
 

 

 

 الكلية التقنية االدارية كوفة
 الدراسات العليا      
 نفقة خاصة 3القبول العام +  4خطة القبول:  معدل اساس المفاضلة للمتقدمين لدراسة ماجستير تقنيات محاسبة كلفة وادارية      

 الموقف   1معدل اساس المفاضلة التنافسي  معدل الطالب االول  المعدل  القناة  االسم  ت        

 مرشح حسب الخطة  66.803175 54 89.161 89.161 عام  احمد وحيد هادي شاكر 1

 مرشح حسب الخطة  57.0596544 57 90.562 71.169 عام  رغد سمير علي كاظم 2

 مرشح حسب الخطة  52.1178092 52 90.562 65.039 عام  نرمين معين حمادي عذاب 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الكلية التقنية االدارية كوفة
 الدراسات العليا       
 نفقة خاصة 2القبول العام +  3خطة القبول:   معدل اساس المفاضلة للمتقدمين لدراسة ماجستير تقنيات محاسبة       

 

  2معدل اساس المفاضلة الموقف   1معدل اساس المفاضلة التنافسي  معدل الطالب االول  المعدل  القناة  االسم  ت         

   مرشح حسب الخطة  65.6815012 56 90.562 87.059 عام  ازهار عبد الكاظم عبد زيد عمران 1

   مرشح حسب الخطة  63.219116 51 93.359 87.142 عام  ساره عامر حسين علي 2

 62.32955 حسب الخطة فرز ثانيمرشح  لم يجتاز التنافسي 38 91.026 91.026 عام  غصون محسن ياسر سائل 3

 59.592212 غير مرشح فرز ثاني لم يجتاز التنافسي 43 94.15 85.4 عام  خديجه ناجي فرحان حسين 4

 55.5053868 غير مرشح فرز ثاني لم يجتاز التنافسي 39 94.15 80.12 عام  زمن جبار زغير عباس 5

 54.9665734 غير مرشح فرز ثاني يجتاز التنافسيلم  38 90.562 77.593 عام  ايالف علي حسين هادي  6

 53.4450109 غير مرشح فرز ثاني لم يجتاز التنافسي 48 90.562 69.54 عام  شهد هادي جليل كريم 7

 51.8610521 غير مرشح فرز ثاني لم يجتاز التنافسي 38 90.562 72.062 عام  حنان فاضل عبد الحسين جاسم 8

 51.5108858 غير مرشح فرز ثاني لم يجتاز التنافسي 39 93.359 72.397 عام  جزارزينب عماد ابراهيم  9

 50.5948337 غير مرشح فرز ثاني لم يجتاز التنافسي 44 90.562 66.601 عام  ابتهال عبد الرضا عبد نور 10

 49.2107383 الخطة فرز ثانيمرشح حسب  لم يجتاز التنافسي 39 93.63 68.349 النفقة الخاصة مريم احمد ميري احمد 11

 53.6659502 مرشح خارج الخطة فرز ثاني لم يجتاز التنافسي 40 63.801 57.583 امتيازات )ذوي الشهداء( احمد عباس خصير خطار 12
 

 

 

 

 

 



 الكلية التقنية االدارية كوفة
 الدراسات العليا       
 نفقة خاصة 2القبول العام +  4خطة القبول:   تقنيات ادارة االعمالمعدل اساس المفاضلة للمتقدمين لدراسة ماجستير        

 

  2معدل اساس المفاضلة الموقف   1معدل اساس المفاضلة التنافسي  معدل الطالب االول  المعدل  القناة  االسم  ت         

   مرشح حسب الخطة  71.603975 72 85.737 85.737 عام  محمد نجم عبد صالح 1

   مرشح حسب الخطة  67.495625 57 87.975 87.975 عام  زينب كاظم ابراهيم عالوي 2

   مرشح حسب الخطة  66.80035 57 84.002 84.002 عام  ندى محمد عبيد راضي 3

   مرشح حسب الخطة  66.7303782 60 87.975 85.068 عام  ضحى طالب عباس حسين 4

   غير مرشح  65.9234473 52 87.975 87.849 عام  عبد الهادي عجيل عبد الرضا حمود 5

   غير مرشح  65.8171377 71 87.975 77.713 عام  اسراء جابر عباس حسين 6

   غير مرشح  65.587783 72 87.957 76.778 عام  نجالء عبدالجليل عليوي جاسم 7

   2غير مرشح تنافسي  64.9388678 54 87.822 84.98 عام  زينة جابر حصيني 8

   غير مرشح  64.1400623 57 87.822 82.018 عام  منار نزار محمد رباط 9

   غير مرشح  58.4098049 57 87.975 72.114 عام  ساره رحيم عبد نور حسين 10

   غير مرشح  56.2913056 51 87.975 71.558 عام  عذراء عباس جفات كزار 11

   غير مرشح  54.9354611 54 87.975 67.62 عام  دعاء علي حسين علي 12

   غير مرشح  54.1591343 51 91.357 69.626 عام  بنين عبد الرضا امغيض عباس 13

 52.787747 غير مرشح فرز ثاني لم يجتاز التنافسي 48 87.975 67.013 عام  سحر فاخر قاسم حسن 14

   مرشح خارج الخطة  47.179014 57 87.829 52.448 امتيازات )ذوي الشهداء( اشرف شهاب حمد يوسف 15

   مرشح حسب الخطة  52.0502323 53 87.975 63.107 النفقة الخاصة قاسم عبيد ناصر محمد 16

   مرشح حسب الخطة  46.8069577 50 87.975 55.525 النفقة الخاصة رسول كريم حمزه موسى 17

   2مرشح اضافة للخطة تنافسي 70.255125 66 88.315 88.315 النفقة الخاصة زينب عبد هللا عجرش 18

 58.2654759 2مرشح اضافة للخطة فرز ثاني تنافسي لم يجتاز التنافسي 47 84.84  75.17 النفقة الخاصة جنان جياد كاظم 19

 53.531042 2مرشح اضافة للخطة فرز ثاني تنافسي لم يجتاز التنافسي 46 81.97 66 النفقة الخاصة جنان حسن محمد علي 20
 

 

 



 

 التقنية االدارية كوفة الكلية
 الدراسات العليا      
 نفقة خاصة 3القبول العام +  3خطة القبول:   معدل اساس المفاضلة للمتقدمين لدراسة ماجستير تقنيات االدارة االستراتيجية      

 الموقف   1معدل اساس المفاضلة التنافسي  معدل الطالب االول  المعدل  القناة  االسم  ت        

 مرشح حسب الخطة  74.1584296 74 73.722 79.966 عام  اسامة محمد كاظم ادريس 1

 مرشح حسب الخطة  66.0286793 60 86.13 82.614 عام  حيدر جاسم محمد داود 2

 مرشح حسب الخطة  61.209923 61 85.214 73.2588 عام  حسن محمد عباس خفيف 3

 غير مرشح  60.6916084 60 79.53 69.4076 عام  زمان منقذ هادي شبيب 4

 غير مرشح  57.5511317 57 87.622 70.418 عام  بشير عطاي رزاق ناهي 5

 غير مرشح  56.1155558 53 90.864 71.789 عام  سعاد هادي ثاني دزان 6

 غير مرشح  55.5039084 53 92.961 71.811 عام  علي جبار حمدان حسين 7

 غير مرشح  55.2473818 54 91.623 70.103 عام  مطرود جابراسراء عبد العالي  8

 غير مرشح  55.2310056 55 91.623 69.535 عام  رنا اسماعيل باقر علي 9

 مرشح خارج الخطة  64.4893576 60 86.683 80.3244 امتيازات )تعويض متضررين( علي كدر اليذ لفته 10

 مرشح خارج الخطة  61.8248494 57 76.538 70.7348 )ذوي الشهداء(امتيازات  صادق خضير عبد العظيم برير 11

 مرشح خارج الخطة  56.5014362 64 76.516 58.982 امتيازات )ذوي الشهداء(/ تدوير سالم عبد الكريم عبد هللا وبل 12

 غير مرشح  51.4988606 51 93.51 65.901 امتيازات )تعويض متضررين( هبه عبد الرضا عبد عباس 13

 2مرشح حسب الخطة تنافسي 63.4268388 67 81.96 71.967 النفقة الخاصة عقيل عبد الواحد مالك 14

 2مرشح حسب الخطة تنافسي 57.9893813 66 92.776 69.152 النفقة الخاصة مالك حسين خربوت 15

 2الخطة تنافسيمرشح حسب  53.6951483 53 85.07 64.45 النفقة الخاصة عصام كريم عبد الحسن عبود 16

 


