
مقبول8895.7528.7361.6090.33لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسلسبٌل سامً علً سٌف جامل12111924

مقبول8893.528.0561.6089.65لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخدٌجة سمٌر دمحم علً الحرق22108634

مقبول8098.6329.5956.0085.59لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمارٌا راوح احمد دمحم32111456

مقبول8486.3825.9158.8084.71لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم كارم محمود احمد االسودي42108737

مقبول8095.3828.6156.0084.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىروان عبدهللا سفٌان سٌف المرش52115675ً

مقبول8485.6325.6958.8084.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمازن ولٌد دمحم عبدهللا المشٌرع62116654ً

مقبول8875.7522.7361.6084.33لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم لائد احمد سعٌد72108769

مقبول8094.2528.2856.0084.28لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخٌرٌه عبده دمحم هزاع الشرعب82105605ً

مقبول848425.2058.8084.00لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررشٌد احمد احمد دمحم لاسم92107229

مقبول8092.6327.7956.0083.79لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمودة مشٌر جمال فارع االكحل102117665ً

مقبول7698.529.5553.2082.75لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىوعد بسام عبدهللا عمر الدهبل112112967ً

مقبول7696.3828.9153.2082.11لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبشرى نبٌل احمد دمحم122112349

مقبول8476.8823.0658.8081.86لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرهام علً عبدالوهاب ممبل132105452

مقبول808525.5056.0081.50لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم صادق عبده ابراهٌم العامري142117871

مقبول7694.2528.2853.2081.48لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىفاطمة سعٌد عبدهللا غالب الممطري152119779

مقبول8084.3825.3156.0081.31لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم صادق عبدهللا الرفاع162110831ً

مقبول8084.2525.2856.0081.28لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىعائشة نبٌل عبدالوهاب مهٌوب172111135

مقبول8474.2522.2858.8081.08لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمراد عبدالحمٌد لاسم عل182115650ً

مقبول7299.3829.8150.4080.21لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىدعاء احمد دمحم حسن192115136

مقبول7683.7525.1353.2078.33لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرحسام عارف عبدالجلٌل ٌحٌى202117598

مقبول7292.1327.6450.4078.04لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىالرا ولٌد سعٌد دمحم علً دله212106834

مقبول6899.8829.9647.6077.56لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبسمة عبدالرلٌب غالب عل222107421ً

مقبول6898.7529.6347.6077.23لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌة عبدالجلٌل عثمان دمحم232112004

مقبول7678.523.5553.2076.75لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسمر عبدهللا احمد سٌف242105738

مقبول7286.7526.0350.4076.43لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىحفصة عبدالرحمن عبدربه دمحم الصفوان252104278ً

مقبول7285.3825.6150.4076.01لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرٌام نبٌل عبدالحمٌد دمحم السماف262109395

مقبول7283.7525.1350.4075.53لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمارٌة مالن عبدهللا احمد272104150

مقبول6890.527.1547.6074.75لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسمٌة احمد لائد غالب282106975

مقبول7670.7521.2353.2074.43لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعمرو علً ممبل دمحم االغبري292119798
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مقبول6495.7528.7344.8073.53لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىزٌنب علً حسن سٌف الحمٌدي302105564

مقبول6495.6328.6944.8073.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىجهاد احمد دبوان فرحان312104130

مقبول688625.8047.6073.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهنادي فاروق عبدالكرٌم راوح322107972

مقبول7273.8822.1650.4072.56لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهدى هانً احمد نعمان332117790

مقبول6490.8827.2644.8072.06لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرابراهٌم عبده ناشر عبده الممرع342119634ً

مقبول7271.3821.4150.4071.81لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرغد بكر علً لائد البرط352117682ً

مقبول6877.7523.3347.6070.93لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىكفاء عبدالجلٌل نصر علً حزام362119984

مقبول6095.2528.5842.0070.58لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامه الرحمن احمد حسٌن صالح العمري372111739

مقبول6485.8825.7644.8070.56لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرنجم الدٌن عبدهللا حمود علً الوتٌري382117685

مقبول648525.5044.8070.30لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىالهام دمحم عبدهللا دمحم392104583

مقبول609327.9042.0069.90لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىروان سعٌد احمد لاسم402115178

مقبول6090.3827.1142.0069.11لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم جمٌل عبده ثابت لحطان412116979

مقبول6480.1324.0444.8068.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىوئام صفوان عبدالرلٌب نعمان الفضل422117653ً

مقبول6089.3826.8142.0068.81لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمنال علً حسن دمحم عمر432110299

مقبول6088.3826.5142.0068.51لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشذى توفٌك علً عبدالول442116221ً

مقبول6087.6326.2942.0068.29لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىساره بشٌر عبدالغفور شمسان452111097

مقبول6478.2523.4844.8068.28لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسارة سمٌر علً ناجً غالب462109820

مقبول5694.2528.2839.2067.48لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىملكه عبدالرحمن احمد حمٌد472108357

مقبول6473.7522.1344.8066.93لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشٌماء عبدهللا دمحم سعٌد العشاري482116220

مقبول5690.7527.2339.2066.43لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىعصماء عامر حمود مفلح492116900

مقبول5690.7527.2339.2066.43لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌه فهمً عبداللطٌف عبدالودود البت502111281ً

مقبول569027.0039.2066.20لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىحماس عبدهللا عبدالرحمن الحاج512120422

مقبول5689.1326.7439.2065.94لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرسهٌل عبدالكرٌم عبده احمد شمسان522104487

مقبول5689.1326.7439.2065.94لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبلمٌس فواد دمحم دمحم الجالل532120407

مقبول5688.7526.6339.2065.83لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرهارون رشاد سلطان لاسم542109479

مقبول6078.8823.6642.0065.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىعائشه عبدهللا عبده لائد احمد552103741

مقبول5688.1326.4439.2065.64لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعزام على طاهر دمحم المجٌدي562112912

مقبول6078.1323.4442.0065.44لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرهام عبده احمد غالب572118395

مقبول5686.1325.8439.2065.04لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخدٌجة دمحم عبدالوارث عل582112988ً
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مقبول5684.2525.2839.2064.48لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىفلاير عبدهللا ثابت دمحم العامري592109308

مقبول5293.528.0536.4064.45لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررهٌب عبده دمحم العبادي602111823

مقبول5683.525.0539.2064.25لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمنتصر عبده فارع سٌف612120330

مقبول5683.525.0539.2064.25لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررائد صادق عبدالرحمن عثمان622108628

مقبول6073.3822.0142.0064.01لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرحافظ عبدالخالك محفوظ عمر632106646

مقبول5679.1323.7439.2062.94لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم لائد علً ممبل642107004

مقبول489729.1033.6062.70لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبشرى عادل عبده علً سٌف المباط652108535ً

مقبول5287.6326.2936.4062.69لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامه الرحمن عبدهللا عبدالرحمن احمد الحاج662103688

مقبول5678.1323.4439.2062.64لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمروان دمحم احمد احمد علً عمٌل672115651

مقبول5286.525.9536.4062.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىصفاء عبدالواحد دمحم علً اسماعٌل682117836

مقبول5676.8823.0639.2062.26لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمالن نجٌب حسن علً سلطان692103051

مقبول5285.1325.5436.4061.94لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىفاطمة عباس فتٌنً عل702116890ً

مقبول5284.2525.2836.4061.68لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرخلٌل دمحم علً سعٌد712109505

مقبول4893.1327.9433.6061.54لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىروان رشاد حسن دمحم722114915

مقبول5282.524.7536.4061.15لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىفاتن مشعل دمحم سلطان732116892

مقبول5282.1324.6436.4061.04لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبشري عبده عبدهللا حامد الزمر742107825

مقبول4497.8829.3630.8060.16لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىحنٌن فٌصل عبدالعزٌز حمود الكامل752108928

مقبول5278.2523.4836.4059.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمجد فكري دمحم مرشد762110669

مقبول4496.1328.8430.8059.64لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم عبدالكرٌم ٌحًٌ سٌف772110365

مقبول527723.1036.4059.50لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسوزان طارق دمحم محسن دماج782120246

مقبول488625.8033.6059.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعمر عبدالجلٌل بجاش عبدالرحمن792116402

مقبول4885.7525.7333.6059.33لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرنسٌم ناصر عبدهللا غانم االصاب802117553ً
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غير مقبول4494.8828.4630.8059.26لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىحماس مختار احمد نعمان812103536

غير مقبول4491.8827.5630.8058.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسهى عبدالكافً عبدالجلٌل لاسم822106478

غير مقبول5270.8821.2636.4057.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسحر احمد احمد غالب السروري832109465

غير مقبول4880.1324.0433.6057.64لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىحلٌمة علً عبدالجلٌل فرحان842113008

غير مقبول4489.2526.7830.8057.58لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعزام دمحم عبدهللا هزبر852112910

غير مقبول4486.7526.0330.8056.83لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمرٌم سامً ناصر صالح الهداش862108267

غير مقبول4876.8823.0633.6056.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهاله علً حسن احمد الشرعب872117482ً

غير مقبول4875.3822.6133.6056.21لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىتسنٌم دمحم عبدالرحمن خالد جمٌل882119606

غير مقبول4483.6325.0930.8055.89لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهدٌل منصور طارش حسن892104432

غير مقبول4092.8827.8628.0055.86لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهال عبدهللا احمد عمالن902110987

غير مقبول4872.3821.7133.6055.31لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسعاد ولٌد امٌن عبده الشواف912114146ً

غير مقبول4481.6324.4930.8055.29لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمبارن حمٌد حسن حمود ناٌف922113489

غير مقبول4089.526.8528.0054.85لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىترتٌل عصمت عبدالمجٌد ثابت932112426

غير مقبول4480.1324.0430.8054.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىحنٌن عبدالباسط دمحم سعٌد احمد942105574

غير مقبول4479.2523.7830.8054.58لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخولة عبده سعٌد لاسم دمحم952120268

غير مقبول4479.1323.7430.8054.54لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىجلٌله عبدالرحمن ناجً دمحم صالح962111028

غير مقبول4088.3826.5128.0054.51لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىوالء دمحم سٌف حزام972108347

غير مقبول4478.2523.4830.8054.28لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراصٌل عارف سعٌد دمحم982107800

غير مقبول4085.525.6528.0053.65لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمارٌا حمود عبدهللا عبدالواحد الشهاب992112587ً

غير مقبول4475.8822.7630.8053.56لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراٌهاب فؤاد دمحم علً سٌف1002108669

غير مقبول4084.525.3528.0053.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرنا عبدالماهر دمحم نعمان الشدادي1012109990

غير مقبول4473.522.0530.8052.85لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشذى عبدهللا عبدالكرٌم النمٌب1022106107

غير مقبول4473.3822.0130.8052.81لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمؤٌد حسن ناشر احمد1032104339

غير مقبول4081.3824.4128.0052.41لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمرٌم عبدهللا دمحم صالح السملدي1042105201

غير مقبول4081.2524.3828.0052.38لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمها نشوان عبدالرحمن دمحم شاهر1052108921

غير مقبول3690.1327.0425.2052.24لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىانسام سامً لاسم احمد الممطري1062103965

غير مقبول4080.2524.0828.0052.08لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاروى عبدالبالً هزاع دمحم الزبٌري1072105434

غير مقبول4079.7523.9328.0051.93لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىتٌمه عبدالحكٌم احمد عبدهللا نعمان1082117437

غير مقبول4470.2521.0830.8051.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمالن هشام عبدالموي اسماعٌل1092106082

غير مقبول3687.2526.1825.2051.38لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررزاز عبدالباسط عبدالعزٌز عبدالغن1102119358ً

غير مقبول3684.1325.2425.2050.44لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرسلٌمان صادق دمحم عبدالجلٌل1112112732
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حالة 

الرغبة

سٌلغى لبول أي طالب من لبل لجنة المبول فً حالة عدم تطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك األلكترونً 

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

درجة االمتحان

Vice President For  Student Affairs

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيق

المعدل 

النهائي 

30+70%

70% 

 امتحان

قبول

م

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة اآلداب للعام الجامعً 

معدل 

الثانوية

Republic of Yemen    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz University      جامعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

ثانوية 30%

غير مقبول368425.2025.2050.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراٌمن مروان دمحم احمد لائد هالل1122114205

غير مقبول3683.8825.1625.2050.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخدٌجة حسن عبٌد غالب علً الحبش1132110202ً

غير مقبول4074.522.3528.0050.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكربشار سلطان مهٌوب سعٌد114

غير مقبول329327.9022.4050.30لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلبنان دمحم عبده احمد دمحم المجٌدي1152105767

غير مقبول4072.3821.7128.0049.71لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررامً عبدالسالم عبدهللا عل1162112377ً

غير مقبول4072.2521.6828.0049.68لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرسلطان دمحم سعٌد عثمان1172112376

غير مقبول4071.7521.5328.0049.53لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرطاهر معاذ طاهر صالح1182105435

غير مقبول3679.6323.8925.2049.09لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌة مسعد علً مسعد السمٌع1192119323ً

غير مقبول3679.2523.7825.2048.98لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعبدالعزٌزمحمودحٌدرة عبدالملن1202104824

غير مقبول3678.2523.4825.2048.68لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد علً عبدالخالك راوح1212109958

غير مقبول3676.7523.0325.2048.23لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشٌماء عبده مسعد دمحم زٌد الهالل1222116896ً

غير مقبول2895.3828.6119.6048.21لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامٌمة توفٌك دمحم حزام احمد الدعٌس1232120086

غير مقبول3285.3825.6122.4048.01لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبشرى فاروق عبدهللا سعٌد1242115334

غير مقبول3675.2522.5825.2047.78لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىفاتن دمحم هادي الناظري1252119388

غير مقبول3674.522.3525.2047.55لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرادم علً لاسم حسان1262112317

غير مقبول3674.1322.2425.2047.44لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنجود دمحم علً عبدالهادي1272109189

غير مقبول3670.521.1525.2046.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسٌمون درهم احمد ثابت1282113474

غير مقبول3276.7523.0322.4045.43لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمال دمحم عبدهللا غالب1292103621

غير مقبول2882.2524.6819.6044.28لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرابراهٌم صادق احمد دمحم1302116555

غير مقبول2881.2524.3819.6043.98لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرراشد عبدالحكٌم ثابت راشد1312112897

غير مقبول3270.8821.2622.4043.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمارٌا درهم علً عبدهللا غالب1322105364

غير مقبول2879.7523.9319.6043.53لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرصدٌك دمحم عبدهللا ثابت1332112643

غير مقبول2879.6323.8919.6043.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاحالم سٌف خالد لحطان1342106095

غير مقبول2485.8825.7616.8042.56لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمٌاسة نائف احمد مهٌوب1352106087

غير مقبول2875.8822.7619.6042.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرهالل سلطان عبده سلٌمان1362117387

غير مقبول2086.1325.8414.0039.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىندى سامً احمد حسن1372120348

غير مقبول2474.8822.4616.8039.26لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكروسٌم دمحم سعٌد عثمان1382109169

غير مقبول208124.3014.0038.30لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشذى كمال سلطان سٌف1392102938

غير مقبول2072.1321.6414.0035.64لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراصٌل انور عبدالرلٌب نعمان1402105255

غير مقبول884.1325.245.6030.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهنادي عبدهللا غالب عبده1412117612

غير مقبول08224.600.0024.60لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرتوهٌب العزي احمد دمحم الظب1422116338ً
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