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التخصصالنوعاسم الطالـــــــبم
معدل 

الثانوية

امتحان 

%70القبول 

 معدل 30%

الثانوية

المجموع 

النهائي
حالة الرغبة

ممبـول897026.7096.70(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىلمٌاء جمال عبدالتواب عبدهللا1

ممبـول82.137024.6494.64(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىشٌماء عبدالموي لحطان دمحم الحاشدي2

ممبـول82.137024.6494.64(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىعزٌزة عبدالحكٌم محمود عبدالغن3ً

ممبـول81.757024.5394.53(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىرفٌف صادق عبده علً عبدهللا4

ممبـول79.57023.8593.85(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرسند حمود غانم سعٌد5

ممبـول79.257023.7893.78(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرولٌد اشرف دمحم احمد حٌدر6

ممبـول78.757023.6393.63(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىمرام عبدالمولى احمد سالم االثوري7

ممبـول76.757023.0393.03(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىاٌمان دمحم احمد دمحم النظاري8

ممبـول75.387022.6192.61(جرافكس)فنون جمٌلة ذكراحمد لاسم لائد محسن الكامل9

ممبـول75.137022.5492.54(جرافكس)فنون جمٌلة ذكررامً دمحم هزاع هائل10

ممبـول97.386329.2192.21(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرحسن فضل غانم احمد11

ممبـول95.136328.5491.54(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرسارة عادل ٌحٌى مشعل12

ممبـول71.257021.3891.38(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىمٌسون خلٌل عبدالجٌل لاسم الهمدان13ً

ممبـول68.137020.4490.44(جرافكس)فنون جمٌلة ذكراوٌس ولٌد سٌف حمٌد عبدهللا14

ممبـول687020.4090.40(جرافكس)فنون جمٌلة ذكراحمد دمحم مهٌوب عبدهللا الردمان15ً

ممبـول90.386327.1190.11(جرافكس)فنون جمٌلة ذكراٌمن منصور مهٌوب سٌف16

ممبـول906327.0090.00(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىمنار عبداللطف احمد فرحان17

ممبـول86.386325.9188.91(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىعائشة جمٌل علً ناصر غالب18

ممبـول86.386325.9188.91(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرمؤٌد خلٌل مهٌوب حسان19

ممبـول84.386325.3188.31(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىخلود عصام عبدهللا ٌحٌى الجراف20ً

ممبـول83.386325.0188.01(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىعهد احمد دمحم حسن21

ممبـول83.136324.9487.94(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىسماح مجٌب علً احمد سٌف المعمري22

ممبـول82.636324.7987.79(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىهنادي دمحم لاسم دبوان23

ممبـول82.256324.6887.68(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىعائشة دمحم احمد اسماعٌل الشرمان24ً

ممبـول81.636324.4987.49(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىرحاب عبداالله احمد عبدالغن25ً

ممبـول80.56324.1587.15(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىبثٌنة عبدهللا دمحم حامد26

ممبـول75.256322.5885.58(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىنشوة فهد عبدهللا عبدالباري27

ممبـول72.256321.6884.68(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىرفٌدة علً كامل علً لنبر28

ممبـول69.886320.9683.96(جرافكس)فنون جمٌلة ذكردمحم عبدالسالم حمود عل29ً

ممبـول92.885627.8683.86(جرافكس)فنون جمٌلة ذكراسامة حمود صالح احمد30

ممبـول89.55626.8582.85(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرعبدالرحمن دمحم جسار حسن31

Republic of Yemen

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

 ـ تعلٌـم موازي2022/2023نتٌجة امتحانات المبول والمفاضلة بكلٌة األداب للعام الجامعً 

      الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

        جامعـــــة تعـــــز

  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

لجنة الكنترول المشـــــرف

:المالحظــون 

1

2



4/2

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبم
معدل 

الثانوية

امتحان 

%70القبول 

 معدل 30%

الثانوية

المجموع 

النهائي
حالة الرغبة

Republic of Yemen

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل

 ـ تعلٌـم موازي2022/2023نتٌجة امتحانات المبول والمفاضلة بكلٌة األداب للعام الجامعً 

      الجمهورٌـــة الٌمنٌــة

        جامعـــــة تعـــــز

  نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

ممبـول666319.8082.80(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىمنال صبري عبدالوارث احمد32

ممبـول88.635626.5982.59(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىاٌمان منصور عبدالكرٌم دمحم33

ممبـول88.255626.4882.48(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىٌاسمٌن احمد فرحان سعٌد34

ممبـول88.135626.4482.44(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىنبراس جمٌل فارع حٌدر35

ممبـول85.755625.7381.73(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرجالل رفٌك احمد نعمان االغبري36

ممبـول84.885625.4681.46(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىساره صادق سٌف عبدالوهاب37

ممبـول835624.9080.90(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرأسامة عبده هزاع سالم38

ممبـول80.885624.2680.26(جرافكس)فنون جمٌلة ذكربشار عبدالرحٌم هزاع حمود39

ممبـول80.55624.1580.15(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرامٌر علوي احمد ممبل محرم40

ممبـول79.755623.9379.93(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىانسام عبدالملن احمد سالم الخطٌب41

ممبـول79.385623.8179.81(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىاٌالف دمحم احمد دمحم النظاري42

ممبـول795623.7079.70(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرعمرو خالد احمد فارع السروري43

ممبـول78.135623.4479.44(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىامٌمة صالح عبدالملن سالم44

ممبـول755622.5078.50(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىفاطمة عبدالمادر عبدهللا عل45ً

ممبـول74.635622.3978.39(جرافكس)فنون جمٌلة ذكردمحم عبدهللا احمد علً الكمال46ً

ممبـول73.635622.0978.09(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىوئام نشوان دمحم غالب 47

ممبـول73.45622.0278.02(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىغنى دمحم دمحم حٌدر الممدم48

ممبـول71.885621.5677.56(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرحزام شمسان حزام ثابت49

ممبـول71.755621.5377.53(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرانس انٌس احمد مهٌوب50

ممبـول71.635621.4977.49(جرافكس)فنون جمٌلة ذكردمحم ٌحً علً حسٌن الغشم51

ممبـول71.135621.3477.34(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىمروة نجٌب عبدهللا سعٌد المشرل52ً

ممبـول69.635620.8976.89(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىشهد طالل لاسم سعٌد53

ممبـول69.55620.8576.85(جرافكس)فنون جمٌلة ذكراكرم صالح صالح سعٌد54

ممبـول86.534925.9674.96(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىاصاالة عبدالعزٌز عبده مصلح العصام55ً

ممبـول84.754925.4374.43(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىمرام جواد دمحم عبدهللا عبده56

ممبـول83.634925.0974.09(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرعالء صادق لائد ٌوسف57

ممبـول83.384925.0174.01(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرزكرٌا عبده سنان علً دمحم58

ممبـول82.754924.8373.83(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىبثٌنة عبدالرحمن علً دمحم الشمٌري59

ممبـول81.134924.3473.34(جرافكس)فنون جمٌلة ذكردمحم عبدالحمٌد جازم عبدهللا60
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غٌر ممبول814924.3073.30(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرخالد وهٌب عبدالجلٌل سفٌان61

غٌر ممبول804924.0073.00(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىهدٌل منصور عبدهللا عبدالرحمن زٌد الصلوي62

غٌر ممبول78.134923.4472.44(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرٌوسف عبدالحافظ عبدهللا لائد63

غٌر ممبول77.254923.1872.18(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىطٌف سرحان علً دمحم64

غٌر ممبول77.134923.1472.14(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىحماس هزاع ناجً سعٌد65

غٌر ممبول76.384922.9171.91(جرافكس)فنون جمٌلة ذكردمحم رشاد عبدهللا هزاع66

غٌر ممبول76.134922.8471.84(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىرغد فارس خالد غانم العربم67ً

غٌر ممبول75.884922.7671.76(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىبثٌنه رضوان دمحم لائد68

غٌر ممبول75.54922.6571.65(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىلماء طه علً سٌف69

غٌر ممبول72.634921.7970.79(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىشهد عبدهللا احمد عبدهللا70

غٌر ممبول72.634921.7970.79(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىسأل خالد لاسم سعٌد71

غٌر ممبول72.6254921.7970.79(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىلمر عبدهللا عبده احمد الشرعب72ً

غٌر ممبول72.384921.7170.71(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىابرار عبدالخبٌر دمحم احمد عبدالعزٌز73

غٌر ممبول72.384921.7170.71(جرافكس)فنون جمٌلة ذكراحمد هٌثم دمحم عمالن74

غٌر ممبول94.54228.3570.35(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىاٌة احمد عبدالمجٌد دبوان75

غٌر ممبول71.134921.3470.34(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرحاتم عبدالرحمن سٌف الحاج76

غٌر ممبول71.134921.3470.34(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىعائده نبٌل دمحم نصر الصوف77ً

غٌر ممبول70.884921.2670.26(جرافكس)فنون جمٌلة ذكراحمد دمحم احمد ممبل الصالح78ً

غٌر ممبول92.84227.8469.84(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىلٌال دمحم احمد شمسان الممطري79

غٌر ممبول66.884920.0669.06(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىرنا نجٌب امٌن سلطان80

غٌر ممبول83.54225.0567.05(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرهاشم وهٌب احمد هاشم االغبري81

غٌر ممبول82.254224.6866.68(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىهداء منصور عبدهللا عبدالرحمن82

غٌر ممبول80.634224.1966.19(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىفاطمة الزهراء احمد دمحم عبدهللا83

غٌر ممبول78.884223.6665.66(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرانور صالح الدٌن سلطان مهٌوب البرٌه84ً

غٌر ممبول73.884222.1664.16(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىسماء بدر احمد دمحم85

غٌر ممبول73.384222.0164.01(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىبسمة دمحم علً لاسم الدبع86ً

غٌر ممبول73.254221.9863.98(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىهدٌل مختار احمد ثابت87

غٌر ممبول91.753527.5362.53(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىوفاء عباس احمد عبدهللا88

غٌر ممبول67.754220.3362.33(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىحنان دمحم علً احمد عبده89

غٌر ممبول67.54220.2562.25(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرعاصم دمحم ابوبكر طالب90

غٌر ممبول90.753527.2362.23(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىامٌرة عبدالباسط91

لجنة الكنترول المشـــــرف

:المالحظــون 

1

2



4/4

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبم
معدل 

الثانوية

امتحان 

%70القبول 

 معدل 30%

الثانوية

المجموع 

النهائي
حالة الرغبة

Republic of Yemen

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

   االدارة العامة للمبول والتسجٌل
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غٌر ممبول89.383526.8161.81(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرجمٌل جمال علً احمد سلطان الصامت92

غٌر ممبول85.753525.7360.73(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىامنه سمٌر دمحم عل93ً

غٌر ممبول82.633524.7959.79(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىلمٌس حمود سٌف عبدهللا الٌوسف94ً

غٌر ممبول81.383524.4159.41(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىاحالم شرف علً صالح ممبل95

غٌر ممبول77.383523.2158.21(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىنسٌبة دمحم سٌف ابراهٌم السالمى96

غٌر ممبول773523.1058.10(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىاٌناس علً احمد صالح97

غٌر ممبول76.883523.0658.06(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىهدٌل فؤاد محمود عبدالرلٌب ممبل98

غٌر ممبول76.633522.9957.99(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرمروان محمود حسن لائد99

غٌر ممبول75.53522.6557.65(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىالفت رمزي الشراع100ً

غٌر ممبول743522.2057.20(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىوفاء عبدالرحمن عبده عبادي احمد الزبٌري101

غٌر ممبول73.383522.0157.01(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىبثٌنة علً عبدهللا العرٌف102ً

غٌر ممبول95.382828.6156.61(جرافكس)فنون جمٌلة ذكررٌان علً عبدالحمٌد دمحم الحمٌري103

غٌر ممبول723521.6056.60(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىامة العلٌم عبد الملن عبد هللا مهٌوب الحسٌن104ً

غٌر ممبول85.882825.7653.76(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىهالة صادق علً احمد الشلف105ً

غٌر ممبول83.252824.9852.98(جرافكس)فنون جمٌلة ذكرمجد الدٌن مصطفى دمحم عبدالخالك106

غٌر ممبول81.932824.5852.58(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىاوسان نبٌل عبدهللا مدهش المخالف107ً

غٌر ممبول81.52824.4552.45(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىعصمت احمد عبدالنور فائد الشمٌري108

غٌر ممبول79.382823.8151.81(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىاٌفاء مصطفى علً سٌف109

غٌر ممبول752822.5050.50(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىنادٌن نجٌب غالب النبٌه110ً

غٌر ممبول77.52123.2544.25(جرافكس)فنون جمٌلة ذكردمحم نصر دمحم فرحان حسن111

غٌر ممبول71.882121.5642.56(جرافكس)فنون جمٌلة أنثىدعاء عبدالوهاب دمحم ٌحٌى الٌمن112ً
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