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هعدل قبول %70درجة االهتحاىهعدل الثانويةالنوعاسن الطالـــــــبم
هعدل30%  

الثانوية
حالة الطلبالوعدل النهائي

ممبول94.59264.4028.3592.75أنثىحنان عبده احمد سعٌد العنمب1ً

ممبول97.139063.0029.1492.14ذكردمحم عبدالكرٌم فرحان لائد2

ممبول83.389465.8025.0190.81ذكرزاهد دمحم حمود عبدالرحمن االهدل3

ممبول90.389063.0027.1190.11ذكرٌحٌى عبده دمحم العزي4

ممبول85.879163.7025.7689.46أنثىرحمة عبدهللا علً لائد الٌوسف5ً

ممبول99.388257.4029.8187.21أنثىدعاء احمد دمحم حسن6

ممبول908559.5027.0086.50ذكرعبدهللا عبدالوهاب عبده احمد السماوي7

ممبول89.128559.5026.7486.24ذكرهٌثم احمد دمحم بن دمحم8

ممبول928358.1027.6085.70ذكرحسٌم دمحم عبدهللا مانع9

ممبول93.638156.7028.0984.79ذكراسامة دمحم عبدالحمٌد دمحم10

ممبول938156.7027.9084.60ذكراحمد علً دمحم احمد وحٌد11

ممبول91.758156.7027.5384.23ذكرعزالدٌن دمحم هزاع غالب12

ممبول83.58458.8025.0583.85ذكرعزام نصر حزام دمحم13

ممبول89.58156.7026.8583.55أنثىاسراء ٌاسٌن داؤد عبدالعزٌز السروري14

ممبول89.127955.3026.7482.04ذكرفتحً عبدالوارث احمد طربوش15

ممبول86.58056.0025.9581.95ذكراحمد عبدالحك احمد ناج16ً

ممبول87.757955.3026.3381.63ذكردمحم عمر عبدالوهاب عبدالملن17

ممبول79.758257.4023.9381.33ذكراكرم دمحم احمد عائض18

ممبول90.757753.9027.2381.13ذكراحمد رشاد احمد عمالن19

ممبول86.387854.6025.9180.51ذكردمحم عبدالوهاب عبدالجلٌل مهٌوب20

ممبول847955.3025.2080.50ذكردمحم خالد دمحم منصور21

ممبول877753.9026.1080.00أنثىشمس عبدالرحمن احمد ناشر22

ممبول84.637854.6025.3979.99ذكرحمزه دمحم خالد فرحان23

ممبول95.57250.4028.6579.05ذكردمحم عبدالوارث لائد دمحم الزبٌري24

ممبول83.757653.2025.1378.33ذكردمحم عبدالملن دمحم احمد الصلوي25

ممبول83.57653.2025.0578.25ذكردمحم احمد علً فرحان التبع26ً

ممبول95.637049.0028.6977.69ذكرشمسان عبدالموي دمحم دبوان27

ممبول86.257451.8025.8877.68ذكررشٌد منٌر دمحم عبدالسالم28

ممبول88.387351.1026.5177.61ذكرجار هللا علً سلطان عبدالرحمن29

ممبول89.757250.4026.9377.33أنثىاالء امٌن علً دمحم30

ممبول87.757250.4026.3376.73غٌداء عبدالواسع دمحم الحمٌدي31

ممبول89.757149.7026.9376.63ذكراسامه عبدالفتاح دمحم احمد عمٌل32

ممبول857351.1025.5076.60ذكردمحم عبداللطٌف سلطان احمد33

ممبول84.257351.1025.2876.38ذكرعبدالباسط ٌوسف سلٌمان زهٌر34

ممبول93.386948.3028.0176.31أنثىدعاء عبدالعلٌم امٌن احمد35

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

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

جاهعـــــة تعـــــز
  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

م2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الحموق للعام الجامعً 

نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌـــد الكلٌــة          المسجل العام لجنــــة الكنترول والمراجعــــــــة
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الثانوية
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   االدارة العامة للمبول والتسجٌل
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م2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الحموق للعام الجامعً 

ممبول80.257451.8024.0875.88ذكرشرف الدٌن شهاب دمحم عبدالباري36

ممبول84.637250.4025.3975.79ذكرجالل سلطان سعٌد37

ممبول80.387351.1024.1175.21أنثىتٌسٌر علً دمحم عبد الرحمن38

ممبول84.757149.7025.4375.13ذكرابراهٌم لائد دمحم ابراهٌم39

ممبول86.257049.0025.8874.88ذكرودٌع طاهر دمحم علً المنصوري40

ممبول807149.7024.0073.70أنثىعال امٌن دمحم حمود41

ممبول82.257049.0024.6873.68ذكرسلٌمان شرف سعٌد نعمان الٌوسف42ً

ممبول86.386847.6025.9173.51ذكراحمد انٌس سلٌمان لاسم الٌافع43ً

ممبول90.886646.2027.2673.46ذكرطه دمحم دمحم عبدالواسع44

ممبول88.56746.9026.5573.45ذكرشهاب منصور احمد احمد45

ممبول81.57049.0024.4573.45ذكرعبدالسالم دمحم دمحم اسماعٌل السبئ46ً

ممبول88.256746.9026.4873.38ذكرموسى ناجً صالح عل47ً

ممبول90.56646.2027.1573.35ذكراسامه دمحم سعٌد مهٌوب48

ممبول91.256545.5027.3872.88ذكردمحم عبدهللا سٌف احمد49

ممبول886545.5026.4071.90أنثىمنى حمود عبدهللا عبده مغلس50

ممبول92.256344.1027.6871.78ذكراحمد دمحم اجمد عبدهللا51

ممبول96.136042.0028.8470.84ذكراسامة دمحم عثمان لاسم الحمٌدي52

ممبول916243.4027.3070.70ذكرامجد دمحم علً احمد53

ممبول86.756344.1026.0370.13أنثىسلمى دمحم احمد دبوان54

ممبول79.756646.2023.9370.13انثىعال محمود لاسم علً احمد55

ممبول88.256243.4026.4869.88ذكردمحم عثمان صالح ثابت56

ممبول88.136243.4026.4469.84أنثىرحاب ابراهٌم فارع دمحم57

ممبول93.885941.3028.1669.46أنثىبشرى عبده علً عبدالولً الواف58ً

ممبول81.256444.8024.3869.18ذكراحمد عبدالرحمن علً ممبل59

ممبول83.386344.1025.0169.11ذكرمازن ٌاسٌن احمد دمحم60

ممبول82.636344.1024.7968.89ذكرعبدالموي عبدالجلٌل حسان احمد61

ممبول90.635941.3027.1968.49أنثىافنان دمحم علً احمد الحباب62ً

ممبول83.636243.4025.0968.49ذكراحمد ناجً اسماعٌل دمحم السلم63ً

ممبول85.886142.7025.7668.46ذكردمحم عٌدروس علً دمحم64

ممبول85.636142.7025.6968.39ذكرعمٌر خالد دمحم عبدالرحمن65

ممبول836243.4024.9068.30ذكراحمد عبده عبدهللا مهٌوب66

ممبول905941.3027.0068.30ذكررٌدان عبدالرحٌم عبدهللا ابراهٌم67

ممبول85.256142.7025.5868.28أنثىجٌهان عبده دمحم علً عبد هللا68

ممبول88.635941.3026.5967.89زٌاد فضل علً دمحم سنان69

ممبول83.886142.7025.1667.86ذكراحمد ادٌب عبده دمحم70

نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌـــد الكلٌــة          المسجل العام لجنــــة الكنترول والمراجعــــــــة
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جاهعـــــة تعـــــز
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م2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الحموق للعام الجامعً 

ممبول85.886042.0025.7667.76ذكرمجاهد طاهر علً دمحم عثمان71

ممبول83.386142.7025.0167.71ذكرعبدالرحمن عارف عبدهللا احمد العدوف72ً

ممبول90.255840.6027.0867.68ذكررضوان دمحم عبده عل73ً

ممبول91.755739.9027.5367.43أنثىنوران امٌن عبدهللا حمود74

ممبول806243.4024.0067.40ذكراسماعٌل عبدالعلٌم سٌف نعمان75

ممبول79.756243.4023.9367.33ذكرهاشم جمٌل دمحم سلطان76

ممبول86.755941.3026.0367.33ذكرعبدالعزٌز جمٌل عبدالعزٌز ناج77ً

ممبول84.386042.0025.3167.31ذكراٌمن دمحم علً صالح البحر78

ممبول91.135739.9027.3467.24أنثىسهٌر هائل سعٌد علً احمد79

ممبول91.135739.9027.3467.24ذكرابراهٌم عبدهللا صالح دمحم الجندي80

ممبول865941.3025.8067.10ذكرحمود دمحم عبدالغنً الشجاع81

ممبول915639.2027.3066.50ذكررشٌد عبدالرلٌب عبدالعزٌز هزاع82

ممبول885739.9026.4066.30ذكرانس دمحم عبده ممبل83

ممبول80.756042.0024.2366.23ذكرعبدالرحمن عبدالحكٌم عبده سٌف84

ممبول83.885840.6025.1665.76ذكردمحم عبدة عبدهللا مهٌوب85

ممبول83.55840.6025.0565.65ذكردمحم مطٌع دمحم ممبل86

ممبول82.635840.6024.7965.39ذكرابراهٌم ٌحٌى ناجً مرشد87

ممبول87.755538.5026.3364.83ذكربكر دمحم عبده حسٌن دغموش88

ممبول875538.5026.1064.60ذكرفهد عبدالعزٌز سعٌد هائل الحمادي89

ممبول85.875538.5025.7664.26ذكردمحم عبدالودود عبده ناج90ً

ممبول84.885538.5025.4663.96ذكرخالد عبدهللا حمٌد علً سعٌد91

ممبول895337.1026.7063.80ذكرعزام عبدالرحمن عبده احمد الممرع92ً

ممبول84.255437.8025.2863.08ذكرامٌن عبدالسالم دمحم علً الجبري93

ممبول845437.8025.2063.00ذكراحمد عبدالجلٌل احمد عل94ً

ممبول83.135437.8024.9462.74ذكرزٌد عبدهللا حسان سرحان الماسم95ً

ممبول805538.5024.0062.50ذكروجدي عبدهللا دمحم ردمان96

ممبول91.135035.0027.3462.34ذكرابراهٌم عبداالله هزاع عبدهللا97

ممبول85.755236.4025.7362.13ذكردمحم عبدالعزٌز سنان عل98ً

ممبول944833.6028.2061.80ذكردمحم دمحم عبدهللا الصالح99ً

ممبول84.635236.4025.3961.79ذكربشار طه مسعد احمد الحمٌش100ً

ممبول84.385236.4025.3161.71ذكراٌاد بكٌل علً عبدهللا101

ممبول83.885236.4025.1661.56ذكرصهٌب عادل احمد عبده الفضل102ً

ممبول88.385035.0026.5161.51أنثىوالء دمحم سٌف حزام103

ممبول87.135035.0026.1461.14ذكراحمد منصور عبدالجلٌل عبده لاسم الدمٌن104ً

ممبول825236.4024.6061.00ذكربالل شائف عبدهللا سٌف105

نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌـــد الكلٌــة          المسجل العام لجنــــة الكنترول والمراجعــــــــة
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م2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الحموق للعام الجامعً 

ممبول79.635337.1023.8960.99ذكرحسٌن علً عبد هللا دمحم106

ممبول81.635236.4024.4960.89ذكرمنٌف عارف علً صالح107

ممبول83.885135.7025.1660.86ذكربشار عمر احمد عبده مغلس108

ممبول90.384833.6027.1160.71ذكرمجد دمحم سلطان سعٌد109

ممبول83.385135.7025.0160.71ذكراكرم عبدالكرٌم حمود عبده110

ممبول85.635035.0025.6960.69ذكردمحم ضٌاءالحك ادرٌس منور االهدل111

ممبول85.385035.0025.6160.61أنثىبشرى فاروق عبدهللا سعٌد112

ممبول855035.0025.5060.50ذكردمحم عادل علً اسماعٌل عبدهللا113

ممبول805236.4024.0060.40ذكرعبدالرحمن احمد دمحم عل114ً

ممبول86.884934.3026.0660.36أنثىتموى عبدالولً سٌف سعٌد115

ممبول86.54934.3025.9560.25أنثىاطوار عبدالجلٌل دمحم احمد116

ممبول83.755035.0025.1360.13ذكراحمد جمال غالب احمد عمالن117

ممبول83.375035.0025.0160.01ذكرماهر فكري صالح لاسم118

ممبول80.635135.7024.1959.89ذكراحمد دمحم سعٌد احمد119

ممبول82.55035.0024.7559.75ذكرصمر عبدالسالم عبده لاسم120

ممبول81.255035.0024.3859.38أنثىشٌماء احمد دمحم احمد121

ممبول81.255035.0024.3859.38أنثىهدٌل توفٌك عبدالفتاح دمحم العبس122ً

ممبول85.754833.6025.7359.33ذكربدر عبدالصمد احمد سعٌد123

ممبول80.55035.0024.1559.15ذكردمحم عبدالفتاح دمحم عبدالملن124

ممبول89.134632.2026.7458.94ذكراسامة دمحم احمد عبدالوهاب125

ممبول79.385035.0023.8158.81ذكردمحم منصور مهٌوب عبدالرحمن126

ممبول86.384732.9025.9158.81ذكربرهان ٌاسٌن احمد لاٌد حسن127

ممبول81.634934.3024.4958.79ذكرعزالدٌن سلطان سرحان سٌف128

ممبول954330.1028.5058.60أنثىامل خلٌل عبدهللا لاسم اسماعٌل129

ممبول82.384833.6024.7158.31ذكرشهاب الدٌن عمر عبد العزٌز هزاع130

ممبول89.254531.5026.7858.28ذكراحمد لاسم احمد حسام131

ممبول84.254732.9025.2858.18ذكرعبدالجبار دمحم شرف السامع132ً

ممبول81.634833.6024.4958.09حكمة عبدالجبار سعٌد عل133ً

ممبول85.884632.2025.7657.96ذكرراشد دمحم صالح عبدهللا134

ممبول80.634833.6024.1957.79ذكرممداد محسن دمحم ٌحٌى الهادي135

ممبول83.254632.2024.9857.18ذكرعبدالملن حسان احمد حمٌد136

ممبول85.54531.5025.6557.15ذكرزكرٌا سعٌد عبدالمادر عبٌد اللطٌف137ً

ممبول96.634028.0028.9956.99ذكرجواس امٌن نعمان همام138

ممبول80.254732.9024.0856.98ذكرعزت ٌوسف ثابت سالم139

ممبول82.254632.2024.6856.88ذكراسٌد شولً علً دمحم140

نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌـــد الكلٌــة          المسجل العام لجنــــة الكنترول والمراجعــــــــة
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م2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة الحموق للعام الجامعً 

ممبول81.754632.2024.5356.73ذكرمعتصم دمحم عبدهللا احمد141

ممبول85.134430.8025.5456.34أنثىمرٌم عبدالرحمن احمد عبدهللا الرفاع142ً

ممبول79.754632.2023.9356.13ذكرغزوان منٌر صادق احمد حٌدرة143

ممبول83.54430.8025.0555.85ذكرطه اٌهاب دمحم سعٌد144

ممبول84.54330.1025.3555.45ذكرشهاب احمد صالح عبدهللا145

ممبول79.384531.5023.8155.31أنثىزٌنب مهٌوب صادق دمحم146

ممبول82.54330.1024.7554.85ذكرٌوسف احمد حمود احمد راجح147

ممبول81.54330.1024.4554.55ذكرموسى عبدالجلٌل صادق دائل148

ممبول81.254330.1024.3854.48أنثىرفاء جمٌل عبدهللا عبدالرحمن149

ممبول80.384330.1024.1154.21ذكراسامه فضل احمد سعٌد لحطان150

ممبول84.134128.7025.2453.94ذكرعبدالرحمن صادق حمود عبدالغنً الجرادي151

ممبول85.254028.0025.5853.58ذكرزكرٌا دمحم احمد لائد الجهالن152ً

ممبول80.384229.4024.1153.51ذكرشهاب عبدالرحٌم عبده عل153ً

ممبول86.883927.3026.0653.36ذكرعبدالسالم عارف علً صالح البحر154

ممبول844028.0025.2053.20أنثىدعاء احمد عبدهللا عبدالجلٌل الجالل155

ممبول80.384128.7024.1152.81أنثىزٌن محمود دمحم حسان غانم156

ممبول84.133927.3025.2452.54ذكرعبدالعظٌم طاهر علً عبدهللا157

ممبول86.133826.6025.8452.44ذكرمرسل رفٌك لائد هزبر158

ممبول81.254028.0024.3852.38ذكرعمر دمحم علً فارع159

ممبول88.133725.9026.4452.34ذكرعبدالرحمن ادٌب سٌف دمحم160

ممبول873725.9026.1052.00ذكربكر عادل عبدالجلٌل احمد161

ممبول96.133323.1028.8451.94أنثىسمره عبده سٌف عل162ً

ممبول86.753725.9026.0351.93أنثىسلسبٌل دمحم سعٌد علً العرٌم163ً

ممبول80.253927.3024.0851.38ذكربالل دمحم ٌاسٌن احمد164

ممبول823826.6024.6051.20أنثىشٌماء عبدهللا حمود عبدالمادر165

ممبول88.753524.5026.6351.13ذكرعبدهللا عبدالحكٌم مهٌوب رزاز166

ممبول90.753423.8027.2351.03ذكرزاهر عبدالحفٌظ احمد حاجب167

ممبول83.753725.9025.1351.03ذكراحمد فٌصل ماجد دمحم عبدالغفور168

ممبول79.883826.6023.9650.56ذكرعبدالرحمن طاهر عبدهللا حسن169

ممبول84.53625.2025.3550.55ذكردمحم عبده دمحم سمٌع170

ممبول79.633826.6023.8950.49ذكربدر مرشد عبدهللا عل171ً

ممبول863524.5025.8050.30ذكردمحم عبداالله دمحم احمد عثمان172

ممبول813725.9024.3050.20ذكرنذٌر دمحم عبدالبالً عبدالمجٌد173

ممبول84.53524.5025.3549.85ذكرحسام فضل سٌف عبدالرلٌب غٌالن الشمٌري174

ممبول79.253725.9023.7849.68ذكرنائف ابراهٌم دمحم احمد175
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ممبول81.53625.2024.4549.65ذكرعبدالمولى صفوت عبدالمولى عبدهللا176

ممبول85.753423.8025.7349.53ذكرشداد جسار ناجً سعٌد177

ممبول83.383524.5025.0149.51ذكردمحم امٌن احمد عبده االمٌر178

ممبول90.253222.4027.0849.48أنثىامةالعلٌم علً سعٌد حسن179

ممبول83.133423.8024.9448.74ذكرٌوسف دمحم احمد لاسم180

ممبول81.633423.8024.4948.29ذكردمحم خالد دمحم عبدالجلٌل181

ممبول81.53323.1024.4547.55ذكردمحم مراد احمد الراجح182ً

ممبول84.883121.7025.4647.16ذكردمحم طارق حمود راوح183

ممبول88.382920.3026.5146.81أنثىمرفت فائز عبده دمحم184

ممبول88.52819.6026.5546.15ذكرعبدهللا علً فرحان دمحم صالح185

ممبول86.52819.6025.9545.55ذكرهشام مراد عبدهللا دمحم السٌد186

ممبول87.382718.9026.2145.11ذكرجالل عبد الجلٌل عبد الخالك ممبل187

ممبول84.382819.6025.3144.91أنثىهبه علً احمد حسٌن شعره188

ممبول85.882718.9025.7644.66ذكرمروان حزام سٌف حسن189

ممبول87.52517.5026.2543.75ذكراحمد علً طاهر احمد190

ممبول82.52618.2024.7542.95ذكرشعٌب عبده راجح لائد191

ممبول832517.5024.9042.40ذكردمحم عبدهللا احمد لطف192

ممبول87.382316.1026.2142.31ذكرسامً دمحم احمد علً الجبل193ً

ممبول79.752618.2023.9342.13أنثىزبٌده عبدالعلٌم عبدهللا عبدالغن194ً

ممبول83.752416.8025.1341.93ذكردمحم علً دمحم مهٌوب195

ممبول80.52517.5024.1541.65ذكرالحسٌن فواز دمحم علً حسان196

ممبول87.252215.4026.1841.58ذكرصفوان امٌن دمحم دمحم197
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غٌر ممبول90.251812.6027.0839.68ذكراحمد عبدالوهاب دمحم غالب198

غٌر ممبول871812.6026.1038.70أنثىسونٌا عبدالرحمن احمد سعٌد ناج199ً

غٌر ممبول82.252014.0024.6838.68ذكرعبدالحكٌم فؤاد عفٌف هاشم200

غٌر ممبول81.52014.0024.4538.45ذكرعبدهللا عبدالحكٌم عبدهللا ممبل201

غٌر ممبول79.132014.0023.7437.74ذكرعبدالغنً لطف عبده احمد202

غٌر ممبول92.63149.8027.7937.59ذكرعبد المجٌد ناجً دمحم ناصر سمٌع203

غٌر ممبول84.881711.9025.4637.36ذكرعالء احمد محمود عبدالمجٌد204

غٌر ممبول88.881510.5026.6637.16ذكرعبدالرحمن صادق دمحم احمد205

غٌر ممبول87.881510.5026.3636.86أنثىمنٌة طاهر عبدالجلٌل عبدالمادر206

غٌر ممبول82.631711.9024.7936.69ذكردمحم عبدهللا عبدالدائم احمد207

غٌر ممبول81.881611.2024.5635.76ذكرعمران عبدالعلزٌز عبدهللا ممبل208

غٌر ممبول80.51611.2024.1535.35ذكردمحم منصور دمحم نصر الشاذل209ً

غٌر ممبول86.38139.1025.9135.01ذكردمحم صادق مهٌوب دمحم210

غٌر ممبول801510.5024.0034.50عبده احمد دمحم ناج211ً

غٌر ممبول83.88139.1025.1634.26ذكرعبدهللا منٌر سعٌد دبوان212

غٌر ممبول80.25107.0024.0831.08ذكرتوهٌب سلطان احمد فارع213

غٌر ممبول82.3885.6024.7130.31ذكرهشام خالد راوح احمد214

غٌر ممبول8353.5024.9028.40ذكرسلٌمان عبدهللا احمد صالح215

غٌر ممبول81.3853.5024.4127.91ذكرعبدالرحمن دمحم عبدهللا علً اغا216

نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌـــد الكلٌــة          المسجل العام لجنــــة الكنترول والمراجعــــــــة


