



العلمية لالقسام الطلبة تنسيب
طرابلس- كلية تقنية الحاسوب 

التنسيبالرغبة الثانيةالرغبة األولىالمعدل التراكمياسم الطالبرقم القيد

تحكم--55.889عبدالباسط عياد احمد الزميم161136

تحكم-برمجة52.000احمد محمد احمد بن يونس162010

برمجةتحكمبرمجة74.333ايمن علي ابوالقاسم علي162019

تحكم-شبكات57.700تسنيم البدري ميالد ابوقفة162022

تحكم--59.000رتاج مصطفى احمد المغزازي162036

تحكمشبكاتتحكم59.200عبدالرحمن صالح سالم سدوح162071

تحكمتحكمشبكات70.800عبدالمهيمن نجيب محمد ديرة162081

برمجةشبكاتبرمجة58.600عماد عمار محمد العويب162087

وك162101 برمجةبرمجةشبكات63.600محمد اسماعيل عاشور المبر

ي162110
 
وك العالق تحكم-شبكات56.500محمد عادل المبر

تحكمتحكمشبكات53.800محمد عصام ابوبكر اعمار162116

فا171012 تحكمشبكاتتحكم63.800احمد محمد موىس الشر

ي171019
تحكم-شبكات65.600ارساء عادل جمعة العطوىسر

ي171025
تحكمشبكاتتحكم59.300اصيل احمد محمد الحطمانى

برمجة-برمجة66.800امنة ضو نرص الزوق171033

ة خليفة محمد الثابت171034 برمجة-برمجة62.000امبر

برمجةشبكاتبرمجة74.900زينة علي عبدهللا القجامية171070

شبكاتبرمجةشبكات72.222عيىس عمر رجب الطبال171133

يكي171137  ميالد البر
برمجةشبكاتبرمجة58.700فهد مصطفى

ي احميد فرج171148
ى
برمجةبرمجةشبكات63.400محمد القداق

برمجةشبكاتبرمجة68.889محمد جمال علي هويدي171151

برمجةبرمجةشبكات71.200محمد عزالدين ابراهيم شادي171164

برمجةشبكاتبرمجة61.556مروى بشبر احمد مادي171189

برمجةشبكاتبرمجة55.650مروى جمعة ابوزيد رمضان171190

ي171197
برمجة-برمجة59.889مالك فتحي الهادي البوعيىسر

برمجةشبكاتبرمجة54.333نورا فوزي مفتاح الفقية171204

برمجة-برمجة62.800هديل مصباح خليفة ابوقرين171208

مكتب مسجل الكلية          
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برمجةتحكمبرمجة83.900احمد سامي فتحي سويىسي172010

تحكمتحكمشبكات62.700احمد عبدالحكيم ابوالقاسم ابراهيم172011

برمجةشبكاتبرمجة61.111احمد عبدالرؤوف ابوبكر الفرجانى172012

برمجةشبكاتبرمجة58.900احمد عبدالسالم محمد غميض172014

شبكات-شبكات72.400احمد عبدالموىل محمد الشلبوط172016

برمجةبرمجةشبكات65.556احمد فرج حسن الطيف172019

برمجةشبكاتبرمجة69.800احمد مطار عبدهللا المعاوى172024

تحكمتحكمشبكات53.900اريحا محمد عبدالسالم قنيدي172031

برمجةشبكاتبرمجة73.300ارساء عبدالباسط علي صوان172038

برمجةتحكمبرمجة72.600ارساء معمر علي الجحاوى172040

تحكم-شبكات59.900اكرم خالد محمود ابوشاقور172050

برمجة-برمجة67.400االء صالح الدين رجوبة البوهانى172052

برمجةتحكمبرمجة71.000االء عبدالسالم عبدهللا المقلش172053

ي172054
برمجةشبكاتبرمجة61.333االء علي عبدالرحمن الحمرونى

ي172055 برمجةبرمجةشبكات71.778االء محمود عمار الجرنر

ى بحرون172069 ة محمود حسير برمجةشبكاتبرمجة66.889امبر

برمجةشبكاتبرمجة75.300اميمة ابراهيم نرص جليطه172070

برمجةتحكمبرمجة63.600اميمة عياد خليفة قداد172071

برمجة-برمجة62.300اية اسامة نورى احمد172076

شبكاتبرمجةشبكات82.900ايالف عزير احمد سعد172080

ى احمد االرباح172090 برمجة-برمجة84.500فرح االمير

ى عبدالفتاح ابراهيم زريبة172091 برمجةشبكاتبرمجة90.100يقير

ي رمضان ابراهيم الرفاعي172096
برمجةتحكمبرمجة56.900تهانى

تحكم-شبكات58.300جنات محسن مفتاح بن طابون172098

تحكم--64.000حمزة علي خليفة ابورسيويل172103

ي172106
شبكاتتحكمشبكات72.300خولة عبدالرحمن عبدالسالم الشيبانى

برمجةشبكاتبرمجة75.000خولة علي احمد ابوصوة172107
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برمجةتحكمبرمجة71.600رؤى محمد احمد محمد172109

برمجةتحكمبرمجة75.700رحمة ابوبكر سالم سعيد172111

برمجةتحكمبرمجة83.600رضوان علي رمضان اوالد الحاج172115

برمجةشبكاتبرمجة62.600ريان عبدالرزاق سالم الفاندي172118

تحكم-برمجة50.600زكية عبدهللا علي احمد172121

برمجة-برمجة70.800ساره عبدالمجيد عامر سحبون172124

 علي عراب172132
شبكاتتحكمشبكات75.000سفيان مصطفى

برمجة-برمجة79.900سلوان اسماعيل رمضان ابوعجيلة172133

شبكاتبرمجةشبكات73.556عبدالفتاح محمد سعيد احديد172170

شبكات-شبكات76.800عبدالمعز عمر ابراهيم العرضاوي172179

برمجةشبكاتبرمجة60.700عبدالمنعم رساج الدين عدبالسالم خليل172183

تحكمتحكمشبكات65.556غفران المنبر عاشور قنيدي172206

برمجةشبكاتبرمجة72.500فراس عبدالحميد عمر الشيحى172212

برمجةشبكاتبرمجة60.900محمد بشبر محمد اشتيوى172233

برمجةشبكاتبرمجة61.778محمد صالح ابوجعفر بوكر172244

برمجةشبكاتبرمجة70.200محمد عبدالنارص الصويعي حمربطان172254

ي172277 برمجةشبكاتبرمجة65.375محمود حسن ميالد الرعونر

برمجةشبكاتبرمجة75.222محمود عبدهللا احمد بالخبر172280

ي ابورسويل172284
برمجة-برمجة54.300مرام شعبان الشيبانى

برمجةشبكاتبرمجة74.700مصطفى بهجت مصطفى حممودة172292

برمجةشبكاتبرمجة64.000هاجر طارق علي كافو172329

شبكات-شبكات76.000وئام احمد محمد عكعك172335

شبكات-شبكات72.800وئام خالد خليفة ابو حاللة172336

تحكم-شبكات72.000وجدان محمد عمرو خليفة172338

 الهادي التهامي172343
شبكات-شبكات75.000نائلة مصطفى

مكتب مسجل الكلية          


