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الوجووعانجليزيرياضيات 

هقبول34134792.8827.8674.86علوم الحاسوبأنثىمالن منصور احمد فازع12016273

هقبول30154593.8828.1673.16علوم الحاسوبأنثىمنى عبدالكرٌم دمحم شرف الشٌبان22004494ً

هقبول30124298.3829.5171.51علوم الحاسوبأنثىنسٌبه عبدالرحمن سعٌد عل32008825ً

هقبول28154392.7527.8370.83علوم الحاسوبذكرعبدالملن سٌف دمحم احمد42017022

هقبول24164093.528.0568.05علوم الحاسوبأنثىخدٌجة دماج عبدهللا عبده الشرعب52020466ً

هقبول22153797.7529.3366.33علوم الحاسوبذكرهٌثم احمد حسان خالد عثمان62003100

هقبول26133990.7527.2366.23علوم الحاسوبأنثىاالء ضٌف هللا علوان عل72017972ً

هقبول28113990.2527.0866.08علوم الحاسوبأنثىحالٌة دمحم احمد دمحم الفمٌه82012636

هقبول28134182.524.7565.75علوم الحاسوبذكردمحم فؤاد عبدالعزٌز دمحم92022101

هقبول24133793.7528.1365.13علوم الحاسوبأنثىزٌنب سلطان علً عبٌد102008033

هقبول2811398625.8064.80علوم الحاسوبأنثىسارة لائد دبوان لائد112015956

هقبول24113594.7528.4363.43علوم الحاسوبأنثىلمٌاء احمد عبده الحاج عل122015435ً

هقبول28103883.7525.1363.13علوم الحاسوبذكرعمر عبدالعزٌز دمحم عبد الوهاب الماض132012294ً

هقبول26113786.8826.0663.06علوم الحاسوبأنثىرهام دمحم محمود صالح142013122

هقبول2863494.2528.2862.28علوم الحاسوبأنثىدعاء عادل طاهر صالح احمد152002860

هقبول24123686.8826.0662.06علوم الحاسوبذكروسٌم سعٌد حسن حزام162017549

هقبول2213358926.7061.70علوم الحاسوبذكرعبدالرحمن دمحم نصر لائد172006055

هقبول24103491.6327.4961.49علوم الحاسوبذكرعواد عبدالغنً سٌف عثمان182017604

هقبول2863491.3827.4161.41علوم الحاسوبذكرعاطف دمحم دمحم احمد192017058

هقبول18143295.8828.7660.76علوم الحاسوبأنثىمروى حمٌد محمود صالح202017249

هقبول2673391.527.4560.45علوم الحاسوبذكراحمد توفٌك لائد صالح212017264

هقبول2683488.1326.4460.44علوم الحاسوبذكردمحم اٌوب محمود عبدالوهاب222004248

هقبول24103486.7526.0360.03علوم الحاسوبذكرهارون احمد عبدالجبار عبدهللا232011609

هقبول2483292.527.7559.75علوم الحاسوبأنثىعهود عارف سعٌد دمحم لائد242016861

هقبول20113194.6328.3959.39علوم الحاسوبذكردمحم منٌر سعٌد عل252010463ً

هقبول20133387.526.2559.25علوم الحاسوبأنثىنوال طاهر عبدالرلٌب عبدالرسول الشمٌري262017286

هقبول24103484.1325.2459.24علوم الحاسوبأنثىلمٌس علً بن علً ٌحٌى علوان272006468

هقبول3053579.8823.9658.96علوم الحاسوبذكرهانً عبدالواحد عبدالفتاح عثمان282009612

هقبول18153386.3825.9158.91علوم الحاسوبذكرباسم علً حامد هائل سٌف292007482

هقبول22113386.3825.9158.91علوم الحاسوبذكرنادر امٌن احمد علً سعد302005356

التخصصالنوعاسن الطالـــــــب
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

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

رقن التنسيقم

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

التخصصالنوعاسن الطالـــــــب
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

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

رقن التنسيقم

هقبول2693579.523.8558.85علوم الحاسوبذكرزٌد وجدي ثابت حسن312015603

هقبول228309628.8058.80علوم الحاسوبأنثىعلٌاء عبدالرحمن عبد الواسع دمحم322007036

هقبول18143288.1326.4458.44علوم الحاسوبذكراحمد عبدهللا سٌف دمحم العلٌم332006106ً

هقبول209299729.1058.10علوم الحاسوبذكرٌوسف عبدالرلٌب عبدهللا عبدالرزاق الشمٌري342017189

هقبول18143286.7526.0358.03علوم الحاسوبذكرابوبكر امٌن لاسم سالم352020338

هقبول1812309327.9057.90علوم الحاسوبذكرحسٌن عبدالجلٌل منصور دمحم الٌوسف362018109ً

هقبول20113189.2526.7857.78علوم الحاسوبأنثىكفا ٌحٌى دمحم غالب السامع372009663ً

هقبول2493382.524.7557.75علوم الحاسوبأنثىمالٌة دمحم سلطان عل382013788ً

هقبول20123285.7525.7357.73علوم الحاسوبذكرهٌثم وهٌب عبده ابراهٌم392005334

هقبول22103285.6325.6957.69علوم الحاسوبذكرانس دمحم دبوان لاٌد402014486

هقبول16163285.3825.6157.61علوم الحاسوبذكرسلمان دمحم عبدهللا الزبٌري412017745

هقبول249338224.6057.60علوم الحاسوبذكراحمد عبدالناصر عمالن دمحم المدس422006618ً

هقبول18133187.8826.3657.36علوم الحاسوبأنثىجوري دمحم سعدي فرج432011363

هقبول2092994.528.3557.35علوم الحاسوبأنثىكوثر حسان علً جابر442016015

هقبول2272994.1328.2457.24علوم الحاسوبأنثىدعاء حزام علً حسن الحسام452017273ً

هقبول18153380.6324.1957.19علوم الحاسوبذكرعبدهللا عبدالماهر عبدهللا دمحم462008463

هقبول2092993.8828.1657.16علوم الحاسوبأنثىعهود حمٌد احمد فازع سالم472016234

هقبول2283089.6326.8956.89علوم الحاسوبذكرعماد احمد هائل عبدالوارث482017138

هقبول2463089.6326.8956.89علوم الحاسوبذكرعزام نجٌب عبدالجلٌل دمحم492004450

هقبول2283088.7526.6356.63علوم الحاسوبذكرنبراس دمحم الزغٌر سعٌد502018910

هقبول20113184.2525.2856.28علوم الحاسوبأنثىشٌماء دمحم سعٌد مرشد512006680

هقبول245299027.0056.00علوم الحاسوبذكرعمرو عبدالحفٌظ عبده احمد522012156

هقبول2293182.524.7555.75علوم الحاسوبذكرفؤاد بلٌغ دمحم دمحم532022115

هقبول18102891.1327.3455.34علوم الحاسوبأنثىاسماء عبدالوهاب دمحم احمد ٌوسف542003282

هقبول209298726.1055.10علوم الحاسوبذكراصٌل احمد عبدالرحمن عل552021243ً

هقبول2262890.1327.0455.04علوم الحاسوبذكردمحم عارف بجاش لاسم562007031

هقبول2082888.526.5554.55علوم الحاسوبأنثىمنار احمد دبوان دمحم572021733

هقبول2082888.3826.5154.51علوم الحاسوبذكرمجٌب نجٌب دمحم اسماعٌل582014886

هقبول208288826.4054.40علوم الحاسوبذكرعمر مختار عبده غانم الجابري592019684

هقبول2082887.7526.3354.33علوم حاسوبذكراوٌس احمد صالح غالب602013583

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

التخصصالنوعاسن الطالـــــــب
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

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

رقن التنسيقم

غير هقبول2252790.527.1554.15علوم الحاسوبأنثىسمٌة سعٌد غالب احمد612004104

غير هقبول18102886.7526.0354.03علوم الحاسوبأنثىسونا صالح دمحم بن دمحم622008944

غير هقبول14122693.3828.0154.01علوم الحاسوبأنثىغدٌر دمحم عبده سٌف دمحم الصبري632015954

غير هقبول2272981.7524.5353.53علوم الحاسوبذكردمحم مراد احمد عبده عل642015906ً

غير هقبول18102884.6325.3953.39علوم الحاسوبذكرانس دمحم عمالن فارع الصهٌب652006094ً

غير هقبول1892787.6326.2953.29علوم الحاسوبذكرامجد عبدالغنً دمحم عبدهللا662004251

غير هقبول18102884.1325.2453.24علوم حاسوبأنثىامٌنة حمود علً منصور الحٌدري672004598

غير هقبول2252787.3826.2153.21علوم الحاسوبذكرسهل سعٌد دمحم شمسان682017277

غير هقبول16102688.8826.6652.66علوم الحاسوبذكرابوبكر عبدهللا فائد عبدالوهاب692016791

غير هقبول206268826.4052.40علوم الحاسوبذكربادي مجلً لائد دمحم سٌف702020770

غير هقبول2062687.8826.3652.36علوم الحاسوبأنثىعنود حسن خالد لاسم712014044

غير هقبول1892783.8825.1652.16علوم الحاسوبذكراحمد امٌن عبده دمحم722020099

غير هقبول1682493.1327.9451.94علوم الحاسوبذكرعدي صدام دمحم احمد732014374

غير هقبول1492395.3828.6151.61علوم الحاسوبأنثىاسماء وهٌب طربوش مجاهد عل742021054ً

غير هقبول206268525.5051.50علوم الحاسوبذكردمحم عبدالوهاب فرحان سٌف752020014

غير هقبول1862491.527.4551.45علوم الحاسوبذكرهارون عبدالحكٌم دمحم مرهوب762017742

غير هقبول2072780.1324.0451.04علوم الحاسوبذكردمحم علً عبده عبدهللا772019922

غير هقبول1872586.6325.9950.99علوم الحاسوبذكرعماد دمحم عبده عل782017716ً

غير هقبول205258625.8050.80علوم الحاسوبذكرشاكر عبدالجلٌل لائد احمد792004453

غير هقبول1882682.524.7550.75علوم الحاسوبذكراسامة عبدالحمٌد اسماعٌل علً ممبل802010707

غير هقبول1882681.3824.4150.41علوم الحاسوبذكررشاد عبدالموي عائض دمحم812014551

غير هقبول1662294.3828.3150.31علوم الحاسوبأنثىالحان عبد الحمٌد بجاش لاسم822003368

غير هقبول1872584.3825.3150.31علوم الحاسوبأنثىوالء منصور سعٌد لاسم832005578

غير هقبول1662293.528.0550.05علوم الحاسوبذكرعبدالرحمن عارف احمد احمد842006719

غير هقبول1882680.1324.0450.04علوم الحاسوبأنثىابتهال عبدالفتاح دمحم ناجً الشرعب852016731ً

غير هقبول1862486.6325.9949.99علوم الحاسوبذكرولٌد دمحم عبدالسالم حسن862007783

غير هقبول1411258324.9049.90علوم الحاسوبذكرخباب دمحم عبده لائد872017879

غير هقبول12102292.8827.8649.86علوم الحاسوبذكراٌمن علً ردمان فرحان الحمٌدي882020396

غير هقبول1682485.7525.7349.73علوم الحاسوبذكراسامه عبدهللا احمد احمد دبٌز892006248

غير هقبول167238826.4049.40علوم الحاسوبذكرصالح دمحم سعٌد دمحم عل902004157ً

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

التخصصالنوعاسن الطالـــــــب
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

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

رقن التنسيقم

غير هقبول1662291.1327.3449.34علوم الحاسوبذكرالحسن علً حسن غالب912022052

غير هقبول1862484.2525.2849.28علوم الحاسوبذكراسامه محفوظ لاسم دمحم922017066

غير هقبول1482290.6327.1949.19علوم الحاسوبأنثىانهار خالد ناشر دمحم932016240

غير هقبول1862483.8825.1649.16علوم الحاسوبأنثىروٌدا دمحم احمد عبدالجلٌل942008664

غير هقبول184229027.0049.00علوم الحاسوبأنثىتهٌمة عبده دمحم عبده952008245

غير هقبول169258024.0049.00علوم الحاسوبذكرمصعب جمٌل دمحم سٌف962012630

غير هقبول1672386.525.9548.95علوم الحاسوبذكردمحم عبدهللا فرحان عبده972014986

غير هقبول2052579.7523.9348.93علوم الحاسوبذكراسامه منصور سٌف ناصر982009416

غير هقبول1872579.6323.8948.89علوم الحاسوبأنثىمرٌم عبده هائل سالم العرٌم992011844ً

غير هقبول167238625.8048.80علوم الحاسوبذكردمحم علً دمحم احمد حسان1002017250

غير هقبول1662289.2526.7848.78علوم الحاسوبذكردمحم هاشم عبدهللا دمحم1012016189

غير هقبول1872579.1323.7448.74علوم الحاسوبذكرحلمً عبدهللا ملهً غالب1022016475

غير هقبول1292191.7527.5348.53علوم الحاسوبذكراٌمن عبدهللا عبدهللا حسان التمٌم1032003998ً

غير هقبول1662288.2526.4848.48علوم الحاسوبذكراحمد علً احمد سالم االثوري1042020084

غير هقبول1482288.1326.4448.44علوم الحاسوبذكرعبدالرحمن ادٌب سٌف دمحم1052019446

غير هقبول1682481.1324.3448.34علوم الحاسوبذكرنواف عصام عبدالواسع دمحم احمد1062017279

غير هقبول1842287.6326.2948.29علوم الحاسوبذكرالفاتح علً صالح حسٌن البعدان1072007961ً

غير هقبول1672383.8825.1648.16علوم الحاسوبذكررٌان عبدالحكٌم عبده لائد1082021108

غير هقبول1682480.2524.0848.08علوم الحاسوبذكرنجم الدٌن دمحم غالب حسن الصلٌح1092020898ً

غير هقبول168248024.0048.00علوم الحاسوبذكرامجد سلطان عبدالجلٌل عبدالنور1102004924

غير هقبول1682479.8823.9647.96علوم الحاسوبذكردمحم صالح سعٌد ناج1112018141ً

غير هقبول1451996.3828.9147.91علوم الحاسوبأنثىعصماء حمود دمحم لائد1122015051

غير هقبول1832189.3826.8147.81علوم الحاسوبذكرضٌاء دمحم احمد عل1132017631ً

غير هقبول1282092.527.7547.75علوم الحاسوبأنثىنهى منصور عبدالمادر صالح الخلٌدي1142008331

غير هقبول1672380.524.1547.15علوم الحاسوبأنثىشٌماء عمار لائد دمحم حسن1152006827

غير هقبول1662283.525.0547.05علوم الحاسوبذكرنجم الدٌن نبٌل نعمان صالح1162016698

غير هقبول1652186.525.9546.95علوم الحاسوبذكراحمد امٌن احمد لاسم1172016055

غير هقبول1462089.7526.9346.93علوم الحاسوبذكرصخر ابراهٌم عبدالحفٌظ عبدالجلٌل1182003669

غير هقبول1282089.526.8546.85علوم الحاسوبذكردمحم لاٌد عبدالمغنً عبدالعظٌم1192016886

غير هقبول1271992.527.7546.75علوم الحاسوبذكراسامة عبدهللا حمٌد عبده العبٌدي1202009368

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

التخصصالنوعاسن الطالـــــــب
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

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

رقن التنسيقم

غير هقبول1462088.6326.5946.59علوم الحاسوبأنثىردٌنا عبدالغنً دمحم محمود الحٌدري1212011397

غير هقبول1482281.1324.3446.34علوم الحاسوبذكرمازن دمحم علً مدهش1222017142

غير هقبول1472184.2525.2846.28علوم الحاسوبذكرسٌف عبدالعلٌم مهٌوب سٌف1232016595

غير هقبول1482280.7524.2346.23علوم الحاسوبذكرسلمان دمحم ناجً لائد المجٌدي1242018260

غير هقبول1271990.2527.0846.08علوم الحاسوبأنثىامةالعلٌم علً سعٌد حسن1252016280

غير هقبول127199027.0046.00علوم الحاسوبذكربسام صادق علً دمحم لطان1262017652

غير هقبول1822086.6325.9945.99علوم الحاسوبأنثىسمٌة سعٌد دمحم عبدهللا1272011628

غير هقبول146208625.8045.80علوم الحاسوبأنثىشٌماء عبده احمد صالح1282016013

غير هقبول1292182.1324.6445.64علوم الحاسوبذكرادٌب سعٌد عبد الوهاب لحطان1292016068

غير هقبول1282084.8825.4645.46علوم الحاسوبأنثىندى دمحم احمد عبدالمولى1302006756

غير هقبول1472181.524.4545.45علوم الحاسوبذكرعمر عبدالمؤمن عماد حسن1312011714

غير هقبول1292181.524.4545.45علوم الحاسوبأنثىحٌفاء توفٌك دمحم عبدهللا الحداء1322022107

غير هقبول1642084.1325.2445.24علوم الحاسوبأنثىرحاب شولً غانم ناجً عثمان1332015552

غير هقبول1451987.3826.2145.21علوم الحاسوبذكرربٌع عبدالجلٌل دمحم عبده1342002920

غير هقبول1642083.3825.0145.01علوم الحاسوبأنثىاصاله احمد سٌف غالب سعٌد الخلٌدي1352004541

غير هقبول1261889.7526.9344.93علوم الحاسوبأنثىخولة عبدهللا حسن غالب1362011670

غير هقبول1271985.525.6544.65علوم الحاسوبذكرعبدالرحٌم دمحم احمد عبدالموي1372019487

غير هقبول1642081.7524.5344.53علوم الحاسوبذكراحمد دمحم حمٌد لاسم الخلٌدي1382003042

غير هقبول1261888.3826.5144.51علوم الحاسوبذكرمثٌل طه عبد الرؤوف عل1392012124ً

غير هقبول1081888.2526.4844.48علوم الحاسوبذكرصخر عبدالملن لاسم هائل1402017099

غير هقبول108188826.4044.40علوم الحاسوبأنثىبهجه ردمان علً بن علً الشٌبان1412007075ً

غير هقبول10102080.6324.1944.19علوم الحاسوبأنثىرانٌة عوض عبدهللا حمود1422003146

غير هقبول127198324.9043.90علوم الحاسوبذكردمحم بن دمحم عبدالعظٌم عبدالفتاح1432018118

غير هقبول8101885.6325.6943.69علوم الحاسوبذكردمحم بدر احمد سلطان1442017063

غير هقبول1261885.2525.5843.58علوم الحاسوبأنثىصالحة حسن سعٌد صالح1452017263

غير هقبول1051594.6328.3943.39علوم الحاسوبأنثىروى احمد ناجً احمد1462002423

غير هقبول1071787.6326.2943.29علوم الحاسوبذكراصٌل فؤاد حسن دمحم1472013867

غير هقبول1251787.526.2543.25علوم الحاسوبذكرٌعموب عبدالموي لائد الشمٌري1482020161

غير هقبول1071787.2526.1843.18علوم الحاسوبذكردمحم عبدهللا دمحم عل1492005680ً

غير هقبول1081883.1324.9442.94علوم الحاسوبذكراحمد محمود عبدالحك عثمان1502020949
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الوجووعانجليزيرياضيات 

التخصصالنوعاسن الطالـــــــب
(%70)مواد االختبار 

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%

الوعدل 

النهائي 

30+70%

حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

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

رقن التنسيقم

غير هقبول891786.1325.8442.84علوم الحاسوبذكراسامة سلطان عبده حسان سٌف1512019863

غير هقبول1251786.1325.8442.84علوم الحاسوبذكراسامه خلٌل عبدالتواب عبدالكاف1522018377ً

غير هقبول1071785.2525.5842.58علوم الحاسوبذكراسامة عبدالكرٌم لاسم احمد1532008855

غير هقبول881688.3826.5142.51علوم الحاسوبذكرنواف بندر سٌف عبدالعزٌز1542017351

غير هقبول881687.7526.3342.33علوم الحاسوبذكرعبدالسالم عارف علً دمحم الكمال1552011601ً

غير هقبول1071783.2524.9841.98علوم الحاسوبذكرمصطفى رشاد احمد دمحم1562006858

غير هقبول105158926.7041.70علوم الحاسوبذكرلابوس فؤاد احمد حمٌد نصر1572022056

غير هقبول691587.8826.3641.36علوم الحاسوبذكرٌاسر عدنان احمد عبدالملن1582012567

غير هقبول104149027.0041.00علوم الحاسوبذكردمحم عبدهللا سلطان هزاع1592004482

غير هقبول1071779.6323.8940.89علوم الحاسوبأنثىسالً ٌحٌى عبدالغنً دمحم عبدالرلٌب1602021239

غير هقبول104148926.7040.70علوم حاسوبذكرمؤٌد عبده احمد علً المخالف1612011973ً

غير هقبول106168224.6040.60علوم الحاسوبذكراٌاد ودٌع عبدالنور عبدالجلٌل1622021237

غير هقبول1061681.2524.3840.38علوم الحاسوبذكرعمران نبٌل احمد عبده لائد1632017070

غير هقبول871583.7525.1340.13علوم الحاسوبذكرذوالكفل لائد عبدالجلٌل لائد1642016537

غير هقبول1231583.3825.0140.01علوم الحاسوبذكرمعتصم عبدالحمٌد احمد دمحم1652005896

غير هقبول851389.3826.8139.81علوم الحاسوبأنثىاٌمان دمحملحطان صالح1662013509

غير هقبول1051582.2524.6839.68علوم الحاسوبأنثىانوار دمحم عبدهللا اسماعٌل احمد1672011620

غير هقبول105158224.6039.60علوم الحاسوبذكرٌوسف دمحم احمد غالب1682008097

غير هقبول1041485.2525.5839.58علوم الحاسوبأنثىٌاسمٌن عبدهللا علً عثمان العرٌم1692010874ً

غير هقبول861484.2525.2839.28علوم الحاسوبذكرعبدهللا احمد عبده فرحان1702020131

غير هقبول871580.7524.2339.23علوم الحاسوبذكرعبدالرحمن خالد هائل شائف1712007694

غير هقبول681481.7524.5338.53علوم الحاسوبذكراسامة عبدالرحمن علً عبدالحمٌد1722019732

غير هقبول651189.2526.7837.78علوم الحاسوبأنثىشذى دمحم عبدالحمٌد دمحم1732005421

غير هقبول851381.8824.5637.56علوم الحاسوبذكرصمر محمود علً مرشد1742003951

غير هقبول831183.1324.9435.94علوم الحاسوبذكراسامة علً عبده احمد لاسم1752016968

غير هقبول281079.8823.9633.96علوم الحاسوبذكرعمرو عبدالباري علً لائد1762004478

غير هقبول05583.525.0530.05علوم الحاسوبذكرلؤي حمود احمد عبدالرحمن1772017270
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