
نتيجة الملحق للمقبولين في باقي االقسام  

الرغبة االولىاالجمالينسبة الرياضياتنتيجة الرياضياتنسبة االقتصادنتيجة االقتصادنسبة الثانويةاسم المتقدمرقم التنسيقالرقم التسلسلي
العلوم المالٌة والمصرفٌة41.31208.569.81هشام محمد علً ثابت140935

العلوم المالٌة والمصرفٌة44.68571869.685نهى هشام عمر حسٌن245192

العلوم المالٌة والمصرفٌة44.1258.51769.625رامً عبدالرحمن محمد صالح345167

العلوم المالٌة والمصرفٌة45.06717.569.56خالد خضر زٌن علوي445350

العلوم المالية والمصرفية43.0612.51469.56زينب ناصر حسن سالم546003

العلوم المالٌة والمصرفٌة45.7514.5969.25نوف فؤاد عمر محمد فضل643723

العلوم المالٌة والمصرفٌة43.6859.51669.185امجد أحمد عبدهللا فارع745001

اقتصاد اعمال43.813.517.564.81بشٌر صادق محمد أحمد الصفري845172

اقتصاد اعمال44.125812.564.625صالح صالح محمد لسود945050

اقتصاد اعمال44416.564.5محمد عبدهللا محسن فرج1045039

اقتصاد أعمال43.8751010.564.375عزة فيصل علي عبدهللا1146093

اقتصاد اعمال44.317.512.564.31مروة عبدالحكٌم حسن عبده الماس1245389

اقتصاد أعمال44.81154.564.31يسرى محمد حسين أحمد1346040

اقتصاد أعمال42.81156.564.31سالم علي سالم محمد باحكيم1446080

االقتصاد والتنمٌة39.2513.511.564.25مبخوت حٌدره فضل عٌاض1545258

اقتصاد اعمال43.6856.51464.185امجد أحمد عبدهللا فارع1645001

اقتصاد اعمال42.6851011.564.185محمد منٌر عبده عبدهللا1745035

اقتصاد أعمال34.68522.5764.185سعود مثنى فرج عوض1846137

اقتصاد اعمال38.1258.517.564.125معٌن هادي مساعد أحمد1945073

اقتصاد اعمال44.56712.564.06كنوز فاروق محمد عبدالكرٌم2045089



اقتصاد اعمال43.510.51064مزاحم حسٌن محمد محسن2145339

اقتصاد اعمال43.510.51064رٌام أحمد عبده قاسم مهدي2245160

إقتصاد دول41.3176.554.81ًعزة علً جماعً إبراهٌم2348008

إقتصاد دول39.3111.5454.81ًهٌثم عبدالجلٌل ثابت محسن الٌافع2446125ً

إقتصاد دول40.816.57.554.81ًوالء عادل علً حٌدرة2548000

إقتصاد دول41.313.51054.81ًعالء الدٌن علً أحمد محمد2648023

إقتصاد دول35.7516.52.554.75ًمحمد صالح عبدهللا سالم الحسن2746128ً

إقتصاد دول46.1853.5554.685ًارزاق طالل محمد أحمد مبجر2848015

إقتصاد دول42.93556.554.435ًأرزاق محمد سعٌد أحمد2948003

إقتصاد دول46.4353554.435ًجالء محمد عبدالمجٌد عبدهللا الجوهري3048029

إقتصاد دول45.3754554.375ًروزا عبدالكرٌم منصر أحمد3145030

إقتصاد دول42.319.52.554.31ًمحمد علً محمد صالح بامعالن3248004

اقتصاد سٌاحة وفنادق44.062.52.549.06فاطمة محمد عٌسى محمد راجح3345040

اقتصاد سٌاحة وفنادق42.9351.5448.435عماد سعٌد أحمد عبدهللا3440879

اقتصاد سٌاحة وفنادق44.6850347.685مصطفى خالد علً محمد3543162

اقتصاد سياحة وفنادق44.1852.50.547.185خالد علي عبدالغني سعيد مكرد3645075

اقتصاد سٌاحة وفنادق39.68551.546.185عقاب محمد سعٌد بن سعٌد3770340

اقتصاد سٌاحة وفنادق44.3750145.375عمار ٌاسر علً نور3843292

االقتصاد والتنمية41.750243.75فتحي علي يحيى النود3946071

اقتصاد سٌاحة وفنادق41.810041.81ناصر قاسم عبدهللا ناصر الواقدي4045387

االقتصاد والتنمية38.1851241.185عبدهللا محمد سعيد عمر جوبان4146130

اقتصاد سٌاحة وفنادق410041إبراهٌم ناصر صالح محمد4270567

اقتصاد سٌاحة وفنادق39.560039.56عبدالكرٌم شكٌب حسن عل4321003ً

االقتصاد والتنمٌة39.1250039.125عبدالخاق سلٌمان سعٌد سعد محمد4447010



االقتصاد والتنمٌة38.810038.81همام هاشم عبدهللا غرٌب4542363

االقتصاد والتنمٌة38.750038.75محمدفضل محمد عل4647009ً

اقتصاد سٌاحة وفنادق380038فؤاد محمد قاسم مرشد4749009

االقتصاد والتنمٌة37.6250037.625محمد ولٌد أحمد محمد السبرات4845323ً

اقتصاد سياحة وفنادق36.6250036.625منذر مختار صالح علي الوهابي4946118

االقتصاد والتنمٌة 35.750035.75محمود عبدهللا ناصر احمد 5044074

االقتصاد والتنمٌة33.6250033.625وضاح فتٌنً عوض5147020


