
اجواليانجليزيكيوياءاحياء

هقبول2017185592.1327.6482.64صٌدلةذكردمحم محمود حسن عل1ً

هقبول2116195681.3824.4180.41صٌدلةأنثىامل عبداللطٌف عبده دمحم2

هقبول1522165390.527.1580.15صٌدلةذكرعبدالرحمن عبده عثمان خالد3

هقبول1618154996.1328.8477.84صٌدلةأنثىنوال علً منصور علً الرٌم4ً

هقبول2120125381.7524.5377.53صٌدلةأنثىشٌماء مشتاق راشد عبده االثوري5

هقبول1719155188.1226.4477.44صٌدلةذكرعادل عبد الجبار صالح سعٌد6

هقبول2017135090.3827.1177.11صٌدلةذكرزكرٌا عادل نعمان غالب المروس7ً

هقبول1919125089.3826.8176.81صٌدلةذكرعبدالرحمن حسان لاسم دبوان8

هقبول162014508826.4076.40صٌدلةذكراسامه دمحم علً عبده صالح9

هقبول1718155087.1326.1476.14صٌدلةذكرمهٌب عبدهللا علً لائد10

هقبول201813518324.9075.90صٌدلةذكرعبده سٌف دمحم ناشر اسعد11

هقبول1411194495.528.6572.65صٌدلةذكررامً جمٌل عبدالعزٌز دمحم12

هقبول1420144882.1324.6472.64صٌدلةأنثىفرح ولٌد دمحم حسان13

هقبول1818124881.2524.3872.38صٌدلةذكرحسام طارق حسن عبده الصبري14

هقبول1519104490.1327.0471.04صٌدلةذكراحمد عبدالرحٌم عبدالمولً ثابث15

هقبول1716104392.1327.6470.64صٌدلةأنثىسمر عبدالرحمن اسعد راشد16

هقبول1813144584.1325.2470.24صٌدلةأنثىبٌان نصر حمود احمد دمحم االثوري17

هقبول1317154584.1325.2470.24صٌدلةذكرعلً صادق ناجً عل18ً

هقبول161910458324.9069.90صٌدلةذكرولٌد حسن حسن عبادي الجعدي19

هقبول1612164486.2525.8869.88صٌدلةأنثىمرام عبد السالم هزاع ٌاسر عبدهللا الوجٌه20

هقبول1123114579.6323.8968.89صٌدلةذكرحازم دمحم عبده لائد21

هقبول1420104482.524.7568.75صٌدلةذكرشرف ٌاسٌن عبده دمحم ناج22ً

هقبول1513144287.2526.1868.18صٌدلةذكراحمد عبدالباسط احمد عبدالعزٌز23

هقبول1713114188.3826.5167.51صٌدلةذكرامجد جسار عبده احمد24

هقبول1216134186.3825.9166.91صٌدلةذكرزكرٌا سعٌد هاشم سالم25

هقبول191294088.6326.5966.59صٌدلةذكرزكرٌا عبدهللا سٌف عل26ً

هقبول1116123991.2527.3866.38صٌدلةأنثىسحر عبدالرحمن اسعد راشد27

هقبول1814104280.524.1566.15صٌدلةأنثىاثار احمد دمحم علً غانم28

هقبول151311399027.0066.00صٌدلةذكردمحم عبدهللا لائد علً العزب29

هقبول131512408625.8065.80صٌدلةأنثىشٌماء جمال فرحان غالب الشرعب30ً

هقبول1514134278.8823.6665.66صٌدلةأنثىزٌنب دمحم عبدالحفٌظ محسن الغزال31ً

هقبول1611144180.7524.2365.23صٌدلةذكردمحم مصطفى سعٌد االمٌر32

هقبول1314113890.7527.2365.23صٌدلةأنثىاحسان دمحم احمد حسان33

هقبول161774082.8824.8664.86صٌدلةذكرخلٌل حمٌد علً مرشد34

هقبول19911398324.9063.90صٌدلةذكردمحم محمود علً دمحم فرحان35

هقبول201384171.521.4562.45صٌدلةذكرمحمود حسان دمحم صالح سٌف36

Republic of Yemen

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبم

الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل
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هقبول161453590.3827.1162.11صٌدلةذكرحاتم دمحم احمد دبوان37

هقبول1014143879.523.8561.85صٌدلةذكرالٌاس عبد الفتاح دمحم عبد هللا حترش38

هقبول131283394.8828.4661.46صٌدلةذكرمؤتمن شولً درهم ثابت39

هقبول109163587.3826.2161.21صٌدلةذكرعلً احمد صالح ناصر العمري40

هقبول141853780.2524.0861.08صٌدلةذكرمصطفى جابر احمد سالم41

هقبول1215113876.6322.9960.99صٌدلةذكرمالن عبدالرحمن عبدهللا علً نصر42

هقبول151111377823.4060.40صٌدلةذكربدرالدٌن رشاد طاهر نعمان السفٌان43ً

هقبول812143484.3825.3159.31صٌدلةأنثىالخنساء احمد لاسم سعٌد الحداد44

هقبول1611103773.6322.0959.09صٌدلةذكرعمر ثابت دمحم فضل45

هقبول181353676.2522.8858.88صٌدلةذكرامجد منٌر هزاع حمود46

هقبول148123482.8824.8658.86صٌدلةذكرعزٌز دمحم عبدالعزٌز حمٌد47

هقبول711143289.3826.8158.81صٌدلةذكرٌعموب ٌاسٌن ثابت عل48ً

هقبول78173289.1326.7458.74صٌدلةأنثىنجود حمود خالد ناج49ً

هقبول141653578.1323.4458.44صٌدلةذكركرم صادق مرشد احمد50

هقبول1212123674.3822.3158.31صٌدلةذكرزكرٌا عبدالرزاق سعٌد احمد العزان51ً

هقبول121383383.8825.1658.16صٌدلةذكرعزت دمحم عبده ممبل52

هقبول1111123480.1324.0458.04صٌدلةأنثىعهود ناجً غانم دمحم53

هقبول15137357622.8057.80صٌدلةأنثىمروه محفوظ مهٌوب جسار54

هقبول107153285.7525.7357.73صٌدلةأنثىنسٌبة دمحم احمد احمد55

هقبول117133188.3826.5157.51صٌدلةأنثىطٌف امٌن احمد سالم56

هقبول161253381.524.4557.45صٌدلةذكرمصطفى احمد عبده دمحم فرحان57

هقبول1311103477.1323.1457.14صٌدلةذكردمحم حمود عبد هللا عثمان58

هقبول131543282.8824.8656.86صٌدلةأنثىاٌناس عفٌف سرحان سلطان59

هقبول715103282.3824.7156.71صٌدلةأنثىغدٌركامل دمحمهزٌر60

هقبول13713337923.7056.70صٌدلةذكرلائد فتح الرحمن لائد سالم61

هقبول121273185.1325.5456.54صٌدلةذكردمحم جمال دمحم عبدهللا سٌف62

هقبول910102990.2527.0856.08صٌدلةذكرٌونس عبدهللا احمد صالح العتاب63ً

هقبول109143374.1322.2455.24صٌدلةذكرعالءالدٌن عبدهللا منصور نصر64

هقبول14973083.8825.1655.16صٌدلةذكرفهٌم عبدالواحد عبد المادر عبدالوارث65

هقبول410142889.6326.8954.89صٌدلةذكردمحم محمود دمحم سعٌد66

هقبول91092889.1326.7454.74صٌدلةأنثىلمٌاء عبدالرحمن دائل غالب الفائزي67

هقبول1111113372.3821.7154.71صٌدلةذكراٌهاب عبدهللا احمد لاسم68

هقبول91111317923.7054.70صٌدلةذكرعلً دمحم ٌحٌى دمحم69

هقبول108102888.3826.5154.51صٌدلةذكربشار ماجد عبد العزٌز دبوان70

هقبول141032789.2526.7853.78صٌدلةذكرمعتصم دمحم احمد لاسم71

هقبول8992691.8827.5653.56صٌدلةأنثىحماس عبدالموي ممبل صالح العٌسائ72ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والمراجعة
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(موازي  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بمركز التعلٌم المستمر الحوبان للعام الجامعً 

سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

هقبول111183076.7523.0353.03صٌدلةذكرعٌسى عبدهللا عبده حسن73

هقبول12692785.6325.6952.69صٌدلةفاكر عبدالموي عبده صالح74

هقبول77132785.3825.6152.61صٌدلةذكرزائد لائد عباس دمحم العبادي75

هقبول81192881.8824.5652.56صٌدلةذكرحازم اسماعٌل صالح سٌف76

هقبول99102881.7524.5352.53صٌدلةأنثىمرام عبدهللا احمد حسن احمد77

هقبول10911307522.5052.50صٌدلةذكردمحم عبدهللا نعمان دمحم السفٌان78ً

هقبول610112784.6325.3952.39صٌدلةذكرامجد دمحم سٌف ناجً دمحم79

هقبول10892783.8825.1652.16صٌدلةذكرجهاد ٌاسٌن دمحم دائل راوح80

هقبول410132783.6325.0952.09صٌدلةذكراسٌدعارف عبدالمعطً دمحم81

هقبول711112976.522.9551.95صٌدلةذكرهدى رضوان عبدهللا دمحم82

هقبول9972589.1326.7451.74صٌدلةذكراسامه عبدالسالم احمد هزاع83

هقبول810112975.522.6551.65صٌدلةأنثىنسٌم صادق امٌن احمد دمحم84

هقبول10892781.2524.3851.38صٌدلةنسٌبه دمحم عبدالسالم مهٌوب85

هقبول611102781.1324.3451.34صٌدلةذكرمكرم فارس احمد عبده86

هقبول86102490.8827.2651.26صٌدلةذكراسامه محمود صالح سعٌد الحدال87ً

هقبول108102876.2522.8850.88صٌدلةأنثىمنى حمود سعٌد دمحم88

هقبول71192779.1323.7450.74صٌدلةذكرتتمٌم عبدالباسط لاسم ممبل89

هقبول71182682.2524.6850.68صٌدلةذكرعبدهللا دمحم عبدهللا مهٌوب90

هقبول58122585.525.6550.65صٌدلةذكرعلً عبد هللا مهٌوب رزاز91

هقبول97102681.7524.5350.53صٌدلةذكرٌاسٌن سعٌد عبده ناج92ً

هقبول71062391.1327.3450.34صٌدلةذكرعمرو عبده حمود احمد93

هقبول76112487.3826.2150.21صٌدلةذكرعبدالرلٌب سعٌد احمد لاسم94

هقبول9105248726.1050.10صٌدلةذكردمحم عبدالمادر هزاع احمد الصالح95ً

هقبول66112390.1327.0450.04صٌدلةذكرابراهٌم دمحم عبدالمادر دمحم96

هقبول10872583.3825.0150.01صٌدلةذكربشار احمد سعٌد شعالن97

هقبول7135258324.9049.90صٌدلةذكرابراهٌم لائد احمد علً الشرمان98ً

هقبول36152484.8825.4649.46صٌدلةذكرحسٌن عبدهللا عبده احمد99

هقبول11682581.2524.3849.38صٌدلةذكردمحم ابراهٌم دمحم زٌد الخالد100

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

(موازي  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بمركز التعلٌم المستمر الحوبان للعام الجامعً 
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غير هقبول27132291.1327.3449.34صٌدلةذكرامجد لاسم عبده احمد101

غير هقبول71072483.6325.0949.09صٌدلةذكرلبٌب دمحم سرحان سٌف102

غير هقبول8972481.2524.3848.38صٌدلةذكرعبدالمجٌدعبدهللا مسعدلاٌد103

غير هقبول61262480.524.1548.15صٌدلةذكردمحم عبده منصور راجح104

غير هقبول91172770.3821.1148.11صٌدلةذكرهٌثم علً احمد عل105ً

غير هقبول8772286.8826.0648.06صٌدلةذكردهمش حمود احمد معمر106

غير هقبول8982576.3822.9147.91صٌدلةذكرحمزه نبٌل دحان سرحان107

غير هقبول5792189.6326.8947.89صٌدلةأنثىروزا احمد ناجً غرسان108

غير هقبول7962285.2525.5847.58صٌدلةذكراٌاد عدنان سعد صالح العبس109ً

غير هقبول48102284.7525.4347.43صٌدلةأنثىاسماء عبدهللا مهدي عبدهللا دمحم الفاتك110ً

غير هقبول7982476.7523.0347.03صٌدلةذكردمحم عبدهللا دمحم عل111ً

غير هقبول8662089.3826.8146.81صٌدلةذكرداوؤد علً دمحم خالد112

غير هقبول10652185.8825.7646.76صٌدلةذكرضٌاء الحك احمد لاسم ممبل الزٌدي113

غير هقبول7952185.7525.7346.73صٌدلةذكرشهاب فؤاد صالح بكاري114

غير هقبول9862378.2823.4846.48صٌدلةذكرعبدالرحمان لائدهزاع سٌف115

غير هقبول6862086.6325.9945.99صٌدلةذكرولٌد شائف سٌف ناج116ً

غير هقبول8682279.8823.9645.96صٌدلةذكر0سند سلٌم عبده دمحم المبٌع 117

غير هقبول68102473.1321.9445.94صٌدلةعاصم منٌر عبدالوكٌل دمحم118

غير هقبول61042086.3825.9145.91صٌدلةذكرجالل دمحم صالح مرشد الوجٌة119

غير هقبول8682279.2523.7845.78صٌدلةذكرالحسن عبدالباري دمحم احمد120

غير هقبول8662085.7525.7345.73صٌدلةذكرعدي عبدالسالم دمحم عبدهللا121

غير هقبول82112181.6324.4945.49صٌدلةابراهٌم احمد عبدهللا حسٌن هبة122

غير هقبول5861987.8826.3645.36صٌدلةذكرسامح عبدالموي عبدهللا لائد123

غير هقبول8641890.7527.2345.23صٌدلةذكرعبد هللا بالل دمحم علً عامر124

غير هقبول658198726.1045.10صٌدلةذكرعماد علً عبدهللا سرحان125

غير هقبول8862276.2522.8844.88صٌدلةذكراسٌد دمحم حسن سعٌد126

غير هقبول21082082.524.7544.75صٌدلةذكررافد صادق دمحم سٌف127

غير هقبول965208224.6044.60صٌدلةذكرماجد عبدهللا سالم سٌف128

غير هقبول27101985.1325.5444.54صٌدلةأنثىلمٌس مختار عبده دمحم ٌوسف129

غير هقبول55142467.3820.2144.21صٌدلةذكربدر امٌن عبده دمحم مثنى130

غير هقبول4861887.1326.1444.14صٌدلةذكرهالل مهٌوب عبدهللا دمحم131

غير هقبول3781885.525.6543.65صٌدلةذكرحسٌن فٌصل علً صالح132

غير هقبول5882175.3822.6143.61صٌدلةذكرعبدالفتاح منصورعبدالجلٌل عبده الدمٌن133ً

غير هقبول6551691.7527.5343.53صٌدلةذكردمحم امٌن خالد دمحم المحمودي134

غير هقبول4892174.7522.4343.43صٌدلةذكردمحم ناجً علً ناج135ً

غير هقبول6671980.8824.2643.26صٌدلةذكردمحم عبده حمود لائد136
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اجواليانجليزيكيوياءاحياء

Republic of Yemen

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبم

الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

(%70)مواد االختبار 
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(موازي  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بمركز التعلٌم المستمر الحوبان للعام الجامعً 

سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

غير هقبول8561980.8824.2643.26صٌدلةذكرجالل عبده طه هزاع137

غير هقبول4851787.3826.2143.21صٌدلةذكرحاشد دمحم علً لاسم االدرٌس138ً

غير هقبول5941883.7525.1343.13صٌدلةذكرعبدالرحمن نبٌل احمد سلطان139

غير هقبول5771980.1324.0443.04صٌدلةأنثىوفاء ممبل عبد هللا لائد الحمٌدي140

غير هقبول5581882.2524.6842.68صٌدلةذكراحمد عبد الفتاح دمحم فارع141

غير هقبول6651783.8825.1642.16صٌدلةذكرسرحان دائل حسن ناج142ً

غير هقبول27101976.3322.9041.90صٌدلةذكرمروان سلٌمان عبده عوض143

غير هقبول6471782.1324.6441.64صٌدلةذكرزٌاد جمٌل سعٌد ناج144ً

غير هقبول10231587.8826.3641.36صٌدلةذكرمجد صدام دمحم علً العودي145

غير هقبول31051877.8823.3641.36صٌدلةذكردمحم دمحم عبٌد علً الغالب146ً

غير هقبول2591681.2524.3840.38صٌدلةذكرعزمً محسن فارس احمد147

غير هقبول537158224.6039.60صٌدلةذكردمحم سلٌمان لائد عبدهللا148

غير هقبول5391775.2522.5839.58صٌدلةذكرخطاب دمحم احمد عبده149

غير هقبول5841773.1321.9438.94صٌدلةذكرامجد دمحم ناجً دبوان150

غير هقبول3581674.7522.4338.43صٌدلةذكردمحم فٌصل عبده عل151ً

غير هقبول5461576.7523.0338.03صٌدلةذكراسامه عبدالرحمن عبدهللا سعٌد152

غير هقبول5651673.1321.9437.94صٌدلةذكردمحم نجٌب سعٌد صالح153

غير هقبول3451278.6323.5935.59صٌدلةذكرانس خالد حسن مثنى العتاب154ً

غير هقبول1831273.6322.0934.09صٌدلةذكردمحم حمود صالح احمد155

غير هقبول4421076.522.9532.95صٌدلةذكرزكرٌا عبده دمحم دمحم ذٌاب156
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