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اسم الطالبرقم التنسٌق.م
معدل 

الثانوٌة

معدل 

القبول
المعدل العام

99.508692.75اٌة طالل سالم فارع1171081018

91.757683.88صالح سلٌمان صالح سالمٌن2171081144

92.387483.19شذي محمد حمود بن حمود3171081104

92.007483.00أسامة عبدهللا معروف باجرش4171081641

95.007082.50عبدهللا محمد احمد سالم5171081348

92.387282.19زهرة سجاد حسٌن عل6171081044ً

94.387082.19مرٌم خالد محمد عبدهللا7171081326

95.256680.63أروى جمال عبده سالم8171081401

93.386679.69ٌحٌى جمٌل احمد عل9171081335ً

89.257079.63سلٌمان ٌونس محمد أحمد10171081116

90.386678.19حسان صالح أحمد حسٌن11171081115

87.886877.94مكسٌم عٌدروس علً السلٌمان12171081200ً

87.386877.69علً محمد علً عبدهللا13171081526

93.006277.50احمد محمد ابوبكر احمد14171081580

92.256076.13علً عبدهللا علً حسٌن15171081519

91.636075.82حبٌبة عبدالحكٌم محمد عبدهللا16171081628

91.506075.75مروان احمد عبدهللا االحمدي17171081261

93.385875.69تسنٌم زكً علً نعمان مقبل18171081295

91.136075.57مرام ابراهٌم عبدهللا احمد19171081211

96.135475.07احمد محمد احمد مثنى20171081476

91.885874.94محمد علً محمد عل21171081135ً

95.885474.94عبدالقوي عبدربة اسعد عبادي22171081542

87.636274.81أمٌرة عبدالرحٌم محمد بن مح ثابت23171081103
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94.755474.38كلثوم محمد صالح محمد24171081595

88.636074.31وائل ٌحً علً مسعد25171081559

96.385274.19هنادي عادل سعٌد راجح26171081324

90.255874.13عمران نبٌل مصطفى ٌاسٌن27171081025

92.005674.00ابراهٌم احمد سالم عل28171081302ً

95.755273.88عوض منٌر عوض التمٌم29171081227ً

93.505473.75براءة نبٌل صالح عبدهللا30171081236

93.005473.50امجد علً قاسم سعٌد31171081064

94.755273.38رحاب عبدالسالم علوي حسن32171081058

92.505473.25علً حامد علً حسٌن33171081249

92.255473.13قبلة منصر مهدي السٌد34171081297

98.134873.07أمل سعٌد خمٌس سعٌد35171081030

93.505272.75هبة سامً ابراهٌم بازرعة36171081599

91.505472.75فاطمة باسل احمد محمود37171081220

93.385272.69محمد اسف اشرف عبداللطٌف38171081254

95.255072.63عبدهللا اكرم محسن ناج39171081420ً

93.255272.63احمد بن احمد فضل السقاف40171081213

94.635072.32سمٌة عبدالعزٌز محمد عبدهللا41171081275

96.504872.25عناٌات عارف محمد أحمد42171081419

89.885471.94رٌم شوقً عبدالعزٌز عبدالرحمن43171081077

97.634671.81امٌمه خالد صالح احمد44171081646

89.505471.75عبدالباري محمد عبدالباري عثمان45171081554

86.135671.07محمد خالد حسن عبدالرحمن46171081071

94.004871.00زهوة منصور أحمد عمر47171081022

97.754470.88عمر حسن عمر محمد48171081199

97.754470.88نهاد خالد فضل افندي49171081251

93.254870.63رٌم درهم قاسم سعٌد50171081269

89.255270.63آٌان مختار محمد عل51171081514ً
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87.255470.63عبدالرحمن صالح عمر الدمان52171081346ً

97.134470.57فهمً علً عبدالوهاب احمد53171081160

89.005270.50ٌحٌى محمد عبده أبوالغٌث54171081273

96.634470.32دٌنا ٌوسف صالح مهدي55171081046

92.634870.32ربى عبدالواحد محمد عبدهللا56171081080

96.254470.13لمٌس سلٌم عبدهللا عبده57171081102

93.504669.75امٌمة محمد صالح ناصر58171081294

95.504469.75اسوان طلعت احمد مقبل59171081099

91.384869.69علً منصر فاسم صالح60171081551

91.254869.63دالل سلٌم حسن ربٌع61171081477

89.005069.50مروى عمر عبدالقادر عمرعل62171081510ً

92.384669.19زٌنب علً محمد عمر63171081240

90.134869.06فاتن عجاج عبده شهاب64171081391

95.884268.94تسنٌم سقاف محمد علوي65171081511

81.635668.82مً جمال علً عقالن66171081616

97.634068.82زاهر عبدالجلٌل عبدهللا احمد67171081488

91.634668.82انتصار عبدهللا عبده عامر68171081156

93.504468.75نجالء خالد ناصر محمد69171081351

95.384268.69رٌاض صالح ناصر النخع70171081299ً

90.874668.44عماد علً عبدة علً 71171081639

92.384468.19عمر احمد محسن محمد72171081552

92.254468.13نسمة طالب سلٌمان عمر73171081052

98.253868.13عبٌرعادل عوض الطحس 74171081494

90.004668.00احمد عبدالرحمن قاسم حسن75171081475

93.884267.94أمٌرة شكٌب محمد ناصر76171081533

85.505067.75عبدالرحمن محمد علً ٌسلم77171081457

93.384267.69محمد نبٌه الخضر عبدربه78171081133

91.384467.69عبدهللا عبداالله علً غالب79171081198
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95.254067.63صفاء محمد عبده عل80171081572ً

90.884467.44عباد عبدالحكٌم عباد ناصر81171081164

92.754267.38عزٌز ناصر احمد محمد82171081651

92.754267.38نهئ عبدالمجٌد عبده عل83171081259ً

90.754467.38حسام فضل محسن شٌخان 84171081610

92.634267.32محمد الخضر عبدهللا عمر85171081145

94.504067.25امٌمه عبده علً صالح86171081292

92.134267.07سوسن فؤاد احمد مصلح87171081317

92.134267.07عمر عادل محمد نبٌه88171081057

91.754266.88عوض محمد عبده هٌثم89171081078

90171081613l91.754266.88محمد محسن عبود مسعد

97.753666.88زهرة نبٌل حمود عل91171081163ً

91.634266.82سالً محمد فٌصل سعٌد 92171081038

89.384466.69علً أحمد علً محمد93171081196

95.253866.63رنا توفٌق ابوبكر ٌونس94171081331

93.254066.63مرٌم صالح محسن احمد 95171081339

93.254066.63سمٌرة عبدالناصر علً عمر96171081063

93.004066.50حمزه ابوبكر علً المحضار97171081649

92.754066.38حمزة عبده علً الجاوي98171081005

84.634866.32محمد فضل محمد حسٌن99171081370

94.503866.25أصالة غسان محمود ٌحٌى100171081016

94.253866.13معتصم محمد عبدهللا مبارك101171081263

96.253666.13فاطمة جمال علً مهدي102171081320

94.253866.13زٌنب عبدهللا احمد موسى103171081045

91.884065.94امٌر اٌهاب رشاد محسن104171081323

87.754465.88فردوس توفٌق عبدالعزٌز عبدهللا105171081354

93.383865.69عبدالواحد امٌن صالح الورد106171081406

93.253865.63علً جالل علً سلٌمان 107171081247
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93.253865.63مدرار طه محمد بن محمد108171081588

83.254865.63منى حبٌب محمد أحمد109171081404

97.133465.57اٌات محمد عبدهللا غانم110171081495

91.004065.50رحــمة عارف محمـد عل111171081531ً

92.883865.44معتز منصور ٌاسٌن محمد112171081092

96.883465.44اٌمان محمد عبدالرحمن احمد113171081190

92.753865.38هناء مروان نعمان احمد114171081280

84.754665.38دنٌا وسام جعفر سعٌد115171081358

94.503665.25سارة محمد كلٌب أحمد116171081194

84.504665.25رضوان سامً عبدهللا حسن117171081170

94.503665.25صدٌق محمد شائف احمد118171081171

88.004265.00عبدالعزٌز ٌسلم منصور محمد119171081343

88.004265.00فنار فٌصل عبدالرب قاسم120171081319

90.004065.00رٌم محمد سعٌد ثابت121171081621

91.753864.88رانٌا خالد محمد الجاوي122171081130

93.503664.75خدٌجة احمد محمد احمد123171081032

91.503864.75وسٌم محمد هزاع سعٌد124171081518

91.503864.75عائشة مهران صالح عوض125171081379

97.253264.63رٌمان سعٌد محمد عل126171081350ً

95.133464.57لمى سالم احمد عبدهللا127171081065

92.883664.44نهى عبده غالب عبدهللا128171081378

90.753864.38الخضر محمد عبدهللا محمد129171081010

90.753864.38احمد نبٌل احمد مقبل130171081169

84.504464.25صبار فرٌد ٌحٌى عبدهللا131171081214

94.503464.25سمٌة نصر سعٌد سٌف132171081441

88.384064.19صفاء عٌدروس ٌسلم عاطف133171081206

92.383664.19أثمار حسن اسماعٌل محمد134171081013

86.384264.19عبدالرحمن نصر ٌحٌى عبدالرحمن135171081349

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

17 من 5صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة



(الرغبة األولى)لغة انجلٌزي تجاري : التخصص

86.254264.13فادٌة عبدهللا عبده عل136171081068ً

88.134064.07بشائر عبدالخالق عبدالرب عبدهللا137171081143

96.003264.00اسماء ٌسلم عبدهللا باحمٌش138171081345

92.003664.00محمد مقبل عبدهللا سعٌد139171081308

90.003864.00عٌشة ٌاسر حسن محمد140171081106

91.883663.94امال رمزي محمد بن محمد141171081084

ة142171081003 ٌِّ 87.884063.94أحمد حسٌن عبدهللا البز

95.753263.88نجٌب محمد عبدهللا صالح143171081185

83.754463.88صفاء جمال محمد احمد144171081462

87.754063.88احمد كمال محمد سالم145171081086

95.503263.75أرٌج محمد علً غالب146171081380

93.503463.75دنٌا نصر ناجً أحمد147171081368

93.503463.75ابراهٌم فاضل عبدربه الٌافع148171081341ً

95.383263.69هدى صالح سالم ذٌبان149171081338

93.383463.69ٌوسف كمال ٌوسف عبدهللا150171081137

89.383863.69أنور عادل أنور أحمد151171081033

93.383463.69مرٌم علً ناصر السعدي152171081235

83.384463.69مصطفى عبدالرحمن سٌف عل153171081604ً

87.254063.63نهى جمال عبده محمد154171081359

93.133463.56شٌماء مراد عبدالغفور عبدالحمٌد155171081561

93.003463.50المنذر عارف محمد حٌدرة156171081650

91.003663.50اصاله مصطفى احمد النقٌب157171081513

84.884263.44شٌماء محمد عبدهللا عل158171081329ً

lpl]90.883663.44نجاة وجدان عبدالحق 159171081074

92.753463.38عبدالرحمن حسن صالح عل160171081208ً

88.753863.38محمد علوي قاسم مثنى161171081125

92.753463.38رٌم سٌف محسن حزام162171081618

94.633263.31مختار احمد محمد المصري163171081575
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90.383663.19اصالة محمد احمد محمود164171081446

86.254063.13حمزه محمد عبده ابو165171081100

92.133463.07لمٌاء كمال الدٌن حسٌن زٌد 166171081456

86.004063.00منٌر حامد حمدون سعٌد167171081434

85.634062.82عبدالرحمن خالد عبدالرحمن مجاهد168171081388

83.634262.82هبة احمد حسٌن ناصر 169171081549

95.633062.82اقدار هاشم عقالن عل170171081039ً

91.633462.82مهند عبدالواحد محمود هادي171171081407

93.503262.75هند سامً اسماعٌل ابراهٌم172171081128

89.383662.69سلٌمان عبدالرقٌب سالم هٌثم173171081470

91.383462.69رٌم محسن صالح محسن174171081239

85.254062.63محمد نصر علوي محسن175171081215

85.254062.63حنٌن محمد شمس عبدالعزٌز176171081129

93.253262.63فاطمة رمزي احمد عل177171081070ً

91.253462.63اٌات ولٌد عبدالقوي احمد178171081197

89.133662.57سعاد عارف عمر عبدهللا179171081094

99.002662.50شفاء بدر علً احمد180171081109

93.003262.50رفٌدة كاظم تاٌة كاظم181171081209

91.003462.50احمد عبدالخالق محمد شائع182171081265

90.633462.32شائف محمد عبدهللا شائف183171081225

86.633862.31ندى ناصر سلٌمان عبدهللا184171081304

88.503662.25عبدالوهاب حسانٌن محمد سعٌد عبدالوهاب185171081394

88.503662.25رانٌا مختار أحمد حاج186171081019

98.502662.25هند انور عبدهللا عل187171081015ً

90.383462.19سماح رفقً حامد عبدهللا 188171081485

84.254062.13رشٌد حمدان عبدهللا صالح189171081631

92.253262.13رٌهام عبدالمنعم عبدهللا الصمودي190171081076

86.253862.13أحمد محمد صالح حسٌن191171081290
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90.253462.13احمد خلٌفة احمد عل192171081219ً

92.003262.00شادي جمٌل محمد ثابت193171081300

91.883261.94صالح محمد عبده سعٌد194171081266

89.753461.88ردفان علً محمد مرشد195171081055

95.752861.88مرٌم عبده احمد عبدهللا196171081332

87.633661.82عٌشة خالد عبدهللا الفٌاض197171081369ً

91.633261.82احمد عادل احمد سعٌد198171081584

87.633661.82حاتم عبدهللا محسن عل199171081402ً

91.503261.75والء شكري محمد عبدهللا200171081361

91.503261.75روان عدالحمٌد فضل الخضر201171081069

93.503061.75علٌاء خالد علً السٌد202171081203

91.503261.75مصطفى حسٌن حسن صالح203171081545

91.383261.69سارة عبدهللا سعٌد سٌف204171081202

87.253661.63صابرٌن عبدهللا علً ٌحٌى205171081647

89.253461.63فوزٌة احمد جٌشً عثمان206171081105

89.133461.57محمد سالم سعٌد حسٌن207171081188

87.133661.57انتصار عبدالهادي عبده عل208171081270ً

91.133261.57ثروت عفٌف عبده عل209171081154ً

89.133461.57أحمد سعٌد كرامة عوض210171081626

95.002861.50أحمد صالح مسعد أحمد211171081532

93.003061.50نوارا نبٌل حسٌن قحطان212171081181

92.883061.44فاطمة ٌحٌى عبدهللا عوض213171081453

92.883061.44نٌهال منهل محمد عمر214171081054

92.883061.44فاطمة عبدالواحد محمد غانم215171081180

92.883061.44احمد ابوبكر احمد محمد 216171081634

88.883461.44االء المعتصم هاشم عمر217171081131

90.753261.38أسامة هشام علً محمد218171081642

90.753261.38هبة قاسم موسى سالم219171081047
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82.634061.32ٌوسف رٌاض عبده عبدهللا220171081557

90.633261.32انوري ٌاسر عبدالحبٌب عبدالصمد221171081431

92.253061.13لمٌاء خالد ناصر حسٌن222171081056

90.133261.07علً خالد حسٌن محمد223171081347

82.134061.06عبدالرحمن احمد سعٌد حسٌن224171081469

94.092861.05تسنٌم احمد سعٌد الفقٌة225171081355

92.003061.00احمد سالمٌن حزام محمد 226171081471

92.003061.00محمد صالح بن صالح227171081232

93.752860.88ندى عبدالمجٌد سعٌد عبدهللا228171081399

89.633260.82فاطمة علً محمد النصٌري229171081364

87.633460.82وئام جمٌل ثابت مكرد230171081108

87.503460.75احمد جمال سالم عبده231171081643

87.383460.69محمد منٌر محمد بن محمد232171081272

91.383060.69عرفات عبدالرزاق ابراهٌم محمد233171081017

93.252860.63زٌنب ابوبكر حسن عل234171081042ً

93.132860.57احمد رشاد علً محمد235171081362

89.133260.57شرٌفة احمد مرشد محمد236171081210

86.883460.44ناصر محمد عوض ابوبكر237171081264

90.883060.44نبٌهة نبٌل محمد احمد238171081635

90.753060.38عبداللطٌف صالح محمد صالح239171081175

82.753860.38مرٌم عبدهللا محمد عبدهللا240171081529

90.503060.25غالب عباس مصلح فرج241171081609

90.503060.25سمٌه هادي علً سالم242171081271

92.382860.19فاطمة محمد صالح ٌسلم243171081083

92.382860.19منٌب عبدالواسع محمد مقبل244171081522

92.382860.19حنٌن نظمً عبدالرحمن عبدالحمٌد245171081644

92.252860.13سعد علً عبدهللا المصعب246171081226ً

94.252660.13قائد فاروق قائد سٌف247171081244

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

17 من 9صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة



(الرغبة األولى)لغة انجلٌزي تجاري : التخصص

96.132460.06وفاء حسٌن صالح عبدهللا248171081283

91.882859.94رضوان عدنان انور جعفر249171081090

93.882659.94سهٌر محمد بن محمد صالح250171081546

87.753259.88نادٌن خالد محمد مرشد251171081182

91.632859.82فضل صالح علً البكري252171081114

91.632859.81هنادي هشام محمد جمن253171081177

91.502859.75انس خالد محفوظ احمد254171081274

89.503059.75احمد فٌصل غالب حلبوب255171081293

85.503459.75علً حسن علً أحمد256171081237

89.383059.69مرٌم عبدالحكٌم محمد القط257171081382ً

89.253059.63ناصر أحمد سعٌد طمبش258171081605

81.253859.63انس علً قائد ثابت259171081437

87.133259.57اسماء عمر عبد الرحمن باعقٌل260171081396

93.132659.57رٌهام نزار احمد السٌد261171081041

95.132459.56رؤى محمد احمد عبدهللا262171081363

87.003259.50منٌه ماهر عوض ٌوسف263171081433

87.003259.50بكر الصدٌق حسان عالٌه264171081318

91.002859.50مصطفى جواد حسٌن سالم265171081097

92.882659.44احمد عبدهللا سالمٌن عاٌض266171081228

90.882859.44هالة مٌثاق محسن شوكرة267171081049

86.883259.44رؤى طالل أحمد سالم268171081023

88.883059.44عبدالقوي نبٌل عبدالقوي سلطان269171081493

92.882659.44رندا جالل محمد دحمان270171081020

88.753059.38صالح عارف محمد قاسم271171081393

84.753459.38منٌة سهٌم حسن أسماعٌل272171081059

90.632859.32عبدربه احمد محمد عبدربه273171081117

90.502859.25احمد عبدهللا محسن عل274171081450ً

80.383859.19وائل علً صالح عبدالرب275171081589

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

17 من 10صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة



(الرغبة األولى)لغة انجلٌزي تجاري : التخصص

90.382859.19محمد عٌدروس أحمد عبدالرب276171081246

88.383059.19عبدالعزٌز عبدهللا طاهر صالح277171081241

86.383259.19كلثوم حسن علً قائد278171081066

84.253459.13هند عبدالحكٌم فٌصل سعٌد279171081627

92.132659.07تمام احمد محمد الدحٌم280171081132ً

92.002659.00جٌهان علً عبدهللا معوضة281171081256

83.753458.88عبدالعزٌز سعٌد سالم صالح282171081430

93.752458.88عائشه عبده سعٌد حمود283171081002

91.632658.82رشٌد صالح محمد حمود284171081307

91.252658.63ٌاسر ابراهٌم قائد نعمان285171081050

83.253458.63مالك وحٌد عقٌل شمروخ286171081454

91.132658.56هشام جمال محمد عباد287171081565

85.003258.50سلٌمة حسن صالح عبدهللا288171081624

88.752858.38براء محمود حسن طه289171081014

86.633058.31رانٌا علً محمد مقبل290171081504

92.502458.25افنان علً محمد عل291171081389ً

94.502258.25رومٌه محمد عبده محسن292171081374

86.503058.25أفنان أحمد عبدهللا محمد293171081327

92.382458.19احمد عبدالكرٌم احمد صالح294171081165

90.252658.13صالح حسٌن عبدهللا احمد295171081242

90.252658.13بثٌنة سلطان محمد راوح296171081410

90.252658.13عبدالستار عبدالباري محسن سالم297171081452

90.132658.06نور احمد عبدالجبار احمد298171081560

82.003458.00سمٌة سعٌد محمد ناصر299171081614

87.882857.94علً عبدالقوي حمٌد عبدهللا 300171081187

81.883457.94روان عبدهللا محمد صالح301171081632

85.883057.94عدنان احمد عبدي موسى302171081472

89.752657.88والء منٌف علوي محمد303171081435

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

17 من 11صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة



(الرغبة األولى)لغة انجلٌزي تجاري : التخصص

87.632857.82منار ٌاسٌن علً محمد304171081424

87.382857.69صالح عبدهللا حسٌن شمبا305171081231

83.383257.69نشوى بشٌر احمد مرشد306171081617

91.252457.63امٌنة محسن سلٌمان عل307171081523ً

89.132657.57إسراء عمر علً السلف308171081029ً

87.002857.50محمد علً عوض محمد309171081594

93.002257.50بسمة نبٌل احمد اللحٌدي310171081285

89.002657.50محمد ابوبكر سالم بانافع311171081480

92.882257.44احمد سٌف بن سٌف ثابت312171081233

84.883057.44الحسٌن الخضر محمد حفٌظ313171081037

88.632657.32عبٌر عارف أحمد محمد314171081337

92.502257.25منى عبدالملك عبدالقوي قاسم315171081035

92.502257.25الهمام اسماعٌل عبدهللا احمد316171081126

92.502257.25دنٌا نجٌب علً قائد317171081525

84.383057.19عمار سالم احمد عل318171081606ً

88.252657.13محمد رشاد عبدهللا سعٌد319171081113

90.252457.13هبه محفوظ عبدالكرٌم باطاهر320171081305

90.252457.13احمد فجر محمد مدهش321171081334

82.133257.07سهى رمزي عبدالقوي سلطان322171081508

90.002457.00علً عبدالسالم مهدي احمد323171081352

93.752056.88امةهللا هاشم عبده احمد324171081556

93.632056.82امٌرة عبدهللا صالح عبدهللا325171081031

87.502656.75حنٌن عثمان منصر الكندي326171081390

83.383056.69اسماء جمال راشد ثابت327171081365

89.252456.63افنان محمد عبدالحفٌظ شمسان328171081548

89.252456.63حسٌن صالح عوض سالم329171081625

76.883656.44ضٌاء عمر محمد الخضر330171081568

84.882856.44انصاف خالد سٌف عبدهللا331171081148

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

17 من 12صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة



(الرغبة األولى)لغة انجلٌزي تجاري : التخصص

88.882456.44احمد صادق سعٌد محمد332171081426

82.883056.44محمد سلٌم أبوبكر محمد333171081620

82.883056.44سفر احمد عثمان عبدربه334171081630

82.753056.38حنان علً عامر محمد335171081422

80.753256.38أكرم محمد صالح سلٌمان336171081547

90.502256.25محمد صالح محمد احمد337171081098

82.383056.19نور فهد محمد هزاع338171081442

86.382656.19هاله فضل احمد صالح339171081095

90.252256.13بسام عبدالكرٌم محمد مرشد340171081024

92.002056.00عمر عبدهللا احمد عل341171081075ً

81.883055.94مرٌم حمود حسٌن صالح342171081449

85.882655.94عبدالرحمن رمزي محمد بن محمد343171081082

91.752055.88هاجر عبدالحكٌم محمد عبدهللا344171081107

89.752255.88اٌوب عبدالرحمن علً حسن345171081006

83.632855.81ولٌد الباز خالد محمد346171081386

87.502455.75نهى قٌس حسن عل347171081009ً

91.502055.75علً ناصر صالح ناصر348171081398

85.502655.75اسرار جمال احمد محمد349171081192

93.381855.69اسماء علً احمد مثنى350171081021

91.372055.69عبدالرحمن احمد عاطف محمد351171081310

93.251855.63احمد بسام احمد عبدالجبار352171081592

91.252055.63ٌاسٌن محسن محمد بن عزان353171081301

89.252255.63عٌشة عبدالرحمن عبدهللا سالم354171081312

87.252455.63حسٌن عبدالهادي عمر محمد355171081567

87.002455.50صفاء علً حسن عبده356171081581

83.002855.50االء فوزي حسن مهدي357171081598

85.002655.50هنادي عبدهللا علً جمٌل358171081048

88.882255.44مالك سعٌد عمر عل359171081122ً

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

17 من 13صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة



(الرغبة األولى)لغة انجلٌزي تجاري : التخصص

84.502655.25هناء محمد علً فارع360171081284

88.252255.13حاتم ٌحٌى محمد صالح361171081153

84.252655.13علً حسن ناصر محمد362171081591

84.252655.13حمٌمة الفردي بخٌث مبارك363171081500

84.132655.07سعٌدة ناصر فضل محسن364171081427

88.132255.07أمل محمد عمر عبدهللا365171081384

92.001855.00أحمد عبدالرب أحمد ٌحٌى366171081079

92.001855.00محسن فضل محمد محمد367171081167

87.992255.00اسماء فٌصل علوي الشاطري368171081277

87.752254.88ٌوسف أحمد محمد عل369171081040ً

91.631854.82رائق احمد فرحان كلٌب370171081344

87.632254.81هاجر ٌاسر صالح محمد371171081195

89.502054.75امانً عٌسى صالح عبدالقادر372171081034

87.382254.69عائشة تنوٌر توفٌق عبد الشكو373171081367

91.131854.57ٌوسف حٌدره محمد حٌدره374171081381

85.132454.57حسٌن خالد احمد اسماعٌل375171081127

84.882454.44سارة جمٌل عبدهللا هاشم376171081159

80.882854.44وسام عبدالرؤوف عبده احمد377171081555

80.752854.38مرام عارف محمد ثابث378171081619

80.632854.32هٌثم عباس ناصر محمد379171081603

82.502654.25اصٌل هٌكل حمود مسعد380171081577

92.501654.25اقدار جمٌل علً عبده381171081633

90.501854.25خلود سالم عبدهللا احمد382171081012

86.382254.19ابراهٌم احمد علً عقب383171081221ً

82.382654.19عمار صالح فضل محسن384171081521

84.252454.13علً صالح عبده محسن385171081512

84.132454.07محمد أحمد محفوظ أحمد386171081474

90.131854.06مروى هشام محمد سالم387171081282

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

17 من 14صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة



(الرغبة األولى)لغة انجلٌزي تجاري : التخصص

86.002254.00عبٌر طارق ٌحٌى عل388171081062ً

83.882453.94دعاء محمد ثابت قاسم389171081467

89.881853.94جمال فٌصل عبدالمجٌد أحمد390171081421

87.632053.82محمد احمد مثنى قاسم391171081139

83.502453.75اسراء وجٌه عبدالجبار عبدالرحمن392171081464

83.252453.63الحسن الخضر محمد حفٌظ393171081438

85.132253.57نجم الدٌن نجٌب احمد عل394171081138ً

80.752653.38امجد جمال حٌدرة مطلق395171081392

90.751653.38مً سرفراز حسن ٌعقوب396171081172

82.752453.38منٌف عبدالكرٌم محمد قحطان397171081553

84.502253.25منى نبٌل علً محمود398171081309

82.252453.13صخر محمد سعٌد نعمان399171081501

80.252653.13منال محمد عبدهللا الزبٌدي400171081507

81.882452.94بسمه عبدهللا عبده عبدهللا401171081487

81.752452.88احمد شكري احمد عل402171081520ً

85.632052.82عبدالرحمن صالح جابر عبدالكرٌم403171081385

89.631652.82اسامة محمد قاسم عبدالرب404171081216

81.632452.82إٌمان زاهر ابوبكر عاطف405171081440

91.501452.75نشوان قاسم عثمان احمد406171081121

89.381652.69عبدالرحمن علً عبدهللا صالح407171081412

87.251852.63رشا علً عبدهللا عٌدروس408171081403

81.132452.57رندا صالح عثمان سالم409171081387

87.001852.50حسٌن فضل حسٌن ناج410171081615ً

86.501852.25هبة ٌوسف حسن سعٌد411171081091

84.252052.13مرٌم سعٌد علً ابوبكر412171081483

82.252252.13محمد ٌاسر امٌن محمد413171081417

88.131652.06دٌنا أنٌس أحمد البعس414171081238ً

81.882251.94منى نجٌب عبده صالح415171081517

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

17 من 15صفحة 
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(الرغبة األولى)لغة انجلٌزي تجاري : التخصص

81.882251.94ندى عبدهللا ناجً عل416171081596ً

87.751651.88فاطمه منصور محمود محمد417171081601

87.381651.69قلب الدٌن عبدالواحد صالح محمد 418171081400

85.381851.69عالء محمد طاهر محمد419171081089

83.132051.56آالء فٌصل عبدهللا محمد420171081506

82.752051.38ابراهٌم خالد عبدهللا مبارك421171081585

88.631451.32أبوبكر علً محمد علً 422171081377

88.631451.32معاذ حسٌن سعٌد عل423171081112ً

89.881250.94احالم محمود ٌاسٌن سالم424171081229

85.001650.50لٌان نبٌل محمد حسٌن425171081174

86.751450.38سجى جواد محمد ابراهٌم426171081096

84.381650.19أٌمن إٌهاب الخضر سالم427171081611

80.002050.00عبدالرحمن الخضر علً احمد428171081482

83.881649.94عبدالرحمن طارق رزق مرزوق429171081516

81.691849.85فاطمة ثابت احمد سٌف430171081640

81.251648.63أوهاد فٌصل صالح عل431171081583ً

80.501648.25سحر امٌن علً حسٌن432171081496

81.131447.57أحمد عبدالعزٌز أحمد سالم433171081590

غائبغائب92.00افراح مثنى علً حسٌن434171081230

غائبغائب89.25ٌوسف عبدهللا أحمد علوي435171081314

غائبغائب85.38محمد عمر عبده عمر436171081303

غائبغائب92.38اشراق خالد حسٌن محمد437171081366

غائبغائب89.13محمد حسٌن محمد صالح438171081296

غائبغائب89.00علً محمد حٌدرة هادي439171081281

غائبغائب90.13محمد حسٌن صالح حسٌن 440171081279

غائبغائب87.25رانٌا عبدالقاهر محمد سعٌد441171081336

غائبغائب93.50دعاء فٌصل عبده حسٌن442171081460

غائبغائب98.25سلوى جهاد صالح احمد443171081492

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

17 من 16صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة



(الرغبة األولى)لغة انجلٌزي تجاري : التخصص

غائبغائب89.13صالح محمد سعٌد صالح444171081491

غائبغائب85.75صفاء جمال احمد حسن 445171081473

غائبغائب93.00احمد محمد سالم السعدي446171081468

غائبغائب85.63عبدالرحمن خالد الخضر 447171081465

غائبغائب93.75حسام سٌف علً سعٌد448171081536

غائبغائب94.50سٌف عمر محمد اسماعٌل449171081570

غائبغائب92.88عمر احمد غالب عل450171081461ً

غائبغائب92.63محمد جمال صالح محمد451171081395

غائبغائب92.88مرام عصام احمد غالب452171081459

غائبغائب82.25رفٌدة أحمد عبدالوهاب سٌف453171081558

غائبغائب81.13اصٌل مسعد علً اسعد454171081443

غائبغائب83.75عمر توفٌق محمد فضل455171081569

غائبغائب90.25احمد احمد حمود حٌمد456171081571

غائبغائب81.88صفاء ناصر حسٌن عل457171081579ً

غائبغائب93.63فاطمة ناصر محمد النمري458171081267

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

17 من 17صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة


