
اجواليانجليزيرياضيات

هقبول3824629327.9089.90علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسمٌة سٌف صالح ناج12212082ً

هقبول3024549729.1083.10علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىراجٌة عبده عبدهللا سعد الحرازي22208375

هقبول20244490.2527.0871.08علوم مالٌة ومصرفٌةذكرمهند مصطفى امٌن دمحم الممطري32212859

هقبول22204294.6328.3970.39علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىفاطمة علً عثمان مكرد42210420

هقبول24224678.3823.5169.51علوم مالٌة ومصرفٌةذكرٌوسف ٌعموب ناجً لائد االزهري52212803

هقبول22204289.1326.7468.74علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىفاطمة طارق عبدالعزٌز عبدالعزٌز الغالب62207731ً

هقبول20224287.526.2568.25علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىنسٌبة عبدالكرٌم لاسم فرحان72210919

هقبول20204093.7528.1368.13علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىبسمة دبوان احمد عبدالغن82205415ً

هقبول1822409327.9067.90علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىبثٌنه احمد دمحم سٌف92213095

هقبول1028389829.4067.40علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسارة جمٌل عبداللطٌف عبدالحمٌد محسن102211569

هقبول18183695.8828.7664.76علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىابرار ودٌع عبدهللا دمحم عبدهللا112207072

هقبول18183692.7527.8363.83علوم مالٌة ومصرفٌةذكربهجت عادل عبدالواحد عبدهللا122207163

هقبول20204077.2523.1863.18علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم ابراهٌم علً غالب حسان132212912

هقبول16203690.3827.1163.11علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىبٌان عباس دمحم عبده مثنى الغالب142202674ً

هقبول12223493.3828.0162.01علوم مالٌة ومصرفٌةذكررٌان دمحم حزام عبدهللا152212375

هقبول18183686.6325.9961.99علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسمٌة عبدالواحد دمحم مهٌوب162210073

هقبول16183492.6327.7961.79علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىنسمة صادق احمد غالب172207057

هقبول22143685.6325.6961.69علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم امٌن سٌف عل182212356ً

هقبول1222349227.6061.60علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدالرحمن عبدالغنً حسان192204346

هقبول14223684.8825.4661.46علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىجمٌله عبدهللا سٌف احمد دمحم نعمان202213122

هقبول12223491.527.4561.45علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهبة فكري خلٌل عبده212209935

هقبول20163684.1325.2461.24علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىنهلة عبده نصر دمحم السهٌل222207093ً

هقبول14203490.527.1561.15علوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد عصام احمد عبدالمادر232209538

هقبول18183683.6325.0961.09علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىخولة عبدهللا عبدالسالم دمحم احمد242210381

هقبول16163296.8829.0661.06علوم مالٌة ومصرفٌةذكررشٌد عبدهللا سٌف دمحم252213303

هقبول22143683.525.0561.05علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم ممبل امٌن عمٌل262207788

هقبول18183683.3825.0161.01علوم مالٌة ومصرفٌةذكرشهد فؤاد احمد ردمان272207354

هقبول12223489.526.8560.85علوم مالٌة ومصرفٌةذكرهشام صادق علً احمد الشلف282204127ً

هقبول18183682.1324.6460.64علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعمرو سمٌر لائد عبدهللا292207184

هقبول2016368224.6060.60علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعزت ابراهٌم سعٌد عبدالجلٌل302205755

هقبول18163488.526.5560.55علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىبثٌنة عبدالباسط عبدالجلٌل عل312203304ً

هقبول22123488.526.5560.55علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعاصم عبدالغنً علً نعمان322210787
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هقبول14183294.8828.4660.46علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشهد دمحم عبدالكرٌم احمد332208345

هقبول18163487.6326.2960.29علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرغد عبدهللا دمحم دمحم فارع342205253

هقبول16183487.2526.1860.18علوم مالٌة ومصرفٌةذكررامً عبدالرحمن عبدهللا عبده352212134

هقبول14183293.8828.1660.16علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم منٌر غالب عبده362213004

هقبول14203487.1326.1460.14علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسوما طاهر سعٌد عبدالكرٌم372209946

هقبول16183486.8826.0660.06علوم مالٌة ومصرفٌةذكرسعد عادل عبدالرلٌب ممبل382207533

هقبول14203486.6325.9959.99علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىانسام ماجد عبدالكرٌم لائد392208672

هقبول16183486.525.9559.95علوم مالٌة ومصرفٌةذكرجاود دمحم ممبل دمحم402210876

هقبول18183679.7523.9359.93علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدهللا عبدالرحمن دمحم فرحان412204353

هقبول26103679.6323.8959.89علوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامة غازي عبده سٌف422205828

هقبول14203486.2525.8859.88علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىنهى نصر حامد حزام432203557

هقبول14203486.1325.8459.84علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىامل احمد دمحم عبدة442204796

هقبول8243291.7527.5359.53علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاٌه دمحم عبده ممبل الجبول452203530ً

هقبول14203484.525.3559.35علوم مالٌة ومصرفٌةذكربسام ٌسلم دمحم ناصر الهمدان462211629ً

هقبول12203291.1327.3459.34علوم مالٌة ومصرفٌةذكرشرف رشاد سٌف عبدهللا الطٌار472209827

هقبول18143290.8827.2659.26علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدالرحمن دمحم عبده482205732

هقبول18143290.527.1559.15علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالعزٌز دمحم دمحم عل492212490ً

هقبول14183289.526.8558.85علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاسماء احمد عبدالعظٌم عبدالغن502206237ً

هقبول14183287.1326.1458.14علوم مالٌة ومصرفٌةذكراسالم هزاع لاسم احمد512203895

هقبول16163286.2525.8857.88علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرغد دمحم دمحم عبدالموي522205002

هقبول10203091.6327.4957.49علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىزٌنب عبداالله لائد عل532205910ً

هقبول16183477.8823.3657.36علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم دمحم حمود عبدالملن542212780

هقبول12183090.7527.2357.23علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسالً سعٌد عبدالعزٌز دمحم552205410

هقبول18123090.527.1557.15علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالودود عدنان علً دمحم562212699

هقبول12162895.7528.7356.73علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىعائشة دمحم عبدالغنً سٌف572212986

هقبول14203475.2522.5856.58علوم مالٌة ومصرفٌةذكرهشام دمحم عبدهللا عبدالولً المعرم582213078

هقبول16183475.1322.5456.54علوم مالٌة ومصرفٌةذكربشٌر عبدالخالك غالب منصر592212657

هقبول1420347522.5056.50علوم مالٌة ومصرفٌةذكرسارة دمحم عبدالواحد اسماعٌل602212964

هقبول16163279.2523.7855.78علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاسالم دمحم عبدالرحمن سفٌان الحمٌدي612213110

هقبول14183277.3523.2155.21علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم علً حمود لاسم اللبٌن622212549

هقبول12203276.6322.9954.99علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعمرو جالل عبدهللا عل6388093ً

هقبول22103276.2522.8854.88علوم مالٌة ومصرفٌةذكرحمٌد دمحم عبدهللا سٌف642212676
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هقبول16122889.3826.8154.81علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىامة الرحمن ناصر احمد سعٌد دمحم652204369

هقبول18123082.524.7554.75علوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد عبدالموي احمد عبدهللا اللبٌن662211946

هقبول12203275.7522.7354.73علوم مالٌة ومصرفٌةذكرسهٌم ٌاسر دمحم راجح672213081

هقبول12203275.6322.6954.69علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىمرٌم عبدالعزٌز صالح احمد الصراري682213237

هقبول12203275.522.6554.65علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاٌمان عبد الرحمن حمٌد هائل692204856

هقبول10203082.1324.6454.64علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم فؤاد حسان دمحم702203192

هقبول10203081.1324.3454.34علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىروى سعٌد لاسم احمد712211558

هقبول10182885.3825.6153.61علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهال توفٌك دمحم عبدهللا الحداء722205535

هقبول208288525.5053.50علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدالجبار دمحم ٌحٌى مرشد شمسان732207718

هقبول12183077.8823.3653.36علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشٌماء حسن احمد دمحم742212669

هقبول14163077.8823.3653.36علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدالرلٌب طاهر عل752212920ً

هقبول12183077.7523.3353.33علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسمٌة علً احمد ناج762212861ً

هقبول14142883.7525.1353.13علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىغادة عبدالجبار لائد عبده دمحم772210687

هقبول12142688.7526.6352.63علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشادٌة عبدالرحمن عبده حسن782212593

هقبول1614307522.5052.50علوم مالٌة ومصرفٌةذكرحمزة عادل سٌف نعمان792212547

هقبول1810288024.0052.00علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىطٌبة عبدهللا غالب حزام النسٌري802211866

هقبول14122684.3825.3151.31علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشرٌفه شرٌف علً زٌد حسان812213083

هقبول816249127.3051.30علوم مالٌة ومصرفٌةذكراكرم انور علً دمحم جابري822212907

هقبول10142489.7526.9350.93علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاطٌاف نائف احمد عبدالوهاب832213020

هقبول1612287522.5050.50علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم احمد عبدالمادر احمد842213366

هقبول14142874.3822.3150.31علوم مالٌة ومصرفٌةذكربسام دمحم لائد عبدالفتاح852212913

هقبول14122678.1323.4449.44علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرابعة منذر عبدالجبار مهٌوب862213029

هقبول10162677.2523.1849.18علوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد سعٌد عمر سالم بلحمر872212688

هقبول10142483.8825.1649.16علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىنوال طارش احمد سلطان882213102

هقبول10162677.1323.1449.14علوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد عبدهللا عبدالحمٌد دمحم892212566

هقبول1482290.3827.1149.11علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىمالن عبدهللا علً عبدالرحمن9088179

هقبول10162676.8823.0649.06علوم مالٌة ومصرفٌةذكرامجد فؤاد عبدالرلٌب فرحان الحمٌري912211308

هقبول6182482.2524.6848.68علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهدٌل عادل سلطان دمحم922210959

هقبول16102674.8822.4648.46علوم مالٌة ومصرفٌةذكرابراهٌم ماجد طه دمحم الممرم932213442ً

هقبول1462092.6327.7947.79علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسهى دمحم عبدالمغنً لائد942205412

هقبول12122478.3823.5147.51علوم مالٌة ومصرفٌةذكررٌاض احمد عبدالجبار نعمان اللبٌن952212686

هقبول14102478.1323.4447.44علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم لطف دمحم بدر962212478

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



اجواليانجليزيرياضيات

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

ثانوية %30هعدل الثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

هقبول8142284.2525.2847.28علوم مالٌة ومصرفٌةذكراكرم دمحم مهٌوب احمد972212452

هقبول12102284.1325.2447.24علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعمر خالد عبدهللا نعمان982209834

هقبول8162476.522.9546.95علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىكوثر احمد حسن علً دمحم992213393

هقبول14102475.6322.6946.69علوم مالٌة ومصرفٌةذكرجالل محمود لائد احمد1002211315

هقبول12122475.522.6546.65علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشٌماء امٌن عبده عبدهللا1012213065

هقبول1462088.1326.4446.44علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىبثٌنة احمد سعٌد هزاع الشلب1022208658ً

هقبول12102280.524.1546.15علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعلً لطف احمد لائد لاسم1032206352

هقبول10102086.8826.0646.06علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرشا عبدالجلٌل لاسم عل1042212358ً

هقبول1482278.6323.5945.59علوم مالٌة ومصرفٌةذكرالٌاس جمٌل علً علً الهجٌم1052204893ً

هقبول10102084.1325.2445.24علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم اسماعٌل عبدالرحمن سالم1062206768

هقبول12102277.3823.2145.21علوم مالٌة ومصرفٌةذكروجدي فهد دمحم ناج1072213052ً

هقبول814227622.8044.80علوم مالٌة ومصرفٌةذكراسكندر فكري ٌوسف احمد1082210328

هقبول1482274.2522.2844.28علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالرحمن عبده عبدالحمٌد دمحم1092212570

هقبول1282080.1324.0444.04علوم مالٌة ومصرفٌةذكراٌمن عبدالمادر دمحم عمر عٌسى1102212214

هقبول812208024.0044.00علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالباري دمحم سلطان نصر1112211774

هقبول8101886.525.9543.95علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىغٌداء دمحم نعمان احمد المدس1122203503ً

هقبول8122079.6323.8943.89علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسارة عبده دمحم شمس الدٌن اسحاق1132202959

هقبول1282078.3823.5143.51علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشٌماء عبدالماهر عمالن عل1142212779ً

هقبول4162078.2523.4843.48علوم مالٌة ومصرفٌةذكرزائد سلطان نعمان دمحم1152212896

هقبول10102077.1323.1443.14علوم مالٌة ومصرفٌةذكرابوبكر انور ابراهٌم عل1162213277ً

هقبول8122076.7523.0343.03علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىروى ٌوسف عبدالرحمن دمحم1172213406

هقبول1642076.6322.9942.99علوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد امٌن دمحم حسن التبع1182213155ً

هقبول1462076.522.9542.95علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدالدائم دمحم عل1192212569ً

هقبول8101882.8824.8642.86علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاٌه حمزه سٌف حمٌد الممطري1202203549

هقبول10102075.6322.6942.69علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىلٌالً امٌن احمد سعٌد1212213405

هقبول10102075.522.6542.65علوم مالٌة ومصرفٌةذكرابوبكر دمحم عبدالحك هاشم النهاري1222213372

هقبول8101880.7524.2342.23علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىفاطمة عبدهللا صالح ثابت العات1232213028ً

هقبول1081878.7523.6341.63علوم مالٌة ومصرفٌةذكرضٌاء عادل دمحم عبدهللا1242213296

هقبول1261878.2523.4841.48علوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامة دمحم عباس ثابت1252211167

هقبول6121878.1323.4441.44علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىندى امٌن عبدالغنً عبدهللا1262213403

هقبول1081877.8823.3641.36علوم مالٌة ومصرفٌةذكرموانس محمود علً عبدهللا1272213106

هقبول8101877.3823.2141.21علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرحمة عبدالواحد عبده عماد1282213042
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اجواليانجليزيرياضيات
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Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

ثانوية %30هعدل الثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

هقبول6121876.6322.9940.99علوم مالٌة ومصرفٌةذكرمهند احمد دمحم مهٌوب1292213266

هقبول1241682.3824.7140.71علوم مالٌة ومصرفٌةذكرنائف حمود علً ثابت1302208173

هقبول8101875.6322.6940.69علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالرحٌم دمحم امٌن حسن1312207356

هقبول108187522.5040.50علوم مالٌة ومصرفٌةذكرخلٌل احمد ظافر محسن1322213283

هقبول8101874.3822.3140.31علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعدنان عبدالغنً سعٌد دمحم13388177

هقبول1241678.523.5539.55علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبد المادر دمحم فرحان1342204061

هقبول1421678.1323.4439.44علوم مالٌة ومصرفٌةذكرصخر احمد عبده سعٌد1352212791

هقبول681484.1325.2439.24علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعلً امٌر دمحم نصر1362211958

هقبول861483.525.0539.05علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبد الناصر دمحم دمحم عثمان الربٌع1372206499ً

هقبول861479.8823.9637.96علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىوئام توفٌك علً عبده سعٌد1382203930

هقبول681479.523.8537.85علوم مالٌة ومصرفٌةذكراٌهاب لائد سعٌد سٌف1392208120

هقبول681478.7523.6337.63علوم مالٌة ومصرفٌةذكراٌمن حسان عبده بن عبده ثابت1402213274

هقبول4101477.6323.2937.29علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهالة ٌاسر هائل سعٌد1412212741

هقبول1221477.2523.1837.18علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعماد حمود دمحم ناجً غالب1422212731

هقبول861476.1322.8436.84علوم مالٌة ومصرفٌةذكرخطاب احمد لاسم لائد1432212572

هقبول66128124.3036.30علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعمرو خالد نصر دمحم فرحان1442207945

هقبول841280.1324.0436.04علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىخولة فهد احمد حسن المجاهد1452201084

هقبول661278.6323.5935.59علوم مالٌة ومصرفٌةذكراكرم فؤاد علً احمد1462212787

هقبول841278.523.5535.55علوم مالٌة ومصرفٌةذكراٌمن علً عامر عل1472213371ً

هقبول841278.523.5535.55علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىثرٌا جابر صادق نعمان الشدادي1482213014

هقبول281078.523.5533.55علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىمارٌا امٌن دمحم حسن التبع1492207607ً

هقبول641077.1323.1433.14علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعزت عبدالموي لائد مهٌوب1502213071

سٌتم الغاء لبوله إن لم ٌثبت هوٌة غدا االثنٌن صباحا لدى لجنة لكنترول بالكلٌة مع االحتفاظ بالختم الذي على ٌدهدمحم علً حمود لاسم اللبٌن622212549
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