
بيانات المتقدمين كرغبة ثانية في كلية االقتصاد للعام ٢٠١١-٢٠١٢

االجماليالتخصصنسبة الریاضیاتنتیجة الریاضیاتنسبة االقتصادنتیجة االقتصادنسبة الثانويةنتيجة الثانويةاسم المتقدمرقم التنسيق

86.81مالیة ومصارف92.6246.3188227418.5فطومة عوض ناصر سالم16010

83.31مالیة ومصارف83.1241.568521.258220.5بدر سالم عبدالقوي زین بن عطیھ115009

80.75اقتصاد اعمال84.542.259523.755914.75مارینا الخضر عوض علي10054

77مالیة ومصارف9346.58822348.5ذكرى علي عبدهللا ناصر41772

76.06مالیة ومصارف81.6240.818521.255614ھبة عوض عمر عبدالرحمن الوادي12291

74.435مالیة ومصارف88.8744.4356516.255513.75نیفین صالح أحمد عمر41298

74.31مالیة ومصارف84.6242.3180204812دالل یحي سعید مبارك مدحي41843

74.25مالیة ومصارف88445714.256416مروان محمد عبدالباقي حمود40346

74مالیة ومصارف86.543.259022.5338.25محمد عباس صادق أحمد41383

70.75مالیة ومصارف82418020399.75غادة أحمد محمد عوض القاضي12099

69.56مالیة ومصارف82.1241.068521.25297.25رنا فھد محمد علي70284

68.56مالیة ومصارف80.1240.068020348.5مریم حسین عبدهللا عوض44018

68.5تنمیة81.540.757518.75369حنان أحمد محمد محسن42004

68.375اقتصاد اعمال77.7538.8756516.255313.25منیة جمال سالم حموده11084

67.685مالیة ومصارف78.3739.1858521.25297.25إلھام عبدالرقیب  ثابت صالح24061

66.81مالیة ومصارف80.6240.319022.5164لمیاء مجیب محمد عبدالعلیم12098

66.75مالیة ومصارف84.542.257819.5205مریم حسین عبدهللا حسین الھندوان70299

66.06مالیة ومصارف80.6240.318521.25184.5سمر اشرف فضل علي42027

65دولي86437819.5102.5رنا ناصر حسین قاسم الیافعي70339

64.935مالیة ومصارف81.3740.6858521.25123سماح عبدهللا محمد عوض42030

64.75مالیة ومصارف9346.5153.755814.5صابرین محمد أحمد مثنى13013

63.875مالیة ومصارف91.2545.6256015133.25محمد جمال أحمد شھاب42074

63.685اقتصاد اعمال82.3741.1857017.5205علي سعید علي صالح70101

63.435مالیة ومصارف76.3738.18560154110.25جمیلة جامع محمد جولید12347

63.31اقتصاد اعمال91.1245.565012.5215.25صفاء ناصر محمد سعید42103

62.935مالیة ومصارف83.8741.9354812369منیھ شكیب محمد خباشي42095

62.625مالیة ومصارف81.7540.8756516.25225.5محمد طربوش عبده قاسم70196

62.5مالیة ومصارف84.542.25256.255614عبیر محمد سعید عبده40896

62.435دولي85.8742.935007819.5مروان أحمد سعید باشا53327



62.25مالیة ومصارف72.536.256516.25399.75مریم نیازي عبدالمجید محمد116014

61.935مالیة ومصارف81.3740.6858521.2500منیة عبدالحكیم محمد عبدالرحمن70020

61.625سیاحة وفندقة90.2545.1254511.25215.25ھدى شوقي ناجي أحمد سیف12005

61مالیة ومصارف78397819.5102.5صفاء عصام علي عمر70219

60.625اقتصاد اعمال83.7541.8756015153.75ایات خالد مقبل ناجي الخامري12085

59.875مالیة ومصارف76.2538.12551.258220.5تھاني خالد صالح فضل12269

59.185اقتصاد اعمال78.8739.4355012.5297.25فاتن ھشام أحمد عبدالعزیز42350

59.125مالیة ومصارف76.7538.3755513.75287صفاء عمر سعید بن زید حسن12521

58.125مالیة ومصارف93.7546.875256.25205وداد رشاد علي أحمد12017

57.625مالیة ومصارف71.7535.8756015276.75سوسن عثمان علي حسن18023

57مالیة ومصارف7537.56516.25133.25بسمة عبدهللا أبوبكر عباد12058

56.875مالیة ومصارف76.7538.3756516.2592.25عصمت عادل أحمد عبدهللا41822

56.81اقتصاد اعمال76.6238.316015143.5امیمة عوض ناصر أحمد70252

56.185مالیة ومصارف78.3739.185256.254310.75امیمة محمد عائض أحمد12364

56.185مالیة ومصارف81.3740.6854511.25174.25سحر عبدالسالم عبدالملك سعید12456

55.685مالیة ومصارف83.8741.9354511.25102.5دینا علي عبدهللا قاسم42131

55.625مالیة ومصارف80.7540.3754511.25164سارة محمد ھادي محمد صالح41246

55.625مالیة ومصارف77.2538.6255513.75133.25بشرى محفوظ أحمد محفوظ116011

54.81مالیة ومصارف79.6239.81256.25358.75فاطمة عصام أحمد عبید12520

53.875مالیة ومصارف83.2541.625256.25246أمل ناجي یحیى عبده الورافي41907

53.435مالیة ومصارف76.8738.435307.5307.5نور علوي أبوبكر علي24004

53.31اقتصاد اعمال78.1239.065012.571.75جولیا صادق ناصر علي115008

52.75مالیة ومصارف85.542.75307.5102.5اصالة طارق أحمد یوسف12179

52.625مالیة ومصارف76.2538.1254010184.5ارزاق عوض عبدالرب محمد42252

52.5مالیة ومصارف76.538.255012.571.75میساء مختار أحمد مرعي12184

52.435اقتصاد اعمال77.3738.685307.5256.25رانیا الخضر عوض علي10049

52.25مالیة ومصارف8341.551.25389.5خالد عبده أحمد سالم70225

51.875اقتصاد اعمال87.7543.875256.2571.75وفاءفضل سیود صالح115066

51.56مالیة ومصارف77.1238.564511.2571.75سھى صالح علي ربیع70108

51.5اقتصاد اعمال8341.5401000حامد توفیق أحمد لطف70154

51مالیة ومصارف83.541.75153.75225.5تقیة جمال قاسم سعید24041

50.75مالیة ومصارف8542.5307.530.75أحمد فتحي علي سالم41620

50.435مالیة ومصارف75.8737.9354010102.5منى صادق عبدالوالي زید70110

50.375سیاحة وفندقة83.2541.625358.7500محمد الخضر محسن علي الشرفي70209



50.125مالیة ومصارف76.7538.375307.5174.25حكمت محمد سالم أحمد24062

49.435مالیة ومصارف83.8741.935205102.5لیزا نعمان محمد یحیى41904

49.185مالیة ومصارف93.3746.685102.50صالح ھادي علي صالح70317

49.185دولي79.8739.935102.5276.75أكرم قائد ناجي خالد12731

49.125دولي79.2539.625358.7530.75سارة عمر السید عبدهللا مھدي70041

48.875مالیة ومصارف85.2542.625256.2500عمر عارف محمد فارع41330

48.5مالیة ومصارف8643153.7571.75اعتزاز وحید حامد حسن11169

48.125مالیة ومصارف78.7539.375153.75205آیات بدر محمد منذوق70125

48مالیة ومصارف76.538.25399.7500وحدة محمد عبدالحمید حسین12136

47.935مالیة ومصارف83.3741.685256.250معتز محمد صالح حسن70037

47.625مالیة ومصارف80.2540.125307.500سحر عادل ھائل غانم70026

47.5مالیة ومصارف7537.5401000سلمان إقبال إبراھیم عبدهللا70053

47.5مالیة ومصارف8542.520500مروان محمد سعید سالم115062

47.185اقتصاد اعمال81.8740.935256.2500رحمة حسن صالح حسن12513

47مالیة ومصارف94470كوثر شفیق أحمد محمد15020

46.81دولي78.6239.31102.5205محمد علي محسن صالح42077

46.81دولي72.6236.31358.7571.75سامح إسماعیل علي إسماعیل115023

46.685مالیة ومصارف75.8737.935205153.75آمال حسین سعید سعد12145

46.625مالیة ومصارف93.2546.6250زھراء شفیق حسین سلیمان12345

46.625مالیة ومصارف93.2546.6250أحمد ناصر قاسم أحمد70302

46.5مالیة ومصارف9346.50عنود خمیس عمر سعد60216

46.25اقتصاد اعمال82.541.2520500عبدالرحیم موسى أحمد عبدالرب الجویحي115013

46.25مالیة ومصارف79.539.75102.5164عزة وحید حامد حسین11170

45.935مالیة ومصارف79.3739.685256.2500سمر فرید منصر أحمد70189

45.935دولي91.8745.9350عبدهللا أحمد فضل سنان14050

45.81مالیة ومصارف91.6245.810سالي علي سالم سعید22167

45.685مالیة ومصارف91.3745.6850مروى أحمد صالح محمد العماري114013

45.56مالیة ومصارف91.1245.560سماح عبدهللا قاسم محمد البحري12500

45.56مالیة ومصارف82.6241.31102.571.75سمر سمیر عبدهللا أحمد42145

45.375مالیة ومصارف90.7545.3750ایات علي نعمان مقبل12317

45.375دولي90.7545.3750حنان محسن عبدهللا سعد عالیھ70117

45.31دولي90.6245.310مریم عبدهللا علي حسن70033

45.25مالیة ومصارف77.538.75153.75112.75ارزاق عتیق حسن جابر41930

45.185مالیة ومصارف90.3745.1850یسرى مفضل محمد عبدالعزیز10046



45دولي90450سعاد عبدالحكیم صالح المسیبلي12639

44.875اقتصاد اعمال89.7544.8750عائدة فارع فضل حموده92021

44.875مالیة ومصارف89.7544.8750سلوى سعید سعید عبداللطیف12330

44.875مالیة ومصارف89.7544.8750كریمة فرید عبد سالم70173

44.81مالیة ومصارف79.1239.56102.5112.75امل محمد بن محمد عبید41925

44.81دولي77.1238.56256.2500محمد عبدالقوي حمود غالب115039

44.75مالیة ومصارف89.544.750یسار یاسر كرامھ مبارك جوبان41714

44.685مالیة ومصارف89.3744.6850محمداحمد علي إبراھیم41372

44.56مالیة ومصارف89.1244.560عبدهللا علي عبدهللا عمر حمود12572

44.5اقتصاد اعمال8944.50صالح عبدالحمید أحمد عبدهللا70243

44.5مالیة ومصارف83.541.75112.75رانیا فتحي علي محمد70251

44.31مالیة ومصارف88.6244.310سالي طھ محمد شمسان12502

44.31مالیة ومصارف88.6244.310خالد مثنى یحیى قاسم40832

44.31دولي78.6239.3120500حسام عبدالغني علي مقبل70013

44.31دولي88.6244.310مصعب عبدالرحمن محمد علي70214

44.25مالیة ومصارف76.538.2520541نسرین أحمد عوض مسعود24063

44.185مالیة ومصارف88.3744.1850منذر سمیر راوح عبدالرحمن42005

44.125مالیة ومصارف88.2544.1250یاسمین محمد فرحان غالب117010

44.06مالیة ومصارف79.1239.56184.5محمد شفیق السید شفیق محمد40329

44.06دولي88.1244.060صافي محمد أحمد بابكر علي115045

44مالیة ومصارف88440مریم منصر عبدهللا أحمد12354

43.935اقتصاد اعمال87.8743.9350أحمد علي أحمد عبدالمؤمن70122

43.935مالیة ومصارف87.8743.9350سالي محمد سعید أحمد22123

43.81اقتصاد اعمال87.6243.810نادیة علي جار هللا سكران صالح18021

43.685مالیة ومصارف87.3743.6850وئام علي محمد سالم12132

43.685مالیة ومصارف79.3739.68551.25112.75إبراھیم أحمد عوض السعدي فدعق12553

43.685دولي87.3743.6850نھى ھشام عبده ثابت70062

43.625تنمیة87.2543.6250خالد جمال قاسم عبدالقوي70200

43.625مالیة ومصارف87.2543.6250صفاء عبدالملك محمد بدو12422

43.625مالیة ومصارف87.2543.6250ممدوح جمال محمد عثمان41084

43.56مالیة ومصارف87.1243.560نصر عبدالحق محمد صالح13075

43.56دولي76.6238.31153.7561.5ایمن وجیھ عبدهللا محمد70186

43.435مالیة ومصارف86.8743.4350حنان فیصل عبدهللا غالب12293

43.435مالیة ومصارف86.8743.4350حنان بدر محمد مبارك40542



43.435دولي86.8743.4350محمد عبدهللا أحمد عبدالولي70231

43.435دولي86.8743.4350محمد خالد سعید قدار70289

43.435دولي86.8743.4350دعاء فضل علي ھیثم70315

43.375مالیة ومصارف86.7543.3750دالیا رائد عبدالجبار عبدالرحمن23019

43.31اقتصاد اعمال86.6243.310مھیب محسن عبدهللا محمد70242

43.31مالیة ومصارف86.6243.310نورا سعید أحمد حیدره41694

43.31مالیة ومصارف86.6243.310صدام محمد صالح یونس70187

43.25مالیة ومصارف86.543.250علي سنان عبدالرب عمر السناني70265

43.25مالیة ومصارف86.543.250منیة عبدهللا محمد یسلم91121

43.185سیاحھ وفندقة86.3743.1850خلود حسن عبدهللا سعد12063

43.185مالیة ومصارف86.3743.1850یسرى علي حسین تیسیر12608

43.185مالیة ومصارف86.3743.1850جالل محمد سالم حاجب42332

43.185مالیة ومصارف78.8739.435153.7500فاطمھ عبدهللا علي ناجي112003

43.185دولي86.3743.1850ھیثم ھشام أحمد ناجي42210

43.125مالیة ومصارف78.7539.375153.7500نوار محمد عبدهللا محمد سریب12093

43.125مالیة ومصارف86.2543.1250محمد ھادي علي حیدره41225

43اقتصاد اعمال86430افنان سلیمان عمر إبراھیم70191

42.935اقتصاد اعمال85.8742.9350راید علي صالح مثنى القویضي70266

42.935مالیة ومصارف85.8742.9350حسین صالح حسین صالح القملي115025

42.875اقتصاد اعمال85.7542.8750صبري عبدهللا عبدالرحمن السندي42143

42.875تنمیة85.7542.8750ادھم محمد أحمد صالح70281

42.875مالیة ومصارف85.7542.8750صابرین رفیق عبدالستار قاسم42002

42.81مالیة ومصارف85.6242.810مازن جمیل أحمد سعید70340

42.75تنمیة85.542.750خالد أحمد محمد معفوط41796

42.75مالیة ومصارف85.542.750جالل جمال عبدالكریم العمراوي12320

42.75مالیة ومصارف85.542.750محمد عبدهللا سالم عوض41684

42.685دولي85.3742.6850وحي عفیف سعید محمد70229

42.625اقتصاد اعمال85.2542.6250عمد عارف سعید محمد70124

42.625مالیة ومصارف85.2542.6250مھند عبده محمد عبدهللا41784

42.625دولي85.2542.6250محمد فتحي علي حسین70256

42.5مالیة ومصارف8542.50نھاد عبدالرحیم ناشر علي12206

42.5مالیة ومصارف8542.50عالء صالح الدین صالح عوض40878

42.5دولي8542.50ناصر أحمد سعید الحمیري70288

42.435مالیة ومصارف84.8742.4350جمال عبدالقوي محمد عبدالرحمن40637



42.435مالیة ومصارف84.8742.4350سالمة محمد زین علي42073

42.375مالیة ومصارف78.2539.12551.2582سعیدة حسین علي ثابت17005

42.31مالیة ومصارف84.6242.310ندى عبدهللا صالح عبدهللا بن مخاشن70068

42.31مالیة ومصارف84.6242.310أحمد محمد أحمد سالم70097

42.25اقتصاد اعمال84.542.250ناصر عبدهللا ناصر  سعید بلعیدي14055

42.25اقتصاد اعمال84.542.250جالل ناجي محمد بن محمد70074

42.25مالیة ومصارف7738.5153.7500منى محمد سلیمان صالح12236

42.25مالیة ومصارف84.542.250صالح عبدهللا قاسم علي40704

42.25دولي84.542.250ایھاب ولید شمسان علوان70334

42.185مالیة ومصارف84.3742.1850منیة عبدالنبي الخضر أحمد17004

42.185مالیة ومصارف84.3742.1850محمد فیزان عبدهللا أحمد40332

42.185مالیة ومصارف84.3742.1850عبده عدنان عبده عبدهللا41083

42.125اقتصاد اعمال84.2542.1250أیمان حمود عبدهللا علي44000

42.125مالیة ومصارف84.2542.1250انصار علي كلیب عبدهللا41906

42مالیة ومصارف84420منال طالل محمد ھائل16069

41.935مالیة ومصارف82.3741.18530.75میادة عبدهللا صالح عاطف40168

41.935مالیة ومصارف83.8741.9350أكرم عبدهللا محمد صالح40638

41.875سیاحھ وفندقة81.2540.62551.2500بدر الدین ناصر علي یسلم70312

41.875تنمیة83.7541.8750ثامر جعفر إسماعیل عبدالقادر41118

41.875مالیة ومصارف83.7541.8750سامیة جالل عبده عثمان11022

41.81مالیة ومصارف83.6241.810عبدالرحمن فؤاد عبدالرحمن قائد70195

41.81مالیة ومصارف83.6241.810عبدهللا محمد علي عوض91128

41.75اقتصاد اعمال83.541.750رندا عارف محمد عبده فروش92019

41.75مالیة ومصارف83.541.750صدام عبد القوي قاسم سعید70100

41.685اقتصاد اعمال83.3741.6850محمد عبید حسین قاسم70327

41.685سیاحھ وفندقة83.3741.6850عامر محمد أحمد عقالن70223

41.685مالیة ومصارف83.3741.6850نبیل محمد علي سیف42010

41.685مالیة ومصارف83.3741.6850محمد فیصل علي عبد الغني70096

41.685مالیة ومصارف83.3741.6850عبدالرؤوف سالم بوست السلیماني70104

41.625اقتصاد اعمال83.2541.6250حنان حسرت عبدالحبیب عبدالحمید70027

41.625مالیة ومصارف83.2541.6250لودا عبدالحكیم ھزاع عبدهللا70259

41.56اقتصاد اعمال83.1241.560عمار غاضب مصطفى علي70320

41.5اقتصاد اعمال8341.50وھیب عبدالمنان غالب عبدهللا70235

41.5اقتصاد اعمال8341.50فادي فضاء مصطفى علي إبراھیم70321



41.5مالیة ومصارف8341.50ناھد عبدالرؤوف محمد أحمد12294

41.5مالیة ومصارف8341.50الخضر علي أحمد منصور41139

41.5مالیة ومصارف8341.50محمد صالح جوبل عبدهللا70280

41.435مالیة ومصارف82.8741.4350محمد ثابت منصور أحمد41683

41.435دولي82.8741.4350أحمد محمد عبدهللا الحاج42119

41.375مالیة ومصارف82.7541.3750محمد عبده طھ علي سالم41689

41.375مالیة ومصارف82.7541.3750مروان فارع عبدهللا أحمد70216

41.375مالیة ومصارف75.2537.625153.7500معتز علي أحمد علوي70318

41.375دولي82.7541.3750ایمن ولید عمر ابوبكر70271

41.31مالیة ومصارف82.6241.310عبیر عبدالحكیم محمد الحاج44012

41.31مالیة ومصارف82.6241.310فضل علي عبدهللا دباء70085

41.31دولي82.6241.310رنا فھد حامد عبدهللا زلیخي70039

41.25مالیة ومصارف76.538.25102.520.5ھاني ایھاب مصطفى عبدالحمید41089

41.25مالیة ومصارف82.541.250سالم بدر فضل علي70063

41.125اقتصاد اعمال79.7539.87551.2500محمود سالم علي باحطاب70236

41.125تنمیة82.2541.1250عالیة عدنان علي صالح42042

41.125مالیة ومصارف82.2541.1250طلحة فیصل علي محمد17015

41.125مالیة ومصارف82.2541.1250سماح عدنان محمد أحمد االبي40572

41.125مالیة ومصارف82.2541.1250أصیل محمد أحمد محسن70098

41.125دولي82.2541.1250عھود فیصل أحمد عبدهللا42138

41.06اقتصاد اعمال82.1241.060عمر علي عمر البیضاني70325

41دولي82410محمد صالح محمد علي حبتور70152

40.935دولي81.8740.9350حنان أحمد ناصر صالح12384

40.935مالیة ومصارف81.8740.9350انتصار منصور أحمد عبدهللا23017

40.935مالیة ومصارف81.8740.9350اثار سلیمان محمد علي70103

40.875مالیة ومصارف81.7540.8750فاطمة علي جار هللا عبدهللا سكران40088

40.875مالیة ومصارف81.7540.8750مجد أحمد عبود صالح12706

40.875مالیة ومصارف81.7540.8750ماجد محمد علي أحمد البطاني40582

40.875مالیة ومصارف81.7540.8750نسرین محمود بن محمود الزغبري70194

40.81اقتصاد اعمال81.6240.810حسین منصور محمد صالح14054

40.81اقتصاد اعمال81.6240.810نسمة إبراھیم عبدهللا كرافت42104

40.75اقتصاد اعمال76.538.25102.500صخر عبدالقادر محسن بلعید70323

40.75تنمیة81.540.750محمد حسین محمد صالح الناخبي42061

40.75مالیة ومصارف81.540.750ریم محمد أنور إبراھیم41389



40.75دولي81.540.750سحر عدنان عبدالغني سعید الحكیمي115063

40.625مالیة ومصارف81.2540.6250أنسام صالح عبدالباقي أحمد40535

40.625مالیة ومصارف81.2540.6250عماد عبدهللا علي أحمد البطاني40877

40.625مالیة ومصارف81.2540.6250أكرم عبدالنبي محمد أحمد70048

40.56مالیة ومصارف81.1240.560والء قاسم محمد یحیى12138

40.56مالیة ومصارف78.6239.3151.2500أحمد عبدالھادي محمد أحمد طاھر12598

40.56مالیة ومصارف81.1240.560جالل منصور سعید أحمد41675

40.56دولي81.1240.560عبدالرحمن عبدهللا محمد عبدالرحمن115011

40.5مالیة ومصارف8140.50بلقیس ثابت زید محمد11085

40.5مالیة ومصارف8140.50نورا أحمد سالم محسن12209

40.5مالیة ومصارف8140.50اشرف محمد عبدهللا محمد70206

40.435تنمیة80.8740.4350تمني جمال محمد حفیظ12249

40.375مالیة ومصارف74.7537.37551.2571.75محمد عبدااللھ طھ ثابت عبدالجبار19048

40.375مالیة ومصارف80.7540.3750ھيء فضل مبارك عبدهللا42055

40.31مالیة ومصارف78.1239.0651.2500نیاز ھاني مصطفى عبدهللا12595

40.25اقتصاد اعمال80.540.250أحمد محمد عبدهللا ناصر70308

40.25مالیة ومصارف80.540.250ھند أحمد یسلم علي یسلم12113

40.185مالیة ومصارف80.3740.1850لونا محمد سعد ناصر الیافعي40540

40.185مالیة ومصارف80.3740.1850أحمد وھیب عبدهللا عبدالخالق70029

40.185مالیة ومصارف80.3740.1850اعیاد علي محمد راجح70119

40.185مالیة ومصارف80.3740.1850محمود ھیثم محمود ثابت70258

40.185مالیة ومصارف80.3740.1850رفیق محمد صالح قاید الصارم70343

40.185دولي80.3740.1850مھى نعمان عبدهللا عبدالجلیل42066

40.06مالیة ومصارف80.1240.060رھام غازي صالح مغني12606

40.06مالیة ومصارف80.1240.060أحمد علي عبدهللا ناصر41867

40مالیة ومصارف80400محمد صالح محمد قاسم115026

39.935مالیة ومصارف79.8739.9350وائل سعید محمد محسن الیماني70086

39.935مالیة ومصارف79.8739.93500جولیا مختار محمد عباد70282

39.935مالیة ومصارف79.8739.9350یسرى سعید محمد سعید70311

39.875مالیة ومصارف74.7537.375102.500معین یحي أحمد علي الجرادي11131

39.875مالیة ومصارف79.7539.8750ارزاق انیس صالح محمد12140

39.81مالیة ومصارف79.6239.810ریم عارف غیالن الشیباني12742

39.81مالیة ومصارف79.6239.810عبدالقادر شفیق عبدالقادر الوھیبي22042

39.81مالیة ومصارف79.6239.810مكسیم سالم علي محمد70134



39.75مالیة ومصارف79.539.750نظره عبدالاله علي غالب11116

39.685مالیة ومصارف79.3739.6850عبیر عمر عبده حسین محمد الیافعي12181

39.685تنمیة79.3739.6850فاطمة علي علي وادي19041

39.685مالیة ومصارف79.3739.6850واعد عبدالحلیم أحمد محمد70218

39.685مالیة ومصارف79.3739.6850سمیره عبدهللا صالح ناصر70264

39.625اقتصاد اعمال79.2539.6250عائشة علي عبدهللا محمد سعد70065

39.56اقتصاد اعمال79.1239.560محمد جمال محمد علي70077

39.56تنمیة79.1239.560أحمد محمد سلیمان یوسف41778

39.56مالیة ومصارف79.1239.560مامون ناصر محمد عبدهللا41134

39.56مالیة ومصارف79.1239.560مصعب نبیل عیسى إسماعیل42148

39.56مالیة ومصارف79.1239.560منصور سالم منصور النقیب70099

39.56دولي79.1239.560عالء خالد علي أحمد غانم115012

39.435مالیة ومصارف78.8739.4350عھد شكري أحمد سعید عوضھ42199

39.375اقتصاد اعمال78.7539.3750عبیر فیصل علي عبدهللا21000

39.375مالیة ومصارف78.7539.3750نور عبده أحمد عبده19009

39.375مالیة ومصارف78.7539.3750سالم سعید أحمد ساتلم70105

39.25مالیة ومصارف78.539.250مازن ھیثم عثمان حسن12787

39.25مالیة ومصارف78.539.250عبدالحكیم سالم محمد ناصر70140

39.185مالیة ومصارف78.3739.1850محمد رفیق محمد ثابت70076

39.125تنمیة78.2539.1250مریم فضل ناصر فضل42264

39.125مالیة ومصارف78.2539.1250صفیة صالح حسین سعید12526

39.125مالیة ومصارف78.2539.1250محسن محمد محسن ابوبكر40705

39.125مالیة ومصارف78.2539.1253500نوارة نبیل فضل ھادي12343

39.06اقتصاد اعمال78.1239.060عبیر لبیب محمود أحمد زلیخي70301

39.06مالیة ومصارف78.1239.060مجد فضل سعید ناصر42198

39.06مالیة ومصارف78.1239.060فاطمة عماد انور إسماعیل70050

39تنمیة 78390مراد حمید مقبل عمر70250

38.935دولي77.8738.9350عماد عبدالرحمن علي سالم42370

38.81تنمیة77.6238.810یعقوب امین غانم عبدهللا40214

38.435مالیة ومصارف76.8738.4350أحمد فیصل أحمد سعید70341

38.375تنمیة76.7538.3750000وعد عدنان محمود عبدالرب70014

38.375دولي76.7538.3750ایمن انور ادم عبدالقادر12011

38.31مالیة ومصارف76.6238.310ارزاق عبدهللا صالح عبدهللا19012

38.25مالیة ومصارف76.538.250امیمة خالد عبدهللا محسن12391



38.185دولي76.3738.1850محمد عرفان سالم مبارك بایعشوت115065

38.125مالیة ومصارف76.2538.1250سمیره علي محمد عبدالولي24045

38.06اقتصاد اعمال76.1238.060خلود خالد جابر صالح70268

37.935سیاحھ وفندقة75.8737.93500منذر فرحان حسن محرم40059

37.935مالیة ومصارف75.8737.9350عیدروس عمر عیدروس الحبشي70240

37.875مالیة ومصارف75.7537.8750اضواء علي محمد حیدرة19037

37.875مالیة ومصارف75.7537.8750صالح سالم عبدهللا ھادي70246

37.875دولي75.7537.8750محمد أحمد عبده صالح70113

37.81اقتصاد اعمال75.6237.810انغام مقبل أحمد عبدالمؤمن12332

37.81مالیة ومصارف75.6237.810حنان نصر عبده محمد قائد12075

37.75مالیة ومصارف75.537.750منیر صالح صالح عبدالرحیم70007

37.685اقتصاد اعمال75.3737.6850شداد محمود محمود عوض42313

37.625مالیة ومصارف75.2537.6250فھمي عمر أحمد باصم70295

37.625مالیة ومصارف75.2537.6250یاسین جالل امین مقبل70257

37.56مالیة ومصارف75.1237.560عمر محمد عمر حسن الجفري42355

37.5اقتصاد اعمال7537.50حنان محسن أحمد علي70034

37.5مالیة ومصارف7537.50امیر عارف حسان عبده17027

37.31مالیة ومصارف74.6237.310امین عوض بن عوض سرور70129

37.06مالیة ومصارف74.1237.060مارسیلیا أحمد علي صالح70347

36.25دولي72.536.250محمد فضل أحمد صالح الماطري115089

35.75اقتصاد اعمال71.535.750صالح ابوبكر صالح المسیبلي70326

34.5مالیة ومصارف6934.50رانیا خالد محمد نعمان12229


