
اسماء المقبولين في قسم العلوم المالية والمصرفية

االمجايلنسبة الرياضياتنسبة االقتصادنسبة الثانويةاسم املتقدمرقم التنسيقالرقم التسلسلي
45.685122481.685رانٌا علً عبدهللا عل145110ً

45.375112581.375امل حسن محمد باشماخ245105

45.2512.523.581.25منى محمد عبدهللا عمر345095

46.7511.522.580.75محسن صالح محسن صالح445168

471122.580.5وجدان إسماعٌل أحمد هادي حماده545098

4611.522.580كوثر اٌهاب قائد عثمان645023

46.185258.579.685اٌات محمود حزام سعٌد712198

39.56182279.56نادر محمد غالب صالح845003

44.435251079.435حنان سمٌر عبدالحمٌد سالم940178

47.18572579.185دٌنا عادل عبدالهادي عبده1045238

4511.522.579سمٌة رشٌد سالم عبد1145096

45.375122178.375مروى أحمد محمد الصرمة1245108

479.521.578سارة ولٌد عمر محمد طالب1345104

45.56122077.56علً الخضر منصور حسن1445018

46.0621.51077.56نور خالد حسٌن أحمد1540173

45.8756.52577.375أمٌر علً عبدالاله قاسم1645320

43.125102477.125نهى جمٌل عبدهللا مقبل1745288

44.685112176.685فاطمة جمال عبدهللا عبٌد باصفر1845353

4511.52076.5محمد عبده علً إسماعٌل المقرم1945189ً

44.435122076.435رافت انٌس اسكندر السٌد2045082

43.31122176.31سمٌة محمد صالح محمد2145072

45.18572476.185سلمً عبدهللا محمد عبدهللا الذهب2245327

4624676احالم امٌن عبدالواحد محمد2343078

44.8758.522.575.875أسٌلة محمد علً إبراهٌم2445065

42.68510.522.575.685حنٌن جمٌل إبراهٌم أحمد2545334

45.625102075.625أنهار ٌوسف عبٌد محمد2645148

45.5722.575خالد محمد أحمد الحدٌدي2745294

42.512.52075حنٌن محمد فارع الحكٌم2840051ً

45.81151474.81نبٌل علً مثنى قاسم2945358



44.25822.574.75مدٌحة ناصر عبدالقدوس عبدالخالق3045005

45.37511.517.574.375مها عبد الوهاب أحمد نعمان3148019

44.37510.51973.875محمد عادل محمد علوان3245265

46.311116.573.81ولٌد عبدالرحمن حسٌن قاسم3348013

43.62512.517.573.625جمال جمٌل ناجً صالح3445017

46.31151273.31صفاء محمد علوي محمد البٌت3512027ً

41.758.52373.25نادر نصر عبدالحبٌب قاسم3645187

45.7512.51573.25لمٌاء خالد محمد قاسم3745128

42.8757.522.572.875مروى عمر صالح حٌدره3845377

41.7562572.75محمود محمد عبدالرحمن دحٌان3945342

43.185821.572.685رٌم عصام أحمد عبدالرب4048020

42.68517.512.572.685عبدالوهاب عاطف عبدهللا علوي4145215

46.7510.51572.25اضواء ضٌاء عوض عوض4245114

44.56621.572.06االء عبدهللا عبدهللا أحمد4345277

45.317.51971.81نجلٌن صادق محمد فرج4445115

44.8118.58.571.81رحاب نصر محمد إبراهٌم4540040

41.8112.517.571.81هانً سرٌب صالح فاضل4645197

44.7572071.75عبٌر مصطفى علً منصر4745355

43.25244.571.75مقبل صالح مقبل محمد4846038

44.7521.55.571.75مٌادة علً سالم أحمد ثابت4940282

44.18522.5571.685منٌة خالد أحمد حسن االغبري5040225

44.1851512.571.685رافت فضل أحمد علً العاقل5145253

44.1851512.571.685عبدالعزٌز محسن حسٌن اسعد صالح5243212

40.1851912.571.685حنٌن حسٌن أحمد محمد الهجري5345101

46.12510.51571.625ثرٌا أحمد أحمد قاسم5445120

41.62522.57.571.625امنٌة لطفً عبده أحمد5543006

45.563.522.571.56منذر محمد علً ثابت سالم5645333

4512.51471.5محمد عبدالحكٌم فضل عل5745363ً

40.9358.52271.435نجوى عبده سعٌد ثابت5845284

46.3152071.31منى جمال أحمد حسٌن روشان5945129ً

41.2512.517.571.25مروان عبدهللا ناصر محمد باصهٌب6045268

43.568.51971.06روى وجدان عبده علً الرعوي6145111

40.55.52571أٌمن أحمد نعمان أحمد6245303

44.56.52071شذى ناصر محمد علوان6345321

45.37518.5770.875هدى ناصر أحمد كرامه6412579



45.2517.5870.75مرٌم عبدالحكٌم عبدهللا عبٌد6570445

44.125521.570.625أمانً علً فضل عل6645066ً

41.625101970.625سمٌر سامً سعٌد سالم6745235

44.56111570.56رٌم سمٌر حسن محمد السمندره6845159

32.93517.52070.435نٌاز شهرٌاز ٌاسٌن عبدالحمٌد6945390

46.37517.56.570.375عبدالحكٌم سالم محمد أحمد7049004

43.7517.5970.25سورٌا غانم محمد العبد7141556

45.685159.570.185سعيد راجح قاسم محسن7246116

45.06101570.06سالم حسن أحمد محمد7345371

466.517.570رؤى عارف علً جمن7445313


