
النوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
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النتيجة
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مقبول90.8827.266390.26دراسات عربية90أنثىمنار خالد احمد حزام12101237

مقبول94.528.3554.682.95دراسات عربية78أنثىعائشه احمد حسن غالب22116341

مقبول91.2527.3852.579.88دراسات عربية75أنثىاسماء عبدالحفيظ عوض قاسم32110995

مقبول96.3828.914977.91دراسات عربية70أنثىاميمة محمد عبدالقوي الحذيفي42105001

مقبول83.7525.1352.577.63دراسات عربية75أنثىربى عبدالحق محسن سعيد52103911

مقبول83.7525.1351.876.93دراسات عربية74أنثىعهود عبده حسان محمد62115084

مقبول85.7525.7351.176.83دراسات عربية73أنثىعائشة محمد سعيد ناجي مقبل72107488

مقبول86.525.954974.95دراسات عربية70أنثىعائشة علي علي عبده الفاضلي82106099

مقبول81.1324.3450.474.74دراسات عربية72أنثىلما سلطان احمد حسين االنسي92103904

مقبول95.3828.614270.61دراسات عربية60أنثىمرام محمد سالم احمد102111525

مقبول81.2524.3845.569.88دراسات عربية65أنثىردينة عبدالغفار محمد عبدالقادر112105608

مقبول88.526.553561.55دراسات عربية50أنثىنجالء غالب احمد محمد الجماعي122119635

مقبول85.525.653560.65دراسات عربية50أنثىغفران سرحان احمد حسن132106074

مقبول82.1324.643559.64دراسات عربية50أنثىعصماء عبده حمود صالح142119185

مقبول8224.603559.60دراسات عربية50أنثىاعتماد علي احمد محمد النواب152105269

مقبول80.3624.113559.11دراسات عربية50ذكرمعمر علي قائد سعيد162118718

مقبول98.7529.636392.63علوم حياه90أنثىتهاني ياسر نائف عبدالغني12107536

مقبول98.529.556392.55علوم حياه90أنثىاختيار ياسر نائف عبدالغني22107526

مقبول94.1328.246391.24علوم حياه90أنثىنشوى محمد سلطان عبدهللا32110730

مقبول9327.906390.90علوم حياه90أنثىعبير عادل قائد غانم42103935

مقبول92.527.756390.75علوم حياه90أنثىهيفاء محمد صالح سعيد الشرعبي52109846

مقبول91.527.456390.45علوم حياه90أنثىاية عبدهللا عمر علي حسن62114660

مقبول87.6326.296389.29علوم حياه90أنثىمارية امين محمد حسن72111922

مقبول8726.106389.10علوم حياه90أنثىبغداد مهيوب محمد علي82107049

مقبول86.2525.886388.88علوم حياه90أنثىدعاء علي سلطان عبدهللا92112214

مقبول8224.606387.60علوم حياه90أنثىثريا علي عبدهللا علي102117454

مقبول81.524.456387.45علوم حياه90أنثىروان عبدالحبيب احمد محمد112105335

مقبول85.7525.734974.73علوم حياه70أنثىعائشة محمد سعيد ناجي مقبل122107488

مقبول89.6326.8945.572.39علوم حياه65أنثىليلى عوض علي محمد132112144

مقبول79.523.854265.85علوم حياه60أنثىمريم احمد سرحان احمد142110983

(النظام العام  )م 2022/2021نتيجة امتحان القبول والمفاضلة بكلية التربيــــة للعام الجامعـــــــي 

جامعـــــة تعـــــز
نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الجمهوريـــة اليمنيـــة

سيلغى قبول أي طالب من قبل لجنة القبول في حالة عدم تطابق بياناته في الثانوية العامة مع البيانات المرفوعة لبوابة التنسيق األلكتروني 
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مقبول93.3828.016391.01رياضيات ـ تعليم اساسي90أنثىامل عبدالواسع محمد محمد الرباطي12106481

مقبول8926.706389.70رياضيات ـ تعليم اساسي90ذكرعبدهللا حميد احمد محمد غالب22102971

مقبول81.2524.386387.38رياضيات ـ تعليم اساسي90أنثىصابرين عصام غالب محمد32105408

مقبول83.6325.0961.686.69رياضيات ـ تعليم اساسي88أنثىشيماء يوسف عبدهللا ناجي القاضي42116883

مقبول70.7521.236384.23رياضيات ـ تعليم اساسي90أنثىفاطمة رضوان عبدهللا سعيد52107658

مقبول80.7524.2359.583.73رياضيات ـ تعليم اساسي85أنثىخوله عبدالسالم رزاز احمد عقيل62117561

مقبول73.7522.1359.581.63رياضيات ـ تعليم اساسي85أنثىامتياز عبدالرحمن علي محمد العزاني72112392

مقبول76.6322.9957.480.39رياضيات ـ تعليم اساسي82أنثىثرى موفق علي بن علي عثمان82112530

مقبول76.7523.0356.779.73رياضيات ـ تعليم اساسي81أنثىشذى طالل احمد سعد92107042

مقبول74.8822.465678.46رياضيات ـ تعليم اساسي80أنثىهدء علي احمد عبدهللا عمر القدسي102110329

مقبول72.8821.8654.676.46رياضيات ـ تعليم اساسي78أنثىخولة علي محمد محمد الرميمة112111387

مقبول8726.104975.10رياضيات ـ تعليم اساسي70أنثىحنان عبدهللا محمد سعيد122104323

مقبول72.7521.8352.574.33رياضيات ـ تعليم اساسي75أنثىرغد عادل محسن احمد حمود132116585

مقبول79.1323.744972.74رياضيات ـ تعليم اساسي70أنثىشيماء عبدهللا محمد عبدالواسع142107848

مقبول77.7523.334972.33رياضيات ـ تعليم اساسي70أنثىنهى بجاش امين حسن احمد152111027

مقبول8826.4045.571.90رياضيات ـ تعليم اساسي65أنثىمنال احمد عبدالملك امير الدين الصوفي162104212

مقبول82.6324.7946.971.69رياضيات ـ تعليم اساسي67أنثىراوية عبداالله علي سيف172109399

مقبول86.3825.9145.571.41رياضيات ـ تعليم اساسي65أنثىعهود احمد سعيد مرشد182108664

مقبول7121.3049.771.00رياضيات ـ تعليم اساسي71أنثىمرام عبدهللا ناصر احمد السجع192103490

مقبول71.521.4548.369.75رياضيات ـ تعليم اساسي69أنثىسحر رسام مهيوب محمد سالم202104213

مقبول77.8823.3646.269.56رياضيات ـ تعليم اساسي66أنثىخلود حسن احمد محمد212109000

مقبول84.2525.2824.549.78رياضيات ـ تعليم اساسي35أنثىانفال محسن محمد احمد الشغدري222109783

مقبول76.522.952143.95رياضيات ـ تعليم اساسي30أنثىسلوى عبدالوهاب شائف سالم232104856

مقبول7321.902142.90رياضيات ـ تعليم اساسي30أنثىسيناء عبدالمجيد علي علي242108433
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مقبول86.6325.9961.687.59علوم ـ تعليم اساسي88أنثىعفاف عبدالسالم عبدهللا عبدالرزاق الكدهي12111524

مقبول84.8825.4660.986.36علوم ـ تعليم اساسي87أنثىشذى محمد قاسم عبدهللا السبئ22104734

مقبول86.1325.8459.585.34علوم ـ تعليم اساسي85أنثىاحسان طالل عبدالرحمن محمد هزاع الصامت32105911

مقبول76.2522.8860.983.78علوم ـ تعليم اساسي87أنثىكريمه مختار منصور عبدالرب42104944

مقبول80.7524.2359.583.73تعليم أساسي- علوم 85أنثىندى سيف عباس محمد5#77002

مقبول77.8823.3659.582.86علوم ـ تعليم اساسي85أنثىندى عبدالسالم محمد عثمان62108858

مقبول79.1323.7458.882.54علوم ـ تعليم اساسي84أنثىعائشة مهيوب احمد محمد الحسني72110489

مقبول87.1326.145682.14علوم ـ تعليم اساسي80أنثىهناء علي مهيوب احمد82110450

مقبول72.8821.8660.282.06علوم ـ تعليم اساسي86ذكرمجيب خالد علوان سعيد92117117

مقبول71.521.4560.281.65علوم ـ تعليم اساسي86أنثىسحر رسام مهيوب محمد سالم102104213

مقبول72.7521.8359.581.33علوم ـ تعليم اساسي85أنثىبسمة محمد عبدهللا محمد112119201

مقبول72.521.7559.581.25علوم ـ تعليم اساسي85أنثىهاله فؤاد محمد سعيد122103895

مقبول71.3821.4158.179.51علوم ـ تعليم اساسي83أنثىزينب جمال علي احمد سلطان الصامت132108748

مقبول88.7526.6352.579.13علوم ـ تعليم اساسي75أنثىرنا محمد علي عباس142114631

مقبول86.3825.9152.578.41علوم ـ تعليم اساسي75أنثىسماح عبدالرزاق عبدالمجيد حسن العزاني152105784

مقبول71.521.455677.45علوم ـ تعليم اساسي80أنثىرباب محمد حزام سعيد162111216

مقبول70.8821.265677.26علوم ـ تعليم اساسي80أنثىياسمين محمد سيف احمد172118059

مقبول90.2527.084976.08علوم ـ تعليم اساسي70أنثىضحى ابراهيم قائد حسن182109411

مقبول86.1325.844974.84علوم ـ تعليم اساسي70أنثىمنال محمد احمد محمد الوصابي192109947

مقبول78.2523.484972.48علوم ـ تعليم اساسي70أنثىملكة عبدالوهاب علي عبدالغني202116644

مقبول77.7523.334972.33علوم ـ تعليم اساسي70أنثىرغده حسن ابراهيم محمد الحاج212108959

مقبول76.7523.034972.03علوم ـ تعليم اساسي70أنثىاحالم شمسان علي عباس222102684

مقبول8826.4045.571.90علوم ـ تعليم اساسي65أنثىمنال احمد عبدالملك امير الدين الصوفي232104212

مقبول72.3821.714970.71علوم ـ تعليم اساسي70أنثىاسمهان علي مهيوب حسان عباس242115103

مقبول71.2521.384970.38علوم ـ تعليم اساسي70أنثىاصالة فؤاد محمد حزام الصامت252105804

مقبول87.1326.144268.14علوم ـ تعليم اساسي60أنثىالطاف عبدالغني احمد سلطان262113066

مقبول90.7527.2338.565.73علوم ـ تعليم اساسي55أنثىاوسان احمد سيف عبدالولي العريقي272112516

مقبول88.3826.5138.565.01علوم ـ تعليم اساسي55أنثىروان صالح الدين حسان علي282111240

مقبول8726.103561.10علوم ـ تعليم اساسي50أنثىرهان عادل سيف نعمان292112520

مقبول80.3824.112145.11علوم ـ تعليم اساسي30أنثىهبة عادل سيف نعمان302112526
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مقبول77.3823.2169.392.51علوم قرآن ــ تعليم اساسي99ذكراحمد ابوبكر سالم محمد سعيد12106624

مقبول78.7523.6368.692.23علوم قرآن ــ تعليم اساسي98أنثىامل منصور علي عبد الرحمن22112614

مقبول83.8825.1666.591.66علوم قرآن ــ تعليم اساسي95أنثىهنادي قاسم عبدالقادر حسان الخليدي32108499

مقبول78.2523.4867.991.38علوم قرآن ــ تعليم اساسي97أنثىاصالة راجحي حسن عباس خليل42107583

مقبول86.8826.0665.191.16علوم قرآن ــ تعليم اساسي93أنثىتقوى عبدالولي سيف سعيد52107743

مقبول77.523.2567.991.15علوم قرآن ــ تعليم اساسي97أنثىريم عبدالواحد هزاع عباس62117137

مقبول88.7526.6364.491.03علوم قرآن ــ تعليم اساسي92أنثىعائشة عبدالرقيب سعيد قائد72109868

مقبول8425.2065.891.00تعليم أساسي- علوم قران 94أنثىجهاد طاهر صالح عايض الحجري82118526

مقبول7221.6069.390.90علوم قرآن ــ تعليم اساسي99أنثىاروى احمد شرف ثابت92113157

مقبول7823.4067.290.60علوم قرآن ــ تعليم اساسي96أنثىمريم منصور وازع محمد102116282

مقبول77.523.2567.290.45علوم قرآن ــ تعليم اساسي96أنثىامة العليم عبده غالب صالح112116643

مقبول77.2523.1867.290.38علوم قرآن ــ تعليم اساسي96ذكرعبد الغني احمد عبده علي البكاري122114652

مقبول69.1320.7469.390.04علوم قرآن ــ تعليم اساسي99أنثىرانيا عبدالحفظ دائل بجاش132110751

مقبول78.3823.5166.590.01علوم قرآن ــ تعليم اساسي95أنثىتسنيم خالد احمد عيدالحق142109433

مقبول73.1321.9467.989.84علوم قرآن ــ تعليم اساسي97أنثىراحيل فاروق محمد عبدالرحيم152111931

مقبول77.523.2566.589.75علوم قرآن ــ تعليم اساسي95أنثىايه احمد محمد احمد غالب162106746

مقبول81.8824.5664.488.96علوم قرآن ــ تعليم اساسي92أنثىنعمة محمد محمد ناجي الربيعي172113757

مقبول72.521.7566.588.25علوم قرآن ــ تعليم اساسي95أنثىسهية نعمان محمد سعيد محمد182104225

مقبول76.7523.0364.487.43علوم قرآن ــ تعليم اساسي92أنثىامنه عبدالرزاق احمد علي192108908

مقبول76.6322.9964.487.39علوم قرآن ــ تعليم اساسي92أنثىامة الرحمن سعيد علي احمد202103924

مقبول69.1320.7466.587.24علوم قرآن ــ تعليم اساسي95أنثىهديل محمد هزاع يحيى212108647

مقبول74.7522.4364.486.83علوم قرآن ــ تعليم اساسي92أنثىراوية عبدالواحد اسماعيل سعيد222106711

مقبول74.1322.2464.486.64علوم قرآن ــ تعليم اساسي92أنثىايمان فيصل احمد سعيد سيف232117687

مقبول78.6323.596386.59علوم قرآن ــ تعليم اساسي90أنثىاريحا طالل حميد علي ردمان242114370

مقبول82.1324.6460.985.54علوم قرآن ــ تعليم اساسي87أنثىابتسام احمد ناصر هادي المروي252119294

مقبول73.8822.166385.16علوم قرآن ــ تعليم اساسي90أنثىيسرى جميل يسر سعيد262116942

مقبول73.2521.986384.98علوم قرآن ــ تعليم اساسي90أنثىهالة سعيد علي عبده272108871

مقبول69.520.856383.85علوم قرآن ــ تعليم اساسي90أنثىبسمة امين علي سعيد حمادي282108870

مقبول76.1322.8460.983.74علوم قرآن ــ تعليم اساسي87أنثىريام خالد علي حزام292112387

مقبول91.1327.345683.34علوم قرآن ــ تعليم اساسي80أنثىهناء محمد سيف عبدالسالم302115846
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مقبول77.8823.3659.582.86علوم قرآن ــ تعليم اساسي85أنثىاماني ثابت سلطان احمد الشرعبي312109861

مقبول76.7523.0359.582.53علوم قرآن ــ تعليم اساسي85أنثىشيماء علي بن علي نصر المليكي322107943

مقبول74.1322.2459.581.74علوم قرآن ــ تعليم اساسي85أنثىنجود محمد علي عبدالهادي332116930

مقبول72.521.7559.581.25علوم قرآن ــ تعليم اساسي85أنثىهبه يحيى احمد عبدالجليل342106717

مقبول7221.6059.581.10علوم قرآن ــ تعليم اساسي85أنثىمروه عبدالرحمن سيف نعمان352106317

مقبول78.8823.665679.66تعليم أساسي- علوم قران 80أنثىاخالص عبدهللا عبده احمد362119809

مقبول80.2524.0854.678.68تعليم أساسي- علوم قران 78أنثىاروى احمد علي محمد األسود372118521

مقبول79.2523.7854.678.38علوم قرآن ــ تعليم اساسي78أنثىثروة عبده سعيد ثابت382104632

مقبول83.1324.9452.577.44علوم قرآن ــ تعليم اساسي75أنثىوضحة محمد عبدالجليل محمد392105288

مقبول70.1321.045677.04علوم قرآن ــ تعليم اساسي80أنثىملكة نجيب محمد احمد السلمي402110772

مقبول79.8823.9652.576.46علوم قرآن ــ تعليم اساسي75أنثىسمر محمد دبوان قائد412115191

مقبول79.523.8552.576.35علوم قرآن ــ تعليم اساسي75أنثىسارة خالد محمد سعيد الفتاحي422105681

مقبول78.523.5552.576.05علوم قرآن ــ تعليم اساسي75ذكرمارية عبدالسميع سلمان عبده432117917

مقبول8324.9051.176.00علوم قرآن ــ تعليم اساسي73أنثىمريم محمد علي قاسم442113078

مقبول7723.1052.575.60علوم قرآن ــ تعليم اساسي75أنثىعهود علي عبده احمد البريهي452115549

مقبول75.522.6552.575.15علوم قرآن ــ تعليم اساسي75ذكرعبدالغفور ناصر علي محمد462116661

مقبول72.521.7552.574.25علوم قرآن ــ تعليم اساسي75أنثىهالة فؤاد محمد سعيد472110201

مقبول74.1322.244971.24علوم قرآن ــ تعليم اساسي70أنثىمنيرة احمد عبدهللا عثمان الشرعبي482107164

مقبول7121.304970.30علوم قرآن ــ تعليم اساسي70أنثىندى شهاب علوان محمد المقطري492101400

مقبول7121.3048.369.60علوم قرآن ــ تعليم اساسي69أنثىعزيزة عبده صالح سعيد502119652
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غير مقبول73.1321.9447.669.54علوم قرآن ــ تعليم اساسي68أنثىرانيا خالد محمد حسن المسلمي512110000

غير مقبول76.7523.0344.867.83علوم قرآن ــ تعليم اساسي64أنثىتقدير محمد عبدهللا ناجي522109030

غير مقبول78.2523.4844.167.58علوم قرآن ــ تعليم اساسي63ذكراسرار محمد احمد سعيد532117076

غير مقبول85.2525.5841.366.88علوم قرآن ــ تعليم اساسي59أنثىفاطمة حسن محمد سعيد ثابت542109206

غير مقبول70.521.1544.165.25علوم قرآن ــ تعليم اساسي63أنثىفن احمد علي صالح552115685

غير مقبول69.1320.7443.464.14علوم قرآن ــ تعليم اساسي62أنثىمنى عبدالهادي علي علي562107859

غير مقبول78.7523.6339.262.83علوم قرآن ــ تعليم اساسي56أنثىامةهللا حسن محمد علي قائد572107255

غير مقبول77.3823.2136.459.61علوم قرآن ــ تعليم اساسي52ذكربدر عوض هزاع محمد582119486

يعتمد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلبة عميــــد الكليــــة           المسجل العام لجنة الكنترول 



النوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
درجة 

االختبار
التخصص

معدل 

الثانوية

 من 30%

الثانوية

 من 70%

النتيجة
النتيجةالمجموع

(النظام العام  )م 2022/2021نتيجة امتحان القبول والمفاضلة بكلية التربيــــة للعام الجامعـــــــي 

جامعـــــة تعـــــز
نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الجمهوريـــة اليمنيـــة

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

االدارة العامة للقبول والتسجيل

Taiz University

Republic of Yemen

Vice President For  Student Affairs

مقبول98.8829.6669.398.96علوم قرآن99أنثىرحمه مهيوب علي همام12111771

مقبول94.8828.4669.397.76علوم قرآن99ذكرمحمد عبده احمد قاسم22114443

مقبول92.2527.687097.68علوم قرآن100أنثىخديجة محمد ناصر يحيى العمراني32118486

مقبول96.1328.8468.697.44علوم قرآن98أنثىامل محمد خالد زيد الشميري42107922

مقبول92.1327.6469.396.94علوم قرآن99أنثىاسماء توفيق عبدالحفيظ نعمان صالح52114657

مقبول91.1327.3469.396.64علوم قرآن99أنثىاشراق جميل فائد محمد62108274

مقبول88.1326.4469.395.74علوم قرآن99ذكرابراهيم صالح عبدالوهاب محمد الكمالي72119539

مقبول92.6327.7967.995.69علوم قرآن97أنثىدعاء علي احمد عبادي شمسان82107796

مقبول89.3826.8168.695.41علوم قرآن98أنثىعائشة خالد سعيد محمد فرجان92104669

مقبول91.7527.5367.294.73علوم قرآن96أنثىثريا عبدهللا سيف احمد علي الحسامي102106591

مقبول84.7525.4369.394.73علوم قرآن99أنثىمروى مهيوب عبده سيف الكمالي112112178

مقبول82.3824.717094.71علوم قرآن100ذكرمحمد عبدالقوي محمد عثمان122104132

مقبول86.525.9568.694.55علوم قرآن98أنثىعائشة علي علي عبده الفاضلي132106099

مقبول83.8825.1669.394.46علوم قرآن99أنثىماريا نبيل احمد قاسم142109148

مقبول83.2524.9869.394.28علوم قرآن99ذكرعبداالله يوسف محمد ناجي152115992

مقبول82.8824.8669.394.16علوم قرآن99أنثىهبة منير عبد هللا سرحان162112951

مقبول91.1327.3466.593.84علوم قرآن95أنثىغدير نبيل فضل احمد172117662

مقبول89.8826.9666.593.46علوم قرآن95أنثىمروة احمد علي محمد االسود182116593

مقبول89.3826.8166.593.31علوم قرآن95أنثىعزيزة عباس غانم شرف192112249

مقبول79.8823.9668.692.56علوم قرآن98ذكرابراهيم احمد فارع قاسم202114433

مقبول8224.6067.992.50علوم قرآن97ذكروثيق محمود عبده نعمان212112304

مقبول88.6326.5965.892.39علوم قرآن94أنثىجويرية علي عبده احمد222109642

مقبول8124.3067.992.20علوم قرآن97أنثىحنان ناجي عبدالجليل عبدالغني232110551

مقبول92.3827.7164.492.11علوم قرآن92ذكرزيد محمد صادق مسعد242119411

مقبول87.526.2565.892.05علوم قرآن94أنثىاخالص سلطان سعيد عبد الرحمن252117691

مقبول8625.8065.891.60علوم قرآن94ذكرمحمد علي عمر الصيرفي26#77006

مقبول81.2524.3867.291.58علوم قرآن96أنثىاروى مصطفى عبدالوهاب فرحان272106707

مقبول8826.4065.191.50علوم قرآن93أنثىنوال عبده محمد عثمان282103022

مقبول80.8824.2667.291.46علوم قرآن96أنثىسعاد حميد مكرد سعيد292110463

مقبول81.8824.5666.591.06علوم قرآن95أنثىدالل محفوظ عبدالرزاق محمد302102982

مقبول85.7525.7365.190.83علوم قرآن93ذكرمحمود سلطان سعيد عبدالرحمن312118615

مقبول87.8826.3664.490.76علوم قرآن92أنثىماريا صادق علي عبدالحق322110509
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مقبول82.2524.6864.489.08علوم قرآن92ذكرمنال علي ثابت قاسم القوح332118449

مقبول81.6324.4963.788.19علوم قرآن91أنثىسهير احمد علي عبده بشير342118287

مقبول80.2524.086387.08علوم قرآن90أنثىابتداء عبدالرحمن محمد عبداللطيف352112696

مقبول8726.1060.286.30علوم قرآن86ذكرشهاب علي احمدهزير362119168

مقبول82.524.7559.584.25علوم قرآن85أنثىتغريد عبدالقوي اسماعيل ثابت الشرعبي372111062

مقبول81.1324.3459.583.84علوم قرآن85ذكرمحمد عبدالوهاب احمد غالب382113621

مقبول89.526.855682.85علوم قرآن80أنثىاسالم محمد احمد سعيد ناجي392112005

مقبول8024.0058.882.80علوم قرآن84أنثىصفاء سعيد محمد عبدالملك402102440

مقبول84.3825.3157.482.71علوم قرآن82أنثىوفاء محفوظ حمود غالب412118962

مقبول82.2524.6857.482.08علوم قرآن82أنثىازهار عبدهللا صالح محمد محسن422109918

مقبول82.2524.6856.781.38علوم قرآن81أنثىاسماء علي عبده محمد فاضل432110273

مقبول87.6326.2954.680.89علوم قرآن78أنثىكريمه عبدالكريم قاسم عامر442118950

مقبول80.8824.265680.26علوم قرآن80أنثىهالة محمد عبدالجليل علي محمد452109927

مقبول8024.005680.00علوم قرآن80أنثىلميا عيدروس شمسان علي462109946

مقبول79.6323.895679.89علوم قرآن80أنثىمواهب ضياء حاشد احمد472105754

مقبول82.8824.8654.679.46علوم قرآن78أنثىندى عصام عبدالواحدعبدهللا482114169

مقبول81.2524.3853.978.28علوم قرآن77أنثىلينة منصور احمد احمد عبده492117461

مقبول83.1324.9453.278.14علوم قرآن76أنثىندى فؤاد احمد عبده502108623

مقبول9027.0050.477.40علوم قرآن72أنثىفدوى عبده محمد قاسم512109292

مقبول81.1324.3452.576.84علوم قرآن75أنثىحنين فيصل محمد عبدهللا هبه522119136

مقبول90.6327.1948.375.49علوم قرآن69أنثىحنان احمد علي عبده بشير532118291

مقبول87.6326.294975.29علوم قرآن70أنثىابتسام عادل سعيد ناجي االسود542119146

مقبول85.525.654974.65علوم قرآن70أنثىغفران سرحان احمد حسن552106074

مقبول87.7526.3348.374.63علوم قرآن69أنثىروان نبيل عبدالوهاب شائف سالم562111574

مقبول81.8824.5648.372.86علوم قرآن69أنثىندى محفوظ حمود غالب572118958

مقبول91.1327.3445.572.84علوم قرآن65أنثىهناء محمد سيف عبدالسالم582115846

مقبول82.524.7547.672.35علوم قرآن68أنثىلينا غالب قائد سالم الصلوي592111004

مقبول83.2524.9845.570.48علوم قرآن65أنثىحنان عبدالرحمن ابراهيم علي الغفاري602104950

مقبول88.7526.634268.63علوم قرآن60أنثىنوال هزاع صدام سيف612108667

مقبول84.1325.2440.665.84علوم قرآن58أنثىزينب احمد محمد محمد622102970

مقبول82.1324.6438.563.14علوم قرآن55أنثىاسماء فيصل عبده محمد632113640

مقبول88.526.5534.360.85علوم قرآن49أنثىزبيدة عفيف عبده عبدهللا المنصري642116204
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االدارة العامة للقبول والتسجيل

Taiz University

Republic of Yemen
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مقبول86.1325.843560.84علوم قرآن50ذكرطه حمود محمد احمد652117085

مقبول88.3826.5134.360.81علوم قرآن49أنثىشيماء محمد عبدالواحد ناجي662105716

مقبول81.2524.3824.548.88علوم قرآن35أنثىسماح فؤاد احمد عبده672108625

مقبول82.8824.861438.86علوم قرآن20أنثىنسيم شمسان علي عباس682102695

يعتمد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلبة عميــــد الكليــــة           المسجل العام لجنة الكنترول 
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جامعـــــة تعـــــز
نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الجمهوريـــة اليمنيـــة

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

االدارة العامة للقبول والتسجيل
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Republic of Yemen
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مقبول87.1326.1466.592.64معلم صف ــ تعليم اساسي95أنثىماجدة فائد عبده احمد1#77003

مقبول79.7523.9366.590.43معلم صف ــ تعليم اساسي95أنثىسبا علي محمد احمد22107806

مقبول79.2523.7866.590.28معلم صف ــ تعليم اساسي95أنثىيسرى طه هائل محمد32110855

مقبول71.3821.4167.989.31معلم صف ــ تعليم اساسي97أنثىايناس ادريس احمد سفيان42117057

مقبول84.3825.316388.31معلم صف ــ تعليم اساسي90أنثىهدى عبدالجليل عبدالفتاح سفيان الشميري52104417

مقبول78.2523.486386.48معلم صف ــ تعليم اساسي90أنثىاية سمير عبده محمد الوحش62109676

مقبول88.6326.5959.586.09معلم صف ــ تعليم اساسي85أنثىنوال عبدالسالم قائد سيف72118144

مقبول85.8825.7659.585.26معلم صف ــ تعليم اساسي85أنثىاسماء عمر محمد علي مصلح الهمداني82107533

مقبول85.2525.5859.585.08معلم صف ــ تعليم اساسي85أنثىنهى عبدهللا محمد احمد الصنوي92111971

مقبول8425.2059.584.70معلم صف ــ تعليم اساسي85أنثىميسون محمد ثابت ناجي102114023

مقبول87.7526.3358.184.43معلم صف ــ تعليم اساسي83أنثىرانيا علي محمد عمر112111313

مقبول76.8823.0659.582.56معلم صف ــ تعليم اساسي85أنثىخولة مفيد احمد علي122108905

مقبول73.7522.1360.282.33معلم صف ــ تعليم اساسي86أنثىمالك احمد حسن محمد132112529

مقبول75.1322.5459.582.04معلم صف ــ تعليم اساسي85ذكراسماء خالد حمود شرف142108390

مقبول73.7522.1359.581.63معلم صف ــ تعليم اساسي85أنثىامتياز عبدالرحمن علي محمد العزاني152112392

مقبول84.525.355681.35معلم صف ــ تعليم اساسي80أنثىامل سيف سعيد محمد162107792

مقبول82.8824.865680.86معلم صف ــ تعليم اساسي80أنثىنسيم شمسان علي عباس172102695

مقبول80.3824.115680.11معلم صف ــ تعليم اساسي80أنثىايناس طارق مجاهد غيالن182119228

مقبول86.6325.9953.979.89معلم صف ــ تعليم اساسي77أنثىمنية عبدهللا احمد احمد علي192109885

مقبول72.1321.6457.479.04معلم صف ــ تعليم اساسي82أنثىندى محمد حسن مكرد الزبيري202114935

مقبول81.2524.3854.678.98معلم صف ــ تعليم اساسي78أنثىنجود طه غالب مهيوب212105619

مقبول81.1324.3454.678.94معلم صف ــ تعليم اساسي78ذكرشذى عبد الرحيم سعيد قاسم222111317

مقبول76.2522.885678.88معلم صف ــ تعليم اساسي80أنثىسهية عبدالقادر سعيد احمد232116086

مقبول75.7522.735678.73معلم صف ــ تعليم اساسي80أنثىافنان عبدهللا احمد صالح242110288

مقبول73.8822.165678.16معلم صف ــ تعليم اساسي80أنثىمنى عبدالغني حميد يحيى252117468

مقبول72.8821.865677.86معلم صف ــ تعليم اساسي80أنثىحواء عبدالرؤوف صدام حزام262107438

مقبول83.7525.1352.577.63معلم صف ــ تعليم اساسي75أنثىثريا عبده احمد عبده سيف القباطي272118699

مقبول81.6324.4951.175.59معلم صف ــ تعليم اساسي73أنثىاثمار عبدالعزيز غالب احمد الصنوي282111969

مقبول76.8823.0652.575.56معلم صف ــ تعليم اساسي75أنثىوالء سيف احمد علي292112606

مقبول76.522.9552.575.45معلم صف ــ تعليم اساسي75أنثىهداية عبده عبدهللا سعيد الهاشمي302118199

مقبول75.2522.5852.575.08معلم صف ــ تعليم اساسي75أنثىفيروزمهيوبسعيد حسان312107890

مقبول74.8822.4652.574.96معلم صف ــ تعليم اساسي75أنثىاشتياق علي حسان الحبشي322118436

يعتمد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلبة عميــــد الكليــــة           المسجل العام لجنة الكنترول 
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(النظام العام  )م 2022/2021نتيجة امتحان القبول والمفاضلة بكلية التربيــــة للعام الجامعـــــــي 

جامعـــــة تعـــــز
نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

الجمهوريـــة اليمنيـــة

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

االدارة العامة للقبول والتسجيل

Taiz University

Republic of Yemen

Vice President For  Student Affairs

مقبول7923.7050.474.10معلم صف ــ تعليم اساسي72أنثىامةالعليم احمد محمد الحاج332116082

مقبول82.6324.794973.79معلم صف ــ تعليم اساسي70أنثىخديجة محمد رزاز عبده احمد342109297

مقبول79.2523.7848.372.08معلم صف ــ تعليم اساسي69أنثىثروة عبده سعيد ثابت352104632

مقبول72.3821.714970.71معلم صف ــ تعليم اساسي70أنثىسمية جميل قائد حزام الصامت362103766

مقبول78.8823.6646.970.56معلم صف ــ تعليم اساسي67أنثىدالية عبده عبدهللا احمد372116532

مقبول70.8821.2647.668.86معلم صف ــ تعليم اساسي68أنثىريم عارف فائد نصر382108360

مقبول81.2524.384266.38معلم صف ــ تعليم اساسي60أنثىازهار محمد محسن ياسر392108164

مقبول89.1326.743561.74معلم صف ــ تعليم اساسي50أنثىنهى عبده عبدهللا سيف402118786

مقبول87.2526.183561.18معلم صف ــ تعليم اساسي50ذكرعائشة يوسف عثمان محمد مدهش الغالبي412112538

مقبول74.3822.3138.560.81معلم صف ــ تعليم اساسي55أنثىنوفاء عبدالرحمن حسن علي الشرعبي422106627

يعتمد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلبة عميــــد الكليــــة           المسجل العام لجنة الكنترول 


