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رياضيات

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

هقبىل3828289499.2529.7865.8095.58ذكرعمبة علً دمحم احمد12104706

هقبىل4028289689.526.8567.2094.05ذكردمحم عبدالحافظ لائد مارش22103451

هقبىل3226308899.8829.9661.6091.56أنثىنور عبده سعٌد دمحم علً الظافري32105599

هقبىل3626248693.528.0560.2088.25ذكردمحم عبدهللا احمد عبده بشر42106385

هقبىل3228268690.2527.0860.2087.28ذكردمحم عبدالخالك علً عبدالرحمن52110563

هقبىل282430829929.7057.4087.10ذكرعبدالرحمن فؤاد دمحم دبوان62102401

هقبىل3428268884.7525.4361.6087.03ذكرٌحٌى عبدالرحمن مهٌوب احمد72104602

هقبىل3026268295.6328.6957.4086.09ذكرعبدالجبار عبدالرحمن احمد عبده82103143

هقبىل3224288490.8827.2658.8086.06أنثىنور احمد حسٌن لاسم الغازي92102107

هقبىل3028248294.8828.4657.4085.86ذكرحذٌفة دمحم محمود احمد المدس102109631ً

هقبىل3026268293.528.0557.4085.45ذكرعبدالعزٌز سلطان سعٌد لاسم112109699

هقبىل2628268097.2529.1856.0085.18ذكردمحم احمد حسن غالب122110071

هقبىل3224248095.6328.6956.0084.69ذكررفاد دمحم علً عبدهللا132105224

هقبىل2624287898.2529.4854.6084.08ذكرغٌث عبدالوارث عبده عل142109612ً

هقبىل3426268679.523.8560.2084.05ذكربشار فٌصل دمحم سعٌد عبده152103321

هقبىل3028207895.3828.6154.6083.21ذكردمحم سٌف لائد غالب الوجٌه162103995

هقبىل2624267698.8829.6653.2082.86أنثىغاده عبدالموي علً حسن172109724

هقبىل3024247893.6328.0954.6082.69ذكردمحم فٌصل دمحم مهٌوب الشعٌب182103037ً

هقبىل3024227698.1329.4453.2082.64ذكراحمد دمحم عبدالرحمن عبدالحمٌد المصنف192104444

هقبىل3222247892.6327.7954.6082.39ذكرمٌمون سلطان عبده ممبل عمالن202109606

هقبىل3026248087.526.2556.0082.25ذكرلؤي دمحم ناجً دمحم الكمال212107454ً

هقبىل2422307695.2528.5853.2081.78ذكربشار عبدالموي لاسم غالب222105104

هقبىل3226228085.1325.5456.0081.54ذكررندي عبدالباسط دمحم عبدهللا232103702

هقبىل2626247693.6328.0953.2081.29ذكراسامه دمحم عبدالموي احمد242109671

هقبىل2626267888.2526.4854.6081.08ذكرعبدهللا عبدالمادر دمحم احمد ممبل252104738

هقبىل2424267496.7529.0351.8080.83ذكرعالء صالح مرشد عبده لائد262101650

هقبىل3624167690.527.1553.2080.35ذكرمنٌر علً ناجً سلمان272105192

هقبىل2022307299.3829.8150.4080.21ذكراسامة عبدالرلٌب دمحم عل282102530ً

هقبىل2220307299.2529.7850.4080.18ذكرعالء رضوان مصطفى شمسان292106237

هقبىل262422729929.7050.4080.10ذكرٌاسٌن عبدالعزٌز دمحم عبده302107453

هقبىل2026267298.8829.6650.4080.06أنثىزٌنب مختار احمد عل312105998ً

هقبىل2824207296.1328.8450.4079.24ذكرمدٌن عبدالحمٌد غالب دمحم322106318

هقبىل3224187490.7527.2351.8079.03ذكربشار فهد عبدهللا حسام الكمال332105831ً

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

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

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

هقبىل282618729327.9050.4078.30ذكرعمران ابراهٌم عبدالسالم عبدالرحمن الماض342103039ً

هقبىل2022287097.6329.2949.0078.29ذكرداوود هائل عبده عل352109767ً

هقبىل1824287094.7528.4349.0077.43ذكراسدالدٌن احمد ٌحٌى عبدهللا362109095

هقبىل2820247289.526.8550.4077.25ذكرنوار خالد لائد عمالن دمحم372106283

هقبىل2222267092.1327.6449.0076.64ذكرعزام عبدالماهر دمحم عبدهللا382112660

هقبىل2616266896.528.9547.6076.55أنثىبسمة عبدالرلٌب عبده دمحم392110120

هقبىل2424227091.527.4549.0076.45ذكربشار عبدالبدٌع عبدالوهاب عبدالمادر402107398

هقبىل2228186895.6328.6947.6076.29ذكرعصام عبده لاسم علً الصهبان412106197ً

هقبىل2622206894.8828.4647.6076.06ذكرسامح جالل لائد احمد422102225

هقبىل1820286699.1329.7446.2075.94أنثىربا احمدعبدالكرٌم احمد المجاهد432105348

هقبىل2018286698.6329.5946.2075.79ذكراحمد مختار عبدالوكٌل دمحم442104697

هقبىل2618226698.3829.5146.2075.71ذكراٌمن مختار عبدالوكٌل دمحم452104696

هقبىل2220246697.2529.1846.2075.38ذكرلؤي دمحم دمحم سٌف462109645

هقبىل1626287087.8826.3649.0075.36ذكراحمد عبدالرحمن سعٌد احمد عبده472106721

هقبىل162228669729.1046.2075.30ذكرمدٌن فؤاد عبده احمد سٌف482109474

هقبىل281622669729.1046.2075.30أنثىعبٌر غمضان دمحم حسن المدي492108291

هقبىل202626728324.9050.4075.30ذكرحمدي عبدالحمٌد سعٌد احمد502108238

هقبىل2420226696.7529.0346.2075.23ذكرعبدالكرٌم دمحم لائد عبدالراحمن الواف512104186ً

هقبىل2424247282.3824.7150.4075.11ذكراسامه فاروق دمحم عبدالفتاح522109362

هقبىل2224226891.6327.4947.6075.09ذكراسامه عبده دمحم صالح532109154

هقبىل3224167281.7524.5350.4074.93ذكردمحم احمد عبدالعزٌز عبدهللا542102882

هقبىل202226689127.3047.6074.90ذكرمجٌب الرحمن نجٌب حمٌد دمحم غانم552105789

هقبىل2620206695.6328.6946.2074.89أنثىرنا كامل صالح علً الشوٌطر562106602

هقبىل2222267085.525.6549.0074.65ذكرمجد غالب خالد علً الكمال572106643ً

هقبىل1826226693.1327.9446.2074.14ذكردمحم عصام حسان حسن582109467

هقبىل1618306497.6329.2944.8074.09ذكراحمد خالد عبده ممبل592113860

هقبىل2020286888.1326.4447.6074.04ذكرمهند غالب نصر غالب602108995

هقبىل3218186887.526.2547.6073.85ذكراسامة فؤاد دمحم عبدالول612107703ً

هقبىل1626226496.3828.9144.8073.71ذكردمحم مهٌوب عبده دمحم622103910

هقبىل2418206299.8829.9643.4073.36أنثىانهار عبدهللا عبده احمد حزام632103838

هقبىل2024226690.527.1546.2073.35ذكراسامه دمحم عبدالمادر عبدالدائم642102496

هقبىل222222669027.0046.2073.20ذكرهالل حسان عبده صالح الخلٌدي652106278

هقبىل2424186689.3826.8146.2073.01ذكردمحم جمٌل غالب شمسان المحطان662102596ً

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

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

هقبىل2026166298.6329.5943.4072.99ذكرعبدالعزٌز مصلح شمسان سعٌد672103086

هقبىل2216246298.529.5543.4072.95ذكراحمد تٌمور عبدالرحمن عبده الحرٌب682106490ً

هقبىل182622668926.7046.2072.90ذكرٌونس عبده لائد سٌف692109959

هقبىل2424186688.8826.6646.2072.86ذكردمحم فهد عثمان دمحم راجح702109518

هقبىل2218266688.1326.4446.2072.64ذكرمعتز نصر دمحم سعٌد712111827

هقبىل1224286492.3827.7144.8072.51ذكردمحم عبدالسالم دمحم ناج722102529ً

هقبىل1826226687.6326.2946.2072.49ذكراحمد هائل عبده لائد732107544

هقبىل1624226296.528.9543.4072.35ذكرسامح خالد سعٌد دمحم الممرم742107923ً

هقبىل1622246296.1328.8443.4072.24ذكردمحم مهٌوب سعٌد لائد752105621

هقبىل2222186296.1328.8443.4072.24ذكرعبدالحلٌم دمحم علً احمد الملٌك762109860ً

هقبىل2420186295.6328.6943.4072.09ذكرعبدهللا احمد عباس ابراهٌم772105219

هقبىل1826226685.525.6546.2071.85أنثىنادر مجٌب دمحم دمحم طربوش782104374

هقبىل1618266098.2529.4842.0071.48ذكرعزام احمد عبده لاسم بشٌر792109384

هقبىل2024206486.8826.0644.8070.86ذكرابراهٌم حامد دمحم راشد802105078

هقبىل2020226290.527.1543.4070.55ذكرالٌاس عبده علً مهٌوب812110038

هقبىل321618668124.3046.2070.50ذكرامجد دمحم عبدهللا سعٌد822108264

هقبىل2016225899.529.8540.6070.45ذكراٌمن منٌر سعٌد ممبل832109597

هقبىل2626126484.8825.4644.8070.26ذكرعدي عبدالملن دمحم سٌف842105834

هقبىل2214225898.7529.6340.6070.23ذكرنور الدٌن انور غانم عثمان سعٌد852109037

هقبىل1424226093.2527.9842.0069.98ذكرحسام محمود مهٌوب دمحم الجبزي862104937

هقبىل2214225897.7529.3340.6069.93ذكرباسل انور سعٌد عبدهللا872108768

هقبىل2816145897.6329.2940.6069.89ذكرعمرو صادق علً عبدهللا نصر882109559

هقبىل162026628826.4043.4069.80ذكرهارون دمحم علً دحان892107671

هقبىل1818225897.1329.1440.6069.74ذكردمحم نجٌب دمحم علً الظراف902102841ً

هقبىل1418265897.1329.1440.6069.74أنثىهبه رافت نعمان طاهر االغبري912101375

هقبىل2816145896.7529.0340.6069.63ذكرحذٌفة احمد مسعد صالح المروس922105952ً

هقبىل2414246287.2526.1843.4069.58ذكرمجد باسم عبد هللا راشد932102209

هقبىل1420245895.6328.6940.6069.29أنثىبٌان فؤاد عبده غالب احمد942114145

هقبىل1422225895.6328.6940.6069.29أنثىصفاء عبدالحكٌم احمد غالب952102308

هقبىل1822226286.1325.8443.4069.24ذكرانس نبٌل احمد دمحم دمحم962104296

هقبىل2418206285.6325.6943.4069.09ذكردمحم احمد دمحم لائد972105190

هقبىل1828125894.8828.4640.6069.06ذكردمحمعبدالجامع دمحم عل982108925ً

هقبىل1416285894.7528.4340.6069.03أنثىهند شاٌف غالب احمد992102288

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

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

هقبىل1416285894.2528.2840.6068.88ذكراحمد شولً لائد ناجً مسعد1002105793

هقبىل161624569829.4039.2068.60ذكرسلٌمان خالد حسن سٌف1012106375

هقبىل1816266088.526.5542.0068.55ذكرسالم بكر عبدالجلٌل عبدهللا1022105321

هقبىل1418286088.526.5542.0068.55ذكراٌمن عمر سلطان احمد سالم1032105163ً

هقبىل1222286283.7525.1343.4068.53ذكرزٌد علً ناشر عبده الممرع1042102198ً

هقبىل2218165697.3829.2139.2068.41ذكردمحم انٌف دمحم علً السنٌدار1052105188

هقبىل2018226087.8826.3642.0068.36ذكرسامً عبدالغنً احمد عبدالمجٌد1062109519

هقبىل1022265892.1327.6440.6068.24ذكراٌمن دمحم عبده صالح العامري1072110714

هقبىل1220265891.8827.5640.6068.16ذكرعماد علً دمحم حسان1082105153

هقبىل2022165891.527.4540.6068.05ذكرنائل عبدالرحٌم عبدهللا حٌدر1092110162

هقبىل1422246086.525.9542.0067.95ذكراٌمن حمٌد دمحم علً ممبل1102108780

هقبىل2028105891.1327.3440.6067.94ذكرامجد عبدهللا عثمان صالح1112109070

هقبىل1818225890.527.1540.6067.75ذكراحمد عصام احمد عبدالمادر1122100617

هقبىل1814225499.6329.8937.8067.69ذكراسامة صادق غالب احمد1132100159

هقبىل2212225694.8828.4639.2067.66ذكردمحم فكري عبدالجلٌل سٌف1142102212

هقبىل2424126085.1325.5442.0067.54ذكرعمران احمد ممبل عمالن1152107697

هقبىل2418206280.3824.1143.4067.51ذكرذو النون مختار عبده سٌف1162108670

هقبىل2220186084.8825.4642.0067.46ذكرعبدهللا عبدالغنً احمد عبدالمجٌد1172104353

هقبىل1816205498.2529.4837.8067.28ذكرمعٌن عبدالرحمن احمد محسن1182104843

هقبىل626225498.2529.4837.8067.28أنثىبشرى مصطفى دمحم احمد1192107560

هقبىل1816225693.3828.0139.2067.21ذكرضٌاء احمد عثمان سعٌد1202105280

هقبىل1822185888.3826.5140.6067.11ذكرعفٌف الدٌن عبدالعزٌز حمٌد ممبل1212109407

هقبىل1022225497.6329.2937.8067.09ذكرمدٌن طاهر انعم فارع1222106541

هقبىل1416245497.6329.2937.8067.09ذكرحذٌفة خالد سفٌان علً ممبل1232108808

هقبىل2018165497.529.2537.8067.05أنثىبسمة دمحم هزاع عل1242103484ً

هقبىل1620225888.1326.4440.6067.04ذكرمعتز منتصر عبدالجبار مهٌوب1252106135

هقبىل2016225887.3826.2140.6066.81ذكردمحم منٌر هائل سعٌد1262102426

هقبىل1824165886.8826.0640.6066.66ذكرخلٌل دمحم علً دمحم العواض1272103824ً

هقبىل161424549628.8037.8066.60أنثىحبٌبة عادل علً غالب1282114371

هقبىل1624165691.2527.3839.2066.58ذكرعبدهللا توفٌك عبدهللا علً الشٌبان1292108847ً

هقبىل1218265691.1327.3439.2066.54ذكردمحم احمد سعٌد علً مهٌوب1302104178

هقبىل1414265495.7528.7337.8066.53ذكرلاسم عادل احمد لاسم1312109508

هقبىل2420105494.2528.2837.8066.08ذكرعبدالرحمن احمد عبدالجلٌل سعد1322108208
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هقبىل1816245884.8825.4640.6066.06ذكرولٌد دمحم سٌف دمحم غالب الجبري1332102857

هقبىل1614245493.8828.1637.8065.96ذكررٌدان مجٌب الرحمن لاسم ناجً المدس1342110123ً

هقبىل824265884.525.3540.6065.95ذكراسماعٌل صادق حمٌد عبدالهادي1352108804

هقبىل1414265493.6328.0937.8065.89ذكرمازن سلطان عبدالجلٌل عبدالنور1362106973

هقبىل1222245884.2525.2840.6065.88ذكراوٌس دمحم سعٌد عبدالعلٌم1372100390

هقبىل1424205883.7525.1340.6065.73أنثىرٌناس محمود حسن عبدالبال1382105285ً

هقبىل1812265688.3826.5139.2065.71ذكرمرتضى رزاز طاهر اسماعٌل1392109712

هقبىل2022145688.3826.5139.2065.71ذكردمحم عبدالرحٌم علً سعٌد1402107682

هقبىل818265297.6329.2936.4065.69ذكراحمد مروان احمد عمالن1412110948

هقبىل1816185297.529.2536.4065.65ذكرابوبكر عبدالسالم عبدالرحمن حمود1422110004

هقبىل1012305297.2529.1836.4065.58ذكراسامة عبدالباسط سٌف عبدالجلٌل1432109852

هقبىل822265687.7526.3339.2065.53ذكرعالء عبدهللا مدهش دمحم1442107047

هقبىل202612588324.9040.6065.50ذكردمحم بن دمحم عبدالجلٌل حسن الحمٌري1452107109

هقبىل1416225296.6328.9936.4065.39ذكراٌمن محسن عبده حسن1462103714

هقبىل816305491.6327.4937.8065.29ذكرامجد عبدالموي علً حسن الحمٌدي1472114228

هقبىل2018185686.6325.9939.2065.19ذكربشٌر عبدهللا علً ثابت1482102554

هقبىل1614225295.8828.7636.4065.16أنثىامل عبدالفتاح عبدهللا مرشد العدٌن1492108939ً

هقبىل818265295.8828.7636.4065.16ذكراحمد مصطفى سالم دمحم حسان1502108047

هقبىل822245491.1327.3437.8065.14ذكرسلٌم حمٌد احمد ثابت المادري1512109048

هقبىل1618185295.6328.6936.4065.09ذكرصهٌب ربٌع علً ثابت1522103348

هقبىل1412265295.528.6536.4065.05ذكرعزام دمحم احمد سعٌد العداه1532112329ً

هقبىل1410285295.3828.6136.4065.01ذكرسهٌل عبدالكرٌم لاسم ناجً المدس1542110020ً

هقبىل1614225295.3828.6136.4065.01ذكردمحم صدٌك محمود عبدهللا1552108955

هقبىل2016205685.6325.6939.2064.89ذكر.عزام خالد سعٌد دمحم الحسن1562103477ً

هقبىل1022245685.6325.6939.2064.89ذكرصالح سلطان سعٌد غالب1572110100

هقبىل1416285880.8824.2640.6064.86ذكرحسن صادق عبدالرحمن علً رضا1582109715

هقبىل1622205880.6324.1940.6064.79أنثىشٌماء خالد دمحم سعٌد1592109334

هقبىل1216245294.5528.3736.4064.77ذكرحمزه فواز دمحم النهم1602102223ً

هقبىل1820185685.1325.5439.2064.74ذكرجابر مهٌوب الحاج فرحان1612110918

هقبىل1220245684.8825.4639.2064.66ذكرحسن مطهر عبدالجلٌل عبدهللا1622110688

هقبىل1022225489.526.8537.8064.65ذكرصالح دمحم حسٌن سعٌد1632102355

هقبىل1214245098.7529.6335.0064.63ذكرحمزة عاصم سعٌد دمحم1642109584

هقبىل1014265098.7529.6335.0064.63أنثىامل دمحم بن دمحم عبدهللا الشرعب1652104973ً
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هقبىل81826529428.2036.4064.60ذكرعمٌل عباس عبدالرحمن احمد1662109757

هقبىل221020529428.2036.4064.60أنثىاٌة عبدهللا عبده احمد حزام1672103832

هقبىل2416105098.6329.5935.0064.59أنثىمادلٌن هزاع لاسم دمحم عبده1682113571

هقبىل1422205684.3825.3139.2064.51ذكرامجد عبدالحكٌم احمد منصور1692109200

هقبىل1016245098.3829.5135.0064.51أنثىمودة احمد علً دمحم الكامل1702109859

هقبىل822225293.6228.0936.4064.49ذكرابوبكر خالد دمحم لائد الصبري1712103588

هقبىل1012285098.1329.4435.0064.44ذكرعبدهللا عبدالحكٌم دمحم اسعد1722108084

هقبىل1618165098.1329.4435.0064.44أنثىشٌماء احمد عبد الغنً زٌد1732104355

هقبىل1022205293.3828.0136.4064.41ذكرماجد احمد عبدالجلٌل عبدالنور1742109659

هقبىل121820509829.4035.0064.40ذكردمحم مهدي احمد الحاج1752104371

هقبىل202412568425.2039.2064.40ذكرزكرٌا عبدالسالم عبدالرحمن سالم1762104121

هقبىل1014265097.8829.3635.0064.36ذكراسامه خالد لاسم فارع المذحج177#88001ً

هقبىل1418185097.6329.2935.0064.29ذكرمهٌب عبدالرحمن احمد محسن1782104845

هقبىل1420225683.525.0539.2064.25ذكرتوفٌك دمحم ممبل سٌف1792102860

هقبىل1020245488.1326.4437.8064.24ذكرثائر عبدالحكٌم لاسم حمٌد الشعٌب1802109056ً

هقبىل2810185683.3825.0139.2064.21ذكرسامر احمد نعمان حٌدره1812103076

هقبىل221814548826.4037.8064.20ذكربندر علً غالب حمٌد1822108615

هقبىل2016145097.2529.1835.0064.18أنثىمروى حسن دبوان دمحم حمٌد1832103756

هقبىل146305097.2529.1835.0064.18ذكرنادر مهٌوب عبدالواسع عبدهللا1842108061

هقبىل1416245487.7526.3337.8064.13ذكردمحم عبدالكرٌم درهم لاسم1852109599

هقبىل816305487.7526.3337.8064.13ذكرمجدي عبدالرحمن دمحم هزاع1862102701

هقبىل1216245292.3827.7136.4064.11ذكرسٌف عبدالتواب سٌف هزاع1872103633

هقبىل2014185291.7527.5336.4063.93ذكرجواد جمٌل احمد عبدالواحد1882108127

هقبىل1612245291.6327.4936.4063.89ذكرمرتضى عبدهللا دمحم عبدهللا1892102559

هقبىل2212185291.2527.3836.4063.78ذكراحمد صادق دمحم احمد1902109355

هقبىل1816205486.525.9537.8063.75ذكرحذٌفة احمد علً مسعد1912104869

هقبىل614305095.6328.6935.0063.69ذكردمحم عبدالسالم سعٌد دمحم عل1922103878ً

هقبىل1014265095.2528.5835.0063.58ذكرمصعب رشاد دمحم الخطٌب1932107637

هقبىل2214145095.2528.5835.0063.58ذكرخالد عبدالرحمن مهٌوب عساج1942103614

هقبىل2414145290.527.1536.4063.55ذكرزكرٌا سرحان عبده احمد1952109345

هقبىل2214205680.8824.2639.2063.46ذكرعزالدٌن نبٌل سرحان دمحم1962110443

هقبىل1210285094.7528.4335.0063.43ذكرعبدالرحمن فٌصل شائف كلٌب1972106216

هقبىل1214245094.3828.3135.0063.31ذكردمحم جمٌل سٌف لاسم1982105757
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هقبىل141030548525.5037.8063.30ذكراٌهاب عفٌف عبدالحمٌد دمحم1992105478

هقبىل102612489929.7033.6063.30ذكرعبدالمجٌد مفضل علً لائد الحمٌري2002108685

هقبىل1416265680.2524.0839.2063.28ذكراسامه علً دمحم عبده سنان2012105476

هقبىل616285094.1328.2435.0063.24ذكردمحم عدنان حسن دمحم2022110109

هقبىل1418185094.1328.2435.0063.24ذكردمحم منٌر علً دمحم سعٌد2032103740

هقبىل1620185484.7525.4337.8063.23ذكرتوهٌب عبدالمادر حسان سٌف2042104673

هقبىل2018145289.1326.7436.4063.14ذكرعصمت عبدالمجٌد هزاع عبدالغن2052103479ً

هقبىل2418145679.7523.9339.2063.13ذكراحمد عبد الحكٌم دمحم دوكم2062101652

هقبىل1620124898.2529.4833.6063.08أنثىعصماء مطٌع حسن عل2072111627ً

هقبىل1026165288.526.5536.4062.95ذكرابراهٌم حامد عبدالعظٌم عبدالغن2082102014ً

هقبىل208225093.1327.9435.0062.94أنثىروعة مجٌب احمد مهٌوب الكمال2092105091ً

هقبىل1422165288.3826.5136.4062.91ذكراحمد نجٌب عبدالرحمن ابراهٌم ردمان2102106700

هقبىل1420144897.6329.2933.6062.89ذكردمحم دمحم علً سعد سعٌد2112103541

هقبىل1620145092.8827.8635.0062.86أنثىالهنوف عبدالموي حمود عبده2122103030

هقبىل1614184897.3829.2133.6062.81ذكراٌاد طالل عبده سٌف2132102967

هقبىل624225287.526.2536.4062.65ذكرسرور دمحم دمحم احمد السروري2142109832

هقبىل1412245091.527.4535.0062.45ذكرمهند لائد عبادي عبدهللا الدبئ2152110018ً

هقبىل1622145286.7526.0336.4062.43ذكرعلً عبده مكرد شمسان2162114551

هقبىل62220489628.8033.6062.40أنثىسماح انور دمحم احمد2172104268

هقبىل1616185091.2527.3835.0062.38أنثىزٌنب ناصر لائد الفاز2182105259

هقبىل1620165286.3825.9136.4062.31ذكرصهٌب دمحم علً احمد2192107612

هقبىل82022509127.3035.0062.30ذكرعزام دمحم احمد عبدالواسع2202108143

هقبىل1216204895.6328.6933.6062.29ذكردمحم ادرٌس احمد احمد الصبري2212109838

هقبىل188265286.2525.8836.4062.28ذكردمحم عبدالرحمن عبده عبدهللا الممرم2222105071ً

هقبىل1214245090.527.1535.0062.15ذكرعمرو اسامة احمد دمحم غالب العامري2232108643

هقبىل1418164895.1328.5433.6062.14ذكرغانم سمٌر غانم سعٌد دمحم2242103728

هقبىل1616205285.7525.7336.4062.13ذكراسحاق خلٌل عبدالماهر دمحم2252100505

هقبىل1214265285.6325.6936.4062.09ذكرابراهٌم علً لاسم احمد2262103636

هقبىل1016204699.2529.7832.2061.98أنثىرٌم علً دمحم صالح2272110654

هقبىل420244894.2528.2833.6061.88ذكرامجد عبدالكرٌم علً عبدهللا2282106716

هقبىل1412204698.8829.6632.2061.86ذكرابراهٌم دمحم احمد عبده العراري2292102631

هقبىل1220185089.526.8535.0061.85ذكراٌمن عبداالله لطف هزاع2302106864

هقبىل1012244698.7529.6332.2061.83أنثىغاده عبدالعزٌز سلطان عبدهللا الصلوي2312104061
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هقبىل148285089.2526.7835.0061.78ذكرحمزة عبد الحكٌم ممبل عبدهللا2322113963

هقبىل148264893.6328.0933.6061.69ذكرالمسام دمحم لاسم غالب2332103324

هقبىل1416164698.2529.4832.2061.68ذكرحمدي محمود دمحم نعمان2342106686

هقبىل1020205088.526.5535.0061.55ذكرعبدالرحمن عبدالغنً عبدالخالك عل2352106570ً

هقبىل1422165283.7525.1336.4061.53ذكردمحم علً سعٌد عل2362107761ً

هقبىل1614205088.2526.4835.0061.48ذكرعبدالفتاح اسماعٌل دمحم اسماعٌل2372109742

هقبىل1014265088.2526.4835.0061.48ذكرعمار ٌاسر منصور دمحم2382109883

هقبىل1214204697.529.2532.2061.45ذكربحار سٌف دمحم عبده2392102203

هقبىل1818165282.7524.8336.4061.23ذكردمحم عبدهللا عبدالعزٌز عبدهللا2402110026

هقبىل2612145282.524.7536.4061.15ذكردمحم فؤاد عبدالعزٌز دمحم2412110556

هقبىل1412204696.3828.9132.2061.11أنثىهدٌل عبدالجبار علً عبدهللا ممبل2422104972

هقبىل181220508726.1035.0061.10ذكرخالد دمحم لائد عبد الرحمن الواف2432103409ً

هقبىل1418164891.527.4533.6061.05ذكرعزالدٌن سلطان احمد احمد2442109811

هقبىل1012244696.1328.8432.2061.04ذكراٌهاب خالد ممبل فارع2452105366

هقبىل2216145282.1224.6436.4061.04ذكراكرم فٌصل حسان عبدالول2462110136ً

هقبىل288145086.525.9535.0060.95ذكرعمرو خالد حمٌد طارش2472114353

هقبىل1212244891.1327.3433.6060.94ذكرعبدالواحد نبٌل دمحم علً العماد2482109363

هقبىل121222469528.5032.2060.70ذكرصفوان فهد عبدالعزٌز عمالن2492104874

هقبىل121816469528.5032.2060.70أنثىعائشه دمحم علً حسن2502109943

هقبىل1222165085.3825.6135.0060.61ذكرحمزه عبد الملن عبدهللا لاسم2512108475

هقبىل1422104694.3828.3132.2060.51ذكرالزبٌر عبدالرزاق سعٌد دمحم2522105917

هقبىل1212204498.7529.6330.8060.43ذكردمحم عبدالكرٌم احمد سٌف السفٌان2532109521ً

هقبىل168224693.7528.1332.2060.33ذكرانس دمحم علً دمحم الشٌبان2542109216ً

هقبىل1414225084.3825.3135.0060.31ذكردمحم خالد احمد عبدالغنً الممرم2552105070ً

هقبىل1012224498.2529.4830.8060.28ذكرصالح سمٌر عبده سٌف2562109926

هقبىل22226508425.2035.0060.20ذكرعبدهللا دمحم صالح ابراهٌم2572105197

هقبىل1414245279.1323.7436.4060.14ذكردمحم دمحم مهٌوب ثابت فرحان2582109192

هقبىل1014244888.2526.4833.6060.08ذكرعبدالرحمن توفٌك سٌف سعٌد2592108163

هقبىل1410204497.529.2530.8060.05ذكردمحم رشاد دمحم احمد2602108216

هقبىل141816488826.4033.6060.00ذكربشار نائف دمحم ناصر2612109336

هقبىل1412224887.6326.2933.6059.89ذكرعبدهللا دمحم احمد صالح2622108275

هقبىل1212224692.2527.6832.2059.88أنثىدالٌا طارق عبدالرحمن دمحم ثابت الممطري2632106051

هقبىل1212204496.8829.0630.8059.86ذكرمعتصم فواز مهٌوب حسن2642107763

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

هقبىل818184496.8829.0630.8059.86أنثىوفاء منصور بن مصور صالح الجعدي2652101345

هقبىل816204496.7529.0330.8059.83ذكرمؤٌد فاروق علً احمد العمادي2662102369

هقبىل1818124887.2526.1833.6059.78ذكردمحم خالد عبدهللا حزام2672109210

هقبىل1216204887.1326.1433.6059.74ذكرلؤي بشٌر علً بن عل2682102025ً

هقبىل201018488726.1033.6059.70ذكراسامة جاود منصور شائف2692109323

هقبىل612304886.7526.0333.6059.63ذكرهائل سلطان سعٌد عبدهللا2702108645

هقبىل1016204691.1327.3432.2059.54ذكراسامه عبدهللا ثابت عمالن2712102953

هقبىل128244495.7528.7330.8059.53ذكردمحم منٌر ناجً عبده الغالب2722106690ً

هقبىل20188469127.3032.2059.50ذكرسامً دمحم سٌف فارع2732113987

هقبىل818184495.6328.6930.8059.49ذكرعمرو شاهر عبدالرلٌب دمحم2742105805

هقبىل1016204690.7527.2332.2059.43ذكراسامةعبدالرحمن احمد عثمان2752107250

هقبىل168244885.7525.7333.6059.33ذكرعبدالرحمن عبدالملن سٌف عبدالغن2762109971ً

هقبىل208164494.8828.4630.8059.26ذكرعماد صادق دمحم عبدالعزٌز2772109459

هقبىل1420165080.524.1535.0059.15ذكرامجد عبدهللا احمد حسن2782103783

هقبىل161412429929.7029.4059.10ذكرعبدالجلٌل عبدهللا عبدالجلٌل احمد2792110178

هقبىل1412184494.1328.2430.8059.04ذكرعبدالعزٌز دمحم دمحم عبدهللا الفرٌد2802102611

هقبىل1618124689.3826.8132.2059.01ذكرهٌكل عبدالوهاب علً سٌف2812104778

هقبىل1412164298.6329.5929.4058.99أنثىثوٌبة عبده سفٌان لاسم2822110547

هقبىل81622468926.7032.2058.90ذكرحسٌن علً دمحم عبدهللا الرمٌمه2832104804

هقبىل1014244884.2525.2833.6058.88ذكرمنٌب طارق حمٌد طارش2842114126

هقبىل1218184884.2525.2833.6058.88أنثىهدٌل عبدالملن احمد عل2852102379ً

هقبىل1816144884.1325.2433.6058.84ذكراحمد حسن سلٌمان حسان اسكندر2862105311

هقبىل814224493.3828.0130.8058.81ذكردمحم نبٌل احمد عبده المخالف2872109340ً

هقبىل1616124493.3828.0130.8058.81ذكرعبدالحلٌم نبٌل مهٌوب دمحم2882112568

هقبىل202285079.2523.7835.0058.78ذكرابو بكر عبدالرحمن سعٌد2892104659

هقبىل820164493.1327.9430.8058.74أنثىوالء عبدهللا دمحم حسن لاسم الوجٌة2902106616

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

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل101024449327.9030.8058.70أنثىهٌفاء مهٌوب عبدهللا مهٌوب2912102250

غير هقبىل2016124883.6325.0933.6058.69ذكراحمد سلطان علً سٌف الجعفري2922105025

غير هقبىل1810164492.7527.8330.8058.63ذكرعبدهللا عبدالرلٌب عبده سعٌد2932108958

غير هقبىل1010224297.2529.1829.4058.58ذكرمثنى طارق دمحم دمحم هاشم2942105823

غير هقبىل1418164883.1324.9433.6058.54ذكردمحم عبدهللا بجاش جعفر2952110022

غير هقبىل1816144883.1324.9433.6058.54ذكراسامة غالب نعمان حاجب2962113945

غير هقبىل161418488324.9033.6058.50ذكراسامه دمحم دمحم عبدهللا2972110074

غير هقبىل201216488324.9033.6058.50ذكرخباب دمحم عبده لائد2982109204

غير هقبىل6828429729.1029.4058.50ذكراحمد محفوظ عبدهللا سٌف الدبع2992106927ً

غير هقبىل1410244882.8824.8633.6058.46ذكرسمو علً دمحم الراسن3002109675ً

غير هقبىل2212144882.6324.7933.6058.39ذكرعبدهللا عبدالرحمن سٌف عل3012109141ً

غير هقبىل148204296.6328.9929.4058.39أنثىمنار توفٌك عبدالرحٌم هزاع3022114008

غير هقبىل1016204687.1326.1432.2058.34ذكراحمد علً احمد صالح3032111997

غير هقبىل168204491.7527.5330.8058.33ذكردمحم عبدالسالم علً حزام المك3042105714ً

غير هقبىل1616164882.3824.7133.6058.31ذكرجمٌل عبدالغنً لاسم دمحم3052104014

غير هقبىل1416184882.2524.6833.6058.28ذكرمامون ابراهٌم دمحم احمد3062106480

غير هقبىل1618144882.2524.6833.6058.28ذكرعماد الدٌن دمحم عبدالرلٌب احمد3072109031

غير هقبىل1414204881.8824.5633.6058.16ذكرسعٌد ممبل سعٌد دمحم3082110138

غير هقبىل1016184491.1327.3430.8058.14ذكرامجد عبدهللا عبدالحمٌد عبدالرحمن العامري3092107523

غير هقبىل1610184491.1327.3430.8058.14ذكراكرم امٌن حمود عبده الشدادي3102106198

غير هقبىل1418164881.7524.5333.6058.13ذكرحذٌفة عبدالولً عبدهللا عبدالحك3112104388

غير هقبىل126244295.6328.6929.4058.09أنثىسٌمون ماجد عبدالجلٌل غالب3122111271

غير هقبىل1414184686.2525.8832.2058.08ذكرٌعموب عبدهللا احمد ٌحٌى3132102793

غير هقبىل1216164490.7527.2330.8058.03أنثىاالء ضٌف هللا علوان عل3142103899ً

غير هقبىل1012204295.3828.6129.4058.01ذكراسامه علً بن علً ناصر3152109172

غير هقبىل814204295.3828.6129.4058.01ذكرعلً خالد علً عبد الحك االغبري3162102192

غير هقبىل1612164490.6327.1930.8057.99ذكراسامه دمحم احمد دمحم3172114174

غير هقبىل1416124295.2528.5829.4057.98ذكردمحم احمد عبدهللا دمحم3182108252

غير هقبىل1014184295.2528.5829.4057.98ذكرسامح جمٌل عبدهللا علً الكوري3192103765

غير هقبىل181212429528.5029.4057.90ذكرعمرو خالد دمحم عبدالجلٌل احمد3202106644

غير هقبىل1810164490.2527.0830.8057.88ذكرعبدالرحمن احمد دمحم مهٌوب3212105170

غير هقبىل1614184880.8824.2633.6057.86ذكرٌونس دمحم مهٌوب دمحم3222108190

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل1222124685.525.6532.2057.85ذكرادرٌس عبدالحافظ عبدهللا صالح3232113703

غير هقبىل812204099.529.8528.0057.85ذكرجوال سعٌد غالب لحطان3242114223

غير هقبىل614224294.7528.4329.4057.83أنثىسمحٌة خالد علً عبده الشٌبان3252107261ً

غير هقبىل81422449027.0030.8057.80ذكرحمزة ماجد دمحم علً عمالن3262114564

غير هقبىل820184685.2525.5832.2057.78أنثىهٌفاء جمٌل سالم عل3272109489ً

غير هقبىل1414204880.3824.1133.6057.71ذكردمحم مصطفً دمحم ذبالة3282103238

غير هقبىل1012184098.8829.6628.0057.66ذكرمصعب احمد سٌف دمحم3292106731

غير هقبىل1412184489.526.8530.8057.65ذكرصهٌب عبده سٌف عساج3302106785

غير هقبىل1018184684.7525.4332.2057.63ذكرمشٌر لائد علً حسن3312109666

غير هقبىل1016224879.7523.9333.6057.53ذكرحامد فائد عبدهللا غالب3322107399

غير هقبىل1418104293.7528.1329.4057.53ذكرعبدالسالم دمحم عبدالوهاب لاسم3332103601

غير هقبىل2016104684.1325.2432.2057.44ذكرعزٌز عبدالملن دمحم هزاع3342114549

غير هقبىل1012224488.7526.6330.8057.43ذكرسلمان دمحم عبدهللا سعٌد مشعل3352106666

غير هقبىل216244293.3828.0129.4057.41ذكرعبدالرحمن عبدالخالك احمد عمالن3362108929

غير هقبىل1414144293.3828.0129.4057.41ذكرابو بكر احمد هزاع احمد العكادي3372105317

غير هقبىل1810164488.6326.5930.8057.39ذكرعبدالرحمن ابوبكر هٌال فرحان3382102336

غير هقبىل81420429327.9029.4057.30ذكرادهم صادق علً احمد3392109481

غير هقبىل2012124488.2526.4830.8057.28ذكرسامً عبدهللا سٌف انعم3402110016

غير هقبىل1212224683.525.0532.2057.25ذكررٌدان احمد علً عبدالمادر3412107402

غير هقبىل1412164292.7527.8329.4057.23ذكرعبدالرحمن ٌاسٌن لاسم عبده3422114524

غير هقبىل612224097.3829.2128.0057.21ذكردمحم عبدالخالك عبدهللا عبدالرلٌب3432105995

غير هقبىل1218164683.3825.0132.2057.21ذكرمعتصم عبدالحمٌد احمد دمحم3442103623

غير هقبىل121814448826.4030.8057.20ذكرسامً شائف دمحم ناشر3452102378

غير هقبىل1210224487.7526.3330.8057.13ذكرهشام طه عبدهللا احمد3462104812

غير هقبىل101812409729.1028.0057.10ذكررامً عبدهللا عبدالوهاب عبدالودود3472109734

غير هقبىل186184292.2527.6829.4057.08ذكردمحم عارف دمحم عبدالمجٌد3482108686

غير هقبىل1212204487.526.2530.8057.05ذكردمحم عبدالواسع عبدالفتاح دمحم الحسام3492109332ً

غير هقبىل1016184487.3826.2130.8057.01ذكراٌمن احمد حازم عبده3502109039

غير هقبىل181212429227.6029.4057.00ذكردمحم عبده لحطان دمحم3512110112

غير هقبىل1810144291.8827.5629.4056.96ذكرحمزه منصور شائف عبدالودود3522103117

غير هقبىل1214144096.528.9528.0056.95ذكردمحم عبدالتواب عبدالجلٌل سعٌد الحرٌب3532104716ً

غير هقبىل618164096.3828.9128.0056.91أنثىروى عبداالله احمد مهٌوب3542110045

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

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 
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Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل101420448726.1030.8056.90أنثىشمس عبدالرحمن احمد ناشر3552114148

غير هقبىل1612164486.8826.0630.8056.86ذكرعمران صادق عبدالرحمن علً رضا3562109728

غير هقبىل1614144486.7526.0330.8056.83ذكرعمر عبدالحافظ درهم هزاع3572108451

غير هقبىل124264291.2527.3829.4056.78أنثىسما عبداللطٌف احمد دمحم شمس الدٌن3582110486

غير هقبىل622184681.7524.5332.2056.73ذكرٌوسف دمحم مهٌوب حسان3592108999

غير هقبىل81222429127.3029.4056.70ذكراٌمن عصام لاسم ٌحٌى3602104438

غير هقبىل1214204681.3824.4132.2056.61ذكراحمد دمحم عبدهللا احمد3612106041

غير هقبىل1014164095.2528.5828.0056.58ذكراحمد دمحم هزاع احمد3622111176

غير هقبىل1814104290.527.1529.4056.55ذكرعاصم عبدالبدٌع عبدالوهاب عبدالمادر3632109089

غير هقبىل818184485.7525.7330.8056.53ذكراسامة احمد هائل سعٌد3642108649

غير هقبىل81418409528.5028.0056.50ذكرحمزه عبدالمطلب عبدالرحمن عبدالغن3652103907ً

غير هقبىل122212468124.3032.2056.50ذكرعمٌر احمد دمحم حٌدر الممرم3662109201ً

غير هقبىل101416409528.5028.0056.50ذكرصالح جمٌل سلطان حسان3672110137

غير هقبىل168143899.6329.8926.6056.49ذكراشرف معمر احمد عبدالواسع3682113922

غير هقبىل616184094.8828.4628.0056.46أنثىحماس مختار احمد نعمان3692103530

غير هقبىل2014124680.8824.2632.2056.46ذكرعدي خالد عبدالرحمن دمحم الشدادي3702107966

غير هقبىل818184485.525.6530.8056.45ذكرعبدالرحمن دمحم علً دمحم3712103591

غير هقبىل221664485.525.6530.8056.45ذكررافت عبدهللا كامل سٌف3722108779

غير هقبىل1016144094.7528.4328.0056.43ذكردمحم محمود دمحم الحاج احمد3732108961

غير هقبىل1614104094.6328.3928.0056.39ذكرعمرو خالد حسن هزاع3742109615

غير هقبىل418224485.2525.5830.8056.38ذكرضٌاء جمٌل دمحم احمد البرٌه3752104717ً

غير هقبىل1612144289.8826.9629.4056.36ذكراحمد دمحم عبد الرزاق صالح3762100391

غير هقبىل121220448525.5030.8056.30ذكردمحم عبدالجبار دمحم ٌحٌى مرشد شمسان3772103725

غير هقبىل128224289.6326.8929.4056.29أنثىاٌة لائد سعٌد لائد3782107954

غير هقبىل2214104680.1324.0432.2056.24ذكرانور عبدالحكٌم عبدالواحد اسماعٌل3792105499

غير هقبىل1220124484.6325.3930.8056.19ذكرالٌاس دمحم غالب عل3802106387ً

غير هقبىل106284484.525.3530.8056.15ذكرماهر عبدالواسع احمد لائد المخالف3812108756ً

غير هقبىل1410184288.8826.6629.4056.06ذكرعبدهللا دمحم علً لرٌش3822104587

غير هقبىل1012184093.528.0528.0056.05ذكرعمر عبدالعزٌز سٌف احمد3832109777

غير هقبىل88244093.528.0528.0056.05ذكرعلً عبدهللا احمد علً عمبو3842106032

غير هقبىل1416104093.3828.0128.0056.01ذكررواد عبدالمادر حسن عبده3852104948

غير هقبىل168204483.8825.1630.8055.96ذكربندر عبدالعزٌز احمد ٌح3862109822ًٌ

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

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل88264288.526.5529.4055.95ذكرمدٌن ٌاسر سعٌد سٌف3872108528

غير هقبىل416204093.1327.9428.0055.94ذكرٌوسف دمحم لائد عبدالمادر الصبري3882105934

غير هقبىل1016144092.8827.8628.0055.86ذكرعاصم عفٌف عبدالرشٌد الترك3892110399ً

غير هقبىل1010244483.525.0530.8055.85ذكرلؤي حمود احمد عبدالرحمن3902109735

غير هقبىل1210224483.525.0530.8055.85ذكردمحم سٌف مهٌوب فرحان3912102415

غير هقبىل1614144483.3825.0130.8055.81ذكرابراهٌم علً صالح عبدهللا راجح3922105993

غير هقبىل66263897.3829.2126.6055.81أنثىصفاء احمد علً ناجً البعدان3932108392ً

غير هقبىل812183897.3829.2126.6055.81ذكردرهم دمحم سٌف عساج العراري3942114376

غير هقبىل208144287.8826.3629.4055.76ذكردمحم عبدالوهاب هزبر خالد3952108924

غير هقبىل1612124092.527.7528.0055.75ذكردمحم رشاد سٌف غانم الجابري3962108530

غير هقبىل128204091.7527.5328.0055.53ذكرحذٌفه احمد عبدالهادي دمحم االموي3972104351

غير هقبىل1014164091.6327.4928.0055.49ذكرعالء عبده لاسم عبادي3982110006

غير هقبىل1410184286.8826.0629.4055.46ذكرنادر جالل طاهر علً الكمال3992103684ً

غير هقبىل1014164091.527.4528.0055.45ذكرعبدالعزٌز دمحم دمحم عل4002109707ً

غير هقبىل614183896.1328.8426.6055.44ذكردمحم عبدالكرٌم ٌحًٌ سٌف4012113994

غير هقبىل1014143896.1328.8426.6055.44ذكرمدٌن نجٌب علً ثابت4022105960

غير هقبىل1010183896.1328.8426.6055.44أنثىمارٌه عبدالرلٌب سعٌد بن سعٌد4032104857

غير هقبىل1410184286.3825.9129.4055.31ذكرانس عارف دمحم اسعد4042109515

غير هقبىل1014164090.6327.1928.0055.19ذكردمحم عبدهللا علً دمحم االجدل4052114153

غير هقبىل1612144285.8825.7629.4055.16ذكردمحم عبدالرحمن سعٌد دمحم4062108029

غير هقبىل181684285.8825.7629.4055.16ذكردمحم عبدالحكٌم لائد دمحم4072100580

غير هقبىل1016123895.1328.5426.6055.14ذكرابراهٌم دمحم احمـد سعٌد4082109603

غير هقبىل82214448124.3030.8055.10ذكرجواد صالح حمٌد سعٌد4092103533

غير هقبىل22810409027.0028.0055.00ذكرعالء الدٌن انور عبده صالح4102112561

غير هقبىل86243894.528.3526.6054.95أنثىعائشة احمد حسن غالب4112110039

غير هقبىل1616124480.524.1530.8054.95ذكردمحم رٌاض علً دمحم احمد صالح4122107126

غير هقبىل126224089.7526.9328.0054.93ذكرعبداللطٌف دمحم عبدهللا هزاع4132109899

غير هقبىل1012184089.7526.9328.0054.93ذكردمحم رائد طالب عبدالرب4142103068

غير هقبىل1014143894.2528.2826.6054.88ذكرعبدهللا بالل رسام مهٌوب4152102703

غير هقبىل1210143698.8829.6625.2054.86ذكرانس عادل عبدالجلٌل سٌف هزاع الشرعب4162108753ً

غير هقبىل1212143894.1328.2426.6054.84ذكرحسن مدٌن حسن هزاع4172104771

غير هقبىل121814448024.0030.8054.80ذكرعبدهللا عبده سٌف اسماعٌل4182107436

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

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل814184089.2526.7828.0054.78ذكرٌوسف سعٌد دمحم صالح4192105843

غير هقبىل1212143893.8828.1626.6054.76ذكرعبدالرحمن عبدهللا هزاع احمد4202108388

غير هقبىل820144284.2525.2829.4054.68ذكرعمر عبدالعزٌز احمد لائد غالب4212108914

غير هقبىل1812124284.1325.2429.4054.64ذكرشكٌب عبده لاسم احمد4222109270

غير هقبىل1016164284.1325.2429.4054.64ذكرلصً عبدهللا احمد علً االزعب4232101903ً

غير هقبىل81222428425.2029.4054.60ذكردمحم عبدالرلٌب لائد ممبل4242109503

غير هقبىل141810428425.2029.4054.60ذكررٌدان دمحم سعٌد عبدالدائم الحاتم4252108256ً

غير هقبىل1410143893.1327.9426.6054.54ذكروائل ناصر سعٌد عبده عبدهللا العواض4262105495ً

غير هقبىل1212184283.6325.0929.4054.49ذكراسامة سعٌد عبده سعٌد الشدادي4272104939

غير هقبىل1416124283.3825.0129.4054.41ذكرمشعل عبدالوهاب حمٌد احمد4282103888

غير هقبىل414224087.8826.3628.0054.36ذكرعدي لاسم سعٌد لاسم4292106878

غير هقبىل810183696.8829.0625.2054.26ذكرمعتز عادل حامد فرحان الشمٌري4302102692

غير هقبىل108203892.1327.6426.6054.24ذكرعبدهللا دمحم عبدهللا سعٌد مشعل4312105968

غير هقبىل106264282.7524.8329.4054.23ذكرٌوسف سلطان سعٌد ممبل4322109191

غير هقبىل1216124087.3826.2128.0054.21ذكرفوزي دمحم غالب عبدهللا4332106309

غير هقبىل88244087.3826.2128.0054.21ذكراٌمن عبدهللا عبدالموي لاسم4342104474

غير هقبىل1014164087.3826.2128.0054.21ذكرمعتصم مالن عبدالواحد دمحم4352114502

غير هقبىل818164282.524.7529.4054.15ذكرعبدهللا امٌن عبدالرحمن سرحان4362102507

غير هقبىل1014143891.7527.5326.6054.13ذكراسحاق مهٌوب عبدهللا عبدالخالك4372106028

غير هقبىل101020408726.1028.0054.10ذكردمحم عبدالسالم عبده حمود حاجب4382102299

غير هقبىل1012184086.8826.0628.0054.06ذكرامجد عبده اسماعٌل دمحم المدم4392109975ً

غير هقبىل1020124282.1324.6429.4054.04ذكرممداد دمحم سعٌد دمحم4402107594

غير هقبىل12822428224.6029.4054.00ذكربشار شولً رضوان عبدالواحد4412105226

غير هقبىل148184086.6325.9928.0053.99أنثىاٌة دمحم دمحم عبد الحمٌد4422108829

غير هقبىل161884281.8824.5629.4053.96ذكرعزام دمحم عبدالعزٌز خالد4432104749

غير هقبىل610244086.1325.8428.0053.84ذكردمحم نجٌب عبده عبدهللا4442106050

غير هقبىل612203890.7527.2326.6053.83ذكربندر خالد فٌصل احمد4452104437

غير هقبىل81616408625.8028.0053.80ذكرعبدهللا عبدالسالم احمد الحاج4462114538

غير هقبىل61614369528.5025.2053.70أنثىشٌماء عبدهللا سٌف عثمان4472109960

غير هقبىل1018103890.1327.0426.6053.64ذكربشٌر احمد دمحم عبٌد الوجٌه4482109269

غير هقبىل161684085.3825.6128.0053.61ذكرصالح مصلح دمحم لاسم لحطان4492102244

غير هقبىل81416389027.0026.6053.60أنثىدٌنا بسام نعمان علً المدس4502109779ً

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

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل18812389027.0026.6053.60ذكردمحم سمٌر حمٌد احمد4512110494

غير هقبىل121683694.6328.3925.2053.59أنثىلمٌاء دمحم عبده سعد4522112051

غير هقبىل1010224280.6324.1929.4053.59ذكرامجد دمحم مهٌوب حمود4532107304

غير هقبىل1212164085.2525.5828.0053.58ذكردمحم ٌونس عبدهللا غالب4542112011

غير هقبىل1012184085.2525.5828.0053.58ذكرابراهٌم دمحم اسماعٌل ٌحٌى الشام4552103698ً

غير هقبىل1014143889.8826.9626.6053.56ذكردمحم سعٌد صالح ابراهٌم4562105120

غير هقبىل1216144280.524.1529.4053.55ذكرعمران علً دمحم دمحم عل4572108864ً

غير هقبىل1012163889.7526.9326.6053.53ذكرصخر ابراهٌم عبدالحفٌظ عبدالجلٌل4582112148

غير هقبىل181864280.2524.0829.4053.48ذكردمحم عبدالخالك احمد عبدهللا4592107427

غير هقبىل814184084.7525.4328.0053.43ذكراحمد جالل عبده سعٌد4602107437

غير هقبىل810224084.6325.3928.0053.39ذكرحمزه دمحم خالد فرحان4612109731

غير هقبىل810163498.6329.5923.8053.39أنثىاسماء خالد عبدالجلٌل عبدهللا4622104076

غير هقبىل188123888.8826.6626.6053.26ذكرعمران وهٌب عبدهللا دمحم4632109069

غير هقبىل614163693.528.0525.2053.25أنثىامال كمال عبدهللا عمالن الشٌبان4642104386ً

غير هقبىل610244084.1325.2428.0053.24ذكراحمد رٌاض احمد عبدهللا4652106367

غير هقبىل1012163888.7526.6326.6053.23ذكرجواد عبده علً عبده االصبح4662103062ً

غير هقبىل1416104083.8825.1628.0053.16ذكرعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا احمد السامع4672113129ً

غير هقبىل1216103888.526.5526.6053.15ذكرمجاهد فؤاد مجاهد ممبل4682103983

غير هقبىل614163693.1327.9425.2053.14ذكرفتح دمحم عبده غالب4692113407

غير هقبىل181844083.7525.1328.0053.13ذكرخالد عبدالرحمن امٌن احمد الجالل4702104334

غير هقبىل146143497.6329.2923.8053.09ذكرعبدالرلٌب احمد عبدالمجٌد همام العامري4712113776

غير هقبىل1010204083.3825.0128.0053.01ذكرمعمر دمحم عبدهللا دمحم4722112864

غير هقبىل812204083.3825.0128.0053.01ذكرعٌسى احمد حسان حسن4732106818

غير هقبىل1210184083.3825.0128.0053.01ذكراسامة عبدالباسط لاسم عبدالغن4742110146ً

غير هقبىل1010143497.1329.1423.8052.94ذكرمالن حسن عبده حسن عاطف4752105534

غير هقبىل816123692.2527.6825.2052.88ذكررائد دمحم دمحم سٌف4762103141

غير هقبىل108183692.1327.6425.2052.84ذكررٌان عبدالمادر دمحم غالب4772106340

غير هقبىل48223496.7529.0323.8052.83أنثىعبٌر عادل عبدالمحمود دمحم العبس4782103730ً

غير هقبىل1614104082.7524.8328.0052.83ذكراحمد عبدهللا صالح عبده عبدهللا الوصاب4792106091ً

غير هقبىل16182369227.6025.2052.80ذكرنجٌب محفوظ نعمان حمٌد4802102983

غير هقبىل61022388726.1026.6052.70ذكرخالد ولٌد عبدالغنً عل4812105365ً

غير هقبىل816123691.2527.3825.2052.58ذكرعمرو احمد عبدالرحمن دمحم4822109787

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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رياضيات
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فيزياء 
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اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل166184081.8824.5628.0052.56ذكرزكرٌا دمحم حسان عبده4832114553

غير هقبىل148143691.1327.3425.2052.54ذكربشار احمد علً شمسان4842110825

غير هقبىل141463495.7528.7323.8052.53ذكردمحم رضوان سعٌد دمحم شمسان الزرٌم4852103016ً

غير هقبىل1212164081.6324.4928.0052.49أنثىمواهب ٌاسٌن دمحم احمد الملٌن4862109359

غير هقبىل1412123886.2525.8826.6052.48أنثىاسراء عبدالباري احمد ٌوسف4872105994

غير هقبىل141683886.1325.8426.6052.44ذكرامٌن احمد سعٌد دمحم4882109766

غير هقبىل106183495.3828.6123.8052.41ذكردمحم امٌن احمد عبده حسن4892104402

غير هقبىل612203885.8825.7626.6052.36أنثىرهام سعٌد دمحم ٌحٌى حسٌن4902102392

غير هقبىل108183690.3827.1125.2052.31ذكرابراهٌم دمحم احمد الحاج الشرمان4912104710ً

غير هقبىل126163494.7528.4323.8052.23ذكرانس طاهر احمد عبدالعزٌز4922106558

غير هقبىل1410103494.6328.3923.8052.19ذكرعمار حسٌن ردمان عبدالجلٌل4932104586

غير هقبىل612163494.3828.3123.8052.11ذكرغزوان محمود عبدهللا غالب4942105464

غير هقبىل10226388525.5026.6052.10ذكردمحم هاشم حٌدره احمد حسن4952109692

غير هقبىل1010163689.526.8525.2052.05أنثىترتٌل عصمت عبدالمجٌد ثابت4962105437

غير هقبىل168103494.1328.2423.8052.04ذكرنذٌر عبدالحافظ دمحم سٌف4972109761

غير هقبىل181263689.3826.8125.2052.01ذكرنجمً صادق دمحم عبدالجلٌل4982108937

غير هقبىل10816349428.2023.8052.00ذكرشكري جالل احمد دمحم4992104400

غير هقبىل814163884.6325.3926.6051.99ذكرعبدالرحمن دمحم احمد دبوان5002109193

غير هقبىل128163689.1326.7425.2051.94أنثىنهى منصور حمود عبدالوهاب5012109920

غير هقبىل1210103298.2529.4822.4051.88ذكرتوهٌب عدنان نعمان سعٌد عبده ممبل5022109895

غير هقبىل166184079.523.8528.0051.85ذكرطه عبدالحكٌم عبدهللا عمالن5032104288

غير هقبىل181643884.1325.2426.6051.84ذكرلٌث عبدالسالم ٌوسف عبدالرحمن5042111621

غير هقبىل186143884.1325.2426.6051.84ذكراحمد سعٌد عبده ثابت5052108155

غير هقبىل126183688.6326.5925.2051.79ذكرابوبكر عبدالملن حمود عبدالمادر5062109970

غير هقبىل1210163883.7525.1326.6051.73ذكردمحم عصام علً عبده ثابت5072103612

غير هقبىل1210163883.7525.1326.6051.73ذكراحمد امٌن احمد عبدالوارث الملٌن5082107604

غير هقبىل108203883.6325.0926.6051.69ذكرمحمود توفٌك صالح راجح5092107970

غير هقبىل810163492.7527.8323.8051.63ذكرحماده سعٌد علً دمحم احمد5102105657

غير هقبىل812143492.7527.8323.8051.63ذكرادٌب عبدالجلٌل علً عثمان عمالن5112113781

غير هقبىل1014143883.3825.0126.6051.61ذكربشٌر عادل عبده علً المباط5122104314ً

غير هقبىل1210123492.6327.7923.8051.59أنثىاٌناس مختار لطف هزاع5132105273

غير هقبىل26483883.2524.9826.6051.58ذكرمعتصم عبده سٌف دمحم5142110753

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

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل814123492.527.7523.8051.55ذكردمحم عبدهللا صالح ثابت5152112880

غير هقبىل814163883.1324.9426.6051.54ذكرخالد عبده سٌف ممبل5162104935

غير هقبىل141410388324.9026.6051.50ذكراسٌد عبده عبدالجلٌل عبدالوارث5172111038

غير هقبىل128163687.6326.2925.2051.49ذكركرٌم دمحم مهٌوب صالح5182109800

غير هقبىل48243687.3826.2125.2051.41أنثىرٌم عارف دمحم لاسم5192103274

غير هقبىل814143687.2526.1825.2051.38ذكرمرزوق سلطان عبده عبده5202107067

غير هقبىل1412103687.2526.1825.2051.38ذكراسامة عبده احمد سٌف مهدي الحسام5212105187ً

غير هقبىل1214103687.2526.1825.2051.38ذكراحمد محمود عبدهللا لاسم5222110115

غير هقبىل141643491.8827.5623.8051.36ذكرولٌد عبدالحمٌد دمحم احمد5232109576

غير هقبىل101214368726.1025.2051.30ذكراسامة عبدالباسط دمحم احمد5242102344

غير هقبىل1018103882.1324.6426.6051.24ذكرعبدهللا دمحم عبدهللا شاٌف الباز5252102650

غير هقبىل1214123882.1324.6426.6051.24أنثىنورة عبدالواحد مرشد سعٌد5262109567

غير هقبىل1410123686.7526.0325.2051.23ذكردمحم عبدالملن ٌحٌى عبده5272109266

غير هقبىل81014329628.8022.4051.20ذكرسلٌمان رضوان حمٌد احمد دمحم5282105647

غير هقبىل141643491.2527.3823.8051.18ذكرناظم عبدالغنً دمحم احمد5292103594

غير هقبىل188103686.525.9525.2051.15ذكردمحم امٌن دمحم عثمان الجراش5302102649

غير هقبىل148123490.8827.2623.8051.06ذكرابراهٌم عبدالجلٌل عبدالولً عبدالجبار5312103267

غير هقبىل412183490.7527.2323.8051.03أنثىاٌة احمد امٌن حسن الشٌخ5322109347

غير هقبىل128183881.2524.3826.6050.98ذكرهارون عبدالعزٌز دمحم حمود5332103080

غير هقبىل1214103685.8825.7625.2050.96ذكركمال فؤاد حسان حسن دبوان5342106729

غير هقبىل1012143685.8825.7625.2050.96ذكراحمد عبدالباري عبدهللا عبده سعٌد5352108658

غير هقبىل614123295.1328.5422.4050.94أنثىكوثر سعٌد عمر سالم5362103670

غير هقبىل121283295.1328.5422.4050.94ذكرعمر علً دمحم سٌف5372103138

غير هقبىل414203880.8824.2626.6050.86ذكردمحم عبدالرلٌب عثمان غالب المشرع5382106804

غير هقبىل148143685.3825.6125.2050.81ذكرواثك عبده ناجً عل5392104483ً

غير هقبىل1016123880.6324.1926.6050.79ذكرفتحً خالد دمحم سعٌد5402109102

غير هقبىل414183685.1325.5425.2050.74ذكراسامة توفٌك هزاع دمحم5412105589

غير هقبىل1010143489.6326.8923.8050.69ذكراحمد عارف دمحم احمد الغرٌب5422108933ً

غير هقبىل1210143684.7525.4325.2050.63ذكرالحسن عبدالموي حسن دمحم5432106898

غير هقبىل1412103684.7525.4325.2050.63ذكردمحم عبدالحكٌم حزام دمحم5442107024

غير هقبىل1014103489.3826.8123.8050.61ذكرخلدون دمحم سعٌد عبده5452108695

غير هقبىل16148388024.0026.6050.60ذكرٌوسف عبدالرحمن عبدهللا عبده5462114526

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

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل1210163879.523.8526.6050.45ذكرحمدي دمحم عثمان احمد الطٌر5472114310

غير هقبىل101016368425.2025.2050.40أنثىافنان عبد الحكٌم عبده عبدهللا السباع5482103509ً

غير هقبىل1210163879.2523.7826.6050.38ذكرزكرٌا حمود عبداله عبدهللا الشدادي5492109080

غير هقبىل201063683.6325.0925.2050.29ذكرعامر عبدالرحمن شمسان احمد5502109058

غير هقبىل1214103683.525.0525.2050.25ذكرعبدالرحٌم دمحم احمد سٌف5512109255

غير هقبىل1210143683.3825.0125.2050.21ذكرابراهٌم عبدالرحٌم فرحان لائد5522107451

غير هقبىل141843683.1324.9425.2050.14ذكرعمرو ماجد لائد عبده عبٌد5532104925

غير هقبىل1010143487.7526.3323.8050.13ذكردمحم عبدالعزٌز فرحان غالب5542104372

غير هقبىل810143292.2527.6822.4050.08ذكردمحم عبده حمود علً ٌوسف5552106816

غير هقبىل101863487.3826.2123.8050.01ذكرخالد عبدالرلٌب عبدهللا عبدالسالم الحمٌدي5562106311

غير هقبىل1214103682.524.7525.2049.95ذكرموسى دمحم عبدهللا عبدالحمٌد5572108329

غير هقبىل214203682.3824.7125.2049.91ذكرابراهٌم عبدالرحمن سٌف عبدهللا5582106123

غير هقبىل108183682.3824.7125.2049.91ذكرعارف دمحم دمحم عبده المغرب5592106682ً

غير هقبىل166103291.6327.4922.4049.89ذكرصهٌب فٌصل عبدالجلٌل محمود5602104540

غير هقبىل216183681.8824.5625.2049.76ذكرلتٌبة دمحم عبدالجلٌل عساج5612109371

غير هقبىل1012143681.7524.5325.2049.73ذكرفاروق ٌاسٌن احمد حزام5622108262

غير هقبىل814123486.3825.9123.8049.71ذكراحمد عبدالسالم عبدالحمٌد ناجً االثوري5632108549

غير هقبىل814123486.1325.8423.8049.64ذكردمحم عبده غالب لائد5642102555

غير هقبىل810183681.3824.4125.2049.61ذكرعبدالخالك وهٌب عبدالخالك عبده5652108326

غير هقبىل16810348625.8023.8049.60ذكرحمزة خالد عبدهللا سٌف5662113969

غير هقبىل128123290.6327.1922.4049.59ذكركرٌم نجٌب غٌالن محسن5672105136

غير هقبىل121212368124.3025.2049.50ذكرمازن عبدالرحمن عبدالسالم عبده5682108110

غير هقبىل416123290.2527.0822.4049.48ذكرعواد عبدالسالم مهٌوب احمد صالح5692106526

غير هقبىل16883290.1327.0422.4049.44ذكرعبدالماجد عبدالرحمن دمحم احمد5702108062

غير هقبىل101663290.1327.0422.4049.44ذكرمصطفى عبدالجلٌل دمحم فارع5712113736

غير هقبىل1210143680.6324.1925.2049.39ذكرعلً عبدهللا سعٌد ممبل المشول5722114189ً

غير هقبىل614143485.1325.5423.8049.34ذكراحمد عفٌف عبدهللا عبده5732107223

غير هقبىل148123485.1325.5423.8049.34ذكرطه ولٌد دمحم طه ثابت5742110477

غير هقبىل68183289.526.8522.4049.25ذكرعمر علً نصر دمحم5752110128

غير هقبىل1214103680.1324.0425.2049.24ذكراٌمن فهد عبده لاسم5762106921

غير هقبىل12168368024.0025.2049.20ذكرمنتصر دمحم احمد سٌف5772110607

غير هقبىل141283484.6325.3923.8049.19ذكرتوهٌب درهم عبدهللا شرف5782109988

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

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل108143289.2526.7822.4049.18ذكرامجد مهٌوب حسان لاسم5792106517

غير هقبىل104183289.1326.7422.4049.14ذكرسهٌل عبدالكرٌم عبده احمد شمسان5802102560

غير هقبىل1210123484.3825.3123.8049.11ذكرعبدهللا خلٌل عبدالعزٌز عبدالرحمن5812104679

غير هقبىل10148328926.7022.4049.10ذكردمحم دمحم احمد ٌحٌى الزمر5822104584

غير هقبىل86183288.8826.6622.4049.06ذكردمحم منصور سعٌد عثمان5832102810

غير هقبىل101283093.3828.0121.0049.01ذكردمحم سلطان لائد احمد5842110081

غير هقبىل8188348425.2023.8049.00ذكراحمد عبدالجلٌل احمد عل5852105749ً

غير هقبىل166123483.8825.1623.8048.96ذكردمحم نبٌل عبدالخالك احمد الصنعان5862102229ً

غير هقبىل612143288.526.5522.4048.95ذكرعبدالرزاق دمحم عبدالرزاق ممبل5872102863

غير هقبىل106163288.3826.5122.4048.91ذكراسامة عبدهللا احمد عبده فضل االسٌدي5882107935

غير هقبىل1210123483.525.0523.8048.85ذكرالبراء عبدالعلٌم احمد اسماعٌل5892105632

غير هقبىل1014103483.525.0523.8048.85ذكراحمد سلٌم احمد عبدالغنً الكندي5902106037

غير هقبىل106163288.1326.4422.4048.84ذكراحمد عبدالرحمن ممبل سرحان5912109062

غير هقبىل012203287.8826.3622.4048.76ذكرانس عبدهللا دمحم شمسان الممرم5922104823ً

غير هقبىل10618348324.9023.8048.70أنثىنسٌبة عٌسى حازم هائل عبدالجبار5932109565

غير هقبىل126143287.6326.2922.4048.69أنثىمارٌا نبٌل عبده ٌحٌى احمد الحمٌري5942104951

غير هقبىل1210123482.7524.8323.8048.63ذكررٌدان دمحم سعٌد لاسم5952108375

غير هقبىل121083091.6327.4921.0048.49ذكرصادق صدلً عبدالمجٌد سلطان5962107807

غير هقبىل101663286.8826.0622.4048.46ذكرحذٌفة عبدالعلٌم هزاع عبدالفتاح5972102535

غير هقبىل104142896.1328.8419.6048.44ذكراٌهم منصور طلحان عبدهللا5982109781

غير هقبىل101410348224.6023.8048.40ذكربالل شائف عبدهللا سٌف5992107550

غير هقبىل1684289628.8019.6048.40أنثىعبٌر دمحم امٌن سعٌد6002109972

غير هقبىل810143286.525.9522.4048.35ذكراحمد امٌن احمد لاسم6012106443

غير هقبىل101683481.7524.5323.8048.33ذكرحارث عبدالعلٌم دمحم عل6022106655ً

غير هقبىل414163481.7524.5323.8048.33ذكرحذٌفة علً احمد سعد6032104652

غير هقبىل610163286.3825.9122.4048.31ذكرعزام مالن دمحم عبدالسالم6042109029

غير هقبىل614123286.1325.8422.4048.24ذكردمحم عبدالفتاح حسان عبدالرحٌم6052114190

غير هقبىل121283286.1325.8422.4048.24ذكرفارس عبدالواسع دمحم عبدالسالم6062109496

غير هقبىل812103090.6327.1921.0048.19ذكرعبدالرحمن عبدالملن ردمان عمالن6072103527

غير هقبىل106183481.2524.3823.8048.18ذكرحافظ جمٌل محسن لاسم الملٌك6082110153ً

غير هقبىل121483481.2524.3823.8048.18ذكراحمد عبدالعزٌز دمحم سعٌد شرف6092108260

غير هقبىل81412348124.3023.8048.10ذكرابراهٌم ناظم سعٌد دمحم6102110182

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



26/20

رياضيات

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل14482699.529.8518.2048.05ذكراٌاد دمحم غالب سعٌد سرحان الورٌف6112106307ً

غير هقبىل1212103480.6324.1923.8047.99ذكرمهند ناجً احمد سعٌد6122108268

غير هقبىل66162894.6328.3919.6047.99ذكرمٌاس خالد علً عبدهللا6132106314

غير هقبىل124163285.2525.5822.4047.98ذكرتركً دمحم صالح سعٌد6142106327

غير هقبىل106143089.8826.9621.0047.96ذكردمحم عبدالملن احمد غالب6152106029

غير هقبىل128103089.6326.8921.0047.89ذكراحمد عبده فرحان حاتم6162106444

غير هقبىل186103480.2524.0823.8047.88ذكرربٌع دمحم مهٌوب حسن الخلٌدي6172104249

غير هقبىل1010103089.526.8521.0047.85ذكردمحم جمال حمود حمٌد العواض6182108919ً

غير هقبىل1014103480.1324.0423.8047.84ذكرحافظ عبدالباري عبدالكرٌم عبدالموي6192112439

غير هقبىل810143284.7525.4322.4047.83ذكربشٌر دمحم عبدالمادر عبدهللا الشٌبان6202102573ً

غير هقبىل16612348024.0023.8047.80ذكردمحم حمود سٌف نصر مرع6212103280ً

غير هقبىل141263284.6325.3922.4047.79ذكرنواف نجٌب احمد عبده6222110164

غير هقبىل141423089.2526.7821.0047.78ذكرودٌع عبدالباسط عبدهللا هزبر6232109910

غير هقبىل121083089.2526.7821.0047.78ذكراسامة علً دمحم ناج6242105303ً

غير هقبىل1410103479.7523.9323.8047.73ذكردمحم طه لائد عبدهللا6252105636

غير هقبىل1010123284.3825.3122.4047.71ذكرعبدالرحمن دمحم دمحم سٌف6262113873

غير هقبىل812123284.2525.2822.4047.68ذكرمعتصم مهٌوب دمحم سعٌد6272104126

غير هقبىل16683088.6326.5921.0047.59ذكرذوالفمار عبدالسالم عبده دمحم6282110151

غير هقبىل610163283.8825.1622.4047.56ذكرشولً دمحم عبدهللا عوض ناجً الشرٌح6292105642ً

غير هقبىل610143088.3826.5121.0047.51ذكرامٌن عبده عبدالحمٌد عبدالجلٌل6302110077

غير هقبىل101283088.2526.4821.0047.48ذكرشهاب شولً احمد احمد دحابة6312109321

غير هقبىل48203283.525.0522.4047.45ذكرمروان دمحم لائد احمد االدرٌس6322105403ً

غير هقبىل1210103283.3825.0122.4047.41ذكراحمد دمحم عبده سفٌان6332102150

غير هقبىل28162697.2529.1818.2047.38ذكردمحم جمٌل دمحم الشٌبان6342105117ً

غير هقبىل4622328324.9022.4047.30ذكرزكرٌا عبدهللا دمحم غالب6352112833

غير هقبىل144102891.7527.5319.6047.13ذكرمنذر سعٌد احمد عل6362108711ً

غير هقبىل8616308726.1021.0047.10ذكراسامة دمحم عبدهللا عبدالواحد6372103554

غير هقبىل88122891.527.4519.6047.05ذكراشرف بشٌر حمٌد سٌف6382109587

غير هقبىل1010123282.1324.6422.4047.04ذكرمازن دمحم احمد سالم6392107565

غير هقبىل810102891.2527.3819.6046.98ذكرمهند امٌن سٌف حمٌد6402102375

غير هقبىل102162891.2527.3819.6046.98أنثىاسعد احمد سعٌد هزاع6412106191

غير هقبىل16683086.525.9521.0046.95ذكرخطاب دمحم فٌصل عل6422108930ً

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



26/21

رياضيات

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل10812308625.8021.0046.80ذكرامجد دمحم دمحم علً الطٌار6432109733

غير هقبىل68163085.8825.7621.0046.76ذكراوٌس حمود نصر غالب6442113536

غير هقبىل810123085.8825.7621.0046.76ذكررٌان علً هادي سعٌد عبادي6452109073

غير هقبىل146103085.7525.7321.0046.73ذكردمحم درهم محسن سعٌد6462106308

غير هقبىل14883085.6325.6921.0046.69ذكربشار عبدالسالم عبدهللا لائد6472106547

غير هقبىل88143085.6325.6921.0046.69ذكراسامه علً احمد علً السلم6482111601ً

غير هقبىل614103085.525.6521.0046.65ذكرتامر نبٌل محمود عبدالمادر6492103628

غير هقبىل810143280.7524.2322.4046.63ذكراكرم عبدالرحمن علً خالد حسن6502109520

غير هقبىل410122694.6328.3918.2046.59ذكرمنصور انٌس مهٌوب المحطان6512102855ً

غير هقبىل18442694.6328.3918.2046.59ذكرالمعتصم باهلل دمحم لاسم دمحم6522113936

غير هقبىل106143085.2525.5821.0046.58ذكرمبٌن عبدالخالك دمحم غالب6532114207

غير هقبىل80202889.6326.8919.6046.49ذكرعبدالعزٌز نذٌر دمحم علً سٌف6542114437

غير هقبىل86163084.8825.4621.0046.46ذكرعبدهللا عبدالحافظ عبده عل6552104531ً

غير هقبىل122142889.0526.7219.6046.32أنثىمنى ابراهٌم عبداالله دمحم6562108545

غير هقبىل101283084.1325.2421.0046.24ذكردمحم عبدالسالم عبدالرزاق احمد6572106837

غير هقبىل121083084.1325.2421.0046.24ذكرعاصم توفٌك لائد عبدهللا6582108818

غير هقبىل81282888.7526.6319.6046.23ذكرصالح لٌس احمد حمود6592114537

غير هقبىل8814308425.2021.0046.20أنثىافنان دمحم علً حسٌن الحرازي6602105036

غير هقبىل148103279.2523.7822.4046.18ذكرعلوي عبدالمادر سعٌد اسماعٌل6612106538

غير هقبىل106143083.7525.1321.0046.13ذكررامً مشتاق دمحم سعٌد سٌف الرازي6622109756

غير هقبىل106143083.7525.1321.0046.13ذكربشار حمٌد حسن خالد6632101583

غير هقبىل81282888.3826.5119.6046.11ذكرنواف بندر سٌف عبدالعزٌز الحمٌري6642104525

غير هقبىل6146269327.9018.2046.10ذكرعبدهللا عبدالرؤوف عبدهللا ابراهٌم6652103226

غير هقبىل610143083.6325.0921.0046.09أنثىرفاه انور جازم دمحم6662107992

غير هقبىل66122497.529.2516.8046.05ذكردمحم سامً لائد عبدهللا المدس6672105617ً

غير هقبىل14682888.1326.4419.6046.04أنثىاٌمان دمحم عبده لاسم الحدائ6682103209ً

غير هقبىل88143083.3825.0121.0046.01ذكرمالن دمحم احمد عبده6692103933

غير هقبىل126123083.2524.9821.0045.98ذكرمحمود احمد عبدالجلٌل عبدالوارث6702107492

غير هقبىل162123082.8824.8621.0045.86ذكردمحم امٌن عبدالواحد عبدالعزٌز6712105601

غير هقبىل106143082.524.7521.0045.75ذكراحمد فؤاد احمد علً حسن6722102187

غير هقبىل8128288726.1019.6045.70ذكر.ابراهٌم دمحم عبدهللا ابراهٌم6732113998

غير هقبىل108102886.8826.0619.6045.66ذكرموسى عبدالناصر عبدالرؤوف غالب6742114041

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

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل6614269127.3018.2045.50ذكردمحم خلٌل عبدهللا دمحم المطمري6752106809

غير هقبىل164103081.524.4521.0045.45ذكرجابر مصطفى عبدالموي الحاج عبده الشدادي6762105236

غير هقبىل101283081.524.4521.0045.45ذكراحمد طه ناجً عبدهللا العلوان6772113583ً

غير هقبىل28162690.6327.1918.2045.39ذكردمحم عبدالرحمن حسن شاذل6782112914ً

غير هقبىل144102885.8825.7619.6045.36ذكرربٌع احمد عبده ممبل6792103773

غير هقبىل14842690.2527.0818.2045.28ذكرهمدان مصطفى لاسم عبده6802102998

غير هقبىل121263080.7524.2321.0045.23ذكراصٌل فائد دمحم نعمان6812103928

غير هقبىل64182885.2525.5819.6045.18ذكراسامه دمحم عبدهللا دمحم6822104034

غير هقبىل121263080.524.1521.0045.15ذكرحمزة صادق دمحم ادمحم ناج6832106372ً

غير هقبىل28182885.1325.5419.6045.14ذكرعبدالعزٌز دمحم عبده علً الشٌبان6842109908ً

غير هقبىل88102689.6326.8918.2045.09ذكراحمد جمٌل احمد دمحم6852111060

غير هقبىل88102689.3826.8118.2045.01ذكرالٌاس عبدالحافظ نصر عبدالرحمن6862109746

غير هقبىل108102884.6325.3919.6044.99ذكرصالح دمحم لائد سالم6872114275

غير هقبىل410102493.7528.1316.8044.93ذكرامٌر عبدالبالً عبدهللا دمحم6882109510

غير هقبىل610122884.2525.2819.6044.88ذكردمحم نجٌب دمحم احمد6892107052

غير هقبىل81282884.2525.2819.6044.88ذكربشار علً لاسم عبدالمجٌد6902114421

غير هقبىل88102688.8826.6618.2044.86ذكرعالء عبدالمجٌد احمد سعد6912103264

غير هقبىل12662493.528.0516.8044.85ذكرعمرو احمد دمحم ابراهٌم6922103577

غير هقبىل146103079.523.8521.0044.85ذكراٌمن عبده صالح دمحم الحاج6932111873

غير هقبىل14682884.1325.2419.6044.84ذكرعمار عبدالكرٌم احمد فرحان6942105005

غير هقبىل86122688.7526.6318.2044.83ذكررائد مصطفى حمٌد عبدهللا6952109533

غير هقبىل10810288425.2019.6044.80ذكرانس عبدالحكٌم عبدالجلٌل عل6962109426ً

غير هقبىل141042883.6325.0919.6044.69ذكردمحم علً احمد دمحم6972109072

غير هقبىل410102492.8827.8616.8044.66ذكراصٌل عبداالله مرشد سعٌد6982106112

غير هقبىل610122883.525.0519.6044.65ذكراحمد دمحم امٌن سعٌد6992103739

غير هقبىل101262883.2524.9819.6044.58ذكردمحم مختار عبدهللا عبدهللا7002105059

غير هقبىل68102492.3827.7116.8044.51ذكرمعتصم عبدالرلٌب دمحم حزام7012109870

غير هقبىل10862492.3827.7116.8044.51ذكراٌمن لحطان ناجً سعٌد7022103572

غير هقبىل410102492.1327.6416.8044.44ذكرعاصم خالد عبدالسالم عل7032109044ً

غير هقبىل81462882.7524.8319.6044.43ذكربشار سٌف عبدهللا ناج7042106983ً

غير هقبىل81262687.3826.2118.2044.41ذكرعبدالباسط دمحم سلطان دمحم الصوف7052105997ً

غير هقبىل412122882.6324.7919.6044.39ذكرعثمان علً سٌف دمحم7062109992

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

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل16642687.1326.1418.2044.34ذكرادربس حسان احمد عبد الولً الواف7072103066ً

غير هقبىل121042686.8826.0618.2044.26ذكردمحم جمٌل حزام احمد7082103943

غير هقبىل8882491.527.4516.8044.25ذكرمدٌن نجٌب عثمان حسٌن7092102945

غير هقبىل12882882.1324.6419.6044.24ذكرمحرم دمحم سعٌد علً الجرادي7102105371

غير هقبىل12662491.3827.4116.8044.21ذكراٌهاب توفٌك لاسم عبدالرحمن7112108043

غير هقبىل8128288224.6019.6044.20ذكرعٌسى دبوان رسام سٌف7122106648

غير هقبىل6610229628.8015.4044.20ذكردمحم شولً عبدهللا علً الدبع7132112505ً

غير هقبىل10882686.6325.9918.2044.19ذكرعبدهللا دمحم سٌف احمد7142104228

غير هقبىل101262881.8824.5619.6044.16ذكراحمد نجٌب عبدهللا احمد الطافر7152108039

غير هقبىل68122686.3825.9118.2044.11ذكرنواف فٌصل مهٌوب ابراهٌم7162102711

غير هقبىل81462881.6324.4919.6044.09ذكراحمد توفٌك احمد سعٌد7172107717

غير هقبىل10882686.1325.8418.2044.04ذكراسامة خلٌل عبدالتواب عبدالكاف7182103279ً

غير هقبىل8682295.3828.6115.4044.01ذكررٌان علً عبدالحمٌد دمحم الحمٌري7192109138

غير هقبىل10862490.527.1516.8043.95ذكرعبدالمعز محمود دمحم عل7202104359ً

غير هقبىل61622490.3827.1116.8043.91ذكراشرف دمحم عبدالغنً دمحم7212113592

غير هقبىل61842880.8824.2619.6043.86ذكراحمد عبدهللا لاسم عبده7222109468

غير هقبىل101262880.2524.0819.6043.68ذكرٌوسف فؤاد عبدهللا عبدالحمٌد الشرعب7232106173ً

غير هقبىل610102684.3825.3118.2043.51ذكرزٌاد عبدالرحمن عبدهللا حسن7242102947

غير هقبىل10882684.1325.2418.2043.44ذكردمحم حسن مهٌوب دمحم البرٌه7252104452ً

غير هقبىل41012268425.2018.2043.40ذكراٌهاب توفٌك علً عبده7262102503

غير هقبىل1646268425.2018.2043.40ذكرمهٌب عادل لائد سعٌد7272104078

غير هقبىل64142488.6326.5916.8043.39ذكرٌوسف دمحم عبدالكرٌم صالح7282110088

غير هقبىل68142879.2523.7819.6043.38ذكرمعتز عبدالرحمن احمد عبدالغن7292108883ً

غير هقبىل101442879.2523.7819.6043.38ذكردمحم زكرٌا دمحم علً بشر7302104508

غير هقبىل10882683.6325.0918.2043.29ذكرعبدهللا طه احمد عبدهللا7312109235

غير هقبىل84142683.6325.0918.2043.29ذكرعمرو خالد عبدهللا دمحم انعم7322109272

غير هقبىل81262683.6325.0918.2043.29ذكردمحم شرف دمحم حزام7332114069

غير هقبىل48102292.8827.8615.4043.26أنثىمشاعر ضٌاء الدٌن عبده ناجً المجل7342103599ً

غير هقبىل81082683.3825.0118.2043.21ذكردمحم عبدالغفور عبدالعلٌم لائد7352109279

غير هقبىل12012248826.4016.8043.20ذكرمهند علً حمود علً الحمٌدي7362110580

غير هقبىل10882683.1324.9418.2043.14ذكرعبدالرحمن سلطان عبدالمجٌد دمحم7372104653

غير هقبىل610102682.8824.8618.2043.06ذكرشعٌب دمحم احمد ٌوسف7382105327

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



26/24

رياضيات

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل81082682.7524.8318.2043.03ذكرعبدهللا عبدالرب عبدهللا حسٌن الدعان7392104625ً

غير هقبىل6682096.6328.9914.0042.99ذكرجمال جمٌل سٌف دمحم بن دمحم7402104048

غير هقبىل10882682.6324.7918.2042.99ذكرفارس منصور علً همام7412111759

غير هقبىل12482487.2526.1816.8042.98ذكرحمزة عبدالملن حمٌد احمد7422105939

غير هقبىل81242487.2526.1816.8042.98ذكرمهند اسماعٌل عبده لائد البحٌري7432113803

غير هقبىل12682682.524.7518.2042.95ذكردمحم انور عبدالمادر ناجً الحمدي7442102921

غير هقبىل88102682.524.7518.2042.95ذكرعمر سعٌد دمحم حسن الحٌدري7452114020

غير هقبىل81262682.2524.6818.2042.88ذكردمحم علً احمد دمحم االنس7462104858ً

غير هقبىل106102682.1324.6418.2042.84أنثىهبة عبدهللا حسن عبدالرزاق عمالن7472109447

غير هقبىل61010268224.6018.2042.80ذكردمحم عبدهللا جعفر دمحم عل7482114133ً

غير هقبىل81242486.6325.9916.8042.79ذكراسامة سلطان احمد منصور الجحمة7492102194

غير هقبىل410122681.8824.5618.2042.76ذكرمهند هشام احمد دمحم7502105800

غير هقبىل8862290.7527.2315.4042.63ذكرعماد سعٌد احمد عبده7512102862

غير هقبىل6810248625.8016.8042.60أنثىغدٌر ابو بكر دمحم عبدالوهاب الخلٌدي7522108316

غير هقبىل61062290.6327.1915.4042.59ذكراحمد عبدالرحمن علً عبدهللا نصر7532109591

غير هقبىل121042680.6324.1918.2042.39ذكرمعتصم عبدهللا لاسم سٌف7542104699

غير هقبىل14482680.6324.1918.2042.39ذكررهٌب خالد عبده دمحم عثمان7552107816

غير هقبىل14482680.6324.1918.2042.39ذكراحمد دمحم سلطان احمد7562110142

غير هقبىل1068248525.5016.8042.30ذكررشاد عبدالجلٌل فرحان لحطان7572111522

غير هقبىل6810248525.5016.8042.30ذكرعبدالمجٌد عبده علً دمحم سعٌد الزغروري7582111526

غير هقبىل10140248525.5016.8042.30ذكرصمر دمحم احمد سعٌد7592110485

غير هقبىل8662094.2528.2814.0042.28ذكرعبداالله صادق عبده سلطان حسن7602104401

غير هقبىل106102680.1324.0418.2042.24ذكرعبدالناصر شاهر ناجً فارع7612114512

غير هقبىل101242679.6323.8918.2042.09ذكرباسم عبدالكرٌم لائد احمد7622106703

غير هقبىل88102679.2523.7818.2041.98ذكرعالءالدٌن شهاب دمحم امٌن المرش7632107407ً

غير هقبىل14462483.7525.1316.8041.93ذكرعدي دمحم لائد هزاع العٌسائ7642106930ً

غير هقبىل8842092.927.8714.0041.87ذكراحمد عبدالرحمن عبده مهٌوب صالح7652104142

غير هقبىل86102483.525.0516.8041.85ذكرعبدالعزٌز عبده علً دمحم7662114539

غير هقبىل6412228826.4015.4041.80ذكرحسام عبدالرحمن علً عبدهللا7672106693

غير هقبىل86102483.1324.9416.8041.74ذكرراشد احمد حزام سعد7682106360

غير هقبىل6612248324.9016.8041.70ذكراسامة عبده هزاع لاسم7692108429

غير هقبىل84102287.6326.2915.4041.69ذكربشار عبدهللا عبدالملن احمد7702106753

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

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل10842287.2526.1815.4041.58ذكرمعتصم دمحم علً عبدالحاج7712113906

غير هقبىل21462287.2526.1815.4041.58ذكرعٌاش نعمان سعٌد نعمان الحاتم7722109730ً

غير هقبىل14642482.524.7516.8041.55ذكراحمد ودٌع عبدالنور عبدالجلٌل7732106005

غير هقبىل10862482.1324.6416.8041.44ذكرابراهٌم مجاهد صالح احمد7742107465

غير هقبىل1464248224.6016.8041.40ذكراسامة عبدالرحمن حمٌد هائل7752110569

غير هقبىل41462481.524.4516.8041.25ذكردمحم رٌاض علً هائل7762114400

غير هقبىل4861895.2528.5812.6041.18ذكرمالن مراد عبده غالب الوراف7772105561ً

غير هقبىل101042481.1324.3416.8041.14ذكرضٌف هللا سعٌد دمحم عبده راع7782105837ً

غير هقبىل8662090.3827.1114.0041.11ذكردمحم جمال لاسم حسن المخالف7792103876ً

غير هقبىل410102480.8824.2616.8041.06ذكرعبدالرزاق علً ناجً الصبري7802102264

غير هقبىل12662480.3824.1116.8040.91ذكراسامه فضل احمد سعٌد لحطان7812108427

غير هقبىل61082480.2524.0816.8040.88ذكرلؤي عبدالتواب شاٌف عبدالجبار7822108049

غير هقبىل12462284.7525.4315.4040.83ذكرالٌاس غالب احمد احمد الحاج7832105620

غير هقبىل4414228425.2015.4040.60ذكرشهاب ٌاسر ٌاسٌن عبدهللا7842108884

غير هقبىل6104208726.1014.0040.10ذكردمحم عبده احمد غالب7852111388

غير هقبىل8482086.1325.8414.0039.84ذكرنادر عبدالملن غالب دمحم7862103788

غير هقبىل10482280.8824.2615.4039.66ذكراٌاد فهد عبدالمادر عبدهللا7872102719

غير هقبىل8641890.1327.0412.6039.64ذكرصفوان عبدالمولى دمحم سٌف الٌوسف7882103340ً

غير هقبىل10462085.3825.6114.0039.61ذكراٌمن عبدهللا فائد لائد7892105472

غير هقبىل1008189027.0012.6039.60ذكرجمٌل محمود عبدالحمٌد محمود7902113853

غير هقبىل28122280.524.1515.4039.55ذكرخلٌل عبدالرحمن ناجً دمحم7912113850

غير هقبىل84102279.8823.9615.4039.36ذكرعبدالرحمن طاهر عبدهللا حسن7922108382

غير هقبىل21262083.8825.1614.0039.16ذكرعواد محمود دمحم عبدالوهاب7932107333

غير هقبىل1260188826.4012.6039.00ذكرعاصم علً احمد صالح العتاب7942108786ً

غير هقبىل4481692.527.7511.2038.95ذكراسامه دمحم عبده صالح العامري7952110820

غير هقبىل61042083.1324.9414.0038.94ذكرزٌد عبدهللا حسان سرحان الماسم7962112366ً

غير هقبىل6862082.6324.7914.0038.79ذكرحلمً دمحم احمد دمحم حسان الحمٌري7972102691

غير هقبىل01081887.1326.1412.6038.74ذكراٌمن عبدالرلٌب علً فرحان الفمٌه7982102527

غير هقبىل10822082.3824.7114.0038.71ذكردمحم عبدالملن ناجً عباد الشرعب7992105951ً

غير هقبىل648188726.1012.6038.70ذكراحمد دمحم عبد النور علً الشمٌري8002109892

غير هقبىل64102082.2524.6814.0038.68ذكرعبدهللا عبدالمادر سعٌد عبدالمادر8012103353

غير هقبىل6661886.8826.0612.6038.66ذكراٌهاب مختار احمد عبده8022109855

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

40%

فيزياء 

30%

انجليزي 

30%
اجوالي

70% 

اهتحاى قبىل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانىية
النىع

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

رقن التنسيق

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

اسن الطالـــــــب

       Republic of Yemen

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مواد االختبار

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانىية 

30%

م

غير هقبىل8482081.524.4514.0038.45ذكربحار عبده دمحم لائد الشرعب8032107070ً

غير هقبىل62101885.3825.6112.6038.21ذكراحمد دمحم عبده محسن لائد8042108343

غير هقبىل4882080.6324.1914.0038.19أنثىعصماء دمحم صالح دمحم8052102717

غير هقبىل668208024.0014.0038.00ذكردمحم عبدالحمٌد عبدالنور عبدالرؤوف الشمٌري8062114141

غير هقبىل8662079.6323.8914.0037.89ذكردمحم حامد علً احمد8072109417

غير هقبىل10061688.8826.6611.2037.86ذكرهاشم فضل حمود احمد8082112842

غير هقبىل468188425.2012.6037.80ذكرهشام حمٌد لائد حاتم النهم8092102688ً

غير هقبىل01081880.2524.0812.6036.68ذكراحمد عبدالكرٌم حسن عبدالمجٌد8102110174

غير هقبىل6481879.7523.9312.6036.53ذكرمعتصم عبدهللا احمد سعٌد8112106933

غير هقبىل6281684.325.2911.2036.49ذكرجمال الدٌن عبدالباري احمد ٌوسف8122105272

غير هقبىل6461681.1324.3411.2035.54ذكرسلٌمان عبدالباري دمحم عبدالواحد8132111303

غير هقبىل10021283.7525.138.4033.53ذكرتوهٌب عبدالجبار دمحم دمحم ابراهٌم8142103931

بدوى هىية106264281.3824.4129.4053.81ذكرعبدالرحمن دمحم عبدالولً سٌف سعٌد8152111476

بدوى هىية6481889.7526.92512.6039.53ذكراحمد لاسم حسن سعٌد الجهالن8162102108ً

بدوى هىية221010428926.729.4056.10ذكرعبدهللا عبدهللا ممبل علً هاشم8172109857

بدوى هىية812103092.3827.71421.0048.71ذكراسالم عبدالجلٌل عبدهللا سعٌد8182109722

بدوى هىية1018144284.2525.2829.4054.68ذكراسامة دمحم شرف غالب8192114307

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


