
ممبول97.38جٌولوجٌاأنثىتسنٌم عبدهللا دمحم اسماعٌل12109700

ممبول93.63جٌولوجٌاذكروهٌب علً مرشد دمحم المخمري22105085

ممبول89.13جٌولوجٌاذكرعبدالحلٌم حافظ دمحم عبدالبالً الجابري32108782

ممبول97.63جٌولوجٌاذكردمحم ضرار عبدالودود عبدالكرٌم االصبح42211407ً

ممبول90.88جٌولوجٌاانثىفاطمة عبدالباسط دمحم سعٌد52205129

ممبول89جٌولوجٌاذكرعبدالباسط احمد علً لاسم62211040

ممبول84.5جٌولوجٌاذكردمحم فٌصل سلطان عبدهللا72210057

ممبول83جٌولوجٌاانثىنجالء عبدالملن ناجً ثابت82207511

ممبول82.88جٌولوجٌاذكرمعتز نشوان عبدالكرٌم لائد92206430

ممبول81.38جٌولوجٌاذكرعاصم عبدالباسط احمد دمحم صالح102206429

ممبول78.63جٌولوجٌاذكرعبدالنور محمود شرف غالب العامري112210082

ممبول78.38جٌولوجٌاذكردمحم علً سٌف احمد122207094

ممبول78.25جٌولوجٌاذكرهانً عبدالملن ناجً ثابت132207410

ممبول77.63جٌولوجٌاذكرعبدهللا علً دمحم علً غوٌث142206593

ممبول77.5جٌولوجٌاذكرحاتم توفٌك عبده شائف152211022

ممبول77.5جٌولوجٌاذكردمحم ودٌع دمحم عماد162206511

ممبول77.5جٌولوجٌاذكروهٌب مهٌوب عبدهللا لائد172208159

ممبول77.38جٌولوجٌاذكرعدي عبدالوارث علً دمحم عبدالوارث182206525

ممبول76.63جٌولوجٌاذكردمحم بندر ٌحٌى سعٌد192210388

ممبول74.63جٌولوجٌاذكردمحم جازم احمد حزام202213491

ممبول74.25جٌولوجٌاذكراٌمن عبدالواحد فائد دبوان212211107
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معدل الثانويةالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم حالة الرغبةالتخصص

سٌلغى لبول أي طالب أو طالبة ال تتطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات الموضحة بالجدول

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة المسجل العــــام مدٌر المبول والتسجٌل



Vice President For  Student Affairs

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

جامعـــــة تعـــــز
نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

Republic of Yemen

Taiz University
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ممبول93.13حاسوب/ رٌاضٌاتانثىاالء عبدالعلٌم عباس نصر12209215

ممبول93حاسوب/ رٌاضٌاتانثىاٌمان امٌن احمد لاسم المخالف22208153ً

ممبول92.25حاسوب/ رٌاضٌاتذكردمحم امٌن دمحم دمحم32213635

ممبول91.63حاسوب/ رٌاضٌاتانثىدالٌة عبدالعزٌز سٌف منصور احمد42210413

ممبول90.75حاسوب/ رٌاضٌاتانثىنسٌبة عبدهللا احمد عبدالولً الواف52207701ً

ممبول87.75حاسوب/ رٌاضٌاتانثىسهام طاهر علً سٌف62213503

ممبول83.5حاسوب/ رٌاضٌاتانثىفاطمة علً دمحم راشد الشمٌري72206786

ممبول81.25حاسوب/ رٌاضٌاتانثىخلود عبدالعزٌز عمالن عل82208724ً

ممبول80.88حاسوب/ رٌاضٌاتذكراحمد دمحم دمحم عبدهللا92208501

ممبول80.5حاسوب/ رٌاضٌاتذكردمحم منصور عبده دمحم احمد102211587

ممبول79.5حاسوب/ رٌاضٌاتذكرزٌاد حمود لائد حسن عل112205481ً

ممبول79.13حاسوب/ رٌاضٌاتانثىاسماء عبدالرحمن لائد سعٌد122203834

ممبول78.13حاسوب/ رٌاضٌاتانثىندى امٌن عبدالغنً عبدهللا132209686

ممبول77.5حاسوب/ رٌاضٌاتذكراسامة عبدهللا عبدهللا حسان142208613

ممبول77.25حاسوب/ رٌاضٌاتذكردمحم ابراهٌم علً غالب حسان152205403

ممبول76.88حاسوب/ رٌاضٌاتانثىوداد علً دمحم عبدالرحٌم الواف162214468ً

ممبول76.75حاسوب/ رٌاضٌاتانثىروى ٌوسف عبدالرحمن دمحم172209679

ممبول76.5حاسوب/ رٌاضٌاتانثىكوثر احمد حسن علً دمحم182209683

ممبول76.38حاسوب/ رٌاضٌاتانثىلٌلى دمحم عبده دمحم العزعزي192207038

ممبول76حاسوب/ رٌاضٌاتانثىتسبٌح عارف دمحم عثمان عبادي202209179

ممبول75.63حاسوب/ رٌاضٌاتانثىلٌالً امٌن احمد سعٌد212208429

ممبول75.38حاسوب/ رٌاضٌاتانثىاٌات هزاع عبدالرب احمد222213723

ممبول74.25حاسوب/ رٌاضٌاتذكراٌمن عبدالواحد فائد دبوان232211107

ممبول74حاسوب/ رٌاضٌاتانثىاروى شولً دمحم نعمان242208683

ممبول73.88حاسوب/ رٌاضٌاتانثىاسٌا عادل علً عبدالرحمن المخالف252207404ً

ممبول73.38حاسوب/ رٌاضٌاتذكراحمد مراد احمد حسن سٌف محرم262203598

ممبول73.38حاسوب/ رٌاضٌاتانثىاسرار ٌاسر حمود لاسم272203634

ممبول72.88حاسوب/ رٌاضٌاتانثىاشجان ابراهٌم عبده عبده282207041

ممبول72.63حاسوب/ رٌاضٌاتذكردمحم علً دمحم زٌد292212772

ممبول72.5حاسوب/ رٌاضٌاتذكردمحم احمد حسن دمحم احمد302211588

ممبول70.25حاسوب/ رٌاضٌاتذكرسالم عبدالرحمن عبدهللا عل312210159ً

ممبول70.25حاسوب/ رٌاضٌاتانثىوالء امٌن عبدالغنً عبدهللا322209677
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ممبول98.38علوم بٌولوجٌةذكربدر الدٌن ابراهٌم علً دمحم12207895

ممبول96.5علوم بٌولوجٌةانثىمٌهال مسعد عبدهللا سعٌد المرٌس22208282ً

ممبول95.88علوم بٌولوجٌةانثىخالدة فضل ردمان دمحم32212365

ممبول95.5علوم بٌولوجٌةانثىمنال مسعد عبدهللا سعٌد المرٌس42208544ً

ممبول93.88علوم بٌولوجٌةانثىحنان نبٌل دمحم عبدهللا52209756

ممبول93.63علوم بٌولوجٌةانثىٌسرى عبدالرحٌم صالح عبدهللا62203200

ممبول91.13علوم بٌولوجٌةذكراٌاد عبدهللا غالب خالد72212643

ممبول90.25علوم بٌولوجٌةانثىتسنٌم عدنان دمحم عبد الواسع الشرجب82205836ً

ممبول89.88علوم بٌولوجٌةانثىعزٌزه عادل دمحم حمٌد92205998

ممبول89.38علوم بٌولوجٌةانثىاٌة عبدالحلٌم احمد مرشد102208365

ممبول88علوم بٌولوجٌةانثىشٌماء ادرٌس هاشم سعٌد المرٌش112212842

ممبول87.63علوم بٌولوجٌةانثىخدٌجة نبٌل عبدهللا دمحم122203235

ممبول85.75علوم بٌولوجٌةانثىدعاء دمحم عبدالجلٌل عبدالملن الحروي132204393

ممبول85.63علوم بٌولوجٌةانثىحلٌمة عبدالتواب عبدالرب دمحم142204209

ممبول84.13علوم بٌولوجٌةانثىالحان عبدالكرٌم سعٌد دمحم بشر152210946

ممبول83.75علوم بٌولوجٌةانثىمروة عبدالملن علً عبدالجلٌل العامري162212455

ممبول83.5علوم بٌولوجٌةانثىهدٌل عبدالعزٌز دمحم عبدهللا172208008

ممبول83.13علوم بٌولوجٌةانثىشذى عبدالحكٌم سٌف ثابت182204391

ممبول82.75علوم بٌولوجٌةانثىمٌمونة عبده علً سعٌد192211013

ممبول82.13علوم بٌولوجٌةانثىمرٌم دمحم سعٌد دبوان سٌف202208388

ممبول81.13علوم بٌولوجٌةانثىمواهب عبدالجلٌل عبدالسالم دبوان سٌف212208578

ممبول80علوم بٌولوجٌةانثىغٌداء عبدهللا نعمان حسٌن حسن222203531

ممبول78.25علوم بٌولوجٌةذكرهانً عبدالملن ناجً ثابت232207410

ممبول78.13علوم بٌولوجٌةذكرامجد نشوان سلطان فرحان242204247

ممبول77.63علوم بٌولوجٌةانثىاسماء سمٌر عبدهللا احمد االنس252211974ً

ممبول76.5علوم بٌولوجٌةانثىفاطمة دمحم سعٌد دبوان سٌف262208393

ممبول76.38علوم بٌولوجٌةانثىمنال امٌن احمد لاسم المدس272210926ً

ممبول75.38علوم بٌولوجٌةانثىروان حمود احمد مرشد الحمٌري282211437

ممبول75.25علوم بٌولوجٌةانثىفاطمة دمحم عبد البالً ممبل فارع292205694

ممبول74.75علوم بٌولوجٌةانثىاٌه عصام عبدهللا مطهر302207943

ممبول73.75علوم بٌولوجٌةذكررافد عبدهللا سعٌد عبدهللا عبده312206911

ممبول73.75علوم بٌولوجٌةانثىرفاء عبد هللا سلطان سنان322205698

ممبول73.38علوم بٌولوجٌةذكرامجد صادق دمحم سعٌد332205478

ممبول73.25علوم بٌولوجٌةانثىهدٌل مختار احمد ثابت342204812

ممبول72.88علوم بٌولوجٌةذكراٌمن عبده نعمان لاسم352211168

ممبول72.38علوم بٌولوجٌةذكراسماعٌل دمحم عبدالحك عبدالحمٌد النمٌب362210293

ممبول72.38علوم بٌولوجٌةانثىخاتمة حسن حسن االسودي372211151

ممبول70علوم بٌولوجٌةانثىزٌنب علً عبدالسالم دمحم ثابت382209145
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ممبول97.13كٌمٌاء عامةانثىرفٌدة عبدالملن ممبل احمد الحمٌري12212938

ممبول94.25كٌمٌاء عامةانثىبسمة عادل عبٌد عبدالموي ناج22215312ً

ممبول93.75كٌمٌاء عامةانثىبسمة دبوان احمد عبدالغن32205413ً

ممبول93.25كٌمٌاء عامةانثىبشرى عبدهللا عبده عثمان42211317

ممبول90.88كٌمٌاء عامةانثىثروة معاذ سعٌد دمحم52210437

ممبول83.5كٌمٌاء عامةانثىهدٌل عبدالعزٌز دمحم عبدهللا62208008

ممبول82.88كٌمٌاء عامةانثىغرام علً عبدهللا عبده الخلٌدي72212069

ممبول82.75كٌمٌاء عامةذكرعبدهللا عبدالرب عبدهللا حسٌن الدعان82204961ً

ممبول79.63كٌمٌاء عامةانثىهدٌل نعمان احمد هادي لاسم العدٌن92205264ً

ممبول78.88كٌمٌاء عامةذكرٌاسمٌن عبدالحك عبدالعزٌز دمحم102212620

ممبول78.38كٌمٌاء عامةذكردمحم علً سٌف احمد112207094

ممبول77.63كٌمٌاء عامةذكراحمد ناصر حسٌن عل122210198ً

ممبول76.38كٌمٌاء عامةذكرماهر مهٌوب سٌف حسن132205655

ممبول75.38كٌمٌاء عامةذكربكر شمسان عبدهللا عل142205944ً

ممبول75.38كٌمٌاء عامةانثىروان حمود احمد مرشد الحمٌري152211437

ممبول74.75كٌمٌاء عامةانثىاٌه عصام عبدهللا مطهر162207943

ممبول74كٌمٌاء عامةانثىلمٌاء دمحم عبدالسالم دمحم الشدادي172212215

ممبول71.5كٌمٌاء عامةذكرعبدالبالً ٌونس عبدالبالً مجاهد182207824

ممبول71.38كٌمٌاء عامةانثىسندس عادل غالب سعٌد الشرعب192212819ً

ممبول70.25كٌمٌاء عامةانثىرحمة عبدالرحمن علً عبدالرحمن202210445

ممبول68.75كٌمٌاء عامةذكرعبدهللا طه عبدهللا محسن212208021

ممبول67.63كٌمٌاء عامةذكرابراهٌم احمد عبده ٌاسر222211373

ممبول67.63كٌمٌاء عامةذكرسالم دمحم سالم دمحم الشدادي232213040
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