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هقبول1320134685.3825.61471.61فٌزٌاء طبٌةذكراحمد محفوظ احمد عبدهللا12016121

هقبول423154290.2527.07569.08فٌزٌاء طبٌةذكرابراهٌم سعٌد علً احمد22018931

هقبول12189399327.966.90فٌزٌاء طبٌةأنثىشٌرٌن دمحم ناجً مجاهد32014334

هقبول11208398224.663.60فٌزٌاء طبٌةذكرخالد عبدالرحمن هزاع اسماعٌل العلٌم42007627ً

هقبول91993788.6326.58963.59فٌزٌاء طبٌةأنثىامل ٌاسٌن احمد علً عبدهللا52004109

هقبول72093691.6327.48963.49فٌزٌاء طبٌةأنثىخلود عبدالجلٌل دمحم عل62015832ً

هقبول101873592.8827.86462.86فٌزٌاء طبٌةأنثىٌسرى محفوظ حزام عل72015343ً

هقبول715113393.7528.12561.13فٌزٌاء طبٌةأنثىهنادي عبدالكرٌم سعٌد دمحم بشر82017407

هقبول1010133387.8826.36459.36فٌزٌاء طبٌةأنثىجوري دمحم سعدي فرج92011363

هقبول8159329127.359.30فٌزٌاء طبٌةذكرعابد دمحم لاسم عثمان102017128

هقبول91973579.3823.81458.81فٌزٌاء طبٌةذكراسامة دمحم عبده دمحم امٌر112015699

هقبول81783385.7525.72558.73فٌزٌاء طبٌةأنثىكفاح عبدالعزٌز عبدالدائم احمد122010314

هقبول715113384.7525.42558.43فٌزٌاء طبٌةذكراٌمن عبده دمحم عل132017146ً

هقبول81393089.2526.77556.78فٌزٌاء طبٌةأنثىتسنٌم بشٌر احمد حمود142006670

هقبول32273280.2524.07556.08فٌزٌاء طبٌةذكرعمد دمحم لاسم علً دمحم152005911

هقبول121093181.2524.37555.38فٌزٌاء طبٌةذكردمحم احمد سٌف سعٌد162011647

هقبول711102887.526.2554.25فٌزٌاء طبٌةأنثىجٌهان هالل احمد عبدالحمٌد172006148

هقبول71482983.6325.08954.09فٌزٌاء طبٌةأنثىرفاة انور جازم دمحم182008655

هقبول71462787.3826.21453.21فٌزٌاء طبٌةذكرسهل سعٌد دمحم شمسان192017277

هقبول5127249428.252.20فٌزٌاء طبٌةأنثىاٌة سعٌد علً دمحم نعمان الشرعب202021097ً

هقبول5810239628.851.80فٌزٌاء طبٌةأنثىنوره عبدالنور دمحم اسماعٌل المدس212011377ً

هقبول61642685.8825.76451.76فٌزٌاء طبٌةأنثىنعمة منصور حزام عل222017153ً

هقبول6118258826.451.40فٌزٌاء طبٌةذكرصالح طارق دمحم احمد عبدالغن232021705ً

هقبول6126249127.351.30فٌزٌاء طبٌةذكرانس علوي سٌف ناج242006414ً

هقبول31652489.526.8550.85فٌزٌاء طبٌةذكردمحم لاٌد عبدالمغنً عبدالعظٌم252016886

هقبول6116239227.650.60فٌزٌاء طبٌةأنثىمدٌحة دمحم محمود عبدهللا262013344

هقبول8792486.8826.06450.06فٌزٌاء طبٌةأنثىخلود خالد جمال عبده احمد العامري272002935

هقبول779238926.749.70فٌزٌاء طبٌةأنثىشذا عبدهللا ابراهٌم دمحم حمود282003343

هقبول51362485.3825.61449.61فٌزٌاء طبٌةأنثىذكرى محمود عبدهللا عثمان السبٌع292016897ً

هقبول61172484.525.3549.35فٌزٌاء طبٌةذكردمحم احمد سعٌد عبده ناج302017185ً

هقبول9972580.524.1549.15فٌزٌاء طبٌةأنثىاسماء ابوبكر سٌف غانم غالب الممطري312003058

هقبول10772481.3824.41448.41فٌزٌاء طبٌةذكررشاد عبدالموي عائض دمحم322017256

هقبول57102287.8826.36448.36فٌزٌاء طبٌةأنثىغناء عبدالسالم مدهش هزاع332016641

هقبول7892480.2524.07548.08فٌزٌاء طبٌةذكرعاصم توفٌك دمحم لاسم342020600

هقبول6115228625.847.80فٌزٌاء طبٌةأنثىمفٌدة سعٌد سٌف عل352005345ً

هقبول91022185.6325.68946.69فٌزٌاء طبٌةذكرعٌسى عبدالحكٌم عبده احمد362009851

هقبول7862185.525.6546.65فٌزٌاء طبٌةأنثىاخالص عبدهللا احمد حسان372006488

هقبول31151991.7527.52546.53فٌزٌاء طبٌةذكرعبدالرحمن احمد ابراهٌم عبدالخبٌر382019570

هقبول5962086.8826.06446.06فٌزٌاء طبٌةذكراسامة علً عبدالوهاب ممبل392016122

هقبول5982279.6323.88945.89فٌزٌاء طبٌةأنثىدعاء دمحم عبدالوهاب لاسم402002989
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االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2021/2020نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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غير هقبول51062180.524.1545.15فٌزٌاء طبٌةذكرامجد عبدالرحمن اسماعٌل دمحم412020293

غير هقبول3961884.525.3543.35فٌزٌاء طبٌةذكراٌاد دمحم عبدالرحمن حزام422021881

غير هقبول6661881.524.4542.45فٌزٌاء طبٌةأنثىاعتصام خلٌل عبدالواسع سعٌد المرش432003032ً

غير هقبول674178224.641.60فٌزٌاء طبٌةذكرعرفات عارف دمحم عساج دمحم442008041

غير هقبول5561679.523.8539.85فٌزٌاء طبٌةذكردمحم احمد غالب اسماعٌل452021880

غير هقبول274138324.937.90فٌزٌاء طبٌةذكرعبدالحبٌب محفوظ عبدالمجٌد عبده462016844

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


