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مؤكٌد063310952018/201787.76ادب1905919ًادارة اعمال1998/01/01اب/اب/الٌمنأنثىابتسام علً سعد لاسم

مؤكٌد4864682014/201388.88علم1913218ًمحاسبة1996/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىابتسام علً مهدي دمحم 

مؤكٌد3069962018/201788.63علم1905017ًادارة اعمال2000/01/01مدٌنة تعز - المظفر /تعز/الٌمنأنثىابتهال احمد حسٌن ناصر الرضً 

مؤكٌد3097012018/201794.88علم1905006ًمحاسبة2000/07/27الماهرة/تعز/الٌمنأنثىابتهال صادق لاسم عبدهللا الهمدانً

مؤكٌد1363562017/201681.75علم1910941ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىابرار عبدالسالم لائد عبده

مؤكٌد4138082018/201786.88علم1918462ًمحاسبة2000/01/01السالم/تعز/الٌمنذكرابراهٌم احمد دبوان علً

مؤكٌد3074952018/201787علم1912180ًتسوٌك2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرابراهٌم احمد عبدالواسع ناجً 

مؤكٌد4124442018/201784علم1913603ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرابراهٌم احمد عبده لاسم

مؤكٌد4541332016/201584.63علم1905010ًسٌاحة1997/01/01ممبنه/تعز/الٌمنذكرابراهٌم احمد عبده نصر

مؤكٌد4205572018/201784.75علم1910583ًمحاسبة2000/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرابراهٌم ادم عبدالرزاق احمد

مؤكٌد4509842016/201586.5علم1911794ًتسوٌك1997/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرابراهٌم جمٌل دمحم لاسم

مؤكٌد04571352015/201486.88علم1916324ًمحاسبة1996/01/01شرعب السالم /تعز/الٌمنذكرابراهٌم حمود غالب رزاز 

مؤكٌد4401982015/201486.5علم1910599ًمحاسبة1997/08/30تعز/تعز/الٌمنذكرابراهٌم ردمان احمد احمد

مؤكٌد4121122018/201785علم1911134ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/09/12شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرابراهٌم طاهر حمٌد سٌف

5675782017/201690.13علم1909911ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01تعز/سامع/تعز/الٌمنذكرابراهٌم عبدالخالك دمحم حسان

5675782017/201690.13علم1917351ًمحاسبة1998/01/01تعز/سامع/تعز/الٌمنذكرابراهٌم عبدالخالك دمحم حسان

مؤكٌد3263382018/201779.75علم1906518ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرابراهٌم عبده عبدهللا شرف

مؤكٌد3229822018/201780.5علم1912855ًمحاسبة2000/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرابراهٌم مصطفى محً الدٌن عبدالغنً

مؤكٌد1535342017/201681.75علم1904360ًمحاسبة1998/01/01المواسط /تعز/الٌمنذكرابراهٌم نجٌب دمحم اسماعٌل 

مؤكٌد3185692018/201777.88علم1907682ًتسوٌك2001/01/04صبرالموادم/تعز/الٌمنذكرابو بكر بجاش عثمان حٌدر

مؤكٌد3098382018/201779.13علم1911567ًمحاسبة2000/06/19الماهرة/تعز/الٌمنذكرابو بكر عبدالكرٌم دمحم مصلح

مؤكٌد3235462018/201789.25علم1903779ًمحاسبة2000/01/01المعافر /تعز/الٌمنذكرابو طالب عبدهللا عثمان عبده 

مؤكٌد3074972018/201789.5علم1906636ًمحاسبة2000/03/24المظفر/تعز/الٌمنذكرابوبكر باسم علوان صالح 

مؤكٌد4175722018/201778.75علم1908776ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01تعز/ممبنة /تعز/الٌمنذكرابوبكر خلٌل احمد صالح

(املديهـــة مبهى الكلًــة حبًل سلناى : املركز االمتحانـــٌ  )حشـــــــــــب الرغبة األولـــــــــــــى للطالب  
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مؤكٌد3107632018/201791.63علم1920129ًادارة اعمال1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرابوبكر عبدالباسط دمحم البحر 

مؤكٌد3217422018/201783.63علم1916852ًمحاسبة1998/01/01تعز /تعز/الٌمنذكرابوبكر عبدالسالم سرحان دمحم

مؤكٌد3093772018/201789.38علم1913516ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01شرعب الرونة /تعز/الٌمنأنثىاثٌر عدنان خالد مهٌوب 

مؤكٌد3089572018/201781.75علم1909938ًادارة اعمال1999/03/06تعز/تعز/الٌمنأنثىاثٌر علً دمحم زٌد محرم

مؤكٌد4134332018/201790.63علم1912750ًادارة اعمال1998/06/22السالم/تعز/الٌمنذكراحمد ابراهٌم ناجً خالد

مؤكٌد3065962018/201780.5علم1919952ًمحاسبة1999/07/29المظفر/تعز/الٌمنذكراحمد امٌن دمحم علً

مؤكٌد03079172018/201782.88علم1906601ًسٌاحة2000/01/22المظفر/تعز/الٌمنذكراحمد توفٌك عبده دمحم سٌف الدوش 

مؤكٌد3636342018/201783.25علم1910875ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2002/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكراحمد حسن احمد مرشد لاسم

مؤكٌد4598732016/201580.5علم1911865ًتسوٌك1998/06/20الزبٌري/تعز/الٌمنذكراحمد خالد دمحم سرحان ناجً 

مؤكٌد3853782018/201781.75علم1908210ًادارة اعمال1995/05/22المظفر/تعز/الٌمنذكراحمد درهم دمحم علً عبدهللا

مؤكٌد3074992018/201782.38علم1912473ًمحاسبة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراحمد رشٌد دمحم حمود

مؤكٌد1880492017/201683.75علم1902737ًادارة اعمال2000/01/01موزع/تعز/الٌمنذكراحمد رضوان سالم ابراهٌم دوبله

مؤكٌد3128362018/201779.88علم1915012ًتسوٌك2000/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكراحمد سعٌد سعٌد احمد العسلً

مؤكٌد3098472018/201785.5علم1912841ًمحاسبة2000/02/02الماهرة/تعز/الٌمنذكراحمد شاكر عبدهللا صالح المخالفً

مؤكٌد1382962017/201680علم1911129ًمحاسبة1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراحمد شولً عبدالعالم احمد

مؤكٌد5651902017/201679علم1913379ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/03/02المظفر مدٌنة تعز/تعز/الٌمنذكراحمد شولً عبده احمد

مؤكٌد3185712018/201778.25علم1917193ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/08/09صبر الموادم/تعز/الٌمنذكراحمد صادق سلطان احمد

مؤكٌد4412842016/201586.75علم1915859ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكراحمد صادق طاهر لاسم

مؤكٌد3173912018/201780علم1903818ًادارة اعمال2002/01/06صبر الموادم/تعز/الٌمنذكراحمد طه دمحم ثابت

مؤكٌد3636402018/201790.25علم1903749ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراحمد عادل احمد دمحم غانم العزب

مؤكٌد1410552017/201682.75علم1906330ًمحاسبة1998/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكراحمد عبد الجبار عبدالواسع ابراهٌم 

مؤكٌد0/3217442018/201777.13علم1904974ًتسوٌك2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكراحمد عبدالباري عبدالمادر  علً الرمٌمة

مؤكٌد4522822016/201585.63علم1909608ًمحاسبة1998/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكراحمد عبدالجلٌل سعٌد عبده 

مؤكٌد1412892017/201696علم1913378ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكراحمد عبدالجلٌل لاسم عبدهللا الهاللً
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مؤكٌد5628352017/201688.5علم1907545ًمحاسبة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراحمد عبدالحكٌم بجاش سعٌد

مؤكٌد3079272018/201777.13علم1908911ًتسوٌك2002/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراحمد عبدالرحمن احمد عبده المٌري 

مؤكٌد3064082018/201782علم1904049ًمحاسبة2000/10/07تعز/تعز/الٌمنذكراحمد عبدالرحمن عبدهللا عثمان الشٌبانً

مؤكٌد4576172016/201580علم1909215ًمحاسبة1994/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكراحمد عبدالعزٌز احمد ثابت

مؤكٌد3217452018/201777.63علم1903139ًتسوٌك1999/01/01مشرعة وحدنان  /تعز/الٌمنذكراحمد عبدالمادر احمد غالب

مؤكٌد3211422018/201776.5علم1914744ًتسوٌك2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكراحمد عبدهللا احمد حسن

مؤكٌد1486202017/201692علم1913159ًمحاسبة2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكراحمد عبدهللا احمد عمالن

مؤكٌد4022542018/201784.5علم1918243ًتسوٌك1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراحمد عبدهللا دمحم احمد

مؤكٌد3217462018/201775.63علم1906565ًتسوٌك1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكراحمد عبدهللا دمحم علً

مؤكٌد3216022018/201785علم1905018ًمحاسبة2001/12/12مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكراحمد عبدهللا ناجً دمحم الحبٌب

مؤكٌد3262472018/201795.88علم1919461ًادارة اعمال2000/09/19المواسط/تعز/الٌمنذكراحمد عبدالمجٌد دمحم سعٌد

مؤكٌد4012332018/201774.5علم1911759ًتسوٌك2000/06/20التعزٌه/تعز/الٌمنذكراحمد عبدالوارث دمحم مسعد اسماعٌل

مؤكٌد4531482015/201489.38علم1910162ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكراحمد عبدالوهاب علً دمحم 

مؤكٌد5828542017/201683.25علم1905534ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكراحمد عبده حسان خالد

مؤكٌد4606092016/201582.63علم1910290ًمحاسبة1995/01/01المظفر مدٌنة تعز/تعز/الٌمنذكراحمد علً عبدهللا حسن

مؤكٌد3070482018/201776.75علم1904158ًتسوٌك2000/07/02المظفر/تعز/الٌمنذكراحمد فوزي منصور دمحم

مؤكٌد4700362015/201492.38علم1918974ًتسوٌك1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكراحمد فؤاد سعٌد دمحم 

مؤكٌد4447732016/201586.63علم1916632ًمحاسبة1997/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكراحمد فٌصل احمد حزام

مؤكٌد3217472018/201778.5علم1905814ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01مشرعه وحدنان /تعز/الٌمنذكراحمد فٌصل عبدالغنً حسن 

مؤكٌد3092522018/201787.38علم1912337ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/08/31الماهرة/تعز/الٌمنذكراحمد فٌصل مرشد امٌن عمٌل

مؤكٌد3075012018/201778.75علم1909279ًتسوٌك2000/01/01المزفر/تعز/الٌمنذكراحمد ماجد لائد دمحم سالم االصبحً

مؤكٌد1392312017/201694.88علم1909026ًمحاسبة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكراحمد دمحم احمد دمحم جلمود

مؤكٌد4468032016/201585علم1917021ًمحاسبة1997/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكراحمد دمحم عبدالكرٌم سعٌد الصبري

مؤكٌد3086042018/201777.25علم1910618ًتسوٌك2000/02/28المظفر/تعز/الٌمنذكراحمد دمحم عبدهللا صالح
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مؤكٌد3173942018/201786.75علم1912990ًمحاسبة1989/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكراحمد دمحم علً احمد سلطان

مؤكٌد1473232017/201684.13علم1903891ًمحاسبة1999/05/08صبر الموادم/تعز/الٌمنذكراحمد دمحم دمحم احمد سعد

مؤكٌد4875012014/201375.13علم1917230ًسٌاحة1984/01/01الموادم/تعز/الٌمنذكراحمد دمحم دمحم عبدالرحٌم الشمٌري

مؤكٌد04599022016/201581.25علم1920108ًالتصاد1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراحمد دمحم مرشد عبده

مؤكٌد3204332018/201775.88علم1916642ًتسوٌك2000/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكراحمد محمود دمحم احمد

مؤكٌد03632502018/201793.38علم1919663ًمحاسبة1998/01/01الرظمة/اب/الٌمنذكراحمد معمر عبده صالح الهمدانً 

مؤكٌد4139072018/201786.38علم1913870ًادارة اعمال2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكراحمد ممبل سعٌد دحان

مؤكٌد3098702018/201786.38علم1909275ًمحاسبة2000/02/02الماهرة/تعز/الٌمنذكراحمد منٌر علً عبدهللا 

مؤكٌد4173782018/201789.75علم1917276ًمحاسبة2000/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكراحمد مهٌوب غٌالن لاسم 

مؤكٌد3128422018/201788.75علم1920035ًمحاسبة1999/12/24جبل حبشً/تعز/الٌمنذكراحمد نعمان احمد عبدالحمٌد الدرغامً

مؤكٌد3079422018/201773.5علم1903424ًسٌاحة1997/01/01تعز/تعز/الٌمنذكراحمد ٌحٌى عبدلواسع دمحم البركانً

مؤكٌد4368252016/201582.75علم1909392ًمحاسبة1996/01/01تعز/شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرادرٌس عبدهللا عبدالعزٌز سٌف

مؤكٌد3079442018/201776.63علم1906019ًتسوٌك2000/10/03المظفر/تعز/الٌمنذكرادرٌس عبدالمجٌد عبدالعزٌز فرحان 

مؤكٌد3098752018/201779.63علم1908914ًمحاسبة1999/02/02الماهرة/تعز/الٌمنذكرادم عبد الملن احمد غالب

مؤكٌد4659502015/201480.13علم1910520ًمحاسبة1996/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرادهم دمحم ٌحٌى لاسم 

مؤكٌد5695542017/201692.38علم1911982ًمحاسبة1999/01/01شرعب الرونة /تعز/الٌمنذكرارسالن عبدالسالم ناجً احمد عامر 

مؤكٌد4612212016/201593.38علم1906737ًادارة اعمال1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىاروى دماج مرشد احمد الضبٌري

مؤكٌد3104222018/201789.63علم1904442ًمحاسبة1999/03/02الماهرة/تعز/الٌمنأنثىاروى دمحم بن دمحم سٌف البدوي

مؤكٌد3217502018/201785.25علم1914735ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان /تعز/الٌمنذكراسامة احمد عبده حسان 

مؤكٌد4116112015/201486.38علم1911331ًمحاسبة1994/01/01ذي السفال/اب/الٌمنذكراسامة احمد دمحم لاسم السمٌعً

مؤكٌد03852972018/201784.75علم1903359ًادارة اعمال2002/03/01تعز/تعز/الٌمنذكراسامة حمود نعمان حمٌد

مؤكٌد3098812018/201781.13علم1909119ًمحاسبة2000/02/02تعز/تعز/الٌمنذكراسامة خالد احمد احمد 

مؤكٌد3070542018/201779.5علم1919732ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/12/25المظفر/تعز/الٌمنذكراسامة سمٌر عبدالحمٌد سٌف

مؤكٌد3214812018/201783.13علم1912355ًمحاسبة2001/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراسامة ضٌاء علً عبدهللا مرشد
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مؤكٌد1507242017/201684.75علم1910099ًمحاسبة1999/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكراسامة عبدالكرٌم دمحم عبدهللا

مؤكٌد04633172015/201490.75علم1912909ًمحاسبة1996/01/01الصلو/تعز/الٌمنذكراسامة عبدهللا عبده عبدهللا

مؤكٌد3220672018/201788.75علم1913843ًمحاسبة2000/02/02المعافر /تعز/الٌمنذكراسامة عبدهللا غالب عبده 

مؤكٌد1017982017/201690.5علم1906641ًادارة اعمال1999/04/08المخا/تعز/الٌمنذكراسامة عبده احمد ثابت

مؤكٌد3216052018/201790.25علم1912397ًمحاسبة2001/04/11مشرعة وحدنان /تعز/الٌمنذكراسامة عدنان احمد ناجً الوجٌه 

مؤكٌد3106862018/201781علم1906285ًمحاسبة2000/07/03الماهرة/تعز/الٌمنذكراسامة عصام صالح هادي

مؤكٌد1481662017/201678علم1903581ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكراسامة علً دمحم عبدهللا الصنعانً

مؤكٌد1392472017/201684.75علم1906946ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01تعز/تعز/الٌمنذكراسامة علً دمحم فرحان المجٌدي

مؤكٌد007267792017/201683.89علم1918336ًتسوٌك1998/07/10شرعب الرونة /تعز/الٌمنذكراسامة فؤاد سعٌد لائد 

مؤكٌد4561332015/201493.38   علم1909867ًمحاسبة1998/03/11شرعب الرونه/تعز/الٌمنذكراسامة دمحم مهٌوب سعٌد

مؤكٌد3195962018/201783.63علم1918341ًمحاسبة2001/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكراسامة مختار عبدالوهاب نصر

مؤكٌد5755942017/201684.38علم1918761ًمحاسبة1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكراسامة منصور علً سعٌد

مؤكٌد3122532018/201784.25علم1906125ًادارة اعمال1999/07/16جبل حبشً/تعز/الٌمنذكراسامة ٌحً عبد الوهاب احمد

مؤكٌد5754192017/201683.13علم1919027ًمحاسبة1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكراسامه ابراهٌم صالح دمحم

مؤكٌد3079482018/201774.25علم1909246ًتسوٌك2001/08/01المظفر /تعز/الٌمنذكراسامه خالد دمحم عبده حسان جباري

مؤكٌد3075072018/201780.63علم1919333ًمحاسبة2000/03/10لحج/لحج/الٌمنذكراسامه سامً لاسم احمد الممطري

مؤكٌد4614032015/201487.38علم1905099ًادارة اعمال1997/07/12صبر/تعز/الٌمنذكراسامه شعبان دمحم حسان

مؤكٌد4188782018/201792علم1912874ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراسامه صادق دمحم احمد غالب

مؤكٌد3176282018/201786علم1908809ًمحاسبة2000/05/28صبر الموادم/تعز/الٌمنذكراسامه عبد االله لطف هزاع

مؤكٌد5754992017/201682.13علم1904185ًادارة اعمال1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكراسامه عبدالموي عبده سعٌد

مؤكٌد1871172017/201693.63علم1903067ًمحاسبة1998/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكراسامه عبده احمد دمحم الحاج

مؤكٌد4339242016/201587.25علم1912506ًمحاسبة1996/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكراسامه فؤاد راوح مكرد

مؤكٌد3173952018/201784.5علم1908008ًمحاسبة2001/10/02تعز/الماهره /اخرى/الٌمنذكراسامه لاسم سٌف ناصر

مؤكٌد3079572018/201776.25علم1907385ًتسوٌك2001/01/01 سبتمبر الصباحٌة26/تعز/الٌمنذكراسامه كامل عبدالحمٌد علً العرٌمً
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مؤكٌد1371542017/201686.13علم1911611ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراسامه دمحم احمد اسماعٌل

مؤكٌد3235602018/201780علم1917342ًمحاسبة1998/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكراسامه دمحم سعٌد عبده ناجً

مؤكٌد4106972018/201783.88علم1914675ًمحاسبة1999/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكراسامه دمحم عبدهللا حسن

مؤكٌد1374412017/201677.88علم1917408ًتسوٌك1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراسامه ودٌع محفوظ مالن المباطً

مؤكٌد1451362017/201682.13علم1913769ًادارة اعمال1999/01/01الشماٌتن/عدن/الٌمنذكراسحاق عبدالحكٌم دمحم احمد

مؤكٌد4616352014/201385علم1905309ًتسوٌك1996/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكراسعد علً هزاع عبدالخالك الشرعبً 

مؤكٌد01467712017/201681.5علم1908111ًمحاسبة2000/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكراسالم دمحمابراهٌم علً احمد

مؤكٌد4612242016/201592.25علم1904179ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01الماهرة/تعز/تعز/الٌمنأنثىاسماء اسماعٌل عبدهللا عبده الحكمً

مؤكٌد3106022018/201784.13علم1902835ًمحاسبة2000/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىاسماء جمٌل صالح ثابت دمحم المعمري

مؤكٌد5699292017/201684.13علم1905364ًالتصاد1996/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىاسماء حسن علً سٌف

مؤكٌد1518622017/201685.5علم1912016ًادارة اعمال2001/01/01المواسط/تعز/الٌمنأنثىاسماء رشاد هزاع سالم الٌوسفً

مؤكٌد1397302017/201697.63علم1917867ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىاسماء عبدالعزٌز مهٌوب علً السامعً

مؤكٌد4120952018/201784.5علم1912797ًمحاسبة2000/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىاسماء علً سعٌد منصور

مؤكٌد3103072018/201781.5علم1914287ًادارة اعمال1998/09/09الماهره - تعز /تعز/الٌمنأنثىاسماء عمار عبده دمحم

مؤكٌد3106032018/201781.38علم1912727ًادارة اعمال2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىاسماء لائد ناصر احمد الفمٌه

مؤكٌد1370202017/201674.63علم1909372ًتسوٌك1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىاسماء ٌاسٌن دمحم دمحم 

مؤكٌد4667872015/201488.88علم1917180ًالتصاد1994/01/01المسراخ /تعز/الٌمنأنثىاشراق احمد دمحم لاسم

مؤكٌد4954872018/201785.88علم1918484ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/02/26المظفر/تعز/الٌمنأنثىاشراق دمحم مهدي عبدهللا االحمدي

مؤكٌد4599372016/201581.38علم1917677ًتسوٌك1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراشرف انور دمحم هاشم دمحم عامر

مؤكٌد4186212018/201788.63علم1913721ًمحاسبة1999/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكراشرف دبوان حزام دمحم

مؤكٌد3184892018/201782.75علم1918583ًتسوٌك2000/01/03صبر الموادم /تعز/الٌمنذكراشرف رشاد عبدالرحمن ثابت 

مؤكٌد6161942016/201579.25علم1913965ًمحاسبة1997/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكراشرف سعٌد دمحم احمد

مؤكٌد3216082018/201792.13علم1909402ًمحاسبة2001/02/17مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكراشرف شرٌف عبدهللا مهٌوب

مؤكٌد5701992017/201687.5علم1910931ًتسوٌك1995/1/11995/01/01/تعز/الٌمنذكراشرف عبد الرحمن سٌف عبده
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مؤكٌد3177592018/201792.5علم1915778ًمحاسبة2001/09/08الموادم/تعز/الٌمنذكراشرف عبدالرحمن لاسم علً

مؤكٌد3089742018/201781.75علم1913884ًمحاسبة2000/04/04المظفر- تعز /تعز/الٌمنأنثىاصال دمحم لحطان عبدالجلٌل 

مؤكٌد1381202017/201689.13علم1914106ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراصاله توفٌك عبدهللا عبدالرحمن الشٌبانً

مؤكٌد5700052017/201676.38علم1906464ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01تعز/تعز/الٌمنذكراصٌل احمد دمحم سٌف

مؤكٌد4641922014/201385.75علم1919859ًادارة اعمال1996/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكراصٌل عادل دمحم ناجً

مؤكٌد4452132016/201591.25علم1911678ًادارة اعمال1998/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكراصٌل عبد النور لائد دمحم مهٌوب

مؤكٌد3111092018/201790.25علم1911690ًمحاسبة2000/02/27جبل حبشً /تعز/الٌمنذكراصٌل عبدالرحٌم نعمان دمحم 

مؤكٌد3079692018/201778.75علم1909716ًتسوٌك2000/10/09الماهرة/تعز/الٌمنذكراصٌل عبده مهدي احمد

مؤكٌد1374482017/201687.13علم1912644ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراصٌل غالب دمحم احمد

مؤكٌد1399532017/201686.63علم1913736ًتسوٌك1997/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكراصٌل لائد دمحم حسن االصابً

مؤكٌد3063742018/201786.63علم1909745ًمحاسبة2000/10/12المظفر/تعز/الٌمنذكراصٌل مجٌب حامد غالب سٌف

مؤكٌد1374502017/201682.5علم1915050ًمحاسبة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراصٌل دمحم غالب حٌدر

مؤكٌد6161842015/201476.63علم1914120ًتسوٌك1995/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكراصٌل مدهش احمد دمحم

مؤكٌد03099052018/201779.38علم1907139ًمحاسبة1997/02/02الماهرة/تعز/الٌمنذكراصٌل مطهر حمٌد عبدالخالك

مؤكٌد3636862018/201791.13علم1908025ًمحاسبة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكراصٌل نبٌل عبدالرزاق دمحم الشمٌري

مؤكٌد3089762018/201787.5علم1904192ًادارة اعمال2000/05/03المظفر/تعز/الٌمنأنثىاصٌله امٌن صالح ناصر

مؤكٌد3070022018/201785.88علم1906924ًادارة اعمال1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىاضواء عبدهللا عبد الحمٌد ردمان 

مؤكٌد3103132018/201784علم1913237ًمحاسبة1999/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىافراح دمحم علً محسن الوهابً

مؤكٌد3065022018/201791.75علم1915509ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المظفر مدٌنة تعز /تعز/الٌمنأنثىافنان امٌن حمود علً 

مؤكٌد3089792018/201786.38علم1909945ًادارة اعمال2000/12/25تعز/تعز/الٌمنأنثىافنان طاهر احمد دمحم الشرعبً

مؤكٌد3118932018/201777.63علم1913077ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنأنثىافنان علً مهٌوب دمحم

مؤكٌد5734262018/201782.63علم1914078ًمحاسبة2000/01/01مذٌخرة/اب/الٌمنذكراكرم احمد دبوان لائد

مؤكٌد4529362016/201589علم1911981ًمحاسبة1996/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكراكرم احمد عبدهللا لاسم الجاحصً

مؤكٌد04448412016/201590.25علم1909585ًادارة اعمال1997/01/01الموادم/تعز/الٌمنذكراكرم حسن عبده احمد عبدالعزٌز
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مؤكٌد4056222018/201790.38علم1909138ًمحاسبة1999/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكراكرم طالل ثابت سٌف

مؤكٌد3202052018/201788.13علم1906929ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2002/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكراكرم عبدالرحمن علً لاسم الحداد

مؤكٌد5609452017/201686.88علم1911602ًتسوٌك1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكراكرم عبدالفتاح دمحم احمد

مؤكٌد4266442016/201586.13علم1913773ًمحاسبة1997/01/01التعزٌة /تعز/الٌمنذكراكرم دمحم علً عبدالوهاب

مؤكٌد4414652017/201689.88علم1909926ًمحاسبة1997/05/25الفرع/اب/الٌمنذكراكرم ممبل ٌوسف سٌف

مؤكٌد4148222018/201787.75علم1906932ًادارة اعمال1998/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنأنثىاالء احمد عبدهللا سالم

مؤكٌد3067492018/201795.5علم1908856ًمحاسبة1999/10/24المظفر مدٌنة تعز /تعز/الٌمنأنثىاالء جمٌل دمحم علً دمحم العبد 

مؤكٌد1383102017/201676علم1906029ًتسوٌك1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرالحسن سعٌد حسن خالد

مؤكٌد5762992017/201691.13علم1913842ًمحاسبة1999/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرالحسن علً حسن غالب 

مؤكٌد5772222017/201681.5علم1909677ًادارة اعمال2000/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرالزبٌر احمد عبدالجلٌل عبدالرسول

مؤكٌد4107802018/201784.88علم1909150ًادارة اعمال2000/01/01شرعب الرونه/تعز/الٌمنأنثىالعنود عبدالموي حمود عبده باعلوي

مؤكٌد04187132018/201787.75علم1918665ًادارة اعمال1995/01/01ممبنة /تعز/الٌمنأنثىالفت عبدالرحمن محفوظ عبده عامر 

مؤكٌد3131982018/201776.88علم1903466ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرالمعتمد فاروق دمحم عبدالغفار

مؤكٌد1449802017/201685.13علم1903656ًمحاسبة1999/01/01تعز - الشماٌتٌن /تعز/الٌمنذكرالهٌثم طارق عبدالرلٌب عبدالواحد

مؤكٌد1392712017/201697.38علم1913893ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرالٌاس عبدهللا حمٌد لائد ابوفارع

مؤكٌد3630972018/201785.25علم1909748ًتسوٌك2000/03/19تعز/تعز/الٌمنذكرالٌاس مصطفى سالم  الٌوسفً

مؤكٌد04084622018/201778.38علم1917176ًتسوٌك2000/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرالٌاس منصور سعد

مؤكٌد3099072017/201688.28علم1910772ًتسوٌك2001/02/02الماهره/تعز/الٌمنذكرالٌاس منصور سعٌد حمود

مؤكٌد3183962018/201797.63علم1905647ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/29المظفر/تعز/الٌمنأنثىامانً امٌن احمد سعٌد المحٌا

مؤكٌد4424312015/201491.5علم1916695ًمحاسبة1996/01/01الماهرة /تعز/الٌمنأنثىامانً دمحم حمود ناجً النابهً 

مؤكٌد3103162018/201784.38علم1913833ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/07/27تعز/تعز/الٌمنأنثىامة الرحمن فواز سلطان خالد

مؤكٌد3067562018/201794.63علم1914195ًادارة اعمال1999/07/26المظفر مدٌنة تعز/تعز/الٌمنأنثىامة العلٌم دمحم سٌف سعٌد

مؤكٌد4594122016/201583.88علم1910240ًادارة اعمال1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىامةالكرٌم عبده دمحم ناصر الخٌاط

مؤكٌد3066452018/201786.5علم1914138ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/04/27المظفر/تعز/الٌمنأنثىامتٌاز عبدهللا عبدالخالك سٌف
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مؤكٌد1875272016/201582.75علم1911346ًالتصاد1999/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىامتٌاز عبدالنور لائد ناصر 

مؤكٌد4900292018/201775.25ادب1906480ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01الحالً/الحدٌدة/الٌمنأنثىامتٌاز منصور سعٌد دمحم

مؤكٌد1467732017/201683علم1914296ًمحاسبة1999/01/01صبر الموادم/ تعز/الٌمنذكرامجد احمد سٌف احمد

مؤكٌد03217542018/201786.38علم1902823ًمحاسبة2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرامجد امٌن دمحم علً

مؤكٌد1374572017/201684.5علم1914025ًمحاسبة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرامجد جمٌل  عبد هللا غالب 

مؤكٌد4599632016/201587.13علم1913719ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرامجد عادل عبده لاسم  الحمادي

مؤكٌد3180532018/201780.13علم1907951ًمحاسبة2001/05/16صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرامجد عبد الرحمن عبد هللا دمحم 

مؤكٌد4340862016/201578.25علم1911939ًتسوٌك1998/01/01الحالً مدٌنه الحدٌده/تعز/الٌمنذكرامجد عبدالحكٌم بشر اسعد

مؤكٌد1495722017/201676.75علم1911202ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01مشرعة وحدنان  /تعز/الٌمنذكرامجد عبدهللا احمد غالب

مؤكٌد3638652018/201782.25علم1917133ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرامجد عبده احمد سٌف 

مؤكٌد3199532018/201778.13علم1906382ًتسوٌك1999/11/06المسراخ/تعز/الٌمنذكرامجد علً غالب احمد اللبٌن

مؤكٌد4604872016/201578.38علم1917340ًتسوٌك1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرامجد عٌدهللا سلطان صالح

مؤكٌد3099132018/201791.75علم1919847ًادارة اعمال2000/02/02الماهرة/تعز/الٌمنذكرامجد غالب عبدهللا علً العدٌنً

مؤكٌد3636982018/201785.13علم1911049ًمحاسبة2000/01/01الماهره/تعز/الٌمنذكرامجد لبٌب عبده لاسم الحوٌج

مؤكٌد3852762018/201779.63علم1913680ًمحاسبة1995/01/14تعز/تعز/الٌمنذكرامجد مسعد عبده علً 

مؤكٌد04080072018/201784.5علم1913939ًادارة اعمال2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرامجد منصور دائل عبده دمحم العرٌمً

مؤكٌد1371612017/201680علم1911945ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرامجد منصور علً عبدالملن

مؤكٌد3637012018/201782علم1910699ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرامجد نبٌل ثابت حنٌش

مؤكٌد3217562018/201778.63علم1909304ًتسوٌك1999/01/01مشرعة/تعز/الٌمنذكرامجد نعمان ناجً سٌف

مؤكٌد4675252014/201382علم1908128ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىامل احمد عبده علً النمٌلٌن

مؤكٌد4448032016/201588.88علم1912422ًادارة اعمال1998/01/01صبرالموادم /تعز/الٌمنأنثىامل عبدالرلٌب امٌن احمد 

مؤكٌد4587462016/201586.13علم1915051ًالتصاد1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىامل علً سعٌد دمحم الدبعً

مؤكٌد3095632018/201796.25علم1912786ًمحاسبة2001/01/01الماهره/تعز/الٌمنأنثىامل دمحم سعٌد حٌدر

مؤكٌد1362382017/201677.5علم1906017ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىامل ولٌد علً ممبل السوٌدي
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مؤكٌد4499512016/201592.38علم1913631ًادارة اعمال1998/01/01المسراخ /تعز/الٌمنأنثىامنة عبدالوهاب دمحم سٌف 

مؤكٌد01378052017/201695.75علم1904682ًادارة اعمال1999/01/01المظفر /تعز/الٌمنأنثىامنه عبدالفتاح لاسم مصلح

مؤكٌد1362422017/201681.75علم1902761ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىامه الرحمن ابراهٌم علً احمد الشامً

مؤكٌد3073662018/201780علم1903645ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىامه الرحمن فٌصل احمد احمد عبدهللا

مؤكٌد5782292016/201588.38علم1915719ًمحاسبة1992/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرامٌر غالب علً عبدالكرٌم 

مؤكٌد4498822015/201490.25علم1913872ًتسوٌك1997/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرامٌر دمحم حسن عمالن الحسنً 

مؤكٌد3205152018/201789.25.علم1911898ًمحاسبة2000/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرامٌر محمود عبده مكرد ثابت العماري

مؤكٌد04855412014/201382.75علم1915306ًالتصاد1995/01/01الموادم/تعز/الٌمنأنثىامٌمة احمد عبدهللا حسن لاسم

مؤكٌد4585212016/201590.75علم1916466ًمحاسبة1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىامٌمة احمد عبدهللا مثنى لائد

مؤكٌد4067712018/201782.25علم1907409ًادارة اعمال2001/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىامٌمة احمد علً عثمان 

مؤكٌد3174302018/201795علم1911101ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/10/13صبر الموادم /تعز/الٌمنأنثىامٌمة عبدالرلٌب غالب علً

مؤكٌد5654232017/201682علم1916752ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01تعز/ حٌفان /تعز/الٌمنأنثىامٌمة عزالدٌن سٌف جازم

مؤكٌد3097162018/201786علم1909156ًادارة اعمال2000/10/14الماهرة /تعز/الٌمنأنثىامٌمة علً لائد مرشد العدٌنً

مؤكٌد1378092017/201691.75علم1906652ًمحاسبة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىامٌمه شرف سلطان عبد النور

مؤكٌد3076182018/201775.5علم1903820ًالتصاد2000/07/24المظفر/تعز/الٌمنأنثىامٌمه عبدالرحمن علً سعٌد المرشً

مؤكٌد3210002018/201789علم1909838ًادارة اعمال1998/01/01المسراخ/تعز/الٌمنأنثىامٌمه عبدالسالم عبدهللا محمود

مؤكٌد4858832016/201575علم1909208ًالتصاد1998/01/01صاله/تعز/الٌمنأنثىامٌمه لاسم عبده ناجً

مؤكٌد3079872018/201775علم1903271ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/31المظفر/تعز/الٌمنذكرامٌن عبدالرلٌب دمحم هائل

مؤكٌد4148982018/201784.75علم1904328ًمحاسبة1999/01/01السالم/تعز/الٌمنذكرانس احمد دمحم ثابت

مؤكٌد5742382016/201574.13علم1913928ًتسوٌك1997/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرانس انٌس سعٌد مهٌوب

مؤكٌد4561632016/201582.38علم1914235ًمحاسبة1997/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرانس حزام دمحم احمد

مؤكٌد1407112017/201690.63علم1910075ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرانس عارف سٌف دمحم 

مؤكٌد1495732017/201691.88علم1913472ًمحاسبة2000/01/01مشرعه وحدنان/تعز/الٌمنذكرانس عبدهللا دمحم حمود

مؤكٌد3111982018/201790.75علم1909930ًمحاسبة2000/06/15جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرانس عبده سعٌد لاسم
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مؤكٌد4324962016/201587.38علم1914084ًالتصاد1998/01/01جبل  حبشً/تعز/الٌمنذكرانس عبده لحطان دمحم

مؤكٌد1504572017/201680.13علم1903943ًادارة اعمال1998/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرانس عفٌف دمحم بن دمحم 

مؤكٌد4568652016/201582.88علم1902489ًمحاسبة1998/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرانس دمحم عبدهللا شرف

1406732017/201686.75علم1903773ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرانس نجٌب احمد عبده

1406732017/201686.75علم1908522ًالتصاد1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرانس نجٌب احمد عبده

مؤكٌد3089982018/201784.38علم1903802ًادارة اعمال2001/02/27المظفر/تعز/الٌمنأنثىانسام عبدهللا احمد لحطان

مؤكٌد1852792017/201685علم1911651ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01المعافر/تعز/الٌمنأنثىانسام عمالن سٌف المعمري

مؤكٌد1372502017/201679.25علم1905992ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىانغام فائز عبدالغفار الشمٌري

مؤكٌد01473612017/201694.38علم1912716ًمحاسبة2000/01/01الموادم/تعز/الٌمنأنثىانهار عبدالرحمن عبدهللا حسن

مؤكٌد03637152018/201782.5علم1912442ًمحاسبة1998/01/01الماهرة- تعز  /تعز/الٌمنذكرانور خٌري علً دمحم

مؤكٌد03204372018/201777.38علم1917155ًتسوٌك2001/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرانور عبدهللا عبده دمحم

مؤكٌد3103222018/201795.13علم1904984ًمحاسبة2001/03/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىانٌسة امٌن لاسم ٌحً

مؤكٌد3076242018/201790.25علم1911992ًمحاسبة1999/11/07المظفر /تعز/الٌمنأنثىانٌسه عبدهللا مهٌوب احمد 

مؤكٌد4379882016/201585.63علم1912382ًمحاسبة1997/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىاوسان سعٌد حسان عبدهللا

مؤكٌد04604892016/201580.38علم1914019ًتسوٌك1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراٌاد خالد دمحم سعٌد

مؤكٌد4566612016/201587.88علم1918676ًادارة اعمال1999/01/01تعز-المواسط/تعز/الٌمنذكراٌاس عبدالحافظ هائل مكرد

مؤكٌد4456422016/201582.75علم1914654ًالتصاد1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىاٌة علً عبدهللا احمد

مؤكٌد3381062018/201781.38علم1904030ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/05المماطرة/تعز/الٌمنأنثىاٌة نبٌل فضل احمد

مؤكٌد3073762018/201774.25علم1918707ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىاٌثار مختار احمد دمحم حسن

مؤكٌد3089992018/201784.75علم1910223ًادارة اعمال2001/01/21المظفر/تعز/الٌمنأنثىاٌمان عبدالسالم ٌونس سعٌد

مؤكٌد3637262018/201777.63علم1905660ًالتصاد1997/01/01الماهره/تعز/الٌمنذكراٌمن احمد مهدي غالب

مؤكٌد3256142018/201785.63علم1908309ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/07/25المواسط/تعز/الٌمنذكراٌمن امٌن شرف عبده

مؤكٌد4186242018/201788.63علم1908066ًمحاسبة1999/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكراٌمن دبوان حزام دمحم

مؤكٌد04604912016/201590.38علم1912128ًمحاسبة1998/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكراٌمن عبدالحكٌم دمحم عبده سعٌد
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مؤكٌد1386042017/201680.75علم1905162ًادارة اعمال2000/05/17المظفر مدٌنة تعز/تعز/الٌمنذكراٌمن عبدالمجٌد سعٌد صالح الحسامً

مؤكٌد1383252017/201678.88علم1912991ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراٌمن عبده دمحم عبده

مؤكٌد3079962018/201790.63علم1911621ًمحاسبة2001/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراٌمن علً لائد دبوان

مؤكٌد3092562018/201786.88علم1917506ًتسوٌك2001/02/11تعز/تعز/الٌمنذكراٌمن فؤاد هائل عبدالكرٌم الٌوسفً

مؤكٌد3173972018/201777.25علم1909289ًتسوٌك2000/08/16صالة/تعز/الٌمنذكراٌمن مبارن دمحم علً حسن

مؤكٌد4323582016/201576.13علم1912747ًتسوٌك1994/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكراٌمن دمحم حسن حسان 

مؤكٌد3070732018/201783.13علم1913693ًادارة اعمال1999/02/11المظفر/تعز/الٌمنذكراٌمن دمحم منصور ٌحٌى النهمً

مؤكٌد3381932018/201780.25علم1908047ًادارة اعمال2000/01/01المماطرة/لحج/الٌمنذكراٌمن ناصر سعٌد عثمان

مؤكٌد1374712017/201679.25علم1908489ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراٌمن نبٌل سعٌد ثابت

مؤكٌد4006072018/201785.88علم1907417ًادارة اعمال2000/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىاٌناس ادٌب طاهر احمد

مؤكٌد3118442018/201785.38علم1912766ًالتصاد1999/12/05سبتمبر بنً خٌلة26/-تعز/الٌمنأنثىاٌناس علً صالح حسن الحسنً 

مؤكٌد5792812016/201589علم1910295ًادارة اعمال1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىاٌناس دمحم علً الطٌار

مؤكٌد003076342018/201788.25علم1908560ًمحاسبة2000/01/02المظفر/تعز/الٌمنأنثىاٌه سمٌر حزام عبدهللا فاضل

مؤكٌد3084552018/201792.63علم1902752ًمحاسبة2002/02/02المظفر/تعز/الٌمنأنثىاٌه عبدالباسط احمد محً الدٌن

مؤكٌد1870672017/201676.38علم1912448ًتسوٌك1998/01/01تعز/تعز/الٌمنذكراٌهاب احمد مهٌوب عبده صالح الحبٌب

مؤكٌد3128462018/201788.25علم1911113ًمحاسبة2000/12/24جبل حبشً/تعز/الٌمنذكراٌهاب صادق احمد عبدهللا النظٌف

مؤكٌد1374722017/201680علم1912938ًمحاسبة1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكراٌهاب عبدالجلٌل دمحم احمد

مؤكٌد3637312018/201788.75علم1908222ًمحاسبة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكراٌهاب علً عبدهللا الثالٌا

مؤكٌد1396392017/201681.63علم1908041ًمحاسبة1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىاٌهام عبدهللا احمد حسن عبدهللا

مؤكٌد4326902016/201584.88علم1912438ًتسوٌك1998/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرباسم حسن عبده عباس 

مؤكٌد1369112017/201680علم1913853ًمحاسبة1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرباسم عبدهللا دمحم سٌف

مؤكٌد1494852017/201686.25علم1910084ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىبثٌنة عبدالباسط احمد دمحم

مؤكٌد3108852018/201785.5علم1910179ًادارة اعمال2000/11/03صالة/تعز/الٌمنأنثىبثٌنة عبدالباسط عبدالرب الصلوي

مؤكٌد01397552017/201689.38علم1913243ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىبثٌنة عبدهللا دمحم دمحم عمٌل
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مؤكٌد1387042017/201694.98علم1913625ًمحاسبة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىبثٌنة عمار ٌحٌى دمحم عثمان العدٌنً

مؤكٌد1406092017/201694.63علم1910625ًمحاسبة2000/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىبثٌنه حسن سعٌد ثابت

مؤكٌد3218772018/201783.5علم1916100ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنأنثىبخت نجٌب عبدالملن ابراهٌم

4182502018/201789علم1918231ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكربدر بكٌل رزاز علً 

4182502018/201789علم1920156ًادارة اعمال1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكربدر بكٌل رزاز علً 

مؤكٌد4392792016/201589.75علم1912662ًمحاسبة1997/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكربدر عبده لائد سٌف عبدهللا

مؤكٌد04174672018/201790.5علم1919271ًمحاسبة2001/01/01ممبنة/تعز/الٌمنأنثىبدرٌة عبدالباسط دمحم ابراهٌم

مؤكٌد3205162018/201785.13علم1913835ًمحاسبة2000/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكربدٌع دمحم مدهش عباس الجمالً

مؤكٌد4585342016/201593.13علم1908614ًمحاسبة1985/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىبردٌس لائد لاسم عبدهللا ٌحٌى

مؤكٌد03258972018/201779.63علم1914445ًمحاسبة1999/10/12المواسط/تعز/الٌمنذكربرهان دمحم ناجً عبدهللا

مؤكٌد4988692018/201790.13علم1918700ًادارة اعمال1999/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكربسام بدر عٌسى دمحم

مؤكٌد01871212017/201688.13علم1919426ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكربسام عبدالموي عبدالمجٌد

مؤكٌد04468612015/201493.25علم1916026ًمحاسبة1996/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكربسام عبده ناشر سالم العامري

مؤكٌد1400092017/201683.25علم1906572ًمحاسبة1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىبسام ولٌد احمد لاسم البعدانً

مؤكٌد4592582016/201581علم1917757ًادارة اعمال1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىبسمة عبدهللا دمحم علً

مؤكٌد4663422016/201586.88علم1912242ًمحاسبة1996/01/01صاله/تعز/الٌمنأنثىبسمة موسى عبدهللا الحكٌمً

مؤكٌد3178202018/201788.5علم1903032ًمحاسبة2000/06/22تعز/تعز/الٌمنأنثىبسملة علً سلطان عبدهللا

مؤكٌد3178212018/201785.88علم1916655ًمحاسبة2000/07/12الموادم/تعز/الٌمنأنثىبسمه خالد دمحم حسان

مؤكٌد3090092018/201789.38علم1903432ًادارة اعمال1998/03/05المظفر /تعز/الٌمنأنثىبسمه عبده سعٌد دمحم 

مؤكٌد3095832018/201793.63علم1912772ًمحاسبة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىبسمه لاسم دمحم عاٌض

مؤكٌد3212592018/201785.5علم1912018ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان /تعز/الٌمنذكربشار انور دمحم سعٌد عبدهللا

مؤكٌد3263452018/201786.75علم1904797ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكربشار صدٌك محمود عبدهللا

مؤكٌد3202772018/201774.38علم1913234ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكربشار عبدالجلٌل سٌف علً

مؤكٌد1526552017/201676.63علم1918798ًتسوٌك1998/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكربشار عبدالوهاب احمد حامد
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مؤكٌد3080112018/201777علم1908561ًتسوٌك2000/09/19المظفر/تعز/الٌمنذكربشار دمحم عبده ابراهٌم سنان 

مؤكٌد01865832017/201693علم1913336ًادارة اعمال1999/01/01المظفر /تعز/الٌمنأنثىبشرى عبدالرلٌب عبده دمحم 

مؤكٌد3067742018/201775.25علم1916265ًالتصاد1999/04/20المظفر/تعز/الٌمنأنثىبشرى دمحم ثابت سالم صالح

مؤكٌد4389842015/201492.5علم1908151ًالتصاد1993/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىبشرى دمحم لائد فرحان

مؤكٌد03185802018/201779.88علم1909918ًتسوٌك2000/06/15صبر الموادم/تعز/الٌمنذكربشٌر سعٌد احمد بشٌر 

مؤكٌد3244442018/201784.75علم1906367ًمحاسبة2000/01/01صبر الموادم-تعز/تعز/الٌمنذكربشٌر سعٌد سٌف عبدهللا

مؤكٌد4394462016/201590.75علم1912864ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكربكٌل عبدهللا سعٌد ناجً الطٌار 

مؤكٌد3212622018/201774.13علم1918416ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكربكٌل محمود عبدهللا عبده

مؤكٌد1410632017/201685.5علم1909550ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكربالل سمٌر عبده حسان 

مؤكٌد4404702015/201487.75علم1909154ًادارة اعمال1994/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكربالل شائف هائل لائد

مؤكٌد3263492018/201788.63علم1919895ًادارة اعمال2000/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكربالل عزالدٌن عبده سعٌد

مؤكٌد03075192018/201785.75علم1912811ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكربالل دمحم عبدالعزٌز ردمان

مؤكٌد3637442018/201781.25علم1905661ًادارة اعمال2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكربالل ولٌد احمد لاسم البعدانً

مؤكٌد4592042016/201589.13علم1909142ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01المظفر /تعز/الٌمنأنثىبلمٌس احمد لحطان النوٌهً

مؤكٌد3637452018/201783علم1908130ًادارة اعمال1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكربندر عبدهللا علً دمحم الحاج

مؤكٌد1369132017/201692.13علم1909284ًمحاسبة1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكربندر دمحم حسن ٌحٌى

1412922017/201689.13علم1913274ًادارة اعمال1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكربهاء الدٌن دمحم عبده سعٌد المحطانً

1412922017/201689.13علم1916481ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكربهاء الدٌن دمحم عبده سعٌد المحطانً

مؤكٌد3259862018/201782.63علم1906166ًمحاسبة2000/05/25الصلو/تعز/الٌمنذكربهران عبدالسالم عبدالرحمن حمود

مؤكٌد4542752016/201591.25علم1913479ًمحاسبة1997/01/01ممبنة/تعز/الٌمنأنثىبهٌة عبدهللا غالب علً

مؤكٌد3076522018/201788علم1904629ًادارة اعمال2001/11/22المظفر/تعز/الٌمنأنثىبٌان عامر علً ٌحٌى

مؤكٌد4676832015/201488.38علم1907062ًادارة اعمال1997/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرتامر احمد دمحم غالب

مؤكٌد1378302017/201686.75علم1905918ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىتسبٌح توفٌك عبدالحمٌد منصر سٌف مغلس

مؤكٌد5697502017/201684.63علم1902844ًادارة اعمال1998/01/01تعز/شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىتسنٌم رضوان عبدهللا عبدالرحٌم
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مؤكٌد1864362017/201683.25علم1919762ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01ممبنة/تعز/الٌمنأنثىتسنٌم عبد االله علً امٌر الشمٌري

مؤكٌد1365502017/201698.13علم1902688ًمحاسبة2001/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىتسنٌم علً فائد عبدالوهاب

مؤكٌد3065212018/201796.25علم1905220ًادارة اعمال2000/06/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىتكرٌم عبدالغنً دمحم ٌحٌى الغالبً

مؤكٌد3076562018/201787.38علم1904084ًادارة اعمال2000/06/06المظفر/تعز/الٌمنأنثىتمنً طه صالح احمد

مؤكٌد1875082017/201686.63علم1909015ًمحاسبة1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرتمٌم عبدالباسط حسن عبدهللا

مؤكٌد3092582018/201792علم1911265ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/10/30تعز/تعز/الٌمنذكرتمٌم ٌاسر دمحم مرشد

مؤكٌد4446872017/201680.38علم1911842ًادارة اعمال1998/01/01مذٌخرة/اب/الٌمنذكرتوفٌك احمد عبده لاسم

مؤكٌد1412932017/201692.38علم1906216ًادارة اعمال1998/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرتوفٌك حسن دمحم سعٌد الحسنً 

مؤكٌد4113962018/201784.5علم1914011ًادارة اعمال1999/01/01تعز/ شرعب الرونه /تعز/الٌمنذكرتوفٌك عبدالرحمن عبدالعزٌز انعم 

مؤكٌد3214882018/201785علم1912669ًمحاسبة1998/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرتوفٌك عبدالرحٌم عمالن غانم الشٌبانً

مؤكٌد4609802016/201590.63علم1914440ًادارة اعمال1995/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرتوفٌك عبدهللا علً ٌحٌى

مؤكٌد3217602018/201780.5علم1905632ًمحاسبة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرتوهٌب عباس علً علً

مؤكٌد3140182018/201784.75علم1909759ًمحاسبة2000/01/07الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرتوهٌب عبدالرزاق دمحم احمد

مؤكٌد01370452017/201683.75علم1908822ًمحاسبة1999/01/01المظفر /تعز/الٌمنأنثىثرٌا عبده احمد عبده سٌف المباطً

مؤكٌد3178222018/201779.38علم1918571ًتسوٌك2000/04/23صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىثرٌا دمحم عبدالوهاب عبدهللا

3209322018/201781.5علم1904273ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرجابر علً سٌف عبدهللا

3209322018/201781.5علم1915335ًمحاسبة1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرجابر علً سٌف عبدهللا

مؤكٌد3118172018/201784.88علم1912351ًمحاسبة2001/08/10جبل  حبشً/تعز/الٌمنذكرجبران غالب عبده ابراهٌم الهاللً

مؤكٌد4383342016/201590.38علم1919930ًادارة اعمال1998/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرجعفر دمحم احمد عبدالرلٌب 

مؤكٌد3185812018/201783.38علم1912493ًتسوٌك2000/03/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرجالل رٌاض علً دمحم

مؤكٌد004187362018/201786.25علم1919939ًمحاسبة1997/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرجالل فٌصل حامد مبخوت 

مؤكٌد3113092018/201781علم1912544ًمحاسبة1999/05/02جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرجمال جمٌل احمد دمحم 

مؤكٌد1374872017/201678.75علم1912342ًسٌاحة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرجمال جمٌل مهٌوب سالم

مؤكٌد5770922017/201692.5علم1912652ًمحاسبة1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرجمال هاشم هائل احمد

ٌتم تحدٌد الرغبة االولى



تاكٌد%المعدل عام التخرجرلم الجلوسنوع الثانوٌةرلم التنسٌكالتخصصتارٌخ المٌالدمحل المٌالدالنوعاسم الطالبم

(املديهـــة مبهى الكلًــة حبًل سلناى : املركز االمتحانـــٌ  )حشـــــــــــب الرغبة األولـــــــــــــى للطالب  
أٍ طالب ســـــدد رسىم التهشًق ومل يرد امسه ادناه علًــه التىاصل على االرقام التالًة 

ـــ  باالتصال أو عرب الىاتص الرسال نشخة مو الشهد777124129ـــ774796283 ــ777114239 ــ 777047883ــ 

الجمهورٌة الٌمنٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة تعز

نٌابة شؤون الطالب

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(الهظام العام ) 2019/07/19كشف بامساء الطلبة املشتكنلني الجراءات التهشًــق بكلًة العلىم االداريـــة باملديهــة حتى تاريخ 

مؤكٌد1499422017/201681.25علم1913351ًمحاسبة1998/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرجمٌل عبدالجبار دمحم عمالن

مؤكٌد4323812016/201580.88علم1908245ًمحاسبة1998/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرجمٌل علً لائد حٌدر

مؤكٌد4737482014/201383.63علم1914513ًتسوٌك1994/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرجمٌل نعمان حسان مهٌوب العزٌزي

مؤكٌد4605002016/201576.25علم1902461ًتسوٌك1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرجهاد عبدهللا سلطان صالح

مؤكٌد3638472018/201778.13علم1909285ًتسوٌك1989/01/01صاله/تعز/الٌمنأنثىجهاد دمحم صالح احمد

مؤكٌد5679422017/201681.13علم1908763ًادارة اعمال1999/01/04سامع/تعز/الٌمنذكرجواد احمد عبدهللا سعٌد 

مؤكٌد1378352017/201693.63علم1906172ًمحاسبة1999/01/01المظفر /تعز/الٌمنأنثىجوهره دمحم احمد حٌدر الممطري

مؤكٌد4058322018/201778.63علم1912545ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2002/04/04حٌفان/تعز/الٌمنذكرحاتم فٌصل علً دمحم 

1513272017/201686.75علم1913303ًادارة اعمال1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرحارث دمحم ممبل احمد مانع

1513272017/201686.75علم1913874ًالتصاد1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرحارث دمحم ممبل احمد مانع

مؤكٌد3212682018/201779.25علم1907362ًادارة اعمال2001/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرحازم احمد دمحم عبده لاسم

مؤكٌد1427372017/201686.5علم1905361ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرحافظ ابراهٌم عبده سعٌد

مؤكٌد4132782018/201781.75علم1910233ًمحاسبة1999/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرحافظ مهٌوب سلطان الحاج غالب

مؤكٌد1417932017/201683.38علم1914409ًمحاسبة1996/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرحامد دمحم نعمان علً البردادي

مؤكٌد4618962016/201580.88علم1915070ًمحاسبة2000/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرحبٌب حمود عبدالرحمن مسعود

مؤكٌد1400302017/201684.75علم1911106ًتسوٌك1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرحبٌب عبدالحبٌب دمحم فاضل

مؤكٌد5479082018/201789.5علم1912385ًمحاسبة1997/01/01مذٌخرة/اب/الٌمنذكرحذٌفة عبدالباري احمد علً 

مؤكٌد5675292017/201683.38علم1909444ًمحاسبة1999/01/01صالة مدٌنة تعز/تعز/الٌمنذكرحذٌفة عبدالودود عبدهللا ناجً

مؤكٌد3058382018/201788علم1913290ًمحاسبة2000/06/23المنصوره عدن/تعز/الٌمنذكرحذٌفه سعٌددمحم سعٌد

مؤكٌد5692432017/201684.5علم1914079ًادارة اعمال1999/01/01شرعب الرونة /تعز/الٌمنذكرحذٌفه عبدالسالم سعٌد سعٌد 

مؤكٌد3148232018/201786.75علم1912177ًتسوٌك2000/01/01دبع/تعز/تعز/الٌمنذكرحذٌفه دمحم عبدالرلٌب دمحم

مؤكٌد1493492017/201681.25علم1904723ًمحاسبة2000/01/01مشرعه وحدنان/تعز/الٌمنأنثىحروف عادل دمحم علً سٌف

مؤكٌد3088912018/201784.38علم1913670ًمحاسبة1996/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرحسام اكرم غالب دمحم علً الممطري

مؤكٌد3235842018/201781علم1912943ًمحاسبة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرحسام امٌن هزاع اسماعٌل
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مؤكٌد4405072015/201481.13علم1904910ًادارة اعمال1996/01/01المظفر/تعز/تعز/الٌمنذكرحسام جمٌل دمحم عبده سعٌد على الشجاع

مؤكٌد3064512018/201787.13علم1906915ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرحسام عادل سٌف شائف الشرعبً

مؤكٌد4726332015/201491.25علم1903109ًادارة اعمال1997/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرحسام عبدالحكٌم سٌف دمحم

مؤكٌد4405122015/201491.5علم1907762ًمحاسبة1996/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرحسام عبدالحمٌد احمد حسام 

مؤكٌد4612632015/201491.63علم1910603ًتسوٌك1997/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرحسام عبدالرحٌم هزاع احمد

مؤكٌد1383382017/201688.13علم1914058ًمحاسبة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرحسام عبدالغنً طه دمحم السماف

مؤكٌد4132812018/201783علم1905183ًتسوٌك2001/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرحسام عبدالموي سٌف لاسم التبعً

مؤكٌد4464692016/201584.25علم1905679ًمحاسبة1998/01/01الموادم/تعز/الٌمنذكرحسام عبدالملن لاسم علً العٌزري

مؤكٌد04705242015/201481.5علم1912512ًادارة اعمال1997/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرحسام علً عبدالبالً علً

مؤكٌد5747172016/201585.63علم1917121ًمحاسبة1998/10/01المظفر/تعز/الٌمنذكرحسام فكري ممبل مجاهد

مؤكٌد4449472016/201591.25علم1918544ًتسوٌك1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرحسام دمحم احمد عبدالغنً غالب

مؤكٌد3217612018/201781.13علم1912444ًمحاسبة2000/06/22مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرحسام محمود حسن غالب

مؤكٌد3180602018/201776.88علم1914070ًتسوٌك1999/05/21المظفر/تعز/الٌمنذكرحسام نجٌب حمود احمد علً

مؤكٌد1462922017/201681علم1909017ًمحاسبة1995/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرحسان جمٌل حسن عبدهللا

مؤكٌد4325402016/201592علم1910090ًادارة اعمال1997/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرحسٌن سعٌد عبده دمحم

مؤكٌد3070892018/201779.75علم1912389ًمحاسبة2000/11/22المظفر/تعز/الٌمنذكرحسٌن طالل علً عبده

مؤكٌد4609812016/201592.88علم1913212ًادارة اعمال1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرحسٌن عبدالحمٌد احمد شرف االموي

مؤكٌد3160842018/201781.88علم1909024ًمحاسبة1999/11/25الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرحسٌن علً عبدالرحمن عبدالهادي

مؤكٌد3115762018/201777علم1916868ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرحسٌن مهٌوب دمحم عبدالوهاب

مؤكٌد1507412017/201685.5علم1903435ًمحاسبة1997/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرحكٌم عارف عبدهللا علً

مؤكٌد4663642015/201483.63علم1917292ًمحاسبة1997/01/01المسراخ /تعز/الٌمنذكرحكٌم فؤاد دمحم عبده الحداد

مؤكٌد4783002014/201379.75علم1910664ًمحاسبة1995/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىحلٌمة احمد سعٌد مثنى الٌافعً

مؤكٌد4606982015/201484.63علم1912687ًمحاسبة1998/06/28الممبنه/تعز/الٌمنأنثىحماس جمٌل علً دمحم

مؤكٌد3107952018/201794.5علم1909043ًمحاسبة2001/06/12الماهرة/تعز/الٌمنأنثىحماس عبدالبالً عبدالعزٌز فازع
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مؤكٌد4530522016/201586علم1908359ًمحاسبة1997/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرحمدي احمد غالب دمحم

مؤكٌد3217642018/201782.13علم1909302ًمحاسبة2000/01/01مشرعة  وحدنان/تعز/الٌمنذكرحمدي فهد دمحم امٌر

مؤكٌد004373162016/201586.25علم1903306ًمحاسبة1996/01/02شرعب الرونة  /تعز/الٌمنذكرحمزة دبوان سعٌد  خالد

مؤكٌد4405392015/201490.13علم1903965ًمحاسبة1997/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرحمزة عبدالمادر عبده ابراهٌم العزانً

مؤكٌد1495772017/201678علم1911008ًتسوٌك1997/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرحمزة عبدالمادر علً دمحم الرمٌمة 

مؤكٌد4379632016/201587.63علم1908039ًمحاسبة1997/01/01تعز/شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرحمزة علً حسن علً

مؤكٌد1374992017/201687.13علم1903837ًمحاسبة2000/01/01تعز /تعز/الٌمنذكرحمزة دمحم احمد دمحم عبدالصمد الرمٌمة 

مؤكٌد3064222018/201779.63علم1903115ًتسوٌك2001/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرحمزه عبدالرحمن عبدهللا لائد

مؤكٌد1369162017/201684علم1917776ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرحمزه عبدالوهاب علً حسن

مؤكٌد4394812015/201490علم1915510ًمحاسبة1997/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرحمزه فٌصل نعمان علً الممطري

مؤكٌد5710362017/201686.5علم1911000ًمحاسبة2000/01/01شرعب السالم /تعز/الٌمنذكرحمزه دمحم احمد دمحم سٌف 

مؤكٌد5722002017/201680.63علم1913720ًمحاسبة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرحمزه دمحم دمحم علً الحنبلً

مؤكٌد4132842018/201787.37علم1907907ًمحاسبة2000/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرحمزه مفٌد حمود علً 

مؤكٌد3070932018/201783.25علم1908704ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرحمزه ناصر احمد المزهري

مؤكٌد4454712017/201688.88علم1906190ًمحاسبة2000/03/16الشٌخ عثمان/عدن/الٌمنذكرحمزه ناصر حمود علً

مؤكٌد4228772015/201490.38علم1908323ًمحاسبة1996/06/13شرعب السالم/تعز/الٌمنأنثىحنان سٌف علً لاسم

مؤكٌد1491952017/201676علم1916656ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىحنان عبدالجبار لاسم دمحم

مؤكٌد3067842018/201783.25علم1911488ًمحاسبة2000/08/21تعز/تعز/الٌمنأنثىحنان عبدالرحمن ابراهٌم علً الغفاري

مؤكٌد3084652018/201781.75علم1915141ًمحاسبة2000/02/08المظفر/تعز/الٌمنأنثىحنان عبدالعلٌم حسان عبدالخالك

مؤكٌد5619872017/201687.13علم1910992ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىحنان عبدالواحد احمد عبدهللا 

مؤكٌد3111822018/201793.88علم1919842ًالتصاد2000/09/26جبل حبشً/تعز/الٌمنأنثىحنان عبده صالح دمحم

مؤكٌد1381532017/201681علم1906098ًادارة اعمال1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىحنان علً دمحم لاسم احمد عبدهللا

مؤكٌد1365572017/201694.13علم1905852ًادارة اعمال1998/01/01المظفر مدٌنة تعز /تعز/الٌمنأنثىحنان دمحم لاسم علً

مؤكٌد1365592017/201681.75علم1908133ًادارة اعمال1999/06/07المظفر/تعز/الٌمنأنثىحنٌن عبدالعزٌز سعٌد علً العبٌدي
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مؤكٌد1372752017/201695.75علم1916108ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىحنٌن محمود علً عون

مؤكٌد003104622018/201784.88علم1910622ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىحنٌن ٌوسف عٌسى عبدهللا الممطري

مؤكٌد3225822018/201779.63علم1912780ًمحاسبة1990/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىحٌاة عبدالحكٌم عبدالكرٌم حسن

مؤكٌد4594512016/201585.25علم1916711ًادارة اعمال1996/01/01المظفر مدٌنة تعز /تعز/الٌمنأنثىحٌاة لائد غالب دمحم

مؤكٌد3076702018/201780.88علم1904324ًادارة اعمال1999/01/12المظفر - تعز /تعز/الٌمنأنثىخاتمه احمد غالب حسان 

مؤكٌد5603362017/201688.63علم1912394ًمحاسبة1998/01/01تعز/التعزٌة/تعز/الٌمنذكرخاطر عبدالباسط دمحم فارع

مؤكٌد3235882018/201782علم1912929ًمحاسبة2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرخالد عبدالرحمن هزاع اسماعٌل العلٌمً

مؤكٌد5771502017/201690.75علم1904486ًمحاسبة2000/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرخالد فائد امٌن عبدالعزٌز

مؤكٌد3080412018/201777.75علم1905473ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرخالد دمحم احمد عبدهللا البكري

مؤكٌد1371662017/201674.13علم1911942ًتسوٌك1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرخالد دمحم خالد فرحان

مؤكٌد1466752017/201683.5علم1905383ًتسوٌك1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرخالد دمحم سعٌد دمحم

مؤكٌد3088382018/201786.38علم1912892ًادارة اعمال1999/06/15المظفر /تعز/الٌمنذكرخالد ولٌد ممبل دمحم ناصر 

مؤكٌد3637742018/201779.13علم1910180ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرخالد ولٌد ناجً دمحم صالح البعدانً

مؤكٌد3103382018/201778.5علم1914036ًتسوٌك1996/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىخدٌجة علً محسن الوهبانً 

مؤكٌد3095942018/201781.63علم1912726ًادارة اعمال2000/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىخدٌجه فارع  علً سعٌد

مؤكٌد4123152018/201784.38علم1917293ًمحاسبة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرخطاب صادق احمد هزبر سنان

مؤكٌد1531512017/201686.13علم1909038ًمحاسبة2000/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرخطٌب ناظر عبدالواحد عبده

مؤكٌد4092732018/201782.88علم1905860ًمحاسبة2001/01/01سامع/تعز/الٌمنذكرخلدون عبدالرشٌد دمحم عثمان

مؤكٌد1406132017/201682.25علم1906126ًادارة اعمال1998/01/01تعز صاله/تعز/الٌمنأنثىخلود دمحم احمد صالح سلطان

مؤكٌد1381622017/201683.88علم1910579ًمحاسبة2000/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىخلود دمحم لاسم عبدهللا السبئً

مؤكٌد3217662018/201775.75علم1911830ًتسوٌك2000/01/01مشرعة  وحدنان/تعز/الٌمنذكرخلٌفة مكرم عبدهللا علً

مؤكٌد3122592018/201783.75علم1906124ًادارة اعمال1998/02/14جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرخلٌفة ٌحً عبدالواحد سٌف

مؤكٌد3134372018/201783.13علم1908200ًمحاسبة2000/01/04جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرخلٌل خالد عبدالسالم سٌف 

مؤكٌد4678712015/201494.63علم1917713ًمحاسبة1998/01/01مشرعة وعدنان/تعز/الٌمنذكرخلٌل عبدالسالم علً ناصر احمد
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مؤكٌد1378502017/201674.5علم1903834ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01المظفر/تعز/تعز/الٌمنأنثىخولة احمد سرحان حسن ٌحٌى

مؤكٌد5733862018/201780.13علم1917558ًمحاسبة2000/01/01مذٌخرة /اب/الٌمنذكرخولة احمد ممبل احمد

مؤكٌد4591232016/201591.75علم1909374ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىخولة فؤاد عبدالسالم ردمان

مؤكٌد4594602016/201588.75علم1909969ًمحاسبة1997/06/16المظفر/تعز/الٌمنأنثىخولة فؤاد منصور عبداللطٌف 

مؤكٌد3215842018/201778.38علم1909128ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/06/22مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنأنثىخولة دمحم احمد دمحم ناجً

مؤكٌد01871742017/201690.38علم1913110ًمحاسبة1998/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنأنثىخولة ٌوسف عبدالمجٌد عبده

مؤكٌد1391052017/201685.75علم1904177ًمحاسبة1999/01/01الماهره/تعز/الٌمنأنثىدالٌا عبدهللا احمد لحطان

مؤكٌد4454632016/201584.13علم1910404ًمحاسبة1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرداود عبدهللا عمالن اسماعٌل

مؤكٌد1484502017/201679.5علم1910318ًمحاسبة1998/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرداوود عبدالمجٌد لاسم سعٌد 

مؤكٌد3076742018/201790.25علم1917448ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/03/27المظفر/تعز/الٌمنأنثىدعاء احسان عبدالمادر عبدالجبار

مؤكٌد1381682017/201689.88علم1902804ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىدعاء احمد عبدهللا علً سعد الحضوري

مؤكٌد3076762018/201785.63علم1903926ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/05/03المظفر/تعز/الٌمنأنثىدعاء خلٌل احمد دمحم سعٌد عثمان االكحلً

مؤكٌد1378532017/201694.5علم1903659ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىدعاء علً احمد غالب

مؤكٌد3095982018/201778.63علم1903250ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىدعاء علً احمد دمحم الجندبً

مؤكٌد3067992018/201787.63علم1912421ًمحاسبة2001/03/22المظفر/تعز/الٌمنأنثىدالل عبدالسالم سفٌان عبدالمادر البرٌهً

مؤكٌد04370602016/201585.88علم1911766ًمحاسبة1998/01/01الرونة/تعز/الٌمنذكردلٌل مهٌوب عبدالغنً علً

مؤكٌد1493562017/201680.38علم1903267ًمحاسبة1999/01/01مشرعه وحدنان/تعز/الٌمنأنثىدنٌا سلطان عبده ممبل عمالن 

مؤكٌد1516472017/201683.5علم1911153ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01المعافر/تعز/الٌمنأنثىدٌانا عبدالوهاب عبدالرلٌب ناجً العكادي

مؤكٌد3097442018/201784.13علم1906260ًمحاسبة2001/06/03الماهرة/تعز/الٌمنأنثىدٌنا  مختار علً ممبل

مؤكٌد5650332017/201685علم1917106ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىدٌنا خالد دمحم سعٌد

مؤكٌد4604902014/201378.88علم1903201ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/01/01المظفر/تعز/تعز/الٌمنأنثىدٌنا عبدالسالم عبدهللا سعٌد المخالفً 

مؤكٌد01397892017/201695.75علم1906298ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىدٌنا فتح الرحٌم عبدالبالً السروري

مؤكٌد4523852016/201580.13علم1906911ًادارة اعمال1996/01/01المعافر/تعز/الٌمنأنثىدٌنا منصور عبده سٌف

مؤكٌد5450832018/201786.75علم1913454ًمحاسبة2000/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرذي النون فٌصل عبدالولً عبدالمعطً
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(الهظام العام ) 2019/07/19كشف بامساء الطلبة املشتكنلني الجراءات التهشًــق بكلًة العلىم االداريـــة باملديهــة حتى تاريخ 

مؤكٌد1386082017/201686.25علم1903513ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكررافت صادق دمحم علً

مؤكٌد4448502016/201589.75علم1904554ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01صالة/تعز/الٌمنذكررافت عبدالجلٌل دمحم عبده

مؤكٌد4413852015/201482.88علم1912949ًتسوٌك1996/01/01تعز/تعز/الٌمنذكررافت عبدالغنً عبدهللا عبده

مؤكٌد4621932014/201384.13علم1910513ًمحاسبة1996/06/17المظفر /تعز/الٌمنذكررافد عنان فائد عبدلعزٌز الشمٌري

مؤكٌد1492632017/201681.88علم1911527ًمحاسبة1999/01/01مشرعه وحدنان/تعز/الٌمنذكررافع عبدالرحمن صادق محمود

مؤكٌد1363992017/201686.5علم1906782ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المظفر /تعز/الٌمنأنثىرالٌه عبدالعظٌم احمد علً

مؤكٌد3637832018/201783.5علم1908775ًمحاسبة2001/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرراكان جمال سعٌد هزاع الشرعبً

مؤكٌد03089202018/201784علم1908827ًتسوٌك2000/03/22الماهرة/تعز/الٌمنذكررامً عبدالرلٌب عبدالجلٌل دمحم

مؤكٌد4178492018/201786علم1914065ًمحاسبة2000/11/27الرونة/تعز/الٌمنذكررائف احمد سعٌد عبده

مؤكٌد3154592018/201797.25علم1900047ًمحاسبة2001/02/28الوحدة/صنعاء/الٌمنأنثىربا حافظ علً سعٌد الشرجبً

مؤكٌد3217682018/201779.38علم1920145ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرربٌع عبدالسالم دمحم دمحم ناجً التوٌجً

مؤكٌد1492662017/201684.63علم1907919ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرربٌع عبده لائد سعٌد

مؤكٌد3096022018/201780.5علم1902771ًادارة اعمال2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىرحاب اسماعٌل كامل عبدهللا سري

مؤكٌد5839412017/201689.25علم1907761ًادارة اعمال1990/01/01شرعب الرونه/تعز/الٌمنأنثىرحاب عبدالحمٌد احمد حسام الشرعبً

مؤكٌد3171282018/201784.88علم1913283ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/04/01الموادم/تعز/الٌمنأنثىرحاب عبدالكرٌم سعٌد احمد

مؤكٌد1479082017/201685.88علم1912352ًادارة اعمال2000/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىرحمة عبدالخالك عبدهللا حمٌد

مؤكٌد3244112018/201792.88علم1914102ًمحاسبة2000/01/01ممبنة-تعز /تعز/الٌمنأنثىرحمة عبدالرحمن دمحم سالم

مؤكٌد1389142017/201693.88علم1904881ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىرحمه منصور لائد دمحم شرف

مؤكٌد04339252016/201587.13علم1912509ًمحاسبة1998/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكرردٌان فؤاد راوح مكرد

مؤكٌد5863462015/201491.5علم1913366ًادارة اعمال1995/03/02الحشا/الضالع/الٌمنذكررسالن سعٌد فارع خالد المسلمً

مؤكٌد5738782017/201687.25علم1913280ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكررشٌد امٌن دمحم علً امٌن

مؤكٌد4162752014/201383.88علم1913797ًمحاسبة1995/01/01سامع/تعز/الٌمنذكررشٌد عبدالملن طارش عبدهللا

مؤكٌد04515712016/201589علم1909040ًادارة اعمال1999/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكررشٌد دمحم دمحم ناجً العبٌدي

مؤكٌد4617802016/201583.75علم1914048ًمحاسبة1998/01/01صاله/صنعاء/الٌمنذكررضوان علً دمحم سٌف حٌدر الٌوسفً
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مؤكٌد3637882018/201783.13علم1907841ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكررضوان دمحم احمد علً صالح حجٌره

مؤكٌد01378722017/201691علم1907284ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىرغد عبدالحكٌم دمحم عبدالهادي شهاب

مؤكٌد4116252018/201792.25علم1909048ًادارة اعمال2000/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىرغدة وهٌب دمحم عبدالعزٌز

مؤكٌد4388742016/201587.38علم1915101ًمحاسبة1999/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىرغده عبدالعزٌز طاهر سعٌد

مؤكٌد3199102018/201779.13علم1904194ًتسوٌك2000/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكررفعت دمحم عبدالسالم هزاع

مؤكٌد3090422018/201790علم1909243ًمحاسبة2000/01/01المظفر /تعز/الٌمنأنثىرفٌده صادق عبدالوهاب مرشد الشرعبً

مؤكٌد4360852016/201582علم1909221ًمحاسبة1998/01/01سامع/تعز/الٌمنذكررلٌب عبدالبالً عبدهللا غالب

مؤكٌد4594812016/201586.38علم1912550ًمحاسبة1999/06/22المظفر/تعز/الٌمنأنثىرلٌة احمد مرشد صالح المرشدي

مؤكٌد3097532018/201786.5علم1911935ًمحاسبة2000/08/02التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىرلٌة دمحم عبدالرحمن احمد 

مؤكٌد3097542018/201789.13علم1913824ًادارة اعمال1999/09/09الماهرة/تعز/الٌمنأنثىرنا جمٌل عبدالجبار محفوظ الشمٌري

مؤكٌد4050932016/201584علم1913891ًادارة اعمال1997/03/11الماهرة /تعز/الٌمنأنثىرنا رائد عبده دمحم عبدهللا العمرانً 

مؤكٌد4390282015/201492.88علم1919090ًادارة اعمال1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنأنثىرنا شهاب دمحم رسام الشمٌري

مؤكٌد1389182017/201681.25علم1906069ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىرنا عبدالرحٌم دمحم مرشد الغزالً

مؤكٌد4614592014/201387.5علم1909910ًمحاسبة1995/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىرنا عبدالرلٌب دمحم حسن

مؤكٌد1365942017/201683.75علم1915279ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01المظفر /تعز/الٌمنذكررندا لاسم سٌف ممبل 

مؤكٌد4386692015/201493.63علم1909689ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىرهام احمد ثابت عبدالواحد

مؤكٌد01409212017/201695.25علم1912982ًمحاسبة2000/01/01جبل  حبشً/تعز/الٌمنأنثىرهام عبده دمحم عبدالوارث

مؤكٌد4512962016/201589.38علم1914879ًمحاسبة1997/01/01مشرعه وحدنان /تعز/الٌمنذكررهٌب شكري احمد دمحم عبدهللا الجحٌشً 

مؤكٌد1373022017/201688.88علم1911068ًادارة اعمال1998/01/01المظفر /تعز/الٌمنأنثىروان دمحم سعٌد حسن

مؤكٌد1373032017/201691.5علم1906231ًمحاسبة1999/01/01المظفر مدٌنه تعز/تعز/الٌمنأنثىروى ٌاسر سعٌد دمحم

مؤكٌد4066472018/201787.25علم1902787ًمحاسبة2000/05/02حٌفان/تعز/الٌمنأنثىروٌد

مؤكٌد4612642015/201490.13علم1911100ًتسوٌك1997/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرروٌدان مجلً لائد دمحم سٌف

مؤكٌد3104812018/201779.5علم1914960ًادارة اعمال2001/03/09تعز/تعز/الٌمنأنثىرؤى منٌر دمحم عبدالمادر

مؤكٌد3134392018/201791علم1909545ًمحاسبة2000/04/25جبل حبشً/تعز/الٌمنذكررٌاض عبدالمادر غالب همام
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مؤكٌد3075262018/201789.5علم1910473ًمحاسبة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكررٌاض محفوظ بجاش دمحم الشرعبً

001536092017/201675.13علم1910048ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكررٌان عادل دمحم ضبعان

1536092017/201675.13علم1910032ًتسوٌك1999/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكررٌان عادل دمحم ضبعان

مؤكٌد1461382017/201686.38علم1911714ًمحاسبة2000/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكررٌان عبدالرلٌب احمد ممبل

مؤكٌد1368642016/201588.69علم1912259ًتسوٌك1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكررٌان عبدهللا سعٌد اسماعٌل

مؤكٌد3177662018/201776.88علم1912757ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/05/05الموادم/تعز/الٌمنذكررٌان دمحم لائد بجاش الشمٌري

مؤكٌد5681262017/201679.63علم1911301ًمحاسبة1999/01/01سامع/تعز/الٌمنذكررٌان محمود سٌف عثمان

مؤكٌد4339932016/201586.88علم1907347ًتسوٌك1997/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكررٌدان جازم عبدهللا ثابت

مؤكٌد1406192017/201677.75علم1909485ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01صاله/تعز/الٌمنأنثىرٌم دمحم حسن ابراهٌم

مؤكٌد4388872015/201490.13علم1915447ًادارة اعمال1995/01/01المظفر مدٌنة تعز /تعز/الٌمنأنثىرٌم منصور دمحم علً الفمٌه

مؤكٌد03077122018/201781علم1902971ًمحاسبة2001/01/25المظفر/تعز/الٌمنأنثىرٌنا عادل عبدهللا علً

مؤكٌد1366032017/201687علم1903065ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىرٌنا عارف عبد الجلٌل عبدهللا الممطري

مؤكٌد4722012015/201490.5علم1913213ًمحاسبة1996/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرزاهر عبدالسالم احمد عبده

مؤكٌد4686132016/201584.25علم1916659ًادارة اعمال1995/01/01جبل راس/الحدٌدة/الٌمنذكرزاهر عبدالكرٌم دمحم صالح سالم الوزان

1430562017/201677.38علم1909054ًتسوٌك1999/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرزائد سلطان عبده دمحم الشٌبانً

1430562017/201677.38علم1912370ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرزائد سلطان عبده دمحم الشٌبانً

مؤكٌد5606262017/201690.75علم1912179ًادارة اعمال2000/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنأنثىزبٌدا عبدالحمٌد دمحم جعفر 

مؤكٌد5629332017/201685.5علم1908540ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرزكرٌا حسن علً غالب الجعفري

مؤكٌد1375252017/201677علم1903865ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/06/02المظفر مدٌنة تعز/تعز/الٌمنذكرزكرٌا شولً سلٌمان مسعود

مؤكٌد4181302018/201790.25علم1916390ًمحاسبة2000/07/03ممبنة /تعز/الٌمنذكرزكرٌا عادل دمحم احمد 

مؤكٌد5744202016/201577علم1904464ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرزكرٌا عبدالوهاب دمحم فضل

مؤكٌد1464142017/201680.25علم1910225ًتسوٌك1997/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرزكرٌا دمحم سعٌد لاسم

مؤكٌد4541942016/201584علم1908428ًادارة اعمال1999/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرزهٌر فؤاد مهٌوب دمحم

مؤكٌد4200742018/201782.88علم1906300ًمحاسبة2001/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرزٌاد احمد دمحم لاسم

ٌتم تحدٌد الرغبة االولى

ٌتم تحدٌد الرغبة االولى
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مؤكٌد3080612018/201777.13علم1906677ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/02/28المظفر/تعز/الٌمنذكرزٌاد توفٌك عبدالوهاب احمد

مؤكٌد5762542017/201689.5علم1913372ًمحاسبة1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرزٌاد حسن احمد عبدالسالم

مؤكٌد5763402017/201685.88علم1903018ًمحاسبة1995/05/01ممبنه/تعز/الٌمنذكرزٌاد ظافر دمحم علً

مؤكٌد6116712015/201480علم1916609ًادارة اعمال1994/07/24اب/السٌانً/اب/الٌمنذكرزٌاد عبدهللا دمحم لاسم الزاهري

مؤكٌد3216152018/201778.63علم1912471ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/10/06مشرعه وحدنان /تعز/الٌمنذكرزٌاد عبده غالب دمحم 

مؤكٌد004392942016/201584.63علم1909195ًمحاسبة1994/06/12شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرزٌاد علً حسن دمحم

مؤكٌد4576582015/201489.75علم1909349ًادارة اعمال1997/03/02مذٌخرة/اب/الٌمنذكرزٌاد دمحم دمحم عبده

مؤكٌد4200752018/201783.38علم1906539ًادارة اعمال2001/01/01تعز/ صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرزٌد حمود غالب عبده

مؤكٌد03638012018/201786.38علم1911749ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرزٌد عبدالحكٌم علً عبدالولً

مؤكٌد3116952018/201790.88علم1913949ًادارة اعمال2000/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرزٌد عبدالسالم عبدهللا حزام

مؤكٌد3214962018/201786علم1904396ًتسوٌك2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرزٌد عبدالنور علً دمحم اسعد

مؤكٌد3175622018/201778.75علم1909487ًتسوٌك2000/11/11صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرزٌد دمحم سعٌد لاسم 

مؤكٌد4137032018/201786علم1913961ًادارة اعمال2001/01/01تعز شرعب السالم/تعز/الٌمنأنثىزٌنب حمود لائد لاسم سعٌد

مؤكٌد3217312018/201785علم1913740ًادارة اعمال2000/01/01مشرعة وحدنان /تعز/الٌمنأنثىزٌنب علً عبدة سعٌد مغرم

مؤكٌد1366122017/201688.5علم1917912ًمحاسبة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىسارة احمد علً مرشد هزٌر

مؤكٌد3097602018/201786.62علم1917911ًمحاسبة2000/08/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىسارة معاذ  خالد هزبر

مؤكٌد2017/201690.63 0137074علم1904979ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىساره لائد غالب صالح سٌف 

مؤكٌد3242042018/201785.13علم1910081ًمحاسبة1998/06/16المعافر/تعز/الٌمنذكرسالم احمد سالم لاسم

مؤكٌد5839222017/201683.38علم1910176ًمحاسبة1999/07/21الماهر/تعز/الٌمنأنثىسالً سمٌر عبدالرحمن نعمان صالح االغبري

مؤكٌد4329622016/201582.63علم1917382ًمحاسبة1996/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىسالً عبده حمٌد سعٌد ممبل

مؤكٌد003257232018/201786.13علم1914645ًمحاسبة2000/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرسام عارف احمد عبده سٌف

مؤكٌد3080652018/201781.13علم1903013ًمحاسبة2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرسام مصطفً عبدهللا الضمري

مؤكٌد3134452018/201779.75علم1906831ًمحاسبة2000/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرسامح عبدالحكٌم حسن ممبل 

مؤكٌد4330782016/201584.25علم1919966ًادارة اعمال1999/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكرسامر انٌس ثابت مجاهد
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مؤكٌد3236002018/201779علم1912965ًتسوٌك1998/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرسامر لاسم غالب بن غالب

مؤكٌد4666942014/201383علم1914941ًتسوٌك1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرسامً امٌن سعٌد خالد الشرعبً

مؤكٌد4392962016/201587.63علم1906788ًمحاسبة1996/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرسامً عبدهللا خالد غالب

مؤكٌد3217082018/201783.88علم1909067ًمحاسبة2000/01/01مشرعة وحدنان /تعز/الٌمنذكرسامً دمحم عبدالمادر عباس 

مؤكٌد4511742016/201585علم1905480ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/05/20مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرسامً دمحم عبدالوهاب عبدالغنً

مؤكٌد3068282018/201791.75علم1920154ًمحاسبة2000/02/02المظفر/تعز/الٌمنأنثىسامٌه نصر عبده صالح الشرعبً

مؤكٌد1473682017/201678.63علم1909231ًتسوٌك1992/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىسحر عبدهللا ناجً لائد

مؤكٌد3077292018/201780علم1904542ًادارة اعمال1999/09/25المظفر/تعز/الٌمنأنثىسحر عبده سعٌد دمحم مهدي

مؤكٌد4387692015/201489.13علم1903053ًمحاسبة1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىسعاد عبدهللا شمسان سعٌد

مؤكٌد4565642016/201587.13علم1917586ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01المواسط/تعز/الٌمنأنثىسعادة عبده اسماعٌل عثمان

مؤكٌد3075292018/201779.75علم1914918ًتسوٌك1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرسعٌد ناصر سعٌد راوح

مؤكٌد4062292018/201780.63علم1912586ًمحاسبة2000/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكرسعٌد ولٌد سعٌد دمحم

مؤكٌد3218342018/201777.38علم1914061ًتسوٌك2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرسلطان عبدهللا سلطان عبده شرف

مؤكٌد3075302018/201777.75علم1918411ًتسوٌك1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرسلمان عبده دمحم ابكر

مؤكٌد3100212018/201778.63علم1915374ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/02/02الماهرة/تعز/الٌمنذكرسلمان دمحم طاهر لاسم العمرانً

مؤكٌد3065372018/201790.13علم1907623ًادارة اعمال2000/04/14مذٌخرة /تعز/الٌمنأنثىسلمى عبده عبدهللا لاسم الحزمً 

مؤكٌد1366212017/201684علم1909118ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىسلوان مختار علً عبدالمجٌد المباطً

مؤكٌد3080692018/201784.5علم1903777ًمحاسبة2000/09/06المظفر/تعز/الٌمنذكرسلٌم ٌوسف عبدالرزاق احمد 

مؤكٌد1411422017/201683.38علم1919612ًادارة اعمال1997/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرسلٌمان ثابت شداد لحطان

مؤكٌد3236032018/201781.5علم1911648ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرسلٌمان دمحم غالب منصر

مؤكٌد3259382018/201781.5علم1903442ًمحاسبة1999/02/01المواسط/تعز/الٌمنذكرسلٌمان منور عبد الغنً  عبده

مؤكٌد4098872018/201789.75علم1910662ًادارة اعمال2001/01/01شرعب الرونه/تعز/الٌمنأنثىسماء احمد انعم سعٌد زائد

مؤكٌد03073152018/201788.25علم1912792ًمحاسبة2001/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىسمر عبدالموي سعٌد علً

مؤكٌد3094582018/201781.13علم1917432ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىسمر علً  حسن احمد



تاكٌد%المعدل عام التخرجرلم الجلوسنوع الثانوٌةرلم التنسٌكالتخصصتارٌخ المٌالدمحل المٌالدالنوعاسم الطالبم

(املديهـــة مبهى الكلًــة حبًل سلناى : املركز االمتحانـــٌ  )حشـــــــــــب الرغبة األولـــــــــــــى للطالب  
أٍ طالب ســـــدد رسىم التهشًق ومل يرد امسه ادناه علًــه التىاصل على االرقام التالًة 

ـــ  باالتصال أو عرب الىاتص الرسال نشخة مو الشهد777124129ـــ774796283 ــ777114239 ــ 777047883ــ 

الجمهورٌة الٌمنٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة تعز

نٌابة شؤون الطالب

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(الهظام العام ) 2019/07/19كشف بامساء الطلبة املشتكنلني الجراءات التهشًــق بكلًة العلىم االداريـــة باملديهــة حتى تاريخ 

مؤكٌد1370792017/201691علم1914156ًمحاسبة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىسمر علً لاسم ٌحٌى الصغٌر الرٌمً

مؤكٌد3110442018/201779.13علم1912516ًادارة اعمال1998/05/15صاله/تعز/الٌمنأنثىسمٌة عبدالغنً لاسم سعٌد

مؤكٌد5182432016/201582.13علم1912860ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01صنعاء/ ارحب /تعز/الٌمنذكرسمٌر درهم سٌف دمحم الصبري

مؤكٌد03077352018/201787.13علم1918619ًمحاسبة2000/10/05المظفر/تعز/الٌمنأنثىسمٌه حمود عبدالجلٌل العامري

مؤكٌد3106342018/201783.88علم1919180ًادارة اعمال1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىسمٌه عبداللطٌف عباس احمد المغربً

مؤكٌد3090752018/201783.13علم1909941ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/06/15الشهٌد الحكٌمً /تعز/الٌمنأنثىسمٌه عبدالواسع احمد حسن 

مؤكٌد3068432018/201792.25علم1902766ًمحاسبة2000/05/02المظفر/تعز/الٌمنأنثىسناء عبدالرلٌب غالب حسن المجٌدي 

مؤكٌد3105042018/201777.5علم1916640ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1990/03/05تعز/تعز/الٌمنأنثىسندس اسماعٌل ابراهٌم فرحان

مؤكٌد4588682016/201585.88علم1913053ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىسهارى دمحم محمود ٌحٌى

مؤكٌد5185902015/201476.38علم1909650ًتسوٌك1996/01/01االمانه/ معٌن /صنعاء/الٌمنأنثىسهى فائد حسن احمد سٌف الشمٌري

مؤكٌد4375452016/201591.75علم1916329ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/06/29شرعب الرونة /تعز/الٌمنأنثىسهٌر جمال فرحان عبده حسن 

مؤكٌد5756122017/201684.63علم1904445ًادارة اعمال1999/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرسهٌل فٌصل علً فارع

مؤكٌد3108402018/201786.5علم1915804ًادارة اعمال2001/09/06صالة/تعز/الٌمنذكرسهٌل كمال حسن علً حسان

مؤكٌد3090772018/201785.63علم1911770ًادارة اعمال2001/01/03المظفر/تعز/الٌمنأنثىسهٌله حمود عبده عثمان 

مؤكٌد1467122017/201678.25علم1905575ًتسوٌك1996/01/01صٌر الموادم/تعز/الٌمنأنثىسورٌا عبدالمادر سعٌد احمد 

مؤكٌد4552252016/201583.63علم1906842ًمحاسبة1997/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرشاكر احمد عبدالرلٌب دمحم

مؤكٌد04395082015/201485.13علم1908625ًالتصاد1997/01/01الرونة/تعز/الٌمنذكرشاكر حسن  ناجً فرحان

مؤكٌد04605162016/201579.25علم1914013ًتسوٌك1995/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرشاكر فهمً هائل دمحم ثابت

مؤكٌد3090842018/201789علم1911242ًمحاسبة2001/06/18المظفر/تعز/الٌمنأنثىشذا عبدهللا ابراهٌم دمحم حمود 

مؤكٌد3066832018/201783.88علم1904475ًادارة اعمال2000/07/05المظفر/تعز/الٌمنأنثىشذى احمد علً ثابت المطري

مؤكٌد1442992017/201681.88علم1913178ًادارة اعمال2000/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىشذى رٌاض سعٌد دمحم البذٌجً

مؤكٌد3090832018/201787.5علم1909174ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/05/05المظفر /تعز/الٌمنأنثىشذى طارق عبدالغنً شمسان

مؤكٌد4068422018/201777.25علم1914052ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/07/27تعز/تعز/الٌمنأنثىشذى عبدالباسط دمحم علً السامعً

مؤكٌد3186352018/201790علم1904181ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/07/21صبرالموادم/تعز/الٌمنأنثىشذى علً دمحم سعد
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مؤكٌد04562802015/201491علم1908833ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرشرف احمد عبده فرحان

مؤكٌد5725732017/201680.25علم1907087ًادارة اعمال1999/01/01أب/مذٌخرة/تعز/الٌمنأنثىشروق احمد مهٌوب حسن

مؤكٌد1389432017/201686.88علم1913655ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىشروق علً ٌحٌى ناصر الحداد

مؤكٌد3133222018/201781علم1905435ًمحاسبة1997/11/15جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرشرٌف دمحم عبده حزام عبدهللا 

مؤكٌد3057082018/201790علم1909064ًمحاسبة2000/11/13زنجبار/ابٌن/الٌمنأنثىشرٌفة عبدالوهاب دمحم علوان

مؤكٌد3174042018/201783.13علم1909869ًمحاسبة2001/09/03صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرشعٌب عبده احمد علً

مؤكٌد3212822018/201779.38علم1907360ًادارة اعمال2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرشكري غالب عبده احمد عبدهللا

مؤكٌد3072192018/201778.5علم1905513ًتسوٌك2000/04/01المظفر/تعز/الٌمنذكرشمسان احمد عبدهللا شمسان

مؤكٌد4178512018/201784.75علم1915651ًمحاسبة2000/01/01ممبنه/تعز/الٌمنذكرشهاب سالم دمحم عبدهللا

مؤكٌد3174052018/201780.75علم1903821ًادارة اعمال2000/10/11صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرشهاب شعبان دمحم حسان

مؤكٌد4678762015/201495.75علم1911009ًتسوٌك1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرشهاب عبدالمادر عبدهللا سعٌد

مؤكٌد3119522018/201789.25علم1904412ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/04/28جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرشهاب عبدالكرٌم لاسم دمحم

مؤكٌد3088442018/201787.75علم1909684ًتسوٌك2000/01/01المظفر /تعز/الٌمنذكرشهاب علً عبدالغنً عبداللطٌف 

مؤكٌد3638202018/201784.5علم1908565ًمحاسبة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرشهاب محمود علً حزام

مؤكٌد3220452018/201782.5علم1913084ًادارة اعمال2000/01/01المعافر/تعز/الٌمنأنثىشهٌدة عادل سلطان دمحم

مؤكٌد4426122015/201491.38علم1912801ًمحاسبة1997/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىشٌماء امٌن علً لاسم الصانع

مؤكٌد4622452015/201494.5علم1912561ًمحاسبة1993/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنأنثىشٌماء امٌن دمحم احمد 

مؤكٌد4657452014/201387.38علم1917462ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/10/29صالة/تعز/الٌمنأنثىشٌماء امٌن مهٌوب مجاهد الٌوسفً

مؤكٌد4585832016/201590علم1908616ًمحاسبة1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىشٌماء حمٌد مصطفى احمد علً

مؤكٌد3178352018/201779.38علم1911513ًادارة اعمال2000/05/21صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىشٌماء طاهر مهٌوب علً

مؤكٌد03097792018/201787.13علم1912837ًادارة اعمال1999/06/23الماهره/تعز/الٌمنأنثىشٌماء عبدالحكٌم علً احمد

مؤكٌد3161812018/201789.13علم1910186ًادارة اعمال2000/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنأنثىشٌماء عبده سعٌد دمحم علً الظافري

مؤكٌد03065442018/201784.25علم1905925ًمحاسبة2000/08/17المظفر/تعز/الٌمنأنثىشٌماء دمحم سعٌد مرشد

مؤكٌد3348952018/201798.13علم1903699ًادارة اعمال2000/05/31المبٌطة/لحج/الٌمنأنثىشٌماء ناصر عبدالبالً عبدالوهاب
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مؤكٌد4449142016/201588.25علم1913477ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىشٌماء نبٌل عبدالغنً احمد الشامً 

مؤكٌد3096312018/201781.38علم1912446ًالتصاد2000/01/01الماهرة /تعز/الٌمنأنثىشٌماء نبٌل علً علً الحاضري

مؤكٌد4056792018/201789.63علم1916334ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المظفر مدٌنة تعز/تعز/الٌمنأنثىشٌماء ولٌد عبدالعزٌز سعٌد الحكٌمً

مؤكٌد5756162017/201684.38علم1915926ًمحاسبة1998/01/01ممبنة /تعز/الٌمنذكرصابر ٌحٌى علً ناجً 

مؤكٌد3638222018/201784.38علم1913841ًمحاسبة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرصادق انور احمد علً السباعً

مؤكٌد4452332016/201589.75علم1910441ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرصادق سلطان ابراهٌم اسماعٌل 

مؤكٌد4104732018/201784.35علم1913329ًمحاسبة1999/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرصخر عبدالغفار سٌف عبدهللا

مؤكٌد1851682017/201691.63علم1919559ًتسوٌك1987/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرصدام حسن عبدالجبار حزام

مؤكٌد1382112017/201680.12علم1902828ًمحاسبة1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىصفاء احمد سٌف غالب سعٌد

مؤكٌد3064002018/201797.5علم1915143ًمحاسبة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىصفاء خالد عبدالجلٌل عبده ثابت

مؤكٌد4588862016/201589.13علم1908429ًادارة اعمال1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىصفاء عامر حزام دمحم علً

مؤكٌد3085182018/201781.38علم1916359ًادارة اعمال2001/08/06المظفر- تعز /تعز/الٌمنأنثىصفاء دمحم علً دمحم سعٌد حالوه

مؤكٌد1460222017/201677علم1902538ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرصفوان عبدهللا دمحم سلطان 

مؤكٌد3107752018/201781.5علم1910572ًمحاسبة2000/06/17الماهرة/تعز/الٌمنذكرصمر دمحم احمد فارع

مؤكٌد03064542018/201791.5علم1908555ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرصالح احمد عبد الكرٌم دمحم

مؤكٌد04510172016/201590علم1907002ًمحاسبة1997/01/01مشرعةوحدنان/تعز/الٌمنذكرصالح احمد علً سعٌد دمحم الرمٌمة

مؤكٌد3174062018/201776.88علم1911421ًتسوٌك2001/11/05صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرصالح حسن عبدالواحد احمد

مؤكٌد4639362016/201590.63علم1912930ًادارة اعمال1999/01/01المٌناء/الحدٌدة/الٌمنذكرصالح حسٌن عبده حسان

مؤكٌد4537212015/201491.25علم1904956ًمحاسبة1996/01/01دمنة خدٌر /تعز/الٌمنذكرصالح صادق دمحم احمد

مؤكٌد1507532017/201676.5علم1911863ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرصالح عبدالفتاح احمد احمد

مؤكٌد3217722018/201777.63علم1904564ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرصالح عبدهللا عبدالجلٌل عبدالرحمن الرمٌمة

مؤكٌد4321022016/201585علم1910552ًادارة اعمال1997/01/01جبل  حبشً/تعز/الٌمنذكرصالح عبده ناجً فارع

مؤكٌد4495772015/201488.75علم1908159ًادارة اعمال1995/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرصالح دمحم حسن علً

مؤكٌد003089222018/201793.38علم1910987ًادارة اعمال2000/08/17تعز/تعز/الٌمنذكرصالح نجٌب احمد دمحم الفتاحً
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مؤكٌد3217732018/201780.25علم1906772ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرصهٌب احمد علً سٌف

مؤكٌد4561752016/201585.63علم1914226ًادارة اعمال1996/01/01صاله/تعز/الٌمنذكرصهٌب حزام دمحم احمد

مؤكٌد004544602015/201484.75علم1910634ًمحاسبة1998/01/01تعز/شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرصهٌب عبده دمحم صالح

مؤكٌد2171352017/201689.56علم1913694ًادارة اعمال2000/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىضحى احمد دمحم مهٌوب

مؤكٌد03108592018/201785.25علم1912902ًمحاسبة2001/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرضٌاء ادرٌس علً عبده

مؤكٌد4607002015/201488.5علم1913331ًادارة اعمال1998/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرضٌاء سلطان هزاع  عبده 

مؤكٌد3217742018/201776علم1903143ًتسوٌك1999/01/01مشرعة وحدنان  /تعز/الٌمنذكرضٌاء عبدالسالم دمحم عبدالحمٌد

مؤكٌد3123252018/201780.63علم1905822ًمحاسبة2000/03/02جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرضٌاء دمحم احمد عبدهللا

مؤكٌد4513092016/201589.38علم1913909ًمحاسبة1998/01/01مشرعه وحدنان/تعز/الٌمنذكرضٌاء نعمان عبده عبدهللا

مؤكٌد1494182018/201786علم1913782ًتسوٌك1998/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرطارق عبدالسالم دمحم سعٌد العامري

مؤكٌد3088462018/201787.88علم1918063ًادارة اعمال2000/07/09المظفر/تعز/الٌمنذكرطارق عبده حسن  ثابت 

مؤكٌد1450432017/201683.88علم1909802ًمحاسبة1999/12/12الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرطاهر عبدالملن طاهر عبدالعزٌز السماف

مؤكٌد4601372016/201589علم1909609ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرطالل دمحم دمحم احمد 

مؤكٌد4189002018/201789.88علم1913963ًمحاسبة2000/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرطه عبدالحافظ نصر عبدالرحمن

مؤكٌد3100492018/201778.63علم1903995ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/05/08الماهرة/تعز/الٌمنذكرطه عبدالرحمن عبدهللا سٌف

مؤكٌد4669212015/201491.88علم1912307ًادارة اعمال1997/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرطه عبدهللا احمد سالم

مؤكٌد1393812017/201689.88علم1906315ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرطه دمحم احمد فرحان

مؤكٌد4472612016/201586.13علم1915650ًادارة اعمال1997/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىطٌبة سلٌمان عوض غالب

مؤكٌد3161322018/201780.5علم1913253ًمحاسبة1995/03/02المظفر/تعز/الٌمنذكرظافر احمد عبده دمحم

مؤكٌد4004602018/201785علم1919946ًمحاسبة2000/09/14التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعابد عبده حمٌد نصر 

مؤكٌد4619162016/201576.63علم1907176ًتسوٌك1997/01/01صاله/تعز/الٌمنذكرعادل عبدهللا لائد سالم الرٌاشً

مؤكٌد1393822017/201694.38علم1908664ًادارة اعمال1998/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرعادل دمحم عبده هزاع 

مؤكٌد3122662018/201782.25علم1919057ًمحاسبة1999/05/14جبل  حبشً/تعز/الٌمنذكرعادل هاشم هزاع دمحم

مؤكٌد5681322017/201681.88علم1910865ًمحاسبة1999/01/01سامع/تعز/الٌمنذكرعارف دمحم علً غالب
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مؤكٌد3075382018/201784.25علم1913326ًتسوٌك1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعاصم سلطان احمد سالم

مؤكٌد3080962018/201789.13علم1902977ًمحاسبة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرعاصم سمٌر دمحم علً غالب

مؤكٌد3122672018/201775.25علم1915278ًتسوٌك1999/01/17جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعاصم عبد الجلٌل على غالب

مؤكٌد3382032018/201775علم1919311ًالتصاد2000/01/01المماطرة /لحج/الٌمنذكرعاصم عبدالبالً هاٌل دمحم

مؤكٌد4362222016/201584.63علم1909687ًمحاسبة1997/01/01تعز/سامع/تعز/الٌمنذكرعاصم عبدالحفٌظ سلطان لائد

مؤكٌد5627582017/201685.13علم1906080ًمحاسبة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعاصم فؤاد علً عبده دمحم

مؤكٌد004500172016/201579.88علم1905694ًمحاسبة1997/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرعاصم فؤاد علً ممبل

مؤكٌد3114372018/201783.13علم1914674ًمحاسبة1999/05/05جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعاصم دمحم سعٌد عمالن 

مؤكٌد1393872017/201687.75علم1909607ًادارة اعمال1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرعاصم دمحم عبدالواحد لائد 

مؤكٌد1363332017/201679.13علم1909272ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعاصم دمحم عبده سٌف

مؤكٌد3217762018/201777.75علم1903136ًتسوٌك1999/01/01مشرعة وحدنان /تعز/الٌمنذكرعاهد عبده مهٌوب دمحم

مؤكٌد4452272015/201493علم1913097ًادارة اعمال1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعاهد دمحم بجاش جعفر

مؤكٌد4595582016/201585.5علم1919531ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىعائشة حاشد عبد علً الشمٌري

مؤكٌد3174482018/201792.38علم1912011ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2002/08/24صبر الموادم /تعز/الٌمنأنثىعائشة عبدهللا سعٌد دحان

مؤكٌد3077612018/201791.38علم1913005ًادارة اعمال2001/02/10تعز /تعز/الٌمنأنثىعائشة عبده علً سعٌد

مؤكٌد1466822017/201688.13علم1913882ًمحاسبة1999/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرعبد الرحمن عبد الرلٌب دمحم احمد

مؤكٌد1467962017/201682.75علم1918647ًتسوٌك1999/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرعبد الرحمن علً عبدهللا ابراهٌم

مؤكٌد4178572018/201784.5علم1912708ًمحاسبة2000/01/01ممبنه/تعز/الٌمنذكرعبد الرحٌم عاطف مهٌوب احمد

مؤكٌد3092452018/201778.5علم1914097ًتسوٌك1999/02/05المظفر /تعز/الٌمنذكرعبد الرحٌم عبده علً احمد 

مؤكٌد4281142015/201486.13علم1904925ًمحاسبة1995/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكرعبد المللن دمحم حمٌد عبد هللا

مؤكٌد4170272018/201788.75علم1917298ًمحاسبة2000/03/01الحشا/الضالع/الٌمنذكرعبداالحد صادق خالد صالح الشغدري 

مؤكٌد4950722014/201376.63علم1914866ًتسوٌك1995/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرعبداالله جمٌل حسن زٌد

مؤكٌد3148372018/201789علم1912008ًمحاسبة1997/01/01الشماٌتٌن - تعز /تعز/الٌمنذكرعبدالحفٌظ اٌوب دمحم ردمان 

مؤكٌد03228042018/201776.88علم1902455ًتسوٌك2000/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرعبدالحك احمد عبدالحك مهٌوب



تاكٌد%المعدل عام التخرجرلم الجلوسنوع الثانوٌةرلم التنسٌكالتخصصتارٌخ المٌالدمحل المٌالدالنوعاسم الطالبم

(املديهـــة مبهى الكلًــة حبًل سلناى : املركز االمتحانـــٌ  )حشـــــــــــب الرغبة األولـــــــــــــى للطالب  
أٍ طالب ســـــدد رسىم التهشًق ومل يرد امسه ادناه علًــه التىاصل على االرقام التالًة 

ـــ  باالتصال أو عرب الىاتص الرسال نشخة مو الشهد777124129ـــ774796283 ــ777114239 ــ 777047883ــ 

الجمهورٌة الٌمنٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة تعز

نٌابة شؤون الطالب

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(الهظام العام ) 2019/07/19كشف بامساء الطلبة املشتكنلني الجراءات التهشًــق بكلًة العلىم االداريـــة باملديهــة حتى تاريخ 

مؤكٌد3119132018/201788.5علم1912384ًمحاسبة1999/01/17جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعبدالحك خالد علً علً

مؤكٌد3633062018/201783علم1907164ًالتصاد2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعبدالحكٌم فٌصل عبدالواحد احمد

مؤكٌد4051932018/201786.25علم1903753ًادارة اعمال2000/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكرعبدالحلٌم سامً عبدالرحمن علً

مؤكٌد3633082018/201784.38علم1914165ًمحاسبة1988/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعبدالحمٌد دمحم عبده الحاج

مؤكٌد4067202018/201788.25علم1919464ًمحاسبة2000/01/01حٌفان /تعز/الٌمنذكرعبدالخالك سمٌرعبدالحمٌدراجح

مؤكٌد3633092018/201785.88علم1912412ًمحاسبة2000/01/01امانة العاصمة/صنعاء/الٌمنذكرعبدالخالك عبدهللا علً دمحم المعمري

مؤكٌد4619212016/201588.88علم1919856ًادارة اعمال1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعبدالرب دمحم ناشر انعم االغبري

مؤكٌد04523232016/201582.75علم1908466ًمحاسبة1997/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن  احمد سعٌد هزاع

مؤكٌد4500192016/201578.25علم1912800ًتسوٌك1998/11/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن  دمحم عبدالمادر غالب

مؤكٌد3100612018/201791.25علم1913364ًمحاسبة2001/02/02تعز/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن احمد حمود احمد 

مؤكٌد4507602016/201582.13علم1916040ًادارة اعمال1996/01/01المسراخ.سبتمبر الثانوٌة م26/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن احمد دمحم عبدالحمٌد

مؤكٌد4447872016/201586.38علم1910608ًتسوٌك1998/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن جمٌل هزاع احمد

مؤكٌد1413002017/201692.38علم1909647ًالتصاد1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن سعٌد دمحم حسان الحسنً 

مؤكٌد3082542018/201778علم1909472ًتسوٌك1999/11/13المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن سمٌر سعٌد احمد

مؤكٌد4189022018/201788.88علم1913859ًمحاسبة2000/01/01تعز- ممبنة /تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن صادق عبدالرحمن دمحم 

3215032018/201784.38علم1911210ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان  /تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن عبدهللا عبدالغنً احمد الصالحً

3215032018/201784.38علم1916290ًادارة اعمال1999/01/01مشرعة وحدنان  /تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن عبدهللا عبدالغنً احمد الصالحً

مؤكٌد04321012017/201684.5علم1910149ًمحاسبة1999/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن عبدالواحد مهٌوب دمحم لاسم 

مؤكٌد3092442018/201779.13علم1914581ًمحاسبة2000/03/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن عبده علً احمد

مؤكٌد4634392014/201387.5علم1919328ًتسوٌك1997/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن علً دمحم عبدهللا

مؤكٌد1497782017/201685علم1911829ًتسوٌك1997/01/01مشرعة  وحدنان/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن عمر دمحم علً ناجً

مؤكٌد1401422017/201685.63علم1909739ًادارة اعمال1997/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن فارس عبدالرحمن ناشر الشوافً

مؤكٌد4152432018/201780.13علم1909669ًمحاسبة2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن فائد عبده سرحان

مؤكٌد5820032017/201685علم1916816ًمحاسبة1997/09/30التواهً/الحدٌدة/الٌمنذكرعبدالرحمن لاسم دمحم احمد

ٌتم تحدٌد الرغبة االولى
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مؤكٌد4740652014/201384.38علم1912010ًمحاسبة1995/01/01تعز جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن دمحم ابراهٌم احمد

مؤكٌد1495892017/201677علم1913289ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن دمحم حسن عبدهللا

مؤكٌد3633182018/201783.75علم1909034ًادارة اعمال2000/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن دمحم هزاع بجاش الملٌكً

مؤكٌد4597702016/201588.63علم1903677ًتسوٌك1998/01/01المظفر/تعز/تعز/الٌمنذكرعبدالرحمن محمود عبدالغنً احمد

مؤكٌد4314302016/201584.63علم1919552ًمحاسبة1996/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعبدالرحٌم عارف عبدهللا عبدالرحٌم

مؤكٌد1401432017/201694.63علم1914148ًادارة اعمال1999/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرعبدالرزاق احمد دمحم عبدهللا رزٌك

مؤكٌد4567172016/201579.5علم1913381ًادارة اعمال1993/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرعبدالرزاق سلطان سعٌد ثابت 

مؤكٌد4498312015/201483.75علم1912324ًادارة اعمال1994/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرعبدالرزاق عبدهللا دمحم عبدالوهاب

مؤكٌد3081132018/201777.88علم1911518ًتسوٌك2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدالستار عمٌل عبدالستار لاسم

مؤكٌد4790212014/201380.38علم1912896ًالتصاد1996/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرعبدالسالم صالح عبدالسالم خالد

مؤكٌد3064292018/201777.38علم1912044ًتسوٌك1999/01/14المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدالسالم عباس دمحم احمد الشٌبانً

مؤكٌد3100812018/201774.75علم1917838ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/02/02تعز/تعز/الٌمنذكرعبدالسالم دمحم سعٌد عبدالوهاب

مؤكٌد5754322017/201684.25علم1904294ًمحاسبة1999/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرعبدالعزٌز احمد سٌف عبدهللا

مؤكٌد4092892018/201785.25علم1917083ًادارة اعمال2000/06/20تعز/تعز/الٌمنأنثىعبدالعزٌز شائف عبدهللا عبده

مؤكٌد4878552014/201384.5علم1907998ًمحاسبة1996/01/01الصلو/تعز/الٌمنذكرعبدالعزٌز عبدهللا هزاع عبده

مؤكٌد3212962018/201786.13علم1911876ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرعبدالعزٌز لاسم ناجً عبدالعزٌز

مؤكٌد4460512016/201575.5علم1903259ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرعبدالعلٌم نوري دمحم عبدالسالم

مؤكٌد4548742016/201589.5علم1912672ًادارة اعمال2000/06/22تعز / ممبنة /تعز/الٌمنذكرعبدالغفار العزي عبدالغفار سعٌد

مؤكٌد5769922017/201689علم1910666ًتسوٌك1999/01/01ممبنه /تعز/الٌمنذكرعبدالغنً انور عبدالغنً حسان 

مؤكٌد1375682017/201680.5علم1913947ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدالغنً دمحم عبدالغنً سٌف

مؤكٌد3180762018/201784.38علم1914125ًمحاسبة1999/06/18صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرعبدالكرٌم احمد عبدالكرٌم دمحم

مؤكٌد4922052014/201382.88علم1914369ًمحاسبة1994/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرعبدالكرٌم احمد دمحم عبدهللا الحداد

مؤكٌد5757112017/201683.38علم1911977ًادارة اعمال1997/01/01ممبنة /تعز/الٌمنذكرعبدالكرٌم العزي علً حسان 

مؤكٌد3108612018/201783علم1914299ًادارة اعمال2000/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرعبدالكرٌم دمحم مهٌوب ممبل
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مؤكٌد3633342018/201790.63علم1908661ًادارة اعمال2001/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرعبدهللا  خالد ناصر عمر العواضً

مؤكٌد4404662016/201590.63علم1911934ًمحاسبة1997/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرعبدهللا احمد دبوان علً 

مؤكٌد3075402018/201781.88علم1909260ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدهللا جمال عبدهللا مسعد

مؤكٌد1535522017/201689علم1907867ًالتصاد1999/01/01تعز/ المواسط/تعز/الٌمنذكرعبدهللا حمٌد احمد دمحم غالب

مؤكٌد4597742016/201589.63علم1910985ًادارة اعمال1998/08/11المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدهللا سالل احمد صالح

مؤكٌد4439422016/201581.38علم1914339ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرعبدهللا سالم دمحم عثمان العثمانً

مؤكٌد4732822015/201476.5علم1908908ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرعبدهللا شزلً سعٌد لائد

مؤكٌد1394192017/201691.75علم1915960ًادارة اعمال1998/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبد الموي علً احمد

مؤكٌد4958082018/201777.13علم1916327ًتسوٌك2001/03/13الرونة/تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبدالباسط سعٌد لائد

مؤكٌد3174092018/201791.25علم1910804ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/09/19صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبدالجبار سلطان احمد 

مؤكٌد3127242018/201781علم1911559ًمحاسبة2000/01/11جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبدالجلٌل لاسم سعٌد

مؤكٌد3111212018/201791علم1913867ًمحاسبة2000/10/15المحاف - جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبدالحكٌم حمٌد علً 

مؤكٌد3092682018/201785.88علم1909404ًمحاسبة2000/09/11الماهرة/تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبدالرحمن سعٌد سٌف المدسً

مؤكٌد4937422014/201379.25علم1909714ًمحاسبة1995/12/12المعافر/تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبدالسالم سٌف احمد

مؤكٌد05703752017/201685.63علم1909834ًتسوٌك2000/01/01الرونة- تعز  /تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبدالسالم دمحم علً

مؤكٌد4565992016/201589.63علم1912611ًادارة اعمال1997/01/01المواسط تعز/تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبداللطٌف عبدالجلٌل عبدالرب

مؤكٌد1369372017/201674.5علم1916275ًالتصاد1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبدالمجٌد احمد عبدالجلٌل

مؤكٌد3100942018/201780.38علم1909563ًادارة اعمال2000/02/02الماهرة/تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبدالواحد دمحم علً

مؤكٌد3066122018/201776.75علم1909575ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/09/15المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدهللا عبدالوهاب دمحم بن دمحم 

مؤكٌد5742742016/201586.63علم1910342ًتسوٌك1994/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرعبدهللا علً عبدهللا الحاج 

مؤكٌد4768972017/201674.88علم1909646ًتسوٌك1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدهللا غٌالن لاٌد دمحم

مؤكٌد0004268882016/201593.13علم1909885ًمحاسبة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعبدهللا فؤاد سٌف سرحان

مؤكٌد4058332017/201687.75علم1917489ًمحاسبة1997/1/11992/07/07الصلو /تعز/الٌمنذكرعبدهللا فٌصل احمد سٌف

مؤكٌد4391732016/201589.75علم1905043ًتسوٌك1997/01/01شرعب الرونه/تعز/الٌمنذكرعبدهللا دمحم حمود احمد 
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مؤكٌد4601912016/201578.37علم1904313ًتسوٌك1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدهللا دمحم سٌف عبده شمسان

مؤكٌد5053462015/201476.25علم1911026ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1994/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعبدهللا دمحم عبدهللا بكري

مؤكٌد5730592017/201691.75علم1912964ًمحاسبة1999/01/01الصلو/تعز/الٌمنذكرعبدهللا منصور عبدهللا ثابت

مؤكٌد4091202017/201689.13علم1916846ًمحاسبة1999/01/01سامع/تعز/الٌمنذكرعبدهللا منصور دمحم علً 

مؤكٌد3101022018/201777.13علم1917600ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/07/07الماهره/تعز/الٌمنذكرعبدهللا مهٌوب دحان لاسم

مؤكٌد1492842017/201686.88علم1914327ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرعبدهللا هاشم عبده مهٌوب

مؤكٌد4607572016/201583.87علم1915345ًادارة اعمال1995/04/24صالة/تعز/الٌمنذكرعبدهللا ٌحً دمحم علً

مؤكٌد4562652018/201790.63علم1917221ًمحاسبة1999/01/01ذمار/ وصاب العالً /ذمار/الٌمنذكرعبدالماجد حاتم حٌدر لاسم المواتً 

مؤكٌد4338912016/201585.75علم1912107ًتسوٌك1997/07/27الماهره/تعز/الٌمنذكرعبدالمجٌد سامً عبدالمجٌد عبدالرلٌب

مؤكٌد3118262018/201783.38علم1905638ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/05/15جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعبدالمجٌد عبدهللا سلطان احمد الحسنً

مؤكٌد1401662017/201685.5علم1907279ًتسوٌك1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعبدالمجٌد عزٌز عبدالواسع عبده السماف

مؤكٌد5711252017/201687.63علم1917264ًمحاسبة1996/01/01شرعب الرونه/تعز/الٌمنذكرعبدالمجٌد دمحم عبدهللا عبده

مؤكٌد01375792017/201676.13علم1904151ًتسوٌك1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعبدالمطلب هاشم دمحم عبدهللا ناصر

مؤكٌد٥٩١٦٢٤2015/201484.25علم1905282ًتسوٌك1995/01/01سحار/صعدة/الٌمنذكرعبدالملن علً احمد عبداالله الجماعً

مؤكٌد5771602017/201690علم1912285ًادارة اعمال1999/01/01تعز/ممبنه/تعز/الٌمنذكرعبدالمؤمن دمحم عبده سعٌد

مؤكٌد3209572018/201776.5علم1918266ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المسراخ /تعز/الٌمنذكرعبدالهادي جمٌل عبدهللا عبدالغنً 

مؤكٌد4313232016/201583.75علم1903660ًادارة اعمال1997/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعبدالهادي مهٌوب  عبدالعزٌز احمد 

مؤكٌد004321302016/201589.38علم1917935ًمحاسبة1997/01/01جبل  حبشً/تعز/الٌمنذكرعبدالوارث شكري بجاش علً

مؤكٌد4597112016/201588.88علم1915371ًتسوٌك1996/01/01المظفر /تعز/الٌمنذكرعبدالواسع احمد دمحم االشول 

مؤكٌد4118492018/201785.38علم1908843ًالتصاد1997/06/11شرعب الرونه/تعز/الٌمنذكرعبده مطٌوف رسام علً

مؤكٌد5699592017/201690علم1914839ًالتصاد2000/01/01شرعب الرونة/ تعز /تعز/الٌمنأنثىعبٌر حمود رزاز عبدهللا

مؤكٌد04609102014/201381علم1909902ًادارة اعمال1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىعبٌر سفٌان دمحم لائد

مؤكٌد1374112017/201680.88علم1913361ًادارة اعمال1982/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىعبٌر عبدالسالم دمحم سعد

مؤكٌد4591562016/201589.25علم1913322ًادارة اعمال1997/01/01المظفر مدٌنة تعز/تعز/الٌمنأنثىعبٌر عبدالموي حسان سلطان الشمٌري
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مؤكٌد3348972018/201794علم1902659ًمحاسبة1999/10/23المبٌطة/لحج/الٌمنأنثىعبٌر ناصر عبدالبالً عبدالوهاب

مؤكٌد004674032014/201382.25علم1907670ًالتصاد1995/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىعدالة عبدالكرٌم عبدالغنً احمد

مؤكٌد4375952016/201590.5علم1905278ًمحاسبة1998/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرعدي معاذ حمٌد علً

مؤكٌد3236172018/201782علم1912911ًمحاسبة2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرعرفات عارف دمحم عساج دمحم

مؤكٌد4325572016/201590.63علم1913827ًتسوٌك1998/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعز الدٌن دمحم احمد عبدالفتاح

مؤكٌد3081382018/201782.13علم1908883ًمحاسبة1999/02/13المظفر/تعز/الٌمنذكرعز الدٌن دمحم امٌن احمد الجالل

مؤكٌد4189082018/201790.5علم1913852ًمحاسبة2000/01/01ممبنه /تعز/الٌمنذكرعزالدٌن احمد عبدالرحمن دمحم 

مؤكٌد1385912017/201688.88علم1901163ًادارة اعمال1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعزالدٌن توفٌك عبدالرحٌم هزاع العمٌبً

مؤكٌد4484002015/201491.25علم1919223ًمحاسبة1995/07/14جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرعزالدٌن حسن سعٌد حسن البركانً 

مؤكٌد4958342018/201779علم1912969ًتسوٌك1992/06/23الماهره/تعز/الٌمنذكرعزالدٌن حمٌد سلطان

مؤكٌد04019902018/201776.63علم1913617ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرعزالدٌن رزاز عبدالوهاب مرشد

مؤكٌد3071222018/201778علم1908556ًتسوٌك2000/04/27المظفر/تعز/الٌمنذكرعزالدٌن عارف فائد نصر

مؤكٌد3111692018/201784.63علم1909070ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرعزالدٌن عبدالسالم بجاش دمحم

مؤكٌد3071232018/201786.5علم1907317ًمحاسبة2000/12/14المظفر/تعز/الٌمنذكرعزالدٌن عبدالسالم عبدهللا احمد

مؤكٌد05766392016/201588.75علم1905354ًادارة اعمال1997/01/01الموادم/تعز/الٌمنذكرعزالدٌن عبدهللا لائد دمحم سعٌد

مؤكٌد4089132018/201784.13علم1916094ًمحاسبة1999/01/01تعز/سامع /تعز/الٌمنذكرعزالدٌن دمحم حزام منصر

مؤكٌد4859742014/201380علم1912447ًمحاسبة1996/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرعزالدٌن دمحم علً غالب

مؤكٌد4394182016/201588.5علم1911855ًادارة اعمال1997/01/01الرونة/تعز/الٌمنذكرعزام عبدالخالك منصور احمد

مؤكٌد1410882017/201686.13علم1908476ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرعزام علً لاسم احمد 

مؤكٌد03108102018/201779.25علم1908924ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعزام دمحم غالب دمحم

مؤكٌد3124922018/201776.5علم1914018ًالتصاد1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعزت منصور احمد علً

مؤكٌد5694172017/201684.63علم1913825ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرعزمً سٌف سعٌد ردمان

مؤكٌد3113142018/201785علم1912540ًمحاسبة1999/02/18جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعزمً عبدالجلٌل احمد دمحم 

مؤكٌد4680322015/201490.75علم1912456ًمحاسبة1997/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرعزمً لاسم دمحم سعٌد 
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مؤكٌد3215072018/201790.63علم1917712ًمحاسبة2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرعزٌز رضوان دمحم دمحم شمسان

مؤكٌد01375842017/201676.63علم1905558ًتسوٌك1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعزٌز هاشم دمحم عبدهللا ناصر

مؤكٌد3064592018/201783.25علم1909214ًمحاسبة2000/05/15المظفر/تعز/الٌمنذكرعصام عبدالبالً هائل سالم

مؤكٌد3105222018/201787.63علم1909101ًادارة اعمال1999/05/10صالة/تعز/الٌمنأنثىعصماء عبدهللا طاهر لائد  العمري

مؤكٌد4516412016/201591.63علم1911886ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنأنثىعصماء محرام عبدالمادر ابراهٌم

مؤكٌد4500232015/201494.38علم1917610ًمحاسبة1995/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعصمت عبدالبالً لاسم سٌف 

مؤكٌد3217832018/201787.63علم1913309ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنأنثىعصمت عبدالدائم غالب حسان

مؤكٌد1473722017/201678.63علم1918911ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىعفاف عبده سعٌد احمد

مؤكٌد2018/201787.63ض0311123علم1912740ًمحاسبة2000/02/28جبل  حبشً/تعز/الٌمنذكرعفٌف عبده سٌف عساج

مؤكٌد1383882017/201676.13علم1909143ًتسوٌك1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعكرمه شولً درهم ثابت

مؤكٌد3633732018/201780علم1914041ًمحاسبة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعالء خالد منصور احمد الحكٌمً

مؤكٌد4080702018/201790.13علم1920135ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01صالة مدٌنة تعز/تعز/الٌمنذكرعالء عبدالحفٌظ ابراهٌم دمحم

مؤكٌد4855182014/201377.38علم1910802ًتسوٌك1997/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرعالء عبدالحفٌظ دمحم لاسم 

مؤكٌد3185932018/201781.88علم1914747ًتسوٌك1999/09/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرعالء عبدالمؤمن احمد لائد

مؤكٌد4178642018/201786علم1913409ًادارة اعمال2001/01/16ممبنة/تعز/الٌمنذكرعلً احمد علً سلطان

مؤكٌد4294022016/201579.88علم1908692ًادارة اعمال1997/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرعلً خالد عبدالموي عبدالرحمن

مؤكٌد3633792018/201786.13علم1917483ًتسوٌك1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعلً عبدالجبار علً لطف

مؤكٌد3633802018/201784.13علم1919669ًمحاسبة1997/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرعلً عبدالوهاب نعمان لائد

مؤكٌد3072432018/201787.25علم1916033ًمحاسبة2000/05/03المظفر/تعز/الٌمنذكرعلً دمحم الخضر عبده

مؤكٌد1520562017/201687علم1908103ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01تعز/ المواسط/تعز/الٌمنذكرعلً دمحم بن دمحم عبد هللا الفمٌه 

مؤكٌد5682752017/201682.88علم1909037ًمحاسبة2000/1/12000/01/01/تعز/الٌمنذكرعلً دمحم علً دمحم سعٌد

مؤكٌد3107242018/201776علم1913451ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/06/06الماهرة/تعز/الٌمنذكرعلً ولٌد علً علوي سالم الجبنً

مؤكٌد3105272018/201779.13علم1916494ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/05/30الماهرة/تعز/الٌمنأنثىعلٌا عبدالرحٌم احمد فرحان

مؤكٌد5229352015/201489علم1915676ًادارة اعمال1997/01/01شعوب - االمانه /تعز/الٌمنأنثىعلٌاء بدر سعٌد البرٌهً 



تاكٌد%المعدل عام التخرجرلم الجلوسنوع الثانوٌةرلم التنسٌكالتخصصتارٌخ المٌالدمحل المٌالدالنوعاسم الطالبم

(املديهـــة مبهى الكلًــة حبًل سلناى : املركز االمتحانـــٌ  )حشـــــــــــب الرغبة األولـــــــــــــى للطالب  
أٍ طالب ســـــدد رسىم التهشًق ومل يرد امسه ادناه علًــه التىاصل على االرقام التالًة 

ـــ  باالتصال أو عرب الىاتص الرسال نشخة مو الشهد777124129ـــ774796283 ــ777114239 ــ 777047883ــ 

الجمهورٌة الٌمنٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة تعز

نٌابة شؤون الطالب

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(الهظام العام ) 2019/07/19كشف بامساء الطلبة املشتكنلني الجراءات التهشًــق بكلًة العلىم االداريـــة باملديهــة حتى تاريخ 

مؤكٌد3074312018/201793.88علم1913626ًادارة اعمال2002/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىعلٌاء علً عبده احمد سعٌد

مؤكٌد4515842016/201589.38علم1909290ًتسوٌك1999/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرعماد رشاد دمحم سعٌد العامري

مؤكٌد3111262018/201794.88علم1913860ًمحاسبة2000/04/28المحاف- جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرعماد صادق دمحم عبدالعزٌز 

مؤكٌد4466252015/201492.13علم1909194ًمحاسبة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعماد عادل طاهر سلطان

مؤكٌد3075492018/201788.63علم1912300ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعماد عبده علً سعٌد فرحان

مؤكٌد1417662017/201676.25علم1917157ًتسوٌك1996/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعماد عبده علً لاسم الوهري

مؤكٌد04186942018/201782.88علم1913971ًمحاسبة1999/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرعماد فائز عبدهللا حسان سٌف

مؤكٌد4013712018/201789.25علم1912400ًادارة اعمال2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعمار احمد سعٌد لاسم

مؤكٌد3087142018/201784.5علم1914017ًادارة اعمال1999/06/13المظفر/تعز/الٌمنذكرعمار زعٌم نعمان دمحم النجاشً

مؤكٌد4754352018/201777.75ادب1906544ًسٌاحة1986/03/05الماهرة /تعز/الٌمنذكرعمار ظافر صالح ناجً 

مؤكٌد4080762018/201790علم1909880ًادارة اعمال2001/01/01صاله/تعز/الٌمنذكرعمار عادل عبدالحمٌد شمسان

مؤكٌد4517292016/201579.25علم1918632ًمحاسبة1999/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرعمار عبدهللا علً اسماعٌل

مؤكٌد4615622015/201488.63علم1909543ًمحاسبة1992/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرعمار عبده سعٌد عبدهللا

مؤكٌد4704292015/201488.38علم1916872ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرعمار عبده نصر دمحم سفٌان

مؤكٌد3633882018/201783.63علم1919281ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01الماهرة مدٌنة تعز /تعز/الٌمنذكرعمار محمود ممبل احمد 

مؤكٌد3236262018/201780.25علم1912950ًمحاسبة2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرعمد دمحم لاسم علً دمحم

مؤكٌد3107782018/201785.88علم1905540ًادارة اعمال2000/02/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعمر جمال عبده صالح

مؤكٌد4427432016/201583.75علم1904688ًادارة اعمال1997/01/01تعز / الشماٌتٌن /تعز/الٌمنذكرعمر سعٌد سعٌد علً 

مؤكٌد4456152016/201584.88علم1907933ًمحاسبة1999/01/01صبر الموادم/تعز/مالٌزٌاذكرعمر عادل  عبد هللا عبده

مؤكٌد4507832016/201583.13علم1910838ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرعمر عبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز

مؤكٌد4450102015/201491.88علم1912975ًادارة اعمال1996/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرعمر عبدالعزٌز حسان احمد مغلس

مؤكٌد3101332018/201782.5علم1905685ًمحاسبة2000/05/12الماهرة/تعز/الٌمنذكرعمر عبدالعزٌز مرشد احمد

مؤكٌد5682792017/201684.75علم1912515ًادارة اعمال2000/01/01شرعب الرونه /تعز/الٌمنذكرعمر عبدالموي دمحم حمٌد علً 

مؤكٌد4524972016/201577.63علم1910680ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرعمر عبدهللا مهٌوب عبدهللا المكرسً
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مؤكٌد3124962018/201780.88علم1914042ًالتصاد2000/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعمر علً سٌف الخالد

مؤكٌد4741202014/201387.75علم1918356ًمحاسبة1995/01/01تعز/ جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرعمر غالب حسان حزام 

مؤكٌد04530222015/201481.25علم1914418ًادارة اعمال1995/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرعمر لائد علً عبدهللا الزولري

مؤكٌد3088942018/201783.25علم1917834ًمحاسبة2000/01/05المظفر/تعز/الٌمنذكرعمر مارش عبدالجلٌل نصر دمحم

مؤكٌد3217872018/201783.13علم1913866ًمحاسبة2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرعمر دمحم عبدالجلٌل دمحم

مؤكٌد3124972018/201779علم1912810ًالتصاد1999/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرعمر دمحم علً سٌف

مؤكٌد1371942017/201674.88علم1917634ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرعمر دمحم لاسم الدبعً

مؤكٌد03633982018/201787.38علم1918247ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكرعمر محمود ممبل احمد

مؤكٌد3081722018/201774.38علم1902465ًتسوٌك2000/10/15المظفر - تعز /تعز/الٌمنذكرعمر مختار مرشد ثابت الدبعً 

مؤكٌد4401132015/201487.88علم1909800ًادارة اعمال1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعمر منصور احمد عبده 

مؤكٌد1394582017/201687.75علم1917257ًمحاسبة1999/01/01الماهره/تعز/الٌمنذكرعمران حمود احمد بن احمد المخالفً

مؤكٌد3075522018/201780.88علم1919924ًمحاسبة2001/03/21المظفر/تعز/الٌمنذكرعمران عارف عبدالسالم دمحم

مؤكٌد4109052018/201781.25علم1915203ًادارة اعمال2000/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرعمران علً احمد سٌف

مؤكٌد3127802018/201780.75علم1915551ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرعمران دمحم حسان عبدالرزاق 

مؤكٌد03217892018/201782.88علم1903113ًمحاسبة1998/12/31مشرعة وحدنان /تعز/الٌمنذكرعمران دمحم عبده ممبل

مؤكٌد3211702018/201786.5علم1902511ًمحاسبة2000/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرعمرو خالد لاسم عبدهللا شمسان

مؤكٌد3209662018/201779.38علم1906672ًمحاسبة2000/02/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرعمرو عبدالجبار علً عبده سعٌد

مؤكٌد1402152017/201675.5علم1911695ًتسوٌك1995/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكرعمرو عبدالحكٌم سٌف ثابت

مؤكٌد3258392018/201774.63علم1909836ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/05/25تعز/تعز/الٌمنذكرعمرو عبدهللا دمحم عبده 

مؤكٌد3118292018/201784علم1905046ًمحاسبة2000/01/02جبل  حبشً/تعز/الٌمنذكرعمرو غالب عبده ابراهٌم الهاللً

مؤكٌد03081752018/201782.25علم1916077ًادارة اعمال2000/09/01المظفر /تعز/الٌمنذكرعمرو لاسم سٌف حمٌد 

مؤكٌد1394632017/201683.5علم1919382ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرعمرو دمحم عبدالمادر عبده

مؤكٌد4080812018/201784.13علم1909881ًالتصاد2001/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرعمرو دمحم لائد عبده صائل

مؤكٌد4420572016/201587.38علم1911205ًمحاسبة1997/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرعمرو مراد سعٌد دمحم 
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مؤكٌد3101462018/201784.63علم1918838ًمحاسبة2001/02/02الماهرة/تعز/الٌمنذكرعمٌر فهد عبدهللا علوان

مؤكٌد3070262018/201781علم1911494ًادارة اعمال1998/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىعناق خالد لاسم خالد

مؤكٌد3191492018/201786علم1914151ًمحاسبة2000/06/02المخاء/تعز/الٌمنأنثىعهد احمد دمحم سعٌد الطبوزي

مؤكٌد1371972017/201681.5علم1909123ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرعٌدروس عبدالحكٌم احمد غالب

03160992018/201788.63علم1915291ًمحاسبة2000/07/15الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرعٌسى ابوبكر عبده ظافر االدٌمً

03160992018/201788.63علم1915309ًادارة اعمال2000/07/15الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرعٌسى ابوبكر عبده ظافر االدٌمً

مؤكٌد5690062017/201685.63علم1903381ًمحاسبة1999/01/01شرعب الرونه- تعز /تعز/الٌمنذكرعٌسى عبدالجلٌل فائد علً 

مؤكٌد5770042017/201690.88علم1904772ًادارة اعمال1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرعٌسى دمحم علً دمحم 

مؤكٌد05766422016/201587.63علم1905350ًادارة اعمال1997/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرعٌسى دمحم منصور احمد

مؤكٌد4600552014/201384.88علم1905340ًادارة اعمال1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىغادة عبده مرشد غالب

مؤكٌد1366642017/201680.63علم1916704ًادارة اعمال1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىغاده مهٌوب علً سعٌد الدمٌنً

مؤكٌد1512262017/201687.5علم1906517ًادارة اعمال1996/01/01المعافر/تعز/الٌمنأنثىغدٌر عبدالرحمن دمحم عبدهللا الموسائً

مؤكٌد3106412018/201784.75علم1912928ًمحاسبة1997/01/01الماهرة/ الحمزه /تعز/الٌمنأنثىغدٌر عبدالسالم ٌوسف احمد 

مؤكٌد4501292018/201791.25علم1917385ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01تعز/جبل حبشً/تعز/الٌمنأنثىغدٌر دمحم عبدهللا عساج

مؤكٌد4968372014/201386.38علم1909053ًادارة اعمال1997/01/01المواسط/تعز/الٌمنأنثىغفران سلطان عبدالحمٌد شائف

مؤكٌد4358002016/201592.38علم1916953ًادارة اعمال1998/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنأنثىغناء فرٌد بكٌل احمد

مؤكٌد4390752015/201483.63علم1908038ًادارة اعمال1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىغوٌدا الملٌن ٌحً عبدالجلٌل الملٌكً

مؤكٌد058819742016/201597.58علم1903409ًمحاسبة1997/12/05المظفر- تعز /تعز/الٌمنأنثىغٌداء عبدهللا دمحم الربعً

مؤكٌد3068732018/201785.38علم1908544ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1983/03/05المظفر/تعز/الٌمنأنثىفادٌه صادق عبدهللا سعٌد

مؤكٌد4179192018/201780علم1918751ًمحاسبة1998/01/01تعز /تعز/الٌمنذكرفارس غالب دمحم دمحم 

مؤكٌد4016872018/201785.75علم1913593ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكرفارس فؤاد حسان دمحم غالب 

مؤكٌد1444612017/201688.63علم1903177ًادارة اعمال2000/01/01تعز-/الشماٌتً/تعز/الٌمنذكرفارس دمحم عبدالجلٌل غالب

مؤكٌد1367902017/201686علم1909878ًمحاسبة1999/01/01المظفر مدٌنة تعز /تعز/الٌمنأنثىفاطمة امٌن علً سنان لائد 

مؤكٌد4592342015/201481.63علم1903849ًمحاسبة1997/01/01الماهرة مدٌنة تعز/تعز/الٌمنأنثىفاطمة لادري علوان عبدهللا االصبحً

ٌتم تحدٌد الرغبة االولى
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مؤكٌد3186382018/201791.25علم1904180ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/05/19صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرفاطمة دمحم احمد الحاج

مؤكٌد001389682017/201694.13علم1914192ًادارة اعمال1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىفاطمه الزهراء ٌحٌى احمد دمحم المنصوري

مؤكٌد4602152014/201375.38علم1914797ًالتصاد1992/01/01تعز/المواسط/تعز/الٌمنأنثىفاطمه عبدهللا شرف نعمان

مؤكٌد3077842018/201783.38علم1905816ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىفاطمه غالب عمالن عبدهللا الشرعبً

مؤكٌد3077852018/201786.63علم1911141ًادارة اعمال1999/01/01المظفر /تعز/الٌمنأنثىفاطمه دمحم حسان دمحم سعد 

مؤكٌد1484572017/201679.75علم1909903ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرفائد علً هزاع دمحم

مؤكٌد3213082018/201775.63علم1904411ًتسوٌك2001/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرفائز محمود عبده دمحم علً

مؤكٌد3094872018/201793.25علم1911561ًمحاسبة2000/01/01الماهرة مدٌنة تعز/تعز/الٌمنأنثىفائزة علً منصور احمد

مؤكٌد4589132016/201587.88علم1912894ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىفائزه دمحم سٌف عبدالجبار

مؤكٌد4409122015/201486.88علم1913547ًمحاسبة1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرفتح دمحم عبده سالم االصابً

مؤكٌد3211732018/201784.38علم1915791ًمحاسبة1997/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرفتح ٌحٌى احمد ابراهٌم

مؤكٌد3092752018/201790.38علم1912521ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/06/22الماهرة/تعز/الٌمنذكرفراس دمحم احمد الحاج المعمري

مؤكٌد3180842018/201783.25علم1910556ًمحاسبة2001/05/22شعوب/صنعاء/الٌمنذكرفراس مصطفى سالم الٌوسفً

مؤكٌد3081882018/201779.88علم1905529ًادارة اعمال2000/02/05المظفر/تعز/الٌمنذكرفرٌد شولً دمحم عبدالجلٌل منصور

مؤكٌد3077882018/201792.5علم1903147ًمحاسبة1999/11/24المظفر- تعز /تعز/الٌمنأنثىفضٌله ٌحٌى لاسم احمد الرٌمً 

مؤكٌد3171382018/201778.88علم1914343ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىفكرة حمود سٌف ناجً

مؤكٌد4525902016/201583.38علم1909769ًالتصاد1996/01/01المعافر /تعز/الٌمنذكرفكري غالب علً سٌف

مؤكٌد04325632016/201581.63علم1913489ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرفالح دمحم لائد حسن

مؤكٌد4615542016/201590.25علم1909724ًمحاسبة1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىفلة دمحم عبده ثابت

مؤكٌد1484582017/201675علم1914666ًتسوٌك1998/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرفهمً احمد احمد علً

مؤكٌد3118312018/201784.38علم1906215ًمحاسبة1999/02/03جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرفهمً عبده دمحم سعٌد الحسنً

مؤكٌد21303612017/201674.7اخرى1911707تسوٌك1995/06/20تعز /تعز/الٌمنذكرفواز خالد علً بن علً المعمري 

مؤكٌد4447902016/201588.13علم1910800ًتسوٌك1998/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرفواز عبدهللا علً مرشد 

مؤكٌد5654012017/201681علم1904105ًمحاسبة1999/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكرفواز عبده احمد فضل
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مؤكٌد1434662017/201680علم1920054ًمحاسبة1998/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرفواز ٌوسف عبدهللا سٌف

مؤكٌد3092742018/201784.38علم1914709ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/02/01الماهرة /تعز/الٌمنذكرفؤاد فهمً فؤاد بجاش حمٌد الحمادي 

مؤكٌد3125012018/201780.75علم1918976ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرفٌصل دمحم علً عبده طالب

مؤكٌد4180692018/201781.5علم1904079ًمحاسبة1998/01/01ممبنه/تعز/الٌمنذكرلاسم احمد لاسم علً

مؤكٌد3185972018/201776.25علم1912454ًتسوٌك1999/03/20صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرلحطان مصلح دمحم لاسم

مؤكٌد3217922018/201784.63علم1904565ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرلصً احمد عبدالعزٌز عبدهللا

مؤكٌد4052162018/201785علم1919893ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/05/01تعز/ حٌفان/تعز/الٌمنذكرلٌس ماجد علً الصغٌر

مؤكٌد5711442017/201686علم1913862ًالتصاد1998/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكركامل عادل لائد لاسم الكمالً 

مؤكٌد1366752017/201696.63علم1907151ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكركرٌمه دمحم سعٌد عبٌد الكرٌمً

مؤكٌد3065522018/201786علم1916388ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/30الحدٌدة/الحدٌدة/الٌمنأنثىكرٌمه دمحم ٌحٌى عبدهللا

مؤكٌد4591602016/201590علم1902464ًمحاسبة1993/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىكفاح رزاز فائد عبدالوهاب الشمٌري

مؤكٌد5742242016/201587.25علم1911630ًادارة اعمال1999/05/16المظفر/تعز/الٌمنذكركمال رشٌد سعٌد الزكري

مؤكٌد1417712017/201679.63علم1915284ًمحاسبة1997/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكركمال عبد الجلٌل على غالب

مؤكٌد1413222017/201677.88علم1916838ًتسوٌك1998/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكركمال علً عبده ممبل 

مؤكٌد3634232018/201779.63علم1916155ًتسوٌك1995/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكركمال علً مرشد االسعدي

مؤكٌد4020332018/201785.88علم1916929ًمحاسبة2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكركمال فؤاد حسان حسن دبوان

مؤكٌد4788212014/201390.75علم1913312ًادارة اعمال1996/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرلطفى عبده دمحم سٌف

مؤكٌد1410942017/201681.25علم1908506ًادارة اعمال2000/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرلممان غالب عبده دمحم

مؤكٌد3077942018/201790.38علم1903430ًادارة اعمال1999/07/31صالة/تعز/الٌمنأنثىلمٌاء مراد سٌف مرشد

مؤكٌد3814282015/201483.88ادب1903928ًمحاسبة1994/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىلمٌس احمد عبدهللا عبدالغنً

مؤكٌد3107992018/201798.25علم1908937ًادارة اعمال2000/06/11الماهرة/تعز/الٌمنأنثىلمٌس خلٌل عبده دمحم االثوري

مؤكٌد5682892017/201684.5علم1905571ًتسوٌك1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرلوٌن احمد عبدهللا احمد دحوه

مؤكٌد5785532016/201584علم1912108ًمحاسبة1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىلٌالً احمد لاسم حسن

مؤكٌد4611122016/201586علم1912689ًمحاسبة1996/01/01الماهره/تعز/الٌمنأنثىلٌالً عصام عبد المادر عبد الخالك االغبري
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مؤكٌد1379662017/201679.25علم1905639ًالتصاد1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىلٌمونه دمحم عاٌض علً عبده الصبري

مؤكٌد5616592017/201677.38علم1910626ًتسوٌك1997/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكرماجد احمد صالح مرشد العلونً

مؤكٌد4545702016/201590.38علم1906504ًمحاسبة1998/01/01ممبنة- تعز /تعز/الٌمنذكرماجد عبدهللا سٌف عبدالجلٌل

مؤكٌد3107342018/201784علم1917398ًادارة اعمال2000/07/06الماهرة/تعز/الٌمنذكرماجد عبدهللا محسن عبده سالم الشراعً

مؤكٌد5726612017/201676.36علم1915212ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01السالم/بدر بنً عون/تعز/الٌمنذكرماجد دمحم مسعد حمود 

03094992018/201782.75علم1909399ًمحاسبة1998/06/13الماهره/تعز/الٌمنأنثىمارٌا صادق دمحم عبدهللا

03094992018/201782.75علم1918453ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/07/10الماهره/تعز/الٌمنأنثىمارٌا صادق دمحم عبدهللا

مؤكٌد3105462018/201783.13علم1918227ًمحاسبة2000/11/25صالة/تعز/الٌمنأنثىمارٌا عبدهللا غالب لحطان

مؤكٌد3103792018/201779.5علم1911725ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/05/03الماهرة/تعز/الٌمنأنثىمارٌة لائد حمٌد احمد

مؤكٌد4670872015/201496علم1913313ًمحاسبة1998/09/28تعز/المسراخ/تعز/الٌمنذكرمازن طربوش عبدهللا لاسم

مؤكٌد1406792017/201691.88علم1904461ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرمازن عارف بجاش دمحم

مؤكٌد4894912016/201581.5علم1904089ًمحاسبة1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرمازن فضل عباس عبده

مؤكٌد3216252018/201783.75علم1909770ًمحاسبة2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرمازن معمر سٌف دمحم ناجً

مؤكٌد1452692017/201696.63علم1909935ًمحاسبة1999/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرمالن صالح الدٌن عبده عبدهللا

مؤكٌد3116102018/201778.88علم1908484ًتسوٌك1999/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرمالن لائد سلطان صالح 

مؤكٌد3087362018/201776.25علم1911755ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/02/09المظفر/تعز/الٌمنذكرمالن مامون غالب عبده راشد

مؤكٌد5541202018/201791.88علم1913550ًمحاسبة2000/01/21الماهره /تعز/الٌمنذكرمالن دمحم عبدهللا الملٌكً

مؤكٌد3118842018/201778علم1916839ًتسوٌك2000/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرمالن دمحم عبده ممبل

مؤكٌد4408352016/201587.75علم1912581ًمحاسبة1999/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكرمالن دمحم لائد احمد الفهٌدي

مؤكٌد4653662017/201691.63علم1904687ًادارة اعمال1997/12/02تعز- المظفر /تعز/الٌمنذكرمامون عبدالفتاح لاسم مصلح

مؤكٌد3202292018/201784.75علم1905586ًادارة اعمال2002/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرمامون عبدهللا غالب عمالن الحداد

مؤكٌد5255412016/201586.63علم1912291ًمحاسبة1997/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرمامون عبده دمحم احمد 

مؤكٌد66099552018/201779.74علم1913169ًمحاسبة2000/06/20الماهرة/تعز/الٌمنذكرمامون دمحم فرحان علً صالح

مؤكٌد1369552017/201676.13علم1917617ًتسوٌك2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرماهر طاهر دمحم سٌف

ٌتم تحدٌد الرغبة االولى
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مؤكٌد3074472018/201796.5علم1905635ًمحاسبة2000/01/01تعز /تعز/الٌمنأنثىماٌا عبدالبالً سٌف دمحم الجوبانً

مؤكٌد4183402018/201787علم1919325ًادارة اعمال1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرمبارن عبدالخالك فائد هزاع 

مؤكٌد4351882016/201582.38علم1915366ًادارة اعمال1995/01/01خدٌر/تعز/الٌمنذكرمبارن فٌصل عبدالعزٌز احمد العلٌمً

مؤكٌد3209712018/201781علم1906421ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المسراخ /تعز/الٌمنذكرمبارن دمحم عبدالخالك فاضل 

مؤكٌد4957902014/201382.75علم1914405ًادارة اعمال1995/06/25ممبنة/تعز/الٌمنذكرمبارن دمحم علً ثابت

مؤكٌد3140222018/201785.13علم1912417ًمحاسبة2001/05/11الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرمثنى راشد سعٌد سالم الشٌبانً

مؤكٌد1351502017/201683.75علم1905267ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المماطرة/لحج/الٌمنذكرمجد عبدالواسع مجاهد سعٌد

مؤكٌد3228262018/201785.63علم1918739ًمحاسبة2001/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرمجد منصور سعٌد دمحم

مؤكٌد4456832015/201490.25علم1913995ًادارة اعمال1995/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرمجد ٌاسر سعٌد سٌف

مؤكٌد1407452017/201684.88علم1904162ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرمجدالدٌن عبده مهٌوب علً

مؤكٌد4033322015/201493.75علم1916449ًمحاسبة1992/01/01صالة/تعز/الٌمنذكرمحفوظ عبدالواحد دمحم حسن احمد

مؤكٌد4157782018/201786.25علم1915418ًمحاسبة2000/06/30ماوٌة /تعز/الٌمنذكردمحم احمد احمد عبادي الوجٌهً 

مؤكٌد1394902017/201684علم1911733ًتسوٌك1997/01/01تعز/تعز/الٌمنذكردمحم احمد حسٌن الخضر

مؤكٌد3120192018/201776.63علم1911517ًتسوٌك1994/09/15جبل حبشً /تعز/الٌمنذكردمحم احمد سعٌد احمد 

مؤكٌد3125052018/201782.38علم1914111ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكردمحم احمد عبد الرحمن دمحم

مؤكٌد3217962018/201782.63علم1916496ًتسوٌك1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكردمحم احمد عبدهللا احمد

مؤكٌد3178782018/201787.38علم1905935ًمحاسبة2000/01/01الموادم/تعز/الٌمنذكردمحم احمد عبدهللا سعٌد الجابري

مؤكٌد3634432018/201782علم1915913ًادارة اعمال2000/01/01الماهره/تعز/الٌمنذكردمحم احمد عبدالواسع احمد المعاٌن

مؤكٌد3634442018/201785.13علم1907923ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم احمد عبده ثابت هزاع

مؤكٌد4078242018/201777علم1912852ًتسوٌك2000/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكردمحم احمد لائد علً الصغٌر

مؤكٌد4602912016/201591.25علم1913139ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم احمد دمحم مهٌوب

مؤكٌد4409692015/201488.38علم1916782ًتسوٌك1996/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكردمحم اسماعٌل دمحم ابوالغٌث

مؤكٌد5682962017/201679.13علم1912455ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكردمحم امٌن سرحان علً

مؤكٌد3206552018/201783.63علم1905537ًادارة اعمال2001/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم امٌن عبدهللا عثمان
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مؤكٌد3856742018/201783علم1907295ًمحاسبة2000/04/07المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم بن دمحم عبدالعظٌم عبدالفتاح

مؤكٌد3082282018/201777.13علم1910810ًتسوٌك2000/08/27المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم توفٌك عبدالماجد مهٌوب

مؤكٌد4881992014/201383علم1914022ًمحاسبة1995/01/01الصلو/تعز/الٌمنذكردمحم جمٌل سعٌد نعمان

مؤكٌد3064642018/201789.5علم1902683ًمحاسبة2001/01/07المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم جمٌل علً عبدالخالك العماري

مؤكٌد3082322018/201780.5علم1911512ًادارة اعمال2001/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم حامد احمد عبدالغنً

مؤكٌد4596312015/201481.38علم1914170ًمحاسبة1997/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكردمحم حلمً عبدالرلٌب دمحم االدٌمً

مؤكٌد3082332018/201783.5علم1909112ًتسوٌك2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم حمدي دمحم عبدهللا

مؤكٌد3179502018/201775.63علم1908503ًتسوٌك1999/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكردمحم حمود احمد سعد

مؤكٌد4378202016/201584.38علم1911995ًمحاسبة1998/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكردمحم حمود علً غالب

مؤكٌد3205472018/201783.5علم1912472ًمحاسبة2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكردمحم خاالد عبدهللا هزاع العامري 

مؤكٌد1423362017/201681.88علم1906858ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01المظفر مدٌنة تعز /تعز/الٌمنذكردمحم خالد لاسم احمد

مؤكٌد4457922016/201592.88علم1915918ًتسوٌك1998/01/01صالة/تعز/الٌمنذكردمحم خالد دمحم دمحم صالح

مؤكٌد3634562018/201784.5علم1911075ًمحاسبة2001/01/01الماهره/تعز/الٌمنذكردمحم خلٌل هاشم علً 

مؤكٌد4189222018/201791.25علم1919771ًتسوٌك2001/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكردمحم رمزي حزام دمحم

مؤكٌد5739272017/201689.38علم1905837ًادارة اعمال1999/09/19ماوٌة/تعز/الٌمنذكردمحم رٌاض دمحم عبدهللا المعلم

مؤكٌد1494322017/201683.63علم1912622ًمحاسبة1998/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكردمحم زٌد علً عبدهللا مرشد

مؤكٌد4500832015/201491علم1912276ًمحاسبة1997/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكردمحم سعٌد سٌف عبداللطٌف

مؤكٌد5711482017/201686.25علم1913081ًمحاسبة1998/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكردمحم سعٌد غالب اسماعٌل

مؤكٌد2014/201386 474738علم1912583ًمحاسبة1994/01/01حٌفان /تعز/الٌمنذكردمحم سعٌد دمحم غالب 

مؤكٌد1481772017/201691.63علم1913260ًمحاسبة1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم سعٌد دمحم غالب الملٌكً

مؤكٌد3218002018/201777.88علم1912429ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكردمحم سلطان عبدالمادر هزاع

مؤكٌد3233812018/201779.13علم1903634ًمحاسبة2001/01/10تعز/تعز/الٌمنذكردمحم سٌف عبدالغنً نعمان العٌسائً

مؤكٌد3082752018/201775.88علم1911133ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/07/31المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم شولً عبدالعالم احمد عبدهللا

مؤكٌد4603242016/201590.13علم1912979ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم صادق عبدهللا سعٌد الرازي
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مؤكٌد4442622016/201577.75علم1902962ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكردمحم صدٌك نعمان لائد عوض

مؤكٌد1494332017/201687.88علم1912335ًمحاسبة2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكردمحم ضٌاء علً عبدهللا مرشد

مؤكٌد1491722017/201690.63علم1904991ًمحاسبة1999/01/01المسراخ - تعز /تعز/الٌمنذكردمحم طاهر احمد هزاع 

مؤكٌد4410122015/201494.13علم1905413ًادارة اعمال1995/01/01المظفر /تعز/الٌمنذكردمحم طالل نصر عبدالمادر 

مؤكٌد4392692015/201488علم1913042ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم عادل حمٌد نصر عمٌل 

مؤكٌد04181482018/201791.5علم1911750ًمحاسبة2001/06/20ممبنة /تعز/الٌمنذكردمحم عادل سٌف دمحم

مؤكٌد003213192018/201774.88علم1913079ًتسوٌك2000/01/01مشرعة وحدنان /تعز/الٌمنذكردمحم عادل عبدالجلٌل عبدهللا

مؤكٌد1376382017/201679.75علم1910912ًتسوٌك2000/01/01المظفر /تعز/الٌمنذكردمحم عادل غالب احمد 

مؤكٌد1384292017/201683.75علم1903748ًتسوٌك1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم عادل مهٌوب دمحم

مؤكٌد4187672018/201787.25علم1915416ًتسوٌك1996/06/01تعز/ممبنة/تعز/الٌمنذكردمحم عارف انور دائل الشمٌري

مؤكٌد5770152017/201690.63علم1917318ًمحاسبة1998/02/01ممبنة/تعز/الٌمنذكردمحم عارف عبدالسالم علً

مؤكٌد4369152016/201591.5علم1901891ًادارة اعمال1998/01/01تعز- شرعب الرونه /تعز/الٌمنذكردمحم عائض دبوان عبدالسالم 

مؤكٌد3197202018/201783.25علم1910567ًمحاسبة1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم عبداالله لاسم اسماعٌل

مؤكٌد3166052018/201792.25علم1909340ًتسوٌك1996/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالباسط عبدالرب نعمان

مؤكٌد1376402017/201680.75علم1912954ًمحاسبة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالباسط نصٌر سنان

مؤكٌد1513802017/201683.5علم1910842ًمحاسبة1999/01/01المعافر /تعز/الٌمنذكردمحم عبدالجبار على هزاع

مؤكٌد1413232017/201677علم1915274ًتسوٌك1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالجلٌل دمحم احمد الوافً

مؤكٌد05770182017/201687.13علم1919682ًمحاسبة1998/01/01ممبنة /تعز/الٌمنذكردمحم عبدالحافظ نصر عبدالرحمن 

مؤكٌد3082802018/201778.5علم1913647ًالتصاد2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالحكٌم سعٌد عبدهللا 

مؤكٌد3102072018/201776.5علم1906706ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/02/02السالم/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالحكٌم علً دمحم غالب 

مؤكٌد3213222018/201780علم1912379ًمحاسبة2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالخبٌر دمحم علً دمحم

مؤكٌد3177882018/201780.63علم1905626ًمحاسبة1992/03/03الموادم/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرحمن احمد دمحم

مؤكٌد3178822018/201786.25علم1916394ًمحاسبة2000/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرحمن سعٌد عبده

مؤكٌد1489972017/201678.75علم1907147ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرحمن عبدهللا عبدالحمٌد
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مؤكٌد3134942018/201786.13علم1913429ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/03/02تعز/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرحمن علً عبده صالح

مؤكٌد4502092016/201588.88علم1913745ًمحاسبة1997/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرحمن فارع احمد

مؤكٌد1487692017/201688.25علم1911739ًمحاسبة1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرحمن دمحم عبده

مؤكٌد04553742016/201591علم1911516ًمحاسبة1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرحٌم لائد عبده

مؤكٌد1473442017/201677.5علم1909247ًتسوٌك1999/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرحٌم هزاع احمد

مؤكٌد4183452018/201787.5علم1907638ًمحاسبة1997/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرزاق دبوان حسن

مؤكٌد1466052017/201674.13علم1916078ًتسوٌك2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالرلٌب عبدالوهاب عبدهللا

مؤكٌد4626812014/201387.88علم1906416ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالعلٌم سلطان عبدالجلٌل

مؤكٌد3176822018/201776.13علم1915626ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/02صبر الموادم/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالعلٌم مهٌوب عبده

مؤكٌد3202332018/201784.75علم1906934ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالغنً سٌف دمحم الحداد

مؤكٌد4517552016/201590علم1910711ًادارة اعمال1999/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالغنً علً عبدهللا 

مؤكٌد3236412018/201778.38علم1912971ًتسوٌك2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالماهر احمد سٌف

مؤكٌد03071452018/201780.25علم1909016ًمحاسبة2001/05/26تعز/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالموي دمحم احمد الحمٌدي

مؤكٌد4384502016/201583.88علم1919019ًتسوٌك1997/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالموي دمحم سٌف

مؤكٌد3216722018/201779.5علم1905938ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالكرٌم عبدالعزٌز علً

مؤكٌد3181042018/201780علم1913863ًمحاسبة2000/10/17الموادم/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالكرٌم عبدالواحد حمٌد

مؤكٌد04014102018/201787.75علم1909799ًمحاسبة2000/01/01صالة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالكرٌم لاسم احمد

مؤكٌد1384492017/201683.5علم1911941ًتسوٌك2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا احمد بن احمد

مؤكٌد4020032018/201779.25علم1908646ًادارة اعمال2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا احمد لائد

مؤكٌد3122852018/201782علم1914175ًمحاسبة2000/04/06جبل حبشً/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا جعفر دمحم علً 

مؤكٌد03134962018/201791.38علم1909683ًمحاسبة2000/01/02تعز/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا حسان سعٌد

مؤكٌد1000652017/201682.63علم1913703ًادارة اعمال1997/09/09المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا حمٌد حسان

مؤكٌد3118882018/201777علم1906937ًتسوٌك1998/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا سعد دمحم

مؤكٌد05734772018/201789.5علم1911181ًمحاسبة2000/01/01مذٌخرة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا سعٌد الكامل
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مؤكٌد03634752018/201779.63علم1916825ًتسوٌك1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا سٌف عبدهللا

مؤكٌد3205572018/201785.25علم1912696ًمحاسبة2000/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا عبده عبدهللا الصالحً

مؤكٌد3220962018/201777.25علم1912431ًالتصاد2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا عمالن مهٌوب

مؤكٌد1494362017/201686.63علم1902981ًالتصاد1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا غالب احمد دمحم

مؤكٌد1494352017/201687.38علم1912626ًمحاسبة1998/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا لاسم علً الحاج

مؤكٌد4610202016/201592.5علم1914456ًادارة اعمال2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا محسن سعٌد

مؤكٌد5703952017/201684.25علم1912717ًمحاسبة2000/01/02الرونة/تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا دمحم سعٌد

مؤكٌد3071462018/201784.25علم1918409ًمحاسبة2000/01/14المظفر تعز /تعز/الٌمنذكردمحم عبدهللا دمحم صالح 

مؤكٌد1425872017/201683.88علم1909050ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالمجٌد احمد هزاع

مؤكٌد4442882015/201489.75علم1911022ًمحاسبة1998/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكردمحم عبدالنور عبدالولً عبدالنور الشمٌري 

مؤكٌد4090452018/201782.63علم1914260ًادارة اعمال1999/01/01سامع/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالواحد دمحم لائد

مؤكٌد4441232016/201578.63علم1913917ًتسوٌك1996/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالواحد دمحم مهٌوب الشٌبانً

مؤكٌد3220972018/201774.75علم1913836ًتسوٌك2000/04/05المعافر/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالواسع  حسن احمد

مؤكٌد01384372017/201672.63علم1912988ًسٌاحة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالواسع دمحم بن دمحم

مؤكٌد4502102016/201590.75علم1913788ًمحاسبة1997/11/14المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالوهاب احمد دمحم

مؤكٌد3200942018/201786.5علم1911791ًمحاسبة2001/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم عبدالوهاب دمحم سٌف 

مؤكٌد3347282018/201791.5علم1904895ًمحاسبة2000/12/22المبٌطه/لحج/الٌمنذكردمحم عبده احمد حمود

مؤكٌد4456912015/201487.63علم1914008ًادارة اعمال1994/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكردمحم عبده احمد سالم 

مؤكٌد3119722018/201792.13علم1903673ًمحاسبة2000/02/23جبل حبشً/تعز/الٌمنذكردمحم عبده سعد حسان

مؤكٌد3134982018/201789علم1906224ًالتصاد1999/04/06جبل حبشً/تعز/الٌمنذكردمحم عبده سٌف دمحم عبدالكرٌم

مؤكٌد3133522018/201792.13علم1910890ًمحاسبة2000/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكردمحم عبده علً حزام

مؤكٌد4039512018/201786.5علم1907964ًادارة اعمال2000/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم عبده علً سمٌع

مؤكٌد04124492015/201494علم1912646ًادارة اعمال1998/03/17ذي السفال/اب/الٌمنذكردمحم عبده دمحم مفلح الصالحً

مؤكٌد3064672018/201787علم1912028ًمحاسبة1999/01/05المظفر /تعز/الٌمنذكردمحم علً عبدهللا علً الجرادي 
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مؤكٌد1403112017/201685.63علم1912596ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم علً دمحم صالح الخوالنً

مؤكٌد3088982018/201782.63علم1913461ًمحاسبة2000/08/14المظفر /تعز/الٌمنذكردمحم علً دمحم علً االعوج 

مؤكٌد1481802017/201687.13علم1904653ًمحاسبة1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم علً دمحم غالب الملٌكً

مؤكٌد1414182017/201687.75علم1908071ًمحاسبة1998/01/01جبل حبشً /الشارق بنً عٌسى /تعز/الٌمنذكردمحم علً مهٌوب نعمان

مؤكٌد5726742016/201585.13علم1911959ًمحاسبة2000/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكردمحم علً هزبر حزام

مؤكٌد4644922014/201386.25علم1913649ًادارة اعمال1996/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم علً ٌحٌى ناصر الحداد

مؤكٌد4396182015/201477علم1917742ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكردمحم عمر علً احمد

مؤكٌد4590252017/201685.38علم1916498ًمحاسبة1998/01/01الحدٌدة/ زبٌد/الحدٌدة/الٌمنذكردمحم عنٌنً علً عنٌنً

مؤكٌد01493132017/201682.5علم1906200ًمحاسبة1997/01/01مشرعة/تعز/الٌمنذكردمحم غالب حسن سعٌد

مؤكٌد3211802018/201785.13علم1919636ًتسوٌك2000/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكردمحم فواز دمحم عبدالمجٌد

مؤكٌد4455222015/201486.5علم1916325ًمحاسبة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكردمحم فؤاد حسان حسن 

مؤكٌد4612822015/201487.63علم1912591ًمحاسبة1994/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكردمحم فؤاد دمحم حزام 

مؤكٌد5735972017/201682.88علم1911538ًمحاسبة1998/01/01تعز الصلو/تعز/الٌمنذكردمحم فؤاد دمحم مرشد

مؤكٌد4431682015/201487.88علم1903257ًمحاسبة1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم لاسم عبدهللا دمحم العزانً

مؤكٌد03634932018/201782.75علم1909224ًادارة اعمال1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم لائد عبدهللا هزاع غالب

مؤكٌد3634942018/201789علم1909164ًادارة اعمال2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم كامل مثنى دمحم غالب الدهبلً

مؤكٌد4058462018/201779.38علم1912741ًمحاسبة2000/01/01صاله/تعز/الٌمنذكردمحم دمحم علً غالب

مؤكٌد4567942016/201587.38علم1915188ًمحاسبة1997/01/01المواسط/ تعز/تعز/الٌمنذكردمحم منصور مجاهد احمد 

مؤكٌد04189302018/201790.63علم1914164ًتسوٌك2000/01/01ممبنة /تعز/الٌمنذكردمحم نبٌل عبدالجلٌل فائد 

مؤكٌد4472242016/201589.13علم1910519ًمحاسبة1997/01/01الصلو/تعز/الٌمنذكردمحم نبٌل عبدالخالك عبده حزام 

مؤكٌد3083092018/201777علم1910163ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1992/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم نبٌل عمالن حسان 

مؤكٌد3635062018/201784.75علم1911793ًادارة اعمال2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم نبٌل غالب حسن الزغروري

مؤكٌد3102382018/201787علم1915616ًمحاسبة2001/02/02الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم نبٌل هزاع احمد الحكٌمً

مؤكٌد4603672016/201588.63علم1915177ًمحاسبة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم نجٌب احمد لاسم الراجحً
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مؤكٌد5744242017/201681.25علم1908904ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01صالة/تعز/الٌمنذكردمحم نجٌب دمحم احمد الموادم

مؤكٌد3218032018/201783.25علم1917040ًمحاسبة1999/01/01تعز /تعز/الٌمنذكردمحم هاشم علً لائد ناجً التوٌجً

مؤكٌد1418282017/201682علم1914520ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكردمحم هائل سنان سعٌد

مؤكٌد3087662018/201780.75علم1912425ًمحاسبة2000/08/06المظفر/تعز/الٌمنذكردمحم ولٌد احمد عبده  دمحم

مؤكٌد03218042018/201778.75علم1904394ًتسوٌك1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكردمحم وهب دمحم عبدالولً الرمٌمة

مؤكٌد3635102018/201779.13علم1915911ًتسوٌك2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكردمحم ٌحً سعٌد دمحم حسن

مؤكٌد1384502017/201677.13علم1915947ًتسوٌك2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرمحمود احمد سعٌد ناجً

مؤكٌد1495272017/201690.63علم1907090ًمحاسبة1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرمحمود سعٌد سعٌد اسماعٌل

مؤكٌد3236492018/201779.75علم1912923ًمحاسبة2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرمحمود سلطان عبده محمود التمٌمً

مؤكٌد4598142016/201588.75علم1909125ًتسوٌك1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرمحمود عبداللطٌف دمحم احمد المرشً

مؤكٌد3216752018/201780.25علم1905941ًمحاسبة2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرمحمود دمحم عبده عبدالجلٌل

مؤكٌد4369302016/201588.13علم1902671ًادارة اعمال1997/05/01شرعب الرونه/تعز/الٌمنذكرمحً الدٌن احمد عبدهللا احمد دحوه

مؤكٌد4871732014/201388.75علم1917341ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرمختار ابراهٌم شمسان عبدهللا

مؤكٌد3202892018/201774.38علم1913267ًتسوٌك1999/01/01المسراخ /تعز/الٌمنذكرمدٌن عبدالحمٌد دمحم هزاع 

مؤكٌد1530912017/201686.63علم1905526ًادارة اعمال1999/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرمدٌن عبده دمحم عثمان

مؤكٌد3064382018/201793علم1913130ًتسوٌك2000/04/16المظفر/تعز/الٌمنذكرمدٌن دمحم علً احمد الزٌادي

مؤكٌد1369622017/201676علم1912396ًتسوٌك1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرمراد احمد سعٌد لاسم

مؤكٌد5615672017/201677.13علم1916230ًتسوٌك1996/01/01التعزٌه/تعز/الٌمنذكرمراد مهٌوب علً ناجً

مؤكٌد3218052018/201774.38علم1910458ًتسوٌك1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرمراد مهٌوب دمحم احمد

مؤكٌد3070302018/201781.38علم1913897ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمرام عبدهللا نعمان حسٌن

مؤكٌد1488872017/201679.63علم1906498ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المسراخ/تعز/الٌمنأنثىمرام محمود ابراهٌم دمحم

مؤكٌد3103802018/201781.25علم1911986ًمحاسبة2000/05/16الماهرة/تعز/الٌمنأنثىمرام منصور احمد مثنى

مؤكٌد5620182017/201689.13علم1902534ًادارة اعمال1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىمرام نجٌب دمحم محً الدٌن 

مؤكٌد4415612015/201489.25علم1919355ًادارة اعمال1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرمرثد عبدالرلٌب دمحم عبده علً العلوانً
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مؤكٌد3199622018/201780علم1905208ًمحاسبة1999/10/11المسراخ/تعز/الٌمنذكرمرزوق عبدالجلٌل عبادي حسان الملٌكً

مؤكٌد1408802017/201685.38علم1902475ًالتصاد1997/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرمرزوق دمحم دمحم عبدالرزاق 

مؤكٌد3202902018/201776علم1910328ًتسوٌك1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرمروان احمد دمحم عبدالجلٌل

مؤكٌد1502432017/201681.5علم1912046ًادارة اعمال2000/06/20تعز/تعز/الٌمنأنثىمروة رٌاض احمد عبدهللا

مؤكٌد3078062018/201789.13علم1906648ًادارة اعمال1999/12/14المظفر/تعز/الٌمنأنثىمروه عبداالله دمحم عبده حٌدر

مؤكٌد01371032017/201692.5علم1908570ًمحاسبة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمروه عبدالمادر عباس دمحم الحاج

مؤكٌد1373512017/201690.38علم1910431ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمروه دمحم ردمان دمحم علً

مؤكٌد1382432017/201678.88علم1910396ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمروى احمد سٌف غالب الخلٌدي

مؤكٌد3110522018/201779.13علم1916405ًادارة اعمال1999/04/29صالة/تعز/الٌمنأنثىمروى سعٌد مهٌوب احمد سعٌد

مؤكٌد05608612018/201791.75علم1918129ًادارة اعمال2001/01/21تعز  /تعز/الٌمنأنثىمروى صادق عبدالحمٌد راجح

مؤكٌد3091302018/201781.13علم1903190ًادارة اعمال1999/07/16المظفر/تعز/الٌمنأنثىمروى عبدالعزٌز علً عبده 

مؤكٌد4591672016/201591علم1905549ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمروى علً عبدهللا علً الضمري

مؤكٌد3078112018/201780.25علم1903141ًمحاسبة1998/01/18المظفر/تعز/الٌمنأنثىمروى محبوب علً لاسم

مؤكٌد3074522018/201792.38علم1912565ًمحاسبة2001/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمروى دمحم سٌف علً مسعد

مؤكٌد1366922017/201685.38علم1904580ًمحاسبة1998/01/01المظفر مدٌنة تعز /تعز/الٌمنأنثىمروى منٌر عبدهللا دمحم الحمادي 

مؤكٌد3078162018/201786علم1903436ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمرٌم عبدهللا ناشر ثابت العرٌمً

مؤكٌد3091342018/201789.63علم1916786ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/03/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمزدلفه دمحم دحوه سفٌان

مؤكٌد3221012018/201781.63علم1914897ًمحاسبة2000/05/28تعز كالئبه- المعافر /تعز/الٌمنذكرمشتاق ناصر عبدالجلٌل دمحم

مؤكٌد4485672015/201493علم1919166ًمحاسبة1996/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرمشتاق هزاع عبده حزام 

مؤكٌد1524482017/201679.88علم1903199ًادارة اعمال1998/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرمصطفى عبدالحكٌم مهٌوب عثمان الفودعً

مؤكٌد4485072016/201590.38علم1913066ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1994/01/01ماوٌة/تعز/الٌمنذكرمصطفى عبده احمد لائد الدهبلً

مؤكٌد4541062015/201488علم1912641ًادارة اعمال7384382481998/01/01/تعز/الٌمنذكرمصطفى دمحم عمالن السامعً

مؤكٌد03263692018/201780علم1906957ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرمصعب جمٌل دمحم سٌف

مؤكٌد5661402017/201678.38علم1914436ًتسوٌك1998/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرمضار محً الدٌن سعٌد عبدهللا 
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مؤكٌد01376832017/201685علم1911867ًتسوٌك1999/06/20المظفر/تعز/الٌمنذكرمطهر دمحم مطهر صالح

مؤكٌد3257392018/201785.88علم1919712ًمحاسبة2000/05/19المواسط/تعز/الٌمنذكرمطٌع نظمً شرف دمحم غالب

مؤكٌد4575542014/201378.75علم1906625ًتسوٌك1995/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرمظهر علً منصور دمحم

مؤكٌد3257402018/201777.13علم1912188ًتسوٌك1998/02/15دار سعد/عدن/الٌمنذكرمعاذ امٌن هائل سعٌد

مؤكٌد3087762018/201782.38علم1913586ًتسوٌك1999/07/24المظفر/تعز/الٌمنذكرمعاذ بكٌل علً هائل الشمٌري

مؤكٌد3071592018/201778.13علم1911767ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/02المظفر /تعز/الٌمنذكرمعاذ حسن دمحم غالب

مؤكٌد3083282018/201789.88علم1904470ًادارة اعمال1999/09/28المظفر/تعز/الٌمنذكرمعاذ عبدالحكٌم دمحم الصغٌر

مؤكٌد4627972015/201487.88علم1916046ًمحاسبة1997/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرمعاذ دمحم علً احمد

مؤكٌد5740982016/201587.38علم1909784ًمحاسبة1997/01/27الماهرة/تعز/الٌمنذكرمعتز باهلل دمحم طربوش لائد 

مؤكٌد1485232017/201682.63علم1909681ًمحاسبة1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرمعتز عبدالملن احمد مرشد

مؤكٌد4101502018/201788.5علم1912109ًمحاسبة1999/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرمعتز منٌر عبدهللا عبده

مؤكٌد4308332016/201591.13علم1909267ًمحاسبة1998/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرمعتصم احمد دمحم دمحم البركانً

مؤكٌد04109122018/201785علم1911757ًمحاسبة2000/01/01الرونة/تعز/الٌمنذكرمعتصم حمود سعٌد عبدالواحد

مؤكٌد3130552018/201783.13علم1904516ًمحاسبة1998/09/05جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرمعتصم صادق امٌن عبدالواسع

مؤكٌد3135082018/201785.38علم1906825ًمحاسبة2000/04/20جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرمعتصم عارف عبدالسالم سٌف

مؤكٌد3635322018/201784.75علم1920206ًادارة اعمال2000/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرمعتصم علً عبدهللا لائد

مؤكٌد4282292018/201783علم1911985ًمحاسبة2001/05/15الحدٌدة/باجل /تعز/الٌمنذكرمعتصم دمحم صالح الشٌبانً

مؤكٌد1524502017/201679.5علم1915352ًمحاسبة1999/01/01المواسط/تعز/الٌمنذكرمعتصم دمحم عبدهللا عبده فارع الفودعً

مؤكٌد4374332016/201587.38علم1909887ًمحاسبة1997/01/01الرونة/تعز/الٌمنذكرمعتصم منٌر عبدهللا عبده 

مؤكٌد4920172014/201383.25علم1913299ًمحاسبة1996/06/23مشرعة وحدنان /تعز/الٌمنذكرمعمر فضل دمحم عبدهللا سلطان 

مؤكٌد03216782018/201784.88علم1918695ًمحاسبة2000/01/01مشرعه وحدنان/تعز/الٌمنذكرمعمر دمحم عبده لاسم

مؤكٌد0003135092018/201791.25علم1907532ًتسوٌك2000/01/12جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرمعٌد عادل عبدالرلٌب احمد صالح

مؤكٌد03111752018/201791.13علم1909894ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/07جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرمفلح عبدهللا سعٌد ممبـل

مؤكٌد4685312014/201378.5علم1913905ًتسوٌك1995/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرمكرم احمد صدام دمحم البحر
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مؤكٌد1531882017/201692.63علم1913251ًمحاسبة1998/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىمكرمة عبدالهادي احمد سعٌد

مؤكٌد4016192018/201787.13علم1911771ًمحاسبة2000/06/20التعٌزٌه/تعز/الٌمنأنثىمالن عبدالوارث دمحم مسعد

مؤكٌد4589412016/201588.5علم1910869ًمحاسبة1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمنار جمٌل صالح  دمحم

مؤكٌد3085492018/201786علم1914127ًادارة اعمال2002/01/02المظفر /تعز/الٌمنأنثىمنار منٌر عبدهللا احمد حاجب العرٌفً

مؤكٌد3068992018/201775.75علم1916264ًالتصاد1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمنال عبدالرحمن ٌحٌى عبدالجلٌل الملٌكً

مؤكٌد3073322018/201797.75علم1915887ًمحاسبة2000/06/05المظفر/تعز/الٌمنأنثىمنال عمر علً فارع

مؤكٌد4589432016/201588.63علم1914132ًادارة اعمال1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمنال غالب مهٌوب صالح

مؤكٌد3853632018/201784.88علم1908928ًادارة اعمال1995/05/07التواهً/عدن/الٌمنذكرمنذر محمود فرحان علً

مؤكٌد4933172014/201382علم1914734ًمحاسبة1995/01/01المعافر /تعز/الٌمنذكرمنصور سعٌد احمد جسار 

مؤكٌد4517692017/201693.25علم1916224ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرمنصور دمحم عبدالمجٌد الدهبلً

مؤكٌد4693872015/201490.75علم1910926ًمحاسبة1995/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكرمنور عبدالماهر عمالن علً

مؤكٌد1413122017/201689.75علم1912956ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرمنٌب امٌن عباس نصر الهالل

مؤكٌد1413132017/201694.38علم1908601ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرمنٌر عبده نصر دمحم السهٌلً

مؤكٌد03635392018/201791.25علم1902495ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرمنٌف امٌن دمحم احمد حمود الٌوسفً

مؤكٌد3257762018/201784علم1912193ًمحاسبة2000/01/01المواسط/تعز/الٌمنأنثىمنٌه امٌن هائل سعٌد

مؤكٌد3186402018/201780.13علم1909163ًمحاسبة2000/07/19صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىمها عبدرزاق عمالن احمد

مؤكٌد3105542018/201788.13علم1903124ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/07/05الماهرة/تعز/الٌمنأنثىمها عبده علً منصر دمحم

مؤكٌد3085512018/201794.13علم1902597ًمحاسبة2000/02/15المظفر/تعز/الٌمنأنثىمها عمر دمحم علً مصلح الهمدانً

مؤكٌد3074592018/201789.13علم1909010ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىمها دمحم حسن احمد الحباب

مؤكٌد1464412017/201679.88علم1910453ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرمهدي امٌن ابراهٌم اسماعٌل 

مؤكٌد3221022018/201774.38علم1913828ًتسوٌك2000/03/02المعافر  /تعز/الٌمنذكرمهدي عبدهللا حسن احمد 

مؤكٌد1434292017/201691.13علم1902964ًالتصاد1999/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرمهند خالد احمد عبدالغنً الممرمً

مؤكٌد3119212018/201789.83علم1912785ًمحاسبة1999/01/23جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرمهند سعٌد سعد احمد 

مؤكٌد3083432018/201782.63علم1912648ًمحاسبة2000/02/14المظفر/تعز/الٌمنذكرمهند فهد غالب دمحم
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مؤكٌد3635432018/201783.75علم1909785ًادارة اعمال1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرمهند نجٌب احمد حسن مغلس

مؤكٌد3638742018/201782علم1918532ًمحاسبة2000/03/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرمهند همام علً ممبل 

مؤكٌد4546452016/201591.5علم1902632ًمحاسبة1997/01/01ممبنه/تعز/الٌمنذكرمهٌب عبدالحكٌم عبدهللا دمحم

مؤكٌد3635462018/201783.63علم1910079ًتسوٌك1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرمهٌب عبدالسالم دمحم عبدهللا

مؤكٌد3635472018/201785.13علم1907125ًمحاسبة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرمهٌب عبدالغفار علً حزام الطٌار

مؤكٌد5704072017/201685.63علم1907404ًمحاسبة1998/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرمهٌب عبدالملن دمحم ردمان

مؤكٌد4114232018/201781.5علم1919631ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01شرعب /تعز/الٌمنذكرمهٌب دمحم دماج سعٌد 

مؤكٌد04056622018/201789.5علم1909137ًمحاسبة2001/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكرمهٌب ٌفوز دمحم دمحم

مؤكٌد1384592017/201677.5علم1911903ًتسوٌك1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرموسى حاشد عبده امٌن

مؤكٌد4417982015/201491.13علم1916507ًادارة اعمال1997/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكرموسى عبدالحمٌد عبدهللا مفرح 

مؤكٌد4359002016/201578.5علم1913919ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/12/04خدٌر/تعز/الٌمنذكرموسى عبدهللا علً دبان

مؤكٌد4452692016/201588.63علم1912296ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/01/01صبر الموادام/تعز/الٌمنذكرموسى علً سعٌد عبدالغنً

مؤكٌد3087812018/201779.38علم1914789ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/02/12المظفر/تعز/الٌمنذكرموسى علً دمحم حزام

مؤكٌد4100212018/201779.13علم1914134ًتسوٌك2000/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرموسى دمحم دبوان عبدالعلٌم 

مؤكٌد3185292018/201775.38علم1917164ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/03/05صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرموسى دمحم سعد ابراهٌم

مؤكٌد3154182018/201778.25علم1912849ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرموسى دمحم علً طارش

مؤكٌد3083452018/201777.38علم1909006ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرموفك حسن ناجً فرحان

مؤكٌد5652212017/201682.25علم1906239ًمحاسبة1998/12/02حٌفان/تعز/الٌمنأنثىموفك فاروق عبدالمعٌن دمحم

مؤكٌد3257422018/201780.63علم1918473ًادارة اعمال2000/09/29المواسط/تعز/الٌمنذكرموهوب دمحم سعٌد عبدالمادر

مؤكٌد3112252018/201785.63علم1915375ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/09/12جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرمؤٌد طه حزام نعمان

مؤكٌد03216682018/201790.63علم1915920ًمحاسبة2000/01/01مشرعه وحدنان/تعز/الٌمنذكرمؤٌد علً عبده حمود

مؤكٌد3107332018/201797.63علم1904395ًادارة اعمال2000/05/12صالة/تعز/الٌمنذكرمؤٌد علً ناجً دمحم سالم

مؤكٌد3116062018/201781علم1915074ًادارة اعمال2000/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرمؤٌد دمحم عبدهللا سعٌد

مؤكٌد4330872016/201577.88علم1908938ًالتصاد1997/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكرمٌاس عبدالرحمن سٌف نعمان
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مؤكٌد03105572018/201778علم1909497ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/06/14الماهره/تعز/الٌمنأنثىمٌهال عبدالمادر عبدهللا دمحم العمرانً

مؤكٌد1485262017/201685.75علم1905156ًادارة اعمال1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرنادر حسن سٌف احمد

مؤكٌد1477662017/201692.13علم1909121ًمحاسبة1998/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرنادر عارف سلطان احمد العزانً 

مؤكٌد3102652018/201782.87علم1909835ًادارة اعمال2000/02/02تعز/تعز/الٌمنذكرنادر دمحم احمد غالب العامري

مؤكٌد4320032016/201590.63علم1913170ًمحاسبة1997/01/01جبل حبشً /تعز/الٌمنذكرنادر ولٌد هائل عبد الفتاح

مؤكٌد4586342016/201586.5علم1913528ًادارة اعمال1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرنادٌن ندٌم عبدالحمٌد علً دمحم الشرعبً

مؤكٌد3070352018/201781.25علم1904400ًادارة اعمال2000/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىنادٌه احمد احمد دمحم عبٌد

مؤكٌد3073382018/201782.5علم1904583ًادارة اعمال1985/11/18المظفر/تعز/الٌمنأنثىنادٌه عبدالغنً دمحم احمد

مؤكٌد5645412017/201687.13علم1911828ًمحاسبة1999/01/01حٌفان /تعز/الٌمنذكرناظم هاشم سعٌد عبدالموي االثوري

مؤكٌد3635502018/201783.75علم1909657ًمحاسبة2000/01/01الماهرة مدٌنه تعز/تعز/الٌمنذكرنائف عبدالكرٌم دمحم احمد الحباب

مؤكٌد03210662018/201780.75علم1909548ًالتصاد1996/01/01المسراخ/تعز/الٌمنأنثىنباء عبدالرحمن حمٌد احمد

مؤكٌد4959472014/201384.38علم1904325ًمحاسبة1995/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرنبٌل بدر عبدالغنً سلطان

مؤكٌد1377032017/201678.13علم1900593ًتسوٌك1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرنبٌل رشاد احمد غالب

مؤكٌد3107472018/201779.38علم1911017ًمحاسبة1998/06/23الماهرة/تعز/الٌمنذكرنبٌل سعٌد احمد صالح فارع

مؤكٌد5839002017/201681.62999999علم1912584ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرنبٌل عبدهللا عبدالجلٌل عبدالملن الحروي

مؤكٌد4604232016/201587.13علم1913345ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01تعز/الوازعٌة/تعز/الٌمنذكرنجم الدٌن عبدالحٌكم عائض رباش

مؤكٌد4374342016/201590.13علم1916477ًادارة اعمال1997/01/01شرعب الرونة /تعز/الٌمنذكرنجم الدٌن عبدهللا غالب ردمان 

مؤكٌد1472762017/201674.5علم1915944ًتسوٌك1996/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكرنجم عبدالحكٌم عبدالكرٌم عبدهللا 

مؤكٌد3107892018/201795.5علم1914188ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكرنجم دمحم احمد فازع سالم

مؤكٌد3186432018/201779.88علم1913886ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/05/07المودام/تعز/الٌمنأنثىنجود عبدالواحد دمحم حزام

مؤكٌد1391712017/201677.75علم1913374ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرنجوى عمر حسٌن ثابت الحسٌنً

مؤكٌد1493232017/201679.5علم1903644ًتسوٌك1999/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكرنجٌب عبدالوارث دمحم عبده

مؤكٌد1395722017/201683.5علم1917666ًتسوٌك1996/01/01تعز/تعز/الٌمنذكرنجٌب علً فارع

مؤكٌد1382572017/201682.88علم1912910ًمحاسبة2000/06/23المظفر/تعز/الٌمنأنثىندوى فؤاد دمحم عبدهللا الجالل
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مؤكٌد3073392018/201782.25علم1904013ًادارة اعمال1998/05/14المظفر /تعز/الٌمنأنثىندى احمد عبدهللا صالح 

مؤكٌد3205672018/201785علم1904608ًمحاسبة1999/01/01المسراخ- تعز/تعز/الٌمنذكرنذٌر دمحم عبده عبدهللا الصالحً

مؤكٌد3245622018/201779.88علم1904843ًادارة اعمال2000/05/15تعز/تعز/الٌمنأنثىنذٌرة عبدالعلٌم عبده عبدهللا

مؤكٌد3257432018/201784علم1914356ًمحاسبة2000/07/01المواسط/تعز/الٌمنذكرنزار منصور احمد عبده سٌف

مؤكٌد3078452018/201793.75علم1913064ًادارة اعمال2000/02/14تعز /تعز/الٌمنأنثىنسرٌن احمد علً سعٌد فرحان

مؤكٌد4591762016/201590.63علم1908996ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىنسرٌن دمحم دمحم لائد

مؤكٌد3215422018/201787.63علم1919277ًادارة اعمال2000/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنأنثىنسمة امٌن عبدهللا غالب العبٌدي

مؤكٌد1380192017/201687.5علم1915761ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىنسمه دمحم سٌف دمحم سنان

مؤكٌد5615702017/201686.63علم1904306ًمحاسبة1998/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرنسٌم سٌف علً راشد

مؤكٌد5684642017/201684.38علم1913569ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1992/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرنشوان جمٌل سٌف عبدهللا

مؤكٌد4369422016/201586.13علم1910654ًمحاسبة1997/01/01تعز/شرعب الرونة/تعز/الٌمنذكرنشوان طاهر عبدالرلٌب عبدالرحمن

مؤكٌد1188022017/201681.38علم1912813ًمحاسبة1997/11/01الضالع/الضالع/الٌمنذكرنصر احمد لاسم علً المروسً

مؤكٌد03083582018/201776علم1903653ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرنصر جمٌل محفوظ دمحم 

مؤكٌد3091542018/201791.13علم1909027ًمحاسبة1999/04/14المظفر/تعز/الٌمنأنثىنعمه عبدالمادر حمود نائف الشمٌري

مؤكٌد1382652017/201688علم1910407ًادارة اعمال2000/01/01مدٌرٌة المظفر /تعز/الٌمنأنثىنهاد حمود دمحم لائد العماد 

مؤكٌد3078542018/201781.75علم1913109ًادارة اعمال2000/04/29المظفر/تعز/الٌمنأنثىنهله علً غالب حسان الشرعبً 

مؤكٌد3078552018/201790.75علم1904087ًادارة اعمال1998/02/27المظفر/تعز/الٌمنأنثىنهى شرف عبده حسن

مؤكٌد3078582018/201790علم1912323ًمحاسبة1999/02/23المظفر/تعز/الٌمنأنثىنهى علً بن علً دمحم

مؤكٌد4534872016/201589.13علم1917939ًادارة اعمال1997/01/01المعافر /تعز/الٌمنذكرنهٌان علً عبدهللا احمد الدبعً 

مؤكٌد5603602017/201684.88علم1915346ًمحاسبة1997/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرنوار نائف حمٌد لاسم

مؤكٌد03176932018/201781.13علم1909298ًمحاسبة2000/01/01صبر الموادم/تعز/الٌمنذكرنواف عصام عبدالواسع دمحم احمد

مؤكٌد1403732017/201682علم1919114ًادارة اعمال1996/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرنواف ٌاسر عبدهللا عبداالله

مؤكٌد3087852018/201780علم1911993ًادارة اعمال1998/04/26المظفر/تعز/الٌمنذكرنوح سعٌد عبده غالب

مؤكٌد3085562018/201784.25علم1903476ًمحاسبة1999/11/13المظفر/تعز/الٌمنأنثىنور دمحم عبدالكرٌم دمحم المجاهد
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مؤكٌد1390062017/201682.88علم1910671ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىنوران احمد علً دمحم الحاج الصهبانً

مؤكٌد3078652018/201785.25علم1909002ًمحاسبة2001/10/03المظفر /تعز/الٌمنأنثىنورس حسن اسماعٌل دمحم 

مؤكٌد5782432016/201581.75علم1911812ًمحاسبة1997/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكرنوري دمحم عماد عبدالموي

مؤكٌد4374352016/201589.63علم1910965ًمحاسبة1997/01/01الرونة/تعز/الٌمنذكرنوفل عبدهللا غالب ردمان

مؤكٌد4609502016/201586.75علم1906281ًادارة اعمال1998/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكرهارون احمد عبدالجبار عبدهللا

مؤكٌد3853672018/201783علم1909359ًمحاسبة1995/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكرهارون رشٌد دمحم غالب عبدالجلٌل

مؤكٌد3083612018/201774.38علم1909496ًتسوٌك2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرهارون صالح احمد صالح

مؤكٌد5755502017/201682.88علم1915040ًادارة اعمال1999/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرهارون عارف علً دمحم

مؤكٌد5731172017/201684.88علم1916718ًمحاسبة1999/01/01الصلو/تعز/الٌمنذكرهاشم طارق دمحم احمد

مؤكٌد3083662018/201781.5علم1919098ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرهاشم عبدهللا عبدالوهاب عبدالودود

مؤكٌد3098132018/201783.25علم1906262ًادارة اعمال2001/03/27الماهرة/تعز/الٌمنأنثىهالة عبدالغنً سعٌد سٌف

مؤكٌد4635052015/201486.25علم1911233ًادارة اعمال1998/01/01الصلو /تعز/الٌمنأنثىهالة فٌصل دمحم سعٌد 

مؤكٌد1380282017/201693.13علم1910640ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىهاله عارف بجاش لاسم

مؤكٌد3069252018/201783.88علم1903372ًمحاسبة1998/11/19المظفر/تعز/الٌمنأنثىهاله ولٌد سعٌد علً

مؤكٌد3107902018/201795.75علم1914154ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكرهانً عبدهللا دمحم غالب سٌف 

مؤكٌد4961042018/201779.88علم1912364ًمحاسبة2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرهانً عبدالواحد عبدالفتاح عثمان

مؤكٌد003631252018/201788علم1908472ًادارة اعمال1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىهبة احمد سعٌد ٌحٌى الزغروري

مؤكٌد4387022017/201682.63علم1908308ًادارة اعمال2000/05/04بعدان/اب/الٌمنأنثىهبة عبدالفتاح دمحم علً مصلح

مؤكٌد3105752018/201779.75علم1917908ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/08/05الماهرة/تعز/الٌمنأنثىهدى عارف سعٌد دمحم سالم

مؤكٌد1352612018/201782.38علم1907033ًمحاسبة1999/01/01الماطرة/لحج/الٌمنأنثىهدى عبدالودود علً صالح

مؤكٌد01368002017/201689.75علم1916677ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىهدٌل عبدهللا احمد عبٌد احمد

مؤكٌد4611472016/201586.88علم1909522ًمحاسبة1999/01/01الماهرع/تعز/الٌمنأنثىهدٌل عصام عبد المادر عبد الخالك االغبري

مؤكٌد4380502016/201581علم1915205ًادارة اعمال1998/01/01شرعب الرونة/تعز/الٌمنأنثىهدٌل علً احمد سٌف

مؤكٌد3073452018/201785.75علم1916667ًمحاسبة2001/03/24المظفر مدٌنة تعز /تعز/الٌمنأنثىهدٌل دمحم عبدالوهاب سعد 
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مؤكٌد4263192018/201790.5علم1913356ًمحاسبة2001/01/01الحدٌدة /الحدٌدة/الٌمنأنثىهدٌل منصور دمحم سعٌد الخلٌدي

مؤكٌد3105792018/201787.63علم1903907ًادارة اعمال1999/12/30الماهرة/تعز/الٌمنأنثىهدٌل موسى عبده سعٌد الصلوي

مؤكٌد4611482016/201586.63علم1909210ًمحاسبة1999/01/01الماهره/تعز/الٌمنأنثىهدٌل نبٌل عبده دمحم صالح النخالنً

مؤكٌد5645432017/201691علم1919596ًمحاسبة2000/01/01حٌفان/تعز/الٌمنذكرهزاع عبدالتواب هزاع غالب

مؤكٌد1395792017/201684.25علم1908933ًمحاسبة1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرهشام توفٌك عبدهللا عبدالحمٌد الشرعبً

مؤكٌد03102742018/201784.88علم1909624ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/02/02الماهرة/تعز/الٌمنذكرهشام خالد علً ممبل

مؤكٌد4604332016/201584.13علم1909318ًمحاسبة1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرهشام عبدهللا عبداللطٌف سٌف الفمٌة

مؤكٌد3087892018/201775.38علم1917783ًتسوٌك1999/05/08تعز/تعز/الٌمنذكرهشام فاروق لاسم راجح 

مؤكٌد6146542015/201474.63علم1911395ًالتصاد1996/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرهالل عثمان سعٌد دمحم الحكٌمً

مؤكٌد4498612015/201493.13علم1904048ًادارة اعمال1997/01/01صاله/تعز/الٌمنذكرهمدان عبدهللا غالب سعٌد 

مؤكٌد003091732018/201785.38علم1902782ًادارة اعمال1999/02/02المظفر/تعز/الٌمنأنثىهناء حمود دمحم سعد عبدهللا الوصابً 

مؤكٌد1361712017/201694.38علم1909297ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01تعز/تعز/الٌمنأنثىهناء عدنان دمحم شمسان الزرٌمً

مؤكٌد4596582016/201582.5علم1916687ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2000/07/04المظفر مدٌنة تعز/تعز/الٌمنأنثىهنادي طاهر سٌف ممبل

مؤكٌد4460202015/201491.25علم1903100ًادارة اعمال1995/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىهنادي عثمان دمحم سٌف

مؤكٌد3085762018/201779.75علم1916212ًادارة اعمال2002/04/02المظفر /تعز/الٌمنأنثىهنادي دمحم احمد الحاج العبد

مؤكٌد4617612016/201586.88علم1909207ًمحاسبة1998/01/01صاله/تعز/الٌمنأنثىهنادي نبٌل عبده دمحم صالح النخالنً

مؤكٌد4684422014/201382.5علم1913783ًادارة اعمال1994/01/01تعز/التعزٌة/تعز/الٌمنأنثىهند حمود عبدهللا فرحان

مؤكٌد4485132016/201589.13علم1915390ًمحاسبة1999/06/30التصحٌح ماوٌة /تعز/الٌمنذكرهٌثم عبدهللا دمحم اسماعٌل الدهبلً 

مؤكٌد4467032015/201489.63علم1909309ًمحاسبة1994/01/01التعزٌة/تعز/الٌمنذكرهٌثم عبده لائد سٌف

مؤكٌد4598272016/201587.25علم1910847ًادارة اعمال1997/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرهٌثم لاسم صالح عبدالرحمن

مؤكٌد1382842017/201681.88علم1911004ًادارة اعمال2000/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىهٌفاء عفٌف حزام عبده ناجً الحمادي

مؤكٌد3635822018/201787.13علم1909169ًتسوٌك1999/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكروائل احمد عبدهللا دمحم

مؤكٌد3635832018/201783.25علم1904730ًادارة اعمال1999/01/01تعز/تعز/الٌمنذكروائل انور عبدالرلٌب صالح

مؤكٌد4148132018/201781.38علم1905443ًمحاسبة2001/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنذكروائل حمود لائد لاسم
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مؤكٌد1377162017/201677.13علم1912984ًتسوٌك1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكروائل درهم عبدالوهاب دمحم

مؤكٌد4529732016/201587.25علم1911415ًادارة اعمال1996/01/01تعز/ المعافر /تعز/الٌمنذكروائل عبداللطٌف احمد عبده

مؤكٌد3107512018/201780علم1909917ًمحاسبة1998/09/01الماهرة/تعز/الٌمنذكروائل لاسم عبدهللا علً دمحم

مؤكٌد4452782016/201587.63علم1909551ًتسوٌك1996/01/01صبر الموادم /تعز/الٌمنذكروجدان ابراهٌم علً دمحم

مؤكٌد5696572018/201780.5علم1912467ًتسوٌك1999/06/24اب/الفرع/اب/الٌمنذكروجدان صالح نصر سعٌد ناجً

مؤكٌد3221962018/201775.63علم1906483ًتسوٌك1999/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكروجدان عبدالخالك دمحم سعٌد المدسً

مؤكٌد03083762018/201785.38علم1903097ًمحاسبة2000/08/23المظفر/تعز/الٌمنذكروجدي عادل امٌن احمد

مؤكٌد3092892018/201794.13علم1905241ًادارة اعمال2001/01/01الماهرة /تعز/الٌمنذكروجٌة حكٌم دمحم احمد دبٌز

مؤكٌد3112462018/201793.5علم1906283ًمحاسبة1999/02/19جبل حبشً/تعز/الٌمنذكروجٌه الدٌن علً سعد حٌدر

مؤكٌد1481842017/201676.25علم1912284ًتسوٌك1999/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرودٌع سلطان سعٌد حزام اللبٌن 

مؤكٌد3083772018/201776علم1909888ًتسوٌك1999/02/28المظفر/تعز/الٌمنذكرودٌع سٌف دمحم سٌف سنان

مؤكٌد2756272017/201683.63علم1909929ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرودٌع عبدهللا محمود عبدالجلٌل 

مؤكٌد4590172016/201593.13علم1903764ًادارة اعمال1998/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىوردة عبدالجبار احمد ممبل 

مؤكٌد5681452017/201679.7علم1917502ًادارة اعمال1999/01/01سامع /تعز/الٌمنذكروزٌر عبده شرف لاسم 

مؤكٌد5839182017/201684علم1918472ًمحاسبة1999/01/01صالة/تعز/الٌمنذكروسام عبده دمحم غالب

مؤكٌد3083792018/201777.38علم1910456ًتسوٌك2000/01/02تعز/تعز/الٌمنذكروسام علً عبده رزٌك حسان

مؤكٌد4513912016/201584.75علم1918315ًتسوٌك1996/01/01مشرعة وحدنان/تعز/الٌمنذكروسٌم سعٌد عبد هللا دمحم

مؤكٌد3240952018/201788.88علم1914328ًالتصاد2000/01/01المعافر/تعز/الٌمنذكروسٌم ٌاسٌن دمحم مهٌوب

مؤكٌد4546482016/201591.6علم1904083ًمحاسبة1997/01/01ممبنه/تعز/الٌمنذكروضاح دمحم عبدالرحٌم لحطان

مؤكٌد2754182017/201687.13ادب1903666ًادارة اعمال1994/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىوفاء احمد علً سعٌد الشمٌري

مؤكٌد4093802015/201487.63علم1911366ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنأنثىوفاء جابر امٌن علً لائد

مؤكٌد3096982018/201791.13علم1909629ًمحاسبة2000/06/15الماهرة/تعز/الٌمنأنثىوفاء علً عبده دمحم سالم

مؤكٌد3065752018/201781.25علم1902514ًادارة اعمال2000/08/24الماهرة/تعز/الٌمنأنثىوفاء دمحم طه حٌدر الزرٌمً

مؤكٌد4583032016/201580.88علم1919433ًمحاسبة1997/01/01موزع/تعز/الٌمنذكرولاص علً دمحم احمد طبله
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مؤكٌد1371332017/201696.38علم1912371ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكروالء احمد دمحم غانم

مؤكٌد5137992016/201585.38علم1918234ًمحاسبة1998/01/01بنً الحارث-امانة العاصمه/صنعاء/الٌمنأنثىوالء عبدالرحمن احمد علً المرزوح

مؤكٌد5756852017/201683.63علم1903481ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01ممبنة/تعز/الٌمنأنثىوالء دمحم دمحم عبدالغنً

مؤكٌد4397372017/201687.13علم1906240ًادارة اعمال1999/09/11صالة/تعز/الٌمنذكرولٌد رضوان دمحم عبدالواحد

مؤكٌد3218092018/201786.25علم1909307ًمحاسبة2001/01/01مشرعه وحدنان /تعز/الٌمنذكرولٌد عبدالرحمن لاسم دمحم ناجً 

مؤكٌد3218102018/201777.38علم1910506ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01مشرعة  وحدنان/تعز/الٌمنذكرولٌد فٌصل عبدهللا ابراهٌم

مؤكٌد3066302018/201780.38علم1906412ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/12/19المظفر/تعز/الٌمنذكروهٌب عبدالعلٌم سلطان عبدالجلٌل

مؤكٌد3083812018/201776.13علم1904058ًتسوٌك1997/01/01المظفر /تعز/الٌمنذكروهٌب عبده دمحم سعٌد 

مؤكٌد1425942018/201791.38علم1915254ًادارة اعمال2000/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكروهٌب علً احمد نصر

مؤكٌد3125382018/201781.63علم1910917ًادارة اعمال1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرٌاسر عبده احمد نعمان

مؤكٌد3064712018/201787.75علم1916439ًمحاسبة1999/06/05لحج/لحج/الٌمنذكرٌاسٌن احمد عبدالجلٌل عبدالوارث

مؤكٌد4235112018/201789.13علم1911895ًادارة اعمال2000/01/01صاله/تعز/الٌمنذكرٌاسٌن خالد دمحم سٌف 

مؤكٌد03110182017/201681.38علم1909872ًادارة اعمال1998/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرٌاسٌن سعٌد حسن دمحم

مؤكٌد1425952017/201684.63علم1916717ًمحاسبة1999/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرٌاسٌن عبدالجلٌل نعمان عبده

مؤكٌد5785982016/201584.75علم1912440ًمحاسبة1998/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرٌاسٌن عبدالرحمن احمد احمد

مؤكٌد3107912018/201792علم1905192ًمحاسبة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرٌاسٌن دمحم علً فرحان

مؤكٌد4705822015/201490.88علم1902645ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1996/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرٌحً عبدالرحمن حسن دبوان

مؤكٌد04525272015/201493.25علم1909069ًمحاسبة1993/01/01دمنة خدٌر/تعز/الٌمنذكرٌحٌى توفٌك احمد حمود

مؤكٌد3257502018/201783.75علم1913567ًادارة اعمال2000/04/16المواسط/تعز/الٌمنذكرٌحٌى دمحم طه احمد 

مؤكٌد3143772018/201789.88علم1913794ًادارة اعمال2001/02/22الشماٌتٌن/تعز/الٌمنذكرٌزٌد دمحم الصغٌر عبده احمد علً

مؤكٌد3349032018/201793.88علم1903204ًمحاسبة2000/01/01المبٌطة/لحج/الٌمنأنثىٌسرا امٌن احمد سٌف

مؤكٌد1490972017/201678علم1919671ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01المسراخ /تعز/الٌمنأنثىٌسرى احمد دمحم بن دمحم 

مؤكٌد4676982014/201386.88علم1913268ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1995/01/01صالة/تعز/الٌمنأنثىٌسرى توفٌك عبدالكرٌم دمحم

مؤكٌد5723272017/201682.25علم1903530ًادارة اعمال2000/01/01شرعب السالم/تعز/الٌمنأنثىٌسرى صادق حمود لاسم  الفهٌدي 
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مؤكٌد04620122015/201486.5علم1910647ًتسوٌك1998/01/01تعز/صبر الموادم/تعز/الٌمنأنثىٌسرى عبد الرحٌم عبده سٌف 

مؤكٌد3074922018/201779.25علم1916500ًادارة اعمال1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنأنثىٌسرى عبده سٌف علً سعٌد

مؤكٌد4139032018/201781.38علم1914669ًادارة اعمال2000/01/01تعز /تعز/الٌمنذكرٌعموب عبدالعلٌم غالب لطف 

مؤكٌد5763242017/201685علم1912701ًمحاسبة1998/01/01ممبنة/تعز/الٌمنذكرٌعموب نصر لائد عبدالمادر

3085852018/201781.88علم1904074ًادارة اعمال2001/05/09المظفر/تعز/الٌمنأنثىٌمنى شاكر علً عبدالرب الهرٌش

3085852018/201781.88علم1916128ًعلوم مالٌة ومصرفٌة2001/05/09المظفر/تعز/الٌمنأنثىٌمنى شاكر علً عبدالرب الهرٌش

مؤكٌد3636062018/201780.38علم1913636ًمحاسبة1999/01/01المظفر/تعز/الٌمنذكرٌوسف احمد خالد جمٌل

مؤكٌد4156462015/201481.75علم1905930ًتسوٌك1997/02/05اب/ السٌانً /اب/الٌمنذكرٌوسف رشاد دمحم ثابت العاطفً

مؤكٌد4508282016/201580.13علم1913067ًالتصاد1996/01/01المسراخ/تعز/الٌمنذكرٌوسف عبدالرحمن عبدهللا ابو طالب

مؤكٌد1422022017/201678.75علم1903044ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1997/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرٌوسف عبده نصر امٌر سٌف

مؤكٌد5811912017/201680.37علم1913124ًادارة اعمال1999/06/23الماهرة/تعز/الٌمنذكرٌوسف علً دمحم علً

مؤكٌد3083922018/201780علم1906217ًمحاسبة2001/05/01المماطرة/لحج/الٌمنذكرٌوسف ٌعموب احمد دمحم

مؤكٌد1404092017/201689.5علم1917651ًمحاسبة1997/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرٌونس ابراهٌم سعٌد شمسان السروري

مؤكٌد3636152018/201782.88علم1915444ًمحاسبة2000/01/01الماهرة/تعز/الٌمنذكرٌونس علً عبدهللا احمد الزمر

1411082017/201684.88علم1913230ًمحاسبة2000/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرٌونس دمحم عباس حسان

1411082017/201684.88علم1913899ًادارة اعمال2000/01/01جبل حبشً/تعز/الٌمنذكرٌونس دمحم عباس حسان

مؤكٌد3135682018/201779.13علم1912203ًعلوم مالٌة ومصرفٌة1999/01/01سامع/تعز/الٌمنذكرٌونس منصور دمحم عبده

ٌتم تحدٌد الرغبة االولى

ٌتم تحدٌد الرغبة االولى


