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ممبول3226248285.2525.5857.4082.98اعالم وعلوم االتصالذكردمحم دمحم علً دمحم مرشد11908613

ممبول3016287493.1327.9451.8079.74اعالم وعلوم االتصالأنثىامٌره سعٌد عبده دمحم المدس21916423ً

ممبول2222267089.1326.7449.0075.74اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالمجٌد عبدهللا دمحم سعٌد31911003

ممبول2820206893.3828.0147.6075.61اعالم وعلوم االتصالأنثىاٌمان عبدالحكٌم عبده احمد41908447

ممبول2822146495.8828.7644.8073.56اعالم وعلوم االتصالأنثىراوٌة مهٌوب عبدهللا هزاع دمحم51909635

ممبول3020207081.1324.3449.0073.34اعالم وعلوم االتصالذكرمامون خالد علً دمحم61923146

ممبول2622206883.8825.1647.6072.76اعالم وعلوم االتصالأنثىاٌة عصام سعٌد علً السوائ71902929ً

ممبول3018166490.6327.1944.8071.99اعالم وعلوم االتصالذكرانس عارف سٌف دمحم81913468

ممبول2618246878.7523.6347.6071.23اعالم وعلوم االتصالذكروجٌد احمد عبدهللا عبده91918466

ممبول2622166486.525.9544.8070.75اعالم وعلوم االتصالذكرمعاذ حمٌد نصر سٌف العبٌدي101914916

ممبول2614206095.7528.7342.0070.73اعالم وعلوم االتصالأنثىامنه عبدالفتاح لاسم مصلح111907059

ممبول3412166290.527.1543.4070.55اعالم وعلوم االتصالذكرحسام دمحم ممبل احمد121910447

ممبول301820687522.5047.6070.10اعالم وعلوم االتصالأنثىكرٌمة سعٌد عبدهللا لاسم131909901

ممبول2610225893.528.0540.6068.65اعالم وعلوم االتصالأنثىهناء جمال ٌاسٌن دمحم141906546

ممبول3212206479.1323.7444.8068.54اعالم وعلوم االتصالذكرامجد سلٌمان عبدالرحمن دمحم151919266

ممبول2424166478.8823.6644.8068.46اعالم وعلوم االتصالذكرادم عبدالباسط عبده اسماعٌل161914068

ممبول2218206087.2526.1842.0068.18اعالم وعلوم االتصالذكرحسن سعٌد حسن لائد لاسم171914553

ممبول3012165891.6327.4940.6068.09اعالم وعلوم االتصالذكرمامون عبدالفتاح لاسم مصلح181919665

ممبول301018589027.0040.6067.60اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالغفار علً مهٌوب191916318

ممبول261422627923.7043.4067.10اعالم وعلوم االتصالذكرنادر اسماعٌل غالب احمد201911191

ممبول3016146083.2524.9842.0066.98اعالم وعلوم االتصالأنثىهالة دمحم فرنص محبوب211908988

ممبول288266278.523.5543.4066.95اعالم وعلوم االتصالذكرانس احمد عبدهللا شمسان الذبحان221918112ً

ممبول341810627823.4043.4066.80اعالم وعلوم االتصالذكرفرٌد ٌعموب دمحم عبدهللا231910470

ممبول2612165493.528.0537.8065.85اعالم وعلوم االتصالذكروجٌه الدٌن علً سعد حٌدر241909927

ممبول2814145688.526.5539.2065.75اعالم وعلوم االتصالذكرنسٌم حمٌد مهٌوب عثمان الشرعب251909416ً

ممبول2814165882.8824.8640.6065.46اعالم وعلوم االتصالذكردمحم نجٌب هائل سعٌد261903679

ممبول2216185686.6325.9939.2065.19اعالم وعلوم االتصالأنثىصفاء عبدالحفٌظ احمد عل271919799ً

ممبول2210265881.3824.4140.6065.01اعالم وعلوم االتصالأنثىكوثر عبدالحكٌم عبده عبدهللا السباع281908760ً

ممبول2212205490.3827.1137.8064.91اعالم وعلوم االتصالذكرنسٌم علً حسن دمحم291903284

ممبول241416549027.0037.8064.80اعالم وعلوم االتصالأنثىهبة عبدهللا اسماعٌل غالب التبع301913341ً
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غٌر ممبول2410245878.523.5540.6064.15اعالم وعلوم االتصالذكرسعٌد سعٌد عبدهللا دمحم الفضل311902470ً

غٌر ممبول3010125291.3827.4136.4063.81اعالم وعلوم االتصالذكرٌوسف امٌن دمحم عل321919916ً

غٌر ممبول28186529127.3036.4063.70اعالم وعلوم االتصالذكرمراد حسان سٌف عبداللطٌف331910991

غٌر ممبول208265485.9425.7837.8063.58اعالم وعلوم االتصالأنثىلمٌا حمٌد دمحم حسن341903423

غٌر ممبول28816529027.0036.4063.40اعالم وعلوم االتصالذكررضوان عبدالكرٌم عبدهللا سعٌد351916146

غٌر ممبول281212528926.7036.4063.10اعالم وعلوم االتصالأنثىمرام دمحم حمود لاسم التبع361917708ً

غٌر ممبول2020125286.1225.8436.4062.24اعالم وعلوم االتصالأنثىغدٌر علً ناصر احمد العدن371911470ً

غٌر ممبول1816225675.522.6539.2061.85اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالعلٌم نوري دمحم عبدالسالم381923092

غٌر ممبول2414104893.3828.0133.6061.61اعالم وعلوم االتصالذكربدر دمحم لاسم عبدالفتاح391916954

غٌر ممبول2214124893.2527.9833.6061.58اعالم وعلوم االتصالأنثىاسماء احمد عبدالرزاق دمحم لائد401918122

غٌر ممبول2814105282.6324.7936.4061.19اعالم وعلوم االتصالأنثىهبة عبدالفتاح دمحم علً مصلح411905583

غٌر ممبول261414547723.1037.8060.90اعالم وعلوم االتصالذكرضٌاء عادل دمحم عبدهللا421917049

غٌر ممبول2216125085.7525.7335.0060.73اعالم وعلوم االتصالذكراسدالدٌن عبدالواحد هزاع ثابت431917508

غٌر ممبول3010105085.3825.6135.0060.61اعالم وعلوم االتصالذكرحمدان شرف مهٌوب سعٌد العبودي441919453

غٌر ممبول2812145475.6322.6937.8060.49اعالم وعلوم االتصالذكرهانً نجٌب سعٌد ناجً سٌف451908882

غٌر ممبول348125475.522.6537.8060.45اعالم وعلوم االتصالذكرعلً عمر علً احمد سعٌد الشٌبان461916523ً

غٌر ممبول168244888.8826.6633.6060.26اعالم وعلوم االتصالذكرحمزه ناصر حمود عل471904603ً

غٌر ممبول301285083.8825.1635.0060.16اعالم وعلوم االتصالذكرجمال اسماعٌل صالح نعمان481917801

غٌر ممبول2010184887.2526.1833.6059.78اعالم وعلوم االتصالذكراٌمن ولٌد صالح عائض491914224

غٌر ممبول2810145277.3823.2136.4059.61اعالم وعلوم االتصالذكرمصطفى عبدالخالك دمحم لائد501915897

غٌر ممبول261484885.6325.6933.6059.29اعالم وعلوم االتصالذكرعمٌر خالد دمحم عبدالرحمن511919234

غٌر ممبول301264885.2525.5833.6059.18اعالم وعلوم االتصالذكرالخلٌل احمد دمحم سعٌد الحمٌدي521911406

غٌر ممبول201014449428.2030.8059.00اعالم وعلوم االتصالأنثىهبه عبدالملن علً طارش531922784

غٌر ممبول1410204493.2527.9830.8058.78اعالم وعلوم االتصالأنثىروٌدا لاسم دمحم منصور الوتٌري541916502

غٌر ممبول32864688.2526.4832.2058.68اعالم وعلوم االتصالذكرعاصم عبدالعلٌم حمٌد مهٌوب551916315

غٌر ممبول261444492.6327.7930.8058.59اعالم وعلوم االتصالأنثىجهٌنة علً دمحم حٌدر الحمٌدي561918037

غٌر ممبول266164883.1324.9433.6058.54اعالم وعلوم االتصالذكراحمد صادق هزاع عبده571908949

غٌر ممبول288104687.3826.2132.2058.41اعالم وعلوم االتصالذكرضٌاءالدٌن غالب احمد عبدهللا581917470

غٌر ممبول28148507823.4035.0058.40اعالم وعلوم االتصالذكرسلٌمان انور جسار احمد591915891

غٌر ممبول2210124491.8827.5630.8058.36اعالم وعلوم االتصالذكرفخر الدٌن لائد ابراهٌم احمد601910924
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غٌر ممبول301084882.2524.6833.6058.28اعالم وعلوم االتصالذكرعماد دمحم رزاز دمحم لائد611906263

غٌر ممبول281284881.7524.5333.6058.13اعالم وعلوم االتصالأنثىرشاء محفوظ عبده سٌف احمد البورج621918187ً

غٌر ممبول1412184490.527.1530.8057.95اعالم وعلوم االتصالذكرمبارن نعمان دمحم حسان الخامري631910990

غٌر ممبول248124490.2527.0830.8057.88اعالم وعلوم االتصالأنثىالهام حمود لائد عبادي الطٌار641912870

غٌر ممبول221664489.6326.8930.8057.69اعالم وعلوم االتصالأنثىسماح علً دمحم شمسان651916811

غٌر ممبول1812164684.525.3532.2057.55اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالناصر عبده لائد مصلح661915473

غٌر ممبول30864488.3826.5130.8057.31اعالم وعلوم االتصالذكرعلً بن علً دمحم سرحان ناج671911883ً

غٌر ممبول30810487923.7033.6057.30اعالم وعلوم االتصالذكرعزالدٌن حمٌد سلطان عبده الفمٌه681913090

غٌر ممبول2210144683.2524.9832.2057.18اعالم وعلوم االتصالذكرخالد دمحم امٌن احمد691915979

غٌر ممبول302164878.1323.4433.6057.04اعالم وعلوم االتصالذكردمحم صادق عبده دمحم الشٌعان701917815ً

غٌر ممبول241284486.6325.9930.8056.79اعالم وعلوم االتصالذكرعزام علً الطلبً الزغٌر711911912

غٌر ممبول281084681.1824.3532.2056.55اعالم وعلوم االتصالأنثىرحاب صادق عبدالرحمن عبدالولً البركان721919224ً

غٌر ممبول324104678.6323.5932.2055.79اعالم وعلوم االتصالأنثىشٌماء عبدالسالم سلطان عبدهللا731923134

غٌر ممبول28684286.8826.0629.4055.46اعالم وعلوم االتصالأنثىسارة دمحم لاسم ابراهٌم741919046

غٌر ممبول301244677.523.2532.2055.45اعالم وعلوم االتصالأنثىاصالح هاشم حٌدره احمد751916643

غٌر ممبول24128448124.3030.8055.10اعالم وعلوم االتصالأنثىمارٌا عبدهللا حسن دمحم نصر761918717

غٌر ممبول241084284.6325.3929.4054.79اعالم وعلوم االتصالأنثىسمر لاسم دمحم سعٌد771918977

غٌر ممبول28884479.7523.9330.8054.73اعالم وعلوم االتصالذكرعصام سعٌد غانم عبدهللا781920439

غٌر ممبول1810164478.8823.6630.8054.46اعالم وعلوم االتصالذكرامجد احمد غالب عبد ه791916709

غٌر ممبول266124478.1323.4430.8054.24اعالم وعلوم االتصالأنثىعال احمد عبدالواسع حمٌد العرٌم801918660ً

غٌر ممبول241084282.3824.7129.4054.11اعالم وعلوم االتصالأنثىنهى دمحم سعٌد عثمان811919539

غٌر ممبول20812408726.1028.0054.10اعالم وعلوم االتصالأنثىعفاف عبدالوهاب دمحم عبدالعزٌز821917773

غٌر ممبول1814124477.523.2530.8054.05اعالم وعلوم االتصالأنثىلمٌاء عبدالكرٌم عبدهللا ناج831908053ً

غٌر ممبول2210104281.3824.4129.4053.81اعالم وعلوم االتصالأنثىرهام بجاش علً سعٌد841902518

غٌر ممبول221423890.527.1526.6053.75اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالحكٌم صالح مثنى ناصر الدغار851917379

غٌر ممبول208103889.3826.8126.6053.41اعالم وعلوم االتصالذكرفاروق رمزي سعٌد ناج861902420ً

غٌر ممبول244144279.2523.7829.4053.18اعالم وعلوم االتصالذكرمعاذ دمحم احمد عبدالوارث871910414

غٌر ممبول266104278.6323.5929.4052.99اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالجلٌل غرسان ناج881923101ً

غٌر ممبول201484277.3823.2129.4052.61اعالم وعلوم االتصالذكرموفك حسن ناجً فرحان891909009

غٌر ممبول24106408124.3028.0052.30اعالم وعلوم االتصالذكرلؤي عبدالحفٌظ ردمان نعمان901917609
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غٌر ممبول1410143885.1325.5426.6052.14اعالم وعلوم االتصالذكراشرف منٌر حمٌد سٌف911920523

غٌر ممبول26843884.2525.2826.6051.88اعالم وعلوم االتصالذكرعزالدٌن داود احمد مهٌوب المٌراب921910432ً

غٌر ممبول2010124274.2522.2829.4051.68اعالم وعلوم االتصالذكردمحم احمد عبدهللا حٌدر931904112

غٌر ممبول24884078.2523.4828.0051.48اعالم وعلوم االتصالأنثىٌاسمٌن عبده سعٌد ممبل941912610

غٌر ممبول28664076.6322.9928.0050.99اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالمادر عبدالشافً سعٌد الصوف951919086ً

غٌر ممبول30443880.8824.2626.6050.86اعالم وعلوم االتصالذكرشاٌع دمحم عبدهللا راشد961916301

غٌر ممبول24683880.524.1526.6050.75اعالم وعلوم االتصالذكرجوهر عبدالجامع سٌف حسن971912527

غٌر ممبول181484075.1322.5428.0050.54اعالم وعلوم االتصالذكرمبارن عبدالجلٌل عبدهللا حسن الشدادي981909274

غٌر ممبول226103879.7523.9326.6050.53اعالم وعلوم االتصالذكرانس عبده عبدالولً سٌف991908509

غٌر ممبول221043683.7525.1325.2050.33اعالم وعلوم االتصالذكراسامة غانم غالب لائد1001917620

غٌر ممبول1810103877.3823.2126.6049.81اعالم وعلوم االتصالذكرانس احمد ابراهٌم منصور1011918469

غٌر ممبول221063876.7523.0326.6049.63اعالم وعلوم االتصالأنثىهنادي عبدالرحمن عبدهللا عل1021911901ً

غٌر ممبول161483876.1322.8426.6049.44اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالعلٌم مهٌوب عبده1031913992

غٌر ممبول16148387622.8026.6049.40اعالم وعلوم االتصالذكرنصر جمٌل محفوظ دمحم1041903652

غٌر ممبول1810103875.6322.6926.6049.29اعالم وعلوم االتصالذكراحمد خالد احمد حسن1051914746

غٌر ممبول22823287.8826.3622.4048.76اعالم وعلوم االتصالأنثىمارٌة دمحم بجاش مهٌوب1061917781

غٌر ممبول221223677.523.2525.2048.45اعالم وعلوم االتصالذكردمحمعبدالملن منصور دمحم1071920074

غٌر ممبول24843677.1323.1425.2048.34اعالم وعلوم االتصالذكرٌاسر نصر مهٌوب لائد العدٌن1081914163ً

غٌر ممبول201063676.1322.8425.2048.04اعالم وعلوم االتصالذكرابوبكر حمود عبده ممبل1091904889

غٌر ممبول201063676.1322.8425.2048.04اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالمطلب هاشم دمحم عبدهللا ناصر1101904148

غٌر ممبول168123675.522.6525.2047.85اعالم وعلوم االتصالذكرعبدالجبار دمحم غالب لاسم1111903669

غٌر ممبول22863675.2522.5825.2047.78اعالم وعلوم االتصالذكردمحم حسٌن عبدهللا دمحم1121909108

غٌر ممبول204123674.3822.3125.2047.51اعالم وعلوم االتصالذكرمحسن اسماعٌل محسن نصر1131919078

غٌر ممبول181023086.7526.0321.0047.03اعالم وعلوم االتصالذكرمحً الدٌن عبد السالم دمحم عبدهللا1141901945

غٌر ممبول16842890.527.1519.6046.75اعالم وعلوم االتصالذكرحذٌفه عبدالواسع عبدهللا حسن1151908946

غٌر ممبول141463475.8822.7623.8046.56اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدهللا هزاع عثمان1161906509

غٌر ممبول14862889.6326.8919.6046.49اعالم وعلوم االتصالأنثىوفاء دمحم احمد عبده شرف1171915427

غٌر ممبول24643474.8822.4623.8046.26اعالم وعلوم االتصالذكرعدٌل عبده عمالن سلمان المزبري1181908201

غٌر ممبول141083277.6323.2922.4045.69اعالم وعلوم االتصالذكراٌهاب دمحم سلطان عل1191910522ً

غٌر ممبول144102882.6324.7919.6044.39اعالم وعلوم االتصالذكردمحم عبدالواحد دمحم لائد1201918803

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



اجواليانجليزيلغة غربيةثقافة اعالهية

حالة 

الرغبة

هعدل 

الثانوية
التخصصالنوعاسن الطالـــــــب

30% 

ثانوية

(%70)مواد االختبار 

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌـــة اآلداب للعام الجامعً 

رقن التنسيق

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

الوعدل 

النهائي 

30+70%

70% 

 اهتحاى

قبول

م

Republic of Yemen           الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz University                جاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غٌر ممبول20463077.6323.2921.0044.29اعالم وعلوم االتصالذكرمصطفى امٌن حسن لائد لاسم1211914545

غٌر ممبول108102881.6324.4919.6044.09اعالم وعلوم االتصالذكرفالح دمحم لائد حسن1221912401

غٌر ممبول18442685.525.6518.2043.85اعالم وعلوم االتصالأنثىازهار احمد علً لائد1231912303

غٌر ممبول20823075.8822.7621.0043.76اعالم وعلوم االتصالذكرمالن احمد سٌف شائف الشرعب1241904716ً

غٌر ممبول22623075.2522.5821.0043.58اعالم وعلوم االتصالأنثىصفاء جاود عساج احمد عمالن1251912419

غٌر ممبول18642879.2523.7819.6043.38اعالم وعلوم االتصالأنثىاسماء جالل عبدالرحٌم طارش1261913016

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


