
 جامعة الفرات االوسط التقنية
 الكلية التقنية االدارية/ كوفة

 الدراسات العليا 
 

2022/2023المتقدمين الى برامج الدراسات العليا للسنة  الدراسية   
 

برامج قسم تقنيات المحاسبة اوال:  
 

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

 قائمة بأسماء الطلبة المتقدمين والمدققة استماراتهم

 ت اسم الطالب قناة القبول
 1 عبد حسن  يحيى مريم القبول العام
 2 مهدي عباس مهدي  زينب القبول العام
 3 ماضي  فليح ميثم فاطمة القبول العام
 4 حسين فرحان ناجي خديجه القبول العام
 5 جعفر مالك حيدر امير القبول العام
 6 علي محمد محسن سعدون بنين القبول العام
 7 مجيد عزيز سامي حيدر القبول العام
 8 محمدباقر  علي  حمود  هيلين القبول العام
 9 هادي كاظم جواد ريام القبول العام
 10 شمخي علي حسن زينب ذوي االعاقة
 11 حسين غالب سالم نقي علي القبول العام

الخاصةالنفقة   12 هاني حسن علي لمى 
 13 موسى رشيد علي زهراء النفقة الخاصة
 14 جعفر محمد قاسم أمل القبول العام
 15 جويد لفته جميل هاجر القبول العام
 16 كاظم تالي كريم علي امتيازات

 17 علي الرضا عبد فاضل نور النفقة الخاصة
 18 عبيد  سرحان  جالل  نشمي القبول العام

 
 

 

 

 



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

 قائمة بأسماء الطلبة المتقدمين والمدققة استماراتهم

 ت اسم الطالب قناة القبول
 1 صادق عليوي حياوي فاضل القبول العام

 2 محيسن راضي فليح حسن النفقة الخاصة
 3 عباس عطيه جبار علي القبول العام
 4 كاظم خميس عبود ميس القبول العام
 5 برغوث كريم ميري  حوراء القبول العام

 6 حمزة كريم علي وسام النفقة الخاصة
 7 جاسم حمزة المنعم عبد محمد القبول العام
 8 عطيه محمد  حسين  باسم القبول العام
 9 حمد  عبود  عباس  عقيل القبول العام
 10 عزوز يوسف عدنان أمير القبول العام
 11 جاسم الحسين عبد فاضل حنان القبول العام
 12 كزار شراد سعد زهراء القبول العام
 13 ناصر جهاد زهير قاسم القبول العام
 14 محمد حسين محمد  مسلم القبول العام
 15 علي عبدالكاظم كامل كرار القبول العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانيا: برامج قسم تقنيات ادارة االعمال

 

نفقة خاصة 3+  القبول العام 5خطة القبول:              البرنامج االول: ماجستير تقنيات ادارة االعمال  

 

 قائمة بأسماء الطلبة المتقدمين والمدققة استماراتهم

 ت اسم الطالب قناة القبول
 1 حسين عبدنور رحيم ساره القبول العام
 2 حمود عبدالرضا عجيل عبدالهادي القبول العام

 3 حسون سلمان النبي عبد بشرى النفقة الخاصة
 4 علي حسين علي دعاء القبول العام
 5 عبود صادق بدران حسن القبول العام
 6 شطب حسناوي  المنعم  عبد  بنين القبول العام
 7 جودة راضي رزاق امير القبول العام
 8 عبد ثامر كريم اسراء القبول العام

 9 صبح  عبداالمير حسين رقى النفقة الخاصة
 10 تهلوك رهيف نعمان ضرغام القبول العام
 11 رباط محمد  نزار منار القبول العام

 12 حسين عبد سعد يوسف النفقة الخاصة
 13 حسون عبداالمير صالح فاطمه القبول العام
 14 محمد نعمه شطنان تقوى القبول العام
 15 ناجي عبود سعد عبداهلل القبول العام
 16 حسين  جواد احمد علي القبول العام
 17 جاسم  عليوي  الجليل عبد  نجالء القبول العام
 18 مجيد سعيد فارس عرفات القبول العام
 19 عاشور  يحيى  ناجي   زهراء القبول العام

 20 خضير حسن كاظم علي النفقة الخاصة
العامالقبول   21 عبيد سلطان فايز محمد 

 22 جفيل حسن نعيم اسعد القبول العام
 23 علي عبد وحيد  حسن علي ذوي االعاقة
 24 شهيد حسن  جندي احمد القبول العام

 

 

 



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

 

 قائمة بأسماء الطلبة المتقدمين والمدققة استماراتهم

 ت اسم الطالب قناة القبول
 1 عابدي خشان كاظم علي القبول العام
 2 حجار فرمان خالد احمد امتيازات

 3 خزعل الرزاق عبد محمد القبول العام
 4 علي عبود محمد حسين النفقة الخاصة

 5 علوان محسن غالب علي امتيازات
العام القبول  6 عباس محمد جاسم اسامه 

 7 عبدعلي عليوي كاظم لؤي القبول العام
 8 ذياب  علي  حربي  غسان النفقة الخاصة
 9 عليوي كاظم جواد مظفر النفقة الخاصة
 10 عبداهلل مطر عبدالرحمن عمار النفقة الخاصة
 11 حميدي سعيد كريم حيدر النفقة الخاصة
 12 حمودي عبود محمد معتز النفقة الخاصة

 


