو النون مختار عبده سيف3132108670

202Okالثانيهندسة كهربائية88.63هندسة االتصاالتذكرذوالفقار عبدالسالم عبده محمد3142110151

202Okالثانيهندسة كهربائية83.13هندسة البرمجياتذكرراشد احمد حزام سعد3152106360

202Okالثانيهندسة كهربائية85.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكررافت عبدهللا كامل سيف3162108779

202Okالثانيهندسة كهربائية97.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكررامي عبدهللا عبدالوهاب عبدالودود3172109734

202Okالثانيهندسة كهربائية83.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكررامي مشتاق محمد سعيد سيف الرازي3182109756

202Okالثانيهندسة كهربائية83.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكررائد صادق عبدالرحمن عثمان3192105926

202Okالثانيهندسة كهربائية92.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكررائد محمد محمد سيف3202103141

202Okالثانيهندسة كهربائية88.75هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكررائد مصطفى حميد عبدهللا3212109533

202Okالثانيهندسة كهربائية99.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىربا احمدعبدالكريم احمد المجاهد3222105348

202Okالثانيهندسة كهربائية85.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىربا مصطفى علي محمد3232106688

202Okالثانيهندسة كهربائية85.88هندسة االتصاالتذكرربيع احمد عبده مقبل3242103773

202Okالثانيهندسة كهربائية80.25هندسة االتصاالتذكرربيع محمد مهيوب حسن الخليدي3252104249

202Okالثانيهندسة كهربائية85.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكررشاد عبدالجليل فرحان قحطان3262111522

202Okالثانيهندسة كهربائية95.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكررفاد محمد علي عبدهللا3272105224

202Okالثانيهندسة كهربائية83.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىرفاه انور جازم محمد3282107992

202Okالثانيهندسة كهربائية95.63هندسة البرمجياتأنثىرنا كامل صالح علي الشويطر3292106602

202Okالثانيهندسة كهربائية85.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكررندي عبدالباسط محمد عبدهللا3302103702

202Okالثانيهندسة كهربائية85.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىرهام سعيد محمد يحيى حسين3312102392

202Okالثانيهندسة كهربائية80.63هندسة البرمجياتذكررهيب خالد عبده محمد عثمان3322107816

202Okالثانيهندسة كهربائية93.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكررواد عبدالقادر حسن عبده3332104948

202Okالثانيهندسة كهربائية93.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىروعة مجيب احمد مهيوب الكمالي3342105091

202Okالثانيهندسة كهربائية96.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىروى عبداالله احمد مهيوب3352110045

202Okالثانيهندسة كهربائية92.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرريان عبدالقادر محمد غالب3362106340

202Okالثانيهندسة كهربائية95.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرريان علي عبدالحميد محمد الحميري3372109138

202Okالثانيهندسة كهربائية83.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرريدان احمد علي عبدالقادر3382107402

202Okالثانيهندسة كهربائية93.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرريدان مجيب الرحمن قاسم ناجي القدسي3392110123

202Okالثانيهندسة كهربائية82.75هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرريدان محمد سعيد قاسم3402108375
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التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
القاعةالطابقالمبنى

حالة 

الرغبة

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

202Okالثانيهندسة كهربائية87.38هندسة البرمجياتأنثىريم عارف محمد قاسم3412103274

202Okالثانيهندسة كهربائية99.25هندسة االتصاالتأنثىريم علي محمد صالح3422110654

202Okالثانيهندسة كهربائية83.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىريناس محمود حسن عبدالباقي3432105285

202Okالثانيهندسة كهربائية90.50هندسة االتصاالتذكرزكريا سرحان عبده احمد3442109345

202Okالثانيهندسة كهربائية84.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرزكريا عبدالسالم عبدالرحمن سالم3452104121

202Okالثانيهندسة كهربائية83.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرزكريا عبدهللا محمد غالب3462112833

202Okالثانيهندسة كهربائية85.00هندسة االتصاالتذكرزكريا محمد سعيد عبدهللا3472105029

205Okالثانيهندسة كهربائية84.38هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرزياد عبدالرحمن عبدهللا حسن3482102947

205Okالثانيهندسة كهربائية83.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرزيد عبدهللا حسان سرحان القاسمي3492112366

205Okالثانيهندسة كهربائية83.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرزيد علي ناشر عبده المقرعي3502102198

205Okالثانيهندسة كهربائية98.88هندسة البرمجياتأنثىزينب مختار احمد علي3512105998

205Okالثانيهندسة كهربائية91.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىزينب ناصر قائد الفاز3522105259

205Okالثانيهندسة كهربائية94.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرسامح جالل قائد احمد3532102225

205Okالثانيهندسة كهربائية95.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرسامح جميل عبدهللا علي الكوري3542103765

205Okالثانيهندسة كهربائية96.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرسامح خالد سعيد محمد المقرمي3552107923

205Okالثانيهندسة كهربائية83.38هندسة االتصاالتذكرسامر احمد نعمان حيدره3562103076

205Okالثانيهندسة كهربائية88.00هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرسامي شائف محمد ناشر3572102378

205Okالثانيهندسة كهربائية87.88هندسة االتصاالتذكرسامي عبدالغني احمد عبدالمجيد3582109519

205Okالثانيهندسة كهربائية88.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرسامي عبدهللا سيف انعم3592110016

205Okالثانيهندسة كهربائية91.00هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرسامي محمد سيف فارع3602113987

205Okالثانيهندسة كهربائية81.88هندسة االتصاالتذكرسعيد مقبل سعيد محمد3612110138

205Okالثانيهندسة كهربائية96.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىسالء هائل محمد قاسم3622105283

205Okالثانيهندسة كهربائية88.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرسالم بكر عبدالجليل عبدهللا3632105321

205Okالثانيهندسة كهربائية88.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرسلمان محمد عبدهللا سعيد مشعل3642106666

205Okالثانيهندسة كهربائية91.13هندسة البرمجياتذكرسليم حميد احمد ثابت القادري3652109048

205Okالثانيهندسة كهربائية98.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرسليمان خالد حسن سيف3662106375

205Okالثانيهندسة كهربائية96.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرسليمان رضوان حميد احمد محمد3672105647

205Okالثانيهندسة كهربائية81.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرسليمان عبدالباري محمد عبدالواحد3682111303

205Okالثانيهندسة كهربائية91.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىسما عبداللطيف احمد محمد شمس الدين3692110486

205Okالثانيهندسة كهربائية96.00هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةأنثىسماح انور محمد احمد3702104268

205Okالثانيهندسة كهربائية94.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىسمحية خالد علي عبده الشيباني3712107261

205Okالثانيهندسة كهربائية82.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرسمو علي محمد الراسني3722109675

205Okالثانيهندسة كهربائية89.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرسهيل عبدالكريم عبده احمد شمسان3732102560

205Okالثانيهندسة كهربائية95.38هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرسهيل عبدالكريم قاسم ناجي القدسي3742110020
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التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
القاعةالطابقالمبنى

حالة 

الرغبة

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

205Okالثانيهندسة كهربائية89.88هندسة االتصاالتذكرسهيل محمد عبده محمد3752106341

205Okالثانيهندسة كهربائية92.38هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرسيف عبدالتواب سيف هزاع3762103633

205Okالثانيهندسة كهربائية95.63هندسة البرمجياتأنثىسيمون ماجد عبدالجليل غالب3772111271

205Okالثانيهندسة كهربائية82.88هندسة االتصاالتذكرشعيب محمد احمد يوسف3782105327

205Okالثانيهندسة كهربائية94.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرشكري جالل احمد محمد3792104400

205Okالثانيهندسة كهربائية84.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرشكيب عبده قاسم احمد3802109270

205Okالثانيهندسة كهربائية87.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىشمس عبدالرحمن احمد ناشر3812114148

205Okالثانيهندسة كهربائية88.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرشهاب شوقي احمد احمد دحابة3822109321

205Okالثانيهندسة كهربائية84.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرشهاب ياسر ياسين عبدهللا3832108884

205Okالثانيهندسة كهربائية83.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرشوقي محمد عبدهللا عوض ناجي الشريحي3842105642

205Okالثانيهندسة كهربائية98.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىشيماء احمد عبد الغني زيد3852104355

205Okالثانيهندسة كهربائية80.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىشيماء خالد محمد سعيد3862109334

205Okالثانيهندسة كهربائية95.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىشيماء عبدهللا سيف عثمان3872109960

205Okالثانيهندسة كهربائية91.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرصادق صدقي عبدالمجيد سلطان3882107807

206Okالثانيهندسة كهربائية96.00هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرصارم صالح الدين مهيوب عبدهللا البحيري3892102888

206Okالثانيهندسة كهربائية93.50هندسة البرمجياتذكرصالح عبدالغفور عبدالقوي احمد3902110057

206Okالثانيهندسة كهربائية85.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىصالحة حسن سعيد صالح3912103245

206Okالثانيهندسة كهربائية89.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرصخر ابراهيم عبدالحفيظ عبدالجليل3922112148

206Okالثانيهندسة كهربائية97.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىصفاء احمد علي ناجي البعداني3932108392

206Okالثانيهندسة كهربائية95.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىصفاء عبدالحكيم احمد غالب3942102308

206Okالثانيهندسة كهربائية90.13هندسة البرمجياتذكرصفوان عبدالمولى محمد سيف اليوسفي3952103340

206Okالثانيهندسة كهربائية95.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرصفوان فهد عبدالعزيز عقالن3962104874

206Okالثانيهندسة كهربائية90.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرصقر علي عبدهللا شائف الباز3972102996

206Okالثانيهندسة كهربائية85.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرصقر محمد احمد سعيد3982110485

206Okالثانيهندسة كهربائية95.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرصالح جميل سلطان حسان3992110137

206Okالثانيهندسة كهربائية85.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرصالح سلطان سعيد غالب4002110100

206Okالثانيهندسة كهربائية98.25هندسة البرمجياتذكرصالح سمير عبده سيف4012109926

206Okالثانيهندسة كهربائية84.63هندسة البرمجياتذكرصالح محمد قائد سالم4022114275

206Okالثانيهندسة كهربائية85.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرصالح مصلح محمد قاسم قحطان4032102244

206Okالثانيهندسة كهربائية95.63هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرصهيب ربيع علي ثابت4042103348

206Okالثانيهندسة كهربائية89.50هندسة االتصاالتذكرصهيب عبده سيف عساج4052106785

206Okالثانيهندسة كهربائية91.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرصهيب فيصل عبدالجليل محمود4062104540

206Okالثانيهندسة كهربائية86.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرصهيب محمد علي احمد4072107612

206Okالثانيهندسة كهربائية93.38هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرضياء احمد عثمان سعيد4082105280
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التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
القاعةالطابقالمبنى

حالة 

الرغبة

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

206Okالثانيهندسة كهربائية85.25هندسة البرمجياتذكرضياء جميل محمد احمد البريهي4092104717

206Okالثانيهندسة كهربائية81.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرضيف هللا سعيد محمد عبده راعي4102105837

206Okالثانيهندسة كهربائية79.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرطه عبدالحكيم عبدهللا عقالن4112104288

206Okالثانيهندسة كهربائية85.13هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرطه وليد محمد طه ثابت4122110477

206Okالثانيهندسة كهربائية99.88هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةأنثىطيف سلطان احمد علي الطاهش4132109458

206Okالثانيهندسة كهربائية90.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىُعال محي الدين عبدهللا سيف4142109380

206Okالثانيهندسة كهربائية82.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعارف محمد محمد عبده المغربي4152106682

206Okالثانيهندسة كهربائية84.13هندسة البرمجياتذكرعاصم توفيق قائد عبدهللا4162108818

206Okالثانيهندسة كهربائية90.50هندسة البرمجياتذكرعاصم عبدالبديع عبدالوهاب عبدالقادر4172109089

206Okالثانيهندسة كهربائية81.63هندسة البرمجياتذكرعاصم عبدهللا عثمان عبدالرزاق4182103545

206Okالثانيهندسة كهربائية88.00هندسة البرمجياتذكرعاصم علي احمد صالح العتابي4192108786

206Okالثانيهندسة كهربائية83.63هندسة االتصاالتذكرعامر عبدالرحمن شمسان احمد4202109058

206Okالثانيهندسة كهربائية91.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعاهد عبدالباسط احمد محمد المليكي4212110481

206Okالثانيهندسة كهربائية94.50هندسة البرمجياتأنثىعائشة احمد حسن غالب4222110039

206Okالثانيهندسة كهربائية95.00هندسة البرمجياتأنثىعائشه محمد علي حسن4232109943

206Okالثانيهندسة كهربائية94.25هندسة البرمجياتذكرعبداالله صادق عبده سلطان حسن4242104401

206Okالثانيهندسة كهربائية87.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعبدالباسط محمد سلطان محمد الصوفي4252105997

206Okالثانيهندسة كهربائية95.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعبدالجبار عبدالرحمن احمد عبده4262103143

206Okالثانيهندسة كهربائية99.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعبدالجليل عبدهللا عبدالجليل احمد4272110178

206Okالثانيهندسة كهربائية96.13هندسة االتصاالتذكرعبدالحليم محمد علي احمد المليكي4282109860

206Okالثانيهندسة كهربائية93.38هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعبدالحليم نبيل مهيوب محمد4292112568

206Okالثانيهندسة كهربائية81.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعبدالخالق وهيب عبدالخالق عبده4302108326

206Okالثانيهندسة كهربائية88.63هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعبدالرحمن ابوبكر هيال فرحان4312102336

207Okالثانيهندسة كهربائية94.25هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرعبدالرحمن احمد عبدالجليل سعد4322108208

207Okالثانيهندسة كهربائية90.25هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرعبدالرحمن احمد محمد مهيوب4332105170

207Okالثانيهندسة كهربائية88.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالرحمن توفيق سيف سعيد4342108163

207Okالثانيهندسة كهربائية83.13هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرعبدالرحمن سلطان عبدالمجيد محمد4352104653

207Okالثانيهندسة كهربائية79.88هندسة االتصاالتذكرعبدالرحمن طاهر عبدهللا حسن4362108382

207Okالثانيهندسة كهربائية93.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالرحمن عبدالخالق احمد عقالن4372108929

207Okالثانيهندسة كهربائية88.50هندسة االتصاالتذكرعبدالرحمن عبدالغني عبدالخالق علي4382106570

207Okالثانيهندسة كهربائية93.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالرحمن عبدهللا هزاع احمد4392108388

207Okالثانيهندسة كهربائية90.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالرحمن عبدالملك ردمان عقالن4402103527

207Okالثانيهندسة كهربائية85.75هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرعبدالرحمن عبدالملك سيف عبدالغني4412109971

207Okالثانيهندسة كهربائية99.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالرحمن فؤاد محمد دبوان4422102401
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التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
القاعةالطابقالمبنى

حالة 

الرغبة

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

207Okالثانيهندسة كهربائية94.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالرحمن فيصل شائف كليب4432106216

207Okالثانيهندسة كهربائية84.63هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرعبدالرحمن محمد احمد دبوان4442109193

207Okالثانيهندسة كهربائية81.38هندسة االتصاالتذكرعبدالرحمن محمد عبدالولي سيف سعيد4452111476

207Okالثانيهندسة كهربائية85.50هندسة االتصاالتذكرعبدالرحمن محمد علي محمد4462103591

207Okالثانيهندسة كهربائية84.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعبدالرحمن محمد محمد سيف4472113873

207Okالثانيهندسة كهربائية85.25هندسة البرمجياتذكرعبدالرحمن يونس عبدالرزاق احمد4482106252

207Okالثانيهندسة كهربائية83.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالرحيم محمد احمد سيف4492109255

207Okالثانيهندسة كهربائية80.88هندسة البرمجياتذكرعبدالرزاق علي ناجي الصبري4502102264

207Okالثانيهندسة كهربائية88.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالرزاق محمد عبدالرزاق مقبل4512102863

207Okالثانيهندسة كهربائية97.63هندسة االتصاالتذكرعبدالرقيب احمد عبدالمجيد همام العامري4522113776

207Okالثانيهندسة كهربائية93.75هندسة االتصاالتذكرعبدالسالم محمد عبدالوهاب قاسم4532103601

207Okالثانيهندسة كهربائية93.50هندسة البرمجياتذكرعبدالعزيز سلطان سعيد قاسم4542109699

207Okالثانيهندسة كهربائية85.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالعزيز محمد عبده علي الشيباني4552109908

207Okالثانيهندسة كهربائية94.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعبدالعزيز محمد محمد عبدهللا الفريد4562102611

207Okالثانيهندسة كهربائية91.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالعزيز محمد محمد علي4572109707

207Okالثانيهندسة كهربائية98.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعبدالعزيز مصلح شمسان سعيد4582103086

207Okالثانيهندسة كهربائية88.25هندسة البرمجياتذكرعبدالفتاح اسماعيل محمد اسماعيل4592109742

207Okالثانيهندسة كهربائية96.75هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعبدالكريم محمد قائد عبدالراحمن الوافي4602104186

207Okالثانيهندسة كهربائية89.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبداللطيف محمد عبدهللا هزاع4612109899

207Okالثانيهندسة كهربائية95.63هندسة االتصاالتذكرعبدهللا احمد عباس ابراهيم4622105219

207Okالثانيهندسة كهربائية82.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدهللا امين عبدالرحمن سرحان4632102507

207Okالثانيهندسة كهربائية94.25هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعبدهللا بالل رسام مهيوب4642102703

207Okالثانيهندسة كهربائية91.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدهللا توفيق عبدهللا علي الشيباني4652108847

207Okالثانيهندسة كهربائية84.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعبدهللا خليل عبدالعزيز عبدالرحمن4662104679

207Okالثانيهندسة كهربائية83.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعبدهللا طه احمد عبدهللا4672109235

207Okالثانيهندسة كهربائية84.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعبدهللا عبدالحافظ عبده علي4682104531

207Okالثانيهندسة كهربائية82.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدهللا عبدالحبيب عبدالحميد نعمان4692108738

207Okالثانيهندسة كهربائية98.13هندسة البرمجياتذكرعبدهللا عبدالحكيم محمد اسعد4702108084

207Okالثانيهندسة كهربائية82.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدهللا عبدالرب عبدهللا حسين الدعاني4712104625

207Okالثانيهندسة كهربائية82.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعبدهللا عبدالرحمن سيف علي4722109141

207Okالثانيهندسة كهربائية83.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا احمد السامعي4732113129

207Okالثانيهندسة كهربائية93.00هندسة االتصاالتذكرعبدهللا عبدالرؤوف عبدهللا ابراهيم4742103226

207Okالثانيهندسة كهربائية84.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدهللا عبدالغني احمد عبدالمجيد4752104353

207Okالثانيهندسة كهربائية82.25هندسة االتصاالتذكرعبدهللا عبدالقادر سعيد عبدالقادر4762103353
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التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
القاعةالطابقالمبنى

حالة 

الرغبة

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

مدرج هايل88.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعبدهللا عبدالقادر محمد احمد مقبل4772104738
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل89.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدهللا عبدهللا مقبل علي هاشم4782109857
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل80.00هندسة البرمجياتذكرعبدهللا عبده سيف اسماعيل4792107436
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل88.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدهللا علي فرحان محمد صالح4802109228
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل87.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدهللا محمد احمد صالح4812108275
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل83.38هندسة االتصاالتذكرعبدهللا محمد اسماعيل احمد4822109826
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل86.63هندسة البرمجياتذكرعبدهللا محمد سيف احمد4832104228
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل84.00هندسة االتصاالتذكرعبدهللا محمد صالح ابراهيم4842105197
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل92.13هندسة البرمجياتذكرعبدهللا محمد عبدهللا سعيد مشعل4852105968
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل82.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدهللا محمد عبدهللا شايف الباز4862102650
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل88.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعبدهللا محمد علي قريش4872104587
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل90.13هندسة البرمجياتذكرعبدالماجد عبدالرحمن محمد احمد4882108062
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل85.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالمجيد عبده علي محمد سعيد الزغروري4892111526
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل99.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبدالمجيد مفضل علي قائد الحميري4902108685
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل90.50هندسة البرمجياتذكرعبدالمعز محمود محمد علي4912104359
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل91.13هندسة البرمجياتذكرعبدالواحد نبيل محمد علي العماد4922109363
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل80.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعبده علي الحاج عبده4932107311
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل96.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىعبير عادل عبدالمحمود محمد العبسي4942103730
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل85.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىعبير عبدهللا حمود ناجي4952106853
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل97.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىعبير غمضان محمد حسن المدي4962108291
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل96.00هندسة صناعية ونظم التصنيعأنثىعبير محمد امين سعيد4972109972
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل82.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعثمان علي سيف محمد4982109992
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل80.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعدي خالد عبدالرحمن محمد الشدادي4992107966
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل84.88هندسة االتصاالتذكرعدي عبدالملك محمد سيف5002105834
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل87.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعدي قاسم سعيد قاسم5012106878
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل83.75هندسة االتصاالتذكرعدي محمد قائد هزاع العيسائي5022106930
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل80.88هندسة االتصاالتذكرعزالدين نبيل سرحان محمد5032110443
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل98.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعزام احمد عبده قاسم بشير5042109384
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل85.63هندسة االتصاالتذكر.عزام خالد سعيد محمد الحسني5052103477
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل92.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعزام عبدالقاهر محمد عبدهللا5062112660
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل86.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعزام مالك محمد عبدالسالم5072109029
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل95.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعزام محمد احمد سعيد العداهي5082112329
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل91.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعزام محمد احمد عبدالواسع5092108143
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل81.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعزام محمد عبدالعزيز خالد5102104749
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل



26/16

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
القاعةالطابقالمبنى

حالة 

الرغبة

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

مدرج هايل91.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعصام عبدالغني عبدالسالم عبده5112107184
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل95.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعصام عبده قاسم علي الصهباني5122106197
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل99.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىعصماء عبدالعزيز علي محمد احمد5132109609
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل80.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىعصماء محمد صالح محمد5142102717
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل98.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىعصماء مطيع حسن علي5152111627
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل89.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعصمت عبدالمجيد هزاع عبدالغني5162103479
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل99.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعقبة علي محمد احمد5172104706
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل88.25هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرعقيد عبدهللا محسن قاسم العزب5182102489
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل94.00هندسة االتصاالتذكرعقيل عباس عبدالرحمن احمد5192109757
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل90.00هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرعالء الدين انور عبده صالح5202112561
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل99.25هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعالء رضوان مصطفى شمسان5212106237
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل96.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعالء صالح مرشد عبده قائد5222101650
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل87.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعالء عبدهللا مدهش محمد5232107047
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل88.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعالء عبدالمجيد احمد سعد5242103264
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل91.63هندسة االتصاالتذكرعالء عبده قاسم عبادي5252110006
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل80.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعالء محمد عبدالغني حمود5262106736
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل79.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعالءالدين شهاب محمد امين القرشي5272107407
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل79.25هندسة االتصاالتذكرعلوي عبدالقادر سعيد اسماعيل5282106538
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل79.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعلوي فهيم محمد لطف5292106024
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل95.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعلي خالد علي عبد الحق االغبري5302102192
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل93.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعلي عبدهللا احمد علي عقبو5312106032
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل80.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعلي عبدهللا سعيد مقبل المشولي5322114189
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل93.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعلي عبده علي سعيد العميري5332104776
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل82.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعماد الدين محمد عبدالرقيب احمد5342109031
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل95.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعماد خالد عبده محمد5352109810
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل90.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعماد سعيد احمد عبده5362102862
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل94.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعماد صادق محمد عبدالعزيز5372109459
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل91.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعماد علي محمد حسان5382105153
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل94.63هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعمار حسين ردمان عبدالجليل5392104586
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل84.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعمار عبدالكريم احمد فرحان5402105005
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل88.75هندسة االتصاالتذكرعمار نبيل علي عبدهللا5412102574
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل88.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعمار ياسر منصور محمد5422109883
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل86.75هندسة االتصاالتذكرعمر عبدالحافظ درهم هزاع5432108451
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل84.25هندسة البرمجياتذكرعمر عبدالعزيز احمد قائد غالب5442108914
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل
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التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
القاعةالطابقالمبنى

حالة 

الرغبة

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

مدرج هايل93.50هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعمر عبدالعزيز سيف احمد5452109777
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل95.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعمر علي محمد سيف5462103138
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل89.50هندسة االتصاالتذكرعمر علي نصر محمد5472110128
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل85.00هندسة البرمجياتذكرعمر مختار قاسم علي5482111497
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل93.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعمران ابراهيم عبدالسالم عبدالرحمن القاضي5492103039
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل86.88هندسة البرمجياتذكرعمران صادق عبدالرحمن علي رضا5502109728
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل80.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعمران علي محمد محمد علي5512108864
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل88.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعمران وهيب عبدهللا محمد5522109069
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل91.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعمرو احمد عبدالرحمن محمد5532109787
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل93.50هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعمرو احمد محمد ابراهيم5542103577
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل90.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعمرو اسامة احمد محمد غالب العامري5552108643
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل94.63هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرعمرو خالد حسن هزاع5562109615
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل86.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعمرو خالد حميد طارش5572114353
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل83.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعمرو خالد عبدهللا محمد انعم5582109272
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل93.13هندسة االتصاالتذكرعمرو خالد قائد سيف5592105394
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل95.00هندسة البرمجياتذكرعمرو خالد محمد عبدالجليل احمد5602106644
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل95.63هندسة البرمجياتذكرعمرو شاهر عبدالرقيب محمد5612105805
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل97.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعمرو صادق علي عبدهللا نصر5622109559
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل83.13هندسة االتصاالتذكرعمرو ماجد قائد عبده عبيد5632104925
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل81.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرعمير احمد محمد حيدر المقرمي5642109201
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل90.25هندسة البرمجياتذكرعواد عبدالسالم مهيوب احمد صالح5652106526
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل83.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرعواد محمود محمد عبدالوهاب5662107333
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل83.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعيسى احمد حسان حسن5672106818
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل82.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرعيسى دبوان رسام سيف5682106648
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل98.75هندسة االتصاالتأنثىغاده عبدالعزيز سلطان عبدهللا الصلوي5692104061
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل98.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىغاده عبدالقوي علي حسن5702109724
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل95.13هندسة االتصاالتذكرغانم سمير غانم سعيد محمد5712103728
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل86.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىغدير ابو بكر محمد عبدالوهاب الخليدي5722108316
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل94.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرغزوان محمود عبدهللا غالب5732105464
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل98.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرغيث عبدالوارث عبده علي5742109612
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل86.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرفارس عبدالواسع محمد عبدالسالم5752109496
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل82.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرفارس منصور علي همام5762111759
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل81.75هندسة االتصاالتذكرفاروق ياسين احمد حزام5772108262
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل87.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىفاطمة حسن احمد محمد5782106906
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل
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التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
القاعةالطابقالمبنى

حالة 

الرغبة

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

مدرج هايل93.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرفتح محمد عبده غالب5792113407
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل80.63هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرفتحي خالد محمد سعيد5802109102
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل90.25هندسة االتصاالتذكرفراس محمد عبده علي5812105195
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل83.63هندسة االتصاالتذكرفرج منصور عبده عبدهللا5822109705
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل87.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرفوزي محمد غالب عبدهللا5832106309
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل95.75هندسة البرمجياتذكرقاسم عادل احمد قاسم5842109508
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل81.88هندسة االتصاالتذكرقتيبة محمد عبدالجليل عساج5852109371
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل84.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرقصي محمد علي نعمان5862108736
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل90.63هندسة صناعية ونظم التصنيعذكركريم نجيب غيالن محسن5872105136
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل85.88هندسة البرمجياتذكركمال فؤاد حسان حسن دبوان5882106729
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

مدرج هايل95.13هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةأنثىكوثر سعيد عمر سالم5892103670
مدرج 

هايل
Okمدرج هايل

101Okاولمبنى المدني94.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىلمياء محمد عبده سعد5902112051

101Okاولمبنى المدني87.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرلؤي بشير علي بن علي5912102025

101Okاولمبنى المدني83.50هندسة البرمجياتذكرلؤي حمود احمد عبدالرحمن5922109735

101Okاولمبنى المدني80.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرلؤي عبدالتواب شايف عبدالجبار5932108049

101Okاولمبنى المدني92.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرلؤي عبدالحبيب حميد محمد5942102266

101Okاولمبنى المدني97.25هندسة البرمجياتذكرلؤي محمد محمد سيف5952109645

101Okاولمبنى المدني87.50هندسة االتصاالتذكرلؤي محمد ناجي محمد الكمالي5962107454

101Okاولمبنى المدني84.13هندسة البرمجياتذكرليث عبدالسالم يوسف عبدالرحمن5972111621

101Okاولمبنى المدني87.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىليلى احمد عبدالجليل عبده5982114072

101Okاولمبنى المدني93.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرماجد احمد عبدالجليل عبدالنور5992109659

101Okاولمبنى المدني98.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىمادلين هزاع قاسم محمد عبده6002113571

101Okاولمبنى المدني87.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىماريا نبيل عبده يحيى احمد الحميري6012104951

101Okاولمبنى المدني96.13هندسة البرمجياتأنثىماريه عبدالرقيب سعيد بن سعيد6022104857

101Okاولمبنى المدني93.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمازن سلطان عبدالجليل عبدالنور6032106973

101Okاولمبنى المدني81.00هندسة االتصاالتذكرمازن عبدالرحمن عبدالسالم عبده6042108110

101Okاولمبنى المدني82.13هندسة االتصاالتذكرمازن محمد احمد سالم6052107565

101Okاولمبنى المدني79.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمازن منصور جازم احمد6062109376

101Okاولمبنى المدني87.63هندسة االتصاالتذكرمالك توفيق مدهش العزي6072108015

101Okاولمبنى المدني97.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمالك حسن عبده حسن عاطف6082105534

101Okاولمبنى المدني83.38هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمالك محمد احمد عبده6092103933

101Okاولمبنى المدني95.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمالك مراد عبده غالب الورافي6102105561

101Okاولمبنى المدني82.25هندسة االتصاالتذكرمامون ابراهيم محمد احمد6112106480

101Okاولمبنى المدني84.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرماهر عبدالواسع احمد قائد المخالفي6122108756
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101Okاولمبنى المدني85.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمبين عبدالخالق محمد غالب6132114207

101Okاولمبنى المدني97.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمثنى طارق محمد محمد هاشم6142105823

101Okاولمبنى المدني88.50هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمجاهد فؤاد مجاهد مقبل6152103983

101Okاولمبنى المدني87.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمجد باسم عبد هللا راشد6162102209

101Okاولمبنى المدني85.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمجد غالب خالد علي الكمالي6172106643

101Okاولمبنى المدني87.75هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمجدي عبدالرحمن محمد هزاع6182102701

101Okاولمبنى المدني91.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمجيب الرحمن نجيب حميد محمد غانم6192105789

101Okاولمبنى المدني82.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحرم محمد سعيد علي الجرادي6202105371

101Okاولمبنى المدني97.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد احمد حسن غالب6212110071

101Okاولمبنى المدني91.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد احمد سعيد علي مهيوب6222104178

101Okاولمبنى المدني81.75هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد احمد عبدالعزيز عبدهللا6232102882

101Okاولمبنى المدني95.25هندسة االتصاالتذكرمحمد احمد عبدهللا محمد6242108252

101Okاولمبنى المدني85.63هندسة االتصاالتذكرمحمد احمد محمد قائد6252105190

101Okاولمبنى المدني95.38هندسة االتصاالتذكرمحمد امين احمد عبده حسن6262104402

101Okاولمبنى المدني97.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد امين سعيد محمد قائد6272109752

101Okاولمبنى المدني82.88هندسة البرمجياتذكرمحمد امين عبدالواحد عبدالعزيز6282105601

101Okاولمبنى المدني86.50هندسة البرمجياتذكرمحمد امين محمد عثمان الجراش6292102649

101Okاولمبنى المدني97.75هندسة االتصاالتذكرمحمد امين نعمان محمد6302102480

101Okاولمبنى المدني82.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد انور عبدالقادر ناجي الحمدي6312102921

101Okاولمبنى المدني97.38هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمحمد انيف محمد علي السنيدار6322105188

101Okاولمبنى المدني83.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد بن محمد عبدالجليل حسن الحميري6332107109

101Okاولمبنى المدني89.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد جمال حمود حميد العواضي6342108919

101Okاولمبنى المدني90.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد جمال قاسم حسن المخالفي6352103876

102Okاولمبنى المدني86.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد جميل حزام احمد6362103943

102Okاولمبنى المدني94.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد جميل سيف قاسم6372105757

102Okاولمبنى المدني89.38هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد جميل غالب شمسان القحطاني6382102596

102Okاولمبنى المدني97.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد جميل محمد الشيباني6392105117

102Okاولمبنى المدني79.63هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد حامد علي احمد6402109417

102Okاولمبنى المدني84.13هندسة االتصاالتذكرمحمد حسن مهيوب محمد البريهي6412104452

102Okاولمبنى المدني80.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد حمود سيف نصر مرعي6422103280

102Okاولمبنى المدني84.38هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمحمد خالد احمد عبدالغني المقرمي6432105070

102Okاولمبنى المدني87.25هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد خالد عبدهللا حزام6442109210

102Okاولمبنى المدني91.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد خليل عبدهللا محمد المطقري6452106809

102Okاولمبنى المدني85.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد درهم محسن سعيد6462106308
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102Okاولمبنى المدني89.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد رائد طالب عبدالرب6472103068

102Okاولمبنى المدني92.50هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمحمد رشاد سيف غانم الجابري6482108530

102Okاولمبنى المدني97.50هندسة البرمجياتذكرمحمد رشاد محمد احمد6492108216

102Okاولمبنى المدني95.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد رضوان سعيد محمد شمسان الزريقي6502103016

102Okاولمبنى المدني83.25هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد رفيق علي عون6512104457

102Okاولمبنى المدني80.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد رياض علي محمد احمد صالح6522107126

102Okاولمبنى المدني79.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد زكريا محمد علي بشر6532104508

102Okاولمبنى المدني97.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد سامي قائد عبدهللا القدسي6542105617

102Okاولمبنى المدني89.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد سعيد صالح ابراهيم6552105120

102Okاولمبنى المدني91.63هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد سعيد محمد غالب المليكي6562105671

102Okاولمبنى المدني93.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد سلطان قائد احمد6572110081

102Okاولمبنى المدني91.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد سلطان محمد احمد6582104056

102Okاولمبنى المدني90.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد سمير حميد احمد6592110494

102Okاولمبنى المدني95.38هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد سيف قائد غالب الوجيه6602103995

102Okاولمبنى المدني83.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد سيف مهيوب فرحان6612102415

102Okاولمبنى المدني96.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد شوقي عبدهللا علي الدبعي6622112505

102Okاولمبنى المدني95.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد صديق محمود عبدهللا6632108955

102Okاولمبنى المدني97.00هندسة االتصاالتذكرمحمد طه احمد حمود عبدهللا6642105811

102Okاولمبنى المدني79.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد طه قائد عبدهللا6652105636

102Okاولمبنى المدني84.00هندسة االتصاالتذكرمحمد عارف عبدالواحد حيدر6662109703

102Okاولمبنى المدني92.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عارف محمد عبدالمجيد6672108686

102Okاولمبنى المدني96.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالتواب عبدالجليل سعيد الحريبي6682104716

102Okاولمبنى المدني85.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالجبار محمد يحيى مرشد شمسان6692103725

102Okاولمبنى المدني89.50هندسة البرمجياتذكرمحمد عبدالحافظ قائد مارش6702103451

102Okاولمبنى المدني84.75هندسة االتصاالتذكرمحمد عبدالحكيم حزام محمد6712107024

102Okاولمبنى المدني92.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد عبدالحكيم شمسان حيدر الشيباني6722110163

102Okاولمبنى المدني85.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد عبدالحكيم قائد محمد6732100580

102Okاولمبنى المدني80.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالحميد عبدالنور عبدالرؤوف الشميري6742114141

102Okاولمبنى المدني80.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد عبدالخالق احمد عبدهللا6752107427

103Okاولمبنى المدني97.38هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد عبدالخالق عبدهللا عبدالرقيب6762105995

103Okاولمبنى المدني90.25هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد عبدالخالق علي عبدالرحمن6772110563

103Okاولمبنى المدني89.63هندسة االتصاالتذكرمحمد عبدالرحمن ابراهيم عبدهللا6782109498

103Okاولمبنى المدني90.63هندسة البرمجياتذكرمحمد عبدالرحمن حسن شاذلي6792112914

103Okاولمبنى المدني85.88هندسة االتصاالتذكرمحمد عبدالرحمن سعيد محمد6802108029
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103Okاولمبنى المدني86.25هندسة االتصاالتذكرمحمد عبدالرحمن عبده عبدهللا المقرمي6812105071

103Okاولمبنى المدني80.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد عبدالرقيب عثمان غالب المشرع6822106804

103Okاولمبنى المدني84.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالرقيب قائد مقبل6832109503

103Okاولمبنى المدني95.63هندسة البرمجياتذكرمحمد عبدالسالم سعيد محمد علي6842103878

103Okاولمبنى المدني84.13هندسة االتصاالتذكرمحمد عبدالسالم عبدالرزاق احمد6852106837

103Okاولمبنى المدني87.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالسالم عبده حمود حاجب6862102299

103Okاولمبنى المدني91.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالسالم علي حزام المكي6872105714

103Okاولمبنى المدني92.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالسالم محمد ناجي6882102529

103Okاولمبنى المدني87.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد عبدالعزيز فرحان غالب6892104372

103Okاولمبنى المدني91.38هندسة االتصاالتذكرمحمد عبدالعليم محمد ابراهيم6902108729

103Okاولمبنى المدني83.38هندسة االتصاالتذكرمحمد عبدالغفور عبدالعليم قائد6912109279

103Okاولمبنى المدني99.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد عبدالغني احمد عبدهللا سنان6922103809

103Okاولمبنى المدني86.13هندسة البرمجياتذكرمحمد عبدالفتاح حسان عبدالرحيم6932114190

103Okاولمبنى المدني98.75هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد عبدالكريم احمد سيف السفياني6942109521

103Okاولمبنى المدني87.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالكريم درهم قاسم6952109599

103Okاولمبنى المدني96.13هندسة البرمجياتذكرمحمد عبدالكريم يحيي سيف6962113994

103Okاولمبنى المدني93.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدهللا احمد عبده بشر6972106385

103Okاولمبنى المدني83.13هندسة البرمجياتذكرمحمد عبدهللا بجاش جعفر6982110022

103Okاولمبنى المدني82.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد عبدهللا جعفر محمد علي6992114133

103Okاولمبنى المدني81.75هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمحمد عبدهللا سعيد احمد السكراني7002112018

103Okاولمبنى المدني82.75هندسة البرمجياتذكرمحمد عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا7012110026

103Okاولمبنى المدني79.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدهللا علي احمد7022108410

103Okاولمبنى المدني90.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدهللا علي محمد االجدل7032114153

103Okاولمبنى المدني92.63هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمحمد عبدهللا محمد عبدهللا فاضل7042109784

103Okاولمبنى المدني89.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالملك احمد غالب7052106029

103Okاولمبنى المدني82.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالملك ناجي عباد الشرعبي7062105951

103Okاولمبنى المدني86.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالملك يحيى عبده7072109266

103Okاولمبنى المدني87.50هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد عبدالواسع عبدالفتاح محمد الحسامي7082109332

103Okاولمبنى المدني87.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبدالوهاب هزبر خالد7092108924

103Okاولمبنى المدني83.88هندسة االتصاالتذكرمحمد عبدة عبدهللا مهيوب7102106416

103Okاولمبنى المدني87.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبده احمد غالب7112111388

103Okاولمبنى المدني92.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد عبده حمود علي يوسف7122106816

103Okاولمبنى المدني86.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبده غالب قائد7132102555

103Okاولمبنى المدني92.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عبده قحطان محمد7142110112
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103Okاولمبنى المدني94.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عدنان حسن محمد7152110109

103Okاولمبنى المدني93.13هندسة البرمجياتذكرمحمد عصام حسان حسن7162109467

103Okاولمبنى المدني83.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد عصام علي عبده ثابت7172103612

103Okاولمبنى المدني83.63هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد علي احمد محمد7182109072

103Okاولمبنى المدني82.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد علي احمد محمد االنسي7192104858

103Okاولمبنى المدني83.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد علي سعيد علي7202107761

103Okاولمبنى المدني86.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد فتحي عبد الدائم عبدالواحد7212107641

103Okاولمبنى المدني94.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد فكري عبدالجليل سيف7222102212

103Okاولمبنى المدني88.88هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمحمد فهد عثمان محمد راجح7232109518

103Okاولمبنى المدني82.50هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد فؤاد عبدالعزيز محمد7242110556

103Okاولمبنى المدني93.63هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد فيصل محمد مهيوب الشعيبي7252103037

104Okاولمبنى المدني89.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد محمد احمد يحيى الزمر7262104584

104Okاولمبنى المدني97.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد محمد علي سعد سعيد7272103541

104Okاولمبنى المدني79.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد محمد مهيوب ثابت فرحان7282109192

104Okاولمبنى المدني83.25هندسة االتصاالتذكرمحمد مختار عبدهللا عبدهللا7292105059

104Okاولمبنى المدني80.38هندسة االتصاالتذكرمحمد مصطفي محمد ذبالة7302103238

104Okاولمبنى المدني88.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد منصور سعيد عثمان7312102810

104Okاولمبنى المدني94.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد منير علي محمد سعيد7322103740

104Okاولمبنى المدني95.75هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمحمد منير ناجي عبده الغالبي7332106690

104Okاولمبنى المدني87.38هندسة االتصاالتذكرمحمد منير هائل سعيد7342102426

104Okاولمبنى المدني98.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد مهدي احمد الحاج7352104371

104Okاولمبنى المدني96.13هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمحمد مهيوب سعيد قائد7362105621

104Okاولمبنى المدني96.38هندسة البرمجياتذكرمحمد مهيوب عبده محمد7372103910

104Okاولمبنى المدني93.38هندسة البرمجياتذكرمحمد نبيل احمد عبده المخالفي7382109340

104Okاولمبنى المدني83.88هندسة البرمجياتذكرمحمد نبيل عبدالخالق احمد الصنعاني7392102229

104Okاولمبنى المدني86.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد نجيب عبده عبدهللا7402106050

104Okاولمبنى المدني84.25هندسة البرمجياتذكرمحمد نجيب محمد احمد7412107052

104Okاولمبنى المدني97.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمحمد نجيب محمد علي الظرافي7422102841

104Okاولمبنى المدني85.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمد هاشم حيدره احمد حسن7432109692

104Okاولمبنى المدني85.25هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمحمد يونس عبدهللا غالب7442112011

104Okاولمبنى المدني94.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمدعبدالجامع محمد علي7452108925

104Okاولمبنى المدني83.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمود احمد عبدالجليل عبدالوارث7462107492

104Okاولمبنى المدني83.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمحمود توفيق صالح راجح7472107970

104Okاولمبنى المدني80.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمختار محمد عبد العليم عبده العريقي7482107458
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104Okاولمبنى المدني97.63هندسة االتصاالتذكرمدين طاهر انعم فارع7492106541

104Okاولمبنى المدني96.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمدين عبدالحميد غالب محمد7502106318

104Okاولمبنى المدني97.00هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمدين فؤاد عبده احمد سيف7512109474

104Okاولمبنى المدني91.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمدين نجيب عثمان حسين7522102945

104Okاولمبنى المدني96.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمدين نجيب علي ثابت7532105960

104Okاولمبنى المدني88.50هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمدين ياسر سعيد سيف7542108528

104Okاولمبنى المدني88.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمرتضى رزاز طاهر اسماعيل7552109712

104Okاولمبنى المدني91.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمرتضى عبدهللا محمد عبدهللا7562102559

104Okاولمبنى المدني87.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمرزوق سلطان عبده عبده7572107067

104Okاولمبنى المدني92.63هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمروان عبدالرحمن محمد علي7582110047

104Okاولمبنى المدني83.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمروان محمد قائد احمد االدريسي7592105403

104Okاولمبنى المدني97.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىمروى حسن دبوان محمد حميد7602103756

104Okاولمبنى المدني81.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىمروى عدنان محمد علي المقطري7612104603

104Okاولمبنى المدني92.88هندسة البرمجياتأنثىمشاعر ضياء الدين عبده ناجي المجلي7622103599

104Okاولمبنى المدني83.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمشعل عبدالوهاب حميد احمد7632103888

104Okاولمبنى المدني84.75هندسة االتصاالتذكرمشير قائد علي حسن7642109666

104Okاولمبنى المدني98.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمصعب احمد سيف محمد7652106731

104Okاولمبنى المدني95.25هندسة البرمجياتذكرمصعب رشاد محمد الخطيب7662107637

104Okاولمبنى المدني85.88هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمعاذ علي هاشم حسان سيف7672104747

104Okاولمبنى المدني96.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمعتز عادل حامد فرحان الشميري7682102692

104Okاولمبنى المدني79.25هندسة البرمجياتذكرمعتز عبدالرحمن احمد عبدالغني7692108883

104Okاولمبنى المدني88.13هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمعتز منتصر عبدالجبار مهيوب7702106135

104Okاولمبنى المدني88.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمعتز نصر محمد سعيد7712111827

104Okاولمبنى المدني83.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمعتصم عبدالحميد احمد محمد7722103623

104Okاولمبنى المدني92.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرمعتصم عبدالرقيب محمد حزام7732109870

104Okاولمبنى المدني79.75هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمعتصم عبدهللا احمد سعيد7742106933

104Okاولمبنى المدني80.63هندسة االتصاالتذكرمعتصم عبدهللا قاسم سيف7752104699

104Okاولمبنى المدني83.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمعتصم عبده سيف محمد7762110753

104Okاولمبنى المدني96.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمعتصم فواز مهيوب حسن7772107763

104Okاولمبنى المدني87.25هندسة االتصاالتذكرمعتصم محمد علي عبدالحاج7782113906

104Okاولمبنى المدني84.25هندسة االتصاالتذكرمعتصم مهيوب محمد سعيد7792104126

104Okاولمبنى المدني83.38هندسة االتصاالتذكرمعمر محمد عبدهللا محمد7802112864

104Okاولمبنى المدني84.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمعين سلطان عبدهللا عبدالغني7812109976

104Okاولمبنى المدني98.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمعين عبدالرحمن احمد محسن7822104843
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104Okاولمبنى المدني82.13هندسة االتصاالتذكرمقداد محمد سعيد محمد7832107594

104Okاولمبنى المدني96.63هندسة صناعية ونظم التصنيعأنثىمنار توفيق عبدالرحيم هزاع7842114008

104Okاولمبنى المدني80.00هندسة االتصاالتذكرمنتصر محمد احمد سيف7852110607

104Okاولمبنى المدني91.75هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمنذر سعيد احمد علي7862108711

104Okاولمبنى المدني94.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمنصور انيس مهيوب القحطاني7872102855

104Okاولمبنى المدني89.05هندسة البرمجياتأنثىمنى ابراهيم عبداالله محمد7882108545

104Okاولمبنى المدني84.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمنيب طارق حميد طارش7892114126

104Okاولمبنى المدني90.50هندسة البرمجياتذكرمنير علي ناجي سلمان7902105192

104Okاولمبنى المدني91.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمهند امين سيف حميد7912102375

104Okاولمبنى المدني88.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمهند علي حمود علي الحميدي7922110580

104Okاولمبنى المدني88.13هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرمهند غالب نصر غالب7932108995

203Okالثانيمبنى المدني84.88هندسة البرمجياتذكرمهند فاروق عبدهللا احمد الصوفي7942109889

203Okالثانيمبنى المدني91.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمهند قائد عبادي عبدهللا الدبئي7952110018

203Okالثانيمبنى المدني80.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمهند ناجي احمد سعيد7962108268

203Okالثانيمبنى المدني81.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمهند هشام احمد محمد7972105800

203Okالثانيمبنى المدني84.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمهيب عادل قائد سعيد7982104078

203Okالثانيمبنى المدني97.63هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمهيب عبدالرحمن احمد محسن7992104845

203Okالثانيمبنى المدني81.63هندسة البرمجياتأنثىمواهب ياسين محمد احمد المليك8002109359

203Okالثانيمبنى المدني98.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىمودة احمد علي محمد الكامل8012109859

203Okالثانيمبنى المدني86.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرموسى عبدالناصر عبدالرؤوف غالب8022114041

203Okالثانيمبنى المدني82.50هندسة االتصاالتذكرموسى محمد عبدهللا عبدالحميد8032108329

203Okالثانيمبنى المدني96.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرمؤيد فاروق علي احمد العمادي8042102369

203Okالثانيمبنى المدني94.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرمياس خالد علي عبدهللا8052106314

203Okالثانيمبنى المدني92.63هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرميمون سلطان عبده مقبل عقالن8062109606

203Okالثانيمبنى المدني86.88هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرنادر جالل طاهر علي الكمالي8072103684

203Okالثانيمبنى المدني86.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرنادر عبدالملك غالب محمد8082103788

203Okالثانيمبنى المدني85.50هندسة االتصاالتأنثىنادر مجيب محمد محمد طربوش8092104374

203Okالثانيمبنى المدني97.25هندسة االتصاالتذكرنادر مهيوب عبدالواسع عبدهللا8102108061

203Okالثانيمبنى المدني83.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرناصر احمد عبده احمد8112110132

203Okالثانيمبنى المدني91.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرناصر مدهش ناصر محيمد8122110066

203Okالثانيمبنى المدني91.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرناظم عبدالغني محمد احمد8132103594

203Okالثانيمبنى المدني91.50هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرنائل عبدالرحيم عبدهللا حيدر8142110162

203Okالثانيمبنى المدني94.38هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرنجم الدين حسن احمد محمد قحطان8152107278

203Okالثانيمبنى المدني89.38هندسة االتصاالتذكرنجمي صادق محمد عبدالجليل8162108937
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التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
القاعةالطابقالمبنى

حالة 

الرغبة

  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الحضور قبل بـــــــــــــدء االختبار بساعة على األقل

(ساعتــــــــان )زمن االختبـــــار 

    االدارة العامة للقبول والتسجيل

ً وقت بدء االختبار التاسعة صباحا

م2021/08/08االحد : اليوم 

م النظام العام2022/2021توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

203Okالثانيمبنى المدني92.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرنجيب محفوظ نعمان حميد8172102983

203Okالثانيمبنى المدني94.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرنذير عبدالحافظ محمد سيف8182109761

203Okالثانيمبنى المدني83.00هندسة البرمجياتأنثىنسيبة عيسى حازم هائل عبدالجبار8192109565

203Okالثانيمبنى المدني89.13هندسة البرمجياتأنثىنهى منصور حمود عبدالوهاب8202109920

203Okالثانيمبنى المدني89.50هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرنوار خالد قائد عقالن محمد8212106283

203Okالثانيمبنى المدني88.38هندسة البرمجياتذكرنواف بندر سيف عبدالعزيز الحميري8222104525

203Okالثانيمبنى المدني86.38هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرنواف فيصل مهيوب ابراهيم8232102711

203Okالثانيمبنى المدني84.63هندسة االتصاالتذكرنواف نجيب احمد عبده8242110164

203Okالثانيمبنى المدني90.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىنور احمد حسين قاسم الغازي8252102107

203Okالثانيمبنى المدني98.75هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكرنور الدين انور غانم عثمان سعيد8262109037

203Okالثانيمبنى المدني99.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتأنثىنور عبده سعيد محمد علي الظافري8272105599

203Okالثانيمبنى المدني82.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىنورة عبدالواحد مرشد سعيد8282109567

Okسسكوسسكومبنى المدني90.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىنورس احمد ناشر عبدالوهاب8292109942

Okسسكوسسكومبنى المدني81.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرهارون عبدالعزيز محمد حمود8302103080

Okسسكوسسكومبنى المدني85.88هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرهارون عبدالقوي صالح فرحان8312110114

Okسسكوسسكومبنى المدني88.88هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرهاشم فضل حمود احمد8322112842

Okسسكوسسكومبنى المدني95.62هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىهاله حلمي سيف سعيد8332109162

Okسسكوسسكومبنى المدني86.75هندسة االتصاالتذكرهائل سلطان سعيد عبدهللا8342108645

Okسسكوسسكومبنى المدني82.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىهبة عبدهللا حسن عبدالرزاق عقالن8352109447

Okسسكوسسكومبنى المدني97.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتأنثىهبه رافت نعمان طاهر االغبري8362101375

Okسسكوسسكومبنى المدني96.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىهديل عبدالجبار علي عبدهللا مقبل8372104972

Okسسكوسسكومبنى المدني84.25هندسة الميكاترونيات والروبوتاتأنثىهديل عبدالملك احمد علي8382102379

Okسسكوسسكومبنى المدني84.00هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرهشام حميد قائد حاتم النهمي8392102688

Okسسكوسسكومبنى المدني87.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرهشام طه عبدهللا احمد8402104812

Okسسكوسسكومبنى المدني90.00هندسة االتصاالتذكرهالل حسان عبده صالح الخليدي8412106278

Okسسكوسسكومبنى المدني90.25هندسة االتصاالتذكرهمدان مصطفى قاسم عبده8422102998

Okسسكوسسكومبنى المدني94.75هندسة البرمجياتأنثىهند شايف غالب احمد8432102288

Okسسكوسسكومبنى المدني97.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرهيثم قارب طه حسن8442108706

Okسسكوسسكومبنى المدني85.25هندسة البرمجياتأنثىهيفاء جميل سالم علي8452109489

Okسسكوسسكومبنى المدني93.00هندسة البرمجياتأنثىهيفاء مهيوب عبدهللا مهيوب8462102250

Okسسكوسسكومبنى المدني89.38هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكرهيكل عبدالوهاب علي سيف8472104778

Okسسكوسسكومبنى المدني85.38هندسة البرمجياتذكرواثق عبده ناجي علي8482104483

Okسسكوسسكومبنى المدني93.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكروائل ناصر سعيد عبده عبدهللا العواضي8492105495

Okسسكوسسكومبنى المدني92.63هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكروجدي عصام طاهر علي قاسم8502102546
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      الجمهوريـــة اليمنيــة

        جامعـــــة تعـــــز

Okسسكوسسكومبنى المدني89.25هندسة االتصاالتذكروديع عبدالباسط عبدهللا هزبر8512109910

Okسسكوسسكومبنى المدني94.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكروفاء محمد فرحان صالح8522110694

Okسسكوسسكومبنى المدني96.88هندسة االتصاالتأنثىوفاء منصور بن مصور صالح الجعدي8532101345

Okسسكوسسكومبنى المدني93.13هندسة تكنولوجيا المعلوماتأنثىوالء عبدهللا محمد حسن قاسم الوجية8542106616

Okسسكوسسكومبنى المدني91.88هندسة االتصاالتذكروليد عبدالحميد محمد احمد8552109576

Okسسكوسسكومبنى المدني91.00هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكروليد عبدالكريم بجاش عبدالفتاح8562109408

Okسسكوسسكومبنى المدني84.88هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكروليد محمد سيف محمد غالب الجبري8572102857

Okسسكوسسكومبنى المدني80.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكروهيب عدنان علي خالد8582104996

Okسسكوسسكومبنى المدني91.25هندسة صناعية ونظم التصنيعذكرياسين امين محمد احمد8592109993

Okسسكوسسكومبنى المدني99.00هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكرياسين عبدالعزيز محمد عبده8602107453

Okسسكوسسكومبنى المدني84.75هندسة االتصاالتذكريحيى عبدالرحمن مهيوب احمد8612104602

Okسسكوسسكومبنى المدني94.50هندسة االتصاالتذكريحيى علي يحيى حسين الخوالني8622102095

Okسسكوسسكومبنى المدني86.25هندسة االتصاالتذكريعقوب عبدهللا احمد يحيى8632102793

Okسسكوسسكومبنى المدني89.25هندسة االتصاالتذكريوسف سعيد محمد صالح8642105843

Okسسكوسسكومبنى المدني82.75هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكريوسف سلطان سعيد مقبل8652109191

Okسسكوسسكومبنى المدني80.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكريوسف فؤاد عبدهللا عبدالحميد الشرعبي8662106173

Okسسكوسسكومبنى المدني87.25هندسة تكنولوجيا المعلوماتذكريوسف محمد حميد قايد8672113443

Okسسكوسسكومبنى المدني82.88هندسة البرمجياتذكريوسف محمد عبدالحميد ناجي8682112849

Okسسكوسسكومبنى المدني88.63هندسة شبكات الحاسوب والنظم الموزعةذكريوسف محمد عبدالكريم صالح8692110088

Okسسكوسسكومبنى المدني93.13هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكريوسف محمد قائد عبدالقادر الصبري8702105934

Okسسكوسسكومبنى المدني81.75هندسة الميكاترونيات والروبوتاتذكريوسف محمد مهيوب حسان8712108999

Okسسكوسسكومبنى المدني89.00هندسة صناعية ونظم التصنيعذكريونس عبده قائد سيف8722109959

Okسسكوسسكومبنى المدني80.88هندسة االتصاالتذكريونس محمد مهيوب محمد8732108190

الطالب الذين لم ترد اسمائهم في الكشوفات المعلنة وهم مسددين الرسوم : مالحظة هامة 

الدراسية عليهم التوجه الى مدرج الخوارزمي


