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(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%

هقبول28245291.7527.5379.53تسوٌكابراهٌم ناجً علً علً الصوف11912630ً

هقبول22264882.524.7572.75تسوٌكندٌم علً عبدهللا عبدالحمٌد21910022

هقبول20244485.3825.6169.61تسوٌكاشرف عبدالغنً علً دحان31920947

هقبول14243892.7527.8365.83تسوٌكعدل عبدالسالم سرحان ممبل41912067

هقبول24164078.7523.6363.63تسوٌكمظهر علً منصور دمحم51906625

هقبول2218407823.4063.40تسوٌكعبدهللا احمد ممبل احمد61918861

هقبول14223689.3826.8162.81تسوٌكاحمد ناصر دمحم حسن71908143

هقبول18203880.3824.1162.11تسوٌكاٌاد خالد دمحم سعٌد81914019

هقبول16203683.525.0561.05تسوٌكنجٌب علً فارع احمد صالح91917666

هقبول16203683.525.0561.05تسوٌكدمحم عبدهللا احمد بن احمد101911941

هقبول2883683.2524.9860.98تسوٌكدمحم عبدهللا احمد لائد السلم111905594ً

هقبول14203487.526.2560.25تسوٌكعبدالرحمن علً دمحم عبدهللا121919328

هقبول2843293.2527.9859.98تسوٌكدمحم عبدالرحمن ملهً صالح131909430

هقبول14183292.3827.7159.71تسوٌكاحمد فؤاد سعٌد دمحم141918974

هقبول20163678.2523.4859.48تسوٌكعبدالرحمن دمحم عبدالمادر غالب151912800

هقبول14223676.3822.9158.91تسوٌكسهى فائد حسن احمد سٌف الشمٌري161909650

هقبول2483289.6326.8958.89تسوٌكعبدهللا سعٌد لائد عبده العرٌم171916513ً

هقبول20143482.3824.7158.71تسوٌكمعاذ بكٌل علً هائل الشمٌري181913586

هقبول12203287.7526.3358.33تسوٌكحلمً عادل لائد ممبل191914644

هقبول1420348124.3058.30تسوٌكمصطفى سٌف دمحم ناشر اسعد201916126

هقبول22103287.526.2558.25تسوٌكاشرف عبد الرحمن سٌف عبده211910931

هقبول2483287.526.2558.25تسوٌكجالل عبدالماهر دمحم لاسم الماض221920393ً

هقبول12203287.1326.1458.14تسوٌكوائل احمد عبدهللا دمحم231909169

هقبول12203285.8825.7657.76تسوٌكاسامه مالن علً دمحم النخالن241920777ً

هقبول20123285.7525.7357.73تسوٌكعبدالمجٌد سامً عبدالمجٌد عبدالرلٌب251912107

هقبول16183478.7523.6357.63تسوٌكاصٌل عبده مهدي احمد261909716

هقبول1816347823.4057.40تسوٌكمالن دمحم عبده ممبل271916839

هقبول12203284.525.3557.35تسوٌكلوٌن احمد عبدهللا احمد دحوه281905571

هقبول22123477.7523.3357.33تسوٌكعاهد عبده مهٌوب دمحم291903136

هقبول20103090.6327.1957.19تسوٌكدمحم نبٌل عبدالجلٌل فائد301914164
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هقبول20143476.8823.0657.06تسوٌكصالح حسن عبدالواحد احمد311911421

هقبول18163476.7523.0357.03تسوٌكاحمد فوزي منصور دمحم321904158

هقبول1420347622.8056.80تسوٌكودٌع سٌف دمحم سٌف سنان331909888

هقبول2483281.524.4556.45تسوٌكاحمد احمد عبدالجبار عبده341921144

هقبول14163086.7526.0356.03تسوٌكاشرف عبده احمد عبده عثمان351920940

هقبول20103086.6325.9955.99تسوٌكاصٌل لائد دمحم حسن االصاب361913736ً

هقبول16143086.525.9555.95تسوٌكسٌف ابراهٌم سٌف عبده371921160

هقبول12183085.1325.5455.54تسوٌكدمحم فواز دمحم عبدالمجٌد381919636

هقبول1812308525.5055.50تسوٌكمطهر دمحم مطهر صالح391911867

هقبول228308525.5055.50تسوٌكاسعد علً هزاع عبدالخالك الشرعب401905309ً

هقبول1814327723.1055.10تسوٌكبشار دمحم عبده ابراهٌم سنان411908561

هقبول18143276.1322.8454.84تسوٌكماهر طاهر دمحم سٌف421917617

هقبول14142887.8826.3654.36تسوٌكمالن احمد عبدالواحد الرمٌمة431908270

هقبول8182693.1327.9453.94تسوٌكدمحم منٌر عبده عثمان441920257

هقبول206269327.9053.90تسوٌكمدٌن دمحم علً احمد الزٌادي451913130

هقبول16143079.6323.8953.89تسوٌكدمحم عبدهللا سٌف عبدهللا461916825

هقبول14163078.6323.5953.59تسوٌكسحر عبدهللا ناجً لائد471909231

هقبول1614307823.4053.40تسوٌكحمزة عبدالمادر علً دمحم الرمٌمة481911008

هقبول18123077.6323.2953.29تسوٌكاحمد عبدالمادر احمد غالب491903139

هقبول12142690.6327.1953.19تسوٌكعز الدٌن دمحم احمد عبدالفتاح501913827

هقبول10182883.6325.0953.09تسوٌكدمحم ٌاسر عبدالجلٌل المرٌش511913452

هقبول16102689.7526.9352.93تسوٌكعبدهللا دمحم حمود احمد521905043

هقبول2283076.2522.8852.88تسوٌكادٌب عفٌف احمد ابراهٌم531903984

هقبول1882689.526.8552.85تسوٌكعبدالبالً حمود لائد عل541911245ً

هقبول16122882.7524.8352.83تسوٌكاشرف رشاد عبدالرحمن ثابت551918583

هقبول14122689.3826.8152.81تسوٌكامجد جمٌل دمحم احمد اسماعٌل العبس561916493ً

هقبول1614307622.8052.80تسوٌكضٌاء عبدالسالم دمحم عبدالحمٌد571903143

هقبول18102882.3824.7152.71تسوٌكعرفات حسن احمد عبادي581916132

هقبول8182688.6326.5952.59تسوٌكعبدالمادر فؤاد احمد حسن591916834

هقبول16102687.3826.2152.21تسوٌكعامر عبدهللا عبدالمجٌد عبدالحمٌد601913442
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هقبول14142880.524.1552.15تسوٌكوجدان صالح نصر سعٌد ناج611912467ً

هقبول1412268625.8051.80تسوٌكزٌد عبدالنور علً دمحم اسعد621904396

هقبول12162878.6323.5951.59تسوٌكدمحم عبدالواحد دمحم مهٌوب الشٌبان631913917ً

هقبول16122878.523.5551.55تسوٌكمكرم احمد صدام دمحم البحر641913905

هقبول14142878.3823.5151.51تسوٌكالٌاس منصور سعد651917176

هقبول14122684.8825.4651.46تسوٌكباسم حسن عبده عباس661912438

هقبول1216287823.4051.40تسوٌكعزالدٌن عارف فائد نصر671908556

هقبول14142877.523.2551.25تسوٌكاحمد دمحم عبده عالم681917627

هقبول14142877.1323.1451.14تسوٌكمراد مهٌوب علً ناج691916230ً

هقبول1414287723.1051.10تسوٌكصالح مشرف عبدالولً احمد701903989

هقبول16102683.6325.0951.09تسوٌكجمٌل نعمان حسان مهٌوب العزٌزي711914513

هقبول12142683.6325.0951.09تسوٌكصالح سعٌد دمحم عثمان الربٌع721920646ً

هقبول1412268324.9050.90تسوٌكاحمد علً احمد احمد731920790

هقبول1882682.8824.8650.86تسوٌكرافت عبدالغنً عبدهللا عبده741912949

هقبول14122682.8824.8650.86تسوٌكدمحم ادٌب عبده دمحم حسن751917872

هقبول6182489.526.8550.85تسوٌكدمحم علً دمحم لاسم الغزال761920742ً

هقبول12142682.524.7550.75تسوٌكحسن علً عبده سٌف حسان771919831

هقبول222248926.7050.70تسوٌكعبدالغنً انور عبدالغنً حسان781910666

هقبول12122488.8826.6650.66تسوٌكاحمد عادل محسن احمد791913689

هقبول12162875.1322.5450.54تسوٌكرٌان عادل دمحم ضبعان801910032

هقبول6182488.3826.5150.51تسوٌكماجد دمحم احمد نعمان الجهالن811913901ً

هقبول2082874.8822.4650.46تسوٌكدمحم عادل عبدالجلٌل عبدهللا821913079

هقبول14142874.522.3550.35تسوٌكدرهم عبدهللا درهم لاسم831922052

هقبول14142874.1322.2450.24تسوٌكانس انٌس سعٌد مهٌوب841913928

هقبول1882680.7524.2350.23تسوٌكدمحم احمد احمد حسن الشرعب851908896ً

هقبول10142487.2526.1850.18تسوٌكدمحم عارف انور دائل الشمٌري861915416

هقبول16102679.1323.7449.74تسوٌكموسى دمحم دبوان عبدالعلٌم871914134

هقبول10142485.6325.6949.69تسوٌكعبدهللا عبدالسالم دمحم عل881909834ً

هقبول1882678.7523.6349.63تسوٌكدمحم وهب دمحم عبدالولً الرمٌمة891904394

هقبول204248525.5049.50تسوٌكعبدربه منصور علً حسن النجاش901915000ً
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هقبول8182678.2523.4849.48تسوٌكدمحم نصر دمحم عبدالمحمود911913098

هقبول1882678.1323.4449.44تسوٌكامجد علً غالب احمد اللبٌن921906382

هقبول14102484.6325.3949.39تسوٌكصالح غازي احمد دمحم931909216

هقبول1482291.2527.3849.38تسوٌكمعٌد عادل عبدالرلٌب احمد صالح941907532

هقبول14122677.3823.2149.21تسوٌكزائد سلطان عبده دمحم الشٌبان951909054ً

هقبول14122676.8723.0649.06تسوٌكذي ٌزن دمحم علً ٌحٌى العواض961914211ً

هقبول12122482.7524.8348.83تسوٌكٌونس علً عبدالموي الرمٌمه971910846

هقبول10142482.6324.7948.79تسوٌكعفٌف سعٌد دمحم احمد981913892

هقبول1482289.2526.7848.78تسوٌكهدٌل عبدالحمٌد علً عبدهللا991908624

هقبول16102675.6322.6948.69تسوٌكاحمد عبدهللا دمحم عل1001906565ً

هقبول14122675.3822.6148.61تسوٌكهشام فاروق لاسم راجح1011917783

هقبول14122675.3822.6148.61تسوٌكاٌمن امٌن دمحم عبده1021907251

هقبول16102675.2522.5848.58تسوٌكعاصم عبد الجلٌل على غالب1031915278

هقبول1210228826.4048.40تسوٌكرٌاض احمد حازم فرحان1041916457

هقبول1482287.7526.3348.33تسوٌكشهاب علً عبدالغنً عبداللطٌف1051909684

هقبول12122480.524.1548.15تسوٌكٌاسٌن حمٌد دمحم حمٌد1061906130

هقبول10122286.8826.0648.06تسوٌكاكرم عبدالفتاح دمحم احمد1071911602

هقبول10122286.525.9547.95تسوٌكابراهٌم جمٌل دمحم لاسم1081911794

هقبول1682479.523.8547.85تسوٌكنجٌب عبدالوارث دمحم عبده1091903644

هقبول12102286.1325.8447.84تسوٌكمدٌن محفوظ عبدهللا دمحم1101910194

هقبول1642092.3827.7147.71تسوٌكطاهر سعٌد احمد دمحم1111914116

هقبول168247923.7047.70تسوٌكعبدالفتاح جمٌل دمحم سعٌد1121909602

هقبول8122092.2527.6847.68تسوٌكدمحم عبدالباسط عبدالرب نعمان1131909340

هقبول14102478.7523.6347.63تسوٌكزٌد دمحم سعٌد لاسم1141909487

هقبول10122285.2525.5847.58تسوٌكالٌاس مصطفى سالم الٌوسف1151909748ً

هقبول14102478.2523.4847.48تسوٌكامجد عبدالحكٌم بشر اسعد1161911939

هقبول1482284.8825.4647.46تسوٌكحامد فهمً عبدالرب عل1171910465ً

هقبول1462091.2527.3847.38تسوٌكحسام دمحم احمد عبدالغنً غالب1181918544

هقبول1462090.7527.2347.23تسوٌكسامً فٌصل عبدالغنً حسن1191910971

هقبول12122477.3823.2147.21تسوٌكانور عبدهللا عبده دمحم1201917155
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هقبول14102477.3823.2147.21تسوٌكصفوت عبدالرحمن عبدالمادر لاسم الخطٌب1211909333

هقبول148228425.2047.20تسوٌكضٌاء دمحم حمٌد دمحم مدهش1221911197

هقبول10122283.8925.1747.17تسوٌكاسامة فؤاد سعٌد لائد1231918336

هقبول14102477.1323.1447.14تسوٌكدمحم توفٌك عبدالماجد مهٌوب1241910810

هقبول1662283.525.0547.05تسوٌكخالد دمحم سعٌد دمحم1251905383

هقبول14102476.6322.9946.99تسوٌكدمحم احمد سعٌد احمد1261911517

هقبول1662283.1324.9446.94تسوٌكباسم علً سالم عل1271912345ً

هقبول12122476.2522.8846.88تسوٌكلحطان مصلح دمحم لاسم1281912454

هقبول8162476.2522.8846.88تسوٌكاسامه كامل عبدالحمٌد علً العرٌم1291907385ً

هقبول12122476.2522.8846.88تسوٌكجهاد عبدهللا سلطان صالح1301902461

هقبول8162476.2522.8846.88تسوٌكودٌع سلطان سعٌد حزام اللبٌن1311912284

هقبول10122282.8824.8646.86تسوٌكعبدهللا دمحم حسن عبده1321920951

هقبول14102476.1322.8446.84تسوٌكعبدهللا دمحم حمود مهٌوب1331919084

هقبول168247622.8046.80تسوٌكمروان دمحم لحطان دمحم1341916459

هقبول1862475.8822.7646.76تسوٌكاحمد محمود دمحم احمد1351916642

هقبول6162282.524.7546.75تسوٌكدمحم نجٌب دمحم سعٌد1361916236

هقبول14102475.6322.6946.69تسوٌكدمحم حمود احمد سعد1371908503

هقبول14102475.6322.6946.69تسوٌكفائز محمود عبده دمحم عل1381904411ً

هقبول10142475.6322.6946.69تسوٌكوجدان عبدالخالك دمحم سعٌد المدس1391906483ً

هقبول1282088.8826.6646.66تسوٌكعبدالواسع احمد دمحم االشول1401915371

هقبول1462088.7526.6346.63تسوٌكمحمود عبداللطٌف دمحم احمد المرش1411909125ً

هقبول1682475.3822.6146.61تسوٌكضٌاء احمد دمحم سٌف1421921189

هقبول1462088.6326.5946.59تسوٌكرٌاض عبدالملن سٌف عبدالغن1431920519ً

هقبول1462088.526.5546.55تسوٌكزٌاد رزاز عبده احمد الشمٌري1441913904

هقبول6142088.3826.5146.51تسوٌكدمحم اسماعٌل دمحم ابوالغٌث1451916782

هقبول12122474.8822.4646.46تسوٌكعبدهللا غٌالن لاٌد دمحم1461909646

هقبول1682474.522.3546.35تسوٌكاحمد عبدالوارث دمحم مسعد اسماعٌل1471911759

هقبول2042474.3822.3146.31تسوٌكمدٌن عبدالحمٌد دمحم هزاع1481913267

هقبول1282087.6326.2946.29تسوٌكوجدان ابراهٌم علً دمحم1491909551

هقبول14102474.1322.2446.24تسوٌكخالد دمحم خالد فرحان1501911942
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غير هقبول1642087.3826.2146.21تسوٌكاكرم عبدالموي حمود دمحم1511919620

غير هقبول1462086.8826.0646.06تسوٌكرٌدان جازم عبدهللا ثابت1521907347

غير هقبول12102279.7523.9345.93تسوٌكسعٌد ناصر سعٌد راوح1531914918

غير هقبول1282086.3825.9145.91تسوٌكعبدالرحمن جمٌل هزاع احمد1541910608

غير هقبول108189327.9045.90تسوٌكانور صادق دمحم عبدهللا1551912834

غير هقبول10122279.6323.8945.89تسوٌكهشام احمد علً عبدهللا1561909977

غير هقبول6121892.8827.8645.86تسوٌكدمحم خالد دمحم دمحم صالح1571915918

غير هقبول10122279.2523.7845.78تسوٌكشاكر فهمً هائل دمحم ثابت1581914013

غير هقبول8142278.523.5545.55تسوٌكشمسان احمد عبدهللا شمسان1591905513

غير هقبول1842278.3823.5145.51تسوٌكامجد عٌدهللا سلطان صالح1601917340

غير هقبول1662278.1323.4445.44تسوٌكنبٌل رشاد احمد غالب1611900593

غير هقبول1842277.8823.3645.36تسوٌككمال علً عبده ممبل1621916838

غير هقبول1842277.3823.2145.21تسوٌكعبدالسالم عباس دمحم احمد الشٌبان1631912044ً

غير هقبول1482277.2523.1845.18تسوٌكاحمد دمحم عبدهللا صالح1641910618

غير هقبول1462083.6325.0945.09تسوٌكسمٌر سلطان دمحم ثابت1651909145

غير هقبول8122083.3825.0145.01تسوٌكعمر دمحم علً بشر1661909812

غير هقبول12102276.6322.9944.99تسوٌكعبداالله جمٌل حسن زٌد1671914866

غير هقبول8142276.522.9544.95تسوٌكاحمد عبدهللا احمد حسن1681914744

غير هقبول1210227622.8044.80تسوٌكالحسن سعٌد حسن خالد1691906029

غير هقبول166227622.8044.80تسوٌكعبدالولً دمحم عبدالولً مهٌوب1701918796

غير هقبول12102275.7522.7344.73تسوٌكخلٌفة مكرم عبدهللا عل1711911830ً

غير هقبول164208224.6044.60تسوٌكعمر ناجً سعٌد ناج1721913545ً

غير هقبول1662274.722.4144.41تسوٌكفواز خالد علً بن علً المعمري1731911707

غير هقبول1642081.1324.3444.34تسوٌكمعتصم دمحم عبدهللا شاٌف الباز1741916298

غير هقبول8101887.7526.3344.33تسوٌكرعد خلٌل دمحم عل1751920813ً

غير هقبول10122274.3822.3144.31تسوٌكمهدي عبدهللا حسن احمد1761913828

غير هقبول1662274.1322.2444.24تسوٌكدمحم عبدالرلٌب عبدالوهاب عبدهللا1771916078

غير هقبول1081887.3826.2144.21تسوٌكعامر دمحم حامد عبدالحمٌد1781919723

غير هقبول126188726.1044.10تسوٌكابراهٌم احمد عبدالواسع ناج1791912180ً

غير هقبول1282079.8823.9643.96تسوٌكاحمد سعٌد سعٌد احمد العسل1801915012ً
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غير هقبول8122079.8823.9643.96تسوٌكبشٌر سعٌد احمد بشٌر1811909918

غير هقبول1282079.523.8543.85تسوٌكعزالدٌن حمٌد سلطان عبده الفمٌه1821912969

غير هقبول8122078.7523.6343.63تسوٌكاحمد ماجد لائد دمحم سالم االصبح1831909279ً

غير هقبول6142078.523.5543.55تسوٌكعبد الرحٌم عبده علً احمد1841914097

غير هقبول144188525.5043.50تسوٌكعبدالرحمن عمر دمحم علً ناج1851911829ً

غير هقبول1061691.6327.4943.49تسوٌكصدام حسن عبدالجبار حزام1861919559

غير هقبول1061691.6327.4943.49تسوٌكحسام عبدالرحٌم هزاع احمد1871910603

غير هقبول10102077.8823.3643.36تسوٌكعبدالرحمن عادل علً عثمان1881920866

غير هقبول1282077.7523.3343.33تسوٌكسلمان عبده دمحم ابكر1891918411

غير هقبول610169127.3043.30تسوٌكدمحم سعٌد لائد عبده العرٌم1901916524ً

غير هقبول88169127.3043.30تسوٌكدمحم حمٌد سعٌد خالد الشماري1911915400

غير هقبول6121884.2525.2843.28تسوٌكعبدالملن علً احمد عبداالله الجماع1921905282ً

غير هقبول1081884.2525.2843.28تسوٌكدمحم عبده سعٌد مهٌوب1931909807

غير هقبول8122077.3823.2143.21تسوٌكعالء عبدالحفٌظ دمحم لاسم1941910802

غير هقبول108188425.2043.20تسوٌكاحمد معاذ عبدهللا عثمان الحبٌب1951910103

غير هقبول10102077.2523.1843.18تسوٌكدمحم احمد لائد علً الصغٌر1961912852

غير هقبول1081883.7525.1343.13تسوٌكدمحم عادل مهٌوب دمحم1971903748

غير هقبول10102076.7523.0343.03تسوٌكعاصم مفٌد علً دمحم عبده1981909074

غير هقبول10102076.6322.9942.99تسوٌكاصٌل مدهش احمد دمحم1991914120

غير هقبول8122076.3822.9142.91تسوٌكاٌهاب احمد مهٌوب عبده صالح الحبٌب2001912448

غير هقبول10102076.1322.8442.84تسوٌكوهٌب عبده دمحم سعٌد2011904058

غير هقبول128207622.8042.80تسوٌكمراد احمد سعٌد لاسم2021912396

غير هقبول1642075.522.6542.65تسوٌكفؤاد شرف ثابت عبدهللا2031920800

غير هقبول1621881.7524.5342.53تسوٌكٌوسف رشاد دمحم ثابت العاطف2041905930ً

غير هقبول1061688.3826.5142.51تسوٌكابراهٌم ممبل حسن حمادي2051912450

غير هقبول164207522.5042.50تسوٌكفهمً احمد احمد عل2061914666ً

غير هقبول1081881.524.4542.45تسوٌكحمدي ناجً سٌف سالم2071920732

غير هقبول1061688.1326.4442.44تسوٌكفواز عبدهللا علً مرشد2081910800

غير هقبول1241686.6325.9941.99تسوٌكعبدهللا علً عبدهللا الحاج2091910342

غير هقبول6101686.525.9541.95تسوٌكٌسرى عبد الرحٌم عبده سٌف2101910647
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غير هقبول1261879.6323.8941.89تسوٌككمال علً مرشد االسعدي2111916155

غير هقبول1081879.6323.8941.89تسوٌكدمحم عبدالواسع عبدالوهاب عبدالجبار2121920808

غير هقبول881686.2525.8841.88تسوٌكعبدهللا حمٌد دمحم حمٌد2131908961

غير هقبول108187923.7041.70تسوٌكسامر لاسم غالب بن غالب2141912965

غير هقبول810187923.7041.70تسوٌكعبدالمجٌد احمد راجح دمحم سعٌد2151909065

غير هقبول1081878.8823.6641.66تسوٌكاحمد عبدالوهاب دمحم عبدالولً الجنٌد2161912405

غير هقبول1081878.2523.4841.48تسوٌكسورٌا عبدالمادر سعٌد احمد2171905575

غير هقبول881684.7525.4341.43تسوٌكوسٌم سعٌد عبد هللا دمحم2181918315

غير هقبول1261877.8823.3641.36تسوٌكرزاز فٌصل عبدالجلٌل حٌدره2191919887

غير هقبول1241683.8825.1641.16تسوٌكدمحم عبدالموي دمحم سٌف2201919019

غير هقبول1261877.1323.1441.14تسوٌكعبدهللا عبدالباسط سعٌد لائد2211916327

غير هقبول881683.6325.0941.09تسوٌكعمبة دمحم غالب سعٌد2221920225

غير هقبول861490.2527.0841.08تسوٌكامٌر دمحم حسن عمالن الحسن2231913872ً

غير هقبول1061683.525.0541.05تسوٌكدمحم حمدي دمحم عبدهللا2241909112

غير هقبول881683.3825.0141.01تسوٌكجالل رٌاض علً دمحم2251912493

غير هقبول881682.7524.8340.83تسوٌكعبد الرحمن علً عبدهللا ابراهٌم2261918647

غير هقبول1061682.524.7540.75تسوٌكاسحاق طه دمحم عبدهللا2271920492

غير هقبول1061681.8824.5640.56تسوٌكاحمد حمود احمد الحمٌري2281919144

غير هقبول1081874.6322.3940.39تسوٌكاسماء ٌاسٌن دمحم دمحم2291909372

غير هقبول106168124.3040.30تسوٌكعٌسى منصور حسٌن لائد الدالع2301910053ً

غير هقبول881680.2524.0840.08تسوٌكزكرٌا دمحم سعٌد لاسم2311910225

غير هقبول1401486.1325.8439.84تسوٌكعلً عبدالجبار علً لطف2321917483

غير هقبول881679.3823.8139.81تسوٌكثرٌا دمحم عبدالوهاب عبدهللا2331918571

غير هقبول6101679.1323.7439.74تسوٌكدمحم ٌحً سعٌد دمحم حسن2341915911

غير هقبول6101679.1323.7439.74تسوٌكرفعت دمحم عبدالسالم هزاع2351904194

غير هقبول106167923.7039.70تسوٌكٌوسف سلطان دائل دمحم2361909610

غير هقبول4121678.6323.5939.59تسوٌكامجد نعمان ناجً سٌف2371909304

غير هقبول881678.523.5539.55تسوٌكخدٌجة علً محسن الوهبان2381914036ً

غير هقبول881678.523.5539.55تسوٌكدمحم منٌر عبدهللا احمد االنس2391913233ً

غير هقبول1241678.3823.5139.51تسوٌكدمحم عبدالماهر احمد سٌف2401912971
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غير هقبول881678.3723.5139.51تسوٌكعبدهللا دمحم سٌف عبده شمسان2411904313

غير هقبول1241677.8823.3639.36تسوٌكعبدالستار عمٌل عبدالستار لاسم2421911518

غير هقبول1061677.3823.2139.21تسوٌكوسام علً عبده رزٌك حسان2431910456

غير هقبول1241677.1323.1439.14تسوٌكمعاذ امٌن هائل سعٌد2441912188

غير هقبول881677.1323.1439.14تسوٌكاحمد عبدالباري عبدالمادر علً الرمٌمة2451904974

غير هقبول1061677.1323.1439.14تسوٌكوائل درهم عبدالوهاب دمحم2461912984

غير هقبول1041483.6325.0939.09تسوٌكمهٌب عبدالسالم دمحم عبدهللا2471910079

غير هقبول1241676.8823.0639.06تسوٌكعبدالحك احمد عبدالحك مهٌوب2481902455

غير هقبول1061676.6322.9938.99تسوٌكبشار عبدالوهاب احمد حامد2491918798

غير هقبول6101676.2522.8838.88تسوٌكعماد عبده علً لاسم الوهري2501917157

غير هقبول1601676.2522.8838.88تسوٌكاحمد عبدالواسع دمحم احمد2511913772

غير هقبول1061676.1322.8438.84تسوٌكاٌمن دمحم حسن حسان2521912747

غير هقبول124167622.8038.80تسوٌكعبدالحكٌم محمود حمود ناجً الشجاع2531903376

غير هقبول881675.3822.6138.61تسوٌكرهٌب منصور غالب عبده2541917275

غير هقبول1241675.2522.5838.58تسوٌكصالح عبدالولً عبده دمحم2551920832

غير هقبول881674.3822.3138.31تسوٌكعمر مختار مرشد ثابت الدبع2561902465ً

غير هقبول881674.2522.2838.28تسوٌكاسامه خالد دمحم عبده حسان جباري2571909246

غير هقبول861479.6323.8937.89تسوٌكحمزه عبدالرحمن عبدهللا لائد2581903115

غير هقبول104147923.7037.70تسوٌكحمود علً عبدالكرٌم عبده2591912889

غير هقبول481284.7525.4337.43تسوٌكحبٌب عبدالحبٌب دمحم فاضل2601911106

غير هقبول681477.523.2537.25تسوٌكموسى حاشد عبده امٌن2611911903

غير هقبول48128425.2037.20تسوٌكدمحم احمد حسٌن الخضر2621911733

غير هقبول861477.2523.1837.18تسوٌكاٌمن مبارن دمحم علً حسن2631909289

غير هقبول841283.7525.1337.13تسوٌكٌسلم طه حمٌد النمٌب2641910304

غير هقبول104147723.1037.10تسوٌكدمحم عبدهللا سعد دمحم2651906937

غير هقبول122147723.1037.10تسوٌككمال علً عبدهللا احمد عل2661911038ً

غير هقبول681476.6322.9936.99تسوٌكعزٌز هاشم دمحم عبدهللا ناصر2671905558

غير هقبول84128324.9036.90تسوٌكسامً امٌن سعٌد خالد الشرعب2681914941ً

غير هقبول84128324.9036.90تسوٌكاٌهاب عبدهللا احمد راشد2691920197

غير هقبول1041476.1322.8436.84تسوٌكعكرمه شولً درهم ثابت2701909143
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اجواليانجليزيرياضيات

Republic of Yemenالجمهورٌـــة الٌمنٌـــة

Taiz Universityجاهعـــــة تعـــــز

Vice President For  Student Affairsنٌابة رئاسة الجامعة لشئون الطلبة

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 هقبول861475.522.6536.65تسوٌكعمرو عبدالحكٌم سٌف ثابت2711911695

غير هقبول281088.2526.4836.48تسوٌكالٌاس منصور سعٌد حمود2721910772

غير هقبول2101281.3824.4136.41تسوٌكاشرف انور دمحم هاشم دمحم عامر2731917677

غير هقبول861474.522.3536.35تسوٌكنجم عبدالحكٌم عبدالكرٌم عبدهللا2741915944

غير هقبول481279.7523.9335.93تسوٌكدمحم عادل غالب احمد2751910912

غير هقبول66127923.7035.70تسوٌكاحمد مختار علً سلطان العبدل2761913776ً

غير هقبول46108525.5035.50تسوٌكابراهٌم سرحان حمٌد دمحم الربٌع2771908455ً

غير هقبول28108425.2035.20تسوٌكرامً عبدالرلٌب عبدالجلٌل دمحم2781908827

غير هقبول1021277.1323.1435.14تسوٌكمحمود احمد سعٌد ناج2791915947ً

غير هقبول66127723.1035.10تسوٌكدمحم عبدالجلٌل دمحم احمد الواف2801915274ً

غير هقبول1021276.1322.8434.84تسوٌكعبدالمطلب هاشم دمحم عبدهللا ناصر2811904151

غير هقبول64108224.6034.60تسوٌكدمحم عبدالعزٌز عبده احمد2821908610

غير هقبول661274.7522.4334.43تسوٌكدمحم عبدالواسع حسن احمد2831913836

غير هقبول841274.3822.3134.31تسوٌكمراد مهٌوب دمحم احمد2841910458

غير هقبول481274.1322.2434.24تسوٌكسلٌمان احمد عبدالرحمن عوض2851914557

غير هقبول281080.524.1534.15تسوٌكاحمد خالد دمحم سرحان ناج2861911865ً

غير هقبول1001079.6323.8933.89تسوٌكدمحم عبده حسان لاسم2871909990

غير هقبول641078.3823.5133.51تسوٌكٌونس احمد صالح ناج2881912381ً

غير هقبول28107823.4033.40تسوٌكعبدالرحمن سمٌر سعٌد احمد2891909472

غير هقبول641077.8823.3633.36تسوٌكابو بكر بجاش عثمان حٌدر2901907682

غير هقبول461077.523.2533.25تسوٌكدمحم عبدالرحٌم هزاع احمد2911909247

غير هقبول821076.7523.0333.03تسوٌكعبدهللا فٌصل دمحم عبدهللا2921920641

غير هقبول821076.6322.9932.99تسوٌكعادل عبدهللا لائد سالم الرٌاش2931907176ً

غير هقبول461076.6322.9932.99تسوٌكادرٌس عبدالمجٌد عبدالعزٌز فرحان2941906019

غير هقبول62877.1323.1431.14تسوٌكاحمد عبدالرحمن احمد عبده المٌري2951908911

غير هقبول00086.6325.9925.99تسوٌكعبدالحفٌظ احمد دمحم سٌف2961920771

غير هقبول00081.8824.5624.56تسوٌكعالء عبدالمؤمن احمد لائد2971914747
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