
8/1

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
حالة الرغبةالقاعة

80.88201Okعلوم حاسوبأنثىابتهال فاروق محمد هزاع12207124

90.88201Okعلوم حاسوبذكرابراهيم عبدالجليل عبدالوالي عبدالجبار22213103

80.88201Okعلوم حاسوبذكرابراهيم عبدالخالق محمد سعيد32211306

95.13201Okعلوم حاسوبذكرابراهيم محمد احمد سعيد42213657

91.38201Okعلوم حاسوبذكرابوبكر عادل محمد احمد52204555

89.38201Okعلوم حاسوبذكراحمد شوقي علي محمد الحاج62210278

82.38201Okعلوم حاسوبذكراحمد عدنان محمد عبدالرحمن السروري72211267

82.13201Okعلوم حاسوبذكراحمد مصطفى محمد غالب82210938

87.38201Okعلوم حاسوبذكراحمد مصطفى محمد يحيى ذباله92207271

83.63201Okعلوم حاسوبأنثىاريج احمد محمد حسن السعدي102211411

83.88201Okعلوم حاسوبأنثىاسراء امين حامد قاسم112203559

91.25201Okعلوم حاسوبأنثىاسماء رشاد يوسف احمد اليوسفي122212129

87.13201Okعلوم حاسوبأنثىاسماء فهمي ثابت احمد132209612

84.5201Okعلوم حاسوبأنثىاشجان محمد حميد سيف142206595

82.25201Okعلوم حاسوبذكراصيل وليد قائد مجاهد152215462

89.75201Okعلوم حاسوبأنثىاطياف نائف احمد عبدالوهاب162207242

91.13201Okعلوم حاسوبذكرالمنتصر باهلل احمد فقير حبلي172207328

83.75201Okعلوم حاسوبذكرامجد علي عامر علي حيدر182213368

85.63201Okعلوم حاسوبذكرانس رشاد سلطان حيدر192210937

87.63201Okعلوم حاسوبذكرانس محمد احمد علي202210831

97201Okعلوم حاسوبأنثىايثار جميل احمد عبدالرحمن القرشي212205783

86.75201Okعلوم حاسوبذكرايمن محمد هائل عبداللطيف222205930

90201Okعلوم حاسوبأنثىايناس عادل عبدالجليل سيف232208022

92.88201Okعلوم حاسوبأنثىباسمة عادل احمد قائد242203084

85.75201Okعلوم حاسوبأنثىبشرى توفيق شرف عبدالقادر252207575

83.88201Okعلوم حاسوبأنثىبيان علي عبده بشر262207370

90.75201Okعلوم حاسوبذكرتمام محمد احمد شائف اليوسفي272208862

88.75201Okعلوم حاسوبأنثىتهاني صادق قاسم عبدهللا الهمداني282203659

92.88201Okعلوم حاسوبذكرتوهيب عبدالجليل علي عبده قاسم292206251

98.63201Okعلوم حاسوبأنثىثويبة عبده سفيان قاسم302211398

80.25201Okعلوم حاسوبذكرحافظ عبدالعزيز بجاش عبدهللا312212985

96.13201Okعلوم حاسوبذكرحذيفة عبدالرؤوف محمد درهم322206227

91.17201Okعلوم حاسوبأنثىحال محمد محمد حيدر المقدم332213170

86201Okعلوم حاسوبأنثىحماس سرحان صالح الجالل342202805

83.5201Okعلوم حاسوبأنثىحماس محمد سعيد ناجي352206216

95.03201Okعلوم حاسوبأنثىحماس محمد محمد حيدر المقدم362213169

83.88201Okعلوم حاسوبذكرحمزه عبدالجليل دبوان محمد372213310

86.88201Okعلوم حاسوبأنثىحنان عمر سعيد محمد382214286

97.5201Okعلوم حاسوبأنثىحنين حلمي محمد ردمان المقطري392211444

87.38201Okعلوم حاسوبذكرخالد احمد خالد عبده402205703

87.75201Okعلوم حاسوبذكرخالد ممدوح احمد مفلح412209238

90.75201Okعلوم حاسوبأنثىخوله احمد سلطان سعيد422212696

90201Okعلوم حاسوبأنثىخوله عبدالباري يحيى صالح432207234
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97.88201Okعلوم حاسوبأنثىداليا وديع يحيى عبده احمد442211346

94.75201Okعلوم حاسوبأنثىدعاء محمد عبدالحميد عبدالودود فضل452204188

83201Okعلوم حاسوبذكرراكان عقالن عبده علي462205710

87.38201Okعلوم حاسوبأنثىرحمه مختار سلطان عبدهللا الشيباني472207649

94.75201Okعلوم حاسوبأنثىرغد معاذ عبدالكريم يحيى482208666

84.75201Okعلوم حاسوبأنثىرفيده مبارك محمد عبده االدريسي492215283

83.88201Okعلوم حاسوبأنثىرنا فؤاد صالح عبدالماجد502210643

82202Okعلوم حاسوبأنثىروان خالد محمد اسماعيل سيف512213417

92.38202Okعلوم حاسوبأنثىرويدا جسار علي احمد522207024

81202Okعلوم حاسوبأنثىرؤى نبيل غالب محمد قاسم532203138

85.38202Okعلوم حاسوبذكرريان مصطفى محمد عبدالرحمن السروري542211076

83.75202Okعلوم حاسوبأنثىريم مراد غالب سيف غالب552212151

79.5202Okعلوم حاسوبذكرزياد حمود قائد حسن علي562205481

81.13202Okعلوم حاسوبأنثىسارة ياسر عبده عبدالرب محمد572203401

92.38202Okعلوم حاسوبأنثىسالي عبدالغني سعيد عبدهللا582207492

86.5202Okعلوم حاسوبأنثىسماح مطهر محمد رسام592204901

85.25202Okعلوم حاسوبذكرشاكر عبدالملك سرحان سعيد602211207

91.75202Okعلوم حاسوبأنثىشروق حمود زائد عبدهللا مهيص612212781

85.25202Okعلوم حاسوبأنثىشيماء محمد عبده قائد قاسم622206689

91.63202Okعلوم حاسوبذكرصادق صدقي عبدالمجيد سلطان632211321

82.5202Okعلوم حاسوبذكرصخر محمد طاهر منصور عبدالحق642212977

82.5202Okعلوم حاسوبذكرصقر محمد عبدالحميد عبدالعزيز القاضي652212776

93.5202Okعلوم حاسوبذكرصالح امين هزاع الحاج662207571

81.88202Okعلوم حاسوبذكرصهيب عابد عبداالله عبدهللا672203826

89.25202Okعلوم حاسوبذكرعاصم محمد سعيد علي682211480

90.125202Okعلوم حاسوبذكرعبد الرحمن عبد الجليل محمد احمد692211458

85.5202Okعلوم حاسوبذكرعبداالحد وديع بجاش حسان702210298

79.25202Okعلوم حاسوبذكرعبدالرحمن توفيق ردمان عبدالخالق712204160

90.63202Okعلوم حاسوبذكرعبدالرحمن حسان محمد عبدالصفي722201155

81.63202Okعلوم حاسوبذكرعبدالرحمن حميد عثمان سالم732214395

90.5202Okعلوم حاسوبذكرعبدالقادر نجيب عبدالقادر سيف الشميري742211183

79.75202Okعلوم حاسوبذكرعبدهللا عبدالرحمن محمد فرحان752204847

80.63202Okعلوم حاسوبذكرعبدهللا عبدالمجيد عبدالرحمن شرف762212326

95.75202Okعلوم حاسوبذكرعبدهللا هاشم عبدالرحمن علي772204706

83.88202Okعلوم حاسوبذكرعبدالملك محمد غالب عبدهللا مقبل782210766

91.5202Okعلوم حاسوبذكرعصام عبدالغني عبدالسالم عبده792214881

83.88202Okعلوم حاسوبذكرعفاف محمد احمد غالب العسكري802206377

80.75202Okعلوم حاسوبذكرعلي عبدالرحيم هزاع احمد812215475

84202Okعلوم حاسوبذكرعلي هاني علي عماد822204447

84.88202Okعلوم حاسوبأنثىعلياء معمر سعيد محمد علي الظافري832204176

90.38202Okعلوم حاسوبذكرعماد عبدالمجيد علي قائد842210883

89.63202Okعلوم حاسوبذكرعمران صادق عبدالوهاب عبدالجليل852211112

93.13202Okعلوم حاسوبذكرعمران عبدالجبار علي غالب862214760
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97.25202Okعلوم حاسوبذكرعهد محمود علي محمد872211176

89.5202Okعلوم حاسوبذكرعيسى محمد قائد فرحان882206024

85.63202Okعلوم حاسوبأنثىغيداء عبدالحكيم حسن مهيوب الجابري892208705

90.88202Okعلوم حاسوبأنثىفاطمة عبدالباسط محمد سعيد902205129

80.13202Okعلوم حاسوبأنثىفاطمة نبيل علي احمد912203188

88.5202Okعلوم حاسوبأنثىفواكه علي محمد عبدالواسع922208657

80.88202Okعلوم حاسوبذكرقصي جالل مقبل احمد مرشد932210973

86.75202Okعلوم حاسوبذكرقصي عبدالسميع سليمان عبده942211325

91.75202Okعلوم حاسوبذكرقيس عبدالحميد منصور علي952210961

82.25202Okعلوم حاسوبأنثىلولي محمد عبده صالح الشرعبي962210737

86.13202Okعلوم حاسوبذكرلؤي محمد عبدالودود عبده علي972207578

83.38202Okعلوم حاسوبذكرماب علي علي محمد982213499

86.88202Okعلوم حاسوبذكرمالك امين حسن جارهللا992206705

86.5202Okعلوم حاسوبذكرمالك عبدالرحمن سعد سعيد1002209876

92.13203Okعلوم حاسوبذكرمحمد ابراهيم عقالن مهيوب1012204925

82.38203Okعلوم حاسوبذكرمحمد احمد عبدالحميد فرحان1022210039

80203Okعلوم حاسوبذكرمحمد احمد عبدالرحيم عبدهللا سفيان1032210841

85.63203Okعلوم حاسوبذكرمحمد امين سيف علي1042211145

81.25203Okعلوم حاسوبذكرمحمد امين عبدالصمد شمسان المزبري1052204077

89.13203Okعلوم حاسوبذكرمحمد انور علي محمد السويدي1062213613

79.25203Okعلوم حاسوبذكرمحمد زكريا محمد علي بشر1072205784

92203Okعلوم حاسوبذكرمحمد عارف محمد عبده1082212426

82.25203Okعلوم حاسوبذكرمحمد عبدالعزيز محمد عباس الحياني1092211436

83.5203Okعلوم حاسوبذكرمحمد عبدالوهاب سعيد حسن1102206256

82203Okعلوم حاسوبذكرمحمد فوزي احمد عبده علي المخالفي1112211977

79.63203Okعلوم حاسوبذكرمحمد فؤاد محمد سعيد1122209005

86.63203Okعلوم حاسوبذكرمحمد مجيب احمد الحاج عبدهللا1132205849

80203Okعلوم حاسوبذكرمحمد محسن محسن محمد قاسم1142212634

95.88203Okعلوم حاسوبذكرمحمد محمد صالح سعيد1152210970

84.38203Okعلوم حاسوبذكرمحمد مراد عباس عبدهللا1162210691

79.25203Okعلوم حاسوبذكرمحمد نبيل راوح طه المقطري1172210762

81.13203Okعلوم حاسوبذكرمحمد نبيل عبدالماجد ياسين1182211256

81.25203Okعلوم حاسوبذكرمحمد نجيب علي عبدالقوي الرميمة1192211517

86.13203Okعلوم حاسوبذكرمحمود عبدالجليل منصور علي1202204241

96.13203Okعلوم حاسوبذكرمدين نجيب علي ثابت1212215407

82.38203Okعلوم حاسوبذكرمرتضى محفوظ عبده سيف1222213347

96.25203Okعلوم حاسوبأنثىمروه عبدالغفار عبدالدائم عبدالقادر1232203233

85.88203Okعلوم حاسوبذكرمعاذ علي هاشم حسان سيف1242208062

89.75203Okعلوم حاسوبأنثىمالك احمد سعيد فرحان1252209503

91.13203Okعلوم حاسوبأنثىمنار شكيب احمد سيف علي العبد1262210824

85.5203Okعلوم حاسوبأنثىمنى عادل قاسم مهيوب1272211326

80.88203Okعلوم حاسوبذكرمنير توفيق طارش سيف1282211203

86.38203Okعلوم حاسوبأنثىمها محمد احمد عبدهللا1292208054
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81.5203Okعلوم حاسوبذكرموسى محمد عبدهللا عطاء1302210915

80203Okعلوم حاسوبذكرميثاق عبدالقادر سيف سعيد1312210877

86.13203Okعلوم حاسوبذكرنادر عبدالملك غالب محمد1322209051

86203Okعلوم حاسوبذكرنبيه محمد طاهر منصور عبدالحق1332212970

89.5203Okعلوم حاسوبذكرنجم الدين جميل عبدهللا سرحان1342204724

80.63203Okعلوم حاسوبأنثىندى نجيب حمود غالب1352212546

87.5203Okعلوم حاسوبأنثىنسيبة عبدالكريم قاسم فرحان1362208147

98.13203Okعلوم حاسوبأنثىنسيبه مؤنس محمد عبدالواحد الحميري1372210135

82.13203Okعلوم حاسوبأنثىنهال عادل حسن قائد1382210560

93.88203Okعلوم حاسوبأنثىنهى احمد سعيد محمد غالب1392208965

83.88203Okعلوم حاسوبأنثىنوال طارش احمد سلطان1402208597

81.63203Okعلوم حاسوبأنثىهداية عبدالقوي محمد احمد1412207029

90203Okعلوم حاسوبأنثىهديل صدقي حمود عبده عبيد1422211370

88.38203Okعلوم حاسوبأنثى1هديل عبدهللا عبده ناجي الشميري1432208631

85203Okعلوم حاسوبذكرهشام احمد محمد شرف اليوسفي1442214931

88.25203Okعلوم حاسوبذكروثيق علي احمد الشجاع1452211238

89203Okعلوم حاسوبذكروسام احمد قائد عبدالغني1462205311

98.88203Okعلوم حاسوبأنثىوالء عبدالقوي سعيد عبدهللا1472208532

91.38305Okفيزياء طبيةذكرابراهيم هائل هزاع الحمادي12210988

83.88305Okفيزياء طبيةذكرالبراء عبده سيف محمد الشجري22209997

96.88305Okفيزياء طبيةأنثىايات عبدالرحمن سيف غالب32208960

90.88305Okفيزياء طبيةذكرايضاح وضاح سيف علي42214216

81.75305Okفيزياء طبيةذكرايوب ياسين ردمان عبده52211140

94.63305Okفيزياء طبيةذكرحسين محمود محمد الحاج احمد الطيب62210573

89305Okفيزياء طبيةأنثىدنيا رضوان علي غالب احمد72209902

92305Okفيزياء طبيةأنثىرفا عبدالحكيم محمد عبدالهادي شهاب82209592

96305Okفيزياء طبيةأنثىريم عصام احمد ثابت عبدالجليل92204963

86.63305Okفيزياء طبيةذكرزبيدة نعمان محمد مقبل102206218

82.63305Okفيزياء طبيةأنثىساجدة محمد هزاع علي112208752

89305Okفيزياء طبيةذكرسلطان حزام ثابت ناجي122209022

84.5305Okفيزياء طبيةأنثىسناء احمد غالب علي132209755

81.75305Okفيزياء طبيةذكر،.عاشور محرم محمداحمد عبده 142209905

91.88305Okفيزياء طبيةذكرعزالدين شوقي علي احمد152209241

89.25305Okفيزياء طبيةذكرعمر محمد عبده علي الشيباني162207717

90.75305Okفيزياء طبيةأنثىفاطمة عبده علي عبدهللا172205036

90305Okفيزياء طبيةأنثىفدوى عبدهللا نعمان صالح182210537

81.25305Okفيزياء طبيةأنثىفردوس حسن علي محمد سعيد192213009

87.63305Okفيزياء طبيةذكرمجيب عبدالحميد عبدهللا احمد العليمي202204404

81.88305Okفيزياء طبيةذكرمحمد انور عبدالحميد السقاف212207120

95.75305Okفيزياء طبيةأنثىمرام نوفل عبدهللا قاسم المخالفي222204522

95.88305Okفيزياء طبيةأنثىمروى محمد سعيد ناجي232211877

86305Okفيزياء طبيةأنثىمالك عبداللطيف محمد حسن242211204

95.63305Okفيزياء طبيةأنثىمالك مصطفى عبدهللا الضمري252210548



8/5

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
حالة الرغبةالقاعة

 مدة االختبار ساعتان2022/8/11تاريخ االختبارالخميس    االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية العلوم التطبيقية على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

Republic of Yemen      الجمهوريـــة اليمنيــة

Taiz University        جامعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairs  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

83.75305Okفيزياء طبيةأنثىمنار خالد احمد محمد262210832

86.38305Okفيزياء طبيةأنثىمها محمد احمد عبدهللا272208054

83305Okفيزياء طبيةأنثىنجالء عبدالملك ناجي ثابت282207511

96.38305Okفيزياء طبيةأنثىهديل عبدالجبار علي عبدهللا مقبل292211219

84.38305Okفيزياء طبيةأنثىهديل علي عبدهللا حزام302207884

84.13305Okفيزياء طبيةأنثىهنادي عبدهللا غالب عبده312208410

82.5305Okفيزياء طبيةأنثىهند رضوان عبده محمد الميني322204137

87.13305Okفيزياء طبيةأنثىوعد يحيى عثمان اسماعيل332205230

83.63305Okفيزياء طبيةأنثىوفاء علي سعيد قاسم342209146

89.37305Okفيزياء طبيةذكرياسين سعيد محمد سلطان352212864

81.63301Okكيمياء صناعيةذكرابراهيم احمد سعيد محمد12215484

85.63301Okكيمياء صناعيةذكرابراهيم علي قاسم احمد22208368

91.38301Okكيمياء صناعيةذكرابراهيم هائل هزاع الحمادي32210988

93.38301Okكيمياء صناعيةذكرابوبكر احمد هزاع احمد العكادي42211426

91301Okكيمياء صناعيةذكراسامه عبدهللا مسعد علي52208938

90.38301Okكيمياء صناعيةأنثىاشجان مطهر عبدهللا غالب62203154

89.38301Okكيمياء صناعيةذكراصيل عبدالرحمن مقبل صالح72207917

83.88301Okكيمياء صناعيةذكراصيل فهد احمد عبده سيف82204095

94.5301Okكيمياء صناعيةذكراكرم مصطفى مهيوب حميد ناجي92210540

85.38301Okكيمياء صناعيةذكرالعزي علي عبدالماجد غيالن102211060

90301Okكيمياء صناعيةذكرامجد عدنان محمد احمد112203410

88301Okكيمياء صناعيةأنثىامل محمد صالح الشغدري122212824

89301Okكيمياء صناعيةذكرايهاب عبدالقوي عبدهللا قائد132208588

81.75301Okكيمياء صناعيةذكرايوب ياسين ردمان عبده142211140

98.38301Okكيمياء صناعيةذكربدر الدين ابراهيم علي محمد152207895

80.88301Okكيمياء صناعيةذكربالل يوسف احمد سعيد162210181

96.88301Okكيمياء صناعيةذكرجالل محمود سعيد محمد الحميري172203489

84.63301Okكيمياء صناعيةذكرحمدي محمد عقالن علي182208131

93.5301Okكيمياء صناعيةذكرحمزة عبدالسالم محمد غالب192209985

86.5301Okكيمياء صناعيةذكرخباب احمد سنان احمد202211420

89301Okكيمياء صناعيةذكرردمان مرتضى ردمان عبده212211142

86301Okكيمياء صناعيةأنثىردينة محي الدين علي غانم الحذوري222207700

85.13301Okكيمياء صناعيةذكررمزي عبدالجليل عبده مدهش232211239

94.25301Okكيمياء صناعيةأنثىسعدة عبدالقوي محمد غالب242213642

95.5301Okكيمياء صناعيةأنثىسمية مختار محمد احمد الصلوي252205272

86.63301Okكيمياء صناعيةذكرسهيل ناصر سعيد عثمان محمد الحكيمي262211418

81.75301Okكيمياء صناعيةذكر،.عاشور محرم محمداحمد عبده 272210856

82.38301Okكيمياء صناعيةذكرعاصم عبدالباري محمد محيا282207269

91.13301Okكيمياء صناعيةذكرعبد الوهاب محمود محمد احمد العامري292209032

84.38301Okكيمياء صناعيةذكرعبدالرحمن محمد محمد سيف302210872

93.75301Okكيمياء صناعيةذكرعبدالعزيز جمال مهيوب سالم312204414

80.13301Okكيمياء صناعيةذكرعبدالعزيز عبدالسالم محمد عبده322213311

79.25301Okكيمياء صناعيةذكرعبدالعزيز محمود حيدره عبدالملك332210272
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82.5301Okكيمياء صناعيةذكرعبدالملك سعيد عبده ثابت342209102

94301Okكيمياء صناعيةذكرعمر عبدالقاهر عبده سعيد352210875

87301Okكيمياء صناعيةذكرعمير احمد سعيد عثمان362213199

97.25301Okكيمياء صناعيةذكرعهد محمود علي محمد372211176

89.5301Okكيمياء صناعيةذكرعيسى محمد قائد فرحان382206024

85.88301Okكيمياء صناعيةذكركمال فؤاد حسان حسن دبوان392210874

97.13301Okكيمياء صناعيةذكرمجد عبدهللا مهيوب غالب402215060

87.63301Okكيمياء صناعيةذكرمجيب عبدالحميد عبدهللا احمد العليمي412204404

96.63301Okكيمياء صناعيةذكرمحمد اكرم محمد احمد422210954

88.5301Okكيمياء صناعيةذكرمحمد بشير محمد عبدالقادر432215053

79.25301Okكيمياء صناعيةذكرمحمد زكريا محمد علي بشر442205784

82301Okكيمياء صناعيةذكرمحمد عبدهللا محمد عبدالوارث452211439

90.5301Okكيمياء صناعيةذكرمحمد عبده الزغير عبدالخالق قائد462213077

83.88301Okكيمياء صناعيةذكرمراد يعقوب محمد عبدهللا472207804

80301Okكيمياء صناعيةذكرمنتصر محمد احمد سيف482211171

80.25301Okكيمياء صناعيةذكرمهند عبدهللا احمد عبدالمجيد492204967

93301Okكيمياء صناعيةذكرمهيوب خالد قاسم مقبل502207778

88.88301Okكيمياء صناعيةذكرنافع محمد علي سيف512211746

82.25301Okكيمياء صناعيةذكرهياف عبدالرحمن عبدالولي عبدهللا522206626

91.38301Okكيمياء صناعيةذكروضاح العزي امين احمد اسماعيل532215029

97301Okكيمياء صناعيةذكريوسف عبدالرقيب عبدهللا عبدالرزاق الشميري542207132

91.38302Okميكروبيولوجيذكرابراهيم هائل هزاع الحمادي12210988

89.38302Okميكروبيولوجيذكراحمد شوقي علي محمد الحاج22203223

96.25302Okميكروبيولوجيأنثىارزاق غالب سعيد عقالن الحبشي32208971

91302Okميكروبيولوجيذكراسامه عبدهللا مسعد علي42208938

96.5302Okميكروبيولوجيأنثىاصاله حمود محمد محي الدين52208430

94.5302Okميكروبيولوجيذكراكرم مصطفى مهيوب حميد ناجي62210540

87.75302Okميكروبيولوجيأنثىالهام عبدالسالم محمد خالد72213909

86.88302Okميكروبيولوجيأنثىاوسان عبدالعزيز عبده احمد القاضي82210026

95.5302Okميكروبيولوجيأنثىايات عبدالعليم محمد عبدالغني92209188

96.38302Okميكروبيولوجيأنثىاية خليل علي مقبل102210528

96.38302Okميكروبيولوجيأنثىاية غالب سعيد عقالن112208970

87.88302Okميكروبيولوجيأنثىايه نجيب عبده سعيد122210110

92.63302Okميكروبيولوجيذكرتقي الدين عبدالحكيم احمد عبدالوهاب البريهي132213821

86.63302Okميكروبيولوجيذكرتواب عبدالقوي محمد ناجي الحيدري142211117

90.13302Okميكروبيولوجيأنثىجنان عبدهللا مهيوب قائد152205260

82.75302Okميكروبيولوجيأنثىخلود نعمان احمد عبد هللا162211044

85302Okميكروبيولوجيأنثىخولة احمد سعيد عبدالسالم172215360

91.13302Okميكروبيولوجيأنثىرحاب محمود احمد عبدهللا182209401

96.38302Okميكروبيولوجيأنثىرحاب وليد عبدالمجيد علي192211069

95.13302Okميكروبيولوجيأنثىردينة عبدالوهاب محمد عبدة202210796

79.75302Okميكروبيولوجيأنثىرقية نجيب احمد علي قاسم212212998

85.13302Okميكروبيولوجيذكررمزي عبدالجليل عبده مدهش222211239



8/7

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
حالة الرغبةالقاعة

 مدة االختبار ساعتان2022/8/11تاريخ االختبارالخميس    االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية العلوم التطبيقية على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

Republic of Yemen      الجمهوريـــة اليمنيــة

Taiz University        جامعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairs  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

92.88302Okميكروبيولوجيأنثىرؤى نبيل هزاع احمد الحكيمي232205392

92.13302Okميكروبيولوجيأنثىريحانة عبده احمد سعيد242202415

91.38302Okميكروبيولوجيأنثىريم محمد عقالن احمد سعيد252208057

91.38302Okميكروبيولوجيأنثىساجدة صادق عبدالرحمن سلطان262205023

82.63302Okميكروبيولوجيأنثىساجدة محمد هزاع علي272208752

84.25302Okميكروبيولوجيأنثىسارة سعيد عبد هللا قائد العريقي282205705

86.75302Okميكروبيولوجيأنثىسارة عارف محمد احمد292214929

94.38302Okميكروبيولوجيأنثىسميه محمد علي قاسم الشرعبي302213251

79.38302Okميكروبيولوجيأنثىسناء جميل عبدهللا عبدالغني312213050

98.75302Okميكروبيولوجيأنثىسهى امير علي احمد سعيد322210769

89.88302Okميكروبيولوجيأنثىشذى توفيق محمد احمد علي332210679

89.63302Okميكروبيولوجيأنثىشذى مصطفى حميد الحاج احمد الحداد342208881

83.88302Okميكروبيولوجيأنثىصفاء عبدالوهاب نعمان غالب352206406

81.75302Okميكروبيولوجيذكر،.عاشور محرم محمداحمد عبده 362209905

84.75302Okميكروبيولوجيأنثىعائده منير سعيد دبوان372209745

81.75302Okميكروبيولوجيأنثىعائشة منير سعيد دبوان382209747

82.25302Okميكروبيولوجيذكرعبدهللا عبدالحبيب عبدالحميد نعمان392208928

89.13302Okميكروبيولوجيأنثىعداله عادل عبدالغني محمد402205687

97.63302Okميكروبيولوجيأنثىفاتن عبدالرحيم صالح عبدهللا412203190

84.63302Okميكروبيولوجيذكرقصي محمد علي نعمان422202995

82.63302Okميكروبيولوجيأنثىلميس حمود سيف عبدهللا اليوسفي432214405

80.25302Okميكروبيولوجيأنثىماريا علي محمد عبده سلطان الشرعبي442203545

94.63302Okميكروبيولوجيأنثىمارية فهد سعيد مهيوب احمد452204259

94302Okميكروبيولوجيذكرمحمد نبيل احمد محمد الشجاع462208600

88.5302Okميكروبيولوجيذكرمحمد هائل عبده سعيد العكادي472211613

81.5302Okميكروبيولوجيذكرمرتضى محمد احمد عبده482204948

82.13302Okميكروبيولوجيأنثىمريم محمد سعيد دبوان سيف492208388

91.5302Okميكروبيولوجيأنثىميمونة عادل حميد الحاج احمد الحداد502208879

92.13302Okميكروبيولوجيأنثىنسيبه نبيل قائد علي512205768

96.88302Okميكروبيولوجيأنثىنور محمد علي احمد يحيى522212734

89.25302Okميكروبيولوجيأنثىنوف منير رزاز محمد532209075

84.75302Okميكروبيولوجيأنثىهبه محمد حسان عبدالرحيم الوافي542204413

85.88302Okميكروبيولوجيأنثىهداية فواز عبدهللا محمد البدوي552211100

90.5302Okميكروبيولوجيذكروسام طه حميد الحاج562203907

81.63303Okنفظ وتعدينذكرابراهيم احمد سعيد محمد12215484

91303Okنفظ وتعدينذكراحمد فارس احمد سرحان22205243

84.5303Okنفظ وتعدينذكراحمد لطف عبده احمد سميع32204466

90.25303Okنفظ وتعدينذكراديب وليد غالب قاسم42210866

87.75303Okنفظ وتعدينذكراسامة طارق غالب عبدهللا52211330

82.38303Okنفظ وتعدينذكراسامة هاشم احمد محمد عبده62204479

99.5303Okنفظ وتعدينذكراشرف عدنان علي عبدالقادر72203674

81.5303Okنفظ وتعدينذكرالمعتصم محمد علي احمد82210901

88.13303Okنفظ وتعدينذكرامجد محمد صالح سيف92204807



8/8

التخصصالنوعاسم الطالـــــــبرقم التنسيقم
معدل 

الثانوية
حالة الرغبةالقاعة

 مدة االختبار ساعتان2022/8/11تاريخ االختبارالخميس    االدارة العامة للقبول والتسجيل

م النظام العام2023/2022توزيع الطلبة المتقدمين المتحان القبول بكلية العلوم التطبيقية على القاعات االمتحانية  للعام الجامعي 

Republic of Yemen      الجمهوريـــة اليمنيــة

Taiz University        جامعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairs  نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

88.5303Okنفظ وتعدينأنثىاية محمد طه حيدر الزريقي102203914

87.75303Okنفظ وتعدينذكربشار احمد عبده صالح112210685

84.63303Okنفظ وتعدينذكربشار بشير احمد عباس122213526

96.88303Okنفظ وتعدينذكرجالل محمود سعيد محمد الحميري132203489

93.75303Okنفظ وتعدينذكرجمال عبدالناصر عبدالجليل قائد142209097

80.25303Okنفظ وتعدينذكرحافظ عبدالعزيز بجاش عبدهللا152212985

87.38303Okنفظ وتعدينذكرحميد احمد حسين جبل162209913

85.13303Okنفظ وتعدينذكررمزي عبدالجليل عبده مدهش172211239

79.25303Okنفظ وتعدينذكرزكريا نبيل عبدالحق سعيد182213652

95.88303Okنفظ وتعدينذكرصادق عبدالكريم رزاز عبده192207376

85303Okنفظ وتعدينذكرعاصم عبدهللا نعمان غالب202211113

81.38303Okنفظ وتعدينذكرعبدالخالق وهيب عبدالخالق عبده212212940

88.63303Okنفظ وتعدينذكرعبدالرحمن محمد عبده مهيوب العامري222211445

85.63303Okنفظ وتعدينذكرعبدهللا عبدالسالم عباس عبده محمد232208714

82.25303Okنفظ وتعدينذكرعلي عبدالرحمن علي محمد242203567

86303Okنفظ وتعدينذكرعمرو خالد قائد محمد252205492

87.63303Okنفظ وتعدينذكرفائق منصور احمد سعيد262207925

82.88303Okنفظ وتعدينذكرمحمد حسن علي سيف272213637

87303Okنفظ وتعدينذكرمحمد عبدالرقيب محمد قائد282208504

80.25303Okنفظ وتعدينذكرمحمد عبدالفتاح محمد احمد علي292213414

79.88303Okنفظ وتعدينذكرمحمد عبدهللا سعيد عبده الوهباني302215085

90.38303Okنفظ وتعدينذكرمحمد فؤاد محمد عبدهللا احمد الشجاع312213074

86.75303Okنفظ وتعدينذكرمحمد محيب عبدالباري محمد322209434

94.75303Okنفظ وتعدينذكرمحمد مهيوب احمد جباري332208424

88.5303Okنفظ وتعدينذكرمحمد هائل عبده سعيد العكادي342211613

83.88303Okنفظ وتعدينذكرمعتز عبدالعليم محمود عبده محمد352205975

92.63303Okنفظ وتعدينذكرمهند وهيب احمد قاسم ناجي362214663

87.38303Okنفظ وتعدينذكرنادر احمد جسار سعيد372207922

94303Okنفظ وتعدينذكرنجيب احمد قاسم سعيد382209288

83.38303Okنفظ وتعدينذكرهمام عزالدين سيف جازم392203397

82.25303Okنفظ وتعدينذكرهياف عبدالرحمن عبدالولي عبدهللا402211226

83.88303Okنفظ وتعدينذكروسيم خالد احمد احمد412204713

92303Okنفظ وتعدينذكريحي فهد غالب عبدهللا422211251


