
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2022-2021للعام الدراسي  نتائج التر

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

انبى19/2/1978

ي ديوان الرقابة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  المالية والمباشر

ي 
 
3/7/2016شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---64.8293.01251.049966247056.73497637

ذكر229/9/1980

ي ديوان الرقابة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  المالية والمباشر

ي 
 
15/2/2006شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---59.9879.0152.95222066055.06655442

ذكر318/2/1981

ي ديوان الرقابة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  المالية والمباشر

ي 
 
1/7/2008شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---59.2487.1748.789580136152.45270609

4
ي ديوان الرقابة 

 
موظف ف

المالية
يغتر مرشح61.2691.948.6445249.651

ر
تقديم ورف

6عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

ذكر118/7/1983

ي ديوان الرقابة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  المالية والمباشر

ي 
 
1/7/2008شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---69.8893.854.719466956256.90362687

ذكر21/9/1981

ي ديوان الرقابة 
 
موظف ف

ة بعد  االتحادية والمباشر

ي 
 
13/2/2005آخر شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---63.2687.3452.029792765452.62085493

ذكر312/7/1981

ي ديوان الرقابة 
 
موظف ف

ة بعد  االتحادية والمباشر

ي 
 
1/7/2008آخر شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---61.892.4248.884321585049.2190251

ي---85.0890.7868.130541974561.19137938الذكر423/12/1989
 
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ

انبى519/6/1983

ي ديوان الرقابة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  المالية والمباشر

ي 
 
19/5/2013شهادة ف

ي---67.5476.7460.890733654857.02351355
 
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ

ذكر625/7/1983

ي ديوان الرقابة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  المالية والمباشر

ي 
 
12/5/2013شهادة ف

ي---80.282291.844763.775957063956.34316994
 
ي حال القبول كونه مرقن قيد --- noمرشح حسب الخطة فرز ثائ

 
noعىل نفقته الخاصة ف

ي
اكرم عىلي جميل ثويب 

موس محي لفتة حسن

عمر داود خليل ابراهيم

كوثر كاظم محمود خضتر

فرح دمحمعىلي حسير  الرديف

رضوان عبدهللا فتحي دمحم

النفقة الخاصة

االسم

نعمة هادي مراد شي    ع

\مكان التقديم دبلوم عال\التامير \الدراسات المالية\المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

ي موس  عبد النب 
شيماء عبد الحسير 

رشيد حميد عبد الحسن علوان

ابراهيم نجم عبدهللا صالح

قناة القبول \مكان التقديم ي\الدراسات المحاسبية\المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية\جامعة بغداد\الجامعات
 
اعىل شهادة مهنية\محاسب قانوئ \
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2022-2021للعام الدراسي  نتائج التر

ي---75.70193.39959.450844494354.51559114الذكر718/8/1981
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ذكر814/12/1985

ي وزارة الصحة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
21/12/2011شهادة ف

ي---71.54586.79359.102131474053.37149203
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

9
ي ديوان الرقابة 

 
موظف ف

االتحادية
ي57.8150.4354749.404

 
يغتر مرشح فرز ثائ

ر
تقديم ورف

ذكر1022/4/1982

ي ديوان الرقابة 
 
موظف ف

ة بعد  االتحادية والمباشر

ي 
 
15/1/2012آخر شهادة ف

ي---57.790.0446.466314974947.22642048
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى1122/1/1994
ي وزارة الشباب 

 
موظف ف

ة بعد آخر شهادة  والمباشر

ي 
 
8/2/2017ف

ي---66.5697.04450.933722443646.4536057
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---59.4289.8347.928583443343.4500084الانبى121/1/1997
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---57.31694.82544.550987873140.48569151الانبى134/2/1996
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

5عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

ذكر19/8/1988

ي وزارة المالية 
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
6/12/2015شهادة ف

ي---67.9794.6552.898469364249.62892855
 
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ

ذكر211/11/1986

ي ديوان الرقابة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  المالية والمباشر

ي 
 
28/3/2011شهادة ف

ي---64.8792.31251.353776973345.84764388
 
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ

ي---56.28393.1644.278457172839.39492002الانبى311/1/1980
 
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ ايام عبد االمتر سعيد غالي

شهالء احمد عبد الرضا عبدهللا

شمس ضياء طه عبد الكريم

نور اكرم كريم نعمة

\مكان التقديم اعىل شهادة مهنية\محاسب كلف وادارية\الدراسات المحاسبية\المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية\جامعة بغداد\الجامعات \

احمد نذير ابراهيم صالح

احمد عامر عبد العزيز عبد هللا

حسام كاظم حسير  سلطان

جمعة مجدي حسير  بجاي

النفقة الخاصة

االسم

دمحم ياسير  كامل جاسم

حيدر عىلي لفته جابر

قناة القبول
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