
(الرغبة األولى)ترجمة : التخصص

(الرغبة األولى)ترجمة : التخصص

اسم الطالبرقم التنسيق.م
معدل 

الثانوية

معدل 

القبول
المعدل العام

97.388289.69منٌب خالد سعٌد عبدالرحمن1171081582

94.887484.44فاطمة علً هٌثم سعٌد2171081087

95.507082.75سامٌة طارق محمد عل3171081093ً

96.006882.00محمد سامً كمال الدٌن4171081036

93.007081.50حنٌن محمد عبدهللا صالح5171081415

98.256280.13مها نبٌل صالح قاسم6171081372

90.386879.19عبدالرحمن احمد سعٌد علً 7171081118

92.886478.44اٌهم اٌهاب سعٌد ناٌف8171081081

96.506078.25لٌث فضل محمد حسٌن9171081134

93.886076.94مها ناصر محمد عل10171081423ً

95.505876.75مروى محمد صالح جعفر 11171081528

95.635675.82راحٌل عبدالسالم ثابت عبده12171081151

92.505875.25حنٌن احمد مصلح عبدهللا13171081356

94.385675.19رنا رشاد عبدالقادر عل14171081001ً

97.755073.88نسرٌن خالد عبداللطٌف عبدالحق15171081011

89.755873.88عبده جمٌل حسن احمد16171081149

95.635273.81ارزاق عبدهللا حسٌن محمد17171081224

97.255073.63مارٌا عدنان احمد حسٌن18171081141

91.255673.63اٌةهللا عمر محمد سالم19171081416

93.135473.56هٌفاء ناصر علً سالم20171081502

97.005073.50اٌة عمر عبدهللا مطلق21171081060

94.755273.38سماح بٌضانً محمد عبده22171081051

86.506073.25منور محمد عبدهللا نعمان23171081573
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    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة
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94.135273.07محمد عبده انعم محمد24171081515

89.505672.75محمد عبدالقادر احمد طاهر25171081409

93.505272.75اسامه حسن علً سلمان26171081490

90.635472.31حنان عبدالقوي محسن احمد 27171081539

94.625072.31سارة محمد سالم محمد28171081328

91.755271.88حسن عمر حسن محمد29171081186

97.634671.82مالكه عمر عبدهللا مطلق30171081027

91.505271.75فاطمة بشٌر احمد حزام31171081540

93.505071.75أفنان خالد عثمان سالم32171081383

97.004671.50االء ضٌاء احمد محمد33171081205

94.504871.25حمامة محمد بن محمد عبده34171081648

93.504870.75منٌة نبٌل أحمد حسٌن35171081498

93.254870.63احمد محمد احمد صالح36171081489

93.704669.85زٌنب فهد محمد المحضار37171081563

91.634869.82اشرف نصر قاسم سالم38171081535

93.384669.69عبٌر صالح عتٌق صالح39171081330

90.754869.38نور علً صالح مثنى40171081541

86.635269.32وائل خالد عمر الحداد41171081142

90.634869.32مرٌم عبدهللا عمر باخوار42171081313

89.504868.75الوف منصور عبدالباري عبدالرب43171081444

85.005268.50انفال محمد علً عمر44171081067

89.884667.94سمٌة سامح صالح سعد45171081004

83.635267.82روان خالد عبدهللا عل46171081486ً

95.634067.82صفاء محمد صالح جعفر 47171081530

91.634467.82سحر علً بن علً محمد48171081152

87.384867.69انهار عارف مصطفى عباس49171081007

93.134267.57ندى جمال محمد اسماعٌل50171081286

93.134267.56امٌرة محمد ناصر باقطٌان51171081466

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 
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97.003867.50رنٌم رضوان احمد عبدهللا52171081260

90.884467.44فاطمة حسٌن صالح احمد53171081268

86.504867.25امٌمة خالد علً صالح54171081325

92.504267.25محمد وهٌب شرف عبدالرب55171081183

94.254067.13إبراهٌم عوض ناصر أحمد56171081146

90.134467.07ساره عبدهللا دحمان معدان57171081315

95.753866.88روان علً الخضر احمد58171081562

85.404866.70ساره فهد محمد عمر59171081161

97.133666.57نشوى عبدالناصر عبدهللا العمودي60171081162

91.004266.50العنود محسن صالح عل61171081360ً

96.253666.13آمنة أحمد عبدهللا سعٌد62171081201

96.253666.13تٌماء قاسم علً عبدالحبٌب63171081248

86.004666.00خالد علً الخضر جهموم64171081120

96.003666.00وفاء عبدالاله محسن حسن65171081189

86.004666.00عمرو عبدالسالم محمد احمد66171081191

87.884465.94زٌاد قاٌد احمد عل67171081527ً

93.633865.82عفت وجدان علً غالب68171081008

85.504665.75وئام محمود محمد عوض69171081503

89.384265.69جوٌرٌه خلٌل أحمد عبداللطٌف70171081436

89.254265.63اسماء عرفات علً محمد71171081587

83.254865.63عزٌز احمد ٌحً عوض72171081593

93.133865.57لٌنا محمد سالم سرور 73171081222

92.883865.44أفنان عبدالكرٌم محمد مهدي74171081638

88.634265.32سحر فكري سعٌد محمد75171081166

90.004065.00عبٌر علً بن علً عبدهللا76171081061

88.004265.00كامل احمد قاٌد عبدهللا77171081463

91.883864.94مصعب محمد عبٌد فضل78171081111

89.134064.57امة هللا عمر محمد سالم 79171081414

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

14 من 3صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة
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85.134464.57مرام محمد عمر صالح80171081088

92.633664.31امل سالم احمد العٌسائ81171081322ً

90.133864.07والء علً عمر محمد82171081499

91.503663.75امٌنة احمد ابراهٌم عبدالرحمن 83171081053

93.383463.69رؤى ٌاسر احمد حمود84171081405

81.254663.63صافً سٌف مرشد ناج85171081505ً

85.254263.63وئام ٌاسر شٌخ ناصر86171081176

95.133263.56نور باسل ناصر محمد87171081439

91.003663.50فاطمة عبدالعزٌز عبدالهادي محمد88171081353

94.633263.32فاطمه ابوبكر حسٌن عل89171081432ً

88.503863.25رفٌف بسام عمر سٌف90171081085

94.503263.25رؤى نجٌب جازم مرشد91171081204

96.253063.13ارٌج احمد احمد محمد92171081411

92.133463.07عزه محمد سالم سنان93171081289

87.883862.94عسكر ٌحٌى سعٌد مثنى94171081447

93.633262.82سهى جعفر بن جعفر زٌن95171081207

81.634462.82عبلة عبدهللا محمد عمر96171081428

91.503462.75رانٌة محمد سالم صالح97171081340

93.373262.69دنٌا محمد عبدالجبار خلٌل98171081253

83.254262.63امٌرة طالل ٌاسٌن محمد99171081538

86.753862.38ساره عفٌف منصور محمد100171081155

94.753062.38عبٌر محمد احمد محمد101171081645

92.753262.38روان فؤاد احمد قاسم102171081397

92.503262.25حنان عارف محمد علً 103171081072

92.383262.19ولٌد محمد عبدالملك عبدالمجٌد104171081234

92.253262.13منى سمٌر عبدهللا محمد105171081425

86.253862.13مالك نائف صالح قاسم106171081184

96.132862.07مرٌم عادل قاسم حسن107171081288

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 
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88.003662.00أمٌمة علً محمد ناج108171081026ً

91.883261.94سالم فضل سالم حسان109171081321

91.753261.88عبدالرحمن سعٌد عبده احمد110171081136

83.634061.82علً صالح علً هادي111171081534

91.503261.75منٌر مصطفى علوي عبدهللا112171081073

89.253461.63سالً عبدالسالم علً اسكندر113171081262

89.253461.63عائشة سالم عبدهللا محمد114171081178

93.133061.56الهام وسام محمد ماطر115171081255

92.133061.07حنان محمد صالح محمد116171081252

96.132661.06مرٌم محمد علً حٌدرة117171081612

84.003861.00اسراء عبدالرحٌم هزاع سٌف118171081564

83.883860.94علٌاء عارف عبده حسٌن119171081373

95.882660.94سٌناء بدر عبدالرحمن فارع120171081147

83.633860.82سمر شكٌب علً سالم121171081371

87.633460.82أنس عمر محمد راشد 122171081298

85.253660.63مرام مراد عمر عبدالعزٌز123171081455

88.253260.13رشا احمد عبدالعزٌز محمد124171081150

84.003660.00حنٌن خالد محمود محمد125171081543

89.633059.82مدحت هادي محمد وادي126171081123

87.503259.75رحاب رائد علً نعمان127171081140

87.503259.75علً عبدهللا محمد عبدهللا128171081276

88.633059.31لٌال جمال محمد عل129171081193ً

82.503659.25سمٌة فٌصل محمد عل130171081636ً

90.252859.13بشرى محسن ٌسلم عوض131171081342

88.133059.07فاطمة احمد محمد احمد132171081217

85.883258.94طه عٌدروس عبدالواحد احمد133171081576

87.633058.82سهل مهدي صالح سرور134171081550

87.633058.81قاسم عبدالقادر احمد قاسم 135171081458

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

14 من 5صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة



(الرغبة األولى)ترجمة : التخصص

83.503458.75اٌات سعٌد احمد بشٌر 136171081537

89.002858.50مرام محمد سعٌد محمد137171081243

93.002458.50دعاء احمد كابس عل138171081306ً

84.883258.44ابتسام علً فضل عل139171081173ً

80.753658.38لٌزا علً أحمد قائد140171081445

88.632858.32احمد عبدالقادر حسٌن احمد141171081101

97.381857.69انوار مختار ابوبكر أحمد142171081278

87.252857.63اسوان عبدالحبٌب عبدالرحٌم عبدالستار143171081586

92.882257.44فاطمة صالح نصٌب صالح144171081157

92.382257.19ندى ندٌم حسن حسٌن145171081179

84.383057.19منال فضل محمد شٌخ146171081544

86.132857.07فاطمة سعٌد مسعود قاسم147171081168

89.632456.82احمد محمد سٌف سعٌد148171081316

91.632256.82سمر خالد صالح احمد149171081218

87.502656.75مهند عبدالمهٌمن عبدهللا عل150171081637ً

91.252256.63منى ولٌد محمد ابراهٌم151171081376

89.252456.63ناصر جمال ناصر محمد152171081600

93.132056.56هدى عبدهللا علً مترٌس153171081028

92.632056.32وداد حسن ٌسلم عوض154171081333

90.382256.19سلوى عمر أحمد صالح155171081451

84.252856.13عارف سمٌر الحاج عل156171081408ً

93.881855.94امل محمد علً عوض157171081258

89.502255.75محمد هزاع علً بن عل158171081291ً

87.502455.75سامر سالم عمر محمد159171081566

85.252655.63بشائر عدنان محمد صالح160171081250

82.882855.44غفران محمد علً محمد161171081429

92.751855.38شٌماء عادل عبدة سعٌد 162171081622

84.502655.25شٌماء ٌاسر اسكندر عبداللطٌف163171081043

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

14 من 6صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة



(الرغبة األولى)ترجمة : التخصص

88.502255.25رٌاض عبدالعالم شرف محمد164171081479

86.132455.07رٌم سالم محمد عل165171081311ً

83.882654.94عبدالفتاح عنتر سالم عل166171081578ً

87.632254.82عالء علوي محمد احمد167171081119

82.752654.38مرام شاكر عبده محمد168171081357

88.632054.32سارة انور عبدالرحمن مكرد169171081257

82.002654.00ابراهٌم حٌدره منصور فرج170171081418

88.002054.00رائد طاهر محمد قاسم171171081478

85.252253.63حسٌن ناصر احمد محمد172171081509

89.251853.63مصطفى علً منصور عل173171081484ً

92.631453.32عبدالناصر عبدهللا محمد صالح174171081607

88.001853.00رجاء محمد ابراهٌم صالح175171081597

81.132452.57مشٌرة خالد عبدربه علوي176171081497

80.502452.25ساره صالح عبدهللا ناصر177171081623

88.251652.13اصالة طارق بابكر عبدالحفٌظ178171081375

84.252052.13رغبات مطٌع محمد عبدهللا179171081608

84.881851.44امة الرحمن عزي احمد180171081158

88.751451.38سهٌل نور الدٌن حسن181171081124

92.751051.38فاطمة عبدالقادر سالم الحامدي182171081223

84.251650.13حمزة احمد علً احمد183171081481

80.001849.00عبدالودود أحمد محمد عوضات184171081602

غائبغائب98.63نهال ٌاسٌن حاشد احمد185171081287

غائبغائب93.25اٌات عبدالمجٌد شائف سبٌت 186171081245

غائبغائب87.38رٌم خالد سٌف عثمان187171081212

غائبغائب91.25عبدالحفٌظ أحمد علً العمري188171081524

غائبغائب97.00بشرى محمد ناصر خمٌس189171081629

غائبغائب96.50رقٌة عارف عبدالرحمن جعفر190171081413

غائبغائب85.63نرمٌن محمد عبدالقادر مبارك191171081448

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

14 من 7صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة



(الرغبة األولى)ترجمة : التخصص

غائبغائب95.02احمد صالح عبدهللا النعم192171081110ً

غائبغائب90.88علً محمد سعد عبدهللا193171081574

مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 
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(الرغبة األولى)ترجمة : التخصص
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مسجل عام الجامعة رئٌس الجامعة                 

14 من 14صفحة 

    رئٌس اللجنة اإلمتحانٌة


