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 جامعة تكرٌت 
 كلٌة االدارة واالقتصاد 
 شعبة الدراسات العلٌا 

 

 7102/7102م/ نتائج  االمتحان التنافسً للعام الدراسً 

 قسم ادارة االعمال

 القبول العامقسم ادارة االعمال / ماجستٌر /  -0

 االسم 
قناة 
 القبول

الدرجة 

من 

011 

 المالحظات
  

   34 العام إبراهٌم وهٌب إبراهٌم علً  .1

   44 العام احمد ثائر محمود علً  .2
 

   26 العام ارشد موفك علً سمٌر  .3
 

   34 العام ارٌج طاهر نعمان عمر  .4
 

   27 العام إشراق فلٌح حسن  .5
 

   26 العام أالء حسٌن حمود ٌسر   .6
 

   22 العام إٌمان خالد خضر عباس  .7
 

   24 العام إٌمان هالل عباس دمحم  .8
 

   38 العام ر حسٌن مصراعبشائر منٌ  .9
 

   33 العام ثامر عبد إسماعٌل دمحم  .10
 

   50 العام ثائر بدر عبد جمٌل  .11
 

   30 العام حارث أٌاد مجٌد عباس  .12
 

   28 العام حبٌب بدر عزٌز كماش  .13
 

   36 العام حسام سعٌد مجٌد علً  .14
 

   31 العام حسام دمحم فرج حسٌن  .15
 

   32 العام بدحسن سالم حسن ع  .16
 

   35 العام حمد ناٌف حسن علً  .17
 

   40 العام حنان أٌوب ٌاس خضٌر  .18
 

   14 العام خالد إسماعٌل جمٌل دمحم  .19
 

   46 العام خلدون حسٌن حمٌد عبد الرحمن  .20
 

   35 العام دعاء رٌاض عواد دمحم  .21
 

   42 العام رامً رٌاض حاجم سلطان  .22
 

   26 العام هٌم نجم رجاء حامد إبرا  .23
 

   45 العام سراب جاسم دمحم عداي  .24
 

   32 العام سرمد عماد عبد العزٌز مهدي  .25
 

   45 العام سعد لٌس حسن هرم  .26
 

   54 العام سالمة مانع فاضل جمعة  .27
 

 23 العام سماح علً شهاب حمٌد  .28
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   37 العام سناء نذٌر حمادي دمحم  .29
 

   23 العام كارنٌن جورج سٌمون سامً  .30
 

   42 العام عبد الفتاح حسن رمضان حسٌن  .31
 

   23 العام عبد هللا صالح محٌمٌد رجب  .32
 

   27 العام عبد الهادي احمد عناز عثمان  .33
 

   31 العام عدنان احمد مجٌد موسى  .34
 

   22 العام علً أٌاد ٌاسٌن إسماعٌل  .35
 

   28 مالعا فاطمة دمحم صالح عٌسى  .36
 

   46 العام فاطمة ناظم محمود احمد  .37
 

   23 العام لبس معاذ توفٌك مخلف  .38
 

   24 العام لٌس عٌسى محمود طه  .39
 

   37 العام مجاهد منذر نعمان عبد هللا  .40
 

   36 العام دمحم جواد احمد خلف  .41
 

   56 العام مٌمونة رشاد دهام خلف  .42
 

   23 العام نهاد نجم عبد هللا أمٌن  .43
 

   43 العام هبة ٌاسر عبد الخالك وهٌب  .44
 

   33 العام هٌثم حسن علوان لطٌف   .45
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 القبول الخاصقسم ادارة االعمال / ماجستٌر /  -7

 االسم ت
قناة 
 القبول

الدرجة 

 011من 
 المالحظات

   45 الخاص احمد حمدان مهدي صالح 1

   28 الخاص ماحمد حمٌد عٌسى جاس 2

   20 الخاص احمد سعد فاضل مهاوش 3

   45 الخاص احمد محمود خلف احمود 4

   29 الخاص احمد مصطفى صالح مصطفى 5

   23 الخاص اوراس حردان حسٌن خلٌف 6

   38 الخاص بهاءالدٌن رمضان خلف حسٌن 7

   42 الخاص تحسٌن فاضل دمحم جاسم 8

   47 لخاصا خلٌل احمد سكران عبدهللا 9

   49 الخاص رائد عٌدان مهدي رٌحان 10

   34 الخاص رشا صالح مصلح حمود 11

   23 الخاص رنا دمحم عبد الحسن دمحم 12

   28 الخاص رٌاض حسن فنوخ جدوع 13

   39 الخاص سٌف سعد دمحم ضاحً 14

   39 الخاص شذى كرٌم دمحم علً 15

   21 الخاص عزام حسن سلمان عٌاش 16

   26 الخاص عمر غالب فهمً رمضان 17

   39 الخاص كمال مجٌد وهاب امٌن 18

   30 الخاص كنعان اسماعٌل مطلن خلف 19

   34 الخاص مثنى خضٌر ارحٌم ابراهٌم 20

   18 الخاص منتهى موسى علً عٌسى 21

   63 الخاص مهدي حكمت مهدي صالح 22

   30 الخاص مهند علً طارق خضٌر 23

   46 الخاص ى سامً ٌاسٌن ٌوسفهد 24

   21 الخاص هشام احمد هادي صالح 25

   27 الخاص هٌثم احمد حسن جاسم 26

   33 الخاص هٌثم احمد ٌعموب حسٌن 27

   28 الخاص صباح هاشم دمحم 28

   34 الخاص شٌبان عبٌد مطلن 29

   15 الخاص انس عبد الرحٌم حسن عباس 30
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 االمتٌازاتعمال / ماجستٌر / قسم ادارة اال  -3

 قناة القبول االسم ت
الدرجة 

من 

011 

 المالحظات

   23 االمتيازات انمار فاضل حسٌن عبد 1

   34 االمتيازات راوٌة ربٌع محمود خطاب 2

   29 االمتيازات روسن فالح جعفر 3

   47 االمتيازات زمرد اٌاد احمد عبدهللا 4

   25 تاالمتيازا سلمان دمحم ظاهر 5

   37 االمتيازات عباس دلو شكر محمود 6

   37 االمتيازات عبدهللا عبٌد عطٌة علً 7

   20 االمتيازات علً نافع علً دمحم 8

   28 االمتيازات دمحم فرحان ناصر سلمان 9

   33 االمتيازات نجاح مدد وٌردي كاظم 11

   22 االمتيازات هدى جاسم خلٌل احمد 11

   41 االمتيازات د صالح حسنٌوسف محمو 12

  

 

 قسم ادارة االعمال / الدبلوم  / التخطٌط االستراتٌجً  -4

 قناة القبول االسم ت
الدرجة من 

011 
 المالحظات

   51 التخطٌط االستراتٌجً احمد لاسم دمحم حبٌب  .1

   45 التخطٌط االستراتٌجً احمد هاشم عبد الرحٌم صالح  .7

   68 طٌط االستراتٌجًالتخ خالد ٌونس فارس دمحم  .3

   34 التخطٌط االستراتٌجً رافع دمحم علً حمٌد دمحم علً  .4

   42 التخطٌط االستراتٌجً رند سعد احمد ناجً عبد  .5

   42 التخطٌط االستراتٌجً سنا مثنى إبراهٌم حمدي  .6

   59 التخطٌط االستراتٌجً عبد هللا صادق عبد هللا سعود  .2

   51 التخطٌط االستراتٌجً عمر عدنان عبد الصمد علً  .2

   48 التخطٌط االستراتٌجً عمر لصً فاضل محمود  .9

   45 التخطٌط االستراتٌجً عواد كاظم سلمان خلف   .01

   67 التخطٌط االستراتٌجً دمحم كرٌم محمود لفتة  .00

   41 التخطٌط االستراتٌجً مصطفى عباس علً دمحم  .07
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 قسم االقتصاد

 القبول العام /قسم االقتصاد/ دراسات العلٌا قوائم الطلبة المتقدمٌن لل

 7102/7102للعام الدراسً  

 المالحظات 011الدرجة من  االسم التسلسل

  32 ازهر طلب غائب عبد 1

  61 أسماء نوري حمٌد محٌبس 2

  44 آٌات حمود حمٌد صالح 3

  48 بان باسم سلطان مهدي 4

  41 جابر ٌاسٌن دلً صالح 5

  58 سن علًجواهر دمحم ح 6

  61 حسام كامل كاٌم علً 7

  59 حسن صالح الدٌن عبدهللا حسن 8

  43 حنان خمٌس لٌس علوان 9

  49 خولة غازي علً جاسم 11

  46 ساجر عوٌد رحٌم عبدهللا 11

  47 صدام خمٌس كعود علً 12

  61 عبدالعزٌز تركً دلً صالح 13

  48 عبدالغنً دمحم حمد حسن 14

  48 واد دمحم مخلفعثمان ع 15

  51 علً عبد حسٌن حبٌب 16

  55 علً عبدالجلٌل صادق عباس 17

  35 غسان صالح اسعد طه 18

  31 فؤاد نجم عبدهللا امٌن 19

  53 صداح خلٌللحطان احمد  21

  45 لماء علً خلف جاسم 21

  39 دمحم حسٌن دمحم عطٌة 22

  31 دمحم حمٌد جاسم دمحم 23

  17 علً رزولً مصطفى لٌس 24

  31 مهال دمحم خلف نائل 25

  54 نور كهالن علً عبدالرزاق 26

  46 هدى وضاح دمحم حمدي 27

  غ ٌعمر خطاب فٌاض علً 28

  59 ٌمٌن سماح صالح بنوش 29
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 قناة القبول الخاصقسم االقتصاد / / قوائم الطلبة المتقدمٌن للدراسات العلٌا 

 7102/7102للعام الدراسً  

 المالحظات 011الدرجة من  االسم  التسلسل 

  24 ابراهٌم عبدهللا علً سبع 0

  22 احمد ادرٌس نامس دحام 7

  75 اروى اسامة ابراهٌم دمحم 3

  18 استبرق جمعة علً عبد 4

  61 برزان ابراهٌم ناٌف علً 5

  34 حسن هادي عبد بدٌوي 6

  43 مدحخطاب صالح لدوري  2

  23 شاكر لطٌف  ضامن شاكر 2

  8 صمر ضامن شهاب احمد 9

  39 علً سعٌد عواد صالح 01

  31 دمحم صالح ابراهٌم دمحم 00

  55 مرٌم محمود كدٌمً حسن 07

  58 هدى رعد هاشم طه 03

 

  قناة االمتٌازاتقسم االقتصاد / / قوائم الطلبة المتقدمٌن للدراسات العلٌا      

  7102/7102للعام الدراسً 

 المالحظات 011الدرجة من  اسم الطالب التسلسل

  13 أٌسر عوٌد لطٌف 1

  62 عبٌر عباس حمادي صالح 2

  19 األمٌر حسٌن بكتاش فدان عبد 3

  24 معتصم منصور حمٌد مهدي 4
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 قسم المحاسبة 

 / قناة القبول العام 7102-7102قسم المحاسبة  للدراسات العلٌا للعام الدراسً 

 التنافسًاالمتحان  درجة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــماالســـ ت

 011من 

 47 احسان فاضل دمحم جاسم  .0

 09 انس سعود علوان حمد  .7

 07 انعام دحام صالح  .3

 51 بٌداء جدوع متعب عبدهللا  .4

 44 حارث ثابت ابراهٌم مصطفى   .5

 62 حمد عبد مصطفى جار  .6

 33 حٌدر علً محسن داغر  .2

 36 خالد صالحرنا ولٌد   .2

 غ لٌل عبد اللطٌف طلب خ  .9

 50 عبد الحكٌم صبحً حسٌن دمحم  .01

 42 عبدالواحد منعم عاصً خلف  .00

 9 عثمان احمد عباس داود  .07

 45 علً كرٌم سلمان عبدالرحٌم   .03

 20 علً هادي عبدهللا دمحم  .04

 66 غزوان خضٌر عباس محٌمٌد  .05

 70 غفران محمود شهاب احمد  .06

 32 فاتن سالم فهد عباس  .02

 43 قائد خلف حمزة دمحم  .02

 42 عاٌد حسٌن علً كرار  .09

 53 لمى خلٌل حمد عالوي  .71

 23 لؤي حاضر هزاع كردي  .70

 76 لٌث احمد خلف هزاع  .77

 52 دمحم لطٌف عبدهللا جلٌب  .73

 60 مصطفى حسن عباس داود  .74

 20 مصطفى سعٌد حسن علً  .75

 22 مصطفى دمحم حسٌن دمحم  .76

 02 نصٌر فاضل عبدهللا دمحم  .72
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 71 نوري ٌاسٌن احمد خلف  .72

 52 ولٌد خالد هندي صالح  .79

 

 

           7102-7102قوائم الطلبة المتقدمٌن للدراسات العلٌا للعام الدراسً 

 قسم المحاسبة / قناة القبول الخاصة

 درجة  االمتحان التنافسً االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم ت

 011من 

 2 احمد حمٌد شاكر لطٌف 5

 74 احمد عبد احمد جاسم 2

 63 اسٌل احمد شاكر حسن 4

 63 بكر اٌاد كامل دمحم 01

 غ جبران ابراهٌم دمحم عبدهللا 00

 44 سٌف الدٌن هٌثم جعفر مطلك 3

 71 عبود جدعان حماد موسى 0

 09 عالء نوري خلف اسماعٌل  9

 03 علً عصام عبد العزٌز مهدي 2

 50 فراس رحٌم علً حسن 6

 72 بة ابراهٌم حسن علًه 7

 70 هٌفاء محمود عبد هللا 07

 

 

           7102-7102قوائم الطلبة المتقدمٌن للدراسات العلٌا للعام الدراسً 

 / قناة القبول امتٌازات  قسم المحاسبة

 درجة  االمتحان التنافسً االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم ت

 011من 

 72 حسن  سام حماديجحمٌد  0

 66 مروة رضا شكور علً  3

 07 نواف هتاف عبدهللا رحٌم 7

 02 نوفل هادي عبد حسن 4
 


