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الرتتيباملجموعاملحافظةاملدرسة االسم
األول 791 إببلقيس األهلية/ الظهارهويدا عبدالسالم طه الجعفري 
الثاني790 أمانة العاصمة   صالح الدين/ معنيرحاب عبدالرحمن عبدالله محمد شاهر

 الثاني مكرر790 تعز  طيبه بالحوبان/ التعزيةعبري محمد احمد عبدالله املقطري
الثالث789  تعز  7 يوليو/ التعزيةمحمد منصور محمد قائد الجرادي
الثالث مكرر789 أمانة العاصمة  القدس/ الوحدة آية لطف عبدالرحمن احمد الظرايف

الثالث مكرر789  إب  النهضة/ الظهاررشاد احمد عيل مثنى البغدادي
 الرابع788أمانة العاصمة  أسماء بنات/ معني شيماء عبدالله عبدالله صالح املساجدي
الرابع مكرر788 إب  النهضة/ الظهار عبدالخالق محمد عبدالوهاب عيل مسعد
 الرابع مكرر788ذمار  الوحدة بنات/ ذمار أروى محمد احمد السنباني

 الرابع مكرر788إب  خديجة / املشنة إيناس عبدالجليل احمد ناجي
 الخامس787تعز  7 يوليو / التعزية أسماء محمد عثمان احمد ثابت
الخامس مكرر787 أمانة العاصمة  الرشيد األهلية/ معني روان توفيق محمد عبدالرحمن الدبعي
الخامس مكرر 787  أمانة العاصمة ثانوية الكويت/ الوحدةصدام قاسم عوض عىل املاعزي

الخامس مكرر787  الحديدة  بيت الفقيهمجاهد حسن عبده جنيد السالم
 السادس 786أمانة العاصمة  اروى بنات/ الوحدةريم عبدالله احمد عيل البيهيس
السادس مكرر 786  أمانة العاصمة األمجاد األهلية/ الوحدةكمال عبدالرحمن احمد السبني

السادس مكرر 786  أمانة العاصمة سنان حطروم/ شعوبتسنيم فؤاد محمد محمد الصربي
 السادس مكرر 786ذمار عقبة بن نافع/ املدينة بليغ عبده صالح الوصابي
 السابع785أمانة العاصمة  اخوان ثابت/ السبعني أرحاب محمد عيل محمد الصويل

السابع مكرر785 أمانة العاصمة  أمنة بنت وهب أرزاق محمد عبدالله الصالحي
 السابع مكرر 785إب مجمع السعيد للبنات/ الظهار اجيال احمد عبدالله احمد الحجري

 الثامن784حجة  التضامن/ حجة قيص يحيى عبدالله عيل الرشيف
الثامن مكرر 784ذمارالشيماء / ذمار فاطمة زين الله حسني الفتيني

 التاسع 781حجة اروى / حجة ندى محمد يحيى عبدالله األعور
التاسع مكرر 781صنعاء التكنولوجيا االهلية/ سنحان ندى محمد احمد بهرم 

التاسع مكرر781 الحديدة مجمع السعيد الرتبوي/امليناء أمنة محمد نعمان غانم عبده 
التاسع مكرر781 إب النهضة / الظهار ادريس عادل غانم رشيان الرساجي 
العارش 779أمانة العاصمة  اروى بنات/ الوحدة جليلة عبدالسالم محمد عبدالله الرييمي

العارش مكرر  779عمران 22 مايو / عمران احمد عيل محمد األشول
العارش مكرر 779أمانة العاصمة  النهضة األهلية/ الثورة افنان خالد حسن عبدالله ابوهادي

الرتتيباملجموعاملحافظةاملدرسة االسم
األول 769أمانة العاصمةأم سلمة / الصافية ازهار احمد قاسم احمد الجابري 
الثاني 764أمانة العاصمة  الخنساء/ صنعاء القديمة زينب محمد هادي عيل االسدي
 الثالث763الحديدة  مجمع الزهور/ الحايل امرية عبده محمد عبدالرحمن املعجب

 الرابع762الحديدة  هايل سعيد/ الحوك ندى منصور عبده يحيى واصل
 الخامس761أمانة العاصمة  سنان حطروم/ شعوب مرام محمد ردمان صالح العودي
السادس760 إب  الشهيد املرضحي/ النادرة جهاد صالح محمد احمد عياش

 السابع 757أمانة العاصمة رقية / معني أمل محمد محمد عبدالله الضيعاني
 الثامن 749 أمانة العاصمة أم سلمة / الصافيةحنان حسني عيل احمد العماد
التاسع 748أمانة العاصمة سنان حطروم/ شعوب مروى احمد عبده عيل املروني

 العارش747صعدة  محمد حسن مناع زينب عيل محسن يحيى الجوهري

الرتتيباملجموعاملحافظةاملدرسة االسم
األول791 أمانة العاصمة عبدالنارص/ التحرير قيس جالل عبدالوارث عبدالرشيد القباطي 

 الثاني 790أمانة العاصمة عبدالنارص/ التحرير باسم احمد بجاش سيف الربيهي
الثالث789 أمانة العاصمة  عبدالنارص/ التحرير مجد فكري شايف النجار

الرابع788 أمانة العاصمة  عبدالنارص/ التحرير صخر عبدالله فارغ الضالع
 الخامس787أمانة العاصمة  عبدالنارص/ التحرير محمد صالح حمود محمد ابوعريج
 الخامس مكرر 787أمانة العاصمة عبدالنارص/ التحرير محمد عبدالله عيل حمادي الرويض

الرتتيباملجموعاملحافظةاملدرسة االسم
األول778  أمانة العاصمة  الرتكية / الوحدةأمجد عبدالكريم قاسم قايد عقيل

الثاني777 الحديدة  الحديدة الحديثة األهلية/ امليناء رنا حلمي محمد سيف سالم
الثالث776أمانة العاصمة اليمنية الحديثة/ السبعني هديل نبيل عبدالله حسني حجر 

الرتتيباملجموعاملحافظةاملدرسة االسم
األول594اب   سعيد بن جبري/ جبلة نور الهدى عبدالكريم احمد إسماعيل النائب

الثاني593أمانة العاصمة  مؤسسة الصديق/ معني عمرو محفوظ عيل ناجي
الثالث592 تعز  الصفاء/ رشعب السالم هالة فؤاد عبدالحميد سعيد

الرتتيباملجموعاملحافظةاملدرسة االسم
األول696 أمانة العاصمة  القدس/ الوحدة منى صادق صالح شداد

صنعاء / سبأ
ــة والتعليم نتيجة  ــت وزارة الرتبي أعلن
امتحانات الثانوية العامة للعام الدرايس 

2016/ 2017م بنسبة نجاح 26.90 %.
وهنأ وزير الرتبية والتعليم يحيى بدر 
الدين الحوثي يف املؤتمر الصحفي الذي 
عقد أمس بصنعاء أبناءه طالب وطالبات 
ــة لنجاحهم يف امتحانات  الثانوية العام
ــىل مواصلة  ــة ، وحثهم ع ــة العام الثانوي
ــم العلمية  ــاد يف مسريته ــد واالجته الج
بما يمكنهم من تحقيق أحالمهم وخدمة 

وطنهم يف شتى املجاالت العلمية.
ــان العاملة  ــة اللج ــاد بجهود كاف وأش
ــهادة  ــات الش ــذ امتحان ــداد وتنفي يف إع

ــة و املحافظات  ــة العاصم ــة بأمان العام
ــات املحلية واللجان األمنية  وكذا السلط
ــهم  ــة وكل من أس ــسات اإلعالمي واملؤس

وتعاون يف إنجاح االمتحانات، مشرياً إىل 
ــاب التي واجهت إجراء امتحانات  الصع
ــروف  للظ ــة  نتيج ــة  العام ــهادة  الش

ــها  تعيش ــي  الت ــة  الصعب ــتثنائية  االس
ــدوان وحصاره  ــتمرار الع بالدنا جراء اس

الجائر عىل بالدنا .
ــة تضافر  ــر الحوثي أهمي وأكد الوزي
الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية 
ــم للنهوض بالعملية  امللقاة عىل عاتقه
ــا مسؤولية وطنية  ــة باعتباره التعليمي
ــكل  ــل ب ــايل للعم ــم الع ــا التعلي ، داعي
ــة ألوائل  ــح خارجي ــم لتوفري من جهده
ــن  م ــم  يمكنه ــا  بم ــة  العام ــة  الثانوي
ــتهم  مواصلة تحصيلهم العلمي ودراس

الجامعية .
ــر الرتبية  ــه أوضح نائب وزي ــن جانب م
ــدي  ــه الحام ــور عبدالل ــم الدكت والتعلي
ــني  املتقدم ــالب  الط ــدد  ع ــايل  إجم أن 
المتحانات الثانوية العامة بلغ 180 ألفاً 
ــرض االمتحانات  ــاً وطالبة ح و 992 طالب
ــات وغاب  ــالب وطالب ــاً و 510 ط 171 ألف

ــا 9 آالف و 482 طالباً وطالبة ونجح  عنه
154 ألفاً و 802 طالب وطالبة فيما رسب 
ــالب  ط  708 و  ــاً  ألف  16 ــات  االمتحان يف 

وطالبات.
ــات  املخالف ــايل  إجم ــتعرض  واس
ــة االمتحانية  ــري العملي ــي واكبت س الت
ــرياً إىل  بمختلف املراكز االمتحانية ، مش
ــاح امتحانات  ــود التي بذلت إلنج الجه
ــحة املوارد املالية  الثانوية العامة رغم ش
ــي افرزها  ــة الت ــروف الصعب ــة الظ وكاف
ــىل بالدنا ،  ــم ع ــتمرار العدوان الغاش اس
ــهم يف إنجاح  ــل من أس ــا بجهود ك منوه

االمتحانات.
ــة  العام ــهادة  الش ــج  نتائ أن  ــر  يذك
ــرب االتصال  ــة تعلن ع ــة الثانوي للمرحل
بالهاتف الثابت عىل الرقم "160" أو عرب 
ــال رقم الجلوس برسالة "sms" عرب  إرس
ــل إىل نفس  ــاالت يمن موباي ــبكة اتص ش

الرقم.
ــوزارة  ــتعرض وكيل ال ــك اس ــب ذل عق
ــاع املناهج والتوجيه الدكتور محمد  لقط
ــة "  ــل الجمهوري ــماء أوائ ــاف أس السق
ــرآن كريم ،  ــي ، انجليزي ، ق ــي ، أدب علم
ــة ومكفوفني،  ــات الخاص ذوي االحتياج

متفوقني".
ــرضه  ــذي ح ــي ال ــر الصحف ويف املؤتم
وكالء قطاعات وزارة الرتبية والتعليم أكد 
ــه الدكتور  ــاع املناهج والتوجي ــل قط وكي
ــرض إجابته عىل  ــد السقاف يف مع محم
ــوزارة  ال ــرص  ح ــني  الصحفي ــاؤالت  تس
ــالب وإعالن  ــل أبنائها الط ــىل مستقب ع
ــرياً  ــد املحدد لها ، مش ــة يف املوع النتيج
ــا  ــارى جهده ــت قص ــوزارة بذل إىل أن ال
ــف الجهات إلنجاح  ــاون مع مختل بالتع

العملية االمتحانية .
ويف ما ييل أسماء الطالب األوائل :

القسم العلمي:

القسم األديب :ـ

القسم العلمي " إنجلزيي " :ـ

الشهادة التكميلية العامة " القرآن الكريم " :ـ

الثانوية العامة " ذوي االحتياجات الخاصة ـ المكفوفني " :ـ

القسم العلمي " المتفوقون " :ـ


