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ـــــــــــــــإع  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــالن هـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ   امــــــ

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 تيسير علي محمد عبدالرحمن 21 ابراهيم عبداالله هزاع عبدهللا 1

 جار هللا علي سلطان عبدالرحمن 22 ابراهيم عبدهللا صالح محمد الجندي 2

 جيهان عبده محمد علي عبدهللا 23 ابراهيم قائد محمد ابراهيم 3

 حسام فضل سيف عبدالرقيب غيالن الشميري 34 انيس سليمان قاسم اليافعياحمد  4

 حسين علي عبد هللا محمد 25 احمد جمال غالب احمد عقالن 5

 حكمة عبدالجبار سعيد علي 26 احمد عبدالجليل احمد علي 6

 دعاء احمد عبدهللا عبدالجليل الجالل 27 احمد ناجي اسماعيل محمد السلمي 7

 دعاء احمد محمد حسن 28 اسامة محمد احمد عبدالوهاب 8

 ابراهيم فارع محمدرحاب  29 الحسين فواز محمد علي حسان 9

 رضوان محمد عبده علي 30 امةالعليم علي سعيد حسن 10

 زاهد محمد حمود عبدالرحمن االهدل 31 امل خليل عبدهللا قاسم اسماعيل 11

 زبيده عبدالعليم عبدهللا عبدالغني 32 اياد بكيل علي عبدهللا 12

 زياد فضل علي محمد سنان 33 ايمن محمد علي صالح البحر 13

 زين محمود محمد حسان غانم 34 بدر عبدالصمد احمد سعيد 14

 سامي محمد احمد علي الجبلي 35 بشار طه مسعد احمد الحميشي 15

 سلسبيل محمد سعيد علي العريقي 36 بشرى فاروق عبدهللا سعيد 16

 سلمى محمد احمد دبوان المخالفي 37 بكر عادل عبدالجليل احمد 17

 عبدالرحمن احمد محمد علي 38 بالل شائف عبدهللا سيف 18

 عبدالرحمن اديب سيف محمد 39 بالل محمد ياسين احمد 19

 عبدالرحمن صادق حمود عبدالغني الجرادي 40 تقوى عبدالولي سيف سعيد 20

 جامعة تعز لشؤون الطلبةتعلن نيابة رئاسة 

  ــــــــــــــقــــــــــــــــــوقــــــــــحـــــــالة ــــــــــــيـــــلــــي كـــــ فنتــــولـــبـــــقــــــللطلبة امل

الذين مل يسلموا ملفاتهم اىل جلنة  النظام العام م2021/2022امعي اجل للعام

بأن عليهم سرعة احلضور لتسليم  حتى اليوم القبول والتسجيل بالكلية

   م29/9/2021- 27  ايام من تاريخ 3ملفاتهم وتسديد الرسوم املقررة خالل 

 التاريخ.بعد هذا  ينظر يف أي طلب ولن

 واهلل املوفق
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 اسم الطالب م اسم الطالب م 

 عبدالسالم محمد محمد اسماعيل السبئي 41

 

 عزالدين محمد هزاع غالب 42

 مازن ياسين احمد محمد 43

 محمد خالد محمد منصور 44

 الحق ادريس منور االهدل محمد ضياء 45

 محمد عبدالعزيز سنان علي 46

 محمد عبدالفتاح محمد عبدالملك 47

 محمد عبدالكريم فرحان قائد 48

 محمد عبدهللا احمد لطف 49

 محمد عبدهللا سيف احمد 50

 محمد عبدالملك محمد احمد الصلوي 51

 محمد عبدالوهاب عبدالجليل مهيوب 52

 محمد عبده محمد سميع 53

 محمد عثمان صالح ثابت 54

 محمد عمر عبدالوهاب عبدالملك 55

 مروان حزام سيف حسن 56

 مقداد محسن محمد يحيى الهادي 57

 موسى عبدالجليل صادق دائل 58

 والء محمد سيف حزام 59

 يحيى عبده محمد العزي 60

 يوسف احمد حمود احمد راجح 61

 

  نيابة رئاسة اجلامعة لشؤون الطلبةم                                             27/09/2021صادر بتاريخ 


