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الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

68.4796.1352.7307320852.452.63151246كالذكر11993-11-19

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

81.24896.1362.5714403440.66756.00010824كالذكر11998-04-02

69.0594.42353.826684574852.0786792كالانبى21994-01-22

66.50494.42351.841996143.66749.38949727كالذكر31995-01-15

68.80996.10353.0018608334.16747.35140258كالذكر41995-03-18

58.1593.56845.6111576640.544.07781036نعمذكر51988-07-21

ذوي االعاقة58.1759146.5080357136.16743.405725نعمذكر61979-08-18

2023-2022للعام الدراسينتيجة الفرز عىل القبول العام واالمتيازاتالدراسات العالياجامعة الموصل

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدبلوم عالي/ادارة اعمال/االختصاص  ادارة اعمال/قسم ادارة االعمال/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالدليمي-دمحم-جاسم-فاضل-حسن

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدبلوم عالي/ادارة العقود/االختصاص  ادارة اعمال/قسم ادارة االعمال/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يالنعمه-انور-حامد-مازن-منذر 
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالخليل-دمحم عىلي-فاضل-امير-ايهاب
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يحساوي-ابراهيم-احمد-ماهر-زينب
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

ي-دمحم-جاسم-عيس-يوسف
 
يالطان

 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

يالجبوري-سلطان-خض -عبدهللا-احمد
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

ي-خالد-حاجم-دمحم-عالء الدين  يالعي  
 
ي حال قبولكمرشح خارج الخطة فرز ثان

 
الدراسة تكون عىل نفقتك الخاصة ف



5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

ذوي الشهداء60.45886.22950.1711514746.549.06980603كالذكر11995-11-04

4

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

ذوي الشهداء95.449296.892873.1173530168.16771.6322471نعمانبى11989-06-05

91.65296.1370.5838623772.66771.20880366كالانبى21994-02-17

89.16391.79370.8581788966.83369.65062522نعمذكر31981-11-21

92.26796.1371.05749176368.64024419كالانبى41995-07-10

94.267994.354473.5211371851.566.91479603كالذكر51996-07-01

89.37396.1368.82873845865.58011688كالانبى61997-10-09

88.18596.1367.9138251659.66765.43977761كالانبى71998-01-01

86.36591.79368.6345975356.83365.09411827نعمذكر81985-07-09

91.1496.1370.1895563351.83364.68258943كالذكر91994-04-20

89.123193.175570.1061690150.66764.27441831كالذكر101998-07-14

85.54396.1365.8791443658.563.66540105كالذكر111997-07-28

80.839892.989163.6773026363.16763.52421184نعمذكر121987-09-23

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولماجستير/ادارة االعمال/االختصاص  ادارة  االعمال/قسم ادارة االعمال/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

المالحظاتالموقفاالسم

يالعىلي-عىلي-عبدهللا-دمحم-سالم
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدبلوم عالي/ادارة المستشفيات/االختصاص  ادارة  االعمال/قسم ادارة االعمال/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

مرشح حسب الخطةالنقيب-دمحم-قاسم-محفوظ-ضىح

مرشح حسب الخطةجودكي-خلف-رشو-خلف-زيد

مرشح حسب الخطةالرساج-قاسم-وريد -عامر-تمارة

ي-مرعي-مال هللا-منعم-مرعي مرشح حسب الخطةالحالوج 

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح خارج الخطةالبصو-عبد هللا-سلطان-سالم-هاجر

غير مرشحالعزاوي-حسن-صالح-دحام-عدنان

غير مرشحشيال العلم-جميل-غانم-نضال-دمحم

الدين-دمحم ي-عبدالرحمن-يونس-خير
 
غير مرشحالطان

غير مرشحالسبعاوي-ذياب-دمحم-محمود-عبد الرحمن

غير مرشحالمحروق-احمد-عبود-سدير-براء

غير مرشحالجبوري-احمد-حميد-عادل-ارساء

ي-مصطف -دمحم صالح-سعدون-احمد
 
يفكان غير مرشحالي 



78.608497.879659.807760637062.86543244نعمانبى131987-11-30
تعويض 

رين المتض 

81.5593.464.0438169256.33361.73057184كالانبى141996-10-01

81.43194.26963.548512655.16761.03405882كالذكر151994-02-16

77.36594.42360.3084931559.16759.96604521كالذكر161994-07-17

83.74498.15563.5950596551.16759.86664176كالانبى171996-12-05

75.911694.26959.241189156.16758.31893237كالانبى181995-01-01

72.811492.61657.5110688857.557.50774822كالانبى191984-07-03

77.21896.1359.467820551.66757.12757435كالذكر201993-06-26
تعويض 

رين المتض 

74.36494.26958.033446625256.22341263كالانبى211993-01-06

71.734892.646856.647827252.16755.30357904كالانبى221985-06-27

72.511297.879655.1688177451.33354.01807242كالذكر231989-03-19

66.7894.26952.1149153553.66752.58054074نعمذكر241978-10-07
تعويض 

رين المتض 

85.83288.25770.084171343.33362.05881991كالذكر251988-07-09

81.84291.79365.0401520449.560.37810643نعمذكر261983-06-25

79.78290.91463.823230649.66759.57636142كالانبى271997-04-17

81.30992.61664.2230131548.66759.55620921نعمانبى281980-07-10

81.750693.175564.3068001547.559.26476011كالذكر291993-01-01

81.19886.71667.1178495539.33358.78239469كالذكر301996-07-13

81.69294.26963.7521962444.33357.92643737نعمذكر311977-07-17

82.97294.42364.6793290741.83357.82543035كالذكر321994-11-19

82.75693.9664.7268884640.16757.35892192كالانبى331996-09-01
تعويض 

رين المتض 

81.75896.1362.9642061343.16757.02504429كالذكر341995-01-25

77.990.4262.5517529341.16756.13632705كالذكر351996-06-08

79.181495.449261.2736442143.33355.89145095كالانبى361998-08-08

غير مرشحالجبوري-عبدهللا-نجم-خميس-عىلي

ي-مجيد-مصطف -عماد-ارساء
غير مرشحالحسيب 

غير مرشحالنارص-خلف-الياس-امير -حلوه

غير مرشحآل حسير -حسير -سعيد-عبدالرحمن-انس

ي-عىلي-حسير -احسان-نور مرشح خارج الخطةالسلب 

جرجيس -سعيد-ابراهيم حلمي-سهام الدين-حسناء

اغا
غير مرشح

ي-احمد
غير مرشحالجبوري-عبد-احمد-عبد الغب 

غير مرشح خارج الخطةالجبوري-عطية-رمضان-صالح-مهدي

غير مرشحالدوري-خليفه-دمحمعطا-حسير -رند

غير مرشحالسليم-يونس-ذنون-عبدهللا-سحر

غير مرشحالصواف-عبد-حمدون-نواف-فريال

يدمحم-عىلي-مضي-عسكر-وفاء
 
غير مرشح فرز ثان

يسلو-رشو-حسير -سالم-برزان
 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-حسن-شاهير  -سليمان-دمحم 
 
غير مرشح فرز ثان

ي-فيصل -رشيد -طالب -صفا 
يالشمىح 

 
غير مرشح فرز ثان

غير مرشح خارج الخطةالحيالي-دمحم-شيت-نديم-احمد

يالعالم-حسير -احمد-دمحم نوري-طه
 
غير مرشح فرز ثان

يالحديدي-اسماعيل-خليل-موفق-دمحم 
 
غير مرشح فرز ثان

يالبكاري-نومان-حمد-ثوري-زيد
 
غير مرشح فرز ثان

يالطراف-عىلي-حسن-مدهاس-جمال
 
غير مرشح فرز ثان

ي-محمود-طارق -زياد-مروة  يكركىح 
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالشبكي-خورشيد-سعيد-خزعل-رائد
 
غير مرشح فرز ثان

يعبد-حسير -عبد-يونس-احمد
 
غير مرشح فرز ثان

يالببوات-خدر-قاسم-عىلي-عبله
 
غير مرشح فرز ثان



83.01896.1363.9345686636.66755.75429806كالانبى371998-02-08

ذوي الشهداء77.7690.4262.4393364339.555.5575355كالذكر381997-03-20

79.94696.1361.568732394055.09811268كالانبى391998-03-12
تعويض 

رين المتض 

77.983997.316259.5632505443.554.74427538كالذكر401987-01-06

ذوي الشهداء80.5996.1362.0646954636.554.39528683كالذكر411992-06-24

84.86698.15564.4471046629.33353.91287326كالانبى421997-04-09

75.66298.15557.4576017843.83353.37022124كالذكر431998-07-19

83.71398.15563.571518325.16752.05016281كالانبى441997-09-21

ذوي الشهداء78.63196.1360.556012773151.68920894كالذكر451988-07-10

72.3694.42356.4069354940.66751.68495484نعمذكر461996-01-01

80.31998.15560.9941201329.66751.59598409كالذكر471994-09-22

72.59696.1355.908284339.33350.93569901كالانبى481996-12-26

ذوي الشهداء71.53796.1355.09271774150.86490239كالذكر491992-09-07

66.229792.646852.3005375546.33350.51027629نعمذكر501979-09-22

ذوي االعاقة68.82796.1353.0056681344.66750.50406769كالذكر511996-02-01

65.76893.74951.5186408247.550.31304857كالذكر521996-08-09
تعويض 

رين المتض 

71.28190.91457.0226830732.16749.56597815كالانبى531997-03-13

70.81296.1354.5343741836.33349.07396193كالانبى541996-01-21

66.882497.879650.8862484143.548.67037389كالذكر551989-03-02

68.08491.76454.1183366534.548.23283565كالذكر561994-09-15

ذوي الشهداء65.24494.78550.7278381140.33347.60938668كالذكر571992-01-01

70.245694.354454.7857371830.66747.55011603كالذكر581995-03-16

ذوي الشهداء64.60593.85250.5698026134.66745.79896183نعمذكر591998-09-12

62.45292.61649.3285567137.545.7799897نعمانبى601982-08-05
تعويض 

رين المتض 

يالسبعاوي-عىلي-عبد-وعد-احمد
 
غير مرشح فرز ثان

يف-احمد-اكرم-هشام ي-رسر
 
يالحمدان

 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يآل خي  -حمد -اعضيب -اسعد -عماد 
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالوائىلي-عجيل-دمحم-سعد-نور
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالحيالي-طه-الزم-اكرم-انعام
 
غير مرشح فرز ثان

يال بلو-طوبيا-حنا-سالم-راندي
 
غير مرشح فرز ثان

يالجميىلي-عباس-خضير-محمود-اسامة
 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-احمد-حسن-عبدالخالق-ايمان
 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-دمحم-خلف-احمد-توفيق
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

ي-مصطف -مجيد-فريق-نيفير 
ياالتروسر

 
غير مرشح فرز ثان

يالمطرب-نومان-سعيد-حاجم-فرحان
 
غير مرشح فرز ثان

ي-عىلي -ابراهيم-عىلي-ميثم
 
يالبيان

 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

ي-حسن-شيت-فاضل-معطاء
 
يالبيان

 
غير مرشح فرز ثان

يالعكيدي-سلطان-فتىحي-احمد-وهب
 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-سنجار-عزيز-رائد-سنجار
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

يعلوكة-جمشيد-حسير -قاسم-ناديه
 
غير مرشح فرز ثان

يقدو-صالح-محمود-خير الدين-مهند
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالدواس-دواس-رشو -قاسم -اياد 
 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-حمود-احمد-دمحمطاهر-يارس
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

ياالحمد-عىلي-عباس-حسير -وعدهللا
 
غير مرشح فرز ثان

يالصالح-رحيل-حامد-يونس-عبد الكريم
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

ي-حسن-طه-عقيل-رسل ياالعرج 
 
غير مرشح فرز ثان

يالشاكر-مصطف -يوسف-نبيه-سيف
 
غير مرشح فرز ثان

يالعزاوي-عثمان-صباح-خالد-ارساء
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان



ذوي الشهداء58.53492.34146.3279802442.83345.27948617كالذكر611989-06-29

ذوي الشهداء57.05194.42344.4730801143.33344.13105608نعمذكر621987-12-12

ذوي الشهداء58.96896.545.2953678831.66741.20685751كالانبى631993-06-17

2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

90.86190.86164.33384.9026نعمذكر11986-04-23

87.88887.88858.83381.1715نعمانبى21982-02-08

85.66685.66654.16776.2163كالانبى31993-03-23

75.36175.36152.568.5027نعمذكر41973-09-10

86.66686.66649.83375.6161كالانبى51991-11-04

82.1282.1246.83371.5339كالذكر61990-10-09

78.38878.38848.571.4216نعمذكر71978-01-29
تعويض 

رين المتض 

ذوي الشهداء82.36182.36143.570.7027نعمذكر81983-04-18

3

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدكتوراه/ادارة االعمال/االختصاص  ادارة  االعمال/قسم ادارة االعمال/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يالعكيدي-عىلي-حسير -احمد-ابراهيم
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يصالىحي-صادق-كريم-عز الدين-النه
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالنومه-عبدالمجيد-عبدالعزيز-انعام-عمر
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

غير مرشحالكبيسي-جمعان-قدو-حسن-دمحم

ي-قيس-رشا
 
يدكي -يونس-احمد نجان

 
غير مرشح فرز ثان

مرشح حسب الخطةالعبيدي-سليمان-شاكر-محمود-رنا
درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 2 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس مساعد

غير مرشحالحيالي-طه-عبدالسالم-مصعب-زينب

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالزبيدي-عبدهللا-دمحم-توفيق-كرم
درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 2 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس مساعد

يالجواري-عىلي-محمود-خزعل-احمد
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولماجستير/ادارة التسويق/االختصاص  ادارة التسويق/قسم ادارة التسويق/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يالرشيدلي-دمحم عىلي-نجم الدين-كمال-احمد
 
غير مرشح فرز ثان

يالعكيدي-حسن-عبدهللا-نافع-صفوان
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 2 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس مساعد



الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

94.67494.67473.668570.278.62795كالذكر11996-10-29

89.20994.67469.4160299273.270.55122094كالانبى21997-10-04

93.64794.67472.8693624457.668.28855371كالانبى31992-01-10

86.70994.67467.4707096663.666.30949676كالانبى41997-03-26

87.18194.67467.837986136266.08659029كالانبى51995-04-10

83.89192.34166.3973176462.865.31812234كالانبى61993-01-14

77.33294.67460.1742024472.863.96194171كالذكر71997-12-17

85.65294.67466.6482282656.863.69375978كالذكر81994-11-23

78.39494.67461.0005744968.663.28040214كالانبى91999-01-05

ذوي الشهداء73.66994.67457.32391927362.02674344كالذكر101996-08-31

81.21495.24362.9386542953.660.137058كالذكر111995-04-19

76.69694.42359.786986245458.05089037كالانبى121994-02-23

70.31690.59256.3881663758.857.11171646كالذكر131991-07-01

88.28894.67468.6993739447.862.42956176كالانبى141997-10-20

87.49394.67468.080762094962.35653347كالانبى151997-03-05

88.172593.175569.358406384160.85088446كالذكر161997-05-02

85.97894.67466.901898024560.33132861كالانبى171997-02-15

81.06294.67463.076620274357.05363419كالانبى181994-10-18

65.2267.39464.6920967737.856.62446774كالانبى191985-01-14
تعويض 

رين المتض 

79.56392.84462.7384299834.654.29690099كالذكر201999-01-01

71.80890.59257.5846386445.854.04924705كالذكر211992-07-19

ذوي الشهداء68.66788.25756.0684801748.653.82793612كالانبى221979-11-27

77.7394.26960.660263137.653.74218417كالذكر231988-12-04

غير مرشحالجبوري-عبدهللا-احمد-عبدهللا-مريم

غير مرشحالشمطي-سليمان-داؤد-سالم-رن 

مرشح حسب الخطةاالحمد-رمضان-عبدهللا-صدام-حال

وق مرشح حسب الخطةالجبوري-محمود-عىلي-سعدهللا-رسر

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةحماده-احمد-مرفوع-جمال -اورنس
درجة عىل اساس المفاضلة كونه الطالب االول 6 تم اضافة

عىل الصباجي

مرشح خارج الخطةالدبان-صفو-عبد الرحمن -عبد العليم -مؤمن 

غير مرشحالكتو-جي -خزعل-يارس-عمار

غير مرشحالرواي-سعيد-مظفر-ساطع-دمحم

غير مرشحمصطف -مصطف -عبدالكريم-خالد-حنان

غير مرشحالحرباوي-عبدهللا-فاضل-دمحم-براء

غير مرشحالنعيمي-دمحمتوفيق-جالل-قيس-عىلي

يالعزاوي-عرسان-بشار-كنعان-بشار
 
غير مرشح فرز ثان

يالمالح-قاسم-طارق-اياد-رغده
 
غير مرشح فرز ثان

يالفيل-محمود-رشيد-مثب -زينب
 
غير مرشح فرز ثان

يالبكر-عبدهللا-فتىحي-ادريس-رانيا
 
غير مرشح فرز ثان

غير مرشحالمعاضيدي-داود-غانم-عدنان-شهد

غير مرشحالعبيدي-ربيع-صالح-تركي-رضوان

يالنعيمي-دمحم-حامد-نبيل-ريم
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالدليمي-عبدهللا-دمحمعىلي-صبىحي-احمد
 
غير مرشح فرز ثان

يالرساج-عبدالجبار -فوزي-سنان -يمان 
 
غير مرشح فرز ثان

ي-حميد-صالح-احمد-يارس
 
يالحمدان

 
غير مرشح فرز ثان

ي-احمد-مصطف -ابراهيم-شيالن
 
يسليفان

 
غير مرشح فرز ثان

غام-ريم يالدباغ-ابراهيم-عبد الفتاح-رص 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان



71.22694.67455.4229522545.252.35606657كالانبى241995-11-20

73.33994.67457.0671369338.651.52699585كالانبى251990-03-18

66.27996.1351.043379464448.93036562كالانبى261985-01-01

58.93895.24345.6753565539.443.79274958كالذكر271994-01-20
تعويض 

رين المتض 

ذوي الشهداء54.32196.5741.7054441641.441.61381091كالذكر281984-03-26

ذوي الشهداء53.74695.24341.651696924141.45618784كالذكر291990-04-29

10

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

74.86696.5757.479055666258.83533896نعمذكر11979-08-22

69.11893.39954.2809668368.658.57667678نعمذكر21978-05-02

66.56170.95163.5465656346.458.40259594نعمذكر31979-04-24

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

84.6591.42167.459302753.663.30151189كالانبى11998-02-24
تعويض 

رين المتض 

يالشاهر-شاهر-يونس-دمحم-رياض
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

ي-دمحم-سامي-دمحم-عبد الرحمن يالحلب 
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالمعاضيدي-حمدي-محمود-ابراهيم-شيماء
 
غير مرشح فرز ثان

يالصميدعي-حسير -عبد الصمد-عبدالوهاب-احمد
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

ي-عبدهللا-عبدالرحمن-فاروق-سماء يالكركىح 
 
غير مرشح فرز ثان

يالكلو-عبدهللا-سعدون-غسان-انفال
 
غير مرشح فرز ثان

ي-اسماعيل-دمحم-سلمان-رائد
 
مرشح حسب الخطةالطان

يالشمري-نزال-اخضير-حميد -فهد 
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالزوبعي-مصطف -عبدهللا-حامد-احمد

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدبلوم عالي/ادارة جودة/االختصاص  االدارة الصناعية/قسم االدارة الصناعية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح خارج الخطةالجبوري-هيجل-عىلي-نامس-رفل

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدبلوم عالي/االدارة الصناعية/االختصاص  االدارة الصناعية/قسم االدارة الصناعية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم



69.73594.43154.3575356252.653.83027493كالانبى21988-03-20

56.30881.27348.7182707858.851.74278955كالانبى31990-04-25
تعويض 

رين المتض 

72.4992.70457.2200578245.653.73404047كالانبى41994-04-02

3

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

88.11692.70469.5544573764.868.12812016كالانبى11996-01-31

88.71292.70470.024910661.867.55743742كالانبى21995-12-05

88.62692.70469.9570264160.867.20991848كالانبى31993-12-11

92.30192.70472.8578915352.466.72052407كالذكر41994-09-06

90.21192.70471.2081478354.466.16570348كالانبى51998-01-25

87.96692.70469.436054715665.4052383كالذكر61995-08-19

83.15492.70465.6376974554.462.26638821كالذكر71995-04-28

72.90694.17656.9338139755.256.41366978كالذكر81995-08-29

69.0983.31558.735621895056.11493532كالذكر91981-08-20

90.39192.70471.3502310137.861.28516171كالذكر101997-02-24

80.96492.70463.9090186444.257.99631305كالانبى111999-01-02

77.38289.25562.69433245.657.5660324كالذكر121992-11-02

77.93992.70461.5212317142.455.78486219كالانبى131995-05-01

68.7237683.001758.5799474942.853.84596324كالانبى141985-09-30

ي-فتىحي-دمحم-وفاء
 
ي-صاف

 
مرشح حسب الخطةالبدران

غام-فرح غير مرشح خارج الخطةالدباغ-ابراهيم-عبد الفتاح-رص 

مرشح حسب الخطةالبنا-جي -احمد-رافع-مريم 

مرشح حسب الخطةالمعاضيدي-فتىحي-طلب-طالل-حال

المالحظاتالموقفاالسم

ي-ابراهيم-حسن-عادل-صفاء
 
مرشح حسب الخطةالحمدان

يالعبيدي-فاضل-حسن نهاد-فالح-يمامة
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولماجستير/ادارة االنتاج والعمليات/االختصاص  االدارة الصناعية/قسم االدارة الصناعية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

غير مرشحالعزاوي-محمود-ثامر-عامر-ابراهيم

ي-حنش-احمد-شهاب-لؤي غير مرشحاللهيب 

غير مرشحالخفاف-سليمان-نايف-عبدالخالق-عماد

غير مرشحابراهيم-سليمان-دمحم-فالح-دمحم

ي-جاسم-احمد-الياس-خضير
 
غير مرشحالطان

غير مرشحالمعاضيدي-نايف-سالم-بشار-انفال

يالصائغ-قاسم-دمحم نجيب-ناهض-ريم
 
غير مرشح فرز ثان

يالسماك-ابراهيم-اسماعيل-مهيب-عبدهللا
 
غير مرشح فرز ثان

يسهيل-نجم-سهيل-حاتم-فرح
 
غير مرشح فرز ثان

يالموسوي-حسن-عباس-قاسم -جعفر
 
غير مرشح فرز ثان

ي-محمود-سالم-فاروق-صفا
 
يالطان

 
غير مرشح فرز ثان



72.78992.70457.4560737841.852.75925165كالانبى151996-09-25

70.00393.32455.0061076839.250.26427538كالذكر161991-06-28

68.89794.66253.6153044941.650.01071314نعمذكر171982-07-01

2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

77.72277.72273.16680.3552نعمذكر11979-04-01

76.476.468.33377.9799نعمانبى21983-02-26

75.86175.86161.33377.5026نعمذكر31977-01-06

80.7880.7851.66674.0458نعمذكر41982-07-01

74.13874.13857.16671.0464نعمذكر51982-07-13

77.16677.16650.16669.066كالذكر61991-05-01

84.73384.73342.572.0631نعمذكر71981-06-14

80.05580.05542.568.7885نعمذكر81991-02-20
تعويض 

رين المتض 

79.0879.0842.33368.0559كالذكر91990-05-24

75.80575.80545.566.7135كالذكر101974-01-01

ذوي الشهداء73.33373.3334163.6331كالذكر111976-07-01

يابراهيم-دمحم-عالوي-طالل-صفا
 
غير مرشح فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالكيكي-محمود-احمد-محمود-غانم
درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 4 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدكتوراه/ادارة االنتاج والعمليات/االختصاص  االدارة الصناعية/قسم االدارة الصناعية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يالبجاري-دمحم-محمود-عمر-خطاب
 
غير مرشح فرز ثان

ي-حسير -عىلي
 
ي-كوثر-ساف ياالعرج 

 
غير مرشح فرز ثان

غير مرشحخض -ابراهيم-يوسف -عبدالكريم -أحمد 

يالجبوري-عطا هللا-عياده-عىلي-عمر
 
غير مرشح فرز ثان

غير مرشحالربيعي-عاشور-خنفاس-حسير -احمد
درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 2 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس مساعد

غير مرشحالنعمة-سليم-دمحم صالح-هود-معتصم
درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 2 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس مساعد

مرشح حسب الخطةالرساج-عبد الرزاق-خض -سلمان-تمام 
درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 4 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس

غير مرشحالسماك-يحبر-سعيد-عزالدين-بشار
درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 6 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي استاذ مساعد

يالتك-جرجيس-بشير-مزاحم-زين 
 
غير مرشح فرز ثان

يالجرجري-بلو-شيخو-خليل-خض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالجبوري-دمحم-سليمان-مىحي الدين-ضياء
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالجبوري-حسير -خلف-حسير -بالل
 
غير مرشح فرز ثان



5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

78.29293.99561.2198961158.7560.47892728كالانبى11994-12-25

74.0292.57158.4851233664.7560.36458636كالانبى21998-09-26

74.44196.09257.3444838650.2555.2161387كالذكر31994-02-06

70.57492.57155.7623493249.2553.80864452كالانبى41996-03-15

69.632597.30453.1890281534.2547.5073197كالذكر51997-02-17

57.28984.50448.2194619743.7546.87862338نعمذكر61983-08-05

2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

ذوي الشهداء90.67792.57171.6462514476.2573.02737601كالانبى11995-03-18

89.62892.57170.8174093177.7572.89718652كالذكر21997-01-23

86.42492.57168.2858457482.2572.47509202كالانبى31997-10-14

89.83892.57170.9833357672.2571.36333503كالذكر41991-01-04

83.38784.50470.1858345472.570.88008418نعمذكر51980-05-24

91.61592.57172.3873895862.7569.49617271كالانبى61994-09-21

81.666783.179569.5073163265.2568.23012143كالانبى71996-12-11

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدبلوم عالي/تقييم مشاري    ع ودراسات الجدوى/االختصاص  أقتصاد/قسم االقتصاد/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يسليم-حامد-لقمان-حكيم-ديما
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

ي-خلف-خديدا-كريم-صفوان
يالخالب 

 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

نا مرشح حسب الخطةالعيساوي-جرو-خديدا-خليل-مير

مرشح حسب الخطةزناد-حسن -خلف-زياد -الحارث 

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالهدو-داود-حميد-لؤيد-ريم

المالحظاتالموقفاالسم

يف-هشام-دمحم-بنان مرشح خارج الخطةالكاتب-رسر

يعبدالرحمن اغا-شهاب-فتىحي-اياد-قيض
 
غير مرشح فرز ثان

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولماجستير/أقتصاد/االختصاص  أقتصاد/قسم االقتصاد/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

غير مرشحالزعرو-مجيد-سعيد-دمحم-ريم

ي-ايبو-طيب-جميل-رحمة
 
غير مرشحالسليفان

غير مرشحالجبوري-درويش-خضير-الياس -نواف 

غير مرشحال امير -دمحم-عباس-الياس-احمد

مرشح حسب الخطةبوحمدان-عبدهللا-محمود-عىلي-احمد

مرشح حسب الخطةالطويل-يحبر-غانم-دمحم-تبارك



81.81892.57164.6465255870.2566.32756791كالانبى81998-04-10

84.77292.57166.980557666365.78639036كالذكر91998-02-18

74.62689.26860.4553528971.563.76874702كالانبى101991-02-11

79.5990.3263.9575088659.7562.6952562كالذكر111997-08-15

79.22996.09261.032846360.560.87299241كالذكر121992-02-02

67.16484.50456.5311306468.7560.19679145كالانبى131983-08-12

70.89687.99358.009022676459.80631587كالانبى141998-04-26

78.8392.57162.285629225058.59994045كالانبى151996-06-08

72.88792.57157.5899106657.7557.63793746كالذكر161996-01-07

70.47786.5258.3479832454.7557.26858827كالانبى171993-05-28

76.31592.57160.298462445057.20892371كالذكر181999-01-01

ذوي الشهداء57.67580.66550.1684555773.2557.0929189نعمذكر191983-02-22

73.61396.09256.706646745756.79465272كالانبى201994-08-14

ذوي الشهداء70.4993.99555.1191753658.2556.05842275كالذكر211991-01-13

69.97896.09253.906480195855.13453613كالذكر221994-04-22
تعويض 

رين المتض 

66.523296.50551.0969934658.2553.24289542كالانبى231991-06-26

80.67690.46364.759606149.560.18172427كالانبى241993-04-03

84.34392.57166.641593623456.84911554كالانبى251995-01-13

68.08981.46758.8115634649.2555.94309443نعمذكر261984-03-05

ذوي الشهداء74.42192.57158.801963874755.26137471كالانبى271999-11-18

76.17493.99559.563740444555.19461831كالذكر281996-10-15

66.549883.41156.530154753.671105كالانبى291990-12-19

65.125982.034455.9757374147.553.43301618كالانبى301987-01-16

70.30696.09254.1591499648.2552.38640497كالانبى311993-10-30

غير مرشحالمعماري-ارميض-حسير -عىلي-هاشم

غير مرشحاالعرج-عبو-احمد-نامق-اكرام

غير مرشحنقار-يوسف-عبد-جنان-ريا

غير مرشحالزبيدي-دمحم-علو-صباح-احمد

غير مرشحالسبعاوي-ابراهيم-عجاج -ابراهيم-علياء 

غير مرشحالجبوري-دمحم-حمد-سعيد-اثير

غير مرشحالساطوري-حمادي-خلف-دمحم-عادل

غير مرشح خارج الخطةالمزوري-موس-عىلي-رشيد-احمد

غير مرشحالجميىلي-عىلي-عدنان-قحطان-احمد

غير مرشحالعبيدي-حسن-اسماعيل-عبد الصمد-رغد

غير مرشحالدليمي-خلف-جميل-صدا-هاجر

غير مرشحالحيالي-يونس-حازم-مروان-رغد

ياليوسف-عباس -عىلي -احمد -ليىل 
 
غير مرشح فرز ثان

يالفهادي-دمحمعىلي-حازم-بسام-دينا
 
غير مرشح فرز ثان

ي-مخلف-عىلي-موفق-معد مرشح خارج الخطةاللهيب 

غير مرشحعون-عون-ذنون-دريد-وسن

غير مرشحالمصطف -دمحم-عباس-حسن-غفران

غير مرشح خارج الخطةالسليمان-داؤد-عبيد-جاسم-عبيد

يالوتار-يوسف -شاكر -رافع -رفل 
 
غير مرشح فرز ثان

يعبد الرحيم-طه -عبدهللا -خالد -حنير  
 
غير مرشح فرز ثان

يالعيساوي-مركب-اسود-دمحم-سيف الدين
 
غير مرشح فرز ثان

يالبوحمدان-سعيد-محمود-شكر-ماجده
 
غير مرشح فرز ثان

يعبدالرحمن-فتاح-عبدالرحمن-فتاح-شفان 
 
غير مرشح فرز ثان

يال عىلي خان-حسير -عبد الرحمن-بهجت -سكينة
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان



62.714579.44255.1505038645.552.2553527نعمذكر321985-02-25
تعويض 

رين المتض 

72.23196.09255.6420442241.7551.47443095كالذكر331996-01-04

ذوي الشهداء71.38996.50554.8344527442.2551.05911691كالذكر341993-02-23

ذوي االعاقة76.25792.57160.2526351319.548.02684459كالذكر351995-01-29

65.541491.127952.3465649535.7547.36759547كالانبى361988-12-20

ذوي الشهداء55.683193.376743.737153183340.51600722كالذكر371991-05-09

2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

86.85186.8517884.1957نعمذكر11991-01-08

84.2584.2557.580.225نعمانبى21980-08-04

76.77776.7777979.4439نعمانبى31983-12-26

82.61182.61162.576.5777كالذكر41995-12-30

79.96679.96665.2575.5512كالانبى51988-08-15

84.11184.11155.575.5277كالانبى61994-11-20

83.02783.0275574.6189كالذكر71987-10-01

83.58383.58350.573.6581نعمذكر81980-03-23
تعويض 

رين المتض 

79.80579.80558.7573.4885نعمانبى91986-01-29
تعويض 

رين المتض 

80.77780.77755.573.1939كالانبى101991-07-07

80.19480.1945171.4358نعمذكر111979-03-09

و-حسن-بنفش يبك-مرزا-خير
 
غير مرشح فرز ثان

يالعبيدي-بدر-جوهر-مشير-وليد
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالعبدلي-عبد الجبار-شيخو-صالح-عمار
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

ي-حامد-ماجد-حامد-مصطف 
يالحفوظ 

 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

يألبو عىلي-طه-يونس-محمود-رضوان
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يرشكان-عطو-مرزا-سليمان-دحام
 
غير مرشح فرز ثان

مرشح حسب الخطةالطياوي-فتىحي-قاسم-صبىحي-رحال
درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 4 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس

غير مرشحالمعاضيدي-حسير -ذنون-زيدان-حال
درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 2 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس مساعد

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالجبوري-حبيب-حسير -عبد-عىلي

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدكتوراه/أقتصاد/االختصاص  أقتصاد/قسم االقتصاد/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

مرشح خارج الخطةالدوري-جاسم-عبد-سلمان-بديع

غير مرشح خارج الخطةالدليمي-خليل-يونس-نزار-رنا

غير مرشحالوزان-نوري-دمحم-رافع-رن 

غير مرشحعىلي-مصطف -عىلي-سعيد-ميفان

غير مرشحال حسو-رشو-حسن-حواس-عمر

غير مرشحالبواسماعيل-احمد -خض -دمحم -رؤى 

غير مرشحالحيالي-عمر-يونس-عبدالجبار-سماح

غير مرشحاالسود-عواد-حسير -خض -عامر 



73.91673.91656.2570.6162نعمانبى121981-01-02

82.4482.4449.7572.633كالذكر131990-04-20

82.66682.6664771.9662كالانبى141993-08-17

78.53878.53845.2568.5516كالانبى151988-06-27

79.05579.05543.7568.4635كالانبى161991-05-19

77.2577.2544.2567.35كالانبى171992-01-01

75.08375.08346.2566.4331كالذكر181989-03-13

سجير  سياسي79.579.532.7565.475كالذكر191978-07-18

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

70.40694.05655.029202653649.32044185كالذكر11994-08-30

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

70.11891.91855.6711044741.851.50977313كالانبى11994-05-29

يالحمدان-جرجيس-جليل-عادل-حمديه
 
غير مرشح فرز ثان

غام-رغد يالدباغ-ابراهيم-عبدالفتاح-رص 
 
غير مرشح فرز ثان

غير مرشحالقصاب-وهب-الياس-صابر-شيماء
درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 2 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس مساعد

يالجبوري-عطيه-فرحان-محمود-شاكر
 
غير مرشح فرز ثان

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدبلوم عالي/علوم مالية/االختصاص  علوم مالية ومضفية/قسم العلوم المالية والمضفية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يعنبكي-ولي-رشيد-ناطق-بشار
 
غير مرشح فرز ثان

يالعكيدي-حسير -حميد-شاكر- سعيد
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

ي-دمحم-فنوش-ابراهيم-خنساء ان 
يالرسر

 
غير مرشح فرز ثان

يعبدهللا-كامل-مرعي-دمحم-فاطمة
 
غير مرشح فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

يالعايش-مصطف -عبد-مصدق-شهد
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدبلوم عالي/علوم مضفية/االختصاص  علوم مالية ومضفية/قسم العلوم المالية والمضفية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

المالحظاتالموقفاالسم

يالدليمي-جاسم-دمحم-عبدالوهاب-احمد
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان



67.97991.91853.9728174131.247.14097219كالانبى21992-08-20

2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

91.203394.213371.20338652.865.6823702كالانبى11996-11-29

74.480685.50862.1719814167.463.74038699نعمذكر21981-10-13
تعويض 

رين المتض 

84.09594.05665.7285003658.863.64995025كالانبى31997-01-10

87.69196.21667.4926136453.263.20482955نعمذكر41985-12-11

74.78994.05658.4549475460.859.15846328كالذكر51996-04-17

87.52894.05668.4117269749.462.70820888كالانبى61996-10-25

91.8791.8772.967531.860.61725كالذكر71982-04-05

86.56994.05667.662174339.659.24352201كالانبى81995-11-01

84.32294.05665.905923154058.13414621كالانبى91996-10-03

86.60793.19568.1172256231.657.16205793كالذكر101995-04-06

82.55991.94565.5356116636.256.73492816كالذكر111978-05-08

77.084690.88561.678918064556.67524264كالانبى121992-07-17

78.47791.91862.307842014356.5154894كالذكر131996-10-31

82.70194.05664.6389524837.456.46726673كالانبى141996-01-04

84.79494.05666.274837530.655.57238625كالانبى151997-01-31

80.1296.90161.3711626341.255.31981384كالانبى161977-05-02

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةمزوري-سليم-دمحم-مهدي-ميديا

ي-سعدهللا-دمحم-جاسم-دعاء
 
يالطان

 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولماجستير/علوم مالية ومضفية/االختصاص  علوم مالية ومضفية/قسم العلوم المالية والمضفية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يالخالدي-يحبر-دمحم-رافع-راوية
 
غير مرشح فرز ثان

واري-الياس-رشيد-سليمان-ماجد يالي 
 
غير مرشح فرز ثان

غير مرشحالعكيدي-احمد-صابر-عبد-ابراهيم

غير مرشحالزيدي-أحمد-عبداألمير-نبيل-أبراهيم

مرشح خارج الخطةالزبيدي-دمحم-حميد-عبد المنعم-انمار

ي-حسير -عبدهللا-رافد-غفران
 
مرشح حسب الخطةالبدران

يالنعيمي-خض -محمود-شاكر-خولة
 
غير مرشح فرز ثان

يعبدهللا-ايوب-عبداالحد-ضياء-عبداالحد
 
غير مرشح فرز ثان

ي-عمر-سنجار-احمد-رضوان
 
يالكفران

 
غير مرشح فرز ثان

ياللويزي-حسير -يوسف-حسير -ضياء الدين
 
غير مرشح فرز ثان

يالصميدعي-دمحم-صالح-مؤيد-عبير
 
غير مرشح فرز ثان

ي-يمامه
 
ي-عبدالسالم-دمحم عىلي -هان

 
فكان يالي 

 
غير مرشح فرز ثان

يالنعيمي-عزيز-دمحم-غانم-سفانة
 
غير مرشح فرز ثان

يالسبعاوي-عىلي-حسن-عىلي-اسماء
 
غير مرشح فرز ثان

يالدليمي-جرجيس-حازم-نبيل-ايناس
 
غير مرشح فرز ثان



80.85990.676264.8014221431.854.9009955كالانبى171998-01-18

76.20391.91860.502369924154.65165895كالانبى181995-05-25

75.86693.19559.669327442.654.54852918كالانبى191991-10-22

79.33494.05662.0073113535.854.14511794كالذكر201993-08-13

68.694288.18756.1215808943.852.42510662كالذكر211991-10-30

74.4694.05658.1978017433.850.87846121كالذكر221996-12-14

70.92687.45658.2810334832.250.45672344كالانبى231986-07-14

74.29394.05658.067274843250.24709239كالانبى241996-09-26

74.47388.72960.5847998325.850.14935988كالذكر251988-10-05

70.842188.310957.8200131831.850.01400923كالانبى261992-08-06

73.43496.90156.2497498333.649.45482488كالذكر271995-10-01

70.35990.88556.2974575428.247.86822028كالانبى281989-04-07

72.33694.05656.5376871723.646.65638102كالذكر291998-01-01

66.34288.85853.915847329.246.50109311كالذكر301996-12-09
تعويض 

رين المتض 

67.230691.44753.566975072745.59688255كالانبى311989-03-09

62.39488.62650.7992311625.443.17946181كالذكر321995-01-01
تعويض 

رين المتض 

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

73.87794.67957.483709381645.03859657كالذكر11990-05-05

يالوزان-اسماعيل-جميل-نظير-دعاء
 
غير مرشح فرز ثان

ياألحمدي-محمود-رمضان-ياسير  -عبير 
 
غير مرشح فرز ثان

يقلو-حنا-ممو-حكمت-رانيا
 
غير مرشح فرز ثان

ي-دمحم-عبدهللا-وعدهللا-تف  يالحرن 
 
غير مرشح فرز ثان

يزيباري-شير-شعبان-درويش-عفان
 
غير مرشح فرز ثان

ي-عىلي -حسن -عمر -هشام 
 
يالموالن

 
غير مرشح فرز ثان

يالنعيمي-احمد-حسن-سعدي-رشا
 
غير مرشح فرز ثان

يكشمولة-ادريس-مخلف-مهب -ابراهيم
 
غير مرشح فرز ثان

يالزرري-دمحم-عبد المنعم-منتض-عمار
 
غير مرشح فرز ثان

يالعبيدي-ذاوي-حمد-حمود-عامر
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالعبيدي-مزعل-فارس-عىلي-امل
 
غير مرشح فرز ثان

يسىلي-بكر-دمحم-ابراهيم-صبيحة
 
غير مرشح فرز ثان

يالعيساوي-خليفة-خليل-دمحم-عبدالرزاق
 
غير مرشح فرز ثان

ي-عىلي -عزيز -دمحم -جوان 
 
يكفران

 
غير مرشح فرز ثان

يالعبيدي-حسن-عبدالواحد-دمحم-مصعب
 
غير مرشح فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

ي-غائب-حسير -دمحم-رامي
يالكاكب 

 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالجبوري-احمد-عطيه-سالم-عتبه
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدبلوم عالي/محاسبة حكومية وموازنات/االختصاص  محاسبه/قسم المحاسبة/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم



ذوي الشهداء58.085893.706945.514792012439.0603544كالذكر21984-07-22

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

66.990893.706952.492559774249.34479184كالذكر11971-02-11
تعويض 

رين المتض 

73.14293.69757.316632272647.92164259كالانبى21992-12-10

72.84894.99556.555070691945.28854948كالانبى31996-06-23

66.85694.00552.273810651841.99166745كالانبى41994-02-23

3

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

93.40794.99572.515916545767.86114157كالانبى11999-03-18

88.025991.780869.960894665866.37262626نعمذكر21985-11-08

92.96794.99572.17432545165.82202778كالذكر31996-11-05

86.61693.39968.022804815564.11596336نعمانبى41983-01-10

89.32794.99569.348435095063.54390456كالانبى51997-11-22

المالحظاتالموقفاالسم

يخوشناو-دمحم امير -عبدهللا-عبدالرحمن-عبدهللا
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالجبوري-معيوف-عىلي-حسير -عىلي
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدبلوم عالي/تدقيق ومراجعة الحسابات/االختصاص  محاسبه/قسم المحاسبة/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يالعكيدي-ابراهيم-حسير -احمد-ندى
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولماجستير/محاسبه/االختصاص  محاسبه/قسم المحاسبة/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

ي-صالح-ابراهيم-خليل-ايمان
 
يالحمدان

 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالعبدلي-طه-طارق-مقداد-دالل
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

غير مرشحالتميمي-احمد-دمحمعاقب-عبدالحافظ -هديل 

غير مرشحالحجار-احمد-شهاب-خليل-نور

مرشح حسب الخطةالنعيمي-خض -دمحم-بدر-مهند

مرشح حسب الخطةالزبيدي-جهاد-دمحم-طالل-احمد

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالمحمدي-جاسم-عباس-عبد الستار-ساره



82.63489.46866.839257375061.78748016كالذكر61995-01-01

75.065594.380958.533690215758.07358315نعمذكر71987-11-01

77.608495.11160.200956075358.04066925نعمذكر81985-11-02
تعويض 

رين المتض 

78.676694.45361.317694785057.92238635كالذكر91993-01-20

76.93793.39960.421521815157.59506527كالذكر101982-02-05

94.89194.99573.668010284370.46760719كالذكر111996-08-14

ذوي الشهداء94.99594.99573.748754966.324125كالانبى121986-07-15

97.695297.695274.42384565.59666كالانبى131991-01-12

92.84394.99572.078058814764.55464116كالانبى141997-02-14

89.464389.464372.3660754564.1562525نعمذكر151988-01-01

93.53694.99572.616064854464.03124539كالذكر161996-06-02

90.32594.45370.396036194963.97722533نعمانبى171973-03-11

91.73194.99571.214764844463.05033539كالذكر181998-01-01

92.17594.99571.559461353961.79162295كالانبى191999-01-26

93.76694.99572.794623853360.85623669كالذكر201995-06-20

88.37894.99568.611685124060.02817958كالذكر211991-10-15

85.93294.99566.712748934459.89892425كالانبى221999-02-07

90.96894.99570.622414763259.03569033كالذكر231997-10-16

81.61781.72370.339396783258.83757774كالذكر241991-05-13

93.706993.706973.4267252458.5987075نعمذكر251978-04-26

85.189.70668.707724683558.59540727كالذكر261996-02-27

93.28194.99572.418097262658.49266808كالانبى271997-09-24

88.72594.99568.881076313458.41675341كالذكر281994-09-30

87.90594.99568.244474643558.27113225كالذكر291997-09-14

غير مرشحالمطوري-عزاوي-صالح-عىلي-دمحم

يالنعمه-قاسم-فضيل-قتيبه-مؤمن
 
غير مرشح فرز ثان

درجة عىل اساس المفاضلة كونه الطالب االول 6 تم اضافة

عىل الصباجي

ي-فتىحي -دمحم -جاسم -عمر 
 
مرشح خارج الخطةالحيان

ي-عىلي-دمحم-جاسم-احمد
 
غير مرشحالطان

غير مرشحالمعموري-دمحم-عىلي-حسير -عىلي

ي-احمد-شهاب-احمد-شهاب
 
غير مرشحالطان

يالرسحان-اسماعيل-مرعي-فكرت-مصطف  
 
غير مرشح فرز ثان

يالزبيدي-يونس-خض -خليل-ارساء
 
غير مرشح فرز ثان

يالعبدربه-حامد-محمود-رعد-رسل
 
غير مرشح فرز ثان

ي ي-حىح 
ي-حجم-حسن-كب 

 
يالسموف

 
غير مرشح فرز ثان

يالدباغ-ايوب-دمحم-قتيبة-مروة
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

يكيوركيس-كيوركيس-زيا-يوخنا-دينا
 
غير مرشح فرز ثان

يالحارس-مصطف -يوسف-فراس-ردينه
 
غير مرشح فرز ثان

يمال طه-طه -محمود -دمحم -عبدهللا 
 
غير مرشح فرز ثان

يالحرباوي-عبدهللا-فاضل-دمحم-احمد
 
غير مرشح فرز ثان

يالراوي-سعيد-مظفر-ساطع-احمد
 
غير مرشح فرز ثان

يزياد النوري-ذنون-دمحم نوري-احمد -زياد 
 
غير مرشح فرز ثان

يالسبعاوي-ابراهيم-شبيب-حسن-رقيه
 
غير مرشح فرز ثان

ياالغا-احمد-صالل-غسان-جمال
 
غير مرشح فرز ثان

يالزيباري-سعيد-كريم-بهجت-وليد
 
غير مرشح فرز ثان

ي-الياس -حيدر -باقر -يونس 
 
يالصوف

 
غير مرشح فرز ثان

يالحسير -شفيق-صديق-ايمن-رحمه
 
غير مرشح فرز ثان

يالجريسي-جاسم-دمحم-جاسم-مروان
 
غير مرشح فرز ثان

يالعطيه-حسير -جربوع-حسن-طارق
 
غير مرشح فرز ثان



78.666389.71663.508420384557.95589427نعمذكر301985-02-07

84.086594.380965.567979193756.99758543نعمذكر311987-02-23

83.74994.99565.017991093856.91259376كالذكر321994-11-02

86.64392.43168.529765812455.17083606كالانبى331997-09-24

84.96294.99565.959695752954.87178702كالانبى341998-07-21

75.1789.46860.801933544154.86135348كالذكر351998-01-31

82.02789.70666.226657252453.55866008كالانبى361997-12-09

80.33495.11162.315208213353.52064575نعمذكر371983-10-29

80.15889.46864.83652242753.48556568كالذكر381997-04-24

79.9194.99562.037608433353.3263259كالانبى391995-12-11

78.15694.99560.675901943051.47313136كالانبى401987-03-14

85.07993.12466.950240531451.06516837كالانبى411997-10-02

79.9293.84662.560397672450.99227837كالذكر421993-03-21

ذوي الشهداء71.480891.780856.811242143750.86786949نعمذكر431985-03-05

75.04593.356558.953952173250.86776652نعمذكر441984-01-01

73.1080294.380957.007309543450.10511668كالانبى451989-07-14

78.90294.99561.255054192450.07853793كالذكر461995-04-19

67.78394.00552.998619534249.69903367كالذكر471992-09-04

74.60393.84658.398315162849.27882061كالانبى481982-05-11

70.92981.41161.294545022149.20618152كالانبى491993-08-04

72.63894.99556.392038552246.07442699كالذكر501995-07-07

71.44594.99555.465860772446.02610254كالذكر511997-08-27

66.93793.84652.39746421842.07822494كالانبى521993-05-19

ذوي الشهداء56.18493.69744.027749682036.81942478كالذكر531993-01-09

يالعبيدي-عبد هللا -دمحم-ثائر-اية 
 
غير مرشح فرز ثان

ي-سالم
و-يعقوب-سليمان-مب  يبير

 
غير مرشح فرز ثان

ي-عبدالقادر -زهير -احمد-عمر  يالقوندرج 
 
غير مرشح فرز ثان

يالحديدي-عىلي-يونس-ضياء-زينب
 
غير مرشح فرز ثان

يالسياف-جاسم-حمزه-عىلي-حسير  
 
غير مرشح فرز ثان

يالصالح-موس-حمادي-صالح-عادل
 
غير مرشح فرز ثان

يالزبيدي-ابراهيم-خليل-وليد-وسن
 
غير مرشح فرز ثان

ي-كرم-هه لبير  يكوجه ر-دمحم-حىح 
 
غير مرشح فرز ثان

ي-حسن-دمحم-صالح-عمر
يارديب 

 
غير مرشح فرز ثان

يالمعماري-مجيد -عبدالهادي-كريم-رحمة 
 
غير مرشح فرز ثان

يال دكه-بهنام-كوركيس-وسيم-ساره
 
غير مرشح فرز ثان

يالعبيدي-حسير -دمحم-سالم-دمحم
 
غير مرشح فرز ثان

يالدليمي-عىلي-ابراهيم -عىلي-وائل
 
غير مرشح فرز ثان

يالعلو-جاسم-دمحم-طه-خض 
 
غير مرشح فرز ثان

يزيباري-يوسف-عىلي-اسماعيل-حكمت
 
غير مرشح فرز ثان

ي-طه-عبد-محمود-مب 
 
يالحمدان

 
غير مرشح فرز ثان

يالمصطف  -سليمان-جمعة-احمد-محمود
 
غير مرشح فرز ثان

يالسليمان-سليمان-حسن-مرعي-حسن
 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

ي-حسير -دمحم-عبدالسالم-بتول ياللهيب 
 
غير مرشح فرز ثان

ي-يونس-دمحم-شعالن-فياض
 
يدكدان

 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالجبوري-هندي-حمادي-عبد-قيض
 
غير مرشح فرز ثان

يالنعيمي-اسماعيل-خليل-مؤيد-دمحم
 
غير مرشح فرز ثان

يالعمر-طه-عبدالرزاق-نذير-هناء
 
غير مرشح فرز ثان

يالجواري-عطو -صالح -قيس -ضىح 
 
غير مرشح فرز ثان



2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

80802669.8نعمذكر11979-05-20

81.02781.0273868.1189كالذكر21993-03-01

80.7580.753466.725كالذكر31992-08-18

77.66677.6663765.4662كالذكر41992-01-17

73.4473.442061.408نعمذكر51980-07-01

ذوي الشهداء77.02777.0271759.0189كالذكر61988-07-15

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

66.62385.9255.4261177855.255.35828245كالذكر11992-04-01

ذوي الشهداء61.38283.7851.9783479432.846.22484355كالانبى21992-02-24

يالحديدي-عواد-فتىحي-محمود-عدنان
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالعىلي-محمود-عبدهللا-طه-معي  
 
غير مرشح فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

يالزيدي-جواد-عبد هللا-قيس-لؤي 
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 6 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي استاذ مساعد

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدكتوراه/محاسبه/االختصاص  محاسبه/قسم المحاسبة/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يالجبوري-حسير -دمحم-احمد-ماهر
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولدبلوم عالي/تكنولوجيا معلومات االعمال/االختصاص  نظم المعلومات االدارية/قسم نظم المعلومات االدارية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

ييونس-حياوي-حسن-ميثاق-صهيب
 
غير مرشح فرز ثان

ي-احمد-عىلي-رشيد-باسم يالخزرج 
 
غير مرشح فرز ثان

درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 4 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس

يالمال-دمحم-رشيد-سعد-دعاء
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالحارث-حسن -عىلي -حسن -دمحم



2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

83.46390.49766.9794333362.665.66560333كالانبى11998-11-08

83.7186.90169.091502725564.8640519كالانبى21994-10-30

84.679892.310167.0369786457.664.20588504كالذكر31986-04-07

79.29690.49763.6353970661.262.90477794كالانبى41997-12-10

76.52290.49761.4092495765.262.5464747كالانبى51998-04-29

78.03183.7866.0767402152.862.09371815كالذكر61990-10-05

72.83482.66562.2622107657.260.74354753كالانبى71990-05-26

69.95283.7859.235433766260.06480363كالذكر81990-01-02

76.130794.40159.3557118355.258.10899828كالانبى91987-01-06

73.3285.9260.9975977751.258.05831844كالذكر101995-08-15

71.74690.49757.5764880752.656.08354165كالانبى111994-08-19

70.58589.80256.9465996650.655.04261976كالذكر121991-08-04

ذوي االعاقة60.747494.40147.3620388254.449.47342718نعمذكر131981-08-15

79.279992.310162.7621340947.258.09349386كالانبى141989-01-27

78.0690.49762.643501546.857.89045105كالذكر151994-11-06

77.485394.679460.291155545.255.76380885نعمانبى161987-08-01

73.905594.40157.6208226249.455.15457584نعمذكر171985-03-08

71.7791.20757.2870678546.454.0209475نعمذكر181984-11-05

72.1458494.281356.297408884753.50818622كالذكر191989-11-25

عدد المقاعدالقبول العام:قناة القبولماجستير/نظم المعلومات االدارية/االختصاص  نظم المعلومات االدارية/قسم نظم المعلومات االدارية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

ي-حسير -دمحمسعيد-وعدهللا-ميعاد 
 
غير مرشحالكيكان

غير مرشحالغفري-محمود-عبد-بسام-آيه

مرشح حسب الخطةعزاوي-احمد-دمحم-نشوان-شذى

غير مرشحالقصاب-ججو-توما-سعدهللا-انمار

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالطوي-مصطف -يوسف-احمد-فرح

وان غير مرشحالجبوري-جاسم-عىلي-فائق-سير

غير مرشحالعبيدي-عبدهللا-فخري-حمزة-دعاء

غير مرشحالجبوري-عبدهللا -احمد-ابراهيم-وضاح

غير مرشحالخابوري-حسير -نارص-عبد القادر-ياقوة

غير مرشحالصقال-حمو-ابراهيم-سعد-فواز

غير مرشحالجلو-خلف-يونس-عبد الرحمن-فاطمة

يالعباسي-ذنون-حامد-احمد-هديل
 
غير مرشح فرز ثان

يالقصاب-عبدهللا-اسماعيل-ثائر-مهند
 
غير مرشح فرز ثان

ي-دمحم-عبدالقادر-دمحم رفعت-اية
 
يالطان

 
غير مرشح فرز ثان

ياليوسف-صالح-تركي-خالد-ليث
 
غير مرشح فرز ثان

غير مرشحالدليمي-غزال-غانم-طالل-عبدهللا

ي حال قبولكمرشح خارج الخطةال سلمان-سلمان-حسير -ظاهر-حيدر
 
الدراسة تكون عىل نفقتك الخاصة ف

يالحضي-جرجيس-احمد-دمحم زهير-عمر
 
غير مرشح فرز ثان

يالعباوي-عباوي-احمد-موفق-احمد
 
غير مرشح فرز ثان



69.12790.49755.474728774552.33231014كالانبى201989-11-21
تعويض 

رين المتض 

66.62381.42857.564896734052.29542771كالذكر211990-07-04

67.35690.49754.05349333548.33744531كالانبى221992-04-06
تعويض 

رين المتض 

69.82190.49756.031666929.648.10216683كالذكر231997-10-13

ي-رجب-خليف-دمحم-دعاء
 
يسنان

 
 غير مرشح خارج الخطة فرز ثان

ي-يحبر-قاسم-فارس -اسالم يالتتنىح 
 
غير مرشح فرز ثان

لي-عىلي-عبدالقادر-عىلي-ربيعة يالبيغمي 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثان

يالشحاذه-عىلي-دمحم-عىلي-ارشد
 
غير مرشح فرز ثان



5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

74.24194.26957.9374577848.66755.15632044الذكر11989-04-15

53.72578.42347.6845940442.66746.17931583الذكر21983-01-01

54.72967.39454.2860129527.16746.15030906الذكر31985-04-21

57.64296.5744.2551722645.33344.57852058نعمانبى41968-11-02

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

52.10685.9143.3524224845.33343.94659573الانبى11993-08-06

4

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولدبلوم عالي/ادارة اعمال/االختصاص  ادارة اعمال/قسم ادارة االعمال/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

2023-2022للعام الدراسينتيجة الفرز عىل قناة النفقة الخاصةالدراسات العالياجامعة الموصل

يشبكي-حسن-قاسم-مسعود-يارس
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

ي-حمدان-ذنون-ضياء-عمر
يالمعيب 

 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

يالبجاري-دمحم-خليفه-حميد-حسام
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

ي-صالح-دمحم-غضبان-فاطمة
 
يالحمدان

 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالنوح-نوح-دمحم-رشيد-ميسلون
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولدبلوم عالي/ادارة المستشفيات/االختصاص  ادارة  االعمال/قسم ادارة االعمال/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولماجستير/ادارة االعمال/االختصاص  ادارة  االعمال/قسم ادارة االعمال/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم



الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

94.20294.26973.514963472.573.21047438نعمانبى11994-12-06

87.09896.1367.0766949468.83367.60358646الانبى21998-01-23

89.10996.1368.6254243563.567.08779704الذكر31997-09-20

86.18793.56867.6025596853.66763.42189177نعمذكر41989-03-01

73.0892.70457.6857749464.83359.82994246الانبى51994-12-14

72.53593.57656.8910168257.557.07371177الانبى61995-12-22

70.44693.455.3234914358.16756.176544الانبى71997-08-05

72.87592.34157.6784699550.83355.62482897نعمذكر81970-07-01

82.04390.98765.5957621445.559.5670335نعمانبى91980-09-26

78.171492.34161.870418474657.10929293الانبى101991-04-28

69.12875.002863.3656128841.83356.90582901الانبى111978-06-08

72.78786.79460.127643844856.48935069نعمانبى121972-12-23

76.64797.316258.5421409346.66754.97959865الانبى131985-05-21

78.23696.1360.251811823652.97626827الذكر141995-02-01

71.131389.224757.6435922541.83352.90041458الذكر151988-01-05

78.1892.2861.9052080627.83351.68354564الذكر161992-10-20

70.59294.28955.08184742.66751.3573929الذكر171974-02-15

66.22292.9652.1740456147.83350.87173193نعمذكر181989-09-12

72.37394.78556.2707042438.16750.83959297نعمذكر191991-10-31

71.07491.79356.4827810537.66750.83804673نعمذكر201983-02-09

71.9196.5755.2095596537.33349.84659175نعمذكر211970-05-09

70.38696.1354.2062992337.549.19440946نعمانبى221983-10-27

المالحظاتالموقفاالسم

ي-ياسير -دمحم-ربيع-زينب
 
مرشح حسب الخطةالدبون

مرشح حسب الخطةاالبراهيم-عبدهللا-دمحم-احمد-عمر

غير مرشحالداللة-جمعة-جميل-لقمان-كلهان

ق ي-مصطف -عبدالرحمن-ساهر-استي 
 
مرشح حسب الخطةالسويدان

ي-عمر-احمد-نكتل-مصطف   مرشح حسب الخطةميالج 

غير مرشحالصايل-عبدهللا -صائل -مصطف -عامر 

يأمير -أمير -رسدار-عبد الرحمن-نورا
 
غير مرشح فرز ثان

غير مرشحسنجاري-سلطان-رشيد-حكمت-نورا

غير مرشحمطر-يونس-صالح-عباس-مها

يالزبيدي-عىلي-حسن-عىلي-ايمان
 
غير مرشح فرز ثان

يالعزاوي-عبدالوهاب-عبدالرزاق-فريد-مروة
 
غير مرشح فرز ثان

يالخياط-يعقوب-دمحم-بشار-رؤى
 
غير مرشح فرز ثان

يعيس-عيس-دمحم-صالح-سميه
 
غير مرشح فرز ثان

ي-قادر-كردو-ديار-زعالن يسورج 
 
غير مرشح فرز ثان

يابراهيم-سلو-ابراهيم-دمحم-نواف
 
غير مرشح فرز ثان

يعزيز-مصطف -ياسير -عزيز-عبدهللا
 
غير مرشح فرز ثان

يعبدهللا-عىلي-عبدهللا-دمحم رشيد-ديندار
 
غير مرشح فرز ثان

يمال عبد ال-عباس-محمود-توفيق-محمود 
 
غير مرشح فرز ثان

يالنجار-الياس-منصور-بهنام-فارس
 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-محجوب-عزاوي-جمعة-عىلي
 
غير مرشح فرز ثان

يالصائغ-ياسير -طه-سمير-اوس
 
غير مرشح فرز ثان

يالنعيمي-مبارك-محمود-فاضل-وسماء
 
غير مرشح فرز ثان



71.2894.26955.626702133.66749.03879147نعمانبى231973-05-08

68.53698.15552.0461287841.83348.98219014الذكر241991-08-02

64.636194.354450.410792845.16748.83765496الذكر252000-01-25

71.81296.1355.3045031732.83348.56305222الذكر261996-03-20

60.23676.12854.621316132.83348.08482127الذكر271987-07-14

70.10494.26954.7089551632.16747.94636861الذكر281994-06-25

59.164290.517147.4722781947.547.48059473الانبى291996-08-21

61.816994.987847.9936142744.546.94552999الذكر301988-01-21

64.56987.61652.9899718832.33346.79288031نعمذكر311985-07-01

61.20578.42354.3236031427.16746.1766222الانبى321976-03-25

67.97195.27352.6644513227.83345.21501593الانبى331996-08-18

63.16194.42349.2360206333.83344.61511444الانبى341985-10-31

61.51596.35947.2984461434.33343.4088123الذكر351995-02-05

63.1492.6649.8557964628.16743.34915752الذكر361991-09-18

59.90796.5745.9941467136.83343.24580269نعمذكر371989-10-28

60.732697.879646.2072857734.16742.59520004الذكر381986-08-02

2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

84.73184.73147.33373.5116نعمذكر11982-05-22

يالخليفة-حمو-ابراهيم-احمد-عقيل
 
غير مرشح فرز ثان

ي ي-حىح  يالزيباري-صالح-مصطف -جي 
 
غير مرشح فرز ثان

يالمختار-فتىحي-امير -دمحم-فاتن
 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-حميد-احمد-عطاهللا-ابراهيم
 
غير مرشح فرز ثان

يالحيالي-حسيب-ادريس-بهاء-هاله
 
غير مرشح فرز ثان

يالشيخ جادر-حسير -سعد -قيس -رضوان 
 
غير مرشح فرز ثان

و-شيفان-عيدان يسليمان-سليمان-رسر
 
غير مرشح فرز ثان

يالمختار-فتىحي-امير -دمحم-زينه
 
غير مرشح فرز ثان

يايوب-ايوب-حيدر-برجو-النه
 
غير مرشح فرز ثان

يالعبيدي-دمحم-زينو-احمد-ماهر
 
غير مرشح فرز ثان

يالعبيدي-دمحم-يوسف-عثمان-سعد
 
غير مرشح فرز ثان

يهفال-عبد هللا-دمحم-حاتم-دمحم
 
غير مرشح فرز ثان

يالهاشمي-زكر-حسن-جمال-عىلي
 
غير مرشح فرز ثان

يالرعد-احمد-دمحم-فوزي-سوزان
 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-حميد-احمد-عطيه-احمد
 
غير مرشح فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

يالعباسي-عىلي-احمد-نذير-معتصم
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

ي-عيدان-يونس-رعد-عمر
 
يالطان

 
غير مرشح فرز ثان

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولدكتوراه/ادارة االعمال/االختصاص  ادارة  االعمال/قسم ادارة االعمال/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم



84.2584.2546.83373.0249الذكر21989-06-01

75.575.525.33360.4499الانبى31968-07-11

3

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

75.916494.987858.9402318563.660.3381623الذكر11987-01-06

72.4294.78556.307247195957.11507303الانبى21994-03-14

63.2691.79350.272965257.452.41107564نعمذكر31976-07-25

85.34394.67466.4077866749.261.24545067الانبى41995-12-31

72.81580.84363.2385705841.256.6269994الذكر51991-05-20

75.45294.67458.711321614955.79792513الانبى61996-08-29

64.60990.59251.811579744449.46810582الذكر71990-07-01

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

57.68961.83561.0697797242.455.4688458نعمذكر11966-03-02

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولماجستير/ادارة التسويق/االختصاص  ادارة التسويق/قسم ادارة التسويق/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

ياسماعيل-حسير -عىلي-حيدر-حسن
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالصفار-سلطان-مال هللا-فالح -غزوة
 
غير مرشح فرز ثان

ي-ابراهيم-خليل-خلدون-عذراء مرشح حسب الخطةالقهوج 

مرشح حسب الخطةالجبوري-احمد-خلف -راكان -فرمان 

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالحيالي-احمد-عطية-مظفر-عالء

يالخياط-عبدالرحمن-مصطف -صالح-مريم
 
غير مرشح فرز ثان

يشلله-محمود-رمضان-احمد-حسير 
 
غير مرشح فرز ثان

يالعبيدي-حسن-فاضل-ادريس-امنة
 
غير مرشح فرز ثان

يالعبدو-سلطان-عىلي-محسن-طارق
 
غير مرشح فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

ياحمد شهاب-احمد-محمود-دمحمعىلي-اسوان
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولدبلوم عالي/االدارة الصناعية/االختصاص  االدارة الصناعية/قسم االدارة الصناعية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم



55.93684.84846.946474074245.46253185نعمذكر21987-05-20

3

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

67.7086688.779355.0602996451.253.90220975نعمذكر11983-02-27

71.83994.17656.100571444552.77040001الذكر21990-01-19

68.08792.75453.7247493344.851.04732453الذكر31981-08-02

59.68879.2752.5705429547.250.95938007نعمذكر41981-11-18

58.86883.31550.0455722944.448.3519006نعمذكر51978-05-25

65.74393.08951.7476558139.648.10335907الذكر61991-05-10

56.39493.32444.3125928433.641.09881499الذكر71988-10-15

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

55.39584.008146.8187850348.7547.39814952الذكر11986-03-29

53.35596.694740.9281628649.543.499714الذكر21985-06-01

يالسندي-جانو-اسماعيل-دمحم-ريناس
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولماجستير/ادارة االنتاج والعمليات/االختصاص  االدارة الصناعية/قسم االدارة الصناعية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

ي-معيوف-طه-عبد المحسن-دمحم الراشد
 
يالطان

 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالحيالي-سلمان-ابراهيم-نزار-ضياء
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

ي-عبداللطيف-عبدالمجيد-سامي-عمر
 
مرشح حسب الخطةالبدران

يالمصطف -اسماعيل -احمد -اسماعيل -نارص 
 
غير مرشح فرز ثان

يالظاهر-محمود-ظاهر-وهب-دمحم
 
غير مرشح فرز ثان

يالحكيم-حسن-توفيق-زهير-حسن
 
غير مرشح فرز ثان

ي-محمود-عبدالوهاب -دمحم رياض -عمر يالكركىح 
 
غير مرشح فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

يالعمادي-فتاح-عبدالرحمن-حميد-داخاز
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولدبلوم عالي/تقييم مشاري    ع ودراسات الجدوى/االختصاص  أقتصاد/قسم االقتصاد/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

ينير وي-سليم-عبدهللا-حسن-عادل
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان



55.740484.008147.1107104533.7543.10249731الذكر31984-04-12

58.32393.127745.8942045436.543.07594318الانبى41993-05-12

57.125789.210546.298788432539.9091519الذكر51992-04-03

2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

77.27792.57161.058563616562.24099453الانبى11995-04-18

78.844896.697460.480031436260.936022الذكر21986-04-01

72.26592.57157.098452316659.76891662الذكر31993-03-04

71.69993.99556.0645446767.2559.42018127الذكر41996-03-19

71.05590.46357.036712436057.9256987الذكر51992-04-25

67.00896.50551.4693721669.556.87856051الذكر61994-01-01

61.06994.74847.494315487555.74602084الذكر71984-05-07

66.150782.034456.856553425255.3995874نعمذكر81985-04-20

69.29196.09253.3772602652.553.11408218الذكر91993-01-01

67.17292.57153.0743408151.7552.67703857الذكر101993-03-01

60.75888.79149.4035532359.2552.35748726نعمذكر111989-02-16

60.38188.12149.3555284856.551.49886994الذكر121993-07-11

59.542691.745747.335454195850.53481793نعمانبى131989-10-30

89.1692.57170.447630364763.41334125الذكر141996-01-01

ى و-حسن-برسر يبك-مرزا-خير
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

ي
 
يالزروي-عىلي-رشيد-جمال-بارزان

 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

ياالحمد-عىلي-صالح-حفظ هللا-هزار 
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالعبوطه-دمحم-جاسم-عبدالرزاق-دينا

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولماجستير/أقتصاد/االختصاص  أقتصاد/قسم االقتصاد/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

غير مرشحالعزاوي-دمحم-كاظم-غانم-دمحم

ي-نارص-مصطف -طالل -سعد 
غير مرشحالجحيسر

واري-دمحم-احمد-مؤيد-أوات مرشح حسب الخطةالي 

ي-عىلي-دمحم-ثامر-احمد 
 
غير مرشحالحاف

ي-يونس
ي-عبدالقادر-دمحمصالح-عبدالغب  غير مرشحسلب 

غير مرشحالجبوري-عىلي-خض -فتىحي-ذنون

غير مرشحالعساف-حسير -عساف-وعد هللا-زيد

غير مرشحالجبوري-عبدهللا -عبد -صالح -محسن 

غير مرشحالطربولي-عزيز-محبس-صبار-حمزه

غير مرشحطه-طه-دمحم-صباح-نورا

غير مرشحاالسوادي-محمود-فتىحي-عبدهللا-عالء

ي-عبدالقادر-عىلي-رافع-احمد
 
غير مرشحالحمدان

يالنعيمي-عزيز-دمحم-بازل-مصطف  
 
غير مرشح فرز ثان



82.942593.376765.148471034258.20392972الذكر151993-06-01

71.47884.008160.4118262844.2555.56327839الانبى161984-05-28

73.851894.96157.3482818737.2551.31879731الذكر171990-01-01

67.060487.24455.1977715939.7550.56344011الذكر181991-09-26

66.193880.31757.7562889433.2550.40440226الانبى191975-03-11

61.66794.96147.8863954349.2548.2954768الذكر201980-06-20

60.074484.008150.773723613646.34160653نعمذكر211987-01-01

59.39385.205949.7008834437.546.04061841نعمانبى221983-08-30

67.82490.449854.4486202222.2544.78903415الذكر231984-09-18

55.69496.50542.7789997240.542.0952998الذكر241992-08-18

54.941590.244444.1757679833.540.97303758الذكر251991-02-17

54.8400890.78943.9119607624.2538.01337253نعمذكر261988-10-18

53.200496.694740.809570532636.36669937الذكر271988-06-04

2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

75.42875.4285067.7996الذكر11980-06-16

ي-حسير -عبد الواحد-عبد االله-نور
 
يبامرن

 
غير مرشح فرز ثان

ي-دمحم-صالح-خض  -احمد  زنىح  يالي 
 
غير مرشح فرز ثان

يرسحان-رسحان-احمد-جمال-سليمان
 
غير مرشح فرز ثان

يالجريسي-حسير -عبد-صابر-احمد
 
غير مرشح فرز ثان

يالنهيىلي-رشيد-صالح-امير -نيوار
 
غير مرشح فرز ثان

يالشمري-لزام-خلف-فرحان-انور
 
غير مرشح فرز ثان

يدزةي-مصطف -حسن-هادي-تارا
 
غير مرشح فرز ثان

يالعزاوي-سلطان-عىلي-فوزي-اوس
 
غير مرشح فرز ثان

يدمحم-عىل-دمحم-فيصل-شمال
 
غير مرشح فرز ثان

يرئيس-دمحم-طاهر-جالل-زين
 
غير مرشح فرز ثان

ياليوجد-ابراهيم-دمحم طاهر-ابراهيم-صباح
 
غير مرشح فرز ثان

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولدكتوراه/أقتصاد/االختصاص  أقتصاد/قسم االقتصاد/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

-رشيد-ياسير -صادق-وليد
 
يبامرن

 
غير مرشح فرز ثان

واري-سلمان-دمحم-سليم-نهاد يالي 
 
غير مرشح فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

ي-احمد-باور ي-احمد-حاج 
 
مرشح حسب الخطةالسليفان



5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

59.5593.19546.836638936.443.70564723الانبى11991-10-04

2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

79.65988.420364.9604012852.661.2522809نعمذكر11982-04-11

76.15488.310962.1554878234.453.82884148الذكر21994-01-01

72.06996.21655.4689212448.453.34824487الانبى31984-09-05

72.46491.87957.550473635.450.90533152الذكر41991-02-05

70.694284.7759.371202473150.85984173نعمانبى51981-10-15

65.78680.97257.0691843830.649.12842907الذكر61991-05-01

65.1881.12556.467573192948.22730123الذكر71992-02-15

60.38385.26450.5051842338.846.99362896نعمذكر81980-02-15

68.057690.050754.8028902627.246.52202318الذكر91985-02-28

63.30393.713549.6004996439.246.48034975الذكر101995-10-05

71.19294.05655.6435388323.245.91047718الذكر111995-01-25

60.50193.19547.5846094135.443.92922659الذكر121985-05-19

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولدبلوم عالي/علوم مضفية/االختصاص  علوم مالية ومضفية/قسم العلوم المالية والمضفية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولماجستير/علوم مالية ومضفية/االختصاص  علوم مالية ومضفية/قسم العلوم المالية والمضفية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

المالحظاتالموقفاالسم

ي-خضير-اسماعيل-دمحم-مها
 
يالبدران

 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالسليم-اسماعيل-خديده-خض -برزان
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يزيدان-سعيد-احمد-سليمان-فاتن
 
غير مرشح فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةاالشمطي-احمد-ياسير -طه-اسامة

يالبكري-عمر-مشكو-خض -ازاد
 
غير مرشح فرز ثان

يالعزي-دمحم-محمود-دمحم-انس
 
غير مرشح فرز ثان

يشالي-عبدالرحمن-نوري-عبدالسالم-احمد
 
غير مرشح فرز ثان

ي-حسير -يحبر-زهير-رشا
 
يالحمدان

 
غير مرشح فرز ثان

يال سعدهللا-خض -دمحم باقر -بسام-زبير 
 
غير مرشح فرز ثان

يالحيالي-محمود -يونس -بشار-عمر 
 
غير مرشح فرز ثان

از-عىلي -محمود-عدنان-عدي يالي  
 
غير مرشح فرز ثان

يالصميدعي-حميد-شهاب-صالح-بهاء
 
غير مرشح فرز ثان

يالملحم-مصطف -ملحم-مصطف -يارس
 
غير مرشح فرز ثان



59.06696.21645.4609790937.643.10268536الذكر131984-09-05

58.658288.310947.8757391131.642.99301737الانبى141990-12-09

52.74191.44742.0221719328.838.05552035الذكر151989-03-14

57.65794.51144.917048622238.04193403الانبى161994-10-01

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

58.19990.43646.726648583342.60865401نعمانبى11990-10-20

55.36593.25443.526303722437.66841261نعمذكر21986-03-26

57.069393.706944.718284321937.00279902نعمانبى31974-07-10

55.79293.69743.720564762036.60439533الذكر41986-08-01

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

62.24294.99548.321171613343.72482013الانبى11997-09-04

64.76795.27350.181967592642.92737731الذكر21992-01-06

ي-حمدي-يوسف-بيمان
 
يابراهيم-عبدالباف

 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-دمحم-عىلي-نوري-احمد
 
غير مرشح فرز ثان

يالسبعاوي-جاسم-عزيز-احمد-يارس
 
غير مرشح فرز ثان

الدين -ديالن يال يوجد-دمحم-عىلي-خير
 
غير مرشح فرز ثان

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولدبلوم عالي/محاسبة حكومية وموازنات/االختصاص  محاسبه/قسم المحاسبة/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يالجبوري-ابراهيم-حبيب-دمحم-ياسير 
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالعبد هللا-احمد-حمادي-ميرس-صبا
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

يشبخون-عبد الرحمن-عبد هللا -رعد-مينا
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

ي-ابراهيم-جاسم-دمحم-اياد
 
يالقوف

 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولدبلوم عالي/تدقيق ومراجعة الحسابات/االختصاص  محاسبه/قسم المحاسبة/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يبلو-بلو-حسير  -عامر -راكان 
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

يالكسو-عبدهللا-محمود-رائد-االء
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان



56.150794.380943.784530563741.74917139نعمذكر31987-11-17

60.006494.380946.791082832439.95375798الذكر41989-01-01

55.26993.39943.404825882537.88337812نعمذكر51969-07-01

3

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

60.74592.33748.079348115249.25554368نعمذكر11986-06-15

83.4494.99564.778100954458.54467067الانبى21996-05-07

80.39195.11162.35942324757.75159624نعمانبى31985-06-19

78.0591.66862.084608044657.25922563الذكر41976-11-15

81.110894.00563.419447783755.49361345الذكر51990-11-30

74.96789.46860.637735163954.14641461الانبى61996-05-10

72.240791.780857.415192614553.69063483نعمذكر71987-07-13

84.659797.695264.493409922452.34538694الذكر81996-08-23

78.998494.380961.600440583052.12030841الذكر91988-08-04

72.30595.78555.819633624151.37374353نعمذكر101989-01-25

67.66478.40160.068510813151.34795757نعمذكر111980-01-02

77.909896.682259.769147952950.53840357نعمانبى121977-11-03

71.919494.00556.232815273549.86297069الانبى131993-10-21

73.64395.11157.124989152948.68749241نعمانبى141984-04-10

يالجبوري-جاسم-عبدهللا-صالح-وعد
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولماجستير/محاسبه/االختصاص  محاسبه/قسم المحاسبة/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

يمالوجي-ابراهيم-خليل-سالم-وليد
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالكردوش-كردوش-دمحم-حسير -محمود
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالطاقه-يحبر-دمحمرمزي-دمحمشيت-دانيه
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

يالنعيمي-شهاب-احمد-عبدالكريم-مروه
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةبكوع-خض -عبد الستار-فارس-امير 

يال طوي-يوسف-حسن-مصطف -اسماء
 
غير مرشح فرز ثان

يالغصاغ-محمود-شيت-مازن-سيف الدين
 
غير مرشح فرز ثان

يالعكيدي-حسير -احمد-سليمان-فراس
 
غير مرشح فرز ثان

يالعبو طه-دمحم-احمد-باسم-محسن
 
غير مرشح فرز ثان

يالهركي-فتاح-عبدي-شكري-مزكير 
 
غير مرشح فرز ثان

يالخلف-احمد-مهدي-فالح-نوار
 
غير مرشح فرز ثان

ياحمد-دمحم-احمد-بسام-يارس
 
غير مرشح فرز ثان

ي-خلف-عاصي-منعم-عبدالواحد
 
يالجوعان

 
غير مرشح فرز ثان

يالبجاري-ابراهيم-جميل-سعدي-هدى
 
غير مرشح فرز ثان

يالحيالي-دمحم-احمد-عبد الرزاق-شيماء
 
غير مرشح فرز ثان

يالدليمي-سلطان-ابراهيم-شامل-سارة
 
غير مرشح فرز ثان



72.360696.682255.512033243148.15842327الانبى151987-08-22

71.7794.99555.71817242747.10272068الذكر161998-10-10

77.42894.99560.110723881546.57750672الذكر171997-10-09

56.75784.30147.852551744045.49678622الذكر181974-06-20

64.72394.45350.442763913345.20993474الذكر191990-10-01

66.88494.99551.92495812945.04747067الذكر201996-09-27

59.68492.0447.343859633844.54070174نعمذكر211978-08-04

67.64694.99552.516531842544.26157229الذكر221993-07-06

70.84492.43156.033640671644.02354847الذكر231998-09-23

66.89394.99551.931945192042.35236164الذكر241996-02-06

60.26693.39947.329158062640.93041064نعمانبى251977-04-30

60.761891.79648.286554412240.40058808نعمذكر261987-07-01

67.42194.99552.341854561240.23929819الذكر271995-04-01

60.2988.9748.954707491839.66829524الانبى281986-01-20

59.25794.48246.173133172439.52119322نعمذكر291991-01-15

60.09194.00546.984347792038.88904345الذكر301993-03-09

52.844594.380941.206460922335.74452264نعمذكر311989-03-11

2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

يعىلي اغا-عىلي-عبدالرحمن-نوفل-شهد
 
غير مرشح فرز ثان

ي-خلف-دمحم-صالح-ابراهيم ان 
يالرسر

 
غير مرشح فرز ثان

يالقدو-صالح-عباس-خالد-دمحم
 
غير مرشح فرز ثان

يالحديدي-اسماعيل-خليل-عبد-احمد
 
غير مرشح فرز ثان

يزكريا-عبدالقادر-اكرم-مأمون-عىلي
 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-مبارك-هالل-صالح -خلدون
 
غير مرشح فرز ثان

يمحمود السقا-يحبر-هاشم-زياد-طارق
 
غير مرشح فرز ثان

يقبالن-دمحم-صالح-مهدي-دمحم
 
غير مرشح فرز ثان

يالزيباري-دمحم عىلي-دمحم صالح-دمحم صالح-وليد
 
غير مرشح فرز ثان

يالسندي-يوسف-سلمان-يحبر -عيس 
 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-يونس-حازم-فراس-موفق
 
غير مرشح فرز ثان

يالورشان-احمد-دمحم-عىلي-دمحم
 
غير مرشح فرز ثان

يالورد-دمحم-يونس-سمير-ايناس
 
غير مرشح فرز ثان

ي-جاسم-عبدالمجيد-حسير -عىلي يالقهوج 
 
غير مرشح فرز ثان

يالسعيد-سليم-بكر-سليمان-خالد
 
غير مرشح فرز ثان

يفان  يدمحم-دمحم-رمضان-أمجد-بير
 
غير مرشح فرز ثان

يالجبوري-مريس-ضيف-حسير -صبىحي
 
غير مرشح فرز ثان

المالحظاتالموقفاالسم

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولدكتوراه/محاسبه/االختصاص  محاسبه/قسم المحاسبة/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم



83.3883.383269.966نعمذكر11972-07-24

5

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

54.2782.66546.3927585743.645.554931الانبى11991-01-27

54.873694.281342.8193988227.838.31357917الانبى21988-05-30

2

الجنسالمواليد#
موظف 

حكومي
المعدل

معدل الطالب 

ياالول المعدل النسب 
درجة االمتحان 

التنافسي
االمتيازدرجة المفاضلة

76.903992.310160.8811676662.661.39681736الذكر11988-04-10

70.03985.9258.268013553.456.80760945الذكر21994-08-22

63.95284.92953.638272586256.14679081نعمذكر31993-01-09

62.5792.310149.5336993462.453.39358954الذكر41986-07-17

60.13786.90149.6351176558.252.20458236الذكر51991-07-23

58.40684.92948.986692345350.19068464الذكر61990-07-21

60.30580.60352.4849072543.849.87943507الذكر71991-01-25

يالغفوري-عبد الغفور-طاهر-غازي-احمد
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

درجة عىل اساس المفاضلة كونه منتسب 2 تم اضافة

لتشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحاصل عىل 

لقب علمي مدرس مساعد

المالحظاتالموقفاالسم

ي-حميد-عبدهللا-هشام-كرم ياللهيب 
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولدبلوم عالي/تكنولوجيا معلومات االعمال/االختصاص  نظم المعلومات االدارية/قسم نظم المعلومات االدارية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

المالحظاتالموقفاالسم

مرشح حسب الخطةالخطاب-خطاب-عمر-عبدالمنعم-قتيبة

يال سليمان-دمحم-صالح-نزار-نور
 
مرشح حسب الخطة فرز ثان

عدد المقاعدالنفقة الخاصة:قناة القبولماجستير/نظم المعلومات االدارية/االختصاص  نظم المعلومات االدارية/قسم نظم المعلومات االدارية/كلية االدارة واالقتصادمكان التقديم

ي-محمود-عبد الرزاق -ضمير -احمد 
 
غير مرشحالطان

غير مرشحالحيالي-عبود-طلب-بشار-دمحم

مرشح حسب الخطةالجبوري-سلطان -خلف-هالل -احمد 

غير مرشحالعبيدي-منسي-عبدالرزاق -سعود-دمحم

ي-رمضان-سعيد-محسن-مثب 
 
غير مرشحالهسنيان

يالرمىلي-عبدالرحمن-دمحم-احمد-عبدالرزاق
 
غير مرشح فرز ثان



57.06182.66548.7786474540.246.20505321الذكر81987-07-15 يخلف-حبيب-احمد-خلف-عيس
 
غير مرشح فرز ثان


