
شيحعدد المقاعدالقسممكان العملالمفاضلةالتشكيلالتخصص المطلوبنفقة خاصةقناة القبولاالسمت نوع التر
مرشحالمجلةكلية االثار63.824معوماثار اسالميالالعامثامر عليوي طعمه مله1
غتر مرشحمتحف الفنون واالثاررئاسة الجامعة62.529معوماثار اسالميالالعامدنيا طالب غياض زغتر2
غتر مرشحشعبة االفرادكلية الطب49.179معوماثار اسالميالالعامنوال محمد بتور حمد3

مرشح1اإلداريةكلية التمريض82.609معومتمريض اطفالالالعامإيناس أحمد عبد الكريم متليك4

ي جراحيالالعامبهاء مرزه صخيل عامر5
مرشحالتسجيلكلية التمريض76.65معوم(بالغير )تمريض باطن 

ي جراحيالالعامأسماء حموز حواس محمد6
غتر مرشحالتسجيلكلية التمريض75.137معوم(بالغير )تمريض باطن 

مرشحقسم الجغرافيةكلية االداب58.74معومجغرافية خرائطالالعاماحمد فاضل كزار جودة7
بية47.335معومجغرافية خرائطالالعامساجد شياع ختر هللا دريب8 غتر مرشحشعبة التسجيلكلية التر

مرشحقسم االعالم والعالقات العامةرئاسة الجامعة56.524معومصحافة اذاعية وتلفزيونيةالالعامعلي هادي عباس عزيز9
ونيةرئاسة الجامعة56.238معومصحافةالالعامهدير هادي عيىس جودة10 غتر مرشحمركز الحاسبة االلكتر
غتر مرشحوحدة الوثائق والشهاداتكلية الطب37.196معومصحافة اذاعية وتلفزيونيةالالعامهيفاء حسير  عبد غريب11

بية78.889معومعلوم الحاسوبالالعامفرح جواد عبد الكاظم فرمان12 مرشحامانة مجلس الكلية/ مكتب العميدكلية التر
ونيةرئاسة الجامعة76.278معومعلوم الحاسوبالالعامصابرين حاكم ملك عبدالعباس13 مرشحمركز الحاسبة االلكتر
غتر مرشحالوسائط المتعددةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات75.68معومعلوم الحاسوبالالعامهاله محمد عباس موىس14
غتر مرشحنظم المعلوماتكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات71.564معومعلوم الحاسوبالالعاماري    ج رباط عبد حبيب15
غتر مرشحقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات69.816معومعلوم الحاسوبالالعامنغم كامل هادي حسن16
غتر مرشحوحدة الحاسباتكلية االداب62.561معومعلوم الحاسوبالالعاممناف عبد الرضا ياسير  خضتر17
بية52.492معومعلوم الحاسوبالالعامرنا رعد شاكر عبيس18 غتر مرشحوحدة الحاسباتكلية التر
اس يوسف محمد حمزة19 غتر مرشحوحدة قاعدة البياناتكلية الطب48.509معومعلوم الحاسوبالالعامنتر
نتكلية الطب45.79معومعلوم الحاسوبالالعامانس يوسف عباس احمد20 غتر مرشحاالنتر
ي21

ى كامل هالل راض  مرشحقسم نظم المعلومات الحاسوبيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات31.433معومعلوم الحاسوبال2003ذوي الشهداء بعد عام بشر

مرشحالوحدة القانونيةكلية الهندسة65.931معومقانون اداريالالعامحسام عزيز مطشر جبار22
ي طعمة23 مرشحالقانونيةرئاسة الجامعة61.223معومقانون اداريالالعامحيدر عبيد هدابر
غتر مرشحمسؤول الوحدة القانونيةكلية االثار59.933معومقانون اداريالالعاماحمد جليل جبار مليوخ24
غتر مرشحالشؤون القانونيةرئاسة الجامعة55.942معومقانون اداريالالعامرؤى عامر يحنر حميد25
غتر مرشحالقانونيةكلية الزراعة55.124معومقانون اداريالالعامرؤى رحيم حمزة حسير 26
بية البدنية وعلوم الرياضة55.076معومقانون اداريالالعامخالد وليد نوري عزوز28 غتر مرشحالوحدة القانونيةكلية التر
ية رئاسة الجامعة47.637معومقانون اداريالالعامعلي عبد الكاظم نغيش حسن27 غتر مرشحشعبة شؤون الموظفير / قسم الموارد البشر
مرشحشعبة ضمان الجودة وتقويم االداءكلية الطب البيطري35.15معومقانون اداريال2003ذوي الشهداء قبل عام سباهي جواد عذاب نارص29

ية كلية االدارة واالقتصاد86.854معوممالية ومرصفيةالالعامحوراء كاظم جاري دزان30 مرشحوحدة المالك والتقاعد/ شعبة الموارد البشر
مرشحالرقابة والتدقيق الداخليرئاسة الجامعة74.339معوممالية ومرصفيةالالعامنوفل يحنر صاحب حمود31
غتر مرشحشعبة ضمان الجودة وتقويم االداءكلية الفنون الجميلة71.882معوممالية ومرصفيةالالعامعلي صاحب نور سلمان32
غتر مرشحقسم الشؤون الماليةرئاسة الجامعة68.848معوممالية ومرصفيةالالعامابتسام جتر وناس جاسم33
غتر مرشحقسم الشؤون العلميهرئاسة الجامعة64.463معوممالية ومرصفيةالالعاممحمد حمودي كاظم جبار34
غتر مرشحمركز تطوير التدريس والتدريب الجامعيرئاسة الجامعة56.743معوممالية ومرصفيةالالعامميادة نزار صالح مهدي35
غتر مرشحوحدة الحساباتكلية االداب55.628معوممالية ومرصفيةالالعامسحر قاسم فارس ماين36
مرشحأمانة المجلسكلية االداب37.188معوممالية ومرصفيةالالسجناء السياسيير هدى عبد الرضا عبد هللا حسير 37

مرشحعلوم البيئةكلية العلوم85.424معوممعالجة ملوثاتالالعاماحمد عباس عواد شطنان38
مرشحوحدة الدراسات العلياكلية الطب البيطري65.865معوممعالجة ملوثاتالالعامشموس عزيز فاضل محسن39
وة الحيوانيةكلية الزراعة63.487معوممعالجة ملوثاتالالعامسلوان عبدالمعير  عبدالصاحب منشد40 غتر مرشحقسم التر
ات العلميةكلية التقانات االحيائية63.135معوممعالجة ملوثاتال2003ذوي الشهداء قبل عام يشى عبدالحسن عليوي حسن41 مرشحالمختتر
بية58.426معوممعالجة ملوثاتالالعامصفا اياد جاسم محمد رضا42 غتر مرشحقسم علوم حياةكلية التر

مرشحالهندسة المدنيةكلية الهندسة54.823معومهندسة طرق ونقلالالعامارساء رياض عبد الرضا عباس43
مرشحقسم األعمار والمشاري    عرئاسة الجامعة50.665معومهندسة طرق ونقلالالعامسحر باسم جواد كاظم44
ي حميد رضا45

غتر مرشحالتنفيذ/االعمار والمشاري    عرئاسة الجامعة48.399معومهندسة طرق ونقلالالعاممحمد راض 
بية42.317معومهندسة طرق ونقلالالعامسارة عماد عبدالرحيم سعيد46 غتر مرشحالوحدة الهندسيةكلية التر
غتر مرشحشعبه العقود الحكوميه رئاسة الجامعة36.532معومهندسة طرق ونقلالالعامبسمه محمود صبحي حسير 47

المتقدمير  لللحصول عل اجازة دراسية لشهادة الماجستتر/جامعة القادسية
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