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حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

اسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

التخصص
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

هقبول22224497.6329.2973.29مالٌة ومصرفٌةامانً امٌن احمد سعٌد المحٌا11905647

هقبول22244687.3826.2172.21مالٌة ومصرفٌةشٌماء امٌن مهٌوب مجاهد الٌوسف21917462ً

هقبول26204684.8825.4671.46مالٌة ومصرفٌةحنٌن ٌوسف عٌسى عبدهللا الممطري31910622

هقبول18244297.2529.1871.18مالٌة ومصرفٌةرٌم عبدالرؤوف سٌف عبده الغن41920905ً

هقبول18244291.2527.3869.38مالٌة ومصرفٌةعبدهللا عبدالجبار سلطان احمد51910804

هقبول1824429127.3069.30مالٌة ومصرفٌةشرف احمد عبده فرحان61908833

هقبول2420448224.6068.60مالٌة ومصرفٌةامل احمد عبده علً النمٌلٌن71908128

هقبول2218409227.6067.60مالٌة ومصرفٌةتمٌم ٌاسر دمحم مرشد81911265

هقبول20224283.2524.9866.98مالٌة ومصرفٌةمسن عبدالجبار عبدهللا حسٌن91920978

هقبول18203895.528.6566.65مالٌة ومصرفٌةنجم دمحم احمد فازع سالم101914188

هقبول22184088.7526.6366.63مالٌة ومصرفٌةمختار ابراهٌم شمسان عبدهللا111917341

هقبول18203894.1328.2466.24مالٌة ومصرفٌةنظرة ٌحٌى دمحم غالب السامع121920094ً

هقبول24143892.3827.7165.71مالٌة ومصرفٌةعائشة عبدهللا سعٌد دحان131912011

هقبول24143888.2526.4864.48مالٌة ومصرفٌةشٌماء نبٌل عبدالغنً احمد الشام141913477ً

هقبول16223887.8826.3664.36مالٌة ومصرفٌةفائزه دمحم سٌف عبدالجبار151912894

هقبول2612388525.5063.50مالٌة ومصرفٌةلٌس ماجد علً الصغٌر161919893

هقبول2414388525.5063.50مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالموي دمحم دمحم الرمٌمة171922256

هقبول1224369127.3063.30مالٌة ومصرفٌةرغد عبدالحكٌم دمحم عبدالهادي شهاب181907284

هقبول14223690.7527.2363.23مالٌة ومصرفٌةبكٌل عبدهللا سعٌد ناجً الطٌار191912864

هقبول2614407622.8062.80مالٌة ومصرفٌةعلً ولٌد علً علوي سالم الجبن201913451ً

هقبول2214368926.7062.70مالٌة ومصرفٌةطالل دمحم دمحم احمد211909609

هقبول16203688.1326.4462.44مالٌة ومصرفٌةملكة محمود عبدالسالم سلطان221910397

هقبول20183881.2524.3862.38مالٌة ومصرفٌةدمحم نجٌب دمحم احمد الموادم231908904

هقبول22143687.1326.1462.14مالٌة ومصرفٌةخلود دمحم عبدالجلٌل عبدهللا241909971

هقبول18183686.8826.0662.06مالٌة ومصرفٌةٌسرى توفٌك عبدالكرٌم دمحم251913268

هقبول24123683.1324.9460.94مالٌة ومصرفٌةعمر عبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز261910838

هقبول2214368224.6060.60مالٌة ومصرفٌةامٌمة عزالدٌن سٌف جازم271916752

هقبول18163488.1326.4460.44مالٌة ومصرفٌةمها عبده علً منصر دمحم281903124

هقبول18143294.3828.3160.31مالٌة ومصرفٌةهناء عدنان دمحم شمسان الزرٌم291909297ً

هقبول14203487.6326.2960.29مالٌة ومصرفٌةعرفات عبد المجٌد علً بن عل301909014ً

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح األلكترونً
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هقبول10223293.6328.0960.09مالٌة ومصرفٌةرهام احمد ثابت عبدالواحد311909689

هقبول16183486.8826.0660.06مالٌة ومصرفٌةشروق علً ٌحٌى ناصر الحداد321913655

هقبول24123679.2523.7859.78مالٌة ومصرفٌةاصٌل عبدالغفار دمحم لاسم331913490

هقبول14183291.7527.5359.53مالٌة ومصرفٌةافنان امٌن حمود عل341915509ً

هقبول1420348525.5059.50مالٌة ومصرفٌةانسام عمالن سٌف المعمري351911651

هقبول1618348525.5059.50مالٌة ومصرفٌةوردة صالح دمحم عل361920046ً

هقبول12243677.7523.3359.33مالٌة ومصرفٌةخالد دمحم احمد عبدهللا البكري371905473

هقبول2012329127.3059.30مالٌة ومصرفٌةمروى علً عبدهللا علً الضمري381905549

هقبول20163677.2523.1859.18مالٌة ومصرفٌةشذى عبدالباسط دمحم علً السامع391914052ً

هقبول22143676.6322.9958.99مالٌة ومصرفٌةعزالدٌن رزاز عبدالوهاب مرشد401913617

هقبول18163482.8824.8658.86مالٌة ومصرفٌةغٌداء منٌر عبدهللا احمد االنس411912651ً

هقبول18163481.524.4558.45مالٌة ومصرفٌةسلٌمان دمحم غالب منصر421911648

هقبول20123287.1326.1458.14مالٌة ومصرفٌةسعادة عبده اسماعٌل عثمان431917586

هقبول18143287.1326.1458.14مالٌة ومصرفٌةحسام عادل سٌف شائف الشرعب441906915ً

هقبول18143286.7526.0358.03مالٌة ومصرفٌةبشار صدٌك محمود عبدهللا451904797

هقبول1218309327.9057.90مالٌة ومصرفٌةدعاء عبدالناصر عبدالجلٌل لائد461916414

هقبول18143286.2525.8857.88مالٌة ومصرفٌةبثٌنة عبدالباسط احمد دمحم471910084

هقبول16183479.3823.8157.81مالٌة ومصرفٌةعال خالد عبدالرب حزام شعالن481912071

هقبول20143478.6323.5957.59مالٌة ومصرفٌةدمحم لاسم عبدالحمٌد عبده زاهر491902730

هقبول18163478.523.5557.55مالٌة ومصرفٌةاحمد فٌصل عبدالغنً حسن501905814

هقبول20103090.8827.2657.26مالٌة ومصرفٌةدمحم عادل هزاع سٌف511921384

هقبول14163090.6327.1957.19مالٌة ومصرفٌةنسرٌن دمحم دمحم لائد521908996

هقبول16143089.1326.7456.74مالٌة ومصرفٌةبلمٌس احمد لحطان علً النوٌه531909142ً

هقبول2483282.3824.7156.71مالٌة ومصرفٌةنائف حمود علً ثابت541910717

هقبول1812308826.4056.40مالٌة ومصرفٌةدمحم عادل حمٌد نصر عمٌل551913042

هقبول20103087.8826.3656.36مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالعلٌم سلطان عبدالجلٌل561906416

هقبول12183086.7526.0356.03مالٌة ومصرفٌةوضاح ناجً صالح دمحم571909667

هقبول18143279.3823.8155.81مالٌة ومصرفٌةابراهٌم عبد الحكٌم عبد الرب581920735

هقبول16163279.1323.7455.74مالٌة ومصرفٌةعلٌا عبدالرحٌم احمد فرحان591916494

هقبول1020308525.5055.50مالٌة ومصرفٌةدٌنا خالد دمحم سعٌد601917106
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هقبول16122891.6327.4955.49مالٌة ومصرفٌةفلاير امٌن صالح سالم الفالح611911433ً

هقبول2483278.1323.4455.44مالٌة ومصرفٌةشولً عبدالخالك دمحم ثابت621910051

هقبول16163277.1323.1455.14مالٌة ومصرفٌةعبدهللا مهٌوب دحان لاسم631917600

هقبول14142890.3827.1155.11مالٌة ومصرفٌةهٌثم عبدالجلٌل عبدالمادر عبدالبال641920950ً

هقبول1220327723.1055.10مالٌة ومصرفٌةعبدالرحمن دمحم حسن عبدهللا651913289

هقبول2483276.3822.9154.91مالٌة ومصرفٌةعبدهللا احمد علً عل661912898ً

هقبول14142888.7526.6354.63مالٌة ومصرفٌةدمحم سلطان علً اسماعٌل671912817

هقبول18123081.8824.5654.56مالٌة ومصرفٌةاٌهاب خالد عبده سعٌد681920268

هقبول20123274.6322.3954.39مالٌة ومصرفٌةعمرو عبدهللا دمحم عبده691909836

هقبول18102887.526.2554.25مالٌة ومصرفٌةشذى طارق عبدالغنً شمسان701909174

هقبول16143080.3824.1154.11مالٌة ومصرفٌةوهٌب عبدالعلٌم سلطان عبدالجلٌل711906412

هقبول1216288726.1054.10مالٌة ومصرفٌةرؤى عبد المادر دمحم المفت721913679ً

هقبول12162886.6325.9953.99مالٌة ومصرفٌةهنود دمحم عبدالجلٌل عبدهللا731910000

هقبول14142886.1325.8453.84مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالرحمن علً عبده صالح741913429

هقبول4263078.523.5553.55مالٌة ومصرفٌةعمر احمد عبده عبده751909773

هقبول208288525.5053.50مالٌة ومصرفٌةابراهٌم طاهر حمٌد سٌف761911134

هقبول10182884.8825.4653.46مالٌة ومصرفٌةرحاب عبدالكرٌم سعٌد احمد771913283

هقبول14142884.3825.3153.31مالٌة ومصرفٌةنشوان جمٌل سٌف عبدهللا781913569

هقبول264307723.1053.10مالٌة ومصرفٌةصفوان عبدهللا دمحم سلطان791902538

هقبول14142883.6325.0953.09مالٌة ومصرفٌةوالء دمحم دمحم عبدالغن801903481ً

هقبول18102883.2524.9852.98مالٌة ومصرفٌةتسنٌم عبد االله علً امٌر الشمٌري811919762

هقبول8223076.522.9552.95مالٌة ومصرفٌةاسماء هواش عبده دمحم عبدالوهاب821911422

هقبول10162689.7526.9352.93مالٌة ومصرفٌةهدٌل عبدهللا احمد عبٌد احمد831916677

هقبول1882689.526.8552.85مالٌة ومصرفٌةعبدهللا صالح عبدهللا احمد841920470

هقبول18102882.2524.6852.68مالٌة ومصرفٌةارتزاق صادق عبده هزاع851919609

هقبول12162882.1324.6452.64مالٌة ومصرفٌةسمٌر درهم سٌف دمحم الصبري861912860

هقبول208288224.6052.60مالٌة ومصرفٌةزكرٌا دمحم علً احمد الملٌك871905913ً

هقبول18102879.3823.8151.81مالٌة ومصرفٌةفاطمة عبد العزٌز احمد ناشر الربٌع881917064ً

هقبول14142879.1323.7451.74مالٌة ومصرفٌةدمحم امٌن سرحان عل891912455ً

هقبول1216287923.7051.70مالٌة ومصرفٌةاحمد شولً عبده احمد901913379
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هقبول1810287923.7051.70مالٌة ومصرفٌةزاهر مهٌوب دمحم سعٌد911915175

هقبول10162685.6325.6951.69مالٌة ومصرفٌةدعاء خلٌل احمد دمحم سعٌد عثمان االكحل921903926ً

هقبول10142492.2527.6851.68مالٌة ومصرفٌةاسماء اسماعٌل عبدهللا عبده الحكم931904179ً

هقبول14142878.8823.6651.66مالٌة ومصرفٌةدٌنا عبدالسالم عبدهللا سعٌد المخالف941903201ً

هقبول14122685.1325.5451.54مالٌة ومصرفٌةنجالء اسماعٌل رزاز دمحم951907008

هقبول10182878.2523.4851.48مالٌة ومصرفٌةموسى دمحم علً طارش961912849

هقبول16102684.6325.3951.39مالٌة ومصرفٌةلصً احمد عبدالعزٌز عبدهللا971904565

هقبول10142491.2527.3851.38مالٌة ومصرفٌةفاطمة دمحم احمد الحاج981904180

هقبول18102877.7523.3351.33مالٌة ومصرفٌةرٌم دمحم حسن ابراهٌم991909485

هقبول16122877.1323.1451.14مالٌة ومصرفٌةزٌاد توفٌك عبدالوهاب احمد1001906677

هقبول1682490.1327.0451.04مالٌة ومصرفٌةعالء عبدالحفٌظ ابراهٌم دمحم1011920135

هقبول2042489.526.8550.85مالٌة ومصرفٌةعبده دمحم لائد دحان الحمٌري1021918491

هقبول10142489.3826.8150.81مالٌة ومصرفٌةاحمد عبدالوهاب علً دمحم1031910162

هقبول14142875.8822.7650.76مالٌة ومصرفٌةاحمد ولٌد احمد عبده ناشر1041910012

هقبول1882682.2524.6850.68مالٌة ومصرفٌةنجوى علً دمحم علً ناشر1051916233

هقبول14102488.2526.4850.48مالٌة ومصرفٌةعزالدٌن سعٌد عثمان ناج1061913317ً

هقبول14122681.3824.4150.41مالٌة ومصرفٌةعبدهللا سالم دمحم عثمان العثمان1071914339ً

هقبول1682486.6325.9949.99مالٌة ومصرفٌةدمحم عبده دمحم سعٌد لائد1081918367

هقبول1682486.525.9549.95مالٌة ومصرفٌةامتٌاز عبدهللا عبدالخالك سٌف1091914138

هقبول1682485.7525.7349.73مالٌة ومصرفٌةفارس فؤاد حسان دمحم غالب1101913593

هقبول14102485.6325.6949.69مالٌة ومصرفٌةاٌمن امٌن شرف عبده1111908309

هقبول12142678.8823.6649.66مالٌة ومصرفٌةفكرة حمود سٌف ناج1121914343ً

هقبول14122678.7523.6349.63مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالرحمن عبدهللا عبدالحمٌد1131907147

هقبول8182678.7523.6349.63مالٌة ومصرفٌةفاروق احمد دمحم اسماعٌل1141914393

هقبول10162678.6323.5949.59مالٌة ومصرفٌةطه عبدالرحمن عبدهللا سٌف1151903995

هقبول12142678.6323.5949.59مالٌة ومصرفٌةحاتم فٌصل علً دمحم1161912545

هقبول1482291.6327.4949.49مالٌة ومصرفٌةعصماء محرام عبدالمادر ابراهٌم1171911886

هقبول1482290.8827.2649.26مالٌة ومصرفٌةٌحً عبدالرحمن حسن دبوان1181902645

هقبول12122484.1325.2449.24مالٌة ومصرفٌةممتاز عبدالخالك احمد عبدهللا العامري1191920793

هقبول1882677.1323.1449.14مالٌة ومصرفٌةماجدة مهٌوب سٌف دمحم1201910993
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هقبول1610267723.1049.10مالٌة ومصرفٌةزكرٌا عبدالوهاب دمحم فضل1211904464

هقبول2062676.522.9548.95مالٌة ومصرفٌةعبدالهادي جمٌل عبدهللا عبدالغن1221918266ً

هقبول1842289.7526.9348.93مالٌة ومصرفٌةصادق سلطان ابراهٌم اسماعٌل1231910441

هقبول12142676.3822.9148.91مالٌة ومصرفٌةاصٌل احمد دمحم سٌف1241906464

هقبول1410248324.9048.90مالٌة ومصرفٌةسمٌة عبدهللا عبد الولى صالح1251913393

هقبول1842289.6326.8948.89مالٌة ومصرفٌةشٌماء ولٌد عبدالعزٌز سعٌد الحكٌم1261916334ً

هقبول6182482.8824.8648.86مالٌة ومصرفٌةنوران احمد علً دمحم الحاج الصهبان1271910671ً

هقبول14122675.7522.7348.73مالٌة ومصرفٌةجمال عبده هزاع عبدالعزٌز1281919828

هقبول14122675.522.6548.65مالٌة ومصرفٌةمازن محمود احمد عبده1291910235

هقبول12142675.3822.6148.61مالٌة ومصرفٌةموسى دمحم سعد ابراهٌم1301917164

هقبول1212248224.6048.60مالٌة ومصرفٌةامجد نبٌل ثابت حنٌش1311910699

هقبول12102288.3826.5148.51مالٌة ومصرفٌةعمار عبده نصر دمحم سفٌان1321916872

هقبول8142287.6326.2948.29مالٌة ومصرفٌةرحاب عبده دمحم لاسم الوصاب1331909615ً

هقبول12102287.3826.2148.21مالٌة ومصرفٌةعمر محمود ممبل احمد1341918247

هقبول1012228726.1048.10مالٌة ومصرفٌةعلً دمحم بن دمحم عبد هللا الفمٌه1351908103

هقبول1482286.7526.0348.03مالٌة ومصرفٌةعبده صالح ناشر لائد1361920461

هقبول186248024.0048.00مالٌة ومصرفٌةامه الرحمن فٌصل احمد احمد عبدهللا1371903645

هقبول12122479.7523.9347.93مالٌة ومصرفٌةسوزان خالد عبدالرب حزام شعالن1381912074

هقبول1212247923.7047.70مالٌة ومصرفٌةاحمد اسماعٌل دمحم احمد الحمادي1391914030

هقبول8142284.7525.4347.43مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالغنً سٌف دمحم الحداد1401906934

هقبول1410247823.4047.40مالٌة ومصرفٌةاسٌا سعٌد ممبل عبدهللا1411920644

هقبول1410247823.4047.40مالٌة ومصرفٌةٌسرى احمد دمحم بن دمحم1421919671

هقبول10142477.8823.3647.36مالٌة ومصرفٌةرائد عبدالموي عبدهللا عبدالحبٌب1431920847

هقبول10142477.6323.2947.29مالٌة ومصرفٌةعمر عبدهللا مهٌوب عبدهللا المكرس1441910680ً

هقبول8162477.523.2547.25مالٌة ومصرفٌةامل ولٌد علً ممبل السوٌدي1451906017

هقبول1682477.3823.2147.21مالٌة ومصرفٌةنهى دمحم عبدالكرٌم ثابت1461909161

هقبول6162283.8825.1647.16مالٌة ومصرفٌةعكاشه نجٌب ثابت عبدالخالك1471920527

هقبول10102090.2527.0847.08مالٌة ومصرفٌةدعاء احسان عبدالمادر عبدالجبار1481917448

هقبول14102476.8823.0647.06مالٌة ومصرفٌةرٌان دمحم لائد بجاش الشمٌري1491912757

هقبول8122089.8826.9646.96مالٌة ومصرفٌةدعاء احمد عبدهللا علً سعد الحضوري1501902804
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غير هقبول1462089.7526.9346.93مالٌة ومصرفٌةرافت عبدالجلٌل دمحم عبده1511904554

غير هقبول10102089.7526.9346.93مالٌة ومصرفٌةغاده نبٌل دمحم عبده1521919159

غير هقبول1282089.6326.8946.89مالٌة ومصرفٌةمزدلفه دمحم دحوه سفٌان1531916786

غير هقبول1682476.1322.8446.84مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالعلٌم مهٌوب عبده1541915626

غير هقبول1282089.2526.7846.78مالٌة ومصرفٌةشهاب عبدالكرٌم لاسم دمحم1551904412

غير هقبول12122475.8822.7646.76مالٌة ومصرفٌةدمحم شولً عبدالعالم احمد عبدهللا1561911133

غير هقبول10122282.524.7546.75مالٌة ومصرفٌةهنادي طاهر سٌف ممبل1571916687

غير هقبول12122475.522.6546.65مالٌة ومصرفٌةعبدالعلٌم نوري دمحم عبدالسالم1581903259

غير هقبول12122474.8822.4646.46مالٌة ومصرفٌةعمر دمحم لاسم الدبع1591917634ً

غير هقبول10122281.524.4546.45مالٌة ومصرفٌةمهٌب دمحم دماج سعٌد1601919631

غير هقبول1462087.7526.3346.33مالٌة ومصرفٌةملكة صالح احمد صالح الحمٌري1611918995

غير هقبول14102474.1322.2446.24مالٌة ومصرفٌةبكٌل محمود عبدهللا عبده1621918416

غير هقبول10102087.3826.2146.21مالٌة ومصرفٌةاحمد فٌصل مرشد امٌن عمٌل1631912337

غير هقبول1012228024.0046.00مالٌة ومصرفٌةمصعب جمٌل دمحم سٌف1641906957

غير هقبول1662279.8823.9645.96مالٌة ومصرفٌةنجود عبدالواحد دمحم حزام1651913886

غير هقبول12102278.8823.6645.66مالٌة ومصرفٌةاٌمن عبده دمحم عبده1661912991

غير هقبول12102278.7523.6345.63مالٌة ومصرفٌةٌوسف عبده نصر امٌر سٌف1671903044

غير هقبول10102085.3825.6145.61مالٌة ومصرفٌةفادٌه صادق عبدهللا سعٌد1681908544

غير هقبول144189227.6045.60مالٌة ومصرفٌةحسام احمد علً سعٌد فرحان1691910228

غير هقبول12102278.523.5545.55مالٌة ومصرفٌةادرٌس عبدالجلٌل سعٌد دمحم1701910545

غير هقبول10122278.3823.5145.51مالٌة ومصرفٌةعامر دمحم عبده احمد العامري1711915753

غير هقبول12102278.2523.4845.48مالٌة ومصرفٌةاحمد صادق سلطان احمد1721917193

غير هقبول148227823.4045.40مالٌة ومصرفٌةمٌهال عبدالمادر عبدهللا دمحم العمران1731909497ً

غير هقبول1662277.6323.2945.29مالٌة ومصرفٌةصالح عبدهللا عبدالجلٌل عبدالرحمن الرمٌمة1741904564

غير هقبول8142277.523.2545.25مالٌة ومصرفٌةسندس اسماعٌل ابراهٌم فرحان1751916640

غير هقبول1010208425.2045.20مالٌة ومصرفٌةربٌع احمد سالم احمد1761912436

غير هقبول1261890.6327.1945.19مالٌة ومصرفٌةهند دمحم عبدهللا احمد عل1771910933ً

غير هقبول10122277.1323.1445.14مالٌة ومصرفٌةاحمد عبدالسالم ٌوسف عبدالرحمن1781920398

غير هقبول1081890.3827.1145.11مالٌة ومصرفٌةمصطفى عبده احمد لائد الدهبل1791913066ً

غير هقبول166227723.1045.10مالٌة ومصرفٌةدمحم نبٌل عمالن حسان1801910163
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غير هقبول144189027.0045.00مالٌة ومصرفٌةشذى علً دمحم سعد1811904181

غير هقبول1482276.3822.9144.91مالٌة ومصرفٌةعبدالعالم عفٌف احمد عبدالول1821921471ً

غير هقبول8101889.3826.8144.81مالٌة ومصرفٌةعمر عبدالعزٌز احمد احمد1831915195

غير هقبول814227622.8044.80مالٌة ومصرفٌةنصر جمٌل محفوظ دمحم1841903653

غير هقبول8101889.2526.7844.78مالٌة ومصرفٌةناٌف عبدالموي عبدالمادر نعمان1851910128

غير هقبول6121888.6326.5944.59مالٌة ومصرفٌةهالة نجٌب عبدالمجٌد عبدالخالك1861916253

غير هقبول1282081.8824.5644.56مالٌة ومصرفٌةعبدهللا دمحم عبدهللا حسن1871910544

غير هقبول1282081.8824.5644.56مالٌة ومصرفٌةدمحم خالد لاسم احمد1881906858

غير هقبول1081887.526.2544.25مالٌة ومصرفٌةنسمه دمحم سٌف دمحم سنان1891915761

غير هقبول6121887.1326.1444.14مالٌة ومصرفٌةشٌماء سعٌد علً مالن1901904165

غير هقبول8101886.8826.0644.06مالٌة ومصرفٌةسامً عبدالحك عبدهللا ثابت المدس1911920670ً

غير هقبول1642079.7523.9343.93مالٌة ومصرفٌةابراهٌم عبده عبدهللا شرف1921906518

غير هقبول10102079.7523.9343.93مالٌة ومصرفٌةزٌنب سالم علً حسن1931920658

غير هقبول1282079.6323.8943.89مالٌة ومصرفٌةفاروق عبدالرحمن غالب عثمان1941919554

غير هقبول1261886.2525.8843.88مالٌة ومصرفٌةدمحم عبده ٌاسر حسن1951910629

غير هقبول1282079.1323.7443.74مالٌة ومصرفٌةخالد ولٌد ناجً دمحم صالح البعدان1961910180ً

غير هقبول8101885.7525.7343.73مالٌة ومصرفٌةخالد احمد ثابت لائد1971908762

غير هقبول1462078.8823.6643.66مالٌة ومصرفٌةمروى احمد سٌف غالب الخلٌدي1981910396

غير هقبول8122078.7523.6343.63مالٌة ومصرفٌةشكٌب عارف ابراهٌم عبدالحك1991917493

غير هقبول1462078.6323.5943.59مالٌة ومصرفٌةسلمان دمحم طاهر لاسم العمران2001915374ً

غير هقبول4162078.523.5543.55مالٌة ومصرفٌةموسى عبدهللا علً دبان2011913919

غير هقبول1462078.3823.5143.51مالٌة ومصرفٌةخولة دمحم احمد دمحم ناج2021909128ً

غير هقبول4162078.1323.4443.44مالٌة ومصرفٌةمعاذ حسن دمحم غالب2031911767

غير هقبول881691.2527.3843.38مالٌة ومصرفٌةغدٌر دمحم عبدهللا عساج2041917385

غير هقبول810188425.2043.20مالٌة ومصرفٌةابراهٌم احمد عبده لاسم2051913603

غير هقبول4141883.7525.1343.13مالٌة ومصرفٌةمجد عبدالواسع مجاهد سعٌد2061905267

غير هقبول1261883.7525.1343.13مالٌة ومصرفٌةرندا لاسم سٌف ممبل2071915279

غير هقبول1061690.3827.1143.11مالٌة ومصرفٌةفراس دمحم احمد الحاج المعمري2081912521

غير هقبول614207723.1043.10مالٌة ومصرفٌةزكرٌا شولً سلٌمان مسعود2091903865

غير هقبول8101883.6325.0943.09مالٌة ومصرفٌةعمار محمود ممبل احمد2101919281
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غير هقبول8101883.525.0543.05مالٌة ومصرفٌةدٌانا عبدالوهاب عبدالرلٌب ناجً العكادي2111911153

غير هقبول8101883.1324.9442.94مالٌة ومصرفٌةرضوان دمحم احمد علً صالح حجٌره2121907841

غير هقبول881689.3826.8142.81مالٌة ومصرفٌةرافت حمود مارش سٌف2131903338

غير هقبول8101882.6324.7942.79مالٌة ومصرفٌةمالن صادق عبدهللا سعٌد2141906919

غير هقبول881688.6326.5942.59مالٌة ومصرفٌةموسى علً سعٌد عبدالغن2151912296ً

غير هقبول10102074.522.3542.35مالٌة ومصرفٌةخولة احمد سرحان حسن ٌحٌى2161903834

غير هقبول881687.6326.2942.29مالٌة ومصرفٌةفاطمة حمٌد منصور احمد حسٌن2171902759

غير هقبول10102074.2522.2842.28مالٌة ومصرفٌةاٌثار مختار احمد دمحم حسن2181918707

غير هقبول881687.526.2542.25مالٌة ومصرفٌةاسماء عفٌف احمد عبدالول2191921499ً

غير هقبول6101686.525.9541.95مالٌة ومصرفٌةرالٌه عبدالعظٌم احمد عل2201906782ً

غير هقبول6101686.2525.8841.88مالٌة ومصرفٌةعرفات امٌن مهٌوب حسن عل2211907486ً

غير هقبول1441879.1323.7441.74مالٌة ومصرفٌةٌونس منصور دمحم عبده2221912203

غير هقبول1081878.8823.6641.66مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالعزٌز دمحم سٌف الجمال2231920967ً

غير هقبول1261878.6323.5941.59مالٌة ومصرفٌةدعاء علً احمد دمحم الجندب2241903250ً

غير هقبول6101685.1325.5441.54مالٌة ومصرفٌةدمحم احمد عبده ثابت هزاع2251907923

غير هقبول1061684.8825.4641.46مالٌة ومصرفٌةحسام نجٌب دمحم عبدالرزاق2261918662

غير هقبول1261878.1323.4441.44مالٌة ومصرفٌةرفمة سعٌد علً الراع2271913583ً

غير هقبول1081877.8823.3641.36مالٌة ومصرفٌةدمحم سلطان عبدالمادر هزاع2281912429

غير هقبول861491.1327.3441.34مالٌة ومصرفٌةمفلح عبدهللا سعٌد ممبـل2291909894

غير هقبول8101877.7523.3341.33مالٌة ومصرفٌةاٌة انور احمد عبدهللا2301912050

غير هقبول1081877.3823.2141.21مالٌة ومصرفٌةموفك حسن ناجً فرحان2311909006

غير هقبول1261877.2523.1841.18مالٌة ومصرفٌةاحمد فارس عبدالباري مدهش2321911975

غير هقبول1081876.8823.0641.06مالٌة ومصرفٌةالمعتمد فاروق دمحم عبدالغفار2331903466

غير هقبول1441876.2522.8840.88مالٌة ومصرفٌةعبدهللا دمحم عبدهللا بكري2341911026

غير هقبول8101875.7522.7340.73مالٌة ومصرفٌةدمحم طارق علً عبدالفتاح2351910737

غير هقبول881681.6324.4940.49مالٌة ومصرفٌةاحمد عبدالرحمن غالب عثمان2361915937

غير هقبول1261874.7522.4340.43مالٌة ومصرفٌةعبدالسالم دمحم سعٌد عبدالوهاب2371917838

غير هقبول6121874.6322.3940.39مالٌة ومصرفٌةعبدهللا دمحم دمحم سٌف2381922252

غير هقبول1241679.523.8539.85مالٌة ومصرفٌةصابرٌن حسن محسن علً الشماري2391918464

غير هقبول1061679.3823.8139.81مالٌة ومصرفٌةموسى علً دمحم حزام2401914789

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح األلكترونً
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حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

اسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

التخصص
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

غير هقبول104148625.8039.80مالٌة ومصرفٌةكرٌمه دمحم ٌحٌى عبدهللا2411916388

غير هقبول4101485.525.6539.65مالٌة ومصرفٌةبالل سمٌر عبده حسان2421909550

غير هقبول1061678.7523.6339.63مالٌة ومصرفٌةنائله صالح الدٌن دمحم سالم2431920669

غير هقبول861485.3825.6139.61مالٌة ومصرفٌةدنٌا فهٌم سعٌد مسعود2441903825

غير هقبول861484.7525.4339.43مالٌة ومصرفٌةاسامة علً دمحم فرحان المجٌدي2451906946

غير هقبول681484.525.3539.35مالٌة ومصرفٌةروٌدة داوود احمد سٌف2461916402

غير هقبول106167723.1039.10مالٌة ومصرفٌةدمحم عمر علً احمد2471917742

غير هقبول881676.7523.0339.03مالٌة ومصرفٌةامجد عبدهللا احمد غالب2481911202

غير هقبول4101483.1324.9438.94مالٌة ومصرفٌةعاصم حمٌد علً عبده غالب2491919567

غير هقبول106167622.8038.80مالٌة ومصرفٌةحنان عبدالجبار لاسم دمحم2501916656

غير هقبول1061675.7522.7338.73مالٌة ومصرفٌةمالن عبدالعالم علً عبدالوهاب2511914899

غير هقبول1061675.2522.5838.58مالٌة ومصرفٌةامتٌاز منصور سعٌد دمحم2521906480

غير هقبول142167522.5038.50مالٌة ومصرفٌةامٌن عبدالرلٌب دمحم هائل2531903271

غير هقبول481287.1326.1438.14مالٌة ومصرفٌةنجم الدٌن عبدالحٌكم عائض رباش2541913345

غير هقبول681479.3823.8137.81مالٌة ومصرفٌةعصام دمحم عبدهللا عل2551904354ً

غير هقبول841285.6325.6937.69مالٌة ومصرفٌةمؤٌد طه حزام نعمان2561915375

غير هقبول281091.7527.5337.53مالٌة ومصرفٌةسهٌر جمال فرحان عبده حسن2571916329

غير هقبول104147823.4037.40مالٌة ومصرفٌةاسامة علً دمحم عبدهللا الصنعان2581903581ً

غير هقبول1041477.7523.3337.33مالٌة ومصرفٌةنجوى عمر حسٌن ثابت الحسٌن2591913374ً

غير هقبول1221477.6323.2937.29مالٌة ومصرفٌةافنان علً مهٌوب دمحم2601913077

غير هقبول1041477.3823.2137.21مالٌة ومصرفٌةولٌد فٌصل عبدهللا ابراهٌم2611910506

غير هقبول212147723.1037.10مالٌة ومصرفٌةعبدهللا دمحم عبدالهادي عل2621921396ً

غير هقبول86147723.1037.10مالٌة ومصرفٌةحسٌن مهٌوب دمحم عبدالوهاب2631916868

غير هقبول1041476.7523.0337.03مالٌة ومصرفٌةعبدهللا عبدالوهاب دمحم بن دمحم2641909575

غير هقبول861476.522.9536.95مالٌة ومصرفٌةدمحم عبدالحكٌم علً دمحم غالب2651906706

غير هقبول841283.1324.9436.94مالٌة ومصرفٌةسمٌه عبدالواسع احمد حسن2661909941

غير هقبول861476.3822.9136.91مالٌة ومصرفٌةعمر صادق علً دمحم ناجً الصلوي2671909992

غير هقبول4101476.2522.8836.88مالٌة ومصرفٌةمالن مامون غالب عبده راشد2681911755

غير هقبول1041475.3822.6136.61مالٌة ومصرفٌةاسامة عبدهللا سعٌد سعٌد2691920788

غير هقبول841281.6324.4936.49مالٌة ومصرفٌةفالح دمحم لائد حسن2701913489
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حالة الرغبة

االدارة العامة للمبول والتسجٌل

(النظام العام  )م 2020/2019نتٌجة امتحان المبول والمفاضلـــة بكلٌة العلوم االدارٌــــــة للعام الجامعً 

اسن الطالـــــــبرقن التنسيقم
(%70)مواد االختبار 

التخصص
هعدل 

الثانوية

30% 

ثانوية

الوعدل 

النهائي 

30+70%

غير هقبول461088.1326.4436.44مالٌة ومصرفٌةاكرم عبدالرحمن علً لاسم الحداد2711906929

غير هقبول841279.8823.9635.96مالٌة ومصرفٌةمهدي امٌن ابراهٌم اسماعٌل2721910453

غير هقبول1021278.6323.5935.59مالٌة ومصرفٌةعفاف عبده سعٌد احمد2731918911

غير هقبول661277.8823.3635.36مالٌة ومصرفٌةرانً احمد سعٌد سٌف2741910975

غير هقبول641084.3825.3135.31مالٌة ومصرفٌةامة الرحمن فواز سلطان خالد2751913833

غير هقبول841276.7523.0335.03مالٌة ومصرفٌةغدٌر احمد عبدالرزاق سعٌد2761910158

غير هقبول821083.3825.0135.01مالٌة ومصرفٌةعبدالمجٌد عبدهللا سلطان احمد الحسن2771905638ً

غير هقبول661276.522.9534.95مالٌة ومصرفٌةعبدهللا شزلً سعٌد لائد2781908908

غير هقبول841274.6322.3934.39مالٌة ومصرفٌةوسٌم عبدالسالم علً سعٌد2791913890

غير هقبول841274.1322.2434.24مالٌة ومصرفٌةرامً احمد سعٌد لائد2801909510

غير هقبول641077.7523.3333.33مالٌة ومصرفٌةدمحم صدٌك نعمان لائد عوض2811902962

غير هقبول44883.3825.0133.01مالٌة ومصرفٌةسالً سمٌر عبدالرحمن نعمان صالح االغبري2821910176

غير هقبول641075.522.6532.65مالٌة ومصرفٌةنادر امٌن دمحم سعٌد الحبش2831920880ً

غير هقبول281074.3822.3132.31مالٌة ومصرفٌةرحاب دمحم علً دمحم العامري2841919841

غير هقبول0007823.4023.40مالٌة ومصرفٌةدمحم منصور احمد مهٌوب2851920079
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