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% 70وسبة 

مه اختبار 

القبول

ممبول9264.4094.528.3592.75دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىفاطمة احمد دمحم شلٌف12213157

ممبول9063.009428.2091.20دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىفاطمة عبدالمعٌن دمحم احمد22208695

ممبول9264.4087.526.2590.65دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىشورى علً طه دمحم32212608

ممبول8861.6094.3828.3189.91دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىروان محمود عبدالحمٌد سلطان الشمٌري42208686

ممبول8660.2097.2529.1889.38دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىفله دمحم عابد عبدالجلٌل غٌالن52211524

ممبول8458.8096.7329.0287.82دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىمالن سامً عبد الرحمن االدٌم62215301ً

ممبول8458.8094.528.3587.15دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىرشا دمحم فارع علً العرٌف72209169ً

ممبول8257.4093.6328.0985.49دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكرعبدهللا علً عبده احمد82208271

ممبول8257.409127.3084.70دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىسوسن عادل عبدالكرٌم سٌف92208390

ممبول8660.2081.6324.4984.69دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىروان عدنان عبدهللا سالم102207825

ممبول8056.0092.7527.8383.83دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىاٌة عبدالموي فرحان ناصر112213655

ممبول8056.0091.3827.4183.41دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكرابوبكر عادل دمحم احمد122203733

ممبول8056.0091.1327.3483.34دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىاٌات عبدالحكٌم فرحان ناصر132213538

ممبول8660.2075.2522.5882.78دراسات انجلٌزٌةالحوبانذكرهٌفاء عبدالسالم دمحم احمد عاطف142202479

ممبول8257.408324.9082.30دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكرعبدالعزٌز عبدالسالم حمود صالح152213753

ممبول7854.6090.527.1581.75دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىسالً احمد دمحم ابراهٌم احمد162212789

ممبول7451.8098.1329.4481.24دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىنسٌبه مؤنس دمحم عبدالواحد الحمٌري172208943

ممبول8056.0082.8824.8680.86دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىلٌالً عبدالرحمن سعٌد عبده182215153

ممبول8257.4074.8822.4679.86دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىافراح عبدالكرٌم لاسم لطف192203809

ممبول7451.8092.6327.7979.59دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىحنان طاهر دمحم خالد الماض202213182ً

ممبول7653.2084.525.3578.55دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكراحمد عبدالجلٌل علً لائد كرمان212208993

ممبول7451.8085.8825.7677.56دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىمعالً عبدالجلٌل طاهر حسن222213720

ممبول7451.8085.525.6577.45دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىاشراق دمحم علً دمحم232213580

ممبول7049.008826.4075.40دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىبسمة حسن نصر سعٌد242207839

ممبول7250.4082.6324.7975.19دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىخدٌجة خالد حمٌد لاسم المدس252203631ً

ممبول7049.0084.3825.3174.31دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىهدٌل علً عبدهللا حزام262207879

ممبول6847.6088.3826.5174.11دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىصفاء دمحمثابت ناج272213242ً

ممبول7049.0080.7524.2373.23دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىعائشة سرحان لائد امٌن العصٌم282212301ً

ممبول7250.4075.7522.7373.13دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىاجواء دمحم سٌف مهٌوب292204028

ممبول6847.6083.7525.1372.73دراسات انجلٌزٌةالحوبانذكردعاء عباس مدهش لاسم302204375

ممبول6444.808926.7071.50دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىرٌم ماجد سعٌد دمحم احمد312213726

ممبول6444.8088.526.5571.35دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىاشتٌاق سٌف عبدالغنً نعمان العٌسائ322206348ً
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ممبول6243.4092.3827.7171.11دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىربا عبدهللا لائد عبدالسالم الشرعب332213574ً

ممبول6042.0096.2528.8870.88دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكرعمار عادل عبدالكرٌم سٌف342208384

ممبول6646.2081.2524.3870.58دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكردمحم عبدالولً عبده سعٌد دمحم352212418

ممبول6444.8085.7525.7370.53دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكرنسٌم ناصر عبدهللا غانم االصاب362215640ً

ممبول6646.2080.3824.1170.31دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكراٌهم عبدالسالم علً لاسم احمد372213383

ممبول6444.8083.8825.1669.96دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىفاطمة عمر دمحم موسى382206486

ممبول6042.0092.8827.8669.86دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىبشرى عبدالباري احمد عبدالغن392213802ً

ممبول6042.0092.6327.7969.79دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىازهار محفوظ عبده صالح402203243

ممبول6646.2077.7523.3369.53دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىامة هللا دمحم عبده حسن الغالب4188017ً

ممبول6042.0088.526.5568.55دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىرشاء عبدالرحمن عبدهللا مدهش422204705

ممبول6042.0085.7525.7367.73دراسات انجلٌزٌةالحوبانذكررفٌدة عبدهللا غالب دمحم الممرع432213158ً

ممبول5437.8094.528.3566.15دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىعائشة احمد حسن غالب442213269

ممبول6243.4075.3822.6166.01دراسات انجلٌزٌةالحوبانذكراسماء علً دمحم حسان452213518

ممبول6042.0079.523.8565.85دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىفلة احمد عبده دمحم الجرمال462211655ً

ممبول5840.6079.3823.8164.41دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىوفاء عبد هللا علً شمسان الزرٌم472213107ً

ممبول5035.0096.7529.0364.03دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىرحمة بندر دمحم احمد عثمان الحداد482212720

ممبول5840.6077.6323.2963.89دراسات انجلٌزٌةالحوبانذكرسمر عبدالسالم دمحم عل492203793ً

ممبول5236.4091.2527.3863.78دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىهبة دمحم سلطان هزاع502207400

ممبول5639.2080.8824.2663.46دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىجوهرة دمحمعبدهللا غانم512205064

ممبول5236.4089.7526.9363.33دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىانسام احمد عبدالرب لاسم522214184

ممبول5236.4085.3825.6162.01دراسات انجلٌزٌةالحوبانذكرمرام دمحم سالم احمد532215667

ممبول5035.0088.2526.4861.48دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىشٌماء منصور دمحم مهٌوب542210887

ممبول4632.2096.2528.8861.08دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىمنار منٌر عبدالمعٌن عبدالمادر552206034

ممبول5035.0086.2525.8860.88دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكرعٌاش احمد ابراهٌم دمحم562206710

ممبول5035.0085.8825.7660.76دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىرٌما عبدهللا علً دمحم572207875

ممبول5236.408124.3060.70دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكراحمد عبدالرب عبدهللا حسٌن الدعان582203260ً

ممبول5437.8075.3822.6160.41دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىمروى ابراهٌم عبده صدام592206198

ممبول4833.608525.5059.10دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىهبةهللا عبدالموي صالح هٌثم602203637

ممبول4833.6081.8824.5658.16دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىبثٌنة عبدهللا دمحم عبده حسن612203534

ممبول4833.6080.6324.1957.79دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىحنان صادق علً دمحم622206351

ممبول4430.8088.3826.5157.31دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىزٌنب عبداللطٌف سلطان احمد632215643

ممبول4229.4091.3827.4156.81دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىالعفراء دمحم احمد فارع642211815

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



درجة 

االمتحان

% 70وسبة 

مه اختبار 

القبول

ثانوية 30%
معذل 

الثاووية
التخصص المركز االمتحاويالىوع اسم الطالـــــــب رقم التىسيق

برنامج االمتحان

م

الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة التربٌــــة للعام الجامعً 

حالة 

الرغبة

المعذل 

الىهائي 

30+70%

Republic of Yemen

Taiz Universityجامعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة
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ممبول4430.8086.3825.9156.71دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىمها دمحم احمد عبدهللا652208333

ممبول4229.4089.2526.7856.18دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىثناء فاروق عبد العزٌز عبد هللا662205182

ممبول4833.6074.7522.4356.03دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىاٌه عصام عبدهللا مطهر672203265

ممبول4632.2077.7523.3355.53دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكرعائشة غالب سٌف عمالن الشرعب682213597ً

ممبول4229.4086.1325.8455.24دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىندى سامً احمد حسن692211043

ممبول3826.609428.2054.80دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىلبنى خالد هزاع دمحم سٌف الزرٌم702205205ً

ممبول4632.2074.6322.3954.59دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىاسماء احمد علً حسن عل712213557ً

ممبول4229.4082.6324.7954.19دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىاكنان جمٌل لائد دمحم722210623

ممبول4229.4079.6323.8953.29دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىهدٌل نعمان احمد هادي لاسم العدٌن732203244ً

ممبول4229.4078.8823.6653.06دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىبسمه محمود عبده حسن742213721

ممبول4229.4077.7523.3352.73دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىنهى دمحم علً عبده اسماعٌل752213708

ممبول4229.4076.1322.8452.24دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىمارٌة منٌر عبدهللا دمحم الحمادي762208926

ممبول4229.407622.8052.20دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىلٌلى منٌر امٌر فضٌل العٌسائ772207903ً

ممبول4028.0080.524.1552.15دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىٌسرى مامون علوان عبده782205027

ممبول3625.2089.6326.8952.09دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىهبه نجٌب مهٌوب دمحم792214186

ممبول3826.6083.525.0551.65دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىرغد عبدالرلٌب خالد حسن802203171
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غٌر ممبول3826.6082.3824.7151.31دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىاٌمان امٌن عبده سٌف المرٌض812207803ً

غٌر ممبول4028.0077.1323.1451.14دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىشامة عدنان علً عبدالرحمن المخالف822212469ً

غٌر ممبول3625.2083.6325.0950.29دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىاثمار دمحم عبدالنور عبدالجلٌل832204435

غٌر ممبول3625.2083.3825.0150.21دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىنسٌبة علً حازم عبدالوهاب842213348

غٌر ممبول3423.8086.2525.8849.68دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىختام علً صالح عبدهللا852207737

غٌر ممبول3222.4088.526.5548.95دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىوجود عادل امٌن احمد862211538

غٌر ممبول3423.808224.6048.40دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىشذي عبد الحمٌد عبد المجٌد الحاج872213567

غٌر ممبول3423.8079.2523.7847.58دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىخولة عبده سعٌد لاسم دمحم882209854

غٌر ممبول3222.4082.8824.8647.26دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىتهانً صالح عبدالموي دمحم892207195

غٌر ممبول3021.0086.8826.0647.06دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىحنان عمر سعٌد دمحم902213843

غٌر ممبول3423.8077.523.2547.05دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىحنان عبدالجبار لاسم سالم العزعزي912204090

غٌر ممبول3021.0086.2525.8846.88دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىاروى حسن غالب دمحم922213696

غٌر ممبول3021.0082.8824.8645.86دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىغرام علً عبدهللا عبده الخلٌدي932205500

غٌر ممبول3222.4076.8823.0645.46دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةذكروالء عدنان حمٌدهزاع942208941

غٌر ممبول2618.2084.7525.4343.63دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىزٌنب سامً علً دمحم الصامت952209815

غٌر ممبول2618.2084.3825.3143.51دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىكفاء عبده سٌف صالح962204390

غٌر ممبول2819.6077.2523.1842.78دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىحنٌن عبدالودود ٌوسف لاسم972213232

غٌر ممبول2416.8085.1325.5442.34دراسات انجلٌزٌةالمدٌنةأنثىمارٌة علً سعٌد عبدالغن982212189ً

غٌر ممبول2416.8081.7524.5341.33دراسات انجلٌزٌةالحوبانأنثىحنان درهم عبده غانم992205617

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


