
 جامعة الفرات االوسط التقنٌة 

                                              الكلٌة التقنٌة االدارٌة / كوفة 

  9109/9191المحاسبة للعام الدراسً  تقنٌات أسماء المتقدمٌن للدراسات العلٌا لقسم         

 درجة االمتحان التنافسً ولــــــــــــاة القبـــــــــقن الربــــــــــاعـــــــً البــــــــــــــــم الطـــــــــــاس ت

 29.6 االمتٌازات هٌفاء كاظم إبراهٌم حمزة 0

 2019 نفقة خاصة نور قاسم حمٌد ٌاسر 9

 10.1 نفقة خاصة  احمد زهٌر جادر ضٌدان 2

 9916 نفقة خاصة دالٌا عبد األمٌر حمزة حسن 1

 2016 نفقة خاصة ثامر كاظم عبدحسٌن  5

 9911 نفقة خاصة  االء كاظم عبٌد غٌدان 6

 5911 القبول العام  مرٌم مسافر عبٌس نور 7

 26 القبول العام حٌدر محمد شاكر عبد الحسٌن 8

 21 القبول العام دعاء سرحان عبادي طرد 9

 19 القبول العام رحٌم رعد حمٌد محمد 01

 92 القبول العام جبرانتظار جبر علً  00

 18 القبول العام سارة راجً ناجً عطٌة 09

 2718 القبول العام  حسام حسٌن عودة ماهً  02

 9716 القبول العام علٌاء عبد الجلٌل دلً مجول 01

 1811 القبول العام نور حمزة سلمان خفٌت 05
 

  1/7/9109 -9من للفترة تكون فترة تقدٌم االعتراضات على النتائج  -مـــــــــــــــالحظة :

 

 



 جامعة الفرات االوسط التقنٌة 

                                    الكلٌة التقنٌة االدارٌة / كوفة 

  9109/9191للعام الدراسً  تقنٌات إدارة االعمالأسماء المتقدمٌن للدراسات العلٌا لقسم                                                      

 درجة االمتحان التنافسً ولــــــــــــاة القبـــــــــقن الربـــــــــــــــاعً البــــــــــــــــم الطـــــــــــاس ت

 91195 تعوٌض متضررٌن اٌناس حسٌن علوان ٌوسف 0

 1215 ذوي الشهداء حسن عالء محمد جواد راضً  9

 21 ذوي اإلعاقة واالحتٌاجات الخاصة اٌمان عباس علً داوود 2

 9115 سجٌن سٌاسً فاطمة جهاد كحٌط عبد 1

 1115 سجٌن سٌاسً خضٌر عباس محسن شبٌب 5

 25 نفقة خاصة علً كاظم محمد عبد 6

 11 نفقة خاصة صباح مجبل حسٌن جبر 7

 22 نفقة خاصة حسن جواد كاظم شناوة 8

 1915 نفقة خاصة صائب جعفر رغد رائد 9

 نــــم تمتحــــل القبول عام ندى محمد عبٌد راضً 01

 27175 القبول العام نور الهدى سلمان عباس شاوردي 00

 52175 القبول العام فرح علً عبد معاوز 09

 1715 القبول العام زمن عرٌبً كرٌم جبر 02

 55159 القبول العام حسن فاضل صالح مهدي 01

 19175 القبول العام سجى خضٌر عبد العالً محمد 05

 11175 القبول العام االء رزاق نعٌم سعدون  06

 08 القبول العام دعاء حسن عبد موسى 07

 21 القبول العام هاجر غانم فرهود عباس  08

 21175 القبول العام مروة كرٌم عبد حمزة 09

 10 القبول العام حٌدر حسٌن عبد زغٌر  91

 ..29 القبول العام اٌالف فلٌح ربٌج تومان  90



 

 

 


