
  / قسم العلوم المالية والمصرفيةاسماء الطلبة المقبولين / الماجستير

  ٢٠١٨_ ٢٠١٧للعام الدراسي  

  اسم الطالب  ت
قناة 
 القبول

رقم وتاريخ االمر 
  الجامعي

رقم وتاريخ 
  االمر االداري

  المالحظات

  العام  رياض حمزة كريم حمزة  ١
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  العام  محمد جواد جاسماطياف   ٢
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  العام عالء اكرم عبد الصاحب حسين  ٣
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  العام  حنين عالء عبد االمير شمران  ٤
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  العام  محمد برھان عنيد بدن  ٥
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

٦  
حسين عبد هللا سدخان عبد 

  الحسين
  العام

في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  محمد عبد هللا عباس مناتي  ٧
نفقة 
 خاصة

في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  امير توفيق عبد الحمزة  ٨
نفقة 
 خاصة

في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  محمد عبد علي محمد ظاھر  ٩
نفقة 
 خاصة

في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  شھد عبد الكاظم جاسم محمد  ١٠
نفقة 
 خاصة

في  ١٤٧٣٢دع 
٣١/٧/٢٠١٧  

في  ٣٥٤٠
٧/٨/٢٠١٧  

تدوير الى قناة النفقة 
  الخاصة

  العامة  ضرغام اصيل كريم سلمان  ١١
في  ١٥١٥٦دع 
٦/٨/٢٠١٧  

 في ٣٥٤٥
٨/٨/٢٠١٧  

  توسعة خطة القبول
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  ٢٠١٨_ ٢٠١٧للعام الدراسي  

  اسم الطالب  ت
قناة 
 القبول

رقم وتاريخ االمر 
  الجامعي

رقم وتاريخ 
  االمر االداري

  المالحظات

  العام  عقيل قاسم حسين علي  ١
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  العام  اسراء فالح خلف حسن  ٢
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  العام  حيدر خضير نعمة عزيز  ٣
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  العام  غنيم مباركاالء عطية   ٤
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  العام  علي كريم عبد السادة دوالب  ٥
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  العام  دعاء عالء رزاق علي  ٦
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  العام  حسام صكبان موحي حطاب  ٧
في  ١٣٥٢٠دع 
١٣/٧/٢٠١٧  

في  ٣٢٦١
١٦/٧/٢٠١٧  

  

  العامة  سارة نجاح حسين عودة  ٨
في  ١٥١٥٦دع 
٦/٨/٢٠١٧  

في  ٣٥٤٥
٨/٨/٢٠١٧  

  توسعة خطة القبول

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 د. زينب ھادي الشريفي

 مقرر الدراسات العليا

 قسم العلوم المالية والمصرفية

 


