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الوجووعانجليزيرياضيات 

هقبول28184698.2529.4875.48علوم حاسوبأنثىساهٌر عبد هللا عبد الرحمن حمود1

هقبول2816449929.7073.70علوم حاسوبذكرانس عادل رزاز غٌالن دمحم2

هقبول28144299.1329.7471.74علوم حاسوبأنثىانسام عبده خالد دبوان3

هقبول36104685.2525.5871.58علوم حاسوبذكرتركً دمحم صالح سعٌد4

هقبول28154390.7527.2370.23علوم حاسوبذكربندر خالد فٌصل احمد5

هقبول30134381.7524.5367.53علوم حاسوبذكرٌوسف دمحم مهٌوب حسان6

هقبول30104089.3826.8166.81علوم حاسوبذكرنجمً صادق دمحم عبدالجلٌل7

هقبول3294185.8825.7666.76علوم حاسوبذكردمحم عبدالحكٌم لائد دمحم8

هقبول3093992.527.7566.75علوم حاسوبذكردمحم رشاد سٌف غانم الجابري9

هقبول20183895.6328.6966.69علوم حاسوبأنثىسٌمون ماجد عبدالجلٌل غالب10

هقبول3474182.6324.7965.79علوم حاسوبذكرعبدهللا عبدالرحمن سٌف عل11ً

هقبول22163892.6327.7965.79علوم حاسوبذكروجدي عصام طاهر علً لاسم12

هقبول24123695.7528.7364.73علوم حاسوبذكرامجد منٌر سعٌد حمٌد13

هقبول28124082.3824.7164.71علوم حاسوبذكردمحم ودٌع عبده دمحم الذبحان14ً

هقبول2693598.6329.5964.59علوم حاسوبأنثىاسماء خالد عبدالجلٌل عبدهللا15

هقبول18173595.3828.6163.61علوم حاسوبأنثىروان عبدهللا سفٌان سٌف المرش16ً

هقبول2693590.6327.1962.19علوم حاسوبذكراسامه دمحم احمد دمحم17

هقبول20123298.8829.6661.66علوم حاسوبذكرمصعب احمد سٌف دمحم18

هقبول2483294.6328.3960.39علوم حاسوبذكرعمار حسٌن ردمان عبدالجلٌل19

هقبول3043485.3825.6159.61علوم حاسوبذكرصالح مصلح دمحم لاسم لحطان20

هقبول20123289.526.8558.85علوم حاسوبذكرمازن خالد علً دمحم سعٌد21

هقبول2853384.2525.2858.28علوم حاسوبذكرعمر عبدالعزٌز احمد لائد غالب22

هقبول2293189.2526.7857.78علوم حاسوبذكرسٌف عبدالعلٌم سٌف عبده23

هقبول2092995.6328.6957.69علوم حاسوبأنثىجهاد احمد دبوان فرحان24

هقبول2082898.8829.6657.66علوم حاسوبذكرانس عادل عبدالجلٌل سٌف هزاع الشرعب25ً

هقبول2663284.2525.2857.28علوم حاسوبذكرسٌف عبدالعلٌم مهٌوب سٌف26

هقبول2283085.2525.5855.58علوم حاسوبذكراسامه دمحم عبدهللا دمحم27

هقبول208289027.0055.00علوم حاسوبذكرجمٌل محمود عبدالحمٌد محمود28

هقبول2283083.1324.9454.94علوم حاسوبذكرعمرو ماجد لائد عبده عبٌد29

سٌلغى لبول أي طالب ال تتطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك االلكترونً

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبم
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

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

سٌلغى لبول أي طالب ال تتطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك االلكترونً

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبم
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هقبول228308324.9054.90علوم حاسوبأنثىنسٌبة عٌسى حازم هائل عبدالجبار30

هقبول14142889.6326.8954.89علوم حاسوبأنثىنورهان عبدالرب حمٌد دمحم31

هقبول1892792.8827.8654.86علوم حاسوبذكرعاصم عفٌف عبدالرشٌد الترك32ً

هقبول1892792.3827.7154.71علوم حاسوبأنثىمروة عبدالروؤف عبدالولً عبدالغفار33

هقبول12152792.1327.6454.64علوم حاسوبذكردمحم علً ناجً غالب34

هقبول20103081.2524.3854.38علوم حاسوبأنثىاسماء سلطان دمحم غالب الملٌك35ً

هقبول208288726.1054.10علوم حاسوبذكراسامة عبدالباسط دمحم احمد36

هقبول14132788.8826.6653.66علوم حاسوبذكرهالل احمد امٌن حسن37

هقبول227298224.6053.60علوم حاسوبذكربالل شائف عبدهللا سٌف38

هقبول12152788.1326.4453.44علوم حاسوبأنثىمٌامٌن منٌر منصور عبدالرحمن39

هقبول8162497.3829.2153.21علوم حاسوبأنثىصفاء احمد علً ناجً البعدان40ً

هقبول1692591.527.4552.45علوم حاسوبذكراشرف بشٌر حمٌد سٌف41

هقبول12142687.1326.1452.14علوم حاسوبأنثىمارٌه محمود عبدهللا سلطان42

هقبول1892783.6325.0952.09علوم حاسوبأنثىتسنٌم عبدالرلٌب شمسان عثمان43

هقبول1213259027.0052.00علوم حاسوبأنثىدٌنا بسام نعمان علً المدس44ً

هقبول1692589.1326.7451.74علوم حاسوبذكرسهٌل عبدالكرٌم عبده احمد شمسان45

هقبول12112395.2528.5851.58علوم حاسوبذكرسامح جمٌل عبدهللا علً الكوري46

هقبول1862491.7527.5351.53علوم حاسوبذكراٌمن عبدهللا عبدهللا حسان التمٌم47ً

هقبول149239528.5051.50علوم حاسوبذكرعمرو خالد دمحم عبدالجلٌل احمد48

هقبول2062684.6325.3951.39علوم حاسوبذكرالٌاس دمحم غالب عل49ً

هقبول2052587.6326.2951.29علوم حاسوبذكرصالح جمٌل عبدهللا علً الكوري50

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

سٌلغى لبول أي طالب ال تتطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك االلكترونً

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبم
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غير هقبول2062684.2525.2851.28علوم حاسوبذكراسامه محفوظ لاسم دمحم51

غير هقبول1872587.2526.1851.18علوم حاسوبذكردمحم عبدهللا دمحم عل52ً

غير هقبول2052586.7526.0351.03علوم حاسوبذكرعماد حمٌد عثمان سالم الحمادي53

غير هقبول1872585.1325.5450.54علوم حاسوبذكراٌوب سعٌد عبده مهٌوب الجعفري54

غير هقبول1882681.6324.4950.49علوم حاسوبذكرعاصم عبدهللا عثمان عبدالرزاق55

غير هقبول1872584.3825.3150.31علوم حاسوبذكرعبدهللا خلٌل عبدالعزٌز عبدالرحمن56

غير هقبول1013239127.3050.30علوم حاسوبذكراٌمن عصام لاسم ٌحٌى57

غير هقبول2042487.2526.1850.18علوم حاسوبذكرمرزوق سلطان عبده عبده58

غير هقبول12132583.6325.0950.09علوم حاسوبذكرفرج منصور عبده عبدهللا59

غير هقبول14102486.525.9549.95علوم حاسوبذكراحمد امٌن احمد لاسم60

غير هقبول1862486.2525.8849.88علوم حاسوبذكرعصام دمحم عبدالمادر مهٌوب61

غير هقبول204248525.5049.50علوم حاسوبذكرعبدالمجٌد عبده علً دمحم سعٌد الزغروري62

غير هقبول186248425.2049.20علوم حاسوبذكراحمد عبدالجلٌل احمد عل63ً

غير هقبول12112386.8826.0649.06علوم حاسوبذكرنادر جالل طاهر علً الكمال64ً

غير هقبول1271997.529.2548.25علوم حاسوبأنثىحنٌن حلمً دمحم ردمان الممطري65

غير هقبول128209428.2048.20علوم حاسوبذكردمحم عبدهللا صالح حسٌن66

غير هقبول1482286.6325.9947.99علوم حاسوبأنثىحنٌن رٌاض دمحم عبدهللا67

غير هقبول1862479.2523.7847.78علوم حاسوبذكردمحم زكرٌا دمحم علً بشر68

غير هقبول1482285.8825.7647.76علوم حاسوبذكراوٌس حمود نصر غالب69

غير هقبول10122283.1324.9446.94علوم حاسوبذكربشار دمحم ممبل احمد70

غير هقبول1842282.2524.6846.68علوم حاسوبذكراصٌل ولٌد لائد مجاهد71

غير هقبول2022282.2524.6846.68علوم حاسوبأنثىانوار دمحم عبدهللا اسماعٌل احمد72

غير هقبول1091992.2527.6846.68علوم حاسوبذكردمحم عبده عبدالولً سٌف الحاتم73ً

غير هقبول1292185.3825.6146.61علوم حاسوبذكراٌمن عبدهللا فائد لائد74

غير هقبول1292185.1325.5446.54علوم حاسوبأنثىالهام احمد هزاع عل75ً

غير هقبول8101895.1328.5446.54علوم حاسوبأنثىكوثر سعٌد عمر سالم76

غير هقبول1652185.12525.5446.54علوم حاسوبذكرعبدالعزٌز دمحم عبده علً الشٌبان77ً

غير هقبول1472182.7524.8345.83علوم حاسوبأنثىربادمحم نصر منصور78

غير هقبول1292181.8824.5645.56علوم حاسوبذكرعمار عادل محمود احمد79

غير هقبول1251794.6328.3945.39علوم حاسوبذكرمنصور انٌس مهٌوب المحطان80ً

غير هقبول1441891.2527.3845.38علوم حاسوبأنثىاسماء رشاد ٌوسف احمد الٌوسف81ً

غير هقبول1441890.8827.2645.26علوم حاسوبذكرابراهٌم عبدالجلٌل عبدالولً عبدالجبار82

غير هقبول1271987.3826.2145.21علوم حاسوبذكرفوزي دمحم غالب عبدهللا83

غير هقبول10102083.7525.1345.13علوم حاسوبأنثىافنان توفٌك عبدالوراث ممبل فارع84

غير هقبول1642083.525.0545.05علوم حاسوبذكرنجم الدٌن نبٌل نعمان صالح85

غير هقبول1271986.6325.9944.99علوم حاسوبذكرعبدهللا دمحم سٌف احمد86

غير هقبول1261889.7526.9344.93علوم حاسوبذكردمحم نائف احمد لاسم87

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

سٌلغى لبول أي طالب ال تتطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك االلكترونً

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبم
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غير هقبول1451986.1325.8444.84علوم حاسوبذكردمحم عبدالفتاح حسان عبدالرحٌم88

غير هقبول1071792.3827.7144.71علوم حاسوبأنثىرفاء دمحم لائد الحاج احمد اسماعٌل89

غير هقبول1251792.2527.6844.68علوم حاسوبذكررائد دمحم دمحم سٌف90

غير هقبول1441888.8826.6644.66علوم حاسوبذكرحبٌب فٌصل عبدالكرٌم هزاع91

غير هقبول1261888.8826.6644.66علوم حاسوبذكردمحم عبدالمولى سعٌد سٌف92

غير هقبول1431789.3826.8143.81علوم حاسوبذكراٌة عبدالحلٌم احمد مرشد93

غير هقبول108188625.8043.80علوم حاسوبأنثىهنادي فاروق عبدالكرٌم راوح94

غير هقبول1071789.2526.7843.78علوم حاسوبذكراحمد سٌف احمد حسان عبده عثمان95

غير هقبول1271981.7524.5343.53علوم حاسوبذكرسلٌمان دمحم حزام ناصر شعاف96

غير هقبول1061690.6327.1943.19علوم حاسوبأنثىعال جمعان سٌف ثابت97

غير هقبول1231593.8828.1643.16علوم حاسوبذكرعبدالرلٌب عبدهللا دمحم عبدالبال98ً

غير هقبول106168926.7042.70علوم حاسوبأنثىرٌم دمحم احمد ابراهٌم المغرب99ً

غير هقبول1081882.2524.6842.68علوم حاسوبذكردمحم علً احمد دمحم االنس100ً

غير هقبول1441881.8824.5642.56علوم حاسوبذكرتبارن عبدالوهاب سعٌد الحاج101

غير هقبول871590.6327.1942.19علوم حاسوبذكرعبدالرحمن عبدالملن ردمان عمالن102

غير هقبول1421686.7526.0342.03علوم حاسوبذكراحمد عبدهللا ناجً لائد103

غير هقبول881685.1325.5441.54علوم حاسوبذكرطه ولٌد دمحم طه ثابت104

غير هقبول1251781.6324.4941.49علوم حاسوبذكرمأمون دمحم ناجً صالح العسٌل105ً

غير هقبول1251781.524.4541.45علوم حاسوبذكرعاصم عبده دمحم علً حسن106

غير هقبول1241683.7525.1341.13علوم حاسوبذكرامجد علً عامر علً حٌدر107

غير هقبول881683.6325.0941.09علوم حاسوبأنثىشٌماء ادٌب احمد راوح الممطري108

غير هقبول1231584.1325.2440.24علوم حاسوبذكردمحم حسن مهٌوب دمحم البرٌه109ً

غير هقبول69158224.6039.60علوم حاسوبأنثىشذي عبدالحمٌد عبدالمجٌد الحاج110

غير هقبول1051581.8824.5639.56علوم حاسوبذكراحمد انور مدهش سٌف111

غير هقبول1231581.3824.4139.41علوم حاسوبذكرهٌثم لاسم عبدهللا احمد الصبري112

غير هقبول1031387.3826.2139.21علوم حاسوبأنثىارٌج دمحم حزام دمحم المغبش113ً

غير هقبول84129027.0039.00علوم حاسوبذكردمحم سمٌر حمٌد احمد114

غير هقبول85138625.8038.80علوم حاسوبذكردمحم علً دمحم احمد حسان115

غير هقبول85138525.5038.50علوم حاسوبذكررشاد عبدالجلٌل فرحان لحطان116

غير هقبول651190.2527.0838.08علوم حاسوبأنثىتسنٌم عدنان دمحم عبدالواسع الشرجب117ً

غير هقبول851381.2524.3837.38علوم حاسوبذكربشار فؤاد حسان عل118ً

غير هقبول651186.1325.8436.84علوم حاسوبذكرنادر عبدالملن غالب دمحم119

غير هقبول841281.8824.5636.56علوم حاسوبأنثىرٌناد دمحم عابد عبدالوهاب120

غير هقبول1021281.7524.5336.53علوم حاسوبذكرفاروق ٌاسٌن احمد حزام121

غير هقبول471180.6324.1935.19علوم حاسوبأنثىاالء نائف سٌف خالد مشعل122

غير هقبول641082.3824.7134.71علوم حاسوبذكرزكرٌا عبدهللا سالم دمحم عبده123

غير هقبول63981.524.4533.45علوم حاسوبذكرمرتضى دمحم احمد عبده124

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


