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 2020-2019األعمال/ االمتحان التنافسي  إدارةقاعات قسم 

 

 23/6/2019 التاريخ:  االحد اليوم: (27القاعة )       الساعة: التاسعة صباحا  

 
 احمد سبهان جاسم

 إدارةماجستير 
 ابراهيم عبدهللا علي
 ماجستير اقتصاد

 اسد خميس محمود
 إدارةماجستير 

 اضواء فؤاد عبدالرزاق
 قتصادماجستير ا

 انوار غازي نعمان
 إدارةماجستير 

 احسان فاضل محمد
 ماجستير محاسبة

 

 
 ايات عبدالفتاح ياسين
 ماجستير محاسبة

 

 
 حسن غانم يونس

 ماجستير محاسبة
 احمد علي عبدهللا

 إدارةماجستير 
 احمد ادريس نامس
 ماجستير اقتصاد

 اسراء صالح ايوب
 إدارةماجستير 

 االمين هارون رشيد
 اقتصاد ماجستير

 انوار محمود غفوري
 إدارةماجستير 

 احمد ماجد زيدان
 ماجستير محاسبة

 

 
 برع احمد عبد

 ماجستير محاسبة

 

 
 خالد خضير عياش
 ماجستير محاسبة

 احمد فاضل حمد
 إدارةماجستير 

 احمد اسعد عبدهللا
 ماجستير اقتصاد

 اسراء محمد كريم
 إدارةماجستير 

 ايوب خليل عالوي
 ماجستير اقتصاد

 اوراس حردان حسين
 إدارةماجستير 

 اركان مطلك فرحان
 ماجستير محاسبة

 

 
 جالل علي حسين

 ماجستير محاسبة

 

 
 خلف خضر علي

 ماجستير محاسبة
 احمد فواز كردي

 إدارةماجستير 
 احمد شاكر محمود
 ماجستير اقتصاد

 اسماعيل محمد نجم
 إدارةماجستير 

 باسل عبدهللا حسين
 ماجستير اقتصاد

 حسن خلفايات م
 إدارةماجستير 

 اسماء وعدهللا حسن
 ماجستير محاسبة

 

 
 حاتم نايف زبن

 ماجستير محاسبة

 

 
 راضي مطران عليوي
 ماجستير محاسبة

 حمد مقداد اسود
 إدارةماجستير 

 احمد فرمان شوقي
 ماجستير اقتصاد

 انمار شهاب احمد
 إدارةماجستير 

 بان باسم سلطان
 ماجستير اقتصاد

 عليايمان ابراهيم 
 إدارةماجستير 

 انوار عادل عباس
 ماجستير محاسبة

 

 
 حازم جاسم احمد

 ماجستير محاسبة

 

 
 رغد عبد الخالق شامل
 ماجستير محاسبة

 

 

 أسماء الطلبة الغياب

 ماجستير اقتصاد ماجستير محاسبة إدارةماجستير 

 االسم ت االسم ت االسم ت

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  
  

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 االجمالي ماجستير اقتصاد ماجستير محاسبة إدارةماجستير  

 40 10 15 15 العدد

     الغياب

     الحضور

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 



- 

 2020-2019افسي األعمال/ االمتحان التن إدارةقاعات قسم 

 

 23/6/2019 التاريخ:  االحد اليوم: (28القاعة )       الساعة: التاسعة صباحا  

 
 ايمان مهدي احمد
 ماجستير إدارة

 ابراهيم خضير عزيز
 دكتوراه إدارة

 ثائر خالد محمد
 ماجستير إدارة

 علي برهان عبدالحسين
 دكتوراه إدارة

 حيدر نزار محمود
 ماجستير إدارة

 خالد رنا وليد
 ماجستير محاسبة

 

 
 صفاء صالح الدين عمر

 ماجستير محاسبة

 علي متعب هالل 
 ماجستير محاسبة

 ايمن محمد جاسم
 ماجستير إدارة

 اسو بهاءالدين قادر
 دكتوراه إدارة

 ثامر عبد هللا شكور
 ماجستير إدارة

 علي حمد كردي
 دكتوراه إدارة

 خالد جاسم محمد
 ماجستير إدارة

 ريان عمر محمد
 اجستير محاسبةم

 

 
 صميم حازم موسى
 ماجستير محاسبة

 علي محمد خليف 
 ماجستير محاسبة

 ايناس عبدالموجود احمد
 ماجستير إدارة

 ثائر جاسم محمد
  دكتوراه إدارة

 جمانه اسام جمعه
 ماجستير إدارة

 علياء ابراهيم حسين
 دكتوراه إدارة

 دعاء رياض عواد
 ماجستير إدارة

 زهير علي لطيف
 ر محاسبةماجستي

 

 
 ضياء حمدي عبدهللا
 ماجستير محاسبة

 عمار فرحان محمد 
 ماجستير محاسبة

 برهان كريم شكور
 ماجستير إدارة

 سيف محمد اسماعيل
  دكتوراه إدارة

 حسين محمود ساهي
 ماجستير إدارة

 قتيبه ابراهيم حماده
 دكتوراه إدارة

 دلشاد عبدهللا سعيد
 ماجستير إدارة

 زياد سامي عبد
 ير محاسبةماجست

 

 
 عبير كفاح سامي

 ماجستير محاسبة

 عمر سعدون عبدالجبار 
 ماجستير محاسبة

بشتيوان فخرالدين 

 نورالدين
 ماجستير إدارة

 علي احسان عبد الكريم
  دكتوراه إدارة

 حنان عيسى جاسم
 ماجستير إدارة

 رائد حسين علي 
 ماجستير إدارة

 سعد عبدالواحد صالح
 ماجستير محاسبة

 

 
 ماعيل شبيبعلي اس

 ماجستير محاسبة

 غازي فيصل حازم 
 ماجستير محاسبة

 بهاء جاسم حميد
 ماجستير إدارة

 

 

 حنين باسم ذياب
 ماجستير إدارة

 رسل اياد فاضل 
 ماجستير إدارة

 شهالء هالل شبيب
 ماجستير محاسبة

 

 
 علي عبدالكريم حماد
 ماجستير محاسبة

 

 

 بيداء خليل ابراهيم
 ماجستير إدارة

 

 

 ر رعد مجيدحيد
 ماجستير إدارة

 رشيد حميد بدر 
 ماجستير إدارة

 أسماء الطلبة الغياب

 إدارةدكتوراه  ماجستير محاسبة إدارةماجستير 

 االسم ت االسم ت االسم ت

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  
  

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 االجمالي إدارةدكتوراه  ماجستير محاسبة إدارةماجستير  

 47 9 17 21 العدد

     الغياب

     الحضور
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 2020-2019األعمال/ االمتحان التنافسي  إدارةقاعات قسم 

 

 23/6/2019 التاريخ:  االحد :اليوم (29القاعة )       الساعة: التاسعة صباحا  

 
 ريباز برهان عبدالكريم

 ماجستير إدارة
 قصي جاسم محمد
 دكتوراه إدارة

 سهاد مهدي حمود
 ماجستير إدارة

 نواف رسول اسماعيل
 دكتوراه إدارة

 صباح سالم محمد
 ماجستير إدارة

 فهد دحام حسن
 ماجستير محاسبة

 

 
 ماجد حميدي خلف
 ماجستير محاسبة

 محمد محمود جاسم 
 ماجستير محاسبة

 زهراء احمد جبار
 ماجستير إدارة

 مجيد حميد عبدهللا
 دكتوراه إدارة

 سوران نجم الدين ميرز
 ماجستير إدارة

 هادي مران احمد
 دكتوراه إدارة

 صباح صابر محمد
 ماجستير إدارة

 قاسم محمد جدوع
 ماجستير محاسبة

 

 
 ماجده احمد عبد

 ماجستير محاسبة

 مروان جاسم محمد 
 ماجستير محاسبة

 سامي حسين محمود
 ماجستير إدارة

 محمد صالح حسن
  دكتوراه إدارة

 سيمون سامي كارنيك
 ماجستير إدارة

 هشام عبدهللا حمد
 دكتوراه إدارة

 صباح مهدي صالح
 ماجستير إدارة

 قيصر عبد هللا ابراهيم
 ماجستير محاسبة

 

 
 محمد جاسم محمد
 ماجستير محاسبة

 مريم اياد احمد 
 جستير محاسبةما

 سرور ناجي محسن
 ماجستير إدارة

 محمد علي عبدهللا
  دكتوراه إدارة

 شذى فائق علي
 ماجستير إدارة

 وسام سامي جبار
 دكتوراه إدارة

 ضرغام عبد الحميد جعفر
 ماجستير إدارة

 كرار عايد حسين
 ماجستير محاسبة

 

 
 محمد حسين رشيد
 ماجستير محاسبة

 مشتاق احمد عجاج 
 حاسبةماجستير م

 سعد عبدالجليل مصلح
 ماجستير إدارة

محمود حسين 

 علوان
  دكتوراه إدارة

 شريف عبدهللا صالح
 ماجستير إدارة

 طه عطيه عكله 
 ماجستير إدارة

 لمى خليل حمد
 ماجستير محاسبة

 

 
 محمد عبدالغفور رزوقي

 ماجستير محاسبة

 مصطفى بدر عماش 
 ماجستير محاسبة

 سالم سامي محسن
 ارةماجستير إد

 

 

 شهد عادل عبد الرزاق
 ماجستير إدارة

 عبدالغفور محمد صالح 
 ماجستير إدارة

 مؤيد مهدي موسى
 ماجستير محاسبة

 

 
 محمد عدنان عبدهللا
 ماجستير محاسبة

 

 

 سهاد مدحت رشيد
 ماجستير إدارة

 

 

 شيماء حسن احمد
 ماجستير إدارة

 عبدالكريم محمد احمد 
 ماجستير إدارة

 غيابأسماء الطلبة ال

 إدارةدكتوراه  ماجستير محاسبة إدارةماجستير 

 االسم ت االسم ت االسم ت

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  
  

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 االجمالي إدارةدكتوراه  ماجستير محاسبة إدارةماجستير  

 47 9 17 21 العدد

     الغياب

     الحضور

 

 

   

   

 



- 

 2020-2019األعمال/ االمتحان التنافسي  إدارةقاعات قسم 

 

 23/6/2019 التاريخ:  االحد اليوم: (30القاعة )       الساعة: التاسعة صباحا  

 
 عبدهللا اسماعيل حمد

 رةماجستير إدا
 بديع سلمان عبد

 ماجستير اقتصاد
 عذراء ابراهيم حسن

 ماجستير إدارة
 هللاخليل رفعات عبد

 ماجستير اقتصاد
 علي عبد هللا لعيبي
 ماجستير إدارة

 مصطفى خميس سلمان
 ماجستير محاسبة

 

 
 ندى خلف محيميد
 ماجستير محاسبة

 

 
 نور عامر فاضل

 ماجستير محاسبة
 عبدهللا جاسم حسين

 دارةماجستير إ
 جواهر محمد حسن
 ماجستير اقتصاد

 عقيل سحاب عايد
 ماجستير إدارة

 رؤيا محمد حمد
 ماجستير اقتصاد

 علي فؤاد عبدالوهاب
 ماجستير إدارة

 مصطفى غازي سلمان
 ماجستير محاسبة

 

 
 نوار قيس عبد الكريم
 ماجستير محاسبة

 

 
 هاني فرهود عبد الكريم

 ماجستير محاسبة
 عبدهللا محمد حمزه

 جستير إدارةما
 حاتم نجم عبدهللا

 ماجستير اقتصاد
 علي جمعة عزاوي
 ماجستير إدارة

 ريم سعيد شهاب
 ماجستير اقتصاد

 علي موسى خليل
 ماجستير إدارة

 معد محمد خلف
 ماجستير محاسبة

 

 
 نور الهدى رافد

 ماجستير محاسبة

 

 
 هيثم رمضان املح
 ماجستير محاسبة

 عبدالوهاب محمد غالم
 رةماجستير إدا

 حارث محمد محمود
 ماجستير اقتصاد

 علي حمد حميد
 ماجستير إدارة

 سعيد شاكر حميد
 ماجستير اقتصاد

 عماد مطلك زيدان
 ماجستير إدارة

 منهل موفق رجب
 ماجستير محاسبة

 

 
 نور احمد مهدي

 ماجستير محاسبة

 

 
 وليد حمدان عزام

 ماجستير محاسبة
 عدنان سهيل جاسم
 ماجستير إدارة

 رحمن براكخالد عبدال
 ماجستير اقتصاد

 علي خلف حسين
 ماجستير إدارة

 سالم زيدان محمود
 ماجستير اقتصاد

 عمر بداع دعجيل
 ماجستير إدارة

 ميثاق دحام احمد
 ماجستير محاسبة

 

 
 نور سعد حازم عبدالكريم

 ماجستير محاسبة
 

 ياسين عباس داود
 ماجستير محاسبة

 

 أسماء الطلبة الغياب

 ماجستير اقتصاد ستير محاسبةماج إدارةماجستير 

 االسم ت االسم ت االسم ت

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  
  

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 االجمالي ماجستير اقتصاد ماجستير محاسبة إدارةماجستير  

 40 10 15 15 العدد

     الغياب

     الحضور

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 



- 

 2020-2019األعمال/ االمتحان التنافسي  إدارةقاعات قسم 

 

 23/6/2019 التاريخ:  االحد اليوم: (33القاعة )       الساعة: التاسعة صباحا  

 
 عمر رياض هادي
 ماجستير إدارة

 ابراهيم مرعيد عناد
 دبلوم إدارة

 شهاب فيصل علي
 ماجستير إدارة

 تحرير علي محمد
 دبلوم إدارة

 محمد احمد جمعه
 ماجستير إدارة

 شاكر محمود فرحان
 ماجستير اقتصاد

 

 
 عمر وليد كمال الدين
 ماجستير اقتصاد

 

 
 مؤيد نوري جواد
 ماجستير اقتصاد

 عمر علي صالح
 ماجستير إدارة

 احمد معروف احمد
 دبلوم إدارة

 قاسم احمد عبد
 إدارةماجستير 

 حسام محمد محمود
 دبلوم إدارة

 محمد جاسم محمد
 ماجستير إدارة

 عامر بدر احمد
 ماجستير اقتصاد

 

 
 فراس محمود مهدي
 ماجستير اقتصاد

 

 
 محمد علي مهدي
 ماجستير اقتصاد

 فاطمه ناظم محمود
 ماجستير إدارة

 مصطفى كمالارسان 
 دبلوم إدارة

 لبنان صالح مهدي
 ماجستير إدارة

 ر بدريشامل عام
 دبلوم إدارة

 محمد طالل خضر
 ماجستير إدارة

 عبدهللا لطيف مزبان
 ماجستير اقتصاد

 

 
 قحطان حسين سلمان
 ماجستير اقتصاد

 

 
 محمود علي حمد

 ماجستير اقتصاد
 فرات مشعان حسين
 ماجستير إدارة

 اسماعيل محمد بري
 دبلوم إدارة

 لينه طارق علي
 ماجستير إدارة

 عبد مظهور رمضان
 إدارة دبلوم

 محمود سليمان ابراهيم
 ماجستير إدارة

 علي عبد حسين حبيب
 ماجستير اقتصاد

 

 
 لوجين عارف علي
 ماجستير اقتصاد

 

 
 مصطفى عباس فاضل
 ماجستير اقتصاد

 فراس ياسين خضر
 ماجستير إدارة

 امجد مدحي كريم
 دبلوم إدارة

 مثنى حسن سلطان
 ماجستير إدارة

 عبدالمهيمن يحيى ذنون
 ارةدبلوم إد

 محمود شهاب احمد
 ماجستير إدارة

 علي محمد عبدالحافظ
 ماجستير اقتصاد

 

 
 ليلى رديف شاكر

 ماجستير اقتصاد

 

 
 معاد حسين حميد
 ماجستير اقتصاد

 

 

 أسماء الطلبة الغياب

 ماجستير اقتصاد إدارةدبلوم  إدارةماجستير 

 االسم ت االسم ت االسم ت

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  
  

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 االجمالي ماجستير اقتصاد إدارةدبلوم  إدارةماجستير  

 40 15 10 15 العدد

     الغياب

     الحضور

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 



- 

 2020-2019ان التنافسي األعمال/ االمتح إدارةقاعات قسم 

 

 23/6/2019 التاريخ:  االحد اليوم: (34القاعة )       الساعة: التاسعة صباحا  

 
 منتصر سهيل نجم
 ماجستير إدارة

 منسي عبدهللا محمد
 ماجستير اقتصاد

 هدى سامي ياسين
 ماجستير إدارة

 نداء داخل جبر
 ماجستير اقتصاد

 وجدي خالد محيميد
 ماجستير إدارة

 محمد احمدعبود 
 دبلوم إدارة

 

 
 عمر حمد محمد
 دبلوم إدارة

 

 
 فواز محمد مغير

 دبلوم إدارة
 مهى محمد عبدالرزاق

 ماجستير إدارة
 منهل صبحي حميد
 ماجستير اقتصاد

 هريم نجم الدين كريم
 ماجستير إدارة

 هشام عطا هللا
 ماجستير اقتصاد

 وسام اسماعيل خضير
 ماجستير إدارة

 علي احمد عزيز
 م إدارةدبلو

 

 
 عمر عبدالكريم حديد

 دبلوم إدارة

 

 
 مجيد حميد مجيد

 دبلوم إدارة
 ميثم نوري خلف
 ماجستير إدارة

 مهند نبيل خالد
 ماجستير اقتصاد

 هلو كريم رشيد
 ماجستير إدارة

 وسام محمد حسين
 ماجستير اقتصاد

 وسام سالم محمد
 ماجستير إدارة

 علي سامي غزال
 دبلوم إدارة

 

 
 مدعمر نايف اح
 دبلوم إدارة

 

 
 محمود صالح احمد

 دبلوم إدارة
 نظير عبدالجبار خلف

 ماجستير إدارة
 نؤاس خالد خليل

 ماجستير اقتصاد
 هند سالم خطاب
 ماجستير إدارة

 ياسر محمد مصطفى
 ماجستير اقتصاد

 ياسمين ممدوح ختالن
 ماجستير إدارة

 علي عبدالكريم حسين
 دبلوم إدارة

 

 
 غسان اسماعيل خليل

 وم إدارةدبل

 

  
 هبة علي خليفة
 ماجستير إدارة

 نادية سلمان لطيف
 ماجستير اقتصاد

 هيثم كريم رشيد
 ماجستير إدارة

 يوسف ابراهيم نايف
 ماجستير اقتصاد

 يقين خميس ضاري
 ماجستير إدارة

 عمر احمد جمعة
 دبلوم إدارة

 
 فواز عبدالهادي يونس

 دبلوم إدارة
 

 

 

 

 أسماء الطلبة الغياب

 ماجستير اقتصاد إدارةدبلوم  إدارة ماجستير

 االسم ت االسم ت االسم ت

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  
  

 عدد الطلبة اإلجمالي في القاعة

 االجمالي ماجستير اقتصاد إدارةدبلوم  إدارةماجستير  

 39 10 13 15 العدد

     الغياب

     الحضور

 

 

 

 

   

   

 

 


