
 

 

 جامعة الفرات االوسط 
 الكلية التقنية االدارية / كوفة

  الدراسات العليا
 

 2021/2022السنة الدراسية  -في ماجستير تقنيات المحاسبة  المقبولينالطلبة  أسماءو  بنتائج القبول قائمة
 

 الموقف  قناة القبول اسم الطالب الثالثي ت
 مرشح حسب الخطة العامالقبول  ازهار عبد الكاظم عبد زيد عمران 1

 مرشح حسب الخطة  القبول العام ساره عامر حسين علي 2

 مرشح حسب الخطة فرز ثاني القبول العام غصون محسن ياسر سائل 3

 مرشح حسب الخطة فرز ثاني النفقة الخاصة مريم احمد ميري احمد 4

 احمد عباس خصير خطار 5
  امتيازات

 (ذوي الشهداء)
 مرشح خارج الخطة فرز ثاني

 غير مرشح فرز ثاني القبول العام خديجه ناجي فرحان حسين 6

 غير مرشح فرز ثاني القبول العام زمن جبار زغير عباس 7

 غير مرشح فرز ثاني القبول العام ايالف علي حسين هادي  8

 غير مرشح فرز ثاني القبول العام شهد هادي جليل كريم 9

 غير مرشح فرز ثاني القبول العام حنان فاضل عبد الحسين جاسم 10

 غير مرشح فرز ثاني القبول العام زينب عماد ابراهيم جزار 11

 غير مرشح فرز ثاني القبول العام ابتهال عبد الرضا عبد نور 12

 
 

 2021/2022السنة الدراسية  -في ماجستير تقنيات محاسبة الكلفة واالدارية  المقبولينالطلبة  بنتائج القبول وأسماء قائمة
 

 الموقف  قناة القبول اسم الطالب الثالثي ت
 مرشح حسب الخطة القبول العام احمد وحيد هادي شاكر 1

 مرشح حسب الخطة القبول العام رغد سمير علي كاظم 2

 مرشح حسب الخطة القبول العام نرمين معين حمادي عذاب 3

 
 



 

 

 جامعة الفرات االوسط 
 الكلية التقنية االدارية / كوفة

  العليا الدراسات
 

 2021/2022السنة الدراسية  -في ماجستير تقنيات االدارة االستراتيجية  المقبولينالطلبة  بنتائج القبول وأسماء قائمة
 

 الموقف قناة القبول اسم الطالب الثالثي ت
 مرشح حسب الخطة القبول العام اسامة محمد كاظم ادريس 1

 حسب الخطةمرشح  القبول العام حيدر جاسم محمد داود 2

 مرشح حسب الخطة القبول العام حسن محمد عباس خفيف 3

 2مرشح حسب الخطة تنافسي النفقة الخاصة عقيل عبد الواحد مالك 4

 2مرشح حسب الخطة تنافسي النفقة الخاصة مالك حسين خربوت 5

 2مرشح حسب الخطة تنافسي النفقة الخاصة عصام كريم عبد الحسن عبود 6

 اليذ لفتهعلي كدر  7
  امتيازات

 (تعويض متضررين)
 مرشح خارج الخطة

 صادق خضير عبد العظيم برير 8
  امتيازات

 )ذوي الشهداء(
 مرشح خارج الخطة

 غير مرشح امتيازات سالم عبد الكريم عبد هللا وبل 9

 غير مرشح امتيازات هبه عبدالرضا عبد عباس 10

 غير مرشح القبول العام زمان منقذ هادي شبيب 11

 غير مرشح القبول العام بشير عطاي رزاق ناهي 12

 غير مرشح القبول العام دزان سعاد هادي ثاني 13

 غير مرشح القبول العام علي جبار حمدان حسين 14

 غير مرشح القبول العام اسراء عبد العالي مطرود جابر 15

 غير مرشح القبول العام رنا اسماعيل باقر علي 16

 

 

 

 



 

 

 جامعة الفرات االوسط 
 التقنية االدارية / كوفةالكلية 

  الدراسات العليا
 

 2021/2022السنة الدراسية  -في ماجستير تقنيات ادارة االعمال  المقبولينالطلبة  بنتائج القبول وأسماء قائمة
 

 الموقف قناة القبول اسم الطالب الثالثي ت
 مرشح حسب الخطة القبول العام محمد نجم عبد صالح 1

 مرشح حسب الخطة القبول العام عالويزينب كاظم ابراهيم  2

 الخطةحسب مرشح  القبول العام ندى محمد عبيد راضي 3

 مرشح حسب الخطة القبول العام ضحى طالب عباس حسين 4

 الخطةحسب مرشح  النفقة الخاصة قاسم عبيد ناصر محمد 5

 مرشح حسب الخطة النفقة الخاصة رسول كريم حمزه موسى 6

 يوسفاشرف شهاب حمد  7
 امتيازات

 )ذوي الشهداء(
 مرشح خارج الخطة

 غير مرشح القبول العام عبد الهادي عجيل عبد الرضا حمود 8

 غير مرشح القبول العام اسراء جابر عباس حسين 9

 غير مرشح القبول العام نجالء عبدالجليل عليوي جاسم 10

 غير مرشح القبول العام منار نزار محمد رباط 11

 غير مرشح القبول العام حسينساره رحيم عبد نور  12

 غير مرشح القبول العام عذراء عباس جفات كزار 13

 غير مرشح القبول العام دعاء علي حسين علي 14

 غير مرشح القبول العام بنين عبد الرضا امغيض عباس 15

 غير مرشح فرز ثاني القبول العام سحر فاخر قاسم حسن 16

 2تنافسي غير مرشح القبول العام زينة جابر حصيني 17

 2تنافسي غير مرشح النفقة الخاصة زينب عبد هللا عجرش 18

 2فرز ثاني تنافسي غير مرشح النفقة الخاصة جنان حسن محمد علي 19

 2فرز ثاني تنافسي غير مرشح النفقة الخاصة جنان جياد كاظم 20

 


