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مقبول98.25اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرريم عبدالقادر سلطان عبدهللا12112346

مقبول98.00اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىسهى عبدالملك سيف احمد خالد الكمالي22113730

مقبول93.00اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىانهار خالد محمد عبدالجليل احمد علي32107621

مقبول91.50اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىزينب مفيد حمود علي42108621

مقبول90.50اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىليالي علي حسن محمد52110298

مقبول90.38اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىسماح علي علي سعيد البحيري62108352

مقبول89.13اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىميمونه عبدهللا محمد غالب المعلم72109858

مقبول89.13اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىامة الملك عبدهللا علي خالد الكمالي82114004

مقبول88.13اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرنافع عبدالجليل محمد سعد92109112

مقبول86.75اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىايثار هشام سلطان الشيباني102110229

مقبول86.38اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىامة الناصر عبدهللا علي خالد الكمالي112113728

مقبول86.25اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىاسراء عبدالباري احمد يوسف122106009

مقبول85.13اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرحذيفه علي عبده سيف نصر132114187

مقبول84.75اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرعمر علي ثابت سعد142110256

مقبول84.13اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرزياد مطيع فاضل محمد152113697

مقبول83.63اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرحبيب طه محمد سعيد162107574

مقبول83.50اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرالبراء عبدالعليم احمد اسماعيل172108654

مقبول83.50اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرياسين محمد فرحان قحطان182107721

مقبول83.13اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىجيهان سمير علي شمسان192110997

مقبول78.25اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرمعاوية محمد قائد هزاع202108632

مقبول72.75اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىمالك عادل عبدالعزيز احمد المقطري212106026

مقبول72.63اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرطه عبدالحكيم علي ناجي222104238

مقبول72.13اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكراصيل انور عبدالرقيب نعمان232105255

مقبول72.00اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرمحمد علي محمد احمد االصبحي242107515

مقبول71.50اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةأنثىانورين حبيب محمد عبدالواحد252113775

مقبول68.50اللغة الفرنسية والعالقات الدوليةذكرعماد مطهر عبدالرحمن محمد262111604

مقبول97.00دراسات اسالميةذكرمكرم عبدالحميد محمد عبدالواحد12120024

مقبول95.88دراسات اسالميةذكرمحمد اسامه منتظر محمد احمد22105974

مقبول94.25دراسات اسالميةذكرمهند جميل عبد الغني سلطان32120160

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

 نظام عام بعد المفاضلة حسب معدل الثانوية2022/2021كشف بالطلبة المقبولين بكلية اآلداب للعام الجامعي 
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Taiz University        جامعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairs  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة
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مقبول94.13دراسات اسالميةأنثىنوال سرحان مهيوب محمد العديني42119628

مقبول92.38دراسات اسالميةذكرنجم الدين سالم علي صالح52117005

مقبول90.63دراسات اسالميةذكرصهيب سعيد محمد عبده62108766

مقبول89.75دراسات اسالميةذكربشير عبده احمد امير72108764

مقبول89.63دراسات اسالميةذكرهيثم طاهر سعيد عبدهللا82110704

مقبول89.13دراسات اسالميةأنثىتسنيم منصور عبدالعزيز محمد92114746

مقبول88.75دراسات اسالميةأنثىخديجة اسماعيل عبده المخالفي102109129

مقبول88.50دراسات اسالميةأنثىسمر عبدهللا عبده حمود112105290

مقبول88.38دراسات اسالميةذكرمالك عبداللطيف علي كامل122120158

مقبول88.25دراسات اسالميةذكرمحمد عبدالسالم محمد محمود132117284

مقبول88.13دراسات اسالميةأنثىتسنيم علي حسن عبدهللا المسوري142119393

مقبول87.88دراسات اسالميةأنثىمالك عبدهللا عبدالغني سلطان152105302

مقبول87.75دراسات اسالميةأنثىرانيا علي محمد عمر162107886

مقبول87.63دراسات اسالميةأنثىنسيبة محمد عبدهللا غالب172104449

مقبول87.38دراسات اسالميةذكراسماعيل احمد صالح حسن182106113

مقبول87.00دراسات اسالميةأنثىهاجر منصور عبدالفتاح ابراهيم الشوافي192108536

مقبول86.88دراسات اسالميةذكرحمزة محمد قائد محمد202105355

مقبول86.75دراسات اسالميةذكرعبدهللا محمد عبدهللا علي212116206

مقبول86.63دراسات اسالميةأنثىسماح حمود علي مهدي222115211

مقبول85.50دراسات اسالميةأنثىعزة عادل سعيد عبدالولي232105677

مقبول85.13دراسات اسالميةأنثىخوله بشير محمد حزام242117273

مقبول84.25دراسات اسالميةأنثىحماس عبدالواحد احمد بن احمد252118252

مقبول84.00دراسات اسالميةأنثىميسون محمد ثابت ناجي262108727

مقبول83.75دراسات اسالميةذكرجالل احمد محمد قاسم272119969

مقبول83.38دراسات اسالميةأنثىعهود علي محمد صالح282104775

مقبول83.38دراسات اسالميةذكربشير عادل عبده علي القباطي292120313

مقبول82.75دراسات اسالميةأنثىبسكل حسن احمد محمد302108998

مقبول82.50دراسات اسالميةأنثىزبيدة محمد عبدالقوي الحذيفي312117952

مقبول82.00دراسات اسالميةذكروثيق محمود عبده نعمان322110811
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مقبول81.25دراسات اسالميةأنثىصابرين هاشم قائد حميد332111377

مقبول81.25دراسات اسالميةأنثىلينة منصور احمد احمد عبده342113854

مقبول81.13دراسات اسالميةأنثىشذى عبدالرحيم سعيد قاسم352107877

مقبول81.00دراسات اسالميةأنثىدعاء وليد ايوب عاصم362107185

مقبول80.75دراسات اسالميةأنثىحنين محمد حمود احمد عبدهللا الورافي372110307

مقبول80.75دراسات اسالميةأنثىسحر عبدهللا عبدالحق هزاع382114119

مقبول80.13دراسات اسالميةأنثىافاق داؤود محمد حسان392109452

مقبول80.00دراسات اسالميةأنثىصفاء سعيد محمد عبدالملك402107781

مقبول79.13دراسات اسالميةذكرمحمد امين ناجي محمد412113901

مقبول79.13دراسات اسالميةأنثىندى احمد سعيد محمد العريقي422116488

مقبول78.63دراسات اسالميةذكرعصماء علي مهيوب احمد ناجي432109878

مقبول78.63دراسات اسالميةأنثىاريحا طالل حميد علي ردمان442114372

مقبول78.38دراسات اسالميةأنثىاية صالح الدين غالب الحاج محمد452117934

مقبول77.38دراسات اسالميةذكراسامة سعيد بن سعيد عبدهللا462116655

مقبول76.88دراسات اسالميةأنثىعبير محمد ثابت سالم سعيد472112616

مقبول76.88دراسات اسالميةذكرابرار سعيد حسان غالب المخالفي482119833

مقبول76.75دراسات اسالميةأنثىشيماء علي بن علي نصر المليكي492107946

مقبول76.75دراسات اسالميةأنثىحنان شوقي عبده حزام ثابت502110565

مقبول76.63دراسات اسالميةذكرخديجة عبدهللا مهيوب فرحان512108913

مقبول76.50دراسات اسالميةذكرشوقي عبدالقوي احمد حسن522108677

مقبول76.38دراسات اسالميةأنثىخديجة محمد غالب علي532119772

مقبول75.63دراسات اسالميةأنثىزينب عبدالسالم علي خالد الوضاحي542107640

مقبول75.25دراسات اسالميةذكرجواد محمد مهيوب سعيد552117831

مقبول75.13دراسات اسالميةأنثىاحالم عبدالسالم محمد حسن الدخين562109673

مقبول74.63دراسات اسالميةأنثىنبيلة سيف هزاع طاهر572120889

مقبول74.50دراسات اسالميةأنثىفاطمة احمد عبدالحفيظ عقالن582111100

مقبول74.13دراسات اسالميةذكراهداء محمد يحيى اسماعيل592109032

مقبول73.75دراسات اسالميةأنثىوالء خليل محمد عبدالجليل602119321

مقبول73.13دراسات اسالميةأنثىسهام عبدالكريم حميد سعيد غالب612103546
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مقبول72.00دراسات اسالميةأنثىمروه عبدالرحمن سيف نعمان622106319

مقبول72.00دراسات اسالميةأنثىايالف فؤاد عبدهللا احمد سالم رحيم632117808

مقبول71.50دراسات اسالميةذكرمحمد امين عبدهللا حسان642113740

مقبول70.88دراسات اسالميةذكرمحمد امين ناجي انعم652112631

مقبول78.75علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىايالف نبيل محمد مفلح عبده الجعشني12104290

مقبول78.63علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىشوزان فهيم محمود سيف حمود22106254

مقبول78.38علم االجتماع والخدمة االجتماعيةذكراسكندر عبدالسالم عبدالرحمن حمود32114252

مقبول76.75علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىعصماء عبدالعزيز عبدالوهاب عبدهللا42111406

مقبول76.25علم االجتماع والخدمة االجتماعيةذكرربيع فؤاد قاسم مهيوب البركاني52112437

مقبول76.00علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىنهى عبدهللا محمد فرحان62109709

مقبول74.50علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىفاطمة احمد عبدالحفيظ عقالن72111100

مقبول74.25علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىسمية نعمان عبدهللا سفيان82110859

مقبول73.50علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىشذى عبدهللا عبدالكريم النقيب92106107

مقبول73.50علم االجتماع والخدمة االجتماعيةذكرموسى حسان نصر غالب102117495

مقبول72.75علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىاميرة شاف مهيوب احمد الحريبي112117104

مقبول69.50علم االجتماع والخدمة االجتماعيةذكرمازن عبدالغني غالب عبده122114519

مقبول68.50علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىهال نصر محمود ناصر132107417

مقبول68.50علم االجتماع والخدمة االجتماعيةذكرعماد مطهر عبدالرحمن محمد142111604

مقبول68.25علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىعواطف محمد عبدالغني احمد152105801

مقبول68.25علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىذكرى عبدهللا اسماعيل عثمان162109130

مقبول67.88علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىدعاء عادل محمد سعيد اليوسفي172109099

مقبول67.63علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىرنا جميل عبدهللا نعمان العليمي182109110

مقبول65.50علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىدعاء محمد عبده غالب192108456

مقبول65.38علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىاسماء عبده حمود احمد202111833

مقبول65.00علم االجتماع والخدمة االجتماعيةأنثىنور محمود حسن محمد النقيب212105570

مقبول98.75علم النفس العامأنثىاية عبدالجليل عثمان محمد12112004

مقبول96.75علم النفس العامأنثىمها جمال عبدالقوي سلطان الشميري22116365

مقبول94.50علم النفس العامأنثىلمياء احمد يوسف عبدهللا32112619

مقبول93.50علم النفس العامأنثىهالة فؤاد عبدهللا عبدهللا42117625
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مقبول91.63علم النفس العامذكرالدن فهمي عبدالحبيب عبدهللا52120255

مقبول91.13علم النفس العامأنثىاسماء عبدالوهاب محمد احمد يوسف62117381

مقبول88.88علم النفس العامأنثىحنان رفيق محمد سعيد الحكيمي72113831

مقبول86.75علم النفس العامأنثىحفصة عبدالرحمن عبدربه محمد الصفواني82104278

مقبول85.38علم النفس العامأنثىهيباء مهيوب عبده حسن92120053

مقبول85.00علم النفس العامأنثىالهام محمد عبدهللا محمد102104583

مقبول84.50علم النفس العامذكرمحمد عبدالوهاب عبدهللا سيف الصلوي112114504

مقبول83.25علم النفس العامأنثىنوران علي محمد احمد122117078

مقبول83.00علم النفس العامأنثىنبيهه مهيوب عبدهللا قائد132111258

مقبول81.50علم النفس العامأنثىايناس محمد احمد سعيد142104001

مقبول79.88علم النفس العامذكرمازن محمد قاسم سيف152109849

مقبول79.13علم النفس العامأنثىندى احمد سعيد محمد العريقي162103253

مقبول77.75علم النفس العامذكرامين فضل احمد حسن الشرماني172115044

مقبول77.50علم النفس العامأنثىزعفران وليد عبدالقوي ناشر182110294

مقبول77.50علم النفس العامأنثىريم عادل سيف نعمان192112120

مقبول77.00علم النفس العامأنثىبغداد محمد قائد عبدهللا202119277

مقبول76.25علم النفس العامذكرربيع فؤاد قاسم مهيوب البركاني212112437

مقبول76.13علم النفس العامذكرمحمد عادل سعيد علي222105378

مقبول76.00علم النفس العامذكراواب محمد مقبل فارع الخضر232105654

مقبول75.63علم النفس العامأنثىبسمله اسامه ياسين طه242108044

مقبول74.38علم النفس العامأنثىهدى احمد عبدهللا عبدالرحمن252108860

مقبول73.38علم النفس العامأنثىاميره رضوان عبدالواحد محمد الشرجبي262109517

مقبول70.00علم النفس العامأنثىاميمة عبدالغني عبده علي سعيد272112373

مقبول68.63علم النفس العامأنثىامل ناجي قائد صالح282107979

مقبول67.63علم النفس العامذكربليغ عبدالخالق حسن عبدالعزيز292112044

مقبول66.88علم النفس العامأنثىصفاء علي بن علي راشد302105611

مقبول66.88علم النفس العامأنثىسهير علي عبده احمد312115132

مقبول98.50لغة عربيةأنثىشيما نبيل ياسين عبده12109875

مقبول93.13لغة عربيةأنثىروان رشاد حسن محمد22112510
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حالة الرغبةمعدل الثانويةالتخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم

   االدارة العامة للقبول والتسجيل

 نظام عام بعد المفاضلة حسب معدل الثانوية2022/2021كشف بالطلبة المقبولين بكلية اآلداب للعام الجامعي 

سيلغى قبول أي طالب من قبل لجنة القبول في حالة عدم تطابق بياناته في الثانوية العامة مع البيانات المرفوعة لبوابة التنسيق األلكتروني 

Republic of Yemen      الجمهوريـــة اليمنيــة

Taiz University        جامعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairs  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

مقبول91.75لغة عربيةأنثىحكيمة عبدالرحيم حزام سعيد غالب32102193

مقبول91.25لغة عربيةأنثىاسماء عبدالحفيظ عوض قاسم42110996

مقبول88.88لغة عربيةأنثىنسيبة هاشم سعيد قاسم المهاجري52116949

مقبول88.00لغة عربيةأنثىساره ذي يزن حسن احمد اسحم62105958

مقبول85.50لغة عربيةذكرمجيب عبدالوهاب علي احمد72109725

مقبول83.50لغة عربيةذكرمحمود ياسين عبدهللا محمد82112475

مقبول82.50لغة عربيةأنثىزبيدة محمد عبدالقوي الحذيفي92117952

مقبول81.25لغة عربيةذكرعزت محمد دبوان علي102116858

مقبول79.13لغة عربيةأنثىحواء علي غالب احمد112112305

مقبول75.75لغة عربيةأنثىامل محمد سيف حزام المعمري122115033

مقبول75.13لغة عربيةأنثىاحالم عبدالسالم محمد حسن الدخين132109673

مقبول72.13لغة عربيةأنثىعائشه عدنان عبدالسالم سيف142108989

مقبول71.50لغة عربيةأنثىعال صالح علي حمد152107815

مقبول71.00لغة عربيةأنثىمنيه محمد عبدهللا احمد الحمادي162107499

مقبول69.50لغة عربيةأنثىثرية صادق سعيد عبدة172109847

مقبول68.63لغة عربيةذكرماجد سليم عبدالوهاب غيالن182103755

مقبول68.25لغة عربيةأنثىذكرى عبدهللا اسماعيل عثمان192109130

مقبول67.00لغة عربيةأنثىهيفاء عبدالجليل سعيد قاسم الغفاري202108651

مقبول66.88لغة عربيةأنثىصفاء علي بن علي راشد212105611

مقبول64.38لغة عربيةأنثىسعداء زيد قائد الكهالي222111458
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