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هقبول112512489327.9075.90نفط وتعدٌنذكربشار عادل احمد مهٌوب12004755

هقبول1320114497.1329.1473.14نفط وتعدٌنذكراحمد عبد الواسع احمد حمود22015606

هقبول91613388926.7064.70نفط وتعدٌنذكراكرم جمٌل احمد ناج32019468ً

هقبول91793590.3827.1162.11نفط وتعدٌنذكرعبدالماهر دمحم لاسم سعٌد42016838

هقبول9177339127.3060.30نفط وتعدٌنذكربشار مرتضى ردمان عبده52016995

هقبول1311103485.6325.6959.69نفط وتعدٌنذكرانس عبدالجلٌل مدهش غانم62018870

هقبول71513358224.6059.60نفط وتعدٌنذكرسلطان عبده حمود احمد72009409

هقبول715103289.7526.9358.93نفط وتعدٌنأنثىاٌة امٌن مصطفى عبدالمادر82003137

هقبول121483481.2524.3858.38نفط وتعدٌنذكردمحم احمد سٌف سعٌد92011647

هقبول810112997.229.1658.16نفط وتعدٌنذكرعبدالملن محمود غالب عل102022688ً

هقبول91092895.3828.6156.61نفط وتعدٌنذكربشار هشام هزاع دمحم112013822

هقبول99112991.1327.3456.34نفط وتعدٌنذكرالمنتصر باهلل احمد فمٌر حلب122006152ً

هقبول61662893.1327.9455.94نفط وتعدٌنذكراٌمن امٌن غالب عبده132008038

هقبول910102987.1326.1455.14نفط وتعدٌنذكرعمار طالل شرف طربوش الحكٌم142011662ً

هقبول111172986.8826.0655.06نفط وتعدٌنذكرسعد عادل عبدالرلٌب ممبل152006218

هقبول810102886.1325.8453.84نفط وتعدٌنذكربشار عبدهللا محمود عبدالرزاق162019842

هقبول89122982.524.7553.75نفط وتعدٌنذكردمحم فؤاد عبدالعزٌز دمحم172014544

هقبول8982595.2528.5853.58نفط وتعدٌنذكرمنٌر عبدالرزاق صالح سعٌد182011624

هقبول71462787.526.2553.25نفط وتعدٌنذكراسامة عادل ناجً عبده الغالب192005985ً

هقبول91062593.528.0553.05نفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن عارف احمد احمد202014867

هقبول91092883.525.0553.05نفط وتعدٌنذكرعبدهللا فارس عبدهللا فارع212014858

هقبول101092980.1324.0453.04نفط وتعدٌنذكرتامر عبدالواسع سعٌد ممبل السروري222003027

هقبول11962689.7526.9352.93نفط وتعدٌنذكرصخر ابراهٌم عبدالحفٌظ عبدالجلٌل232003669

هقبول87112687.8826.3652.36نفط وتعدٌنذكردمحم هزاع سعٌد احمد242004960

هقبول31772781.8824.5651.56نفط وتعدٌنذكرالٌاس دمحم عبدهللا سعٌد252010119

هقبول74142588.1326.4451.44نفط وتعدٌنذكردمحم جعفر دمحم عبدهللا نصر262022054

هقبول31492684.2525.2851.28نفط وتعدٌنذكراٌمن هانً غالب سلمان عل272016954ً

هقبول7972393.6328.0951.09نفط وتعدٌنذكرهارون نعمان علً دمحم282017744

هقبول91082779.3823.8150.81نفط وتعدٌنأنثىروان عارف احمدعبده لاسم292005551

هقبول9892682.3824.7150.71نفط وتعدٌنذكرحمدي عبدالباري عبده دمحم302015507

التخصصالنوعاسن الطالـــــــب
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2021/2020نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

رقن التنسيقم

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



3/2

الوجووعانجليزيكيوياءفيزياء

التخصصالنوعاسن الطالـــــــب
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2021/2020نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

رقن التنسيقم

غير هقبول8972488.2526.4850.48نفط وتعدٌنذكرمناف عوض عبدهللا حزام312010236

غير هقبول412102680.7524.2350.23نفط وتعدٌنأنثىفٌروز فكري لائد احمد محسن322006909

غير هقبول10672389.526.8549.85نفط وتعدٌنذكراحمد ٌوسف عبدالوهاب لاسم المدس332007596ً

غير هقبول8792485.2525.5849.58نفط وتعدٌنذكراسامة عبدالكرٌم لاسم احمد342008855

غير هقبول57102291.7527.5349.53نفط وتعدٌنذكركمال جمٌل عبد الولً الحاج دمحم352015219

غير هقبول7882388.2526.4849.48نفط وتعدٌنذكرمهند دمحم ناشر مرشد362010065

غير هقبول877229127.3049.30نفط وتعدٌنذكروضاح رشاد حمود احمد372006689

غير هقبول6892386.2525.8848.88نفط وتعدٌنذكررؤوف طه علً عبدهللا382020002

غير هقبول9682386.12525.8448.84نفط وتعدٌنذكرجمٌل عبدالجلٌل سعٌد لائد392012613

غير هقبول41252192.7527.8348.83نفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن نصٌب ردمان سعٌد402008982

غير هقبول81032192.3827.7148.71نفط وتعدٌنذكرجٌاد انور سعٌد حسن البرٌه412015310ً

غير هقبول91052482.2524.6848.68نفط وتعدٌنذكرمجد عبده عبدهللا ٌحٌى الناصر422008782

غير هقبول71062385.525.6548.65نفط وتعدٌنذكراحمد مختار حاتم ناج432016977ً

غير هقبول5782095.1328.5448.54نفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن احمد عبدالجلٌل العبادي442010671

غير هقبول6972288.3826.5148.51نفط وتعدٌنذكردمحم هائل سعٌد عل452019823ً

غير هقبول7782288.3826.5148.51نفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن سلطان عبدهللا دمحم462022043

غير هقبول8672190.7527.2348.23نفط وتعدٌنذكربشار صادق دمحم عبدالعلٌم حسن472004584

غير هقبول5892287.3826.2148.21نفط وتعدٌنذكردمحم عبدالواحد حٌدر حزام الحٌدري482021454

غير هقبول61342383.1324.9447.94نفط وتعدٌنذكرصفوان سمٌر علً عبده492015636

غير هقبول9652092.7527.8347.83نفط وتعدٌنذكرصخر فؤاد عبدالجلٌل دمحم502015186

غير هقبول51262382.2524.6847.68نفط وتعدٌنذكرمبارن سعٌد احمد راجح512016205

غير هقبول7972381.8824.5647.56نفط وتعدٌنذكرانور علً عبدهللا مهٌوب522016843

غير هقبول868228525.5047.50نفط وتعدٌنذكرعاصم عبدهللا عبده نعمان532009130

غير هقبول6962187.3826.2147.21نفط وتعدٌنذكرنجم الدٌن مختار عبده احمد542006459

غير هقبول859228425.2047.20نفط وتعدٌنذكراحمد عبدالجلٌل احمد عل552009470ً

غير هقبول6872185.7525.7346.73نفط وتعدٌنذكردمحم فارس دمحم حمود مغلس562010120

غير هقبول847199227.6046.60نفط وتعدٌنذكرعمر دمحم سعٌد مهٌوب572003198

غير هقبول777218525.5046.50نفط وتعدٌنذكراسامة دمحم صالح سٌف السوٌدي582019486

غير هقبول51062184.6325.3946.39نفط وتعدٌنذكرادهم فهد دمحم هاشم592012522

غير هقبول57102280.7524.2346.23نفط وتعدٌنذكراصف عبدالباري علً ناجً البرٌه602012726ً

غير هقبول51152182.2524.6845.68نفط وتعدٌنذكر،:عزالدٌن محرم دمحم احمد 612002998

غير هقبول6761988.3826.5145.51نفط وتعدٌنذكرحبٌب محبوب مصطفى عبدالرحمن622008872

غير هقبول71032084.8825.4645.46نفط وتعدٌنأنثىرٌم فٌصل دمحم احمد سالم632005821

غير هقبول588218124.3045.30نفط وتعدٌنأنثىسهى محمود حسن مهٌوب642003579

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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االدارة العامة للمبول والتسجٌل
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غير هقبول6851987.3826.2145.21نفط وتعدٌنذكرربٌع عبدالجلٌل دمحم عبده652003705

غير هقبول5761890.6327.1945.19نفط وتعدٌنذكردمحم عبده حزام لطف662021492

غير هقبول7391983.7525.1344.13نفط وتعدٌنذكرذوالكفل لائد عبدالجلٌل لائد672016537

غير هقبول6471790.1327.0444.04نفط وتعدٌنذكرمحمود عبدالرؤوف محمود احمد682003497

غير هقبول4961983.3825.0144.01نفط وتعدٌنذكرهٌثم سمٌر عبدهللا سالم العامري692014118

غير هقبول4571693.2527.9843.98نفط وتعدٌنذكرزكرٌا مرتضى عبده احمد702007477

غير هقبول5771982.6324.7943.79نفط وتعدٌنذكرولٌد عبدهللا عبده لائد712019914

غير هقبول6751885.3825.6143.61نفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن شعٌب دمحم محمود722003029

غير هقبول3971981.524.4543.45نفط وتعدٌنذكراحمد دمحم عوض احمد عبدهللا732007147

غير هقبول6841883.9325.1843.18نفط وتعدٌنذكرعمر محمود غالب عل742018580ً

غير هقبول458178625.8042.80نفط وتعدٌنذكربالل منٌر اسماعٌل علً فارع752015283

غير هقبول4771882.3824.7142.71نفط وتعدٌنذكراحمد ماجد عبدالعزٌز مجاهد762019242

غير هقبول6381785.6325.6942.69نفط وتعدٌنذكرانس دمحم دبوان لاٌد772020695

غير هقبول7441591.6327.4942.49نفط وتعدٌنذكراٌوب عبدالجلٌل دمحم عل782009143ً

غير هقبول5651688.2526.4842.48نفط وتعدٌنذكرعبدهللا دمحمحمود علً نصر792011919

غير هقبول6661880.8824.2642.26نفط وتعدٌنذكروثٌك دمحم غالب لائد802020269

غير هقبول6561783.8825.1642.16نفط وتعدٌنذكروضاح عبد الرحمن علً ناج812008881ً

غير هقبول6651783.7525.1342.13نفط وتعدٌنذكرعدي دمحم لائد هزاع العٌسائ822020580ً

غير هقبول4671783.6325.0942.09نفط وتعدٌنأنثىبراءه نبٌل سعٌد ناجً عبدهللا العامري832006101

غير هقبول6561782.7524.8341.83نفط وتعدٌنذكرمهند عبدالماهر احمد دمحم عبدالوهاب842014944

غير هقبول3841589.2526.7841.78نفط وتعدٌنذكرصبري عبد الموي مهٌوب دمحم852015887

غير هقبول5471685.2525.5841.58نفط وتعدٌنذكرمختار توفٌك دمحم عبدهللا العامري862004895

غير هقبول2961781.8824.5641.56نفط وتعدٌنذكرعبدهللا رضوان عبدهللا احمد المهدي872005870

غير هقبول6631588.3826.5141.51نفط وتعدٌنذكرمجٌب نجٌب دمحم اسماعٌل882020029

غير هقبول4471588.3826.5141.51نفط وتعدٌنذكرعلً عزام علً دمحم الماض892004740ً

غير هقبول6351490.527.1541.15نفط وتعدٌنذكرمجٌب عبدالغنً عبدالجلٌل الماض902009940ً

غير هقبول5641582.8824.8639.86نفط وتعدٌنذكردمحم لائد دمحم غالب المخالف912021489ً

غير هقبول2751479.6323.8937.89نفط وتعدٌنذكرٌحٌى جمٌل دمحم احمد الحصٌن922007321ً

غير هقبول3741479.2523.7837.78نفط وتعدٌنذكرعبدالرحمن صادق علً سلطان932007168

غير هقبول001189.8826.9627.96نفط وتعدٌنذكردمحم حسان هزاع عبده942016688

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


