
الرغبة األويل اسم الطالب رقم البطاقة م
إدارة ماليةأوري دمحم أمحد عثمان النور 126170129
إدارة ماليةآمنة صالح حاج علي حاج احلسن 226170253
إدارة ماليةحسني جالل النور حسب هللا 326170231
إدارة ماليةسحر الزين خمتار السنوسي426170123
إدارة ماليةضرغام دمحم طه دمحم 526170029
إدارة ماليةراهيم ]عرفة الضو موسي إ626170029
إدارة ماليةعلوية خالد دمحماين726170239
إدارة ماليةإدريس إبراهيم سليمان صاحل 826170132
إدارة ماليةابوبكر أمحد عبد العزيز دمحم األمني 926170222

إدارة ماليةأماين ابكر موسي خبت1026170246
إدارة ماليةراين صالح كمال حسن 1126170226
إدارة ماليةدمحم البشري سهاب دمحم احلسن12261700024
إدارة ماليةمهند قسم هللا ميين كروم 1326170140
إدارة ماليةاندر صابر عبد املنعم إبراهيم 1426160096
إدارة ماليةعوض اتج الدين دمحم األمني 1526170229
إدارة ماليةدمحم اسحق دمحم أبراهيم 1626170154
إدارة ماليةدمحم امساعيل دمحم الشاعر 1726170171
إدارة ماليةمناوي آدم أمحد مناوي 1826170018
إدارة ماليةاندر عصام حسن علي1926170189
إدارة ماليةعثمان التوم دمحم عثمان التوم2026170196

جامعة املشرق 
م 2021-2020رغبات الطالب - املستوى الثاين كلية إدارة األعمال 



إدارة ماليةأمحد دمحم املعتصم حامد2126170162
إدارة ماليةاسامة عادل الزبري الصديق2226170177
إدارة ماليةدفع هللا الصديق دفع هللا ابراهيم 2326170050
إدارة ماليةابراهيم ايسر ابراهيم خلف هللا 2426170249
إدارة ماليةابوبكر عمر عبد هللا دمحم أمحد 2526170185
إدارة ماليةاالء كمال فضل هللا احلاج 2626170116
إدارة ماليةأنس حمي الدين عباس علي 2726170217
إدارة ماليةحامت الفاضل حسن دايب 2826170106
إدارة ماليةعبد احلفيظ دمحم عبد الرحيم فرح 2926170125
إدارة ماليةعثمان معاوية عثمان مرسي3026160109
إدارة ماليةعلي ابراهيم عمر حسب هللا 3126170046
إدارة ماليةابوبكر مصطفي خلف هللا 3226170144
إدارة ماليةاهلامشي حسني الشيخ مهين3326170071
إدارة ماليةايناس محزة دمحم فضل 3426160203
إدارة ماليةايناس علي دمحم عبد الرمحن 3526170070
إدارة ماليةمجال النور احلسني عبد هللا 3626170048
إدارة ماليةحافظ دفع هللا ابراهيم 3726171077
إدارة ماليةحسب الرسول اجلاك الصديق3826170129
إدارة ماليةخالد سليمان عبد هللا أمحد3926170201
إدارة ماليةضحي عبد العظيم مدثر4026170180
إدارة ماليةعائشة الفكي دينار الضي 4126170170
إدارة ماليةعبد الباسط اتج الدين دمحم عثمان 4226170056
إدارة ماليةعثمان اجلنيد عثمنان دمحم 4326170057
إدارة ماليةعمر اببكر إدريس دمحم 4426170137
إدارة ماليةدمحم التارج يوسف عمر 4526170160



إدارة ماليةمنذر علي عباس سامل 4626170299
إدارة ماليةهنادي دمحم هارون عبد هللا 4726170181
إدارة ماليةأمحد دمحم عثمان حسن 4826170218
إدارة ماليةجيالين جعفر إبراهيم عبد هللا 4926170172
إدارة ماليةحسان دمحم دمحمخري أمحد 5026170243
إدارة ماليةخليل خليفة دمحم مجعة5126170121


