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هقبول2822308097.3829.2156.0085.21ذكراسامة عبدالواحد عبده نعمان االثوري11904680

هقبول3022288094.528.3556.0084.35أنثىنهى نجٌب عبدالمادر سٌف الشمٌري21909205

هقبول3218287892.8827.8654.6082.46ذكرلٌث عبدالوهاب عبدالجلٌل عبدالمجٌد31904752

هقبول2622267492.527.7551.8079.55ذكراصٌل خالد مهٌوب عبده41902822

هقبول3022227491.8827.5651.8079.36أنثىمنٌرة عبدهللا دمحم علً الشٌبان51902562ً

هقبول2420307489.7526.9351.8078.73ذكررٌان دمحم احمد علً السباع61903353ً

هقبول2422267291.6327.4950.4077.89ذكرمهٌب سمٌر دمحم عل71902975ً

هقبول2420307485.7525.7351.8077.53ذكرانس دمحم سرحان سٌف81911974

هقبول262024709528.5049.0077.50ذكرجابر عبدالماهر دمحم عبدهللا91915705

هقبول241628689829.4047.6077.00ذكرعبدالسالم منصور مهٌوب المحطان101912732ً

هقبول2822227288.2526.4850.4076.88ذكرعبدهللا عبدالمادر دمحم احمد ممبل111907734

هقبول2614286895.528.6547.6076.25ذكرعبدهللا دمحم احمد الشرعب121908859ً

هقبول242222689528.5047.6076.10أنثىرٌنا محمود حسن عبدالبال131912294ً

هقبول3216247284.3825.3150.4075.71ذكرعبدالواحد سعٌد احمد سعٌد141902610

هقبول2620247088.3826.5149.0075.51ذكرضرار غالب احمد عبدهللا151910893

هقبول3216227088.2526.4849.0075.48ذكرٌاسٌن دمحم لحطان حمٌد161908030

هقبول2018306892.527.7547.6075.35ذكرحسٌن عادل عبدالغنً حسان الشمٌري171908657

هقبول3018206892.3827.7147.6075.31ذكرشمس الدٌن حاتم عبدالدائم الماض181902466ً

هقبول3212226696.8829.0646.2075.26أنثىاسماء خلٌل عبدهللا عبدالدائم191902560

هقبول1820286696.6328.9946.2075.19أنثىمارٌا ٌاسر عبدالمادر صالح201913163

هقبول2220246696.528.9546.2075.15أنثىرحاب ابو النصر عبدالموي عبدهللا حسان211902557

هقبول2818226891.2527.3847.6074.98ذكرمنٌف امٌن دمحم احمد حمود الٌوسف221902493ً

هقبول3020186890.6327.1947.6074.79ذكردمحم ولٌد طاهر دمحم231905033

هقبول2020266695.1328.5446.2074.74ذكرحسٌن حمدي دمحم سٌف241915539

هقبول2418266889.8826.9647.6074.56ذكرحسام عبدالعزٌز احمد سعٌد251902607

هقبول2220246694.1328.2446.2074.44أنثىاثار شائف احمد سعٌد261902558

هقبول2620226888.7526.6347.6074.23ذكرانس دمحم سعٌد سٌف271917377

هقبول2818206693.2527.9846.2074.18أنثىاٌة معاذ دمحم الحاج281908777

هقبول201630669327.9046.2074.10ذكردمحم عبدالمدوس شرف دمحم291906994

هقبول2016286496.7529.0344.8073.83ذكرشادي دمحم عبده ظافر301912270
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هقبول3016206691.3827.4146.2073.61ذكرابراهٌم حمدي دمحم بن دمحم311902710

هقبول2018266495.7528.7344.8073.53أنثىدٌنا فتح الرحٌم عبدالبالً عبدالرزاق السروري321905062

هقبول2814226495.3828.6144.8073.41ذكراٌاد دمحم عبدهللا لاسم331908219

هقبول2412306690.6327.1946.2073.39ذكرصفوان عبدهللا عبدالغنً ناج341910731ً

هقبول2618206495.2528.5844.8073.38ذكربسام هاشم دمحم عبدَّللاه351915531

هقبول2614266690.527.1546.2073.35أنثىزال الهم صادق علً حسن361913401

هقبول3012226493.8828.1644.8072.96ذكرعزام عبدالموي دمحم لائد371906494

هقبول2412306688.8826.6646.2072.86ذكررمزي عبداللطٌف دمحم غالب381907843

هقبول2614226298.1329.4443.4072.84أنثىشٌماء ناصر عبدالبالً عبدالوهاب391902657

هقبول1816306492.7527.8344.8072.63ذكردمحم محمود دمحم عل401916758ً

هقبول1820246297.2529.1843.4072.58أنثىرٌم عبدالرؤوف سٌف عبده الغن411910900ً

هقبول2418206296.8829.0643.4072.46ذكرمحمود خلٌل علً حسن421908215

هقبول2218246491.7527.5344.8072.33ذكرمهٌب دمحم عبده لاسم431908906

هقبول1618286295.8828.7643.4072.16ذكرمحمود عارف عبده لاسم441901582

هقبول2422206686.525.9546.2072.15ذكراحمد دمحم احمد غالب451908804

هقبول2812266686.3825.9146.2072.11ذكررٌان عبدالرلٌب احمد ممبل461902851

هقبول2418246686.1325.8446.2072.04ذكرهائل سعٌد سٌف دمحم لائد471903735

هقبول241424629528.5043.4071.90ذكرمنذر منٌف عبدالرلٌب محسن481903800

هقبول221426629528.5043.4071.90ذكرالمهند نجٌب احمد مرشد النهم491904586ً

هقبول2620186490.1327.0444.8071.84ذكردمحم عبدالبالً هائل غالب501904045

هقبول2016286489.2526.7844.8071.58ذكراٌمن رافع عبدالمولى سعٌد511911258

هقبول3014186292.3827.7143.4071.11ذكردمحم عبدالمادر علً سعٌد521914893

هقبول2018266487.2526.1844.8070.98ذكرصالح احمد حسٌن علً المحالري531904501

هقبول2810246291.6327.4943.4070.89أنثىمروه هشام احمد حسن541902865

هقبول3018146291.6327.4943.4070.89ذكرعدنان دمحم عبدالغنً ابراهٌم البرٌه551918711ً

هقبول1818266291.1327.3443.4070.74ذكرجالل الدٌن دمحم عبدالرلٌب احمد561903658

هقبول2214286486.2525.8844.8070.68ذكرولٌد عبدالرحمن لاسم دمحم ناج571904443ً

هقبول2014286290.7527.2343.4070.63ذكردمحم عبدهللا اسماعٌل عبدهللا581913465

هقبول2014306485.7525.7344.8070.53ذكرنادر حسن سٌف احمد591904153

هقبول2012286094.7528.4342.0070.43ذكربشٌر ولٌد غالب لاسم601909525
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هقبول2218226289.2526.7843.4070.18ذكرعمر علً دمحم احمد الزعزع611906491ً

هقبول1822226289.1326.7443.4070.14ذكروجٌه منصور سٌف سعٌد621908349

هقبول2614226288.6326.5943.4069.99ذكرحمزة مصطفى مجاهد سالم631902712

هقبول201228609327.9042.0069.90ذكروزٌر خالد لاسم عبدالرلٌب641914295

هقبول1816266092.8827.8642.0069.86ذكرصالح الدٌن علً احمد دمحم651904176

هقبول2022206288.1326.4443.4069.84ذكرعمر حمود عبدهللا طاهر661906031

هقبول2412246092.527.7542.0069.75ذكرجمال هاشم هائل احمد671902928

هقبول2016266287.7526.3343.4069.73ذكرراضً دمحم نصر عبده681903680

هقبول2016246092.1327.6442.0069.64ذكردمحم عبدالملن حمود سعٌد691910464

هقبول201426609227.6042.0069.60ذكراحمد عبدهللا احمد عمالن701912129

هقبول2612226091.7527.5342.0069.53ذكرخلٌل دمحم نعمان ابراهٌم المحٌا711905206

هقبول1618245896.2528.8840.6069.48أنثىافنان مصطفى دمحم احمد721903302

هقبول2414226091.3827.4142.0069.41ذكردمحم هاشم مهٌوب عون731908221

هقبول201424589628.8040.6069.40ذكردمحم نجٌب دمحم مهٌوب741903041

هقبول2420145895.8828.7640.6069.36ذكرانس اكرم عبدالكرٌم علً الحمٌري751905873

هقبول1820205895.528.6540.6069.25ذكرسام شائف عبده ثابت الحكٌم761909153ً

هقبول242216628625.8043.4069.20ذكرعزالدٌن دمحم احمد سعٌد الصهٌب771906550ً

هقبول1614306090.6327.1942.0069.19ذكرعزٌز رضوان دمحم دمحم شمسان781917710

هقبول2210265895.2528.5840.6069.18أنثىرٌم عبدهللا علً احمد النهاري791917827

هقبول2016266285.525.6543.4069.05ذكربشار دمحم علً سٌف801908970

هقبول181626609027.0042.0069.00ذكرعمار عادل عبدالحمٌد شمسان811903408

هقبول1822226285.2525.5843.4068.98ذكردمحم عبدالوهاب دمحم حمود821903728

هقبول1816266089.7526.9342.0068.93ذكردمحم علً عبده مثنى831909458

هقبول2222186284.8825.4643.4068.86ذكررامً محمود عبدالعزٌز مجاهد عمالن841907643

هقبول2214246089.526.8542.0068.85ذكرفواز علً حسن سٌف851909549

هقبول1818246089.1326.7442.0068.74ذكرعبدهللا منصور دمحم عل861912573ً

هقبول1612305893.528.0540.6068.65ذكرعزٌز علً سالم احمد871912477

هقبول2220186088.7526.6342.0068.63أنثىسارة رمزي احمد سلطان المذحج881911555ً

هقبول2418206283.525.0543.4068.45ذكربهٌج علً دمحم ثابت891910488

هقبول2212225697.2529.1839.2068.38ذكردمحم كامل صالح علً الشوٌطر901910729
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هقبول241226628324.9043.4068.30ذكردمحم فاضل احمد احمد عبده911913983

هقبول1414285696.8829.0639.2068.26ذكرابرار فؤاد عبدهللا دمحم921914761

هقبول2016225891.8827.5640.6068.16ذكرنادر جالل سعٌد عبدالجلٌل931910925

هقبول2416185891.8827.5640.6068.16ذكرحسام عبدالمجٌد نعمان سفٌان941917205

هقبول2016266282.3824.7143.4068.11ذكرجبران احمد فٌصل سٌف951909084

هقبول2010285891.1327.3440.6067.94أنثىنعمه عبدالمادر حمود نائف الشمٌري961909025

هقبول241222589127.3040.6067.90ذكردمحم دمحم سعٌد لائد971903043

هقبول2410225695.6328.6939.2067.89ذكرعمر عبدهللا سعٌد لاسم981906287

هقبول2016205695.2528.5839.2067.78ذكرعالم حمٌد احمد دمحم غالب991907863

هقبول2416185890.527.1540.6067.75ذكراحمد ادٌب سٌف هزاع شاهر1001905071

هقبول1022245694.8828.4639.2067.66أنثىابتهال صادق لاسم عبدهللا الهمدان1011902952ً

هقبول1616245694.528.3539.2067.55ذكراٌمن عدنان احمد مرشد الممطري1021918250

هقبول288246085.1325.5442.0067.54ذكرمنذر فٌصل سٌف غانم1031912842

هقبول2012306280.3824.1143.4067.51ذكرسنان سامً عبدالرلٌب عمر1041910828

هقبول2222166084.8825.4642.0067.46ذكرالٌاس عبدهللا عبدالوهاب فرحان1051915914

هقبول2410225694.1328.2439.2067.44ذكرعبدالرحمن فضل امٌر سٌف1061902382

هقبول2412225889.2526.7840.6067.38أنثىلٌنا عبدالواحد علً دمحم الكامل1071916920

هقبول2210245693.8528.1639.2067.36أنثىخلود دمحم دمحم مرشد المخالف1081904790ً

هقبول1220265889.1326.7440.6067.34ذكرٌوسف فٌصل علً دمحم1091909281

هقبول3214146084.2525.2842.0067.28ذكرناظم انور حسن دمحم الشدادي1101914066

هقبول2414226084.1325.2442.0067.24ذكراحمد شولً منصور عبدهللا1111908945

هقبول268205497.8829.3637.8067.16أنثىالماس علً اسماعٌل ٌوسف العمري1121912102

هقبول1018265496.8829.0637.8066.86ذكردمحم اسماعٌل دمحم علً عثمان1131902819

هقبول2814145692.1327.6439.2066.84ذكرفهد عبدالعزٌز عبدهللا عثمان1141911111

هقبول2214205691.3827.4139.2066.61ذكرعبدالواحد دمحم احمد سعٌد1151917415

هقبول1418265886.6325.9940.6066.59ذكرتمٌم عبدالباسط حسن عبدهللا1161908750

هقبول1812265691.1327.3439.2066.54ذكراسامة دمحم لاسم عل1171908298ً

هقبول2018165495.2528.5837.8066.38ذكرمنور دمحم هزاع حسان1181902680

هقبول1018285690.527.1539.2066.35ذكرطلحه صالح مهٌوب لائد الطٌار1191916460

هقبول2216205885.7525.7340.6066.33ذكرحمد ٌونس دمحم غالب االغبري1201904775
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هقبول1820205885.6325.6940.6066.29ذكرصالح احمد دمحم لاسم1211905314

هقبول2220165885.2525.5840.6066.18ذكرسامر دمحم ناجً دمحم النمٌب1221904232

هقبول1216285689.7526.9339.2066.13ذكرٌحٌى علً حسٌن عل1231909080ً

هقبول1616245689.6326.8939.2066.09ذكراحمد مفضل احمد عبدالوهاب غالب الشمٌري1241917807

هقبول2412205689.1326.7439.2065.94ذكرعمر احمد دمحم احمد ممبل1251905200

هقبول1820165493.528.0537.8065.85ذكرانس عبدالرحمن عبدهللا عل1261903413ً

هقبول1614265688.7526.6339.2065.83ذكرسهم خالد شرف مهٌوب النابه1271903997ً

هقبول221422588425.2040.6065.80ذكرزكرٌا عبدالسالم عبدالرحمن سالم1281908623

هقبول818285493.1327.9437.8065.74ذكرعمران زكرٌا دمحم عبدهللا الشهاب1291904724ً

هقبول62028549327.9037.8065.70ذكرمنٌر علً عبدالواحد دمحم منصور1301903033

هقبول2616165883.525.0540.6065.65ذكراسامة نجٌب عبده سعد1311915364

هقبول2014225688.1326.4439.2065.64ذكرمحمود دمحم سلطان جعفر1321910976

هقبول1812245492.7527.8337.8065.63ذكردمحم دمحم علً دبوان1331903038

هقبول1816225687.8826.3639.2065.56ذكردمحم محفوظ حسن عبادي1341914135

هقبول1210305297.1329.1436.4065.54أنثىروان رشاد احمد دمحم العبس1351902513ً

هقبول1614245492.3827.7137.8065.51ذكرعبدهللا محمود غانم صالح1361906132

هقبول241816588324.9040.6065.50ذكردمحم احمد علً ناج1371907497ً

هقبول1620205687.6326.2939.2065.49ذكرمعتصم عبدهللا احمد فرحان1381911399

هقبول2212205492.2527.6837.8065.48ذكردمحم بندر دمحم احمد1391905712

هقبول1614245492.1327.6437.8065.44ذكرماجد امٌن عبدالكرٌم دمحم احمد1401911859

هقبول2216185687.1326.1439.2065.34ذكراسامة هزاع دمحم اسماعٌل البرٌه1411912875ً

هقبول2610225882.3824.7140.6065.31ذكرٌاسٌن عبدهللا محً الدٌن عبدالفتاح1421917649

هقبول1416225295.6328.6936.4065.09ذكررفٌك نجٌب علً ثابت1431903079

هقبول1416245490.8827.2637.8065.06ذكرماجد خالد هزاع ثابت1441917510

هقبول2416145490.6327.1937.8064.99ذكرمامون دمحم حسن صالح1451906811

هقبول1420205490.527.1537.8064.95ذكرصالح الدٌن احمد دمحم الحاج1461903912

هقبول2014205490.3827.1137.8064.91ذكرحمزة عبده حمٌد صالح1471912752

هقبول2212225685.6325.6939.2064.89ذكرمهٌب عبدالملن دمحم ردمان1481905952

هقبول1814225490.2527.0837.8064.88ذكروهٌب دمحم احمد علً الحذٌف1491908116ً

هقبول1412285490.2527.0837.8064.88ذكردمحم فهد دمحم سعٌد مثنى1501909619

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



اجواليانجليزيفيزياءرياضيات

Vice President For  Student Affairs

30% 

ثانوية

70% 

 امتحان

قبول

Republic of Yemen           الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

هقبول1818165294.7528.4336.4064.83ذكراشرف علً لحطان همام1511918691

هقبول221814549027.0037.8064.80أنثىرنا عبدالناصر عمالن دمحم المدس1521911401ً

هقبول181818549027.0037.8064.80ذكردمحم صادق غالب عبادي1531909052

هقبول2014245880.6324.1940.6064.79ذكرمروان سرحان عبده لائد1541904200

هقبول1214305685.1325.5439.2064.74ذكرعزالدٌن ابراهٌم عبدهللا عبده اسماعٌل1551910305

هقبول1618205489.7526.9337.8064.73ذكرعمرو موسى عبدهللا حمٌد1561910408

هقبول1018245294.2528.2836.4064.68ذكرنصر عبد الودود عبده دمحم1571909181

هقبول1814245684.8825.4639.2064.66ذكرهاشم طارق دمحم احمد1581912782

هقبول301414588024.0040.6064.60ذكرعبدالعزٌز نجٌب امٌن دمحم1591904050

هقبول181222529428.2036.4064.60ذكراحمد عبدالرحمن عبدالكرٌم دمحم1601914959

هقبول2814145684.6325.3939.2064.59ذكرزٌاد علً حسن دمحم1611912967

هقبول1812245489.2526.7837.8064.58ذكرعماد فتح لادري احمد1621905025

هقبول2012205293.6328.0936.4064.49ذكردمحم محمود عبدهللا احمد1631910716

هقبول1416265684.1325.2439.2064.44ذكررافد عنان فائد عبدلعزٌز الشمٌري1641910501

هقبول1614265684.1325.2439.2064.44ذكرربٌع نبٌل عبده عبٌد دمحم1651908320

هقبول162218568425.2039.2064.40ذكرنشوان دمحم صالح سٌف1661909864

هقبول1616225488.6326.5937.8064.39ذكردمحم عبدالمجٌد احمد ناج1671905789ً

هقبول1810285683.525.0539.2064.25ذكردمحم احمد عبده سعٌد علً الملٌك1681900251ً

هقبول2214165292.7527.8336.4064.23ذكرابوبكر دمحم عبدالمادر شرف1691911286

هقبول1216225097.2529.1835.0064.18أنثىوفاء لائد اسماعٌل عبده عماد العدٌن1701903161ً

هقبول1812225292.527.7536.4064.15ذكرزٌدان احمد بن احمد عبدهللا الوداع1711913348ً

هقبول246245487.6326.2937.8064.09أنثىهدٌل موسى عبده سعٌد الصلوي1721902674

هقبول248205292.2527.6836.4064.08ذكربشار بجاش صالح سعٌد1731909648

هقبول2212205487.526.2537.8064.05ذكراٌهاب فوزي احمد مهٌوب1741903260

هقبول248225487.2526.1837.8063.98ذكرٌوسف عبده دمحم اسماعٌل1751906163

هقبول1414285682.524.7539.2063.95ذكرحسٌن صادق احمد اسماعٌل العٌدروس1761913203

هقبول1624145487.1326.1437.8063.94ذكرشكري طاهر دمحم لائد1771909652

هقبول1212285291.6327.4936.4063.89أنثىاٌة نجٌب احمد عل1781909839ً

هقبول1614265682.2524.6839.2063.88ذكرلبٌد عبدالفتاح اسماعٌل سالم الصلوي1791906276

هقبول228225291.527.4536.4063.85ذكرٌوسف مروان علً مرهوب1801913940
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هقبول226245291.527.4536.4063.85أنثىهبة طاهر هاشم عبدهللا البورة1811911857

هقبول2214145096.1328.8435.0063.84ذكرخالد جمال مهٌوب سالم1821910101

هقبول1814225486.7526.0337.8063.83ذكرخلٌل ابراهٌم عبده احمد1831907453

هقبول228225291.1327.3436.4063.74أنثىشٌماء عبدالخالك دمحم دمحم البركان1841912560ً

هقبول1414245291.1327.3436.4063.74أنثىدعاء دمحم سٌف عبده1851913229

هقبول201418529127.3036.4063.70ذكردمحم عبدالرحٌم لائد عبده1861911515

هقبول2216165486.2525.8837.8063.68ذكرشهاب عبدالجبار طاهر دبوان1871903781

هقبول181422548625.8037.8063.60ذكرعائد هزاع سالم احمد عبود1881902875

هقبول814305290.6327.1936.4063.59ذكرفٌصل مشٌر جمال فارع االكحل1891918089ً

هقبول1414225095.2528.5835.0063.58ذكرراغد عبدهللا سفٌان سٌف الشرعب1901918543ً

هقبول1818185485.6325.6937.8063.49ذكرعنتر عبدالموي حامٌم عبدالغنً االزعب1911907753ً

هقبول2016185485.525.6537.8063.45ذكراسامه عبدالولً احمد فارع1921915489

هقبول1412265290.1327.0436.4063.44ذكربلٌغ دمحم دمحم احمد البٌطار1931911774

هقبول2414165485.1325.5437.8063.34ذكروهٌب خالد عبدالرب حزام1941912073

هقبول1414245289.7526.9336.4063.33ذكرولٌد دمحم عبدالحمٌد مدهش الجمال1951913832ً

هقبول1420185289.7526.9336.4063.33ذكربدر عبده لائد سٌف عبدهللا1961909220

هقبول1612225094.3828.3135.0063.31أنثىسحر عبدهللا علً سعٌد1971902474

هقبول1814205289.6326.8936.4063.29ذكراسامه عبدالرلٌب صالح عبدهللا1981907622

هقبول1214285484.8825.4637.8063.26ذكرهشام خالد علً ممبل1991905718

هقبول1612265484.8825.4637.8063.26ذكردمحم دمحم عبدهللا دمحم عبدالكرٌم2001903617

هقبول1414245289.526.8536.4063.25أنثىاحمد عبدالغنً احمد سٌف2011913823

هقبول1818165289.526.8536.4063.25ذكرابراهٌم حمود دمحم دمحم2021910474

هقبول203025289.3826.8136.4063.21ذكرسفٌر سٌف سعٌد عبدهللا2031914477

هقبول1816165093.7528.1335.0063.13ذكراسالم طاهر ٌحً دمحم حسن2041904067

هقبول1218265679.7523.9339.2063.13ذكرعٌسى حسن احمد عبده2051910944

هقبول1416225288.6326.5936.4062.99ذكراحمد خالد لاسم عبده2061908264

هقبول1218205093.2527.9835.0062.98ذكرهٌثم عبادل عبدهللا اسماعٌل2071911669

هقبول2020145483.6325.0937.8062.89ذكردمحم نجٌب سرحان عبدالكرٌم2081904280

هقبول1810245288.1326.4436.4062.84ذكربلٌغ عبدهللا دمحم عبدالجلٌل الرمٌمة2091907212

هقبول1214265288.1326.4436.4062.84ذكرخالد دمحم احمد ٌحٌى الفهد2101918189
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هقبول1414225092.6327.7935.0062.79ذكرزكرٌا سعٌد حسن علً عبدهللا2111913404

هقبول2616105287.6326.2936.4062.69أنثىنسٌبة عبدالملن لاسم سعٌد2121905785

هقبول1418185092.1327.6435.0062.64ذكردمحم عبده سعد حسان2131903233

هقبول2218105092.1327.6435.0062.64ذكرشهاب عارف دمحم سٌف الصامت2141914047

هقبول1218245482.6324.7937.8062.59ذكرمدٌن عبدهللا احمد عبدالفتاح2151909562

هقبول1820165482.6324.7937.8062.59ذكراكرم احمد دبوان لائد2161913733

هقبول1414245287.2526.1836.4062.58ذكردمحم عارف انور دائل الشمٌري2171909308

هقبول1612225091.8827.5635.0062.56ذكرمالن دمحم عبدهللا الملٌك2181910127ً

هقبول1612204896.528.9533.6062.55أنثىمها منصور صالح دمحم2191904333

هقبول2010225287.1326.1436.4062.54ذكراصٌل غالب دمحم احمد2201909843

هقبول1412245091.7527.5335.0062.53ذكرناجً عبدالمجٌد ناجً سعٌد2211904535

هقبول2014205482.2524.6837.8062.48ذكراسماعٌل عارف احمد عمر المعمري2221912519

هقبول1816185286.525.9536.4062.35ذكراسامة دمحم حمٌد ممبل2231912683

هقبول1418205286.1325.8436.4062.24أنثىهناء عبدهللا سعٌد عبدهللا2241907916

هقبول1416225286.1325.8436.4062.24أنثىانهار هائل سعٌد مسعد2251912368

هقبول1614205090.7527.2335.0062.23أنثىزبٌدا عبدالحمٌد دمحم جعفر2261912173

هقبول1418164895.3828.6133.6062.21ذكراصٌل سمٌر دمحم سلطان2271909381

هقبول241216528625.8036.4062.20ذكردمحم سعٌد دمحم غالب2281905684

هقبول2010205090.1327.0435.0062.04ذكراحمد عبد الشافً عبد هللا لاسم2291903312

هقبول1412224894.528.3533.6061.95أنثىحماس عبدالبالً عبدالعزٌز فازع2301910220

هقبول1012244698.8829.6632.2061.86أنثىاسماء عبدالمجٌد دبوان غالب2311915867

هقبول2010225284.6325.3936.4061.79ذكرناصر دمحم عبدهللا مهٌوب2321900560

هقبول1814185089.2526.7835.0061.78ذكرجبران عبدالجبار غالب دمحم العردي2331913295

هقبول1616205284.2525.2836.4061.68ذكراحمد عبدالحمٌد عبدالعزٌز لحطان2341905600

هقبول1020184892.7527.8333.6061.43ذكردمحم احمد دمحم غالب2351904563

هقبول1816185283.3825.0136.4061.41ذكرمعتصم عبدالسالم عبده عبدهللا2361906406

هقبول16826508826.4035.0061.40ذكرحسٌن صادق حسٌن احمد2371911021

هقبول1612225087.8826.3635.0061.36ذكرسامح منٌر احمد حسن2381912721

هقبول2416125283.1324.9436.4061.34ذكرصخر احمد دمحم سعٌد2391916909

هقبول201814528324.9036.4061.30ذكرزاهر نعمان الصغٌر مهٌوب2401902621
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هقبول241414528324.9036.4061.30ذكرامجد خالد دمحم عبدالمادر2411912218

هقبول1010264696.6328.9932.2061.19ذكرمالن صالح الدٌن عبده عبدهللا2421909931

هقبول1218205086.7526.0335.0061.03ذكرعبدالرحمن عبدهللا سعٌد عبدالباري2431907846

هقبول148264891.2527.3833.6060.98ذكرانس رسام حمود سعٌد2441911866

هقبول1814205281.8824.5636.4060.96ذكرسعٌد عامر سعٌد احمد2451914256

هقبول1816185281.8824.5636.4060.96ذكراحمد عثمان ناشر عبدالرب2461911549

هقبول816285281.8824.5636.4060.96ذكرهارون دمحم ٌاسر حسن2471909841

هقبول2612125086.3825.9135.0060.91ذكراٌهاب احمد علً عثمان2481905212

هقبول168224695.528.6532.2060.85أنثىرغد هانً علً عماد المباط2491910459ً

هقبول2412124890.7527.2333.6060.83ذكرسعٌد عبدالحبٌب سعٌد دمحم2501904425

هقبول221410469528.5032.2060.70ذكرمؤٌد هائل سٌف عبد الملن2511905739

هقبول221412489027.0033.6060.60ذكرعبدالرحمن جمٌل عبدالرحمن عل2521912032ً

هقبول241212489027.0033.6060.60ذكرادٌب حمٌد غالب دمحم2531913638

هقبول1610224889.8826.9633.6060.56ذكرصادق امٌن غالب حسان2541905117

هقبول1622125085.1325.5435.0060.54ذكردمحم غالب دمحم لائد2551909470

هقبول1810225085.1325.5435.0060.54ذكرحسام علً لائد مرشد الطاهري2561903241

هقبول622204889.7526.9333.6060.53ذكررفٌك هزاع مرشد دمحم2571901793

هقبول1412184498.7529.6330.8060.43ذكرمعتز احمد علً دمحم الكامل2581909557

هقبول1814185084.7525.4335.0060.43ذكربشار عبدالجلٌل عبدهللا نعمان2591918090

هقبول2212144889.3826.8133.6060.41ذكرموسى ٌاسٌن عبدالرب جازم العبس2601905730ً

هقبول221416528024.0036.4060.40ذكردمحم فؤاد لاسم سٌف2611908343

هقبول2018125084.6325.3935.0060.39أنثىامةالرحمن احمد دمحم النونو2621908058

هقبول1612225084.6325.3935.0060.39ذكراكرم احمد عبدهللا راجح النجار2631903686

هقبول1420165084.525.3535.0060.35ذكرفادي مفٌد سعٌد عل2641903026ً

هقبول148285084.2525.2835.0060.28ذكراٌمن نبٌل عبدالوهاب مهٌوب2651907258

هقبول1610224888.8826.6633.6060.26ذكررٌان عبدالواحد عبدالصمد سٌف االصنج2661912926

هقبول2012144693.528.0532.2060.25ذكرعبدالرحمن حمود دمحم سعٌد2671904463

هقبول201416508425.2035.0060.20ذكرمهٌب شكٌب عبدهللا دمحم2681909837

هقبول1816124693.2527.9832.2060.18ذكرنجم الدٌن سلطان دمحم سعٌد2691912069

هقبول1012244693.1327.9432.2060.14ذكرمحمود حسن سعٌد عل2701908423ً
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هقبول1816124693.1327.9432.2060.14ذكراحمد خالد دمحم عبدالرحمن الشمٌري2711908339

هقبول2014165083.7525.1335.0060.13ذكراسدالدٌن عبدالفتاح عبده مرشد ممبل2721913521

هقبول121618469327.9032.2060.10ذكررافت ٌوسف سعٌد ناج2731903574ً

هقبول1210264888.2526.4833.6060.08أنثىصفاء دمحم سعٌد مسعود الحمادي2741903978

هقبول812284888.2526.4833.6060.08ذكراحمد عبدالسالم حسٌن عبده2751908190

هقبول1818124888.2526.4833.6060.08ذكرحسام عبده مهٌوب سعٌد2761908060

هقبول2018125083.525.0535.0060.05ذكرراغب دمحم عبده عثمان2771905872

هقبول1416164692.7527.8332.2060.03ذكردمحم عبدالعزٌز لاسم دمحم2781907619

هقبول1212244887.8826.3633.6059.96ذكردمحم فواد ناجً النخالن2791915257ً

هقبول1412204692.527.7532.2059.95أنثىمروه عبدالمادر عباس دمحم الحاج2801903542

هقبول1214224887.7526.3333.6059.93ذكرمهند عبدهللا عبدة دمحم2811905444

هقبول1412204692.3827.7132.2059.91أنثىدمحم طارق حسٌن لاسم االدٌم2821912289ً

هقبول616285082.7524.8335.0059.83ذكرزكرٌا امٌن علً حسان زوهر2831903784

هقبول1614144496.6328.9930.8059.79ذكرعبدهللا عبدالمجٌد احمد ناج2841915824ً

هقبول2216125082.6324.7935.0059.79ذكرامجد عبده حمٌد دمحم العامري2851909536

هقبول1414184691.8827.5632.2059.76ذكرعبدالرحمن احمد سعٌد دمحم العامري2861906362

هقبول2210185082.2524.6835.0059.68أنثىامل لاسم سٌف عبدالرسول الحمٌري2871911261

هقبول188224886.7526.0333.6059.63ذكرمهند عبدالعلٌم عبده سعٌد المنصري2881907012

هقبول141818508224.6035.0059.60ذكربشار دمحم عبده نصر2891904791

هقبول1618144886.525.9533.6059.55ذكربشار عبده احمد فرحان2901909845
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غير هقبول1810184690.8827.2632.2059.46ذكرزٌد عبدالسالم عبدهللا حزام2911913445

غير هقبول1410204495.528.6530.8059.45ذكرمفضل احمد عبدالوهاب دمحم الطٌب2921915986

غير هقبول2414104886.1325.8433.6059.44ذكررعد عبدالشكور سٌف احمد2931912628

غير هقبول1418144690.7527.2332.2059.43ذكرصالح دمحم دمحم احمد الشرٌح2941904573ً

غير هقبول181614488625.8033.6059.40ذكردمحم صادق سٌف بجاش2951904032

غير هقبول1414184690.6327.1932.2059.39ذكردمحم طاهر احمد هزاع2961902802

غير هقبول2014144885.8825.7633.6059.36أنثىنسمه موسى عبدهللا الحكٌم2971912240ً

غير هقبول1812184885.7525.7333.6059.33ذكرادهم احمد دمحم راجح سعٌد2981905165

غير هقبول1614164690.2527.0832.2059.28ذكرمنتصر عبده عوض حسن2991911440

غير هقبول186224690.2527.0832.2059.28ذكرعبدالرحمن مهٌوب عبدهللا سالم3001913805

غير هقبول2014144885.525.6533.6059.25ذكراسماعٌل دمحم عبدالغنً اسماعٌل الصنوي3011903502

غير هقبول201412469027.0032.2059.20ذكرشكٌب نائف عبدالرحمن سٌف3021913469

غير هقبول1412204689.7526.9332.2059.13ذكرمازن احمد عبده لحطان3031909560

غير هقبول614264689.7526.9332.2059.13ذكردمحم عبدالملن احمد علً سعٌد3041904593

غير هقبول1816124689.7526.9332.2059.13ذكرابوبكر عبدالحافظ درهم هزاع3051903461

غير هقبول228205080.3824.1135.0059.11ذكراٌهم عبدالسالم علً لاسم احمد3061904973

غير هقبول1216184689.526.8532.2059.05ذكرعزالدٌن دمحم صالح دمحم سٌف3071908037

غير هقبول1414164493.8828.1630.8058.96ذكرودٌع دمحم خالد مسعد3081909768

غير هقبول128284884.525.3533.6058.95ذكرعبدالرحمن عبدالواحد مهٌوب دمحم لاسم3091903499

غير هقبول1810164493.7528.1330.8058.93ذكردمحم عبدالغنً مهٌوب دمحم الراع3101914009ً

غير هقبول148264884.2525.2833.6058.88ذكرهشام توفٌك عبدهللا عبدالحمٌد الشرعب3111903843ً

غير هقبول1010244493.528.0530.8058.85ذكرعرفان دمحم فرحان عل3121905521ً

غير هقبول614284884.1325.2433.6058.84ذكرعبدالواسع توفٌك غالب عبدالواسع3131907298

غير هقبول1612204884.1325.2433.6058.84ذكرعمرو دمحم لائد عبده صائل3141903417

غير هقبول1814124493.2527.9830.8058.78ذكرٌحٌى توفٌك احمد حمود3151909068

غير هقبول1612184688.526.5532.2058.75ذكرعبدالحك خالد علً عل3161905338ً

غير هقبول2012164883.7525.1333.6058.73ذكردمحم عبدهللا فرحان دمحم3171909144

غير هقبول1816124688.3826.5132.2058.71أنثىحنان سعٌد حمٌد دبوان3181902613

غير هقبول221210449327.9030.8058.70ذكرعبدالشافً دمحم سعٌد غالب3191909124

غير هقبول1414164492.9527.8930.8058.69ذكراحمد عبدالسالم ناجً غالب3201917673
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غير هقبول161020468826.4032.2058.60ذكرعبدالرحمن فواد دمحم ناصر3211908951

غير هقبول2010164687.8826.3632.2058.56أنثىامانً احمد علً سعد العرٌم3221904800ً

غير هقبول818184492.3827.7130.8058.51ذكربلٌغ احمد دمحم علً الشعب3231916578ً

غير هقبول2410124687.6326.2932.2058.49ذكرابراهٌم دمحم دمحم ٌحٌى الجنٌد3241908108

غير هقبول148224492.2527.6830.8058.48ذكرسعٌد عادل دمحم علً الحبش3251902709ً

غير هقبول1612184687.3826.2132.2058.41ذكردمحم عبده عبدالواحد الرمٌمة3261908075

غير هقبول1016184491.7527.5330.8058.33أنثىسامٌه نصر عبده صالح الشرعب3271910504ً

غير هقبول1214184491.527.4530.8058.25ذكرصالح احمد عبد الكرٌم دمحم3281908322

غير هقبول810264491.527.4530.8058.25ذكرعبدهللا عبدالخبٌر احمد دمحم3291908585

غير هقبول1814144686.6325.9932.2058.19ذكردمحم عبدالعزٌز فاضل دمحم3301903976

غير هقبول1618124686.525.9532.2058.15ذكرهاشم رٌاض سعٌد سٌف3311904365

غير هقبول281064491.1327.3430.8058.14ذكرصالح دمحم مهٌوب احمد3321916356

غير هقبول2014144881.7524.5333.6058.13ذكردمحم احمد عبد العزٌز عبدهللا3331901840

غير هقبول1612204881.7524.5333.6058.13ذكردمحم عبدالسالم علً لاسم3341910122

غير هقبول2214124881.7524.5333.6058.13ذكراسامه عادل عبدالروؤف احمد3351908784

غير هقبول261644686.1325.8432.2058.04ذكرنشوان طاهر عبدالرلٌب عبدالرحمن3361908647

غير هقبول168224685.8825.7632.2057.96ذكرعبدالكرٌم احمد دمحم احمد عمٌل3371904581

غير هقبول261284685.8825.7632.2057.96ذكرتوهٌب عبدالجبار دمحم عبده الجبزي3381909127

غير هقبول1612184685.7525.7332.2057.93ذكرباسم عبدهللا ثابت عل3391909077ً

غير هقبول2210144685.6325.6932.2057.89ذكراحمد عبدالجلٌل سعٌد عبده3401908831

غير هقبول181610449027.0030.8057.80ذكرمرسل دمحم فاضل عمالن3411914324

غير هقبول818184489.8826.9630.8057.76ذكرعمر نبٌل عبدالمادر عل3421906784ً

غير هقبول186224685.1325.5432.2057.74ذكرٌاسر دمحم اسماعٌل احمد3431913761

غير هقبول188204685.1325.5432.2057.74ذكردمحم فواز دمحم عبدالمجٌد3441910060

غير هقبول1412204685.1325.5432.2057.74ذكرحسٌن احمد عبدالعزٌز عبدالحمٌد3451905049

غير هقبول818204685.1325.5432.2057.74ذكراحمد عبدالحكٌم عبدالرب ناج3461917460ً

غير هقبول2010144489.7526.9330.8057.73أنثىبسمة سعٌد علً فرحان3471902988

غير هقبول128244489.7526.9330.8057.73أنثىاٌثار انٌس عبدهللا عبدالواحد3481909162

غير هقبول2010184880.3824.1133.6057.71ذكرذا النون مختار عبده سٌف3491901890

غير هقبول1216144294.2528.2829.4057.68أنثىامٌمه علً عبدالحافظ صالح المباط3501903228ً
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غير هقبول101616429428.2029.4057.60ذكرعمر عبدالعزٌز دمحم مهٌوب3511909339

غير هقبول161016429428.2029.4057.60ذكراشرف صفوان صالح عبدهللا3521900688

غير هقبول88284489.2526.7830.8057.58ذكرنجم توفٌك احمد ابراهٌم دمحم الطٌب3531917794

غير هقبول1814144684.525.3532.2057.55ذكرسلٌم ٌوسف عبدالرزاق احمد3541903186

غير هقبول1612204879.7523.9333.6057.53ذكرانس عبدالجلٌل منصور دمحم3551910469

غير هقبول1210244684.1325.2432.2057.44ذكرعبدالرحمن صالح الدٌن سالم ممبل3561912627

غير هقبول412264293.3828.0129.4057.41ذكراٌهاب دمحم دمحم عبدالهادي3571914258

غير هقبول1218144488.6326.5930.8057.39ذكرصبري درهم عبدهللا شرف3581912567

غير هقبول1416144488.6326.5930.8057.39ذكرعرفات خلٌل مهٌوب احمد3591905696

غير هقبول1814124488.526.5530.8057.35ذكرهشام عبدالصمد عبدالرحمن دمحم3601908001

غير هقبول1210184097.6329.2928.0057.29أنثىامانً امٌن احمد سعٌد المحٌا3611904585

غير هقبول618184292.8827.8629.4057.26ذكرمجدي سرحان مهٌوب دمحم3621913643

غير هقبول812204097.529.2528.0057.25أنثىعائشة علً سٌف احمد الحماط3631911147ً

غير هقبول1018164488.1326.4430.8057.24ذكروائل عبدهللا علً دمحم3641905299

غير هقبول144244292.6327.7929.4057.19أنثىاٌه عبدالباسط احمد محً الدٌن3651903075

غير هقبول201684487.8826.3630.8057.16ذكراسحاق سعد سعٌد سٌف3661909735

غير هقبول1016164292.527.7529.4057.15أنثىنور علً دمحم الحاج مهدي3671906145

غير هقبول166224487.7526.3330.8057.13أنثىخلود سعٌد عبدالولً سٌف3681914253

غير هقبول1610164292.3827.7129.4057.11ذكردمحم عبدالسالم دمحم ناج3691916378ً

غير هقبول208144292.2527.6829.4057.08ذكرمجد فٌصل علً لحطان المحطان3701910277ً

غير هقبول208124096.8829.0628.0057.06أنثىابرار دمحم سعٌد لاسم الصالح3711910001ً

غير هقبول814224487.526.2530.8057.05ذكرعواد عبده علً دمحم3721917482

غير هقبول1416144487.3826.2130.8057.01ذكرمعتز باهلل دمحم طربوش لائد3731917738

غير هقبول148204291.8827.5629.4056.96أنثىاسماء عمر مهٌوب غالب3741913855

غير هقبول1014204487.1326.1430.8056.94ذكرخطاب عبدالمادر سٌف غٌالن3751913293

غير هقبول1210204291.6327.4929.4056.89ذكرمامون عبدالفتاح لاسم مصلح3761903831

غير هقبول1810144291.6327.4929.4056.89ذكرحسام طالل ذٌاب عبدهللا احمد3771906666

غير هقبول1414164486.8826.0630.8056.86ذكرابراهٌم حمود غالب رزاز3781912365

غير هقبول1218164682.1324.6432.2056.84ذكراكرم فٌصل حسان عبدالوال3791908422ً

غير هقبول1614124291.2527.3829.4056.78ذكرعبدهللا هزاع عبده دمحم سعٌد3801911705

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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Republic of Yemen           الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول146204095.8828.7628.0056.76أنثىمروى حمٌد محمود صالح3811911523

غير هقبول1010204095.8828.7628.0056.76أنثىسمٌة عبدالمجٌد شداد نصر الحمٌري3821917902

غير هقبول1020164681.8824.5632.2056.76ذكربلٌغ عبدهللا غالب مغلس3831908546

غير هقبول168184291.1327.3429.4056.74ذكراحمد خالد لائد احمد3841912798

غير هقبول248144681.7524.5332.2056.73ذكرعاصم دمحم فرحان سعٌد3851910030

غير هقبول1616144681.7524.5332.2056.73ذكراٌهاب عصام عبدالعزٌز عبدالعزٌز3861914681

غير هقبول106244095.7528.7328.0056.73أنثىامنه عبدالفتاح لاسم مصلح3871903795

غير هقبول2012124486.1325.8430.8056.64ذكرعبدالعزٌز لاسم ناجً عبدالعزٌز3881911890

غير هقبول20816448625.8030.8056.60ذكربرهان مهٌوب علً همام3891909116

غير هقبول1214184485.8825.7630.8056.56ذكردلٌل مهٌوب عبدالغنً عل3901911423ً

غير هقبول1016144095.1328.5428.0056.54أنثىانٌسة امٌن لاسم ٌح3911902903ً

غير هقبول2012124485.6325.6930.8056.49ذكراٌهاب عبدهللا احمد احمد3921904872

غير هقبول1812124290.1327.0429.4056.44ذكرامجد منٌر عبده دمحم3931911398

غير هقبول1016164289.8826.9629.4056.36أنثىدعاء احمد عبدهللا علً سعد الحضوري3941902805

غير هقبول412244094.528.3528.0056.35ذكرمهند عبدالسالم دمحم عبداللطٌف البركان3951905577ً

غير هقبول1412184485.1325.5430.8056.34ذكرحذٌفه علً عبده سٌف نصر3961903759

غير هقبول181412448525.5030.8056.30ذكرلٌس ماجد علً الصغٌر3971910527

غير هقبول616204289.6326.8929.4056.29ذكراسامه فؤاد سٌف عبدالفتاح3981911894

غير هقبول1010244484.8825.4630.8056.26ذكراحمد عبدالودود دمحم عبدالحمٌد3991903019

غير هقبول186204484.7525.4330.8056.23ذكرعبدهللا احمد علً صالح4001905511

غير هقبول1810144289.3826.8129.4056.21ذكرعبدالسالم عارف دمحم عبدالمجٌد المباط4011911110ً

غير هقبول1810124093.8828.1628.0056.16ذكردمحم عبدالحكٌم احمد عبدهللا المجٌدي4021908903

غير هقبول814184093.8828.1628.0056.16ذكرعٌاش زائد سلطان سٌف4031906751

غير هقبول2010104093.8328.1528.0056.15ذكرعزالدٌن عبدالسالم اسماعٌل سٌف4041901926

غير هقبول816204484.3825.3130.8056.11ذكرصادق انور احمد علً السباع4051903898ً

غير هقبول1412144093.6328.0928.0056.09أنثىدعاء انور دمحم احمد4061916211

غير هقبول1816104484.2525.2830.8056.08ذكرحسام عبدالرحمن غالب عبدهللا4071904274

غير هقبول1016164288.6326.5929.4055.99ذكرنزار شاهر عبدالدائم سعٌد4081912859

غير هقبول812224288.6326.5929.4055.99ذكربالل عزالدٌن عبده سعٌد4091909310

غير هقبول168204483.8825.1630.8055.96ذكربالل عبدهللا سٌف بن سٌف4101903050

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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Republic of Yemen           الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول1010224288.526.5529.4055.95ذكرمدٌن ٌاسر سعٌد سٌف4111908112

غير هقبول1210184093.1327.9428.0055.94ذكربكر لائد علً غالب الوجٌه4121905871

غير هقبول88264288.3826.5129.4055.91ذكردمحم لائد حسان بجاش4131918108

غير هقبول1014184288.3826.5129.4055.91ذكردمحم ولٌد عبدالوارث المجاهد4141908595

غير هقبول1216144288.3826.5129.4055.91ذكرامٌن عبده عبدالحمٌد عبدالجلٌل4151910227

غير هقبول188144092.8827.8628.0055.86ذكرعبدالرحمن سٌف علً سعٌد4161914112

غير هقبول186184288.1326.4429.4055.84أنثىامٌره عبدالوهاب دمحم عبدالرحمن4171901100

غير هقبول106244092.7527.8328.0055.83ذكرحسام نصر عبده عل4181904029ً

غير هقبول1014184287.8826.3629.4055.76ذكرعمر عبدالعزٌز علً احمد4191902724

غير هقبول108203897.1329.1426.6055.74أنثىرنا عبدالموى فائد عبدالجلٌل الشمٌري4201903539

غير هقبول2010124287.7526.3329.4055.73ذكرمالن دمحم لائد احمد الفهٌدي4211916645

غير هقبول141614448324.9030.8055.70ذكرنزار عبدالحكٌم عبده عباس4221910831

غير هقبول1614124287.526.2529.4055.65ذكراشرف عبد الرحمن سٌف عبده4231907297

غير هقبول810244287.2526.1829.4055.58ذكرحسام دمحم عبدالموي دمحم الشواف4241905067ً

غير هقبول1612144286.7526.0329.4055.43ذكرشكٌب دمحم علً دمحم نعمان4251908375

غير هقبول1610144091.1327.3428.0055.34ذكرمفٌد غالب عبدالملن احمد4261903046

غير هقبول1410164091.1327.3428.0055.34ذكرمازن عبدهللا عبدالخالك دمحم4271909815

غير هقبول141214409127.3028.0055.30ذكررٌاض عبدالمادر غالب همام4281908771

غير هقبول1214164286.2525.8829.4055.28أنثىسارة معاذ خالد هزبر4291914843

غير هقبول68264090.7527.2328.0055.23ذكربكٌل عبدهللا سعٌد ناجً الطٌار4301912861

غير هقبول1610144090.6327.1928.0055.19ذكرنشوان دمحم ممبل احمد4311909957

غير هقبول1012184090.6327.1928.0055.19ذكراحمد عبدالخبٌر احمد دمحم4321909443

غير هقبول1016184481.2524.3830.8055.18ذكردمحم نجٌب دمحم احمد الموادم4331908246

غير هقبول1410164090.527.1528.0055.15ذكرعدي معاذ حمٌد عل4341904091ً

غير هقبول1210204285.7525.7329.4055.13ذكراسامه دمحم احمد لائد4351915467

غير هقبول168164090.3827.1128.0055.11ذكراٌمن صمر عبدالسالم رزاز4361914949

غير هقبول101018389528.5026.6055.10ذكرحكٌم خالد عبدالواحد عبده الحكٌم4371912913ً

غير هقبول1210163894.8828.4626.6055.06ذكرحذٌفة رائد نجٌب علً شمسان4381902490

غير هقبول412264285.525.6529.4055.05ذكرعبدالكرٌم ثابت ابراهٌم غالب4391905794

غير هقبول812204090.1327.0428.0055.04ذكردمحم عمر سلطان احمد سالم4401904871ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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Republic of Yemen           الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول61420409027.0028.0055.00ذكرعزالدٌن دمحم عبدهللا مهٌوب سعٌد4411903687

غير هقبول1014143894.3828.3126.6054.91أنثىانهار عبدالرحمن عبدهللا حسن4421905910

غير هقبول101418428525.5029.4054.90ذكرٌعموب نصر لائد عبدالمادر4431905701

غير هقبول161016428525.5029.4054.90ذكرزهٌر دمحم عبدالمغنً عبدالواسع العامري4441911642

غير هقبول121812428525.5029.4054.90ذكرصهٌب علً عبده حسان4451913758

غير هقبول1214123894.1328.2426.6054.84ذكرطه عبدهللا غالب سٌف4461916520

غير هقبول228104089.3826.8128.0054.81ذكرعبدالرحمن علً عبدالرحمن عبدهللا4471909526

غير هقبول141416448024.0030.8054.80ذكررغدان علً عبدالحك حمٌد االثوري4481910754

غير هقبول1810124089.2526.7828.0054.78ذكراٌاد فٌصل لاسم لاسم4491903205

غير هقبول88223893.8828.1626.6054.76أنثىحنان عبده صالح دمحم4501903275

غير هقبول1810144284.525.3529.4054.75ذكردمحم سلطان عبدالولً ٌح4511902634ً

غير هقبول14818408926.7028.0054.70ذكردمحم كامل مثنى دمحم غالب الدهبل4521905163ً

غير هقبول141412408926.7028.0054.70أنثىمارٌه مطهر عبدالوهاب عبدالمادر4531909276

غير هقبول1214164284.1325.2429.4054.64ذكرسامً دمحم صالح ابراهٌم4541903883

غير هقبول161214428425.2029.4054.60ذكرنزار منصور احمد عبده سٌف4551910021

غير هقبول201210428425.2029.4054.60ذكرزهٌر فؤاد مهٌوب دمحم4561918836

غير هقبول128204088.6326.5928.0054.59ذكرٌزن عمر عبدالواسع سعٌد4571905228

غير هقبول168164088.6326.5928.0054.59ذكرفارس دمحم عبدالجلٌل غالب4581901575

غير هقبول1412144088.526.5528.0054.55أنثىشٌماء عبدالحبٌب دمحم طارش4591915740

غير هقبول106264283.7525.1329.4054.53ذكرفهد عبدهللا دمحم علً ثابت العرٌم4601911282ً

غير هقبول166184088.2526.4828.0054.48ذكرعبدالخالك سمٌرعبدالحمٌدراجح4611910311

غير هقبول816164088.1326.4428.0054.44ذكردمحم عبده دمحم ٌحٌى4621912657

غير هقبول2210104283.3825.0129.4054.41ذكراسامة مالن لاسم عبدهللا4631904483

غير هقبول161864087.8826.3628.0054.36ذكراثٌر دمحم علً عبدهللا4641917210

غير هقبول1410143892.527.7526.6054.35ذكرعزالدٌن حسام احمد دمحم مشعل4651912314

غير هقبول2010124283.1324.9429.4054.34ذكرعمر عبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز4661911646

غير هقبول1016164283.1324.9429.4054.34ذكرمعتصم صادق امٌن عبدالواسع4671918928

غير هقبول1410143892.3827.7126.6054.31ذكرتوفٌك حسن دمحم سعٌد الحسن4681903357ً

غير هقبول168184282.8824.8629.4054.26ذكرعمر عبدالعزٌز دمحم عبدهللا4691908353

غير هقبول816164087.526.2528.0054.25ذكرصالح الدٌن سعٌد لاسم دمحم4701906608

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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Republic of Yemen           الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول128183891.8827.5626.6054.16أنثىعصماء صادق لاسم عبدالمادر4711907675

غير هقبول2210104282.524.7529.4054.15ذكردمحم فؤاد عبدالعزٌز دمحم4721904778

غير هقبول1020124282.524.7529.4054.15ذكردمحم عبده احمد سٌف اسماعٌل4731911251

غير هقبول1614104087.1326.1428.0054.14ذكرحسام عبدالسالم حسن عبدهللا4741909476

غير هقبول1014143891.6327.4926.6054.09ذكراسامة دمحم عبدهللا عبدهللا4751902590

غير هقبول106223891.6327.4926.6054.09ذكرمحمود عبده سعٌد ناج4761910577ً

غير هقبول1610164282.2524.6829.4054.08ذكراٌاد طه دمحم عوض عمالن4771912756

غير هقبول1014123696.1328.8425.2054.04ذكراحمد عبدالواسع عبدهللا غالب4781916143

غير هقبول128183891.2527.3826.6053.98أنثىحنٌن احمد امٌن مهٌوب لائد4791902598

غير هقبول810244281.8824.5629.4053.96أنثىالمار دمحم علً عبده الطٌار4801910046

غير هقبول816164086.525.9528.0053.95ذكرلؤي دمحم علً دبوان4811903036

غير هقبول812204086.3825.9128.0053.91ذكرسالم عبدهللا سالم مهٌوب4821906394

غير هقبول208124086.3825.9128.0053.91ذكراسامة احمد دمحم لاسم السمٌع4831902505ً

غير هقبول101216389127.3026.6053.90ذكروضاح رشاد حمود احمد4841909492

غير هقبول6824389127.3026.6053.90ذكرعبدالموي صدٌك ناجً منصر4851910301

غير هقبول16148389127.3026.6053.90ذكررعد عبدالوارث عبده عل4861902780ً

غير هقبول814184086.2525.8828.0053.88ذكرانس علً دمحم سٌف4871912176

غير هقبول816143890.8827.2626.6053.86ذكرضٌاء احمد عبدالملن احمد صالح4881905686

غير هقبول181844086.1325.8428.0053.84ذكرسام عارف احمد عبده سٌف4891905620

غير هقبول142223890.7527.2326.6053.83ذكرانس عبده سعٌد لاسم4901905680

غير هقبول1216103890.7527.2326.6053.83ذكراالزهر نجٌب مجاهد علً الممطري4911913960

غير هقبول201263890.6327.1926.6053.79ذكردمحم نبٌل عبدالجلٌل فائد4921913259

غير هقبول612203890.6327.1926.6053.79ذكرانس عبدهللا عبده ممبل4931902222

غير هقبول1212164085.7525.7328.0053.73ذكرالفائد احمد فائد طاهر4941909829

غير هقبول1416124280.8824.2629.4053.66ذكردمحم خالد سعٌد عبدالواحد غالب4951911907

غير هقبول1210184085.525.6528.0053.65ذكرمعتصم انور مهٌوب دمحم4961913668

غير هقبول1412144085.3825.6128.0053.61ذكرعمرو عدنان سعٌد لاسم4971912873

غير هقبول1412103694.6328.3925.2053.59ذكرحسٌن محمود دمحم الحاج احمد الطٌب4981916353

غير هقبول221444085.2525.5828.0053.58ذكربشار عبدهللا عبدالوهاب عمالن4991907074

غير هقبول68243889.8826.9626.6053.56أنثىمنٌره عدنان عبدالجلٌل عبدالعزٌز5001908067

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة
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الثانوية
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االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول206144085.1325.5428.0053.54ذكرزاهر علً دمحم احمد5011913811

غير هقبول1410143889.7526.9326.6053.53ذكراحمد فتحً عبدالفتاح العرٌم5021912904ً

غير هقبول14620408525.5028.0053.50ذكرعالء دمحم عبدالملن احمد5031908005

غير هقبول1212164084.8825.4628.0053.46ذكرعلً عبدهللا طربوش عبدالجبار5041902636

غير هقبول1216103889.526.8526.6053.45ذكراٌمن شولً دمحم بن دمحم5051905958

غير هقبول168184280.1324.0429.4053.44ذكرحسام شكري عبدالحبٌب عبدهللا5061907157

غير هقبول1212164084.6325.3928.0053.39ذكراحمد عبدالحمٌد ثابت سعٌد5071909674

غير هقبول86264084.525.3528.0053.35ذكردمحم دمحم سعٌد احمد5081909007

غير هقبول1414124084.525.3528.0053.35ذكرالٌاس عبدالوارث علً الحاج5091904107

غير هقبول1016144084.3825.3128.0053.31ذكراسامة عبدهللا عبدالمادر حسن5101915521

غير هقبول101018388926.7026.6053.30ذكرعبدالحفٌظ اٌوب دمحم ردمان5111907046

غير هقبول128183888.8826.6626.6053.26ذكرمعتصم عبده عوض حسن5121911435

غير هقبول28283888.8826.6626.6053.26أنثىنسٌبة ودٌع عبدهللا دمحم االسودي5131909439

غير هقبول1412144084.1325.2428.0053.24أنثىالزهراء عبدالمؤمن ناجً احمد النمر5141906274

غير هقبول1414103888.7526.6326.6053.23ذكردمحم اسماعٌل علً سعٌد5151916448

غير هقبول1010163693.3828.0125.2053.21ذكرمازن منصور دمحم عبدالجلٌل5161912937

غير هقبول814204279.3823.8129.4053.21ذكرعمرو عبدالجبار علً عبده سعٌد5171912021

غير هقبول148163888.6326.5926.6053.19ذكردمحم سعٌد عبدالواحد احمد5181902831

غير هقبول1410164083.8825.1628.0053.16ذكرحمدي دمحم احمد عمالن5191917118

غير هقبول1810124083.8725.1628.0053.16أنثىرهام دمحم علً صالح حركاش5201904201

غير هقبول141683888.3826.5126.6053.11ذكرانس هائل علً دمحم محسن5211908463

غير هقبول814163888.2526.4826.6053.08أنثىاٌه سمٌر حزام عبدهللا فاضل5221908549

غير هقبول1610144083.525.0528.0053.05ذكردمحم عبدهللا غالب عبده5231902718

غير هقبول106223888.1326.4426.6053.04ذكرٌاسٌن عبدالوهاب ٌاسٌن منور5241903166

غير هقبول201464083.3825.0128.0053.01ذكرلابوس سعٌد احمد صالح5251903440

غير هقبول61418388826.4026.6053.00ذكرزاهً شكري سرحان مدهش5261913493

غير هقبول121214388826.4026.6053.00ذكرصالح دمحم سعٌد دمحم عل5271917181ً

غير هقبول168123692.6327.7925.2052.99أنثىسمر سامً عبدالوهاب العرٌم5281914661ً

غير هقبول128204083.2524.9828.0052.98ذكردمحم عبدالفتاح عبدهللا نعمان5291914231

غير هقبول1414103887.8826.3626.6052.96ذكردمحم صادق عبدهللا عبدالواحد5301914110

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول146183887.8826.3626.6052.96ذكرصادق دمحم عبدالرلٌب حسن5311913999

غير هقبول148163887.8826.3626.6052.96ذكرصخر عبدالواسع عبدهللا هزاع العامري5321903383

غير هقبول1216124083.1324.9428.0052.94ذكرحاتم عبدالكرٌم دمحم ممبل الضبٌع5331909664

غير هقبول101416408324.9028.0052.90ذكراحمد ناصر سعٌد احمد5341906270

غير هقبول810203887.526.2526.6052.85ذكررشٌد عبدهللا لائد ناجً الظلٌم5351913231ً

غير هقبول1210163887.526.2526.6052.85ذكرعٌسى خالد عبده علً الشٌبان5361909259ً

غير هقبول144183692.1327.6425.2052.84ذكردمحم عبدالرحمن ناجً عبدالغن5371914501ً

غير هقبول148143691.8827.5625.2052.76ذكرمصعب دمحم احمد عل5381912042ً

غير هقبول1610144082.524.7528.0052.75ذكردمحم غالب حسن سعٌد5391906199

غير هقبول61418388726.1026.6052.70ذكرمازن جالل فرحان عبداللطٌف5401910178

غير هقبول14168388726.1026.6052.70ذكربشار عبدالماهر احمد عبدالغن5411917658ً

غير هقبول181263691.527.4525.2052.65ذكرواصف عبدالعلٌم دمحم سٌف5421912344

غير هقبول1412144082.1324.6428.0052.64ذكرادٌب سعٌد عبدالوهاب لحطان5431904490

غير هقبول128183886.7526.0326.6052.63ذكرابراهٌم فٌصل عبدالوهاب احمد السماوي5441905720

غير هقبول188123886.7526.0326.6052.63ذكرابراهٌم دمحم احمد غالب سٌف النمر5451909909

غير هقبول1412103691.2527.3825.2052.58ذكرمعٌد عادل عبدالرلٌب احمد صالح5461907531

غير هقبول1610103691.2527.3825.2052.58ذكرعبدهللا دمحم عبدهللا مدهش5471914850

غير هقبول1016144081.8824.5628.0052.56ذكرمهند هشام احمد دمحم5481909380

غير هقبول616163886.525.9526.6052.55ذكردمحم جمال دمحم خالد5491909983

غير هقبول814184081.6324.4928.0052.49ذكررافت عصام عمالن احمد5501912815

غير هقبول181283886.2525.8826.6052.48ذكرامجد لحطان ناجً سعٌد5511908459

غير هقبول1012143690.8827.2625.2052.46أنثىمنى سلطان عبدهللا احمد الشٌبان5521912712ً

غير هقبول1012143690.8827.2625.2052.46ذكرحسام عبده ٌوسف دمحم5531910443

غير هقبول1414103886.1325.8426.6052.44ذكرخطٌب ناظر عبدالواحد عبده5541909031

غير هقبول1416104081.3824.4128.0052.41ذكرنصر احمد لاسم علً المروس5551903014ً

غير هقبول148143690.6327.1925.2052.39ذكرمنٌف انور عبده شمسان5561914246

غير هقبول141683885.8825.7626.6052.36ذكرعبدالكرٌم مصطفى هزاع احمد5571907076

غير هقبول1810103885.8825.7626.6052.36ذكرامٌر محسن سٌف فارع5581913903

غير هقبول610203690.527.1525.2052.35ذكرزاهر عبدالسالم احمد عبده5591909656

غير هقبول161212408124.3028.0052.30ذكرمصطفى عبدالباسط احمد دمحم الملٌك5601910940ً
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غير هقبول108203885.6325.6926.6052.29ذكربٌان حسن عبده دمحم االزعب5611908518ً

غير هقبول128204080.8824.2628.0052.26ذكرعبدالرحمن طارق دمحم عبدهللا5621916047

غير هقبول181844080.6324.1928.0052.19ذكرعبدهللا عبدالباسط عبدالحمٌد فارع5631914353

غير هقبول126224080.524.1528.0052.15ذكرعبدالرحمن حسٌن سعٌد صالح5641912229

غير هقبول810203885.1325.5426.6052.14ذكرالهٌثم طارق عبدالرلٌب عبدالواحد5651903655

غير هقبول812183884.8825.4626.6052.06أنثىحنٌن ٌوسف عٌسى عبدهللا الممطري5661912692

غير هقبول141483689.526.8525.2052.05ذكرحذٌفة عبدالباري احمد عل5671902788ً

غير هقبول816143884.7525.4326.6052.03ذكرحبٌب ناظر عبد الواحد عبده5681900371

غير هقبول1610103689.3826.8125.2052.01ذكرعلً احمد سٌف غالب5691909446

غير هقبول1010163689.3826.8125.2052.01ذكرخلٌل جبران عبدهللا سٌف5701909753

غير هقبول1212143884.525.3526.6051.95ذكرامجد منصور دائل عبده دمحم العرٌم5711913937ً

غير هقبول1210163884.3825.3126.6051.91ذكرجالل عبدهللا دمحم عبدالحمٌد5721913291

غير هقبول141483688.8826.6625.2051.86ذكراصٌل نبٌل شرف دمحم لاسم5731903496

غير هقبول1210143688.6326.5925.2051.79ذكردمحم خالد احمد عبدالرب5741914771

غير هقبول168103493.1327.9423.8051.74أنثىنهى جمٌل حسن لائد حٌدر5751915984

غير هقبول104223688.2526.4825.2051.68ذكردمحم احمد دمحم صالح الحمادي5761913548

غير هقبول122243883.3825.0126.6051.61ذكراحمد منصور عبده عبدهللا5771913238

غير هقبول121014368826.4025.2051.60ذكردمحم مطصفى دمحم احمد5781913144

غير هقبول121212368826.4025.2051.60ذكرمصعب سعٌد سٌف منصر5791912824

غير هقبول14148368826.4025.2051.60ذكردمحم سعٌد علً لائد5801908083

غير هقبول18144368826.4025.2051.60ذكراسامه دمحم صالح الجبٌل5811914633

غير هقبول1412123883.2524.9826.6051.58ذكرعٌسى عبدالجلٌل لاٌد احمد5821908869

غير هقبول18883492.527.7523.8051.55ذكرعبدالجلٌل محمود عبدالجلٌل لاسم5831903373

غير هقبول146163687.7526.3325.2051.53ذكردمحم عبدالكرٌم لاسم احمد5841909798

غير هقبول141483687.7526.3325.2051.53ذكربالل دمحم عبدهللا دمحم5851907436

غير هقبول181083687.6326.2925.2051.49ذكرعبدالمجٌد دمحم عبدهللا عبده5861911010

غير هقبول816123687.6326.2925.2051.49ذكرعمران سرحان عبدهللا عل5871917964ً

غير هقبول186103492.1327.6423.8051.44ذكرعلً لطف دمحم حسن الفتاح5881903915ً

غير هقبول88183492.1327.6423.8051.44أنثىدعاء عبدهللا سٌف حزام5891913500

غير هقبول188123882.7524.8326.6051.43ذكراحمد عبد الجبار عبدالواسع ابراهٌم5901903580
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غير هقبول88223882.6324.7926.6051.39ذكرمهند فهد غالب دمحم5911909842

غير هقبول86243882.524.7526.6051.35ذكرعمر عبدالكرٌم امٌن دمحم مغلس5921918406

غير هقبول1210163882.524.7526.6051.35ذكرعبدهللا امٌن عبده دمحم5931909327

غير هقبول148163882.1324.6426.6051.24ذكراسامة عبدالحمٌد عبدالمجٌد احمد الترك5941909553ً

غير هقبول1612103882.1324.6426.6051.24ذكرهارون هزاع عبده احمد5951910651

غير هقبول1010163686.6325.9925.2051.19ذكرمعتز فاروق سعٌد لاسم5961902556

غير هقبول1410103491.2527.3823.8051.18ذكرنبٌل علً علً صالح5971910417

غير هقبول108163491.1327.3423.8051.14ذكرعبدالرحمن احمد سعٌد دمحم5981918770

غير هقبول14128349127.3023.8051.10ذكرمجدالدٌن سعٌد حمود انعم5991907267

غير هقبول10816349127.3023.8051.10ذكررافد فوزي دمحم دمحم6001915174

غير هقبول16612349127.3023.8051.10ذكرعبدهللا عمر احمد لائد6011917156

غير هقبول188103686.2525.8825.2051.08ذكردمحم امٌن دمحم عبدالرزاق المحٌا6021909355

غير هقبول128163686.2525.8825.2051.08ذكراسامة حمٌد دمحم عبده6031910749

غير هقبول128143490.8827.2623.8051.06ذكرمصطفى فهمً عبدالوهلب عبدالمجٌد6041911850

غير هقبول121463295.3828.6122.4051.01ذكرحمدي انور شرف دمحم6051909429

غير هقبول16128368625.8025.2051.00ذكرالزبٌر عبدهللا احمد دمحم6061916314

غير هقبول10188368625.8025.2051.00ذكراسامه عبد االله لطف هزاع6071907108

غير هقبول181063490.6327.1923.8050.99ذكرعبدهللا احمد دبوان عل6081909654ً

غير هقبول121683685.8825.7625.2050.96ذكرعبدالخالك عبدهللا علً دمحم المعمري6091911023

غير هقبول108163490.527.1523.8050.95ذكرمازن علً ناجً احمد6101913118

غير هقبول1212103490.527.1523.8050.95ذكردمحم عبدهللا حمود عبدهللا6111915835

غير هقبول1212103490.3827.1123.8050.91أنثىمروه دمحم ردمان دمحم عل6121904681ً

غير هقبول88183490.3827.1123.8050.91ذكرجعفر دمحم احمد عبدالرلٌب6131902839

غير هقبول141410388124.3026.6050.90ذكردمحم طه عبده مهٌوب عل6141914512ً

غير هقبول1212123685.6325.6925.2050.89ذكراٌمن امٌن احمد مسعد6151911045

غير هقبول1610123880.8824.2626.6050.86ذكرولاص علً دمحم احمد طبله6161918616

غير هقبول62283685.3825.6125.2050.81ذكرسلمان دمحم عبدهللا الزبٌري6171908288

غير هقبول81016349027.0023.8050.80ذكردمحم عبده بن عبده سعد6181903474

غير هقبول1412123880.524.1526.6050.75ذكرجواد عبدالجبار غالب لائد6191904551

غير هقبول168103489.6326.8923.8050.69ذكردمحم سمٌر دمحم عثمان6201904782
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Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول108143294.2528.2822.4050.68ذكراسعد كمال حسن علً الحاج6211905827

غير هقبول148143684.8825.4625.2050.66ذكرعبد الحافظ اسماعٌل نصر غالب6221910306

غير هقبول1410123684.7525.4325.2050.63ذكراٌمن عبده دمحم عل6231910256ً

غير هقبول1012123489.3826.8123.8050.61أنثىبثٌنة عبدهللا دمحم دمحم عمٌل6241906278

غير هقبول128143489.2526.7823.8050.58ذكرعمار احمد سعٌد لاسم6251911635

غير هقبول148123489.2526.7823.8050.58ذكراحمد لاسم احمد سنان6261914268

غير هقبول121483489.2526.7823.8050.58ذكراحمد اسماعٌل احمد عبدالرحمن6271906930

غير هقبول1214103684.2525.2825.2050.48ذكروسٌم خالد احمد سٌف6281901780

غير هقبول148143684.2525.2825.2050.48ذكرزٌد جمال عبده دمحم6291913695

غير هقبول1014103488.8826.6623.8050.46ذكرعبدالواسع عبدالرحمن عبدالواسع عبده6301914954

غير هقبول1012123488.8826.6623.8050.46ذكربالل مشتاق عبده عل6311914140ً

غير هقبول18883488.8826.6623.8050.46أنثىافنان طارق احمد سعٌد6321906905

غير هقبول1212123684.1325.2425.2050.44ذكرسراج الدٌن انور سٌف جازم6331913443

غير هقبول812123293.3828.0122.4050.41ذكررضوان علً عبدالرحٌم عبده6341909110

غير هقبول122063879.3123.7926.6050.39ذكرهٌثم عبدالجلٌل احمد دمحم جامل6351910005

غير هقبول121663488.6326.5923.8050.39ذكررٌاض عبدالملن سٌف عبدالغن6361913018ً

غير هقبول814163879.1323.7426.6050.34ذكراسامه احمد علً صالح6371907478

غير هقبول121010329327.9022.4050.30أنثىشٌماء حاشد سٌف لاسم6381910740

غير هقبول161083488.2526.4823.8050.28ذكرمالن عبدالكرٌم عبدهللا نصر6391901687

غير هقبول128123292.6327.7922.4050.19ذكرثابت عبدالحلٌم ثابت عثمان الحكٌم6401917587ً

غير هقبول86203487.8826.3623.8050.16ذكرمروان عبدالملن اسماعٌل سالم الفرٌد6411911994

غير هقبول86223682.8824.8625.2050.06ذكرطه علً عبدالودود دمحم عبدهللا6421915574

غير هقبول1210123487.526.2523.8050.05ذكرصادق علً علً حٌدر6431917653

غير هقبول121463292.1327.6422.4050.04ذكرمنٌر احمد سفٌان عبده غالب6441907381

غير هقبول1214103682.7524.8325.2050.03ذكرعبدالرحمن احمد سعٌد هزاع6451908465

غير هقبول141463487.3826.2123.8050.01ذكرشهاب دمحم عبدالواسع روحان الشرٌف6461918196

غير هقبول1412103682.6324.7925.2049.99ذكررشٌد عبدالرحمن احمد ٌحٌى6471906773

غير هقبول810183682.6324.7925.2049.99ذكرعمرو عادل دمحم علً احمد6481902656

غير هقبول106183487.2526.1823.8049.98ذكربدر بدري صالح دمحم احمد6491905747

غير هقبول126143291.8827.5622.4049.96ذكرٌاسٌن عبدالعزٌز علً دمحم العسال6501907444ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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Republic of Yemen           الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول1012143682.3824.7125.2049.91ذكرعبدالملن مروان عبدالغنً راشد6511903807

غير هقبول12814348726.1023.8049.90أنثىخوله علً سٌف احمد حزام6521914254

غير هقبول106163291.6327.4922.4049.89ذكربلٌغ عدنان عبدالرلٌب سٌف6531903180

غير هقبول1012103291.6327.4922.4049.89ذكرابوبكر عبدالباسط دمحم البحر6541906761

غير هقبول1410123682.2524.6825.2049.88ذكرعٌسى فوزي عبدالوالً دمحم عبدالرحٌم6551913360

غير هقبول121483486.8826.0623.8049.86ذكروسٌم والً مرشد سعٌد الكوري6561917734

غير هقبول16883291.527.4522.4049.85ذكرنادر عبدهللا عبده نصر6571908087

غير هقبول610203682.1324.6425.2049.84أنثىنورة عبدالواحد مرشد سعٌد6581903547

غير هقبول88203682.1324.6425.2049.84ذكرابراهٌم فوزي سعٌد دمحم6591905857

غير هقبول1410103486.7526.0323.8049.83ذكرطه حسٌن عبدالرسول عل6601912045ً

غير هقبول1410103486.7526.0323.8049.83ذكرغالب عادل غالب محسن6611906502

غير هقبول161010368224.6025.2049.80ذكراحمد عبدالناصر عمالن دمحم المدس6621904632ً

غير هقبول1010123291.2527.3822.4049.78ذكرعبدالباري سٌف ابراهٌم ثابت المرٌض6631911704ً

غير هقبول1210143681.8824.5625.2049.76أنثىصفاء عبدهللا احمد دمحم6641911808

غير هقبول1214103681.8824.5625.2049.76ذكررافع عبدالرحمن صادق محمود6651906892

غير هقبول88203681.8824.5625.2049.76ذكراحمد دمحم هزاع علً راجح6661904212

غير هقبول141283486.525.9523.8049.75ذكرعلً احمد علً سلطان6671910095

غير هقبول1014103486.525.9523.8049.75ذكرعمار عبدالحك احمد سٌف السالم6681903326ً

غير هقبول616123486.525.9523.8049.75ذكراٌاد حزام دمحم عساج6691907100

غير هقبول148123486.525.9523.8049.75ذكرحافظ ابراهٌم عبده سعٌد6701903418

غير هقبول148103291.1327.3422.4049.74ذكرالحسن علً حسن غالب6711913848

غير هقبول126163486.2525.8823.8049.68ذكرامن مفٌد عبدالغنً عبدهللا6721906547

غير هقبول612163486.2525.8823.8049.68ذكرحسٌن عبدهللا سلطان عبدهللا6731908283

غير هقبول814123486.1325.8423.8049.64ذكركمال دمحم صالح ابراهٌم6741904676

غير هقبول814123486.1325.8423.8049.64أنثىسها صالح سلٌمان دمحم االصبح6751903765ً

غير هقبول814103290.7527.2322.4049.63ذكرارشد دمحم عبدهللا ابراهٌم6761913530

غير هقبول10816348625.8023.8049.60ذكرهشام دمحم عبدهللا دمحم بشٌر6771902754

غير هقبول4822348625.8023.8049.60ذكررائف احمد سعٌد عبده6781913752

غير هقبول1014103485.8825.7623.8049.56ذكرهارون عبدالموي صالح فرحان6791902541

غير هقبول1412103681.1324.3425.2049.54ذكردمحم سٌف عبدهللا عثمان الفودع6801904000ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 
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الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول612143290.3827.1122.4049.51ذكراكرم طالل ثابت سٌف6811906241

غير هقبول126163485.6325.6923.8049.49ذكرشاكر مهٌوب سفٌان لحطان السفٌان6821903930ً

غير هقبول168103485.6325.6923.8049.49ذكرعٌسى عبدالحكٌم عبده احمد6831910585

غير هقبول812123290.2527.0822.4049.48أنثىسها فٌصل علً احمد6841912570

غير هقبول161083485.525.6523.8049.45ذكرعدي عبدالرحمن عبدهللا عثمان الشٌبان6851910302ً

غير هقبول121483485.3825.6123.8049.41ذكردمحم عنٌنً علً عنٌن6861904560ً

غير هقبول126163485.3825.6123.8049.41ذكرعبده مطٌوف رسام عل6871908839ً

غير هقبول106163289.8826.9622.4049.36ذكرطه عبدالحافظ نصر عبدالرحمن6881917016

غير هقبول146143485.1325.5423.8049.34ذكرلصً عبدالملن عبدهللا صالح6891909893

غير هقبول1010123289.7526.9322.4049.33أنثىهدٌل عبدهللا احمد عبٌد احمد6901913129

غير هقبول201023289.7526.9322.4049.33ذكرعبدالسالم عبدهللا احمد عبدالحمٌد6911910326

غير هقبول14146348525.5023.8049.30ذكرعلً عبدهللا دمحم فاٌع6921909415

غير هقبول141010348525.5023.8049.30ذكرخالد دمحم غالب سعد الراجح6931901681ً

غير هقبول1210103289.526.8522.4049.25ذكرمهٌب ٌفوز دمحم دمحم6941906322

غير هقبول1014123680.1324.0425.2049.24ذكرانس شهاب حسن سٌف6951902720

غير هقبول16218368024.0025.2049.20ذكرباسم عبدهللا دمحم سٌف6961912574

غير هقبول108143289.2526.7822.4049.18ذكرعمر عبدلرحمن علً عبده 6971910002

غير هقبول106143093.8828.1621.0049.16ذكرسلمان وهٌب ٌاسٌن دمحم االسودي6981910093

غير هقبول814123484.525.3523.8049.15ذكرعبدالرحمن عبدالسالم علً عبدهللا6991908457

غير هقبول1212103484.525.3523.8049.15ذكرنشوان سعٌد مهٌوب عبده7001910009

غير هقبول128123289.1326.7422.4049.14أنثىبلمٌس احمد لحطان النوٌه7011911370ً

غير هقبول1010143484.3825.3123.8049.11ذكرانور احمد عبده ناج7021906471ً

غير هقبول6818328926.7022.4049.10ذكرعمر عبدالعزٌز طائف علً دمحم7031914064

غير هقبول414123093.6328.0921.0049.09ذكررفٌع غالب علً عبدالغنً مراد7041914321

غير هقبول412143093.528.0521.0049.05ذكرشمسان سعٌد علً عثمان7051912601

غير هقبول1410123679.523.8525.2049.05ذكراواب دمحم سٌف مرشد7061913549

غير هقبول610163288.7526.6322.4049.03ذكرمروان عبدالملن عبدهللا دمحم7071914218

غير هقبول86183288.6326.5922.4048.99ذكرمعاذ علً حازم عبدالوهاب7081903114

غير هقبول814103288.6326.5922.4048.99ذكرمهاب هشام ردمان سعٌد7091909875

غير هقبول126163483.8825.1623.8048.96ذكرسعٌد علً ناجً عبدهللا الشٌبه7101914732

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 
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االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول1410103483.8825.1623.8048.96ذكرعٌسى علً دمحم عبدالجبار البرٌه7111903752ً

غير هقبول810143288.526.5522.4048.95ذكرحسٌن عبدالمعطً احمد سعٌد7121907455

غير هقبول614143483.7525.1323.8048.93ذكراسامة غانم غالب لائد7131913114

غير هقبول14412309327.9021.0048.90ذكرحسام علً اسماعٌل ٌوسف العمري7141910738

غير هقبول106143092.8827.8621.0048.86ذكرمشٌل منٌر دمحم عبدالرحمن7151909173

غير هقبول1210103288.1326.4422.4048.84ذكرعبدهللا دمحم غالب البركان7161908853ً

غير هقبول121283288.1326.4422.4048.84ذكراحمد دمحم علً غالب راشد7171903149

غير هقبول412183483.3825.0123.8048.81ذكرفراس عبدالكرٌم اسماعٌل عبدهللا الشحم7181908855ً

غير هقبول164143483.2524.9823.8048.78ذكراسامه عبداللطٌف حمود الشواف7191905021ً

غير هقبول141463483.2524.9823.8048.78ذكرابوبكر عبده مهٌوب عمالن المخمري7201909871

غير هقبول141083287.7526.3322.4048.73ذكرحسام حسن احمد حوفك7211918608ً

غير هقبول121210348324.9023.8048.70ذكرزكرٌا عبدالرلٌب عبدهللا اسماعٌل7221906408

غير هقبول1010123287.526.2522.4048.65ذكرحسام احمد عبدالجلٌل العبادي7231908184

غير هقبول101683482.6324.7923.8048.59ذكرعبدالنور دمحم دمحم صالح7241902646

غير هقبول108163482.6324.7923.8048.59ذكربكٌل فٌصل سعٌد دمحم احمد7251906940

غير هقبول1212103482.524.7523.8048.55ذكرعمر عبدالعزٌز مرشد احمد7261904390

غير هقبول141463482.524.7523.8048.55ذكرحسن علً عبده سٌف حسان7271909032

غير هقبول810123091.7527.5321.0048.53ذكرعبدالرحمن عبدالسالم نصر حسن7281918499

غير هقبول146103091.7527.5321.0048.53ذكراٌمن عبدهللا عبدهللا حسان التمٌم7291904631ً

غير هقبول141283482.3824.7123.8048.51ذكربسام سعٌد احمد عبدالرحمن الدرحم7301910132ً

غير هقبول141243091.527.4521.0048.45ذكردمحم عبده احمد حمود7311904278

غير هقبول101283091.527.4521.0048.45ذكراحمد دمحم علً عبدهللا الكعدل7321913087ً

غير هقبول610163286.7526.0322.4048.43ذكرعمار فواد دمحم عبدهللا7331916720

غير هقبول144143286.7526.0322.4048.43ذكرهارون احمد عبدالجبار عبدهللا7341905266

غير هقبول161243286.7526.0322.4048.43ذكردمحم صادق احمد عبدالرحمن7351902016

غير هقبول16126348224.6023.8048.40ذكردمحم ناجً علً عبدالمادر7361911230

غير هقبول121083091.2527.3821.0048.38ذكرعبدالرحمن احمد حمود احمد7371907261

غير هقبول8166309127.3021.0048.30ذكراحمد نبٌل احمد صالح االشعري7381903207

غير هقبول1012123481.6324.4923.8048.29ذكرموسى علً سعٌد مهٌوب7391906744

غير هقبول86203481.6324.4923.8048.29ذكرصهٌب دمحم عبدهللا دمحم7401909943

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول18863286.2525.8822.4048.28ذكرمروان مشعل حمود ثابت7411912999

غير هقبول416123286.2525.8822.4048.28ذكرمنمذ مروان احمد سٌف7421910014

غير هقبول410163090.8827.2621.0048.26ذكروسام سعٌد دمحم شاهر العرٌم7431908848ً

غير هقبول146103090.8827.2621.0048.26ذكركمال هاشم علً عبدالواسع7441906649

غير هقبول12614328625.8022.4048.20ذكرزٌاد دمحم سٌف دمحم7451916708

غير هقبول1012103285.8825.7622.4048.16ذكرعبدهللا احمد ناجً اسماعٌل7461904078

غير هقبول101283090.527.1521.0048.15ذكرعزالدٌن احمد عبدالرحمن دمحم7471917017

غير هقبول126123090.527.1521.0048.15ذكراحمد علً سٌف ناشر7481903990

غير هقبول1210123481.1324.3423.8048.14ذكرنواف عصام عبدالواسع دمحم احمد7491912805

غير هقبول61018348124.3023.8048.10ذكرهشام عبدالعزٌز احمد عل7501913560ً

غير هقبول16810348124.3023.8048.10ذكرمبارن دمحم عبدالخالك فاضل7511905056

غير هقبول8818348124.3023.8048.10ذكرعبدهللا عبدالجلٌل لاسم سعٌد7521911554

غير هقبول81610348124.3023.8048.10ذكردمحم عبدالغنً لطف عبدهللا7531918813

غير هقبول81863285.6325.6922.4048.09ذكراكرم عبدهللا دمحم عبدهللا المدس7541910712ً

غير هقبول814103285.525.6522.4048.05ذكراٌهاب عبدالسالم دمحم لائد7551911259

غير هقبول126143285.3825.6122.4048.01ذكرمعتصم عارف عبدالسالم سٌف7561910837

غير هقبول148123480.6324.1923.8047.99ذكردمحم اٌوب عبدهللا حمود7571918130

غير هقبول128143480.6324.1923.8047.99ذكراسامه سامً لاسم احمد الممطري7581908220

غير هقبول88143089.8826.9621.0047.96أنثىحنٌن عبدالرحمن علً عبدهللا7591908901

غير هقبول12882894.528.3519.6047.95ذكرادرٌس عبدالباسط سعٌد اسماعٌل7601913301

غير هقبول148123480.3824.1123.8047.91ذكرابراهٌم دمحم محسن سٌف7611902696

غير هقبول121010328525.5022.4047.90ذكردمحم عبدالوهاب فرحان سٌف7621911503

غير هقبول612123089.6326.8921.0047.89ذكرامٌن فائز امٌن احمد عماد7631909928

غير هقبول121283284.8825.4622.4047.86ذكرالزبٌر دمحم احمد دمحم7641912458

غير هقبول618103480.1324.0423.8047.84ذكروجدي عبدالحفٌظ عبدالودود عبدالرب7651907440

غير هقبول88163284.7525.4322.4047.83ذكرصهٌب عبده دمحم صالح7661908617

غير هقبول1010103089.3826.8121.0047.81ذكرحذٌفة سعٌد احمد عبده7671908837

غير هقبول8818348024.0023.8047.80ذكردمحم عبدهللا دمحم سٌف7681904766

غير هقبول16126348024.0023.8047.80ذكرادرٌس ادٌب عبدالموي نعمان7691913075

غير هقبول810143284.6325.3922.4047.79ذكرعبدالرحمن صادق لاسم عبده لحطان7701912403

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول148103284.6325.3922.4047.79ذكرتوهٌب علً ممبل دمحم7711914244

غير هقبول810123089.1826.7521.0047.75ذكراسعد بكٌل لاسم دمحم7721916479

غير هقبول1012103284.3825.3122.4047.71ذكرعمرو انٌس منصور سعٌد احمد7731909042

غير هقبول10128308926.7021.0047.70ذكراوسان عبدالعزٌز ٌاسٌن راجح7741902970

غير هقبول418103284.1325.2422.4047.64ذكرمحمــد كامل حسان محمــد7751908504

غير هقبول88122893.3828.0119.6047.61ذكراحمد معمر عبده صالح الهمدان7761902922ً

غير هقبول108163479.1323.7423.8047.54ذكرعمار بدر سعٌد حسن البرٌه7771910044ً

غير هقبول814103283.7525.1322.4047.53ذكرمنٌف عبدالرحمن علً مهٌوب7781909814

غير هقبول1210103283.7525.1322.4047.53ذكرممداد عبدالفتاح علً لراضة7791909713

غير هقبول161063283.7525.1322.4047.53ذكررافد عادل احمد ممبل سعٌد العبس7801918405ً

غير هقبول121463283.6325.0922.4047.49ذكرجمال عبدالناصر عبدهللا لاسم7811906569

غير هقبول16883283.3825.0122.4047.41ذكرشاهر عبدالموي شائف فارع7821914706

غير هقبول10128308826.4021.0047.40ذكرصفوان دمحم علً ممبل7831912654

غير هقبول141042892.6327.7919.6047.39ذكرجمال جمٌل شرف عثمان7841909876

غير هقبول614103087.8826.3621.0047.36ذكرحذٌفة عبدالماهر دمحم عبدهللا7851908468

غير هقبول121062892.3827.7119.6047.31ذكرعبدالرحمن سعٌد دمحم حسان الحسن7861908204ً

غير هقبول144102892.2527.6819.6047.28ذكرامجد هشام عبده سعٌد احمد7871902974

غير هقبول106163282.8824.8622.4047.26ذكراحمد توفٌك عبده دمحم سٌف الدوش7881906599

غير هقبول1012103282.7524.8322.4047.23ذكرعبدهللا هزاع احمد ناج7891918545ً

غير هقبول18843087.2526.1821.0047.18ذكروضاح شائف دمحم سعد7901914016

غير هقبول12882891.8827.5619.6047.16ذكردمحم عبداللطٌف مهٌوب عمالن7911911999

غير هقبول148103282.524.7522.4047.15ذكرانور امٌن دمحم سالم7921903864

غير هقبول126143282.3824.7122.4047.11ذكرمعاذ بكٌل علً هائل الشمٌري7931911209

غير هقبول10128308726.1021.0047.10ذكرعمر عبدهللا لائد عبدهللا7941915569

غير هقبول1010123282.2524.6822.4047.08ذكركامل عبدهللا عبدالمجٌد عبدالرحمن7951917310

غير هقبول121083086.8826.0621.0047.06أنثىشٌماء حسن علً سٌف7961905367

غير هقبول146123282.1324.6422.4047.04ذكرمحمود دمحم عبده مصلح7971903836

غير هقبول121263086.7526.0321.0047.03ذكرذي النون فٌصل عبدالولً عبدالمعط7981912748ً

غير هقبول128123281.8824.5622.4046.96ذكرعمر توفٌك عبدهللا غالب الٌوسف7991912808ً

غير هقبول141083281.8824.5622.4046.96ذكرٌاسٌن عادل دمحم مجاهد8001912089

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 
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الوعدل 
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الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول161243281.8824.5622.4046.96أنثىشذى ٌونس عبدالبالً مجاهد8011911369

غير هقبول88163281.8824.5622.4046.96ذكرعبدهللا عبدالرحٌم دمحم ثابت8021908965

غير هقبول121083086.3825.9121.0046.91ذكرمروان عبدالحمٌد سعٌد عبدالسالم8031914795

غير هقبول101283086.3825.9121.0046.91ذكرضٌاء علً لاسم سٌف محسن8041908803

غير هقبول88143086.2525.8821.0046.88ذكردمحمعلً عبدهللا لاسم الحاجب8051914304ً

غير هقبول12144308625.8021.0046.80ذكربشٌر عبدهللا عبدالولً شمسان8061914243

غير هقبول8148308625.8021.0046.80ذكراٌاد عبدالملن احمد دمحم8071903025

غير هقبول12164328124.3022.4046.70ذكرٌوسف جمال سعٌد عل8081917413ً

غير هقبول8108269528.5018.2046.70أنثىامة الرحمن مراد علً مسعد8091908874

غير هقبول81483085.6325.6921.0046.69ذكردمحم عبده ناجً سٌف8101904216

غير هقبول141443280.8824.2622.4046.66ذكرامٌن عبدهللا عبده ثابت الهٌصم8111913310ً

غير هقبول108102889.8826.9619.6046.56ذكرحسام دمحم عبدالمجٌد علً حسام8121909643

غير هقبول1210103280.524.1522.4046.55أنثىصفٌة جمٌل احمد عبده ثابت8131909136

غير هقبول610143085.1325.5421.0046.54ذكراحمد عفٌف عبدهللا عبده8141909932

غير هقبول61212308525.5021.0046.50ذكراحمد نجٌب احمد عبدالملن العبس8151903572ً

غير هقبول810123084.8825.4621.0046.46ذكرسعٌد عبده علً احمد8161913115

غير هقبول88143084.7525.4321.0046.43ذكراحمد خالد دمحم احمد8171906723

غير هقبول161043084.6325.3921.0046.39ذكرعبدالرحٌم عارف عبدهللا عبدالرحٌم8181910252

غير هقبول610163279.8823.9622.4046.36ذكرهانً عبدالواحد عبدالفتاح عثمان8191918272

غير هقبول010203084.525.3521.0046.35ذكرماهرعبدالواسع احمد لائد المخالف8201902256ً

غير هقبول810123084.3825.3121.0046.31ذكركامل دمحم مهٌوب لاسم8211909059

غير هقبول16683084.3825.3121.0046.31ذكردمحم خالد احمد عبدالغنً الممرم8221909868ً

غير هقبول1486288926.7019.6046.30ذكرعبدهللا حمٌد احمد دمحم غالب8231907868

غير هقبول66183084.2525.2821.0046.28ذكرعبدالعزٌز دبوان سعٌد دمحم ذٌاب8241917806

غير هقبول810102888.7526.6319.6046.23ذكراسامة عبدهللا غالب عبده8251911679

غير هقبول10812308425.2021.0046.20ذكرعرفات نبٌل دمحم شمسان الزرٌم8261918365ً

غير هقبول128103083.8825.1621.0046.16أنثىروٌدا دمحم احمد عبدالجلٌل8271903089

غير هقبول164103083.8825.1621.0046.16ذكرجمال امٌن عبدالحمٌد ممبل العاصم8281908782ً

غير هقبول101442888.526.5519.6046.15ذكردمحم عبدالسالم عبدالرحمن عل8291911846ً

غير هقبول8810269327.9018.2046.10أنثىدنٌا مصطفى دمحم غانم العهام8301908299ً
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(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 
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االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول128103083.6325.0921.0046.09ذكراصٌل صادق دمحم ناجً الصبري8311919064

غير هقبول126102888.2526.4819.6046.08ذكرعبدهللا جمٌل عبدهللا عبدالعزٌز المباط8321909783ً

غير هقبول128103083.525.0521.0046.05ذكرهالل دمحم ناصر عجمان العمران8331909825ً

غير هقبول121083083.525.0521.0046.05ذكررهٌب عبدالحفٌظ مهٌوب احمد8341905347

غير هقبول16662888.1326.4419.6046.04ذكرمنتظر صادق عبد هللا عبدالواحد الطٌار8351914263

غير هقبول81010288826.4019.6046.00ذكررمزي عبده علً علً لحطان8361909177

غير هقبول8812288826.4019.6046.00ذكرعمرو فٌصل علً احمد العمالن8371917547ً

غير هقبول810123083.2524.9821.0045.98أنثىهالة عبدالغنً سعٌد سٌف8381906261

غير هقبول16642692.527.7518.2045.95أنثىفضٌله ٌحٌى لاسم احمد الرٌم8391905152ً

غير هقبول141063083.1324.9421.0045.94ذكرعاصم حمٌد علً عبده غالب8401913702

غير هقبول141063083.1324.9421.0045.94ذكرعبدالسالم عبدالجلٌل سعٌد علً العامري8411906709

غير هقبول1010103083.1324.9421.0045.94ذكرعبدالرحمن طه هائل عبده حاجب8421905707

غير هقبول810102887.7526.3319.6045.93ذكرعلً مصطفى عبده راوح الشٌبان8431906405ً

غير هقبول88122887.7526.3319.6045.93ذكراوٌس احمد صالح غالب8441913697

غير هقبول108123082.8824.8621.0045.86ذكراوسان دمحم احمد ثابت الممطري8451913450

غير هقبول108102887.526.2519.6045.85ذكرعبدالناصر عبدالجلٌل عبده اسماعٌل8461912418

غير هقبول128103082.7524.8321.0045.83ذكردمحم طه دمحم علً حزام الغالب8471911253ً

غير هقبول104163082.7524.8321.0045.83ذكراحمد مختار احمد نعمان8481902531

غير هقبول88122887.3826.2119.6045.81ذكرعبدهللا سعٌد عبدهللا سٌف8491911011

غير هقبول610143082.524.7521.0045.75ذكرهٌثم هزاع علً دمحم8501918087

غير هقبول121263082.3824.7121.0045.71ذكرهالل خالد عبده غانم8511913513

غير هقبول10612288726.1019.6045.70ذكرعبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز خالد8521913319

غير هقبول88122886.8826.0619.6045.66أنثىٌسرى توفٌك عبدالكرٌم دمحم8531908619

غير هقبول126102886.8826.0619.6045.66ذكرهٌثم سعٌد دمحم سلطان8541908213

غير هقبول144123082.1324.6421.0045.64ذكرمجد سهٌم دمحم عنتر8551904161

غير هقبول212122691.3827.4118.2045.61أنثىاسماء دمحم احمد دمحم سعٌد8561906211

غير هقبول10812308224.6021.0045.60ذكرعبدهللا وهٌم جعفر عبدهللا8571912893

غير هقبول8810269127.3018.2045.50ذكربدر الدٌن جمال حمٌد عبدالجبار8581903456

غير هقبول161022886.1325.8419.6045.44ذكرعرفات دمحم احمد سالم8591913412

غير هقبول1010103081.2524.3821.0045.38ذكرعمر عبدالرحمن سعٌد احمد8601904725
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(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 
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غير هقبول121083081.1324.3421.0045.34ذكردمحم حمٌد طه ثابت8611901102

غير هقبول12682690.3827.1118.2045.31أنثىعائشه احمد علً سٌف8621917845

غير هقبول81082690.2527.0818.2045.28ذكرمدٌن احمد سنان احمد8631909796

غير هقبول61282690.2527.0818.2045.28أنثىمالن عبدالملن حمٌد دمحم8641914656

غير هقبول10682494.8928.4716.8045.27أنثىخلود امٌن دمحم حسان8651905579

غير هقبول68163080.8824.2621.0045.26ذكردمحم احمد عبدهللا منصور8661905951

غير هقبول101283080.8824.2621.0045.26ذكرعمران عارف عبدالسالم دمحم8671906468

غير هقبول14482690.1327.0418.2045.24ذكرعالء عبدالحفٌظ ابراهٌم دمحم8681912000

غير هقبول412122885.1325.5419.6045.14ذكراسامة عبدالموي ممبل حٌدر الحمٌدي8691913162

غير هقبول106102689.7526.9318.2045.13ذكرزٌاد دمحم دمحم عبده8701906860

غير هقبول18483080.3824.1121.0045.11أنثىابتهال سعٌد دمحم عل8711910597ً

غير هقبول104122689.6326.8918.2045.09ذكرمشتاق دمحم عبدهللا دمحم8721913057

غير هقبول121083080.2524.0821.0045.08ذكرعدٌل عادل عبدهللا دمحم حسن8731913273

غير هقبول610122884.8825.4619.6045.06ذكرحازم نبٌل عبده حزام8741909250

غير هقبول81082689.526.8518.2045.05أنثىامٌمه عبده سٌف دمحم احمد8751914548

غير هقبول18462884.7525.4319.6045.03ذكربشر رشٌد علً عبدهللا8761913581

غير هقبول61462689.2526.7818.2044.98ذكرانٌس علً احمد دمحم8771910758

غير هقبول108102884.3825.3119.6044.91ذكرزٌاد فٌصل احمد احمد عل8781913571ً

غير هقبول61010268926.7018.2044.90أنثىشذا عبدهللا ابراهٌم دمحم حمود8791904980

غير هقبول61482884.2525.2819.6044.88ذكرعاصم سلطان احمد سالم8801914169

غير هقبول10682493.528.0516.8044.85أنثىرونٌة توفٌك دمحم عبدهللا العامري8811913002

غير هقبول10144288425.2019.6044.80ذكرزكً عبدهللا دمحم نصر8821917496

غير هقبول10126288425.2019.6044.80ذكرخالد احمد عبده الحاج عل8831909919ً

غير هقبول10108288425.2019.6044.80ذكراحمد عبدالجلٌل احمد عل8841914848ً

غير هقبول14410288425.2019.6044.80ذكررافت منٌر عبده مهٌوب8851911949

غير هقبول18622688.6326.5918.2044.79ذكرموسى رضوان عبدالواحد عمالن8861918885

غير هقبول10862493.2527.9816.8044.78ذكرعرفات علً سعٌد احمد سٌف الزغروري8871908115

غير هقبول104142883.8825.1619.6044.76ذكرعكاشه نجٌب ثابت عبدالخالك8881913935

غير هقبول68142883.8825.1619.6044.76ذكرانس احمد دمحم حسن عبدهللا8891916554

غير هقبول810102883.7525.1319.6044.73ذكرمجد عبدالواسع مجاهد سعٌد8901916444
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غير هقبول10682492.8827.8616.8044.66ذكرحسٌن عبدالحمٌد احمد شرف االموي8911910822

غير هقبول4220268826.4018.2044.60ذكردمحم فوزي سعٌد دمحم صالح الشٌبان8921917861ً

غير هقبول86122687.8826.3618.2044.56ذكراحمد عبدالغنً حمٌد ٌحٌى8931905563

غير هقبول61262492.527.7516.8044.55ذكرحذٌفة عبدالرلٌب عباس نعمان8941908090

غير هقبول86102492.3827.7116.8044.51ذكرعماد عبدالسمٌع عبدهللا دمحم8951901219

غير هقبول1486288324.9019.6044.50ذكردمحم صدٌك لائد عبده8961900752

غير هقبول8812288324.9019.6044.50ذكردمحم عبده علً حسن سالم8971912326

غير هقبول41212288324.9019.6044.50ذكرعبدالعزٌز عبدالمادر عبدالعزٌز لاسم8981903434

غير هقبول14482687.6326.2918.2044.49ذكرعفٌف عبده سٌف عساج8991911921

غير هقبول41462492.2527.6816.8044.48ذكرابوبكر عبدالرحمن علً عبدالوهاب9001916903

غير هقبول10882687.526.2518.2044.45ذكراٌمن دمحم احمد عبدالحمٌد9011914471

غير هقبول108102882.7524.8319.6044.43أنثىرغد عادل عبدالعزٌز علً الشرعب9021904920ً

غير هقبول16482882.7524.8319.6044.43ذكرعمران عبدهللا سلطان ناج9031903465ً

غير هقبول106122882.7524.8319.6044.43ذكرابراهٌم احمد احمد سٌف9041907592

غير هقبول810102882.6324.7919.6044.39ذكرابراهٌم رمزي عوض سٌف عبدالرب الصلوي9051916557

غير هقبول124102687.1326.1418.2044.34ذكرعماد عبدالوهاب عماد دمحم9061906243

غير هقبول101062687.1326.1418.2044.34ذكرعبدالحمٌد دمحم بن دمحم عامر9071915411

غير هقبول161002687.1326.1418.2044.34ذكرمامون حمود دمحم عل9081912320ً

غير هقبول14682882.3824.7119.6044.31ذكردمحم بركات دمحم حسن9091908223

غير هقبول42182491.6327.4916.8044.29ذكرادٌب عبده علً سالم9101910756

غير هقبول46182882.2524.6819.6044.28ذكرحذٌفة دمحم احمد عبده االهدل9111902719

غير هقبول12682686.7526.0318.2044.23ذكرجمال عبدهللا مدهش لاسم9121913362

غير هقبول10882686.6325.9918.2044.19ذكرمحمود لاسم سٌف ممبل لاسم9131913242

غير هقبول12682686.6325.9918.2044.19ذكراسامة دمحم عبده سعٌد9141907731

غير هقبول141042881.6324.4919.6044.09أنثىاٌهام عبدهللا احمد حسن عبدهللا9151907094

غير هقبول61282686.2525.8818.2044.08ذكرجالل فٌصل حامد مبخوت9161914123

غير هقبول126102881.2524.3819.6043.98ذكرهارون عبدالعزٌز دمحم حمود9171913494

غير هقبول88122881.1324.3419.6043.94ذكرجمال جمٌل عبدهللا ممبل9181910206

غير هقبول12662490.3827.1116.8043.91ذكرعبد المادر فائز لاسم عبد المادر االهدل9191913821

غير هقبول410122685.6325.6918.2043.89ذكردمحم علً دمحم صالح الخوالن9201904598ً
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غير هقبول86122685.6325.6918.2043.89ذكردمحم اٌوب سعٌد طارش الزرٌم9211903172ً

غير هقبول8882490.2527.0816.8043.88ذكراكرم حسن عبده احمد عبدالعزٌز9221909584

غير هقبول106102685.3825.6118.2043.81ذكروجدي عادل امٌن احمد9231903093

غير هقبول14662685.3825.6118.2043.81ذكرنجم الدٌن دمحم عبده هزاع9241909942

غير هقبول10104249027.0016.8043.80ذكرصالح احمد علً سعٌد  دمحم الرمٌمة9251919021

غير هقبول8124249027.0016.8043.80ذكراٌمن احمد سالم علً صالح الشرمان9261912086ً

غير هقبول8414268525.5018.2043.70ذكرعابد عبده حمٌد نصر9271902899

غير هقبول412122880.2524.0819.6043.68ذكرزكرٌا دمحم سعٌد لاسم9281913570

غير هقبول610122880.2524.0819.6043.68أنثىمروى محبوب علً لاسم9291913432

غير هقبول214102684.6325.3918.2043.59ذكرعرفات علً مهٌوب عباس9301910860

غير هقبول61082489.2526.7816.8043.58ذكردمحم احمد عبدالواحد صالح9311905244

غير هقبول121422879.8823.9619.6043.56ذكرعاصم فؤاد علً ممبل9321905677

غير هقبول10882684.3825.3118.2043.51ذكروهٌب عبدهللا سرحان هزاع9331909058

غير هقبول12662488.8826.6616.8043.46أنثىنهى نجٌب عبدالسالم فرحان خالد الحمٌدي9341911683

غير هقبول412102683.3825.0118.2043.21ذكرعٌسى عبده سالم غالب9351913942

غير هقبول4614248826.4016.8043.20ذكرفراس عبدالواحد علً عبدالمجٌد9361912272

غير هقبول12682683.2524.9818.2043.18ذكرخالد دمحم امٌن احمد9371906206

غير هقبول61282683.2524.9818.2043.18ذكرعمران منصور علً دمحم9381909792

غير هقبول1088268324.9018.2043.10ذكردمحم بن دمحم عبدالجلٌل حسن الحمٌري9391908145

غير هقبول8108268324.9018.2043.10أنثىسحر احمد دمحم اسماعٌل9401900952

غير هقبول68102487.526.2516.8043.05ذكرحسام دمحم ممبل صالح9411918235

غير هقبول8862292.1327.6415.4043.04ذكردمحم عبده علً حزام9421910886

غير هقبول10882682.7524.8318.2043.03ذكراٌمن عبدالعالم دمحم المشول9431913024ً

غير هقبول101242682.6324.7918.2042.99ذكرمنٌف توفٌك عبدالحمٌد عبٌد9441910379

غير هقبول14842682.6324.7918.2042.99ذكراحمد محمود احمد عامر الحمٌري9451909758

غير هقبول410102487.2526.1816.8042.98ذكراحمد عادل ٌوسف دمحم9461905556

غير هقبول81082682.3824.7118.2042.91أنثىعال جعفر عبده دمحم العبس9471905486ً

غير هقبول86122682.3824.7118.2042.91أنثىهدى عبدالودود علً صالح9481917904

غير هقبول6126248726.1016.8042.90ذكروثٌك دمحم احمد غالب العسكري9491905446

غير هقبول46142486.8826.0616.8042.86ذكراسامة علً عبدالوهاب ممبل9501913688
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غير هقبول0818268224.6018.2042.80ذكرفرٌد دمحم علً دمحم فاضل9511905184

غير هقبول46142486.6325.9916.8042.79ذكردمحم ٌاسٌن دمحم صالح الزرٌم9521905153ً

غير هقبول81242486.525.9516.8042.75ذكرابراهٌم فضل علً نعمان الجعشن9531916475ً

غير هقبول61082486.3825.9116.8042.71أنثىرفاء نجٌب عبدالحً عثمان9541904634

غير هقبول14482681.6324.4918.2042.69ذكروجدي هائل عبده سعٌد العكادي9551912886

غير هقبول10882681.524.4518.2042.65ذكرانٌس عبدهللا ردمان حسن9561918094

غير هقبول10882681.524.4518.2042.65ذكراحمد احمد عبدالجبار عبده9571916295

غير هقبول84102290.2527.0815.4042.48ذكراحمد منصور عبده سالم9581907403

غير هقبول10662290.1327.0415.4042.44ذكرعبدالباري نعمان احمد دمحم9591909782

غير هقبول4810229027.0015.4042.40ذكرعمار ٌاسر دمحم احمد9601906137

غير هقبول12662485.1325.5416.8042.34ذكرعبدهللا عادل احمد عباد االهدل9611917297

غير هقبول14442289.7526.9315.4042.33ذكرسهٌل ردفان عبدالموي علً العرٌم9621911972ً

غير هقبول1284248525.5016.8042.30ذكرحمزه علً عبدهللا سعٌد9631912340

غير هقبول82122289.2526.7815.4042.18ذكروهٌب احمد علً عبدالعظٌم9641912030

غير هقبول10662289.2526.7815.4042.18أنثىهٌام هشام ٌاسٌن احمد شمسان9651902594

غير هقبول84122484.3825.3116.8042.11ذكرظافر عبدالحفٌظ ناجً احمد9661912845

غير هقبول61462679.523.8518.2042.05ذكرارسالن عبدالكرٌم علً هزاع9671914336

غير هقبول48102288.6326.5915.4041.99ذكرعاهد عبدالودود حزام حسن9681907163

غير هقبول86102483.8825.1616.8041.96ذكرحسام نبٌل احمد عبدهللا نعمان9691917301

غير هقبول102102288.526.5515.4041.95أنثىخلود دمحم دمحم احمد الشرمان9701907288ً

غير هقبول61282679.1323.7418.2041.94ذكرنجم الدٌن احمد علً لاسم9711913895

غير هقبول14642483.7525.1316.8041.93ذكراحمد نعمان احمد علً دمحم9721911924

غير هقبول1282228826.4015.4041.80ذكرعزالدٌن منور مهٌوب صالح9731916556

غير هقبول8682287.7526.3315.4041.73أنثىبراءه امٌن عبده نعمان9741903966

غير هقبول888248324.9016.8041.70ذكرهشام دمحم سعٌد دمحم9751905613

غير هقبول12482482.8824.8616.8041.66أنثىمرام خالد دمحم عبدالوهاب9761916550

غير هقبول66102287.3826.2115.4041.61ذكرعمر محمود ممبل احمد9771906986

غير هقبول81062482.1324.6416.8041.44ذكرماجد عمر عبده المهدي عبدهللا9781911029

غير هقبول84102286.7526.0315.4041.43ذكرزٌاد فرحان عبده منصور9791911730

غير هقبول84102286.7526.0315.4041.43ذكررزاز دمحم ناجً حزام9801908230
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غير هقبول10282091.3827.4114.0041.41ذكرمعاذ عبدالجلٌل مكرد سٌف9811915120

غير هقبول46122286.525.9515.4041.35ذكراحمد ناظم عبدالرحمن عل9821911772ً

غير هقبول10662286.3825.9115.4041.31ذكرعبدالسالم عبدهللا سعٌد نعمان9831912686

غير هقبول64102090.8827.2614.0041.26ذكردمحم سمٌر سٌف عثمان9841912119

غير هقبول68102481.3824.4116.8041.21ذكرٌعموب عبدالعلٌم غالب لطف9851904628

غير هقبول10682481.3824.4116.8041.21ذكرجمال عبدالناصر عبدهللا دمحم9861902446

غير هقبول6126248124.3016.8041.10ذكراحمد دمحم سلطان علً دمحم9871914229

غير هقبول8662090.1327.0414.0041.04أنثىعبٌر عبدالمادر دمحم عبده الحكٌم9881908004ً

غير هقبول101042480.7524.2316.8041.03ذكراٌمن دمحم عبدالدائم احمد9891914725

غير هقبول101042480.524.1516.8040.95ذكرهزاع دمحم هزاع دمحم9901914185

غير هقبول12642285.1325.5415.4040.94ذكردمحم امٌن مهٌوب احمد9911915276

غير هقبول886228525.5015.4040.90ذكرمعتصم حمود سعٌد عبدالواحد9921911692

غير هقبول12662480.2524.0816.8040.88ذكرعمار مهٌوب مهٌوب عبدهللا9931909795

غير هقبول12482480.1324.0416.8040.84ذكرجمٌل محمود عبدالغنً سعٌد9941911201

غير هقبول210102284.7525.4315.4040.83ذكراسامة عبدالكرٌم دمحم عبدهللا9951912623

غير هقبول6810248024.0016.8040.80ذكرعالء خالد منصور احمد الحكٌم9961907610ً

غير هقبول8842089.1326.7414.0040.74ذكردمحم عبد الواحد حمود دمحم خالد9971913121

غير هقبول6882284.3825.3115.4040.71ذكرخطاب صادق احمد هزبر سنان9981913709

غير هقبول8682284.2525.2815.4040.68ذكرشاهٌن دمحم عبده عل9991917550ً

غير هقبول8842088.8826.6614.0040.66ذكردمحم عادل عمالن علً احمد10001913100

غير هقبول66122479.2523.7816.8040.58ذكرعزام دمحم غالب دمحم10011908919

غير هقبول21282283.7525.1315.4040.53ذكرموسى خالد عبده علً الشٌبان10021909336ً

غير هقبول21282283.3825.0115.4040.41ذكراسامة انور دمحم عبدة سعٌد10031904739

غير هقبول686208826.4014.0040.40ذكرعرفات عبدالجبار مفرح احمد10041913201

غير هقبول8410228324.9015.4040.30ذكرخطاب مجٌب حمود دمحم الرٌم10051907769ً

غير هقبول1264228324.9015.4040.30ذكراسامه دمحم عبدالحك عمالن10061906675

غير هقبول8682282.3824.7115.4040.11ذكردمحم عبد الغنً سٌف لاسم10071900600

غير هقبول14262282.1324.6415.4040.04ذكردمحم خالد دمحم احمد ٌحٌى10081906725

غير هقبول8410228224.6015.4040.00ذكرماهر جالل احمد صالح10091904080

غير هقبول61242281.8824.5615.4039.96ذكرصالح اسماعٌل حسٌن ٌحٌى10101904928

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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Republic of Yemen           الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول12462281.7524.5315.4039.93ذكردمحم مهٌوب سعٌد لحطان10111904477

غير هقبول8682281.524.4515.4039.85ذكرهشام سلٌمان عبده دمحم10121915615

غير هقبول6682086.1325.8414.0039.84ذكردمحم عبدالرحمن علً عبده صالح10131908799

غير هقبول26142281.3824.4115.4039.81ذكروائل حمود لائد لاسم10141905008

غير هقبول41082281.2524.3815.4039.78ذكرعبدالسالم عبدالوهاب فارع ممبل10151911093

غير هقبول41262281.1324.3415.4039.74ذكراشرف حمود حزام عبدالول10161904656ً

غير هقبول41041890.3827.1112.6039.71ذكراٌمن عبدالحكٌم دمحم عبده سعٌد10171912126

غير هقبول44122085.525.6514.0039.65ذكردمحم نجٌب عبدهللا لاسم لائد10181909104

غير هقبول8662085.525.6514.0039.65ذكردمحم عبدالبالً غٌالن سعٌد10191913778

غير هقبول10441889.8826.9612.6039.56ذكرلممان عبدهللا محمود مبخوت10201910534

غير هقبول10261889.7526.9312.6039.53ذكرمهند دمحم عثمان لاسم10211903717

غير هقبول21262084.8825.4614.0039.46ذكرجبران غالب عبده ابراهٌم الهالل10221912353ً

غير هقبول10282084.6325.3914.0039.39ذكرعالء عبدالحكٌم عمالن عل10231918325ً

غير هقبول6481889.1326.7412.6039.34ذكرحسام دمحم عبدهللا صالح10241918689

غير هقبول6682084.3825.3114.0039.31ذكرعمرو نعمان سالم ٌحٌى10251907726

غير هقبول12462279.523.8515.4039.25ذكراٌمن حسن دمحم نصر دبوان10261914114

غير هقبول8821888.7526.6312.6039.23ذكراحمد نعمان احمد عبدالحمٌد الدرغام10271904437ً

غير هقبول44122083.7525.1314.0039.13ذكرٌحٌى دمحم طه احمد10281911676

غير هقبول6862083.7525.1314.0039.13ذكردمحم عادل مهٌوب دمحم10291903081

غير هقبول4882083.1324.9414.0038.94ذكرنجٌب محفوظ دمحم احمد10301916178

غير هقبول6862082.8824.8614.0038.86ذكراسامة دمحم غالب سعٌد السروري10311915821

غير هقبول8842082.524.7514.0038.75ذكرمازن ضٌاءالدٌن عبده ناج10321906587ً

غير هقبول12622082.3824.7114.0038.71ذكرخالد علً فائد نصر10331918236

غير هقبول6461691.2527.3811.2038.58ذكرنادر امٌن سلطان ابراهٌم10341914833

غير هقبول6841886.3825.9112.6038.51ذكرابراهٌم احمد نعمان علً محسن الهالل10351914059ً

غير هقبول6682081.6324.4914.0038.49ذكرعبدالمطلب عادل احمد سٌف10361905087

غير هقبول8482081.524.4514.0038.45ذكراشرف صابر سعٌد احمد10371902532

غير هقبول4841690.7527.2311.2038.43ذكرموفك باجل دمحم عبدالجلٌل الشمٌري10381909036

غير هقبول44101885.8825.7612.6038.36ذكرمطٌع نظمً شرف دمحم غالب10391911383

غير هقبول26122080.3824.1114.0038.11أنثىغدٌر دمحم حمود ناج10401916688ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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Republic of Yemen           الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(%70)مواد االختبار 
اسن الطالـــــــبرقن التنسيق

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات للعام الجامعً 

حالة الرغبة

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هعدل 

الثانوية
النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

غير هقبول6862080.2524.0814.0038.08ذكرعبدالرحمن احمد علً سٌف10411907747

غير هقبول4841689.526.8511.2038.05ذكرعٌاش علً دمحم سلطان10421909008

غير هقبول8261689.3826.8111.2038.01ذكررٌاض جالل علً دمحم10431905683

غير هقبول4681884.6325.3912.6037.99أنثىحماس جمٌل علً دمحم10441905204

غير هقبول6661884.1325.2412.6037.84ذكرمنتظر صادق احمد سٌف10451908076

غير هقبول1062188425.2012.6037.80ذكررامً عبدالرلٌب عبدالجلٌل دمحم10461906590

غير هقبول62101883.525.0512.6037.65ذكرابراهٌم حسن دائل دمحم10471908304

غير هقبول8621688.1326.4411.2037.64ذكرعبد الرحمن عبد الرلٌب دمحم احمد10481913416

غير هقبول4861882.3824.7112.6037.31ذكرهشام عبدهللا احمد سعٌد حوٌجب10491910774

غير هقبول6661881.6324.4912.6037.09ذكردمحم عبدالواحد دمحم سعٌد10501905614

غير هقبول4841686.2525.8811.2037.08ذكراحمد جمال دمحم احمد10511912670

غير هقبول486188124.3012.6036.90ذكرحسان جمٌل حسن عبدهللا10521908845

غير هقبول6261489.3826.819.8036.61ذكردمحم رٌاض دمحم عبدهللا المعلم10531905261

غير هقبول62101879.7523.9312.6036.53ذكرعلً خالد دمحم اسعد10541906201

غير هقبول4841681.7524.5311.2035.73ذكراحمد حمود علً دمحم غالب10551910687

غير هقبول6821681.2524.3811.2035.58ذكرغالب خالد غالب لاسم10561904842

غير هقبول6441485.6325.699.8035.49ذكرهالل عبدالرحمن عبدهللا عل10571915054ً

غير هقبول2861680.7524.2311.2035.43ذكرصدام علً عبدهللا احمد10581915858

غير هقبول4641485.2525.589.8035.38ذكرٌوسف دمحم عبدهللا عثمان الحكٌم10591912377ً

غير هقبول4661679.3823.8111.2035.01ذكراصٌل مطهر حمٌد عبدالخالك10601907141

غير هقبول4441286.6325.998.4034.39ذكرحسام الدٌن بسام دمحم عبدهللا10611912739

غير هقبول4461481.7524.539.8034.33أنثىنهله علً غالب حسان الشرعب10621906573ً

غير هقبول6421286.3825.918.4034.31ذكرزٌد عبدالحكٌم علً عبدالول10631906010ً

غير هقبول4621284.6325.398.4033.79ذكرعمر شولً عبدالرلٌب عبده شعالن10641913294

غير هقبول2841479.523.859.8033.65ذكرجمال عبدالولً عبدهللا عامر سعٌد10651915147

غير هقبول422888.8826.665.6032.26ذكرعمار عبدهللا علً شمسان10661913829

هحضر غش10416308324.9021.0045.90ذكر((محضر غش  ))صالح دمحم عبدالجلٌل حمود  10671908126

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


