
ممبول82.75ذكرابراهٌم احمد احمد سٌف11923615

ممبول89.75ذكرابوبكر عبدالحافظ درهم هزاع21922002

ممبول89.63ذكراحمد جمال احمد دمحم الشرعب31921549ً

ممبول76.13ذكراحمد عبدالرلٌب احمد دمحم41921061

ممبول84.88ذكراحمد عبدالودود دمحم عبدالحمٌد51920765

ممبول89.25ذكراحمد لاسم احمد سنان61921524

ممبول85.75ذكرادهم احمد دمحم راجح سعٌد71922505

ممبول85.13ذكراسامة عبدالموي ممبل حٌدر الحمٌدي81922055

ممبول92.38ذكراسامه حافظ محمود ٌسر91923775

ممبول78.88ذكراسامه عبدهللا هاشم عبدالرحمن ناصر الوجٌه101921502

ممبول81.13ذكراشرف حمود حزام عبدالول111923629ً

ممبول81.5ذكراشرف صابر سعٌد احمد121922618

ممبول79.5ذكرالٌاس محمود عبدهللا علً العامري131921523

ممبول87.75ذكراوٌس احمد صالح غالب141921494

ممبول82.25ذكراٌاد طه دمحم عوض عمالن151921778

ممبول89.75أنثىاٌثار انٌس عبدهللا عبدالواحد161922582

ممبول80ذكرباسم عبدهللا دمحم سٌف171922611

ممبول82.38ذكربسام سعٌد احمد عبدالرحمن الدرحم181922320ً

ممبول92.63ذكرجمال جمٌل شرف عثمان191920666

ممبول94.88ذكرحذٌفة رائد نجٌب علً شمسان201922171

ممبول93ذكرحسام علً اسماعٌل ٌوسف العمري211923367

ممبول80.63ذكرحمزة دمحم دمحم علً عثمان221923206

ممبول85ذكرحمزه علً عبدهللا سعٌد231922619

ممبول80.38ذكرذا النون مختار عبده سٌف241921510

ممبول86.75ذكرذي النون فٌصل عبدالولً عبدالمعط251922731ً

ممبول86.38أنثىرفاء نجٌب عبدالحً عثمان261921755

ممبول93.88ذكرسلمان وهٌب ٌاسٌن دمحم االسودي271922053

ممبول83.75ذكرصادق عبدالكرٌم دمحم غالب العامري281920724

ممبول82.75ذكرعبدالرحمن احمد سعٌد هزاع291922594

ممبول89.13ذكرعبدالرحمن سعٌد علً عل301920561ً

ممبول80.88ذكرعبدالرحمن طارق دمحم عبدهللا311922032
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ممبول79.13ذكرعمار بدر سعٌد حسن البرٌه321924641ً

ممبول94ذكرعمر عبدالعزٌز دمحم مهٌوب331921617

ممبول80.88ذكرعمران عارف عبدالسالم دمحم341922846

ممبول78.13ذكرعٌسى عبده احمد غالب351922031

ممبول88ذكرفراس عبدالواحد علً عبدالمجٌد361921723

ممبول84.38ذكرفؤاد فهمً فؤاد بجاش حمٌد الحمادي371922600

ممبول84.38ذكركامل دمحم مهٌوب لاسم381922585

ممبول81ذكرمبارن دمحم عبدالحك فاضل391921021

ممبول83.88ذكرمبٌن صالح دمحم عبدالهادي الشرٌف401922280

ممبول80.63ذكردمحم اٌوب عبدهللا حمود411922152

ممبول84.5ذكردمحم سلطان عبدالولً ٌح421920299ً

ممبول79ذكردمحم عبدالحمٌد طاهر فرحان431922458

ممبول86.63ذكردمحم عبدالعزٌز فاضل دمحم441922379

ممبول90.5ذكردمحم عبدهللا حمود عبدهللا451920460

ممبول88ذكردمحم فوزي سعٌد دمحم صالح الشٌبان461922552ً

ممبول84ذكردمحم لطفً احمد دمحم ناشر471920614

ممبول77.75ذكردمحم منٌر لائد عبدالفتاح481920557

ممبول90ذكردمحم نجٌب عبداالله سالم االدٌم491921222ً

ممبول88.63ذكرمعاذ علً حازم عبدالوهاب501920780

ممبول81.88ذكرمهند هشام احمد دمحم511922342

ممبول85.88ذكرمهٌوب عبدهللا لاسم دمحم521921882

ممبول90.75ذكرموفك باجل دمحم عبدالجلٌل الشمٌري531922790

ممبول78.38ذكرنجٌب حسن عبدهللا عل541913854ً

ممبول86.75ذكرهارون احمد عبدالجبار عبدهللا551922168

ممبول86ذكرهشام دمحم عبدهللا دمحم بشٌر561920949

ممبول82.5ذكرهٌثم هزاع علً دمحم571920468

ممبول90.88ذكروسام سعٌد دمحم شاهر العرٌم581921034ً
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ممبول82.63ذكرابراهٌم رمزي عوض سٌف عبدالرب الصلوي11923044

ممبول86.75ذكرابراهٌم دمحم احمد غالب سٌف النمر21924099

ممبول88ذكراحمد حلمً طه دمحم السماف31923301

ممبول85.75ذكراحمد عبده فرحان مهٌوب41923499

ممبول91ذكراحمد نبٌل احمد صالح االشعري51923257

ممبول85ذكراحمد نجٌب احمد عبدالملن العبس61924864ً

ممبول80ذكرادرٌس ادٌب عبدالموي نعمان71922033

ممبول86.38ذكراسامة احمد دمحم لاسم السمٌع81920160ً

ممبول86.25ذكراسامة حمٌد دمحم عبده91922735

ممبول88.75ذكراسامة عبدهللا غالب عبده101920932

ممبول88.88أنثىافنان طارق احمد سعٌد111924251

ممبول87.88أنثىامانً احمد علً سعد العرٌم121913660ً

ممبول86.88ذكرانس عبدالرحمن دمحم السماوي131922857

ممبول88.38ذكرانس هائل علً دمحم محسن141922636

ممبول79.5ذكراواب دمحم سٌف مرشد151923779

ممبول86.88ذكراٌمن فؤاد هائل عبدالكرٌم الٌوسف161925010ً

ممبول86.25أنثىاٌه جمال عبده لائد الٌوسف171925002ً

ممبول77.75ذكربشار محمود عبدهللا عبدالحك181925046

ممبول79.5ذكرجمال عبدالولً عبدهللا عامر سعٌد191921832

ممبول86.5ذكرحافظ ابراهٌم عبده سعٌد201922732

ممبول82.25ذكرحذٌفة دمحم احمد عبده االهدل211920789

ممبول82.25ذكرحمٌد عبدهللا صالح جابر العماد221923500

ممبول84ذكررامً عبدالرلٌب عبدالجلٌل دمحم231923449

ممبول88.63ذكرربٌع عبدالغنً سٌف الحٌدري241923486

ممبول82.75أنثىرغد عادل عبدالعزٌز علً الشرعب251921751ً

ممبول94.25أنثىرفٌدة ولٌد عبده دمحم سعٌد261922608

ممبول85ذكرزهٌر دمحم عبدالمغنً عبدالواسع العامري271924652

ممبول84.25ذكرزٌد جمال عبده دمحم281921615

ممبول81.25ذكرسام نبٌل عبدهللا المدس291922212ً

ممبول90.38ذكرسلٌم خالد أحمد دمحم السلم301924087ً

ممبول89.75ذكرسهٌل ردفان عبدالموي علً العرٌم311920938ً

ممبول81.88أنثىشذى ٌونس عبدالبالً مجاهد321923929

ممبول80.13ذكرشمسان فؤاد هزاع عبدالجلٌل331923397

ممبول85أنثىشٌرٌن احمد عبدهللا شائف341924854

نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة المسجل العـــام مدٌر النفمة الخاصة والتعلٌم الموازي



(( أي طالب لام برفع بٌانات خاطئة غٌر مطابمة لشروط المبـول سٌلغى لبولة: مالحظة هامــة   ))

      جامعـــــة تعـــــز
نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

معدل الثانوية النوعم

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

مالحظـــــــــــــــــاتحالة الرغبــةاسم الطالـــــــبرقم التنسيق

Republic of Yemen

Taiz University

Vice President For  Student Affairs

(نفمة خاصة  )م 2020/2019للعام الجامعً  (الممبولٌن لبوال مبباشرا  )كشف بالطلبة المنسمٌن بكلٌة السعٌد للهندسة وتمنٌة المعلومات 

    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

ممبول95.07ذكرصالح دمحم عبده دمحم عل351924945ً

ممبول84.88ذكرعبد الحافظ اسماعٌل نصر غالب361924846

ممبول88ذكرعبدالرحمن فواد دمحم ناصر371924974

ممبول81.63ذكرعبدالمطلب عادل احمد سٌف381923121

ممبول84.75ذكرعثمان محمود احمد دمحم الكباب391923380

ممبول88ذكرعرفات عبدالجبار مفرح احمد401920622

ممبول89.88ذكرعمر نبٌل عبدالمادر عل411922266ً

ممبول83.25ذكرعٌسى عبدالجلٌل لاٌد احمد421921342

ممبول81.63ذكرغالب خالد غالب لاسم431922419

ممبول82ذكرفرٌد دمحم علً دمحم فاضل441921405

ممبول90.88ذكركمال هاشم علً عبدالواسع451922401

ممبول82.13ذكرمجد سهٌم دمحم عنتر461920665

ممبول88.63ذكردمحم خالد احمد عبدالرب471923122

ممبول88.63ذكردمحم سعٌد عبدالواحد احمد481921876

ممبول88ذكردمحم سعٌد علً لائد491920442

ممبول82.38ذكردمحم عبد الغنً سٌف لاسم501920620

ممبول87.75ذكردمحم عبدالكرٌم لاسم احمد511921258

ممبول90.13ذكردمحم عمر سلطان احمد سالم521923677ً

ممبول78.38ذكردمحم مفٌد لائد احمد حسن531923444

ممبول88.38ذكردمحم ولٌد عبدالوارث المجاهد541920306

ممبول91.49ذكرمحمود دمحم سعدي صالح551920516

ممبول86.5ذكرمعتز سعٌد حمٌد حزام561922859

ممبول90.88أنثىمنى سلطان عبدهللا احمد الشٌبان571920612ً

ممبول90.63ذكرمنٌف انور عبده شمسان581923264

ممبول82.88أنثىندوى فؤاد دمحم عبدهللا الجالل591924855

ممبول85.88أنثىنسمه موسى عبدهللا الحكٌم601922702ً

ممبول74.38ذكرهارون صالح احمد صالح611924927

ممبول84.25ذكرهشام توفٌك عبدهللا عبدالحمٌد الشرعب621920357ً

ممبول83ذكرهشام دمحم سعٌد دمحم631922424

ممبول79.31ذكرهٌثم عبدالجلٌل احمد دمحم جامل641923200

ممبول88.13ذكروائل عبدهللا علً دمحم651922457

ممبول80.13ذكروجدي عبدالحفٌظ عبدالودود عبدالرب661924735

ممبول86.88أنثىٌسرى علً دمحم عبدالرحمن671923102

نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة المسجل العـــام مدٌر النفمة الخاصة والتعلٌم الموازي


