
2023-2022االمتحان التنافسي للدراسات العليا للعام الدراسي 

المقابلةدرجة االمتحانحالة الحضورالقناةاالسم الرباعيت

يصلح44حاضرالقبول العامتقى حيدر عبد المحسن عبد الشهيد1

يصلح37حاضرالقبول العامزينب فالح خضير عبدعلي2

ر مهدي سلطان3 يصلح26حاضرالقبول العامزينه ياسير

يصلح45حاضرالقبول العامشيماء خالد نعمة مزعل4

يصلح44حاضرالقبول العامشيماء راجح تالي كاظم5

يصلح49حاضرالقبول العامصبا محسن حتاتة عودة6

يصلح31حاضرالقبول العامعامره صالح هادي دوال7

يصلح33حاضرالقبول العامعلي فيصل كتاب كاظم8

يصلح45حاضرالقبول العامعلي محمد جاسم محمد9

يصلح37حاضرالقبول العاممحمد صالح حبيب علوان10

ي11
يصلح35حاضرالقبول العاممصطقر محمد جبار راضر

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةعلي عبد سعدون عواد12 يصلح39حاضرالمتضر

ي سالم هويدي13
يصلح45حاضرالنفقة الخاصةاحمد راضر

يصلح45حاضرالنفقة الخاصةحيدر شنان حنش عيفان14

ر عبدهللا15 يصلح22حاضرالنفقة الخاصةصفاء عبداالمير ياسير

غام  محمد حسن عبد علي محمد16 يصلح33حاضرالنفقة الخاصةضر

يصلح40حاضرذوي االعاقةقاسم جفات عبدالرضا حسن17

18

19
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22

23

24

بية/جامعة القادسية/دكتوراه ياء/كـلية اليى ر ياء/الفير ر ياء/الفير ر الفير



2023-2022االمتحان التنافسي للدراسات العليا للعام الدراسي 

المقابلةدرجة االمتحانحالة الحضورالقناةاالسم الرباعيت

ن لغط1 يصلح28حاضنالقبول العامابراهيم عظيم حسي 

يصلح26حاضنالقبول العاماحمد حاكم رحيم مشندخ2

ي كاظم شلتاغ3
يصلح18حاضنالقبول العاماحمد حسونن

يصلح23حاضنالقبول العامازل  مهدي صالح كاظم4

يصلح41حاضنالقبول العامازهار  صبيح  سعد عبد هللا5

ي  كاظم6
يصلح44حاضنالقبول العاماسماء عبيس راضن

يصلح38حاضنالقبول العاماقبال عارف ابوالسود عطية7

ن كاظم8 يصلح15حاضنالقبول العامباقر عبد علي حسي 

يصلح61حاضنالقبول العامبان محمد تايه سلمان9

ي10 يصلح39حاضنالقبول العامبتول سالم زباله ناج 

ن فليح حسن خزي11 يصلح16حاضنالقبول العامحسني 

يصلح27حاضنالقبول العامحنان عالء جاسم طاهر12

ي كاظم  مطي 13  محي 
ن يصلح27حاضنالقبول العامحني 

يصلح55حاضنالقبول العامزينب  هادي راجح  براز14

يصلح54حاضنالقبول العامساره كامل كاظم تايز15

يصلح22حاضنالقبول العامساهره حسن كشكول ظاهر16

يصلح50حاضنالقبول العامسيناء موحان خليل حمود17

ن18 يصلح17حاضنالقبول العامصالح حسن علي حسي 

يصلح32حاضنالقبول العامعبدهللا عبدالكريم عامر بريي 19

يصلح41حاضنالقبول العامعلي محمد ابو حنه عباس20

يصلح20حاضنالقبول العامفاطمه ناظم عبيد حسن21

ي عودة عبد22 يصلح51حاضنالقبول العامفالح ناج 

يصلح39حاضنالقبول العاممروه جبار كاظم حول23

يصلح19حاضنالقبول العاممريم صائب جيثوم عطيه24

يصلح41حاضنالقبول العاممريم عبدالكريم دوهان عطية25

يصلح31حاضنالقبول العامنورا  مرتضن جاسم حنتوش26

غائبغائبغائبالقبول العامهديل حسن صكبان  عباس27

ي كاظم  مطي 28  محي 
ن يصلح29حاضنالقبول العامهيلي 

يصلح30حاضنالقبول العاميارس رحيم حسن جهاد29

ن30  علي  حسي 
ن رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةاالء حسي  يصلح22حاضنالمتضن

بية/جامعة القادسية/ماجستي  ياء/كـلية الير ن ياء/الفي  ن ياء/الفي  ن الفي 



2023-2022االمتحان التنافسي للدراسات العليا للعام الدراسي 

المقابلةدرجة االمتحانحالة الحضورالقناةاالسم الرباعيت

يصلح16حاضنالنفقة الخاصةرواء ماجد ثامر عمران31

يصلح15حاضنالنفقة الخاصةزينب سعد لفته حسون32

يصلح21حاضنالنفقة الخاصةزينب عبداالمي  يارس غياض33

ي جابر كاظم هذال34
يصلح36حاضنالنفقة الخاصةشمخن

يصلح25حاضنالنفقة الخاصةشهد حيدر حيوي عبيس35

ي عباس36 يصلح16حاضنالنفقة الخاصةعباس كاظم مي 

ن37 يصلح24حاضنالنفقة الخاصةفرقان  هادي  عبد  حسي 

ن38 يصلح20حاضنالنفقة الخاصةمحمد حميد مهدي حسي 

يصلح35حاضنالنفقة الخاصةمصطفن سعيد عبدهللا طوفان39

يصلح29حاضنالنفقة الخاصةمصطفن عبود محمد خليفه40

يصلح48حاضنالنفقة الخاصةمهند طالل صبيح جميل41

يصلح32حاضنالنفقة الخاصةنور محمد باقر عيس كاظم42

يصلح34حاضنالنفقة الخاصةوسام الدين  علي  صادق عبدالكريم43

يصلح31حاضن2003ذوي الشهداء قبل عباس كصاد عاجل نفاش44

بية/جامعة القادسية/ماجستي  ياء/كـلية الير ن ياء/الفي  ن ياء/الفي  ن الفي 



2023-2022االمتحان التنافسي للدراسات العليا للعام الدراسي 

المقابلةدرجة االمتحانحالة الحضورالقناةاالسم الرباعيت

يصلح25حارصرالقبول العامبركات سلطان ثامر نارص1

ر مسلم دغيم بربوت2 يصلح38حارصرالقبول العامبني 

يصلح50حارصرالقبول العامبيداء علي حمد  كريش3

ر ابوسوده عبود سلمان4 يصلح49حارصرالقبول العامحسي 

يصلح61حارصرالقبول العامحال ساهي ابراهيم جاسم5

يصلح58حارصرالقبول العامحوراء عباس جبار ساجت6

ر7 يصلح29حارصرالقبول العامحيدر عزيز عبد الرضا حسي 

يصلح42حارصرالقبول العامديار كاظم جبر ثعبان8

يصلح41حارصرالقبول العامزينب علي كاطع تومان9

يصلح30حارصرالقبول العامسجر جاسم محمد عبدالساده10

ر كسار11 يصلح40حارصرالقبول العامشفاء صالح حسي 

يصلح50حارصرالقبول العامشيماء لطيف  خضب  نهر12

ر يارس محمود13 يصلح36حارصرالقبول العامعبدهللا  حسي 

يصلح39حارصرالقبول العامفاطمه تكليف كاظم جبر14

ل15 ر يصلح32حارصرالقبول العامفاطمه جبار رزاق مبر

 علي والي16
ر يصلح38حارصرالقبول العامكرار حسي 

يصلح55حارصرالقبول العاملينا صادق جعفر علوان17

يصلح32حارصرالقبول العاممحمد صالح محمد مجلي18

يصلح50حارصرالقبول العاممروه نزار مجي كاظم19

يصلح37حارصرالقبول العامندى كريم كاظم دوالب20

يصلح42حارصرالقبول العامنور فاضل  عليوي  كحيط21

يصلح52حارصرالقبول العامنورس عبد الرزاق  جاسم علي22

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةبراء  جاسم محمد حرف23 يصلح44حارصرالمتضر

ر بازول24 رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةحامد مجبل حسي  يصلح34حارصرالمتضر

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةرافع علي عبد خلف25 يصلح43حارصرالمتضر

ر علوان26 غائبغائبغائبالنفقة الخاصةاحمد حيدر حسي 

يصلح35حارصرالنفقة الخاصةاراء كامل عبدعلي نارص27

يصلح27حارصرالنفقة الخاصةايناس علي كاظم ظاهر28

ي جابر مطر29
يصلح48حارصرالنفقة الخاصةبتول شمجر

يصلح35حارصرالنفقة الخاصةتبارك سامي حميد جوده30

بية/جامعة القادسية/ماجستب  ياء/كـلية البر ر ياء/الفب  ر ياء/الفب  ر طرائق تدريس الفب 



2023-2022االمتحان التنافسي للدراسات العليا للعام الدراسي 

المقابلةدرجة االمتحانحالة الحضورالقناةاالسم الرباعيت

ر31 ر احمد ابوسوده حسي  يصلح35حارصرالنفقة الخاصةحسي 

يصلح31حارصرالنفقة الخاصةزهراء بشار مالك محمد32

يصلح42حارصرالنفقة الخاصةرسى قائد مجيد كاظم33

يصلح45حارصرالنفقة الخاصةضج عبد هللا كريم فرحان34

يصلح24حارصرالنفقة الخاصةعباس قاسم محمد حسن35

ر حسن عبود36 يصلح37حارصرالنفقة الخاصةعلي عبدالحسي 

يصلح40حارصرالنفقة الخاصةمريم بشار جبار خشيش37

يصلح63حارصرالنفقة الخاصةنادية علي هادي جاسم38

يصلح44حارصرالنفقة الخاصةنورالهدى حسن كاظم عبود39

ي40
ر كاظم جالب راضر يصلح43حارصرالنفقة الخاصةياسمي 

ي موس41
يصلح32حارصرذوي االعاقةاسمهان رشك شانر

ر42 ي نارص حسي  يصلح49حارصرذوي االعاقةعبدهللا راجر

غائبغائبغائبذوي االعاقةغفران غريب جالل غريب43

ر جالب44 يصلح18حارصرذوي االعاقةنرجس عبدالعظيم عبدالحسي 

يصلح33حارصر2003ذوي الشهداء قبل علي عادل كاظم فرهود45

بية/جامعة القادسية/ماجستب  ياء/كـلية البر ر ياء/الفب  ر ياء/الفب  ر طرائق تدريس الفب 
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