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وزارة التعليم العالي والبحث العلم
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نيابة شؤون الطالب

اإلدارة العامة للقبول والتسجيل

كشف بالطالب المتقدمين المتحانات المنافسة على القبول للعام الجامعي 2022-2023 م

رسم حر - علميالمقرر :هندسة معماريةالتخصص :الهندسة والبترولالكلية :

1القاعة رقم :15/09/2022التاريخ :كلية الهندسة والبترول فلكالمركز :

الرغبة األولى :

م
رقم

التنسيق
التوقيعالرغبة األولىاالسم

نسبة

الثانوية

94.63ابراهيم احمد سالم عيسى بن شيبان122017691

222009021
ابراهيم رمضان عوض احمد

باخريصة
82.75هندسة معمارية

ابراهيم شوقي سالم احمد مسيعد322014171
هندسة إلكترونية

واتصاالت
81.88

89.5ابراهيم صالح بركات عبدا� باوزير422006120

522010260
ابراهيم عبدالحافظ عمر احمد

العشملي
89.25

622004131
ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم احمد

النجار
90هندسة مدنية

722016561
ابراهيم عبدا� ابراهيم عبدا�

بامختار
93.38هندسة معمارية

92.88ابراهيم علي محفوظ علي جوبان822000601

95.5ابوبكر زين محمد الجنيد922010741

92ابوبكر عمر سالم محمد بن سلم1022005840

97.75هندسة مدنيةابوبكر محمد ابوبكر البكري باعلي1122006051

87.13هندسة مدنيةابوبكر محمد صالح ثابت1222007271

98.15اثير محمد سعيد باعيسى1322004160

86.63هندسة مدنيةاحمد انيس عوض صالح باعنتر1422007191

85.75هندسة معماريةاحمد خالد احمد فرج بو سبعه1522004210

84.5هندسة معماريةاحمد خالد صالح عبدا� اليماني1622006310



89احمد راضي غازي احمد بن هالبي1722006540

85.25هندسة معماريةاحمد سالم سعد سالمين الشنيني1822015451

82.25هندسة مدنيةاحمد سالم محفوظ هادي بن دغر1922016331

87.63هندسة معماريةاحمد سعيد محمد سعيد العمودي2022008071

86.5هندسة معماريةاحمد عادل علي أحمد باسالمه2122016511

80.38أحمد عبد ا� علي يسلم باحاج2222011930

84.5هندسة مدنيةأحمد عبدا� أحمد عبدا� باحمادي2322023501

89.63احمد عبدا� محمد عبدا� العطاس2422002620

85.63هندسة معماريةاحمد علي ابوبكر احمد باشراحيل2522001581

96.5هندسة مدنيةاحمد عمر احمد سالم بن عقيل2622001351

83هندسة مدنيةاحمد مازن احمد علي بن مزروع2722016371

93.63هندسة مدنيةاحمد محمد ابوبكر سالم العمودي2822004780

90.88احمد محمد ابوبكر سليمان الزبيدي2922016271

92.63احمد محمد احمد قائد النهمي3022009970

84هندسة بتروليةاحمد محمد احمد ناصر بن عبدات3122022761

80.75هندسة معماريةأحمد نبيل أحمد عبيد بن سويلمين3222003291

87.25هندسة مدنيةاحمد نبيه محمد سعيد باحميش3322009161

87.75هندسة معماريةاحمد ياسين نصر سعيد الجبيلي3422007180

89.38هندسة معماريةاحمد يسلم محمد عمر عبد3522020301

95.75هندسة معماريةاروى ابوبكر احمد باوزير3622000501

94.33هندسة بتروليةاسامة احمد عبود سالم عشميل3722020241

83.25هندسة حاسوباسامة صالح سالم عبيد باخلعه3822007401

83.75هندسة معماريةاسامة صالح عوض سالم شاووش3922023721

94.13هندسة معماريةاسراء فؤاد سالم مبارك باربود4022008431
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