
2023-2022االمتحان التنافسي للدراسات العليا للعام الدراسي 

المقابلةدرجة االمتحانحالة الحضورالقناةاالسم الرباعيت

نمحمد رياض كاظم عبدهللا1 يصلح16حاضنالسجناء السياسيي 

يصلح33.5حاضنالقبول العاماحمد خلف محمد كاظم2

غائبغائبغائبالقبول العامامي  محمدرضا كاظم جودي3

يصلح32حاضنالقبول العامانتظار جابر كزار غضب4

يصلح30حاضنالقبول العامجالل علي شعالن عبد5

ن6 و حسي  ن  حاتم  حي  يصلح46حاضنالقبول العامحسي 

ن مهنا7 يصلح29حاضنالقبول العامزهراء علي حسي 

يصلح31حاضنالقبول العامساره عمران  عيس عطية8

يصلح37حاضنالقبول العامسهاد محمد علي عباس ابراهيم9

ن10 يصلح46حاضنالقبول العامعبي  سامي كاظم مفي 

ن عبيد11 يصلح41حاضنالقبول العامكرار علي حسي 

يصلح31حاضنالقبول العامماهر جاسم محمد دوي    ج12

يصلح42حاضنالقبول العاممسار عامر دوحان جالب13

يصلح52حاضنالقبول العامهيفاء مطر جواد  شناوة14

يصلح37حاضنالقبول العاموفاء جبار هادي جياد15

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةخالد عويد بريير ظاهر16 يصلح29حاضنالمتضن

يصلح23حاضنالنفقة الخاصةاركان علي شناوه نايف17

يصلح24حاضنالنفقة الخاصةعادل كاطع بشار عداي18

يصلح32حاضنذوي االعاقةانتصار يوسف فنفون عبد19

يصلح40حاضنذوي االعاقةعلي اياد جبار عبدالكريم20

يصلح18حاضن2003ذوي الشهداء قبل انتصار عناد رحيم عبيس21

يصلح42حاضن2003ذوي الشهداء قبل ريام جواد كاظم عبد22

غائبغائبغائب2003ذوي الشهداء قبل عمار نبيل موجد شعالن23

يمروه  فائز  عبد المنعم  مصطفن24 ذوي شهداء الحشد الشعبر
يصلح46حاضن
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يصلح28حاضرالقبول العامابرار رياض نعيم عوده1

يصلح40حاضرالقبول العاماثمار كاظم حمزة حسن2

يصلح48حاضرالقبول العامازهار محمد كريم فهد3

يصلح21حاضرالقبول العامانوار  عباس  خليل سلطان4

يصلح29حاضرالقبول العامبان حازم ناذر غاوي5

ر حيدر ابوالهيل عبادي6 يصلح38حاضرالقبول العامبني 

 احسان  علي رهيف7
يصلح61حاضرالقبول العامتقى

ر محيسن كاظم ساجت8 يصلح58حاضرالقبول العامحسي 

يصلح57حاضرالقبول العامرحاب عباس عليوي وناس9

ي والم10
يصلح30حاضرالقبول العامرسل سالم  حسونر

يصلح40حاضرالقبول العامرواء رحمن مكذل عطيوي11

يصلح22حاضرالقبول العامروان عبداالمي  عزيز وزير12

يصلح28حاضرالقبول العامزهراء احمد حمزه شناوه13

يصلح18حاضرالقبول العامزهراء حميد رزاق علي14

يصلح21حاضرالقبول العامزهراء محمد هادي عبود15

يصلح35حاضرالقبول العامزينب فاهم عبد العباس  غنص16

يصلح35حاضرالقبول العامعال طالب زحوار محمد17

يصلح23حاضرالقبول العامفاتن فيصل كاظم صالل18

ر طه19 يصلح36حاضرالقبول العامكوثر جميل حسي 

ي حسون20 يصلح48حاضرالقبول العاممحمد رحيم ناج 

يصلح52حاضرالقبول العاممحمد رحيم هاشم جعفر21

يصلح27حاضرالقبول العاممنال نعمه عبدالرضا عواد22

يصلح28حاضرالقبول العامنور هللا جمعه فالح غزال23

يصلح17حاضرالقبول العامنور الهدى عادل جهاد عزيز24

يصلح57حاضرالقبول العامهند قاسم نعمه عباس25

ر مدلول امانه عبدهللا26 يصلح34حاضرالقبول العامهيلي 

يصلح56حاضرالقبول العاميوسف  قاسم محمد عبود27

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةرائد حسن حاكم جي 28 غائبغائبغائبالمتضر

يصلح76حاضرالنفقة الخاصةاحمد حليم كاظم صالح29

يصلح38حاضرالنفقة الخاصةاحمد محمد  كاظم عبيس30
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يصلح33حاضرالنفقة الخاصةساره عباس حسون جي 31

غائبغائبغائبالنفقة الخاصةساره علي مونس حمزه32

يصلح65حاضرالنفقة الخاصةعالء عبد االمي  كطش صكب33

يصلح40حاضرالنفقة الخاصةمنال حميد رحيم محمد34

ر  شاكر  عبد الحسن  ملزوم35 يصلح57حاضرذوي االعاقةبني 

36

37

38

39

40
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ن عطيه1 يصلح29حاضنالقبول العامانتصار رضا حسي 

يصلح53حاضنالقبول العامانمار جمال سعيد رحمان2

ن  معن كريم نجم3 يصلح62حاضنالقبول العامبني 

ن4 يصلح44حاضنالقبول العامرقية سلمان لفته عبد الحسي 

يصلح27حاضنالقبول العامرويده كريم مضخر عناد5

يصلح36حاضنالقبول العامزينب علي شخي   عباس6

يصلح65حاضنالقبول العامسناء  علي گمر مطرود7

ن حمزة8 وق احمد حسي  يصلح25حاضنالقبول العامشر

يصلح43حاضنالقبول العامصبا فالح مهدي شمران9

يصلح38حاضنالقبول العامصيداء فاضل وناس نادر10

يصلح32حاضنالقبول العامعلي  عبود دخل عبدعلي11

يصلح26حاضنالقبول العاممجتبى ياش صالح مهدي12

ي13
ي عبيد سبب  يصلح69حاضنالقبول العامنور حربى

ي رحيم كاظم كاطع14
يصلح49حاضنالقبول العامهابن

يصلح24حاضنالقبول العامهبه نعمان موس كاظم15

يصلح24حاضنالقبول العامهدى  عودة  حمد  عودة16

يصلح46حاضنالقبول العامهدى ارحيم مراد فارس17

ن جمعة18 يصلح48حاضنالقبول العامهديل تركي حسي 

ي سماوي19 رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةزينب عبيد صبى يصلح62حاضنالمتضن

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةمريم ثائر  نجم عبد علي20 يصلح21حاضنالمتضن

يصلح22حاضنالنفقة الخاصةامجد علي جاسم نغيش21

يصلح65حاضنالنفقة الخاصةانور حمزه نايف علو22

يصلح38حاضنالنفقة الخاصةحيدر سعد علي عبد23

يصلح68حاضنالنفقة الخاصةرشا صارم حمزه عبد نور24

يصلح38حاضنالنفقة الخاصةزهراء اسيود رجه عزوز25

ي حسن26 يصلح25حاضنالنفقة الخاصةشور ابراهيم عبد ناجى

يصلح30حاضنالنفقة الخاصةصابرين سامي  عبد االئمه وجر27

ي طاهر جبار28
يصلح33حاضنالنفقة الخاصةطاهر وصفن

يصلح38حاضنالنفقة الخاصةنور فاضل موجد خليل29

يصلح24حاضنالنفقة الخاصةهدى ظاهر حبيب حسن30
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غائبغائبغائبذوي االعاقةحمزه منصور حنظل عطيه31

يصلح35حاضن2003ذوي الشهداء قبل رحيق محمود شاكر ناض32

يصلح53حاضن2003ذوي الشهداء قبل منذر نعمان عبدالواحد حسون33
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ن رفيس عبد النور1 يصلح29حاضنالقبول العامامال عبد الحسي 

يصلح69حاضنالقبول العامحيدر حمزه مدير شاهر2

يصلح42حاضنالقبول العامزهراء رياض كريم حسون3

يصلح59حاضنالقبول العامسعاد عبد االخوه لفته هندي4

يصلح32حاضنالقبول العامضىح  زهي  رحمان كاظم5

يصلح50حاضنالقبول العامفرقان  برهان  ابراهيم  جاسم6

يصلح23حاضنالقبول العاممصطفن صباح سوادي مراد7

يصلح36حاضنالقبول العامنجاح حسن كايم حمزه8

يصلح41حاضنالقبول العامنهاد ناظم عبيد العماري9

ن سلمان10 يصلح36حاضنالقبول العامهدى يارس حسي 

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةاركان صالح  صباح  جنحيت11 يصلح36حاضنالمتضن

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةاقبال علي موات حمود12 غائبغائبغائبالمتضن

غائبغائبغائبالنفقة الخاصةبتول اكرم حسن عبد الصاحب13

يصلح51حاضنالنفقة الخاصةجبار شعالن خورشيد هضب14

يصلح30حاضنالنفقة الخاصةحيدر عبدالزهره رايز جاسم15

غائبغائبغائبالنفقة الخاصةحيدر مدلول غانم ناض16

يصلح31حاضنالنفقة الخاصةخضن  كريم هباله مخيلف17

يصلح60حاضنالنفقة الخاصةرضاب جمعه حسن ناض18

يصلح42حاضنالنفقة الخاصةسىحى  عبدالرضا  عبدالساده شاهر19

يصلح26حاضنالنفقة الخاصةعلي صالح مهدي حسن20

ن صبح21 يصلح63حاضنالنفقة الخاصةمحسن عبد حسي 

ن22 يصلح44حاضنالنفقة الخاصةهبه قاسم هاشم حسي 

يصلح60حاضنذوي االعاقةحاكم عيدان علوان حبول23

يصلح36حاضنذوي االعاقةحميده داود جليل حمود24

ن جاسم زغي 25 يصلح51حاضن2003ذوي الشهداء قبل عباس حسي 

يصلح51حاضن2003ذوي الشهداء قبل مهدي محمد هادي يوسف26

27
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