
اجواليانجليزيرياضيات

هقبول28265492.2527.6881.68تسوٌكذكرمالن احمد عبده غالب12212420

هقبول3024548826.4080.40تسوٌكذكراسامه محمود دمحم هزاع الملٌك22210393ً

هقبول26245088.7526.6376.63تسوٌكذكرحسام فؤاد حسان دمحم32210997

هقبول32185078.7523.6373.63تسوٌكذكردمحم منٌر رزاز دمحم42213343

هقبول1626429528.5070.50تسوٌكذكرصفوان فهد عبدالعزٌز عمالن52212845

هقبول32104291.2527.3869.38تسوٌكأنثىرحمة محسن ابراهٌم علً الخمٌس62210992ً

هقبول16244087.3826.2166.21تسوٌكذكراحمد مصطفى دمحم ٌحٌى ذبالة72212905

هقبول18224082.8824.8664.86تسوٌكذكرعمر عبد العزٌز دمحم عبدهللا82205261

هقبول14243889.526.8564.85تسوٌكذكرفهد عبدالعزٌز عبدالوهاب دمحم92208040

هقبول12263888.6326.5964.59تسوٌكذكرصالح احمد عبدالجلٌل علً الكحالن102208311ً

هقبول1224368826.4062.40تسوٌكذكرالعز عبدالسالم هاشم سعٌد112211700

هقبول18203879.523.8561.85تسوٌكذكرعمران علً نصٌب عبدهللا الشٌبان122209923ً

هقبول24143876.8823.0661.06تسوٌكذكرانس فؤاد احمد عبدالجلٌل132213162

هقبول16183490.1327.0461.04تسوٌكذكرسامً احمد خالد صالح الشغدري142207849

هقبول10263683.3825.0161.01تسوٌكأنثىبهٌة حمود عبده ممبل152213456

هقبول16183488.526.5560.55تسوٌكذكرمشعل دمحم عبدالغنً ٌحٌى عبدالسالم162207322

هقبول1816348525.5059.50تسوٌكأنثىهدٌة رضوان علً سٌف172208682

هقبول12203290.7527.2359.23تسوٌكذكرحسام دمحم دمحم احمد البٌطار182208492

هقبول18163483.1324.9458.94تسوٌكذكرزكرٌا علً حمٌد دمحم192206860

هقبول22123482.524.7558.75تسوٌكذكردمحم عبده لاسم دمحم202207641

هقبول22123482.524.7558.75تسوٌكذكرفواز احمد دمحم عبدهللا212206602

هقبول14223675.522.6558.65تسوٌكأنثىمنار عبدالحلٌم دمحم دمحم222213246

هقبول12183095.3828.6158.61تسوٌكذكرهالل عبدالسالم دمحم لاسم الحمٌري232213364

هقبول14203481.7524.5358.53تسوٌكذكرمكرم عبدالباسط امٌن عبدالرحمن242204681

هقبول22123481.7524.5358.53تسوٌكذكراوٌس احمد عبدالوهاب عبدهللا252202038

هقبول14203481.2524.3858.38تسوٌكذكردمحم علً دمحم مهٌوب لحطان262210909

هقبول16163287.6326.2958.29تسوٌكذكرمالن عبده شمسان حسان الهالل272212855ً

هقبول16183480.8824.2658.26تسوٌكأنثىابتهال فاروق دمحم هزاع282205866

هقبول12223480.7524.2358.23تسوٌكأنثىعائشة سرحان لائد امٌن العصٌم292203987ً

هقبول20143480.6324.1958.19تسوٌكذكرعزالدٌن عنتر حمود دبوان302207565

هقبول8223093.8828.1658.16تسوٌكذكررامً غالب دمحم غالب312211971

هقبول20143480.524.1558.15تسوٌكذكراحمد عوض عبدهللا عبدالرب322211424
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هقبول12203286.8826.0658.06تسوٌكأنثىحنان عمر سعٌد دمحم332204492

هقبول12203286.8826.0658.06تسوٌكذكرامجد فوزي عبده سعٌد342208698

هقبول12183093.528.0558.05تسوٌكذكراحمد محفوظ عبده دمحم صالح352204825

هقبول1024348024.0058.00تسوٌكذكرعرفات عبدالحكٌم دمحم احمد362210004

هقبول12183092.7527.8357.83تسوٌكأنثىحواء عبدالبالً عبدالعزٌز فازع372208892

هقبول1418328625.8057.80تسوٌكذكرصالح الدٌن عبدالواحد حمٌد لائد382212860

هقبول18143285.6325.6957.69تسوٌكذكرمحمود مختار سلطان عبده392213221

هقبول20123285.3825.6157.61تسوٌكذكرمهند مجٌب دمحم احمد لائد402208681

هقبول18143285.2525.5857.58تسوٌكذكراٌمن ولٌد دمحم حسان412205183

هقبول12203285.1325.5457.54تسوٌكذكرحلمً صادق لحطان احمد422211347

هقبول16163284.6325.3957.39تسوٌكأنثىحنٌن ٌاسر عبدالرحمن سعٌد الحنان432207316ً

هقبول10203090.8827.2657.26تسوٌكذكرمشعل فكري دمحم احمد442213291

هقبول12203283.6325.0957.09تسوٌكذكرهشام احمد عبدهللا الفمٌه452210089

هقبول14183283.6325.0957.09تسوٌكأنثىشذى دمحم احمد الجبري462211744

هقبول10223283.2524.9856.98تسوٌكذكربشار غرسان دمحم سعٌد472212177

هقبول14163089.7526.9356.93تسوٌكأنثىروان شائع ثابت احمد482204216

هقبول16143089.7526.9356.93تسوٌكذكراحمد عدنان عبدالفتاح ٌاسٌن492213285

هقبول8223088.7526.6356.63تسوٌكأنثىعائشة الفاتش مصلح لائد502206339

هقبول18123088.526.5556.55تسوٌكذكرمدٌن مهٌوب علً سنان512212173

هقبول14163087.6326.2956.29تسوٌكذكرامٌر دمحم راشد عل522212350ً

هقبول1810289428.2056.20تسوٌكذكرمهند احمد علً ممبل532208641

هقبول12183086.525.9555.95تسوٌكذكرعمرو ٌاسر دمحم سٌف542203133

هقبول8223086.3825.9155.91تسوٌكذكرعبدهللا عبدالعلٌم سعٌد عل552208888ً

هقبول16143086.2525.8855.88تسوٌكذكرراشد خلدون راشد سعٌد العبس562205276ً

هقبول16143086.1325.8455.84تسوٌكذكراحمد سفٌان عبدهللا سلطان الممرم572206484ً

هقبول18123086.1325.8455.84تسوٌكذكرلؤي دمحم عبدالودود عبده عل582211197ً

هقبول10182892.7527.8355.83تسوٌكذكرنور الدٌن عصام غالب سعٌد المرٌش592211466

هقبول16163279.3823.8155.81تسوٌكذكربدر ٌحٌى عبدهللا سعٌد602213245

هقبول16163279.1323.7455.74تسوٌكذكربسام عبدالجبار عبدهللا ممبل612212651

هقبول10223279.1323.7455.74تسوٌكذكرعبدالرحمن هائل حمٌد دمحم622208013

هقبول1018289227.6055.60تسوٌكذكراسامه صادق دمحم احمد632212199

هقبول10203084.2525.2855.28تسوٌكذكرشعٌب عبدهللا علً احمد النهاري642206005

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح األلكترونً
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هقبول14163083.8825.1655.16تسوٌكذكرحمزه عبدالجلٌل دبوان دمحم652205326

هقبول16122889.7526.9354.93تسوٌكذكردمحم رائد طالب عبدالرب662211213

هقبول18123082.6324.7954.79تسوٌكذكرخالد مجٌب امٌر احمد دمحم672211314

هقبول16143082.524.7554.75تسوٌكأنثىنسٌبه حسن دمحم عبدالكرٌم الوجٌه682204098

هقبول8182695.7528.7354.73تسوٌكذكراٌمن عبدالحفٌظ دمحم ردمان692213055

هقبول16143082.2524.6854.68تسوٌكأنثىلولً دمحم عبده صالح الشرعب702212172ً

هقبول14163082.1324.6454.64تسوٌكذكروائل عبدهللا دمحم صالح712212773

هقبول14142888.7526.6354.63تسوٌكذكراٌمن عبدالرحمن دمحم عبدالوارث722204262

هقبول1812308224.6054.60تسوٌكذكراسعد عبدالمغنً دمحم عبدالرحمن732212379

هقبول12183081.8824.5654.56تسوٌكذكرداؤود عوض حمود عبدهللا742207297

هقبول12203275.1322.5454.54تسوٌكذكردمحم عبدالسالم خالد فرحان752212571

هقبول14142888.1326.4454.44تسوٌكذكرسهٌل عبدالرلٌب عبدالوهاب دمحم762209329

هقبول16143081.2524.3854.38تسوٌكذكراسامة فائز سرحان ناج772211351ً

هقبول16143081.1324.3454.34تسوٌكذكراحمد عبدهللا دمحم حسان782211821

هقبول6202694.3828.3154.31تسوٌكذكراسمهان علً عبدهللا دائل الشمٌري792207365

هقبول10182887.3826.2154.21تسوٌكذكرحسان دمحم عبده فرحان802212147

هقبول10182886.525.9553.95تسوٌكذكردمحم عبدهللا عمالن اسماعٌل812203860

هقبول12183079.7523.9353.93تسوٌكذكراحمد دمحم شاهر عل822203829ً

هقبول18123079.523.8553.85تسوٌكذكردمحم وهٌب دمحم اسماعٌل832201595

هقبول12142692.7527.8353.83محاسبةأنثىاٌمان مدهش احمد علً صالح842210857

هقبول16122885.8825.7653.76تسوٌكذكرمهند عبدالرلٌب ناجً عبدالعزٌز852212025

هقبول12162884.525.3553.35تسوٌكذكرنذٌر احمد علً احمد862213326

هقبول12162883.3825.0153.01تسوٌكذكربشار عادل علً دمحم دمحم غالب872205777

هقبول12162882.1324.6452.64تسوٌكذكرمنصف عبدالحكٌم ٌحٌى دمحم المجاهد882207889

هقبول10162688.3826.5152.51تسوٌكذكراحمد عبدالسالم حمٌد عثمان892205032

هقبول8182686.525.9551.95تسوٌكذكرعمرو خالد لاسم عبدهللا شمسان902210003

هقبول10182879.3823.8151.81تسوٌكذكرعبدالحلٌم بدٌع عبدالحلٌم سعٌد912212421

هقبول8162492.6327.7951.79تسوٌكذكرضٌاء علً سعٌد رزٌك922213380

هقبول12162878.8823.6651.66تسوٌكذكرزٌد احمد عبدهللا دمحم الفمٌه932200761

هقبول12142685.1325.5451.54تسوٌكذكرانور مثنى مهدي راشد الخطاب942213184ً

هقبول1882684.6325.3951.39تسوٌكذكرحسان ثابت حمٌد خالد952204204

هقبول12142684.525.3551.35تسوٌكأنثىدعاء هانً سلطان احمد ثابت962209149
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هقبول10142489.526.8550.85تسوٌكأنثىسمٌحه علً دمحم مهٌوب972213090

هقبول6182488.6326.5950.59تسوٌكذكرمفٌد فؤاد عبدالموي دمحم982212355

هقبول1214268124.3050.30تسوٌكذكرمهند ناجً سعٌد دمحم992212196

هقبول4182291.8827.5649.56تسوٌكذكرراشد دمحم احمد عبدهللا1002209666

هقبول14102484.3825.3149.31تسوٌكذكرهانً دمحم احمد سمٌع1012211768

هقبول14102483.9325.1849.18تسوٌكذكرعمر محمود غالب عل1022213346ً

هقبول8142290.2527.0849.08تسوٌكذكراسامه لاسم محسن العواض1032204669ً

هقبول14102483.3825.0149.01تسوٌكذكرعمار سلطان عبدالسالم عل1042211670ً

هقبول14102481.7524.5348.53تسوٌكذكراسامة علً عبدهللا دمحم1052213340

هقبول1682481.524.4548.45تسوٌكذكررٌدان عزالدٌن سٌف احمد صالح1062206248

هقبول10102094.3828.3148.31تسوٌكذكرعثمان ابراهٌم عثمان دمحم1072213141

هقبول816248124.3048.30تسوٌكذكرابراهٌم ناظم سعٌد دمحم الشٌبان1082213418ً

هقبول12102285.2525.5847.58تسوٌكذكربكٌل احمد دمحم سلطان1092210096

هقبول10122285.2525.5847.58تسوٌكذكردمحم كرٌم رشاد دمحم سالم1102212198

هقبول128209127.3047.30تسوٌكذكرشاذي مجٌب دمحم فارع1112212908

هقبول6162284.1325.2447.24تسوٌكذكربشٌر ٌوسف عبدالجلٌل عبدالواسع1122211647

هقبول10142477.2523.1847.18تسوٌكذكراٌمن دمحم عبدالجلٌل عبداللله1132213105

هقبول12122476.7523.0347.03تسوٌكذكرابوبكر عبدالمادر عبده دمحم الجندي1142212722

هقبول12122475.2522.5846.58تسوٌكذكراشرف عبدالودود دمحم عبدالبال1152213308ً

هقبول168247522.5046.50تسوٌكذكرعثمان علً حسن سعٌد الهالل1162213116ً

هقبول166228024.0046.00تسوٌكذكرخطاب علً دمحم عبدالمادر1172208438

هقبول8122084.6325.3945.39تسوٌكذكراكرم عبده سعٌد الدهبل1182212476ً

هقبول12102276.522.9544.95تسوٌكذكرالزبٌر عبدهللا حسن هزاع1192213321

هقبول1282081.2524.3844.38تسوٌكذكرامجد نجٌب احمد سٌف دمحم1202211421

هقبول8122080.8824.2644.26تسوٌكذكراشرف جمٌل علوان دمحم1212203525

هقبول108188625.8043.80تسوٌكذكرمهند فتح علً دمحم لائد1222211360

هقبول10102079.1323.7443.74تسوٌكذكرحلمً عبدهللا ملهً غالب1232213297

هقبول10102077.6323.2943.29تسوٌكذكرجمال دمحم عبده غالب1242213448

هقبول1282077.3823.2143.21تسوٌكذكروسام علً عبده رزٌك حسان1252212601

هقبول881689.1326.7442.74تسوٌكذكرعزمً عبده سلطان دمحم1262210728

هقبول1282075.7522.7342.73تسوٌكذكرمالن احمد دمحم احمد1272212847

هقبول8122075.2522.5842.58تسوٌكذكردمحم عبدالموي مصلح دمحم العٌزري1282213033
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اجواليانجليزيرياضيات
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ثانوية %30هعدل الثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

الرغبة حالة

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

النوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

هقبول6121881.524.4542.45تسوٌكذكرادرٌس سٌف ممبل عبدالمجٌد1292205347

هقبول10102074.2522.2842.28تسوٌكذكردمحم محفوظ علً بجاش1302212668

هقبول1081878.6323.5941.59تسوٌكذكرعبدهللا عبدالرلٌب سالم علوان الحٌدري1312213044

هقبول8101878.2523.4841.48تسوٌكذكرابوبكر سعٌد لائد حسن1322212967

هقبول8101877.6323.2941.29تسوٌكذكرصالح دمحم عبدالحمٌد دمحم1332213082

هقبول8101877.2523.1841.18تسوٌكذكرهالل سعٌد علً سالم1342212105

هقبول1261877.2523.1841.18تسوٌكذكراحمد مهٌوب حمود حسان1352212528

هقبول86149027.0041.00تسوٌكذكردمحم فارس حسن مهٌوب1362205178

هقبول104148826.4040.40تسوٌكذكرهٌثم احمد مفلح دمحم1372211562

هقبول1261874.3822.3140.31تسوٌكذكرمحمود عبدالحمٌد عبده عل1382212878ً

هقبول6101678.3823.5139.51تسوٌكذكرخلٌل طه دمحم علً حزام الغالب1392213257ً

هقبول1061678.2523.4839.48تسوٌكذكرموسى سٌف دمحم علً الجندي1402205299

هقبول1241675.3822.6138.61تسوٌكذكرباسم نبٌل دمحم مهٌوب الورٌف1412212618ً

هقبول1061675.3822.6138.61تسوٌكذكراحمد نجٌب عبدالسالم فرحان الحمٌدي1422212754

هقبول1041481.524.4538.45تسوٌكذكرعبدهللا مصلح دمحم عل1432207443ً

هقبول841286.525.9537.95تسوٌكذكرعبدالرحمن عبدالكرٌم هاشم لائد1442206217

هقبول104147823.4037.40تسوٌكذكردمحم عبده دمحم سٌف حاتم1452205286

هقبول1041476.2522.8836.88تسوٌكذكردمحم عبده سعٌد غالب1462212642

هقبول1021274.522.3534.35تسوٌكذكردمحم ناجً علً دمحماحمد1472213317

هقبول1001080.1324.0434.04تسوٌكذكرعبد الناصر شاهر ناجً فارع1482207802

هقبول641079.6323.8933.89تسوٌكذكرحلمً عبدهللا سٌف مرشد1492211753

هقبول62880.2524.0832.08تسوٌكذكرتوهٌب فؤاد شرف سعٌد1502211686

اشرف عبدالودود دمحم عبدالبال2213308ً

عمر محمود غالب عل2213346ً

سٌتم الغاء لبوله إن لم ٌثبت هوٌة غدا االثنٌن صباحا لدى لجنة لكنترول بالكلٌة مع االحتفاظ بالختم الذي على ٌده

سٌتم الغاء لبوله إن لم ٌثبت هوٌة غدا االثنٌن صباحا لدى لجنة لكنترول بالكلٌة مع االحتفاظ بالختم الذي على ٌده
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