
اجماليانجليزيرياضيات

مقبول بالتصعيد28164489.526.8570.85محاسبةأنثىتسنيم محمد قاسم عبده11512011381

مقبول بالتصعيد22224489.526.8570.85محاسبةأنثىلمياء علي محمد حسن21522005346

مقبول بالتصعيد26184489.3826.8170.81محاسبةذكررشاد سمير حسن محمد السلمي31532010023

مقبول بالتصعيد28164489.3826.8170.81محاسبةذكرمحمد سلطان سعيد مهيوب41542013986

مقبول بالتصعيد2818468224.6070.60محاسبةذكرمحمد عبدالجبار حسن محمد51552015941

مقبول بالتصعيد24204488.3826.5170.51محاسبةأنثىاحالم محمد عبدالملك حزام61562013410

مقبول بالتصعيد18264488.2526.4870.48محاسبةأنثىرقية محبوب عبدالقوي عبدهللا الرميمة71572019172

مقبول بالتصعيد28184681.524.4570.45محاسبةذكرغسان صدقي محمد طالب81582010716

مقبول بالتصعيد30124294.3828.3170.31محاسبةأنثىاتمام محمد فائد قائد الشميري91592004027

مقبول بالتصعيد3214468124.3070.30محاسبةذكرمحمد عبدالقوي محمد علي غالب101602006654

مقبول بالتصعيد30124294.1328.2470.24محاسبةأنثىدعاء حزام علي حسن الحسامي111612019270

مقبول بالتصعيد28164487.2526.1870.18محاسبةأنثىلينا عبدالجبار احمد عبده الجبزي121622017487

مقبول بالتصعيد34124680.524.1570.15محاسبةذكرتوهيب عباس علي علي131632016304

مقبول بالتصعيد32144680.524.1570.15محاسبةذكرحسين علي الحاج عبدالقوي141642006127

مقبول بالتصعيد26184486.7526.0370.03محاسبةذكرحميد عبدالواحد محمد احمد151652014158

مقبول بالتصعيد20224293.2527.9869.98محاسبةذكرعبدالصبور احمد سيف غالب الشرعبي161662017436

مقبول بالتصعيد1842275.1322.5444.54تسويقذكررفعت سعيد احمد عبدهللا11512015653

مقبول بالتصعيد1462080.1324.0444.04تسويقذكرجمال فؤاد حسن قاسم21522002828

مقبول بالتصعيد1261886.525.9543.95تسويقذكراياد حزام محمد عساج31532017931

مقبول بالتصعيد1462078.8823.6643.66تسويقذكرعزالدين محمد سلطان احمد41542008261

مقبول بالتصعيد1822078.8823.6643.66تسويقذكرنبيل محمود عبدهللا قائد غالب51552013065

مقبول بالتصعيد1441885.3825.6143.61تسويقذكررائد احمد محمد علي61562010869

مقبول بالتصعيد1282076.7523.0343.03تسويقأنثىندى عيسى محمد محسن علي71572009026

مقبول بالتصعيد1282076.7523.0343.03علوم مالية ومصرفيةذكراياد عبدالعليم علي احمد11512015967

مقبول بالتصعيد1621883.3825.0143.01علوم مالية ومصرفيةذكرمحمد عبدالرحيم محمد محمد عبدالرحمن21522018331

مقبول بالتصعيد128207622.8042.80علوم مالية ومصرفيةذكرمعتز عبدهللا قاسم عبدهللا31532000962

مقبول بالتصعيد1642075.522.6542.65علوم مالية ومصرفيةذكرفادي محمد منير محمد علي رضا41542018156

مقبول بالتصعيد1462074.8822.4642.46علوم مالية ومصرفيةذكربالل مقبل عبدهللا احمد51552018050

مقبول بالتصعيد1282074.6322.3942.39علوم مالية ومصرفيةذكرحسين عبدهللا محمد محمد61562017524

مقبول بالتصعيد1261879.8823.9641.96علوم مالية ومصرفيةأنثىنجود عبدالواحد محمد حزام71572008501

مقبول بالتصعيد1261877.8823.3641.36علوم مالية ومصرفيةأنثىسماح محمد علي احمد مهيوب81582013043
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مقبول بالتصعيد1441877.8823.3641.36علوم مالية ومصرفيةذكروهيب ابو بكر علي احمد النهاري91592018152

مقبول بالتصعيد1261876.522.9540.95علوم مالية ومصرفيةأنثىمواهب مروان نصر عبدالجليل الشرعبي101602017043

مقبول بالتصعيد1261875.2522.5840.58علوم مالية ومصرفيةذكرماهر عباس محمد ناجي111612017018

مقبول بالتصعيد1241681.524.4540.45علوم مالية ومصرفيةأنثىاروى محمد احمد نعمان الحكيمي121622016459

مقبول بالتصعيد1021284.6325.3937.39علوم مالية ومصرفيةأنثىفاطمة محمد عبده احمد النظاري131632017530

مقبول بالتصعيد1221477.523.2537.25علوم مالية ومصرفيةذكرمحمد عبدالرحمن علي عثمان141642014969

مقبول بالتصعيد22123483.3825.0159.01ادارة اعمالأنثىفاطمه غالب عقالن عبدهللا الشرعبي11512003130

مقبول بالتصعيد2663289.7526.9358.93ادارة اعمالذكرشعيب جالل عبدالنور همام21522006043

مقبول بالتصعيد2863482.524.7558.75ادارة اعمالذكرنجمي محمد عبده غالب31532003026

مقبول بالتصعيد22123481.8824.5658.56ادارة اعمالأنثىاقمار محمد علي عبده الطيار41542019280

مقبول بالتصعيد18163481.3824.4158.41ادارة اعمالذكرحمود بديع حمود محمد51552018956

مقبول بالتصعيد20143481.2524.3858.38ادارة اعمالأنثىرغد ماجد سعيد علي61562012840

مقبول بالتصعيد20143480.7524.2358.23ادارة اعمالذكرمحمد غالب علي علي عقشان71572018265

مقبول بالتصعيد18143287.1326.1458.14ادارة اعمالذكرمحمد اديب محمد سعيد الزريقي81582015006

مقبول بالتصعيد22103286.7526.0358.03ادارة اعمالذكرلبيب سعيد عبده قائد الجابري91592017585

مقبول بالتصعيد2663286.6325.9957.99ادارة اعمالذكرنسيم حميد عبده محمد سيف الحكيمي101602017588

مقبول بالتصعيد2483286.3825.9157.91ادارة اعمالأنثىاميمة منير عبدهللا عبدالوهاب111612014148

مقبول بالتصعيد22123479.6323.8957.89ادارة اعمالذكراسماعيل توفيق علي سيف121622014364

مقبول بالتصعيد16163286.2525.8857.88ادارة اعمالأنثىاثار محمد سعيد محمد عبدهللا131632005790

مقبول بالتصعيد20123285.6325.6957.69ادارة اعمالأنثىنادية عادل محمد احمد االبي141642008826

مقبول بالتصعيد18143285.3825.6157.61ادارة اعمالأنثىيسرى عبدالباري عبده احمد151652005337

مقبول بالتصعيد16163284.1325.2457.24ادارة اعمالذكرنادر نبيل محمد عبدالجامع161662014482

مقبول بالتصعيد18143283.7525.1357.13ادارة اعمالأنثىرحاب علي عبده محمد عماد171672007317

ضمن االحتياط2082885.8825.7653.76علوم البيانات ذكراحمد عبدالملك سعيد قائد الهيصمي15262012967

ضمن االحتياط188268224.6050.60علوم البيانات ذكريوسف محمد احمد غالب26022016992

ضمن االحتياط2062681.3824.4150.41علوم البيانات أنثىمنال عبدهللا احمد عبده العلوي32402002930

ضمن االحتياط14102483.3825.0149.01علوم البيانات ذكرفراس عبدالكريم اسماعيل عبدهللا الشحمي42582007430

ضمن االحتياط1682479.2523.7847.78علوم البيانات ذكرعبدالملك علي محمد راشد52692012931
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