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 الدراسات العليا 
 

2021/2022الدراسات العليا للسنة  الدراسية  برامجالى المتقدمين   
 

برامج قسم تقنيات المحاسبة اوال:  
 

  نفقة خاصة 2+  القبول العام 3: خطة القبول                    : ماجستير تقنيات محاسبةاالول برنامجال

 قائمة بأسماء الطلبة المتقدمين والمدققة استماراتهم

 ت اسم الطالب قناة القبول
جياد عبد نور عبد الرضا ابتهال القبول العام  1 
خطار خصير عباس احمد امتيازات  2 

عمران زيد عبد الكاظم عبد ازهار القبول العام  3 
موسى راضي صباح اسراء القبول العام  4 
هادي حسين علي ايالف القبول العام  5 
جاسم عبد الحسين فاضل حنان القبول العام  6 
حسين فرحان ناجي خديجه القبول العام  7 
عباس زغير جبار زمن القبول العام  8 
جزار ابراهيم عماد زينب القبول العام  9 
علي حسين عامر ساره القبول العام  10 
كريم جليل هادي شهد القبول العام  11 

ياسر محسن غصون القبول العام  12 
احمد ميري احمد مريم النفقة الخاصة  13 

 
 

نفقة خاصة 3+  القبول العام 4: خطة القبول        : ماجستير تقنيات محاسبة الكلفة واالداريةالثانيبرنامج ال  
 

بأسماء الطلبة المتقدمين والمدققة استماراتهم قائمة  

 ت اسم الطالب قناة القبول
شاكر هادي وحيد احمد القبول العام  1 
كاظم علي سمير رغد القبول العام  2 
عذاب حمادي معين نرمين القبول العام  3 

 



 ثانيا: برامج قسم تقنيات ادارة االعمال

 

نفقة خاصة 2+  القبول العام 4: خطة القبول             ماجستير تقنيات ادارة االعمالالبرنامج االول:   

 

 قائمة بأسماء الطلبة المتقدمين والمدققة استماراتهم

 ت اسم الطالب قناة القبول
حسين عباس جابر اسراء القبول العام  1 
يوسف حمد شهاب اشرف امتيازات  2 

عباس امغيض عبد الرضا بنين القبول العام  3 
موسى عبد حسن دعاء القبول العام  4 
علي حسين علي دعاء القبول العام  5 

موسى حمزه كريم رسول النفقة الخاصة  6 
عالوي ابراهيم كاظم زينب القبول العام  7 
 8 حسين عبد نور رحيم ساره القبول العام
حسن قاسم فاخر سحر القبول العام  9 
حسين عباس طالب ضحى القبول العام  10 
 11 حمود الرضاعبد  عجيل عبد الهادي القبول العام
 12 كزار جفات عباس عذراء القبول العام

 13 محمد ناصر عبيد قاسم النفقة الخاصة
 14 صالح عبد نجم محمد القبول العام
 15 رباط محمد نزار منار القبول العام
 16 جاسم عليوي الجليل عبد نجالء القبول العام
 17 راضي عبيد محمد ندى القبول العام

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



نفقة خاصة 3+  القبول العام 3: خطة القبول               ماجستير تقنيات االدارة االستراتيجيةالبرنامج الثاني:   

 

 قائمة بأسماء الطلبة المتقدمين والمدققة استماراتهم

 ت اسم الطالب قناة القبول
 1 ادريس كاظم محمد اسامة القبول العام
 2 جابر مطرود العالي عبد اسراء القبول العام
 3 ناهي رزاق عطاي بشير القبول العام
 4 خفيفس عبا محمد حسن القبول العام
 5 داود محمد جاسم حيدر القبول العام
 6 علي باقر سماعيلا رنا القبول العام
 7 شبيب هادي منقذ زمان القبول العام
 8 دزان ثاني هادي سعاد القبول العام
 9 وبل عبد اهلل عبد الكريم سالم امتيازات
 10 برير عبد العظيم خضير صادق امتيازات

 11 حسين حمدان جبار علي القبول العام
 12 لفته اليذ كدر علي امتيازات
 13 عباس عبد الرضا عبد هبه امتيازات

 


