
شيحالمقاعدالكليةالمفاضلةالتخصص المطلوبقناة القبولالشهادةاالسمت المالحظاتالتر

مرشح1كلية طب االسنان68.708طب اسنان اطفالالعامماجستترندى علي عبد الحسن صاحب1

مرشح1رئاسة الجامعة73.037االحصاء/االدارة واالقتصادالعامماجستترمها هادي عبد ساجت1

غتر مرشحرئاسة الجامعة62.446االحصاء/االدارة واالقتصادالعامماجستترفاتن حاتم حسان مهدي2

غتر مرشحكلية االدارة واالقتصاد46.77االحصاء/االدارة واالقتصادالعامماجستترميعاد حاكم جواد حمد3

ماجستترانعام جميل مطر غالي4
ذوي الشهداء قبل 

2003عام 
مرشحرئاسة الجامعة40.123االحصاء/االدارة واالقتصاد

بويالعامماجستترصفاء شعبان ساهي ساجت1 مرشح1رئاسة الجامعة74.016االرشاد النفسي والتر

بية البدنية وعلوم الرياضةالعامماجستترزمن عبد السالم محمد حسون1 76.69التر
بية البدنية  كلية التر

وعلوم الرياضة
مرشح1

بية البدنية وعلوم الرياضةالعامماجستترجاسم قاسم عباس عواد2 76.055التر
بية البدنية  كلية التر

وعلوم الرياضة
غتر مرشح

ن رديف3 بية البدنية وعلوم الرياضةالعامماجستترعلي فيصل حسير غتر مرشحكلية االثار41.221التر

بية البدنية وعلوم الرياضةالعامماجستتراحمد جابر عبيد عرد4 غتر مرشحرئاسة الجامعة39.821التر

مرشح2رئاسة الجامعة81.451القانونالعامماجستترحيدر صالح كاطع حمادة1

مرشحرئاسة الجامعة67.096القانونالعامماجستترغفران قاسم حاجم سلمان2

غتر مرشحكلية طب االسنان59.289القانونالعامماجستترشذى كامل غام ثامر3

غتر مرشحكلية االثار52.332القانونالعامماجستتراحمد جليل جبار مليوخ 4

ن5 غتر مرشحكلية الزراعة51.321القانونالعامماجستتررؤى رحيم حمزه حسير

غتر مرشحرئاسة الجامعة49.485القانونالعامماجستتررؤى عامر يحير حميد6

غتر مرشحرئاسة الجامعة46.423القانونالعامماجستترعلي عبد الكاظم نغيش حسن7

بية35.646الكيمياء الحياتية/الكيمياءالعامماجستتررغد محمد صالح موله1 مرشح1كلية التر
تحتاج ال موافقة 

معالي الوزير الن 

%65المعدل اقل من 

ماجستترمحمد عباس عبود شناوة4
ذوي االحتياجات 

الخاصة
مرشحكلية الطب27.269الكيمياء الحياتية/الكيمياء

ي1
مرشح1كلية التقانات االحيائية47.565تحليلية/الكيمياءالعامماجستتررماح عبدالحسن صابط راضن

تحتاج ال موافقة 

معالي الوزير الن 

%65المعدل اقل من 

ن)/جامعة القادسية ن وغتر المرشحير 2022 - 2021العام الدراسي / االجازات الدراسية داخل العراق / (الدبلوم العالي+ الماجستتر )/(المرشحير



مرشح1كلية االداب74.146اللغة العربيةالعامماجستتررقيه يوسف داخل حمود1

غتر مرشحرئاسة الجامعة48.13اللغة العربيةالعامماجستتررغد عجيل حسن خليل2

غتر مرشحرئاسة الجامعة44.071اللغة العربيةالعامماجستترنوار محمد جواد جبار حبيب3

غتر مرشحكلية الصيدلة37.744اللغة العربيةالعامماجستترذكرى مالك جابر حميدي4

ن5 غتر مرشحرئاسة الجامعة37.014اللغة العربيةالعامماجستتربشار منصور محمود عبد الحسير

بية68.966تاري    خالعامماجستترسهاد جاسم محمد سلمان1 مرشح1كلية التر

ن2 بية57.027تاري    خالعامماجستترسكينه عبد الكاظم محيسن حسير غتر مرشحكلية التر

ن ابو ادهيش ابراهيم3 غتر مرشحرئاسة الجامعة51.266تاري    خالعامماجستترسحر حسير

ماجستترفائزة حازم عبد الكاظم جواد4
ذوي االحتياجات 

الخاصة
بية43.735تاري    خ مرشحكلية التر

غتر مرشحكلية االداب40.448تاري    خالعامماجستترحال علي جاسم بدن5

ماجستترزينب نزار عبد االمتر فرهود6
ذوي الشهداء قبل 

2003عام 
بية40.121تاري    خ مرشحكلية التر

غتر مرشحرئاسة الجامعة35.713تاري    خالعامماجستترمريم بيان طالب باهض7

ي داغر1 مرشح1كلية التقانات االحيائية82.974تقانات احيائيةالعامماجستترارساء عالوي لعيي 

مرشح1كلية االداب46.876تكنولوجيا التعليمالعامماجستترسارة نوري دكمان خضن1

غتر مرشحرئاسة الجامعة41.219تكنولوجيا التعليمالعامماجستترعلي قاسم حمادي راهي2

ماجستترعال مجيد حميد سعيد3
ذوي االحتياجات 

الخاصة
مرشحرئاسة الجامعة40.694تكنولوجيا التعليم

تحتاج ال موافقة 

معالي الوزير الن 

%65المعدل اقل من 

مرشح1كلية التمريض70.783تمريض اطفالالعامماجستترهاجر حيدر سعدون عبد الكريم1

مرشح2رئاسة الجامعة74.704حاسوبالعامماجستترسارة مهدي عبود ظاهر1

ن هادي طاهر2 مرشحرئاسة الجامعة72.085حاسوبالعامماجستترقاسم عبد الحسير

غتر مرشحرئاسة الجامعة71.459حاسوبالعامماجستترزينه كاظم كاظم حمادي3

غتر مرشحكلية الفنون الجميلة67.072حاسوبالعامماجستترشبلي حميد شبلي حمد4

غتر مرشحرئاسة الجامعة61.546حاسوبالعامماجستترصابرين حاكم ملك عبد العباس5

غتر مرشحرئاسة الجامعة50.006حاسوبالعامماجستترصفا جابر عباس محمد6

مرشج1كلية الطب البيطري68.043الجراحة البيطرية/طب وجراحة بيطريةالعامماجستترليث مهند جبار عبد1

ي كاظم زغتر2 غتر مرشحكلية التقانات االحيائية33.621الجراحة البيطرية/طب وجراحة بيطريةالعامماجستترسمتر صت 



بويالعامماجستتردعاء هادي خضتر عبد الساده1 مرشح2رئاسة الجامعة82.79علم النفس التر

ن كاظم2 بويالعامماجستترسج  صالح حسير مرشحكلية الفنون الجميلة73.123علم النفس التر

بويالعامماجستترشيماء عبيد عبود رفش3 بية للبنات55.113علم النفس التر غتر مرشحكلية التر

ماجستترحسام عادل حسن جياد4
ذوي االحتياجات 

الخاصة
بوي مرشحرئاسة الجامعة48.227علم النفس التر

بويالعامماجستترنىه سامي عبدالحمزة علوان5 غتر مرشحرئاسة الجامعة42.827علم النفس التر

بويالعامماجستتراحمد دوازة كاظم كزار6 غتر مرشحرئاسة الجامعة40.074علم النفس التر

بويالعامماجستترعمار سعد عزيز جودة7 بية37.963علم النفس التر غتر مرشحكلية التر

نماجستترمحمد فاهم مهدي هاشم8 بويالسجناء السياسيير مرشحكلية الزراعة16.767علم النفس التر

نماجستترسعيد عمران موس هاشم9 بويالسجناء السياسيير مرشحكلية الزراعة13.526علم النفس التر

مرشح2كلية االداب73.123علم النفس العام/علم النفسالعامماجستترنبأ نعمة كركان خبالة1

بية55.092علم النفس العام/علم النفسالعامماجستتررحيق عدنان عباس كاظم2 مرشحكلية التر

غتر مرشحرئاسة الجامعة45.597علم النفس العام/علم النفسالعامماجستترلقاء صباح عثمان رشيد3

ماجستترلقاء عبدالخضن مجبل حبيب4
ذوي الشهداء قبل 

2003عام 
مرشحرئاسة الجامعة39.38علم النفس العام/علم النفس

مرشح2كلية العلوم78.877علوم بيئةالعامماجستترمصطفن حمودي جبار عبيد1

مرشحكلية العلوم74.539علوم بيئةالعامماجستترعلي كريم جاسم عرويد2

مرشح2كلية طب االسنان67.201علوم حياةالعامماجستترنور محمود مجيد سعيد1

مرشحكلية العلوم58.102علوم حياةالعامماجستترورود جاسم محمد سلمان2

غتر مرشحكلية العلوم57.596علوم حياةالعامماجستترطيف مظهر مسلم حسان3

ن عبدالصاحب منشد4 غتر مرشحكلية الزراعة56.405علوم حياةالعامماجستترسلوان عبدالمعير

ماجستتراحمد صباح علي عبود5
ذوي االحتياجات 

الخاصة
مرشحكلية االثار56.133علوم حياة

ي6 غتر مرشحكلية العلوم55.174علوم حياةالعامماجستترزينه عبد الكاظم عودة عريي 

ماجستتراري    ج صالح صيهود دخيل7
ذوي االحتياجات 

الخاصة
غتر مرشحكلية الطب51.849علوم حياة

غتر مرشحكلية الطب50.191علوم حياةالعامماجستترسهتر اياد عبد عبدالرضا8

غتر مرشحكلية الطب45.913علوم حياةالعامماجستتررويدة يعقوب يوسف محمد9

غتر مرشحكلية الطب41.945علوم حياةالعامماجستترهدى عباس كلف مهدي10

اس ناظم عبد هادي11 غتر مرشحكلية الطب40.735علوم حياةالعامماجستترنت 

ماجستترليل صفر جت  كظوم12
ذوي االحتياجات 

الخاصة
غتر مرشحكلية الطب37.602علوم حياة



ي1 مرشح1كلية التمريض50.309فسلجة انسان/ علوم حياةالعامماجستترلينا عبد الكاظم عودة عريي 

غتر مرشحرئاسة الجامعة45.845فسلجة انسان/ علوم حياةالعامماجستترنبيل راهي مشكور عنان2

مرشح2كلية العلوم80.533علوم رياضياتالعامماجستتراحمد رحيم جبار ظاهر1

69.266علوم رياضياتالعامماجستترمحمد عبيس كاظم عطيه2
كلية علوم الحاسوب 

وتكنولوجيا المعلومات
مرشح

ي جت 3  حرب 
ن غتر مرشحرئاسة الجامعة59.319علوم رياضياتالعامماجستتراسيل امير

غتر مرشحكلية االداب42.489علوم رياضياتالعامماجستتررشا علي جاسم بدن4

غتر مرشحكلية الصيدلة42.427علوم رياضياتالعامماجستترالهام تركي مالك سبط5

40.386دراسات لغوية وقرانية/علوم قرانالعامماجستترمحمد احمد عبد الواحد ريكان1
بية البدنية  كلية التر

وعلوم الرياضة
مرشح1

غتر مرشحرئاسة الجامعة39.837دراسات لغوية وقرانية/علوم قرانالعامماجستترنضال عبداالمتر عبيد طعمه2

ماجستترمجيد هاتف صكبان حسون3
ذوي الشهداء قبل 

2003عام 
مرشحكلية الزراعة32.544دراسات لغوية وقرانية/علوم قران

مرشح2كلية الفنون الجميلة68.732تربية فنية/فنون جميلةالعامماجستتررغد خليل جاسم عباس1

مرشحكلية الفنون الجميلة67.1تربية فنية/فنون جميلةالعامماجستترنور عادل عبد المجيد عبد الصاحب2

بية38.313نظم معلومات جغرافيةالعامماجستترساجد شياع ختر هللا دريب1 مرشح1كلية التر
تحتاج ال موافقة 

معالي الوزير الن 

%65المعدل اقل من 

يالعامماجستترفاتن فاهم عزيز عبود1
مرشح1كلية الهندسة62.248بيئية/هندسة مدبن

يالعامماجستترفائز صالح محمد احمد1
مرشح2كلية الزراعة67.729طرق ونقل/هندسة مدبن

يالعامماجستترسجاد علي كريم كاظم2
مرشحكلية الهندسة66.914طرق ونقل/هندسة مدبن

يالعامماجستترمحمد جاسم شوكان حامي3
غتر مرشحكلية الهندسة65.028طرق ونقل/هندسة مدبن

ي حميد رضا4
يالعامماجستترمحمد راضن

غتر مرشحرئاسة الجامعة34.953طرق ونقل/هندسة مدبن

العامماجستترساره عماد عبد الرحيم سعيد1
مواد مركبة /هندسة مواد

اميك/نانوينة مساحيق/ستر
بية41.07 مرشح1كلية التر

تحتاج ال موافقة 

معالي الوزير الن 

%65المعدل اقل من 



ن مجدي جت  كاطع1 مرشح1رئاسة الجامعة48.347حراريات/هندسة ميكانيكالعامماجستترحسير

نماجستترمحمد عمران كريم جبار2 مرشحكلية العلوم38.581حراريات/هندسة ميكانيكالسجناء السياسيير

مرشح1كلية العلوم33.262هندسة كهرباءالعامدبلوم عاليقصي جبار حرجان موس1
تحتاج ال موافقة 

معالي الوزير الن 

%65المعدل اقل من 

مرشح3كلية الطب البيطري49.88ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليعال حاكم خضتر عبد السادة1
تحتاج ال موافقة 

معالي الوزير الن 

%65المعدل اقل من 

بية48.41ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليهاجر عبد الكاظم طراد محمد2 مرشحكلية التر
تحتاج ال موافقة 

معالي الوزير الن 

%65المعدل اقل من 

بية47.941ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليايفان فرحان جواد كاظم3 مرشحكلية التر
تحتاج ال موافقة 

معالي الوزير الن 

%65المعدل اقل من 

غتر مرشحكلية التمريض44.419ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليشيماء مجيد عبدهللا كاظم4

غتر مرشحكلية العلوم44.369ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليرغد شاكر عزيز كاظم5

غتر مرشحكلية الطب43.015ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليرسى حيدر علي مالك6

ن هادي مهدي7 غتر مرشحكلية التقانات االحيائية42.552ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليسها حسير

بية42.46ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليرشا عامر محمد عز الدين8 غتر مرشحكلية التر

غتر مرشحكلية الطب38.246ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليدعاء عدنان عدد الرضا عطية9

ن10 ن حامد عبد حسير غتر مرشحكلية التقانات االحيائية35.776ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليحسير

بية34.552ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليانتظار كاظم صاحب عبود11 غتر مرشحكلية التر

غتر مرشحكلية التقانات االحيائية22.741ادلة جنائيةالعامدبلوم عاليقاسم زامل بنيد حسون12


