
اجواليانجليزيرياضيات

هقبول36124896.1328.8476.84علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىروى فؤاد لاسم سعٌد الجالل1

هقبول26164293.7528.1370.13علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهوٌدا ٌحٌى عبدالموي عل2ً

هقبول18244286.1325.8467.84علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشذى علً دمحم غانم3

هقبول26144091.527.4567.45علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىٌسرى ابراهٌم علً مراد عل4ً

هقبول24164089.7526.9366.93علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهبه انٌس سلٌمان لاسم5

هقبول28144279.3823.8165.81علوم مالٌة ومصرفٌةذكرحمدهللا صادق علً احمد6

هقبول14223694.6328.3964.39علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرؤى ٌوسف علً احمد االغبري7

هقبول20143498.529.5563.55علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىوالء معاذ غالب سعٌد احمد8

هقبول2414388525.5063.50علوم مالٌة ومصرفٌةأنثى.امل عبدالرحمن دمحم سلطان 9

هقبول18183685.8825.7661.76علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرهام سعٌد دمحم ٌحٌى حسٌن10

هقبول12223491.8827.5661.56علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىنورة احمد محمود عبدهللا النجار11

هقبول14203490.7527.2361.23علوم مالٌة ومصرفٌةأنثى.رؤى نجٌب احمد عبدهللا12

هقبول22143682.2524.6860.68علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشٌماء عبدالغنً ممبل عبده13

هقبول16183487.2526.1860.18علوم مالٌة ومصرفٌةذكرسعٌد دمحم سعٌد ناجً ممبل14

هقبول20163679.6323.8959.89علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرٌمان حسٌن عبده دمحم15

هقبول22143679.1323.7459.74علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم جمٌل ٌحٌى عبدالعزٌز16

هقبول18143291.6327.4959.49علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعالء عبده لاسم عبادي17

هقبول20123291.527.4559.45علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسلوى دمحم علً عل18ً

هقبول18143291.2527.3859.38علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعمرو احمد عبدالرحمن دمحم19

هقبول2210329127.3059.30علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم خلٌل عبدهللا دمحم الممطري20

هقبول14203484.1325.2459.24علوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد عبدهللا ٌحٌى عبده21

هقبول16163290.1327.0459.04علوم مالٌة ومصرفٌةذكرسامح عبدالواسع سعٌد عبدالنور22

هقبول22103289.8826.9658.96علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم سعٌد صالح ابراهٌم23

هقبول20123288.8826.6658.66علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىنسٌبة خالد حسان سٌف24

هقبول22103288.7526.6358.63علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعمار نبٌل علً عبدهللا25

هقبول10243481.8824.5658.56علوم مالٌة ومصرفٌةذكرنصر علً دمحم نصر26

هقبول14163094.8828.4658.46علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرهام مفضل علً احمد سعٌد27

هقبول20123288.1326.4458.44علوم مالٌة ومصرفٌةذكرٌعموب علً عبدهللا دمحم سعٌد28

هقبول12203288.1326.4458.44علوم مالٌة ومصرفٌةذكرسلٌمان عبدهللا سعٌد مدهش29

هقبول14203480.8824.2658.26علوم مالٌة ومصرفٌةذكرخالد دمحم عبده حسن الفتاح30ً
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هقبول1812309428.2058.20علوم مالٌة ومصرفٌةذكرمهند احمد علً ممبل31

هقبول16163287.1326.1458.14علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسناء جمٌل سعٌد بن سعٌد حسن32

هقبول18163479.523.8557.85علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم دمحم طاهر فرحان العمري33

هقبول18143285.8825.7657.76علوم مالٌة ومصرفٌةذكراوٌس حمود نصر غالب34

هقبول18123092.1327.6457.64علوم مالٌة ومصرفٌةذكروسام دمحم دمحم لاٌد الحداد35

هقبول8223092.1327.6457.64علوم مالٌة ومصرفٌةذكرموسى ناصر محمود صالح36

هقبول22103283.3825.0157.01علوم مالٌة ومصرفٌةذكرهالل عبدالمولى عبدهللا ناج37ً

هقبول16163283.1324.9456.94علوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد مهٌوب عبده فازع الصامت38

هقبول2082896.2528.8856.88علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىفاطمه منذر حسن لائد ثابت39

هقبول14142896.1328.8456.84علوم مالٌة ومصرفٌةذكراٌهاب خالد ممبل فارع40

هقبول18143282.524.7556.75علوم مالٌة ومصرفٌةذكرتوفٌك علً دمحم احمد عل41ً

هقبول18102895.6328.6956.69علوم مالٌة ومصرفٌةذكركرٌم نجٌب بجاش جعفر42

هقبول20103088.2526.4856.48علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالكرٌم محمود عبدالعظٌم نصر43

هقبول18123087.37526.2156.21علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدالباري دمحم دمحم44

هقبول20123280.524.1556.15علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعال دمحم عبدالغنً حمود45

هقبول18123087.1326.1456.14علوم مالٌة ومصرفٌةذكربدر لائد عباس بجاش46

هقبول2283087.1326.1456.14علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم انٌس سلٌمان لاسم47

هقبول16122893.6328.0956.09علوم مالٌة ومصرفٌةذكرزٌاد ماجد علً عبده48

هقبول12162893.528.0556.05علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدهللا ودٌع احمد سٌف49

هقبول16163279.8823.9655.96علوم مالٌة ومصرفٌةذكر0سند سلٌم عبده دمحم المبٌع 50

هقبول18143279.1323.7455.74علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم دمحم مهٌوب ثابت فرحان51

هقبول20103085.6325.6955.69علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم بدر احمد سلطان52

هقبول16143085.6325.6955.69علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعٌسى عبدالجلٌل فائد عل53ً

هقبول16143085.2525.5855.58علوم مالٌة ومصرفٌةذكرابراهٌم دمحم اسماعٌل ٌحٌى الشام54ً

هقبول18123085.1325.5455.54علوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامة عبدالرحمن عبدالوهاب دمحم55

هقبول20103084.525.3555.35علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم رضوان حسان دمحم56

هقبول14142891.1327.3455.34علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالجبار عبدهللا حزام دمحم57

هقبول2283084.2525.2855.28علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعزام فٌصل دمحم لاسم58

هقبول1812308425.2055.20علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدالسالم احمد عبدالحك59

هقبول2062697.2529.1855.18علوم مالٌة ومصرفٌةذكرماهر عارف عبدالحفٌظ عبد الواحد60
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هقبول2283083.8825.1655.16علوم مالٌة ومصرفٌةذكرنجم الدٌن احمد درهم سفٌان61

هقبول16122890.2527.0855.08علوم مالٌة ومصرفٌةذكرصالح عبدالحبٌب سعٌد غالب62

هقبول10162696.8829.0655.06علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرٌم هشام سعٌد دمحم احمد الجبري63

هقبول2283083.3825.0155.01علوم مالٌة ومصرفٌةذكرمالن دمحم احمد عبده64

هقبول2283083.2524.9854.98علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحمعبدهللا عمر دمحم الصٌرف65ً

هقبول20103083.1324.9454.94علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىربا صادق دمحم حسن66

هقبول16122889.526.8554.85علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشٌماء دمحم عباس دمحم حسن67

هقبول12142696.1328.8454.84علوم مالٌة ومصرفٌةذكرمدٌن نجٌب علً ثابت68

هقبول10182888.7526.6354.63علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهدٌل احمد سلطان دمحم الحداد69

هقبول18123081.8824.5654.56علوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامة محسن علً سعٌد70

هقبول2262888.526.5554.55علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعاصم عبدالحمٌد دمحم عبدالعزٌز71

هقبول16143081.7524.5354.53علوم مالٌة ومصرفٌةذكرمبارن جٌالن ٌوسف طائف72

هقبول18102888.3826.5154.51علوم مالٌة ومصرفٌةذكرزكرٌا دمحم احمد حسن73

هقبول2283080.1324.0454.04علوم مالٌة ومصرفٌةذكرٌوسف محمود دمحم عبده الحمادي74

هقبول14142886.2525.8853.88علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىلبنى صادق دمحم حسن75

هقبول2283079.2523.7853.78علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاسماء جالل عبدالرحٌم طارش76

هقبول10162692.1327.6453.64علوم مالٌة ومصرفٌةذكرامٌن سعٌد مدهش عل77ً

هقبول188269227.6053.60علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم توفٌك عبدالتواب عبدالخالك78

هقبول16122885.2525.5853.58علوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامه دمحم عبدهللا دمحم79

هقبول1414288525.5053.50علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىمٌمونة دمحم رزاز لائد80

هقبول14122691.1327.3453.34علوم مالٌة ومصرفٌةذكرالحسن علً حسن غالب81

هقبول16122884.2525.2853.28علوم مالٌة ومصرفٌةذكرفؤاد عبده دمحم سعٌد82

هقبول14142884.1325.2453.24علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىدنٌا صادق ٌوسف الحاج83

هقبول14142883.6325.0953.09علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىوالٌه دمحم نعمان حزام الملٌن84

هقبول14142883.3825.0153.01علوم مالٌة ومصرفٌةذكربشار علً ٌحٌى ناصر الحداد85

هقبول18102883.1324.9452.94علوم مالٌة ومصرفٌةذكرشادي دمحم عبده حسن86

هقبول1414288224.6052.60علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعٌسى دبوان رسام سٌف87

هقبول1882688.526.5552.55علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم فٌصل ممبل ناج88ً

هقبول1214268826.4052.40علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاسماء حمود دمحم مهٌوب89

هقبول12122494.528.3552.35علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعزت عبدالوارث عبدالباري عبدالواحد90
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هقبول1612288124.3052.30علوم مالٌة ومصرفٌةذكرمازن عبدالرحمن عبدالسالم عبده91

هقبول2262880.2524.0852.08علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىسارة فتحً عبدالفتاح ناج92ً

هقبول16102686.7526.0352.03علوم مالٌة ومصرفٌةذكرنادر سلطان علً عبدالغن93ً

هقبول14142879.523.8551.85علوم مالٌة ومصرفٌةذكرمرزوق دمحم احمد ناج94ً

هقبول16102685.7525.7351.73علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعٌسى عبدالمادر نعمان اسماعٌل الهالل95ً

هقبول12122492.2527.6851.68علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىمارٌا عبدالفتاح عبدهللا علً الماسم96ً

هقبول14102491.2527.3851.38علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاسعد احمد سعٌد هزاع97

هقبول14122684.2525.2851.28علوم مالٌة ومصرفٌةذكرفؤاد محمود عبدالوهاب دمحم98

هقبول10162684.1325.2451.24علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىروى لائد عبدهللا لاسم99

هقبول8142297.3829.2151.21علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدالخالك عبدهللا عبدالرلٌب100

هقبول12122490.6327.1951.19علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىخولة احمد عبدالجلٌل خالد101

هقبول12122490.527.1551.15علوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامه دمحم سعٌد مهٌوب102

هقبول16102683.7525.1351.13علوم مالٌة ومصرفٌةذكرمجاهد لائد عبده عبدهللا103

هقبول16102683.7525.1351.13علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىافنان توفٌك عبدالوراث ممبل فارع104

هقبول1214268324.9050.90علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعباس فضل عباس عبده وجٌه الدٌن105

هقبول2062682.8824.8650.86علوم مالٌة ومصرفٌةذكرشعٌب دمحم احمد ٌوسف106

هقبول1882682.524.7550.75علوم مالٌة ومصرفٌةذكرضٌاء دمحم عبده سٌف دمحم107

هقبول12142682.3824.7150.71علوم مالٌة ومصرفٌةذكرطه دمحم عبدهللا احمد108

هقبول6202682.2524.6850.68علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىفاطمة عبدالرحمن احمد عبدهللا109

هقبول10142488.526.5550.55علوم مالٌة ومصرفٌةذكرجالل سمٌر دمحم لائد110

هقبول1862488.3826.5150.51علوم مالٌة ومصرفٌةذكرابراهٌم ممبل حسن حمادي111

هقبول1842294.528.3550.35علوم مالٌة ومصرفٌةذكرحذٌفة خالد ناجً دمحم الممطري112

هقبول1682487.6326.2950.29علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالرحمن صادق امٌن سٌف113

هقبول16102680.7524.2350.23علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىامة هللا عبدهللا عبدالرلٌب مهٌوب114

هقبول10142487.3826.2150.21علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهنادي عبدالحكٌم دمحم امٌن115

هقبول14102484.7525.4349.43علوم مالٌة ومصرفٌةذكردمحم عبدهللا عبدالواحد غالب116

هقبول12102286.6325.9947.99علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعمر عبدالغفار حسن هزاع العسل117ً

هقبول10122286.1325.8447.84علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاٌات انور احمد علً السباع118ً

هقبول1682479.2523.7847.78علوم مالٌة ومصرفٌةذكرحمزه عبده نعمان سعٌد119

هقبول12102284.1325.2447.24علوم مالٌة ومصرفٌةذكرجمال الدٌن عبدالباري احمد ٌوسف120
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االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2022/2021نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 
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(%70)مواد االختبار 

ثانوية %30هعدل الثانويةالتخصص

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هقبول1010209027.0047.00علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعزالدٌن احمد سعٌد سعٌد121

هقبول1662280.3824.1146.11علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاسالم حمود دمحم لائد العماد122

هقبول10122280.1324.0446.04علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبده علً الحاج عبده123

هقبول128208625.8045.80علوم مالٌة ومصرفٌةذكرامجد عادل عبده مهٌوب124

هقبول10122279.1323.7445.74علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىشٌماء عبدهللا دمحم عبدالواسع125

هقبول6142084.6325.3945.39علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدهللا دمحم سعٌد عبده عل126ً

هقبول1282084.2525.2845.28علوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامة دمحم شرف غالب127

هقبول1642084.1325.2445.24علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالرحمن علً ناجً حسن الجابري128

هقبول1282083.525.0545.05علوم مالٌة ومصرفٌةذكرالبراء عبدالعلٌم احمد اسماعٌل129

هقبول10102083.2524.9844.98علوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد حسن احمد مرشد لاسم130

هقبول1010208324.9044.90علوم مالٌة ومصرفٌةذكراٌوب دمحم عبدالنور علً عبدالعزٌز الشمٌري131

هقبول6121889.526.8544.85علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرهام طالل عبدهللا عبده132

هقبول1282082.2524.6844.68علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىافنان فهد دمحم سعٌد احمد133

هقبول10102082.1324.6444.64علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىرؤى توفٌك لائد سلطان134

هقبول1081885.6325.6943.69علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالرحمن فارس عبدالرحمن ناشر الشواف135ً

هقبول8101883.6325.0943.09علوم مالٌة ومصرفٌةذكراسامة سعٌد عبده سعٌد الشدادي136

هقبول1081882.3824.7142.71علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىهدٌل رشٌد احمد طربوش137

هقبول681495.6328.6942.69علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىامزان عبدهللا عبدالغنً عل138ً

هقبول1261882.1324.6442.64علوم مالٌة ومصرفٌةذكر.نزار دمحم علً حسن 139

هقبول126188124.3042.30علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعائشه نجٌب سعد احمد المهدي140

هقبول1061680.3824.1140.11علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاسماء كمال دمحم منصور الشمٌري141

هقبول1241680.3824.1140.11علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىاعتدال عامر عبدالواحد هاشم142

هقبول1401486.525.9539.95علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالرحمن فٌصل علً احمد ناج143ً

هقبول1041481.524.4538.45علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىارسال سٌف احمد دمحم144

هقبول861479.1323.7437.74علوم مالٌة ومصرفٌةذكررمزي نعمان حسن لاسم الحمٌري145

هقبول841285.1325.5437.54علوم مالٌة ومصرفٌةذكراحمد جمال دمحم سالم146

هقبول84128324.9036.90علوم مالٌة ومصرفٌةذكرالحرٌبً نبٌل دمحم رجب مسعود147

هقبول821082.524.7534.75علوم مالٌة ومصرفٌةذكرعبدالناصر دمحم نعمان عبدهللا السفٌان148ً

هقبول461081.524.4534.45علوم مالٌة ومصرفٌةأنثىروان عبدالحبٌب احمد دمحم149

هقبول2688726.1034.10علوم مالٌة ومصرفٌةذكربكر عادل عبدالجلٌل احمد150
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