
 / احصاء حٌاتً الجامعة المستنصرٌة / كلٌة االدارة واالقتصاد / قسم االحصاء 

 المالحظات المعدل االسم ت  

  93.75 شهد نجم عبد هللا سلمان 1

  79.25 هاجر فالح طاهر 2

  67.5 زهراء خالد باهض 4

  65.75 دعاء حبٌب غضبان 5

  50.75 هبة عبد علً سٌد حسٌن 6

  50 نماّب نوري حس 7

  48.75 رنا كرٌم حسٌن 8

  48.25 رٌام عدنان محسن 9

  45.75 حٌدر خلف مجٌد كاظم 10

  44.5 تمارة فالح حسن 12

  44 اٌّات فٌصل جاسم 13

  41.5 محمد فٌصل عبد الرحمن 14

  الجامعة المستنصرٌة / كلٌة االدارة واالقتصاد / قسم االحصاء /الماجستٌر 

  دلالمع  االسم  ت   

  80.8   عباس احمد علً 1

  80.8   امانً عماد لعٌبً 2

  67   مصطفى نصٌف جاسم 4

  63.2   رائد فٌصل شرهان 3

  62.8   أحمد عبد الزهرة دواي 5

  56.4   مٌسم ساجت خضٌر عباس 13

  55.2   رضا قاسم محمد تمٌم شرٌف 12

  54   مروة لفتة محمد فٌاض 7

  53.6   اٌمان سعود خضر 10

  52   رواء مالك حسونً 16

  50.6   زهرة عباس حسن لطٌف 17

  50.2   احمد رٌاض خدام مصعب 11

  50   منتظرمصطفى نصٌف كمر 15

 سوب  بالغش لكتابة اسمه بظهر الدفتر االمتحانًر 48.2   اسامة ظافر 14

  43   احمد عباس مصلح 18

  41.2   مروة عباس حسٌن عباس 19

  38.6   زهراء ولٌد حسٌن محٌمٌد 21

  30.4   سٌماء عادل جواد 20

  26   حسام عبد الرحٌم عبد الوهاب 22

  18.4   عالء عبد الزهرة 23

  13.8   وسن عبد الهادي 24

  الجامعة المستنصرٌة / كلٌة االدارة واالقتصاد / قسم االحصاء الدكتوراه 

   المعدل االســم ت  
 50   ضل حربًهبة فا 1  



 

 

 

 
 ماجستٌرالجامعة المستنصرٌة / كلٌة االدارة واالقتصاد /قسم االقتصاد / 

  

 ت االسم المعدل القناة

 1 علً حسٌن محمد 64.29 

 2 رسل كاظم جعفر 60.86 

 3 عبد هللا حٌدر جواد 57.86 

 4 حٌدر احمد ابو القاسم 51.86 

 5 رغد جاسم رشٌد 51.43 

 6 ل عبد اللطٌفنور رسو 50.14 

 7 بلسم اكرم محمد 47.71 

 8 سهى عالء عباس 45 

 9 احمد قاسم حمدان 44.86 

 10 هاجر عادل عبد الرحٌم 44 

 11 كوثر جبار فهد 43.14 

 12 زهراء صالح حسن 41.57 

 26 سعد شمسً كاظم 39.14 

 24 مصطفى مظهر حمٌد 38.29 

 35 استبرق محمد شاكر  37.71 

 13 بشٌر محمد قاسم 37.14 

 14 وسن سلمان صالح 37.14 

 27 فاهم راهً ناصر 35.86 

 15 دالٌا مظفر علً 35.29 

 16 صبا شاكر هاشم 35.14 

 17 صبحً عواد ناصر 33.29 

 18 رنا غزال حسن 32.71 

 25 نزار احمد حسون 31.86 

 19 زهراء محسن غافل 31.57 

 20 علً نجٌب مجٌد 30.86 

 28 حٌدر ناصر حسٌن 30.57 

 29 حنٌن علً حسٌن 30.43 

 36 لٌلى محمد عرٌبً  30.29 

 30 جمال حسن حمود 29.86 

 31 جواد كاظم موحً 29.29 

 23 علً راغب رزٌج 25.57 

 32 اٌات عباس مرتضى 25.14 

 22 عبد الستار جبار راضً 23.29 

 33 عباس حامد مجٌد 23.14 

 21 عٌلضرغام حرٌر اسما 21.14 

 34 احمد ماجد حمودي 19.43 



 
 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة االدارة واالقتصاد /قسم االقتصاد / الدكتوراه /

  

 ت االسم المعدل 

 1 رنٌن ٌونس جاسم 56.85714286 

 2 منهى زهٌر محسن 56 

 3 حسن عباس علوان 50.14285714 

 4 حسٌن عبد االمٌر جاسم 47.57142857 
 

 

  خاصة3عامة  // 6جامعة المستنصرٌة /كلٌة االدارة واالقتصاد /قسم ادارة االعمال /دبلوم ادارة مكتب/الخطة//ال

  المعدل  االسم  ت 

  74.25  قحطان توفٌق 1

  66   محمد حٌاوي حمٌد شكر 2

  60.25   حسٌن فاخر 3

  58.25   علً مطشر راشد 4

  54.25   منى عٌسى سالم عزٌز 5

  52.25   فرات كمال حرٌجة 6

  52   االء علً حسٌن 7

  51.25   رضا محمد رضا ناجً  8

  50   جعفر حسٌن 9

  49.25   حٌدر هاتف علً  10

  47.5   سرى عبد علً محمد  11

  47.25   امٌر عودة عباس محمد 12

  46.75   غنً عبود عناد علً 13

  46.25   باسم الزم مسلم  14

  45.75   ن مهدي حسٌن حسٌ 15

  45   حسن محمد علً  16

  44   حسام احمد خلف 17

  42.25   توحٌد عالء ٌاسٌن 18

  36   بارق حمزة اكرم 19
 

  
عامة   3اجستٌر /الخطة// الجامعة المستنصرٌة /كلٌة االدارة واالقتصاد /قسم ادارة االعمال /الم

 خاص 1//

  المعدل االسم  ت

  77.83 اسماعٌل  بلسم سعد 1

  63 هالة وسٌم 2

  60.5 هبة بسام تٌسٌر  3

  58.5 حسٌن علً تقً  عٌسى 4

  57.17 عالء حسٌن عبد عاتً 5



  57 اسراء هادي كاظم  6

  57 صالح مهدي صالح  7

  54.33 لمٌاء فرحان عبد السادة  8

  53 كرار خزعل موجز رسن 9

  52.67 محمد رؤوف محمود 10

  52.17 رى سلٌم محسنبش 11

  52.17 حسن علً جبر 12

  52.17 لمٌاء رحٌم لعٌبً 13

  51.5 نور قٌس علً 14

  48.83 احمد بدٌن محمد 15

  48.17 حٌدر حسن كاظم  16

  47.83 رزاق همٌم الزم  17

  47.17 علً محمد جبر سلمان 18

  46.17 ولٌد نجم عبد سرٌح 19

  46 ضٌاء محمد نعمة  20

  45 حسٌن محمد عبود 21

  45 رغد عبد علً حسن حسٌن 22

  45 علً فاضل علً  23

  44.83 نور حسن نعٌم 24

  44.5 احمد حسن جبر صابط 25

  44.5 امٌر علً حسٌن 26

  44.33 خالد معارج 27

  43.83 حنان حسٌن مهدي 28

  42.33 زٌد علً شدٌخ 29

  41.83 رنا عبد خلٌف ذٌاب 30

  41.83 راء زكري جمٌلعذ 31

  41.5 سهى عٌسى علوان 32

  41 رٌاض كرٌم حسن 33

  40.83 االء عبد االمٌر مزهر  34

  40.67 مصطفى داود سلمان  35

  40.17 هند ماجد مصطفى 36

  40.17 ٌسرى كاظم علً  37

  39.67 زهراء حسٌن سعٌد عبد هللا  38

  37.5 حٌدر زاهر مهدي 39

  37.33 االمٌر كشٌكش رهام عبد 40

  37.33 مرٌم صادق كاظم  41

  37 مؤٌد غانم جاسم  42

  36.33 شٌماء هادي ناصر 43

  36.17 علً عباس فاضل  44

  35.83 جنان حسٌن عبد هللا 45

  35.67 مالذ شهاب احمد  46



  35.5 عبد االمٌر كاظم سلمان 47

  35.17 ابتسام حمزة عبد عذاب 48

  35.17 عالء الدٌن حسٌنأفٌان  49

  35.17 ندى عصام ابراهٌم 50

  34.83 رحٌم علٌوي فارس  51

  34.83 عصام فهد عبد الزهرة 52

  34 علً سعد علوان  53

  32.83 سمار مهدي صالح 54

  32.33 مهل رعد علً عوٌد 55

  32.17 هٌثم عبد النبً موسى ثابت  56

  32 سارة ماجد حسٌن  57

  31.83 فاضل سرهٌد  عباس 58

  31.5 احمد اٌاد كاظم شاطً  59

  31.5 اسٌل احمد علً حسن 60

  31.33 رسل ازهر عٌسى 61

  31 جاسم بدر صالح 62

  30.67 رشا ٌلً حسٌن 63

  29.5 لمى حمودمرٌوش 64

  27.33 منذر عبد االمٌر 65

  27.17 عماد صبٌح عبد علً 66

  27 ٌوسف ماهر 67

  26.67 مصطفى عبد الوهاب بتول 68

  26.67 جعفر حمد حسٌن  69

  26.33 عادل سمٌر جبار 70

  24.5 جسام عبد الجبار 71

  24.33 تقً علً  72

  24.17 طٌبة لٌث عدنان ناجً  73

  22.17 رؤى عبد هللا خٌر هللا  74

  22.17 هند شاكر 75

  22 موج عامر عبد مسلم  76

  21.83 ورود حسٌن علً  77

   16.83 علً هادي جودة 78
 

 

 

الجامعة المستنصرٌة /كلٌة االدارة واالقتصاد /قسم ادارة االعمال /الدبلوم العالً فً التخطٌط 
 على الوزارات 11االستراتٌجً  الخطة 

      المعدل سٌنارٌوهات االسم ت

      75   حسن-رحمه-ساهرة-حسٌن-محمد-قاسم-اٌناس 1

      74.75   سعدون-خلف-سكنة-عٌسى-الزم-حسن-سناء 2

      72.5   هوبً-ٌحٌى-بشرى-مهدي-صالح-ستار-شٌماء 3

      67.5   عبد العزٌز-كامل-نسرٌن-محً الدٌن-محمد-مصطفى-مهند 4



      66.25   الٌاس-ودٌع-انعام-ٌعكوب-ادور-نجاح-نور 5

      65   فرهود-علك-سلٌمة-موزان-كلخان-جاسم-سارة 6

      63.75   كاظم-مخلف-خالدة-رداس-عبد-حمٌد-تغرٌد 7

      62.25   صالح-مهدي-ازهار-عساف-مصلح-محمد-زٌنه 8

      60.75   فرحان-كاظم-خلٌفة-مطٌر-عبٌد-طلب-صادق 9

      59.25   دنهاش-اسعد-ٌسرى-مهدي-صالح-صباح-لقاء 10

      58.75   حسون-عاصً-سهام-محمد-عبدالحسٌن-عزٌز-سعد 11

      58.25   جمٌل-اسماعٌل-شذى-ناجً-فاضل-عبد السالم-عمار 12

      57.5   مطلك-جاسم-خدٌجة-فرج-عبدعون-تٌمول-علً 13

      57   موسى-حسن-زهرة-علً-محمد-عبد االمٌر-سهٌر 14

      55.75   جابر-حسٌن-سمٌرة-حسون-محمد علً-محمد كاظم-سما 15

      55   ود سلمانزٌنب دا 16

      55   محمد-بكر-هاشمٌة-هزاع-فٌصل-غازي-سهاد 35

      53.75   مهاوي-قاسم-رضاتة-نعمة-كرٌم-طاهر-اسماعٌل 17

      53.75   صالح-احمد-فضٌلة-جاسم-محمد-فاضل-شٌماء 18

      53.75   سفٌح-جمعه-كفاح-جواد-كرٌم-خضر-هبة 19

      53.25   غالم-حسن-ةنجا-محمد-احمد-قاسم-علً 20

      53   حسان-علوان-خوله-حسن-نعمه-عبداالمٌر-زٌنب 21

22 
-عبد االمٌر-عبد االله-نور الهدى عبد االله عبد االمٌر حسن

      53   مهدي-فائق-راجحة-حسن

      52.5   محمد-عطا-ادٌبه-صالح-صبري-عبد الستار-مٌسم 23

      51.25   محمد-ةجمع-وزٌرة-حلو-شمٌص-اسود-سهى 24

      50   هادي-علً-فاطمة-غانم-علٌوي-جاسم-احسان 25

      48   صالح-مخٌلف-امنه-مهدي-حسٌن-علً-صفد 26

      47.5   مخور-كاظم-الفٌة-مخور-عبٌد-احمد-علً 27

      47.5   عباس-كامل-فردوس-خضٌر-ابراهٌم-عبد هللا-عماد 28

      47.5   طاهر-حسٌن-تركٌة-ٌديهن-هوٌدي-عبد هللا-فاطمة 29

      47.5   عبد الجلٌل-عٌادة-جنان-عبد الفتاح-عبد الرحٌم-رٌاض-قبس 30

      46.25   بندر-حسن-بتول-حسون-عبد الكرٌم-علً-علٌاء 31

      46.25   جبر-محمد-حسنه-جبر-نعمة-احمد-مرتضى 32

      45   هٌثم فوزي محمد 33

      43.25   عطٌة-حسن-حمدٌة-مطر-حمزة-مهدي-لٌلى 34

      40   ٌونس-كرٌم-صدٌقة-داوود-عباس-محسن-غصون 36

      38.25   سعٌد-خلٌل-وداد-غفور ي-كاظم-جواد-انسام 37

      37.5   جنان حسن محمد 38

      35   جواد-كاظم-انتصار-موسى-شنشول-عبد الرزاق-جمال 39

      32.5   احمد علً جاسم 40

      26.25   محمد رضا-جواد-ازدهار-محمود-فاضل-سعد-زٌنب 41

      26.25   حسٌن-مظفر-ندى-حسن-عٌسى-رحمن-منى 42
 

 



  
 1//الخاصة  3الجامعة المستنصرٌة /كلٌة االدارة واالقتصاد /قسم ادارة االعمال /الدكتوراه/  خطة القبول /العامة 

  المعدل االسم ت

  58.833 سنسماء علً عبد الح 1

  54.833 نور صباح 2

  51.833 براق طالب عبد الجبار 3

  51.167 تحسٌن عاصً 4

  51 عالء عباس حسٌن 5

  45.167 محمد فوزي مهدي 6

  40 زٌنب جواد عبٌد 7

  38 حٌدر ناصر حسٌن 8

  37 رامً عباس حمٌد 9

  35.667 محمد مالك 10

  33.833 امنة احمد مظلوم 11

  29.833 ل علًنضا 12
  

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة االدارة واالقتصاد /قسم المحاسبة / ماجستٌر

    المعدل االسم ت

    70.5 حسٌن-عبد االمٌر-فراس 1

    60.33 -حسن-عبد الحسن-عالء 2

    57.67 -كاظم-جواد-كرٌم-كرار 3

    55.33 محمود-حسن-جاسم-محمد 4

    54.17 مهٌهً-محمود-صفاء 5

    53.5 عبد الرزاق-نعمة-عامر-حنٌن 6

    51.33 حسن-مصدق-صادق 7

    50 ناصر-داود-مازن-شهد 8

    49.33 كاظم-جواد-غالب-عبدهللا 9

    46.67 خضٌر-كرٌم-علً-حلى 10

    45.67 سعٌد-عبد االمٌر-صامد 11

    45.5 -مرهج-عاجل-جبار-احمد 12

    45 صغٌر-جماغ-عالوي-نور 13

    42.83 عبد الوهاب-نوري-حسن-ٌاسر 14

    41.67 محمد-خمٌس-حسن-فاضل 15

    40.67 كرٌدي-علً-حسن-علً 16

    40.33 حسن-سعد-صباح-نور 17

    39.83 علً-حسن-شفٌق-فراس 18

    39.17 -كرٌم-حسٌن-بانً-اشواق 19

    38.67 حاجً-عبد العباس-فؤاد-مرتضى 20

    37.83 محمد -مهدي-هٌدعبد الش-علً 21

    37 -حسٌن-ستار-زٌنب 22

    36.83 جدوع-لفته-علوان-محسن 23



    36.83 خضٌر-رضا-عبداالمٌر-نوال 24

    36.5 -علً-فارس-زاٌر-سامً 25

    36.33 نعمة-داغر-حاجً-ثاٌر 26

    35.5 اعلٌوي-اكرٌم-كاظم-عقٌل 27

    35 عوده-داود-طه-عدي 28

    35 خلف-غانم-حسن-علً 29

    34.67 علً-جعفر-نور-جعفر 30

    34.5 طاهر-سالم-احمد-محمد 31

    34.17 محمد-الزم-جحٌف-ذكرى 32

    34 محمد-غنً-محً-اسراء 33

    33.67 فتاح-حسن-ابراهٌم-محمد 34

    33.5 -عبدالحسن-حمٌد-رشٌد 35

    33.17 -عبد الحسن-كرٌم-نوفل 36

    33 موسى-صالح-ضًرا-ٌحٌى 37

    32.67 عبد المجٌد-عطاء-طالل-رشا 38

    32.5 راضً-خرٌبط-عبد الزهرة-احمد 39

    32.5 -عبٌد-صالح-كرٌم-ضحى 40

    32.33 -شذر-محسن-سارة 41

    32.33 -عباس-محمد-قاسم-مالذ 42

    30.5 مهدي-محمد-طالب-دعاء 43

    30 علً-خمٌس-متعب-عمران 44

    29.83 -توفٌق-جمٌل-محمد-تحرٌر 45

    29.5 -تولً-مطشر-كرٌم-جنان 46

    28.83 -خلف-صالح-حسٌن-احمد 47

    28.17 حٌدر-علً-ناصر-زهراء 48

    27 علً-هانً-باسم-نبٌل 49

    26.67 عبود-صالح-عباس-شداد 50

    26.67 مانع-محمد-عبد علً-محمد 51

    26.5 -حمٌدي-حمدان-حسن-منال 52

    26.5 حسٌن-زغٌر-حسن-نسرٌن 53

    26.17 عباس-خضٌر-نزار-صادق 54

    24.67 -علً-عٌسى-كاظم-حسن 55

    24 -جاسم-لفته-عباس-عالء 56

    23.83 محمود-زكً-محمد-نور 57

    23.67 -محمد-عطٌه-حسن-محمد 58

    23.5 رسن-جعفر-صادق-سرور 59

    22.33 -عطٌة-عبود-عودة-ازهار 60

    21.5 عبد الحسن-جاسم-جبار-زهراء 61

    21.5 -جمعه-غازي-مصطفى 62

    19.83 -زبالة-عبد هللا-سعد-احمد 63

    19.83 محمد-حسٌن-عمران-مرٌم 64



    19.33 خلف-زبون-جاسم-اٌاد 65

    18.17 جابر-عباس-محسن-عالء 66

    17.33 -حسان-حمد-عبد الكرٌم-احمد 67

    17 شبٌب-كاظم-عبد الكرٌم-عواطف 68

    16.5 -عباس-فلٌح-عامر-عبدالناصر 69
 

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة االدارة واالقتصاد /قسم المحاسبة / دكتوراه        
  

  المعدل   االسم

     56.83   جاسم كشٌش زوٌد

     53.67   حسام احمد محمد

     52.5   حسٌن كرٌم جاسم

     50.83   م حمود فلٌححكٌ

     50.33   حلٌم اسماعٌل شنته

     48.5   حمٌد لفته محمد

     46.17   صباح عبٌد عنٌد

     44.17   عباس فاضل علً

     42   عظٌم نعٌم باجً

     42   علً محمود حسن

فراس ابراهٌم كرٌم 
   خضٌر

41.83 
    

     39.83   فٌصل سرحان عبود

     35.17   عباس نهود محمد
 


