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هقبول2322135892.1327.6485.64مٌكروبٌولوجًأنثىشٌماء عبدالمجٌد احمد حمود المباط11915998ً

هقبول1725155787.7526.3383.33مٌكروبٌولوجًذكرموسى عبدهللا سٌف دمحم21918347

هقبول2122135690.527.1583.15مٌكروبٌولوجًأنثىعهدة عبده دمحم اسماعٌل31915722

هقبول2218125294.528.3580.35مٌكروبٌولوجًأنثىبسمه احمد حمٌد دمحم االشرعب41918337ً

هقبول1720145193.528.0579.05مٌكروبٌولوجًأنثىامانً علً احمد عباس البرٌه51917948ً

هقبول2019115094.528.3578.35مٌكروبٌولوجًأنثىزبٌده فٌصل احمد عبدالعزٌز61916855

هقبول18249519027.0078.00مٌكروبٌولوجًذكردمحم عادل هاشم احمد المجاهد71918007

هقبول1718155092.7527.8377.83مٌكروبٌولوجًأنثىشٌماء نصر عبدالرلٌب محسن81916343

هقبول1919104896.2528.8876.88مٌكروبٌولوجًأنثىاصال عبده سٌف ردمان مهدي91916526

هقبول1921105089.1326.7476.74مٌكروبٌولوجًأنثىهدى احمد عبدالحك دمحم101916056

هقبول1916124790.3827.1174.11مٌكروبٌولوجًأنثىاندونٌسٌا ناصر عبدهللا سالم السحاري111916590

هقبول1419144787.526.2573.25مٌكروبٌولوجًذكررائد عبدهللا دمحم حسن121905222

هقبول142110459428.2073.20مٌكروبٌولوجًأنثىسمٌحة عبدالحافظ سعٌد دمحم131903367

هقبول1619104593.6328.0973.09مٌكروبٌولوجًأنثىهٌفاء عبده منصور حسن141917768

هقبول1619104592.6327.7972.79مٌكروبٌولوجًأنثىنسٌبه دمحم سٌف دمحم الشٌبان151919645ً

هقبول1320124590.6327.1972.19مٌكروبٌولوجًأنثىرحاب عارف عبده اجمد الشرعب161915308ً

هقبول1417144589.3826.8171.81مٌكروبٌولوجًأنثىبسمة دمحم عبدهللا احمد171915640

هقبول1222124685.2525.5871.58مٌكروبٌولوجًذكراحمد ٌاسٌن عبدهللا دمحم181919102

هقبول1615144587.7526.3371.33مٌكروبٌولوجًأنثىمارٌا كمال عبدالعزٌز عبدهللا عبدهللا السبئ191917579ً

هقبول1418114392.527.7570.75مٌكروبٌولوجًأنثىمالن عادل سعٌد الزعٌم201919922ً

هقبول161974294.7528.4370.43مٌكروبٌولوجًذكرندى سعٌد سٌف عل211921841ً

هقبول181794487.3826.2170.21مٌكروبٌولوجًأنثىغانٌه دمحم راجح سعد فائك221903453

هقبول1317124292.3827.7169.71مٌكروبٌولوجًأنثىرندا صدام دمحم احمد231916168

هقبول1514124192.2527.6868.68مٌكروبٌولوجًذكرادم عبدالنور علً دمحم اسعد241915767

هقبول151511419227.6068.60مٌكروبٌولوجًأنثىبثٌنه علً سٌف سعٌد251919292

هقبول1616104287.526.2568.25مٌكروبٌولوجًذكرعابد محمود علً دمحم261920151

هقبول17149409327.9067.90مٌكروبٌولوجًأنثىشذى جمٌل احمد علً بشر271902482

هقبول1512123995.528.6567.65مٌكروبٌولوجًأنثىافتكار ٌوسف دمحم لاسم الرٌم281916205ً

هقبول15197418826.4067.40مٌكروبٌولوجًأنثىاعتماد عبده دمحم لحطان291920220

هقبول1514124185.2525.5866.58مٌكروبٌولوجًذكرعبدهللا سفٌان دمحم عبده301917461
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هقبول1013153892.527.7565.75مٌكروبٌولوجًأنثىامل بجاش سٌف صالح311921840

هقبول151493890.3827.1165.11مٌكروبٌولوجًذكرسلٌم رشاد منصور سعٌد الحكٌم321915497ً

هقبول141673792.1327.6464.64مٌكروبٌولوجًأنثىعائشه عبده حسان عبده علً الحبش331917044ً

هقبول915143888.2526.4864.48مٌكروبٌولوجًأنثىفلاير حمٌد عبدالرحمن ناج341916247ً

هقبول1511123886.6325.9963.99مٌكروبٌولوجًأنثىاحالم عبدالملن ممبل احمد351918845

هقبول1013123596.6328.9963.99مٌكروبٌولوجًأنثىزٌنب علً عبدهللا ممبل361917303

هقبول161853983.1324.9463.94مٌكروبٌولوجًأنثىرٌم عبدالباسط دمحم لائد371915622

هقبول1111133595.8828.7663.76مٌكروبٌولوجًأنثىرندا طالل احمد دبوان381912236

هقبول131583692.527.7563.75مٌكروبٌولوجًذكرنبٌل غالب حسان احمد391915090

هقبول1510123788.8826.6663.66مٌكروبٌولوجًأنثىنسٌبة ودٌع عبدهللا دمحم االسودي401920088

هقبول1311123691.7527.5363.53مٌكروبٌولوجًأنثىلبنا دمحم عبدهللا دمحم المنصوب411916345

هقبول141493788.2526.4863.48مٌكروبٌولوجًذكرعبداالله فؤاد هزاع لائد المعمري421916491

هقبول101783594.3828.3163.31مٌكروبٌولوجًأنثىجٌهان عبدهللا دمحم لائد الوراف431917260ً

هقبول131873881.8824.5662.56مٌكروبٌولوجًأنثىمارٌا دمحم فرحان دبوان441905283

هقبول121393492.3827.7161.71مٌكروبٌولوجًأنثىمواهب جعفر دمحم عبدهللا نصر451915802

هقبول131393587.2526.1861.18مٌكروبٌولوجًأنثىروٌدا شرف لاسم شرف461917012

هقبول81411339327.9060.90مٌكروبٌولوجًأنثىكرٌمة عبدهللا احمد غالب471917077

هقبول168103489.1326.7460.74مٌكروبٌولوجًأنثىحنان علً عبده غالب481916307

هقبول1310103391.7527.5360.53مٌكروبٌولوجًذكرانس عبدالباسط عبدالمادر مهٌوب491912244

هقبول1012123488.3826.5160.51مٌكروبٌولوجًأنثىاروى دمحم علً ممبل501902575

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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غير هقبول121383389.7526.9359.93مٌكروبٌولوجًذكرارسالن منصور هزاع سٌف511916069

غير هقبول16107338926.7059.70مٌكروبٌولوجًأنثىثرٌا احمد سعٌد دمحم الٌوسف521919485ً

غير هقبول811133289.8826.9658.96مٌكروبٌولوجًأنثىمنٌره عدنان عبدالجلٌل عبدالعزٌز531908065

غير هقبول121183191.7527.5358.53مٌكروبٌولوجًذكردمحم هانً حمٌد احمد541918610

غير هقبول912113288.3826.5158.51مٌكروبٌولوجًأنثىذكرى عبدالموي فرحان ناصر551915504

غير هقبول11156328826.4058.40مٌكروبٌولوجًأنثىمارٌن كمال عبدالعزٌز عبدهللا عبدهللا561917581

غير هقبول121483481.2524.3858.38مٌكروبٌولوجًذكراوجد جمٌل دمحم عبدالمادر571906664

غير هقبول121173094.3828.3158.31مٌكروبٌولوجًأنثىبلمٌس احمد عبده حمٌد علً الكمبودي581905640

غير هقبول121263093.528.0558.05مٌكروبٌولوجًأنثىروٌنة توفٌك دمحم عبدهللا العامري591921226

غير هقبول121193286.2525.8857.88مٌكروبٌولوجًذكرامجد عبده دمحم سعٌد601916581

غير هقبول109113089.526.8556.85مٌكروبٌولوجًأنثىحنان عبدالرحمن سعٌد عبدهللا غالب611918029

غير هقبول13962896.1328.8456.84مٌكروبٌولوجًأنثىابتهال حمٌد علً دمحم حزام621916335

غير هقبول111283185.525.6556.65مٌكروبٌولوجًأنثىسندس دمحم علً ٌحٌى العواض631915544ً

غير هقبول131152990.6327.1956.19مٌكروبٌولوجًذكررمزي عبدالباري مطهر دمحم641914794

غير هقبول16883280.3824.1156.11مٌكروبٌولوجًأنثىاٌناس دمحم احمد دمحم مدهش651921704

غير هقبول81652989.6326.8955.89مٌكروبٌولوجًأنثىمارب عبدالرزاق علً دمحم661912579

غير هقبول91272892.8827.8655.86مٌكروبٌولوجًذكرادٌب حزام علً بن عل671904337ً

غير هقبول13116308425.2055.20مٌكروبٌولوجًأنثىاٌمان مجٌب عبدالعزٌز عبدالمادر681916939

غير هقبول1469298726.1055.10مٌكروبٌولوجًأنثىاحسان احمد حمود احمد راجح691902772

غير هقبول101110318024.0055.00مٌكروبٌولوجًأنثىخولة سعٌد عبدالواحد غالب701911911

غير هقبول12982984.7525.4354.43مٌكروبٌولوجًأنثىندى عبدالرحمن احمد دمحم السالم711902673ً

غير هقبول141253177.3823.2154.21مٌكروبٌولوجًذكرمرسل دمحم عبدالرحمن سعٌد721919998

غير هقبول91172789.6326.8953.89مٌكروبٌولوجًأنثىمزدلفه دمحم دحوه سفٌان731916787

غير هقبول1398307923.7053.70مٌكروبٌولوجًذكرنصر هللا احمد دمحم عبدالملن741916330

غير هقبول111062788.2526.4853.48مٌكروبٌولوجًذكراسامه دمحم حمود سعٌد751918501

غير هقبول121443078.1323.4453.44مٌكروبٌولوجًذكرضٌاء سمٌر عبدالصمد عبدالعزٌز761902581

غير هقبول81362787.7526.3353.33مٌكروبٌولوجًذكرادرٌس انور دمحم عبده الشٌبان771919133ً

غير هقبول9982689.3826.8152.81مٌكروبٌولوجًأنثىكرٌمة انور احمد عثمان غالب781906426

غير هقبول1088268826.4052.40مٌكروبٌولوجًأنثىاخالص ولٌد شاهر لائد الحكٌم791903961ً

غير هقبول91062589.7526.9351.93مٌكروبٌولوجًأنثىنسٌبه دمحم عبده غالب عل801915580ً
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غير هقبول1257249327.9051.90مٌكروبٌولوجًأنثىامة نشوان منصور عبدهللا مكرد811915941

غير هقبول1186258926.7051.70مٌكروبٌولوجًأنثىنسٌبة دمحم لائد مسعد821912592

غير هقبول68102491.527.4551.45مٌكروبٌولوجًأنثىروى ٌاسر سعٌد دمحم831916696

غير هقبول91072681.2524.3850.38مٌكروبٌولوجًذكردمحم ٌوسف امٌن منصور841902951

غير هقبول11872680.8824.2650.26مٌكروبٌولوجًذكردمحم خالد سعٌد عبدالواحد غالب851916636

غير هقبول81052389.526.8549.85مٌكروبٌولوجًأنثىاحسان دمحم دمحم انعم دمحم الحداد861912850

غير هقبول14932679.523.8549.85مٌكروبٌولوجًذكراسماء خالد سعٌد عبدالواحد غالب871917226

غير هقبول51172389.3826.8149.81مٌكروبٌولوجًأنثىنسٌبة جمال لائد ناج881917492ً

غير هقبول71242388.8826.6649.66مٌكروبٌولوجًأنثىمنٌرة دمحم علً عبدهللا891911487

غير هقبول11782678.6323.5949.59مٌكروبٌولوجًذكرنواف عبدالحمٌد احمد سٌف901903592

غير هقبول12732291.6327.4949.49مٌكروبٌولوجًأنثىروان مصلح دمحم سعٌد العموري911902603

غير هقبول8782387.8826.3649.36مٌكروبٌولوجًأنثىحلٌمه حمود حسن عبدهللا الحاشدي921904009

غير هقبول11862581.1324.3449.34مٌكروبٌولوجًأنثىشورى عبدالموي علً فرحان التبع931916756ً

غير هقبول7792386.6325.9948.99مٌكروبٌولوجًأنثىرحاب دمحم غالب لائد941917078

غير هقبول9952385.7525.7348.73مٌكروبٌولوجًأنثىهدٌل دمحم عبدالوهاب سعد951916665

غير هقبول10852385.525.6548.65مٌكروبٌولوجًذكرعمرو ناظم سعٌد دمحم961915860

غير هقبول7982481.3824.4148.41مٌكروبٌولوجًأنثىمارٌه عبدالجلٌل فرحان لحطان971904305

غير هقبول9942285.7525.7347.73مٌكروبٌولوجًذكرواثك دمحم علً دمحم نعمان981916081

غير هقبول10862478.2523.4847.48مٌكروبٌولوجًأنثىسارة عبدالمادر غالب هزبر991910157

غير هقبول9662187.7526.3347.33مٌكروبٌولوجًأنثىملكة صالح احمد صالح الحمٌري1001915756

غير هقبول7852088.1326.4446.44مٌكروبٌولوجًأنثىسمٌره عبدهللا دمحم فرحان الحمٌري1011912844

غير هقبول10742183.8825.1646.16مٌكروبٌولوجًأنثىسمٌه عبداللطٌف عباس احمد المغرب1021902755ً

غير هقبول7862183.525.0546.05مٌكروبٌولوجًذكراصٌل مصطفى احمد عبده عل1031917285ً

غير هقبول8772279.6323.8945.89مٌكروبٌولوجًذكرلبٌد دمحم عبدالرحمن لاسم1041903405

غير هقبول4106208625.8045.80مٌكروبٌولوجًأنثىمفٌدة سعٌد سٌف عل1051917344ً

غير هقبول8662085.525.6545.65مٌكروبٌولوجًأنثىسمٌة دمحم عبدالموي احمد لائد1061917786

غير هقبول9641987.2526.1845.18مٌكروبٌولوجًأنثىٌمنى محمود احمد لائد هاشم1071905737

غير هقبول5581888.8826.6644.66مٌكروبٌولوجًأنثىاشراق احمد دمحم لاسم1081918040

غير هقبول868227522.5044.50مٌكروبٌولوجًذكرامٌن عبدالرلٌب دمحم هائل1091907039

غير هقبول4107217723.1044.10مٌكروبٌولوجًأنثىكفى حسٌن دمحم الصغٌر الجوبان1101906600ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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التخصصالنوعاسن الطالـــــــب
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة 

الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

رقن التنسيقم

غير هقبول758207823.4043.40مٌكروبٌولوجًذكربدر مهٌوب دمحم عثمان العثمان1111917702ً

غير هقبول4841691.1327.3443.34مٌكروبٌولوجًأنثىمنال شمس الدٌن هاشم دمحم النهاري1121915969

غير هقبول6561787.6226.2943.29مٌكروبٌولوجًأنثىنسٌبه منٌر عبده سنان1131921934

غير هقبول7942076.6322.9942.99مٌكروبٌولوجًأنثىسارة عبدالملن احمد هاٌل مسعود1141912346

غير هقبول6481880.7524.2342.23مٌكروبٌولوجًأنثىاسراء دمحم محمود المابض1151917048ً

غير هقبول6461686.1325.8441.84مٌكروبٌولوجًأنثىرهام علً حمود مانع دمحم1161917520

غير هقبول7651878.6323.5941.59مٌكروبٌولوجًذكررضوان عبدالحكٌم علً سٌف1171903189

غير هقبول5641588.2526.4841.48مٌكروبٌولوجًأنثىراوٌه فاروق عبدالمجٌد دمحم الممطري1181906596

غير هقبول5161292.3827.7139.71مٌكروبٌولوجًأنثىبشرى عدنان عبدالجلٌل عبدالعزٌز1191908061

غير هقبول3761675.1322.5438.54مٌكروبٌولوجًأنثىاٌمان عبدهللا علً دمحم الحبٌب1201903387

غير هقبول5431287.1326.1438.14مٌكروبٌولوجًأنثىامٌمة لاسم احمد عبده1211915486

غير هقبول6451574.7522.4337.43مٌكروبٌولوجًأنثىحماس دمحم عباس احمد المغرب1221907232ً

غير هقبول5171380.8824.2637.26مٌكروبٌولوجًذكرمنصور ناصر دمحم عبد الجلٌل1231911384

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً


