
 نتائج االمتحان التنافسً للدراسات العلٌا / المحاولة الثانٌة

 قسم ادارة االعمال

 الدكتوراه

 المعدل االسم ت

 60.833 صادق حسن عبد الحسن 1      

 56.667 ارٌج سعد حسن 2      

 56 احمد عبد العباس عبد الكاظم 3      

 48.333 هشام صباح محسن 4      

 42.667 سلمان نعمةرسل  5      

 42 كرٌم صٌهود كرم 6      

 34.167 محمود حسن جمعة 7      

      

         

 

 الواجستير
 المعدل االسم ت       

 62.167 ثامر كاظم حسن غالم 1      

 60.833 قصً محمود ناٌف 2      

 60.833 علً قصً عبد القادر 3      

 59.5 كرار خزعل موجر 4      

 59.167 عالء حسٌن عبد عاتً 5      

 55.833 احمد ضاري شهاب احمد 6      

 53 شٌماء هادي ناصر حسٌن 7      

 53 نسرٌن جواد حسن 8      

 52.833 رنا  عبد خلٌف ذٌاب 9      

 52.333 حٌدر فاضل حسٌن 10      

 52 زٌنب فوزي محمود 11      

 51.333 خالد معارج مخٌلف 12      

 50.833 علً عباس عبعوب 13      

 50.333 هدى جمال احمد 14      

 49.667 حسن علً جبر عبدهللا 15      

 47.5 ماجد حمٌد قاسم 16      

 45.833 وسام موفق محمد صالح 17      

 45 شجاع جبار شلتاغ 18      

 44 علً جاسم هالل كاظم 19      

 43 عبدهللاٌوسف علٌوي  20      

 42.667 بهاء نعمة هاكم 21      

 42.667 محمد عبد الصاحب جواد 22      

 42.5 هند ماجد مصطفى 23      

 41.167 رشا احمد رجب 24      

      



 39.667 امٌر عالء باقر 25

 39.667 اٌمان قاسم غازي 26      

 37.833 سوزان عرٌان خلف 27      

 35.833 جاسم عبد الحسننعمة  28      

 32.167 رحٌم علٌوي فارس 29      

 30.833 تحرٌر حمود معن 30      

 29.167 امجد حمٌد اٌدام 31      

 25.833 وسام عبد الحر فرهود 32      

      

         

 

 دبلوم تخطيط استراتيجي
 المعدل االسم ت       

 72.25 علً محمد مطلك 1      

 70.25 احمد جابر محسن 2      

 69.75 وسن عباس جلوب 3      

 66 حسٌن مبدر حسن 4      

 66 رلى علً حسٌن 5      

 61.25 ابتهال منذر سلمان 6      

 61 رضا مجٌد جاسم 7      

 60.5 غادة مهدي عبد 8      

 55.25 حٌدر قاسم مطشر 9      

 52.75 رجاء عودة هاشم 10      

 50 مهند شحاذة حمد 11      

 37 شٌماء نوري مهدي 12      

      

         

 

 دبلوم ادارة هكتب
 المعدل االسم ت       

 58.75 صباح نوري عبود 1      

 56.25 مٌس عامر عبد الرزاق 2      

 55 عبد الرزاق قاسم محمد 3      

 51.25 مازن طالب جرو 4      

 43.75 ابراهٌمنمٌر فاضل  5      

 41.25 عباس ظاهر محسن 6      

 37.5 طالب ولً كمرخان 7      

      

         

          

 

 

 

      



 

 قسن االقتصاد

 

 الذكتوراه
 المعدل االسم ت       

 46.5 زٌد حبٌب 1      
 42.667 صادق طعمة 2      
 35.5 محمد غازي 3      
 34.833 الرحٌممالك عبد  4      
      

         

 

 الواجستير
 المعدل االسم ت       

 60.167 اٌات ابراهٌم زعتر 1      
 54.833 حسٌن شاكر طهٌلو 2      
 48.167 مرٌم عماد عبد الحسٌن 3      
 47.833 علً حسٌن محمد 4      
 46.833 رغد جاسم بشٌر 5      
 39.667 دانٌة اٌاد جاسم 6      
 35.5 عماد كاظم كرٌم 7      
 32.833 فرح محمد ابٌه 8      
 32 عامر عبد االمٌر 9      
 28.333 علً راغب رزٌج 10      
 26.5 وسام مهدي وهٌب 11      
 21 ندى معٌوف لفته 12      
 17.5 عبد الستار جبار راضً 13      
 12.833 سٌف جمال محمد 14      
      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 قسن الوحاسبت

 

 الذكتوراه
 المعدل االسم ت       

 42.5 شٌماء كاظم 1      
 30 حسٌن كرٌم 2      
 15 محمد عبد الحسٌن علوان 3      
      

         

 

 الواجستير
 المعدل االسم ت       

 45.333 بهجت علً عبد الحسٌن 1      
      

         

         

 

 قسن االحصاء
       

 

 الذكتوراه
 المعدل اسم الطالب ت       

 67 ازهار كاظم جبارة 1      
 33.4 احمد فاضل فتاح 2      
 25.2 هبه فاضل حربً 3      
      

         

 

 الماجستٌر
 المعدل اسم الطالب ت       

 69 حسن ٌحٌى حسن 1      
 67.6 سعد عبد الغفور جاسم 2      
 62.6 ماجد عبد الحمٌد 3      
 62 زٌنب عبد هللا خماس 4      
 61.6 غدٌر خضٌر عبد الحسٌن 5      
 61.4 علً طارق عبد المجٌد 6      
 42 بشار خالد علً 7      
 37.2 وفاء ٌاسٌن كرٌم 8      
 32 عدنان فاضل طعمة 9      
 31.6 فٌصل شرهانرائد  10      
 29.8 منال جبار سلمان 11      
 28 حاتم كرٌم عباس 12      
 26 علً هادي كاظم 13      
 21.4 اسٌل عادل عطٌة 14      
 16 مصطفى علً نوري محمد 15      
 6 علٌاء حسٌن حربً 16      
       


