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مقبول1001078.1784قابل30.178475.44620158مالية عامةالعلوم االقتصاديةماجستبر20ديوانيةدعاء دمحم نعمه دمحم

مقبول1021074.136قابل30.13675.3420182علوم مالية ومرصفيةعلوم مالية ومرصفيةماجستبر20ديوانيةسيف مالك جابر محيسن البديري

ي ن خضبر الخفاجر ية المنظمة والسلوك التنظيميادارة اعمالماجستبر20ديوانيةارساء قاسم ياسير مقبول104071.1332قابل31.133277.83320166نرصن

مقبول100070.8592قابل30.859277.148201410علوم االقتصادعلوم االقتصادماجستبر20ديوانيةدعاء دمحم رباط عوده

 علي
ن  علي حسير

مقبول100070.46قابل36.4691.1520174مالية مرصفيةاالدارة االقتصادماجستبر20ديوانيةمصطفن

مقبول100069.1572قابل29.157272.893201210العلوم االقتصاديةالعلوم االقتصاديةماجستبر20ديوانيةانسجام كريم وحيد علي

احتياط اول100069.0808قابل29.080872.70201010االقتصاد الدولياالقتصادماجستبر20ديوانيةصالح جودي كاظم عبد الحسن

مقبول100068.992قابل32.99282.4820166ادارة ماليةادارة اعمالماجستبر20ديوانيةغفران عبدعلي كاظم شديد

وع ن ي100068.6332لم يقابل30.633276.58320158اقتصادادارة واقتصادماجستبر20ديوانيةنبأ كاظم هادي كبن
احتياط ثانن

مقبول106068.044قابل32.04480.1120190انتاج وجودةادارة اعمالماجستبر20ديوانيةعباس فاضل سلطان حبان

مقبول100067.1332قابل31.133277.83320166ادارة اعمالادارة اعمالماجستبر20ديوانيةطيبه فارس عبدالزهره موس

مقبول100066.7552قابل30.755276.88820166ادارة اعمالادارة واقتصادماجستبر20ديوانيةزهراء سامر يوسف حمادي

ي
مقبول021066.3قابل32.380.7520182علوم مالية ومرصفيةعلوم مالية ومرصفيةماجستبر20ديوانيةقاسم كريم جعيل ثوينن

غبر مقبول100066.1332قابل32.133280.33320174االقتصادعلوم االقتصادماجستبر20ديوانيةحنان خالد حنش عيساوي

غبر مقبول102065.9052قابل29.905274.76320174اقتصاد دولياقتصادماجستبر20ديوانيةدمحم منعم غانم دمحم

مقبول100065.8108قابل31.810879.52720174ادارة تسويقادارة اعمالماجستبر20ديوانيةخمائل محسن حمزة عودة

مقبول100065.714قابل31.71479.28520174مالية ومرصفيةعلوم مالية ومرصفيةماجستبر20ديوانيةنوره عواد عبد العزيز عطية

احتياط اول021065.396قابل31.39678.4920182علوم مالية ومرصفيةعلوم مالية ومرصفيةماجستبر20ديوانيةباسم دمحم عودة هاشم

يةادارة اعمالماجستبر20ديوانيةسيف علي جاسم دمحم مقبول100064.7552قابل30.755276.88820174ادارة موارد بشر

ن خضبر ياحصاءماجستبر20ديوانيةاالء قاسم ياسير
مقبول102064.2332قابل32.233280.58320190احصاء تطبيف 

مقبول021064.0532قابل30.053275.1320182قانون دولي خاصالقانون الخاصماجستبر20ديوانيةطيبه حبيب ظاهر

ن سلمان ملهود مقبول100062.7888قابل30.788876.9720182محاسبة ماليةالمحاسبةماجستبر20ديوانيةعلي حسير

غبر مقبول100062.3332قابل30.333275.83320182االقتصاداالقتصادماجستبر20ديوانيةزينة نعمة سوي  هي بجاي

مقبول100061.5776قابل29.577673.94420182المحاسبة الماليةعلوم المحاسبةماجستبر20ديوانيةاالء مهدي هادي

ي االقتصاددكتوراه20ديوانيةهالة هاشم كاظم عبد
ن
مقبول100061.1488قابل31.148877.87220190نظرية نقديةفلسفة ف

احتياط اول100060.4332قابل30.433276.08320190ادارة تسويقادرارة اعمالماجستبر20ديوانيةصفا امجد اكرم مهدي

ن مهدي جابر غبر مقبول100059.656قابل29.65674.1420190مالية عامةاالقتصادماجستبر20ديوانيةعال حسير

ي100059.4888قابل29.488873.72220190علوم مالية و مرصفيةادارة و اقتصادماجستبر20ديوانيةهبه دمحم عبد الزهره خلخال
احتياط ثانن

ي حمادي
مقبول00059قابل3792.520182محاسبهإدارة وقتصادماجستبر20ديوانيةطيف سمبر راضن

يةإدارة اعمالماجستبر20ديوانيةزينه كاظم دخيل داغر ي00056.82قابل30.8277.0520166إدارة الموارد البشر
احتياط ثانن

غبر مقبول00054.722قابل32.72281.80520182مالية عامةاقتصادماجستبر20ديوانيةاري    ج عبدالزهره تايه شاطي

مقبول00054.0948قابل32.094880.2420182احصاءرياضياتماجستبر20ديوانيةايمان يوسف عبدعون وندي

غبر مقبول100053.3196قابل30.319675.79920158ادارة السياحةادارة االعمالماجستبر5النجفدمحم نجم عبد حسون

مقبول00053.0664قابل33.066482.66620190محاسبة ماليةمحاسبةماجستبر20ديوانيةحيدر صادق رحمن مراح

ي حسن عبود مقبول00052.2108قابل30.210875.52720182الرقابة والتدقيقعلوم محاسبةماجستبر20ديوانيةعلي مبر

ن دمحم مهنا غبر مقبول100052.1888قابل33.188882.97220174اقتصادادارة واقتصادماجستبر5بابلتغريد حسير

ن هادي عباس عبودي غبر مقبول00050.3332قابل30.333275.8320190مالية ومرصفيةالعلوم المالية والمرصفيةماجستبر20ديوانيةحسير

ن جبر غبر مقبول00050.176قابل30.17675.4420190انتاجادارة االعمالماجستبر20ديوانيةمريم علي حسير

مقبول00049.822قابل29.82274.5620190محاسبة مالية ونظم معلومات محاسبيةمحاسبةماجستبر20ديوانيةكرار كريم جواد كاظم

ي
مقبول100049.7108قابل30.710876.77720174المحاسبةاالدارة واالقتصادماجستبر5المثنننورس كاظم عبيد حمادي العارضن

ي بحوث العملياتماجستبر20ديوانيةعمر عامر جهاد دمحم
ن
غبر مقبول00049.6لم يقابل29.67420190بحوث عملياتعلوم ف

غبر مقبول00049.184قابل29.18472.9620190أدارة أعمالأدارة أعمالماجستبر20ديوانيةأشواق علي عبد هويدي الميالي

ياحصاءماجستبر20ديوانيةدمحم عبد الرضا رحمن
احتياط اول00048.844قابل28.84472.1120190احصاء تطبيف 

غبر مقبول100047.988قابل30.98877.4720182النقديةعلوم اقتصاديةماجستبر5بابلسالم دمحم حمزة مهدي

غبر مقبول100045.4332قابل30.433276.08320190ادارة امدادادارة اعمالماجستبر5بابل عالء حمزه هادي عبود

غبر مقبول00039.064لم يقابل30.06475.1620174المالية والمرصفيةالمالية والمرصفيةماجستبر5بابلختام حاتم حمود العويدي

يةماجستبر5بابلغسق باسم عبد الواحد كاظم ن يةاللغة االنكلبر ن مقبول00035.844قابل30.84477.1120190طرائق تدريس اللغة االنكلبر


