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الوجووعانجليزيرياضيات 

هقبول32124495.7528.7372.73علوم حاسوبذكربشار علً احمد المنصوب12210583

هقبول26184491.3827.4171.41علوم حاسوبذكرابوبكر عادل دمحم احمد22204555

هقبول28124098.8829.6669.66علوم حاسوبأنثىوالء عبدالموي سعٌد عبدهللا32208532

هقبول26113798.6329.5966.59علوم حاسوبأنثىثوٌبة عبده سفٌان لاسم42211398

هقبول3073796.1328.8465.84علوم حاسوبذكرمدٌن نجٌب علً ثابت52215407

هقبول308389227.6065.60علوم حاسوبذكردمحم عارف دمحم عبده62212426

هقبول18183695.0328.5164.51علوم حاسوبأنثىحماس دمحم دمحم حٌدر الممدم72213169

هقبول2810388224.6062.60علوم حاسوبأنثىروان خالد دمحم اسماعٌل سٌف82213417

هقبول2873588.2526.4861.48علوم حاسوبذكروثٌك علً احمد الشجاع92211238

هقبول18163487.7526.3360.33علوم حاسوبذكرخالد ممدوح احمد مفلح102209238

هقبول18133197.529.2560.25علوم حاسوبأنثىحنٌن حلمً دمحم ردمان الممطري112211444

هقبول24103483.8825.1659.16علوم حاسوبأنثىرنا فؤاد صالح عبدالماجد122210643

هقبول2673385.6325.6958.69علوم حاسوبذكردمحم امٌن سٌف عل132211145ً

هقبول2092994.7528.4357.43علوم حاسوبأنثىرغد معاذ عبدالكرٌم ٌحٌى142208666

هقبول14163091.1727.3557.35علوم حاسوبأنثىحال دمحم دمحم حٌدر الممدم152213170

هقبول2262896.7529.0357.03علوم حاسوبذكرجوادعبدهللا عبده عبدهللا162213560

هقبول248328324.9056.90علوم حاسوبذكرزكرٌا عبدالرلٌب عبدهللا اسماعٌل172215127

هقبول22103282.2524.6856.68علوم حاسوبذكراصٌل ولٌد لائد مجاهد182215462

هقبول16112798.1329.4456.44علوم حاسوبأنثىنسٌبه مؤنس دمحم عبدالواحد الحمٌري192210135

هقبول20103087.3826.2156.21علوم حاسوبذكراحمد مصطفى دمحم ٌحٌى ذباله202207271

هقبول2283086.8826.0656.06علوم حاسوبأنثىحنان عمر سعٌد دمحم212214286

هقبول2082891.1327.3455.34علوم حاسوبذكرالمنتصر باهلل احمد فمٌر حبل222207328ً

هقبول2272986.7526.0355.03علوم حاسوبذكراٌمن دمحم هائل عبداللطٌف232205930

هقبول2010308124.3054.30علوم حاسوبأنثىرؤى نبٌل غالب دمحم لاسم242203138

هقبول16112790.527.1554.15علوم حاسوبذكرعبدالمادر نجٌب عبدالمادر سٌف الشمٌري252211183

هقبول1612288625.8053.80علوم حاسوبذكرنبٌه دمحم طاهر منصور عبدالحك262212970

هقبول2082885.3825.6153.61علوم حاسوبذكررٌان مصطفى دمحم عبدالرحمن السروري272211076

هقبول245298224.6053.60علوم حاسوبذكردمحم فوزي احمد عبده علً المخالف282211977ً

سٌلغى لبول أي طالب ال تتطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك االلكترونً
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نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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سٌلغى لبول أي طالب ال تتطابك بٌاناته فً الثانوٌة العامة مع البٌانات المرفوعة لبوابة التنسٌك االلكترونً

Vice President For  Student Affairs

هعدل 

الثانوية
ثانوية 30%
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نٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

هقبول16102691.7527.5353.53علوم حاسوبأنثىشروق حمود زائد عبدهللا مهٌص292212781

هقبول2262884.8825.4653.46علوم حاسوبأنثىعلٌاء معمر سعٌد دمحم علً الظافري302204176

هقبول2042497.8829.3653.36علوم حاسوبأنثىدالٌا ودٌع ٌحٌى عبده احمد312211346

هقبول2092980.6324.1953.19علوم حاسوبأنثىندى نجٌب حمود غالب322212546

هقبول2812979.7523.9352.93علوم حاسوبذكرعبدهللا عبدالرحمن دمحم فرحان332204847

هقبول2062689.3826.8152.81علوم حاسوبذكراحمد شولً علً دمحم الحاج342210278

هقبول1862495.1328.5452.54علوم حاسوبذكرابراهٌم دمحم احمد سعٌد352213657

هقبول2072782.2524.6851.68علوم حاسوبذكردمحم عبدالعزٌز دمحم عباس الحٌان362211436ً

هقبول2062684.7525.4351.43علوم حاسوبأنثىرفٌده مبارن دمحم عبده االدرٌس372215283ً

هقبول1692587.3826.2151.21علوم حاسوبأنثىرحمه مختار سلطان عبدهللا الشٌبان382207649ً

هقبول1611278024.0051.00علوم حاسوبذكردمحم محسن محسن دمحم لاسم392212634

هقبول1682489.526.8550.85علوم حاسوبذكرنجم الدٌن جمٌل عبدهللا سرحان402204724

هقبول2252779.2523.7850.78علوم حاسوبذكردمحم زكرٌا دمحم علً بشر412205784

هقبول186248926.7050.70علوم حاسوبذكروسام احمد لائد عبدالغن422205311ً

هقبول2052585.2525.5850.58علوم حاسوبذكرشاكر عبدالملن سرحان سعٌد432211207

هقبول2052583.8825.1650.16علوم حاسوبأنثىاسراء امٌن حامد لاسم442203559

هقبول1692583.525.0550.05علوم حاسوبأنثىحماس دمحم سعٌد ناج452206216ً

هقبول10132389.7526.9349.93علوم حاسوبأنثىمالن احمد سعٌد فرحان462209503

هقبول1682485.525.6549.65علوم حاسوبذكرعبداالحد ودٌع بجاش حسان472210298

هقبول1842291.527.4549.45علوم حاسوبذكرعصام عبدالغنً عبدالسالم عبده482214881

هقبول2042483.7525.1349.13علوم حاسوبذكرامجد علً عامر علً حٌدر492213368

هقبول1862483.7525.1349.13علوم حاسوبأنثىرٌم مراد غالب سٌف غالب502212151

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

غير هقبول202229027.0049.00علوم حاسوبأنثىاٌناس عادل عبدالجلٌل سٌف512208022

غير هقبول1672386.3825.9148.91علوم حاسوبأنثىمها دمحم احمد عبدهللا522208054

غير هقبول1462096.2528.8848.88علوم حاسوبأنثىمروه عبدالغفار عبدالدائم عبدالمادر532203233

غير هقبول1862482.3824.7148.71علوم حاسوبذكرمرتضى محفوظ عبده سٌف542213347

غير هقبول2042481.2524.3848.38علوم حاسوبذكردمحم نجٌب علً عبدالموي الرمٌمة552211517

غير هقبول1862480.6324.1948.19علوم حاسوبذكرعبدهللا عبدالمجٌد عبدالرحمن شرف562212326

غير هقبول1292190.3827.1148.11علوم حاسوبذكرعماد عبدالمجٌد علً لائد572210883

غير هقبول1492382.524.7547.75علوم حاسوبذكرصمر دمحم عبدالحمٌد عبدالعزٌز الماض582212776ً

غير هقبول1642090.8827.2647.26علوم حاسوبأنثىفاطمة عبدالباسط دمحم سعٌد592205129

غير هقبول1492380.8824.2647.26علوم حاسوبذكرلصً جالل ممبل احمد مرشد602210973

غير هقبول1652186.525.9546.95علوم حاسوبذكرمالن عبدالرحمن سعد سعٌد612209876

غير هقبول1842282.524.7546.75علوم حاسوبذكرصخر دمحم طاهر منصور عبدالحك622212977

غير هقبول1652185.525.6546.65علوم حاسوبأنثىمنى عادل لاسم مهٌوب632211326

غير هقبول143179829.4046.40علوم حاسوبذكرسفٌرعبدالرلٌب عبده عبدهللا642213561

غير هقبول1292184.525.3546.35علوم حاسوبأنثىاشجان دمحم حمٌد سٌف652206595

غير هقبول1631990.6327.1946.19علوم حاسوبذكرعبدالرحمن حسان دمحم عبدالصف662201155ً

غير هقبول1472183.8825.1646.16علوم حاسوبذكرحمزه عبدالجلٌل دبوان دمحم672213310

غير هقبول1282086.7526.0346.03علوم حاسوبذكرلصً عبدالسمٌع سلٌمان عبده682211325

غير هقبول1261893.1327.9445.94علوم حاسوبذكرعمران عبدالجبار علً غالب692214760

غير هقبول1261892.3827.7145.71علوم حاسوبأنثىروٌدا جسار علً احمد702207024

غير هقبول1832182.2524.6845.68علوم حاسوبأنثىلولً دمحم عبده صالح الشرعب712210737ً

غير هقبول1282085.2525.5845.58علوم حاسوبأنثىشٌماء دمحم عبده لائد لاسم722206689

غير هقبول1652181.6324.4945.49علوم حاسوبأنثىهداٌة عبدالموي دمحم احمد732207029

غير هقبول1652181.1324.3445.34علوم حاسوبأنثىسارة ٌاسر عبده عبدالرب دمحم742203401

غير هقبول1472180.8824.2645.26علوم حاسوبأنثىابتهال فاروق دمحم هزاع752207124

غير هقبول1081890.8827.2645.26علوم حاسوبذكرابراهٌم عبدالجلٌل عبدالوالً عبدالجبار762213103

غير هقبول1801890.12527.0445.04علوم حاسوبذكرعبد الرحمن عبد الجلٌل دمحم احمد772211458

غير هقبول165218024.0045.00علوم حاسوبذكرمٌثاق عبدالمادر سٌف سعٌد782210877

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً
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(النظام العام  )م 2023/2022نتٌجة امتحان المبول بكلٌة العلوم التطبٌمٌة للعام الجامعً 

غير هقبول1451986.1325.8444.84علوم حاسوبذكرنادر عبدالملن غالب دمحم792209051

غير هقبول145198625.8044.80علوم حاسوبأنثىحماس سرحان صالح الجالل802202805

غير هقبول1822081.6324.4944.49علوم حاسوبذكرعبدالرحمن حمٌد عثمان سالم812214395

غير هقبول1081887.1326.1444.14علوم حاسوبأنثىاسماء فهمً ثابت احمد822209612

غير هقبول89179027.0044.00علوم حاسوبأنثىخوله عبدالباري ٌحٌى صالح832207234

غير هقبول1241692.8827.8643.86علوم حاسوبأنثىباسمة عادل احمد لائد842203084

غير هقبول1451980.8824.2643.26علوم حاسوبذكرابراهٌم عبدالخالك دمحم سعٌد852211306

غير هقبول1611787.526.2543.25علوم حاسوبذكرشعٌب عصام محمود عبدالغن862214073ً

غير هقبول87159027.0042.00علوم حاسوبأنثىهدٌل صدلً حمود عبده عبٌد872211370

غير هقبول1061685.8825.7641.76علوم حاسوبذكرمعاذ علً هاشم حسان سٌف882208062

غير هقبول106168525.5041.50علوم حاسوبذكرهشام احمد دمحم شرف الٌوسف892214931ً

غير هقبول106168425.2041.20علوم حاسوبذكرعلً هانً علً عماد902204447

غير هقبول1421681.8824.5640.56علوم حاسوبذكرصهٌب عابد عبداالله عبدهللا912203826

غير هقبول671391.6327.4940.49علوم حاسوبذكرصادق صدلً عبدالمجٌد سلطان922211321

غير هقبول1031386.525.9538.95علوم حاسوبأنثىسماح مطهر دمحم رسام932204901

غير هقبول851383.8825.1638.16علوم حاسوبأنثىنوال طارش احمد سلطان942208597

غير هقبول1041479.2523.7837.78علوم حاسوبذكرعبدالرحمن توفٌك ردمان عبدالخالك952204160

غير هقبول651188.7526.6337.63علوم حاسوبأنثىتسنٌم صادق لاسم عبدهللا الهمدان962203659ً

غير هقبول1021280.7524.2336.23علوم حاسوبذكرعلً عبدالرحٌم هزاع احمد972215475

غير هقبول26891.2527.3835.38علوم حاسوبأنثىاسماء رشاد ٌوسف احمد الٌوسف982212129ً

غير هقبول291179.2523.7834.78علوم حاسوبذكردمحم نبٌل راوح طه الممطري992210762

غير هقبول62880.8824.2632.26علوم حاسوبمنٌر توفٌك طارش سٌف1002211203

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة لشئون الطلبة عمٌــــد الكلٌــــة           المسجل العام لجنة الكنترول والتصحٌح اآللً


