
مقبول5699.2529.7885.78لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌة عبدالباسط عبدالماجد احمد الشمٌري12213161

مقبول51.892.3827.7179.51لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهدٌل شولً علً عبدالمادر علً الدحمان22210752ً

مقبول50.496.3628.9179.31لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراسامة دمحم سعٌد احمد الحسن32207460ً

مقبول50.49227.6078.00لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرٌاسر عبدالكرٌم لاسم عبده احمد42204243

مقبول51.886.7526.0377.83لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرؤى عادل عبده لاسم52203252

مقبول50.490.6327.1977.59لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرزائد سلطان عبدالولً ٌحٌى62215480

مقبول46.297.3829.2175.41لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىتسنٌم عبدهللا دمحم اسماعٌل72211519

مقبول50.479.2523.7874.18لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررعد فاروق عبده احمد احمد الهبوب82214634

مقبول44.897.2529.1873.98لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىفله دمحم عابد عبدالجلٌل غٌالن92211523

مقبول43.497.3829.2172.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىارٌج سمٌر عبدهللا حسن102213534

مقبول44.892.6327.7972.59لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىعاشة عبده راوح غالب112212596

مقبول44.890.7527.2372.03لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىالهام طاهر محسن علً النمر122207032

مقبول43.494.3828.3171.71لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىروان محمود عبدالحمٌد سلطان الشمٌري132213627

مقبول46.284.1325.2471.44لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامةالرحمن علً دمحم عبدهللا حمادي142203125

مقبول43.491.1327.3470.74لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرؤى بجاش عبده صالح الشرعب152212408ً

مقبول43.490.6327.1970.59لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراٌمن عبدهللا عبدهللا احمد سلطان162212976

مقبول43.489.526.8570.25لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاشراق عبدالحافظ عبدهللا الحكٌم172208725ً

مقبول4291.6327.4969.49لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلجٌن عبدالمغنً عبدالرحمن عبدهللا182209579

مقبول40.696.2528.8869.48لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهٌفاء عبده دمحم احمد الملٌك192212778ً

مقبول43.486.8826.0669.46لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخلود رٌاض عبده دمحم الشٌبان202203571ً

مقبول4290.3827.1169.11لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرواء نجٌب عبدالمجٌد دمحم السماف212202883

مقبول39.29929.7068.90لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌة عبدالباري دمحم عبدالغن222212693ً

مقبول40.691.3527.4168.01لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسماء عبدالموي دمحم دبوان232213060

مقبول44.876.522.9567.75لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىربى علً لاسم عبدالصمد242213391

مقبول4285.1325.5467.54لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرفرٌد عبدالغنً سلطان منصر252205231

مقبول39.294.1328.2467.44لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىغاده عبدهللا دمحم نعمان الجعشن262206811ً

مقبول39.294.1328.2467.44لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرغد فهمً علً شمسان االصبح272211089ً

مقبول43.478.7523.6367.03لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرجمال جمٌل مهٌوب سالم282209042

مقبول37.897.1329.1466.94لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامة الرحمن بشٌر عبدالسالم الفاتش292214195

مقبول37.896.7329.0266.82لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمالن سامً عبد الرحمن االدٌم302204564ً
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مقبول39.291.7527.5366.73لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىابرار انٌس دمحم سعٌداحمد االغبري312203488

مقبول40.686.2525.8866.48لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاعتماد دمحم علً احمد عمران322207179

مقبول39.290.8827.2666.46لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرزٌاد عبد المعز مهٌوب ممبل332213704

مقبول37.895.3828.6166.41لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىغادة عبدهللا علً عبدهللا الملٌك342215741ً

مقبول39.289.7526.9366.13لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىروان عبدالكرٌم احمد دمحم الحضران352214558ً

مقبول37.89428.2066.00لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنجود دمحم عبده ممبل362205558

مقبول40.683.3825.0165.61لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكربشار عبده رزاز دمحم372212026

مقبول40.682.3824.7165.31لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم ودٌع عبده دمحم الذبحان382216044ً

مقبول36.495.8828.7665.16لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروى دمحم سعٌد ناج392208916ً

مقبول37.889.2526.7864.58لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىٌاسمٌن فرحان داؤود ابراهٌم االحمدي402208734

مقبول37.889.2526.7864.58لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرسٌف عبدالعلٌم سٌف عبده412213617

مقبول37.888.8826.6664.46لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمروى عبدالرحمن عزالدٌن عبدالرحمن المنصوب422213822

مقبول37.888.526.5564.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاشتٌاق سٌف عبدالغنً نعمان العٌسائ432207720ً

مقبول37.884.7525.4363.23لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعبدالرحمن مكرد عبدالرلٌب عبدالجبار مكرد442213553

مقبول37.884.525.3563.15لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد عبدالجلٌل علً لائد كرمان452204715

مقبول3593.6328.0963.09لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنهى شولً علً عبده ممبل462215392

مقبول3587.7526.3361.33لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم عبدالغنً سعٌد احمد العامري472214688

مقبول3587.1326.1461.14لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرهشام سلطان عبدالجلٌل عبدالنور482204026

مقبول32.296.1328.8461.04لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاسراء فواز سلطان اسماعٌل الحاج492203862

مقبول36.481.6324.4960.89لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرانٌا اسعد هائل سعٌد502213243

مقبول3586.1325.8460.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاحالم عزت ٌاسٌن هزاع512205255

مقبول33.69027.0060.60لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراٌة لاٌد غانم شعاف522207558

مقبول32.293.528.0560.25لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىافنان ناصر حسٌن ناجً مفتاح532214155

مقبول36.479.2523.7860.18لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىوداد دمحم عبداللطٌف احمد542214575

مقبول33.688.3826.5160.11لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىحنٌن فائد عبده احمد دمحم المجٌدي552208996

مقبول36.478.2523.4859.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرمجد فكري دمحم مرشد562214671

مقبول33.685.8825.7659.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمعالً عبدالجلٌل طاهر حسن572214920

مقبول36.476.2522.8859.28لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسمٌة عبدالرحمن علً دمحم شمسان582214742

مقبول36.475.8822.7659.16لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعبدالرحمن احمد عبدالعزٌز دمحم النهاري592212695

مقبول36.475.7522.7359.13لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاجواء دمحم سٌف مهٌوب602203911
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مقبول32.289.526.8559.05لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىربى نٌازي عبدالحمٌد عبده عثمان612208884

مقبول357923.7058.70لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعاصم علً دمحم علً الدبع622207223ً

مقبول30.892.3827.7158.51لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرهام عبدالكرٌم احمد صالح الممبل632209437ً

مقبول29.494.528.3557.75لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشٌماء احمد ناجً دمحم البعدان642205214ً

مقبول32.284.7525.4357.63لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهدٌل نجٌب عبدالجلٌل سلطان الشمٌري652213381

مقبول3575.2522.5857.58لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىجهٌنه جعفر ردمان عبده ثابت662215377

مقبول30.888.8826.6657.46لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرهام عبدالسالم سلطان لائد672214786

مقبول30.888.6326.5957.39لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراسامه سلطان حمود دمحم صالح682214667

مقبول30.888.526.5557.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمارٌا ٌاسٌن احمد علً دمحم692214047

مقبول33.676.8823.0656.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهدٌل علً عبدهللا حزام7055001

مقبول29.487.7526.3355.73لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررٌدان دمحم حزام عبدهللا712209126

مقبول30.88224.6055.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسماح خلٌل نعمان عثمان722208167

مقبول289127.3055.30لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد فارس احمد سرحان732207445

مقبول289027.0055.00لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىلمٌاء امٌن احمد عبدهللا لائد742205898

مقبول29.48525.5054.90لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرنا عبدهللا محمود حسن الوجٌه752204618

مقبول29.484.6325.3954.79لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمروى علً دمحم حمود لائد الذٌبان762212962ً

مقبول2888.8826.6654.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرباسل ٌاسر حسن ناج772211449ً

مقبول32.274.522.3554.55لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكربشار سلطان مهٌوب سعٌد782210751

مقبول30.878.8823.6654.46لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىبسمه محمود عبده حسن792214921

مقبول288425.2053.20لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهاله عبدالرحمن ٌحٌى دمحم الحمزي802211846
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غير مقبول30.874.522.3553.15لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرادم علً لاسم حسان812203478

غير مقبول29.478.2523.4852.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراحمد علً عبدالخالك راوح822214096

غير مقبول26.68625.8052.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىفاطمة مراد عبدهللا دمحم الممطري832211432

غير مقبول25.290.6327.1952.39لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهٌفاء رضوان سعٌد دمحم شمسان842213813

غير مقبول2881.2524.3852.38لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرسعٌد نبٌل سعٌد دمحم العرٌم852210767ً

غير مقبول25.289.1326.7451.94لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكردمحم باسل عبدالمؤمن ممبل862210458

غير مقبول23.892.3827.7151.51لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسارة خلٌل سعٌد علً احمد872215938

غير مقبول287823.4051.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىهبه عبدالبالً سلطان لاسم حٌدر882203861

غير مقبول23.890.7527.2351.03لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌه فهمً عبداللطٌف عبدالودود البت892214361ً

غير مقبول2876.7523.0351.03لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرموسى بدٌع عبدالحلٌم سعٌد لاسم902214006

غير مقبول26.681.2524.3850.98لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعبدالعزٌز طاهر دمحم مهٌوب الملٌك912212501ً

غير مقبول26.678.7523.6350.23لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىمرام سمٌر سعٌد احمد النجاش922208739ً

غير مقبول26.678.2523.4850.08لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكراصٌل عارف سعٌد دمحم932213043

غير مقبول25.281.2524.3849.58لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىامانً وافً عبدالموي دمحم942204737

غير مقبول22.490.3827.1149.51لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىزٌنب طارق دمحم احمد952215050

غير مقبول22.488.1326.4448.84لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىابرار صدٌك دمحم غالب962207524

غير مقبول23.882.1324.6448.44لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنسرٌن هائل سعٌد مرشد البرٌه972205809ً

غير مقبول22.486.525.9548.35لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاالء اٌاد سٌف فارع982214557

غير مقبول25.276.6322.9948.19لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىحنان دمحم لائد دمحم المسعودي992213834

غير مقبول19.69528.5048.10لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنوال صادق دمحم سعٌد العرٌم1002214008ً

غير مقبول23.88124.3048.10لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرارم خالد عبدالجلٌل دمحم النجار1012206838

غير مقبول25.27522.5047.70لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكروجٌه عبدهللا احمد عبده1022215482

غير مقبول2187.8826.3647.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرالبراء نبٌل عبدهللا احمد دمحم1032214561

غير مقبول2187.8826.3647.36لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرباب عبدهللا احمد دمحم1042212774

غير مقبول2186.2525.8846.88لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعٌاش احمد ابراهٌم دمحم1052215826

غير مقبول23.876.6322.9946.79لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرولٌد عبد الكرٌم عبدهللا عبد اللطٌف1062214122

غير مقبول19.690.6327.1946.79لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىجنات دمحم سلطان بجاش1072209274

غير مقبول23.876.6322.9946.79لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىخدٌجة عبدالحكٌم احمد عثمان العامري1082214307

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



حالة 

الرغبة
ثانوية 30%

المعدل 

النهائي 

30+70%

Vice President For  Student Affairs

اسم الطالـــــــبرقم التنسيق

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

درجة االمتحان التخصصالنوع
معدل 

الثانوية

(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول والمفاضلة بكلٌة اآلداب للعام الجامعً 

م

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

Republic of Yemen    الجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz University      جامعـــــة تعـــــز

نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

غير مقبول22.48124.3046.70لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشذى كمال سلطان سٌف1092213373

غير مقبول23.875.522.6546.45لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌمان عبد الرحمن حمٌد هائل1102213913

غير مقبول22.479.523.8546.25لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىشذى عبدالحمٌد دمحم عبدالملن1112214574

غير مقبول23.874.6322.3946.19لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنهله نبٌل سعد احمد1122204516

غير مقبول19.687.526.2545.85لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررزاز عبدالباسط عبدالعزٌز عبدالغن1132213036ً

غير مقبول19.684.8825.4645.06لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكررافت عبدالملن سعٌد علً الكمال1142212428ً

غير مقبول19.681.6324.4944.09لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرحاب عبداالله احمد عبدالغن1152208047ً

غير مقبول18.28525.5043.70لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىابرار حمود عبدهللا سٌف1162211639

غير مقبول19.679.2523.7843.38لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىسمٌة داوود مرشد دمحم ٌحٌى1172204738

غير مقبول16.886.1325.8442.64لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىندى سامً احمد حسن1182204932

غير مقبول16.885.7525.7342.53لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعبدالمجٌد عبدهللا عبده سعٌد1192208935

غير مقبول19.676.2522.8842.48لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكرعبدهللا عبدالرحمن عبده طاهر الشرعب1202210144ً

غير مقبول19.67622.8042.40لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىرحاب نبٌل عبدهللا سعٌد الصنعان1212210270ً

غير مقبول16.87522.5039.30لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىنادٌن نجٌب غالب النبٌه1222204339ً

غير مقبول11.274.8822.4633.66لغة انجلٌزٌة وآدابهاذكروسٌم دمحم سعٌد عثمان1232211364

غير مقبول08124.3024.30لغة انجلٌزٌة وآدابهاأنثىاٌة عبدالسالم دمحم احمد الدهبل1242210333ً

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


