
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

10عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

ذكر101/07/1974

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
14/5/2001شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---53.2132469متوسطجيد جدا60.14977.7253.7332098652

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

noمرشح حسب الخطة---81.9031جيد جداامتياز83.833no77.4الذكر109/11/1987

انبى221/11/1980

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
9/2/2012آخر شهادة ف

84no61.8مرشح حسب الخطة---77.34جيد جداجيد جداno

انبى317/01/1981

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
24/2/2011آخر شهادة ف

80.694no69مرشح حسب الخطة---77.1858جيد جدامتوسطno

ذكر418/12/1974

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
23/9/2014شهادة ف

81.094no68مرشح حسب الخطة---77.1658مستوفجيد جداno

ذكر519/03/1971

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
2/5/2012آخر شهادة ف

76.194no75.2غت  مرشح---75.8958جيد جدامتوسطno

ذكر608/04/1986

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
20/9/2015شهادة ف

80.86no60غت  مرشح---74.602جيدجيدno

noغت  مرشح---73.7239متوسطجيد85.777no45.6الانبى721/08/1991

ز حمزة محمد نارص حسي 

\مكان التقديم ز من مرشحي وزارة الصحة\كـلية الطب\جامعة القادسية\الجامعات ي لالطباء الممارسي 
دبلوم عال\طب اشة مهبز القبول العامقناة القبول\

االسم

ز بروش عفات سعدون حسي 

\مكان التقديم دكتوراه\فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة القادسية\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

هاله داود سلمان عبد

ز هاشم هندول همس حسي 

علي جبار عبد زيد جاسم

محمد نوح شيت احمد

قاسم علي جاسم عباس

هيام عبدهللا واوي عباس
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

ذكر817/06/1977

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
24/10/2010شهادة ف

79.26no60غت  مرشح---73.482مستوفجيدno

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء72.074متوسطجيد82.2280.7348.4الانبى920/03/1990

ذكر1030/04/1986

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
11/6/2012شهادة ف

76.916no56.2غت  مرشح---70.7012جيدجيدno

noغت  مرشح---69.7931مستوفمتوسط83.333no38.2الانبى1129/05/1990

noغت  مرشح---69.58جيدجيد جدا81.4no42الذكر1202/06/1981

ذكر1303/09/1985

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
25/3/2015آخر شهادة ف

80.957no38.4غت  مرشح---68.1899جيدجيدno

ذكر1420/11/1973

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
3/11/2013شهادة ف

76.5no45غت  مرشح---67.05متوسطجيدno

noغت  مرشح---66.3599مستوفمتوسط78.857no37.2الانبى1523/08/1987

noغت  مرشح---64.7527مستوفجيد جدا81.361no26الانبى1619/07/1989

noغت  مرشح---64.21مستوفجيد81.7no23.4الانبى1722/10/1991

ذكر1828/08/1983

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
10/6/2012شهادة ف

76.888no26.6غت  مرشح---61.8016مستوفجيد جداno

هاشم علي عبد االمت  كاظم

انمار حميد حبيب حميد

نبا منذر تركي ابراهيم

اكرم هادي حمزة مكوطر

ز علي مطر هند حسي 

حميد فرهود عبيد وليد

محمد عباس فرمان عباس

ضواء محمد صالح عبد الوهاب

اشاء ناظم عبد الستار كاظم

ي
ز
فاطمه عبدالكاظم مايع غبان

وعد محمد صالح مهدي
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

noمرشح حسب الخطة---62.83176461متوسطمتوسط74.27186.20661.6453780165.6الانبى108/01/1994

noمرشح حسب الخطة---60.93949828جيدجيد جدا83.50891.37866.5707118347.8الانبى217/08/1991

noغت  مرشح---58.08401063جيدجيد جدا76.30990.56761.2057294750.8الذكر325/04/1993

noغت  مرشح---57.13443051مستوفمستوف77.19882.9265.8491864436.8الذكر413/04/1984

noغت  مرشح---55.94577842مستوفمستوف72.33386.20660.0368263246.4الانبى526/10/1992

noغت  مرشح---54.79855463جيدجيد جدا70.46784.27159.4265066244الانبى623/08/1992

ذكر702/10/1990

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
27/3/2016شهادة ف

noغت  مرشح---53.92736049جيدجيد جدا68.95772.13165.0390864128

noغت  مرشح---51.91432669مستوفمتوسط66.54186.41855.1347524244.4الانبى818/03/1994

noغت  مرشح---50.71047049جيد جداجيد جدا72.82386.20660.4435292728الذكر920/05/1992

ذكر1021/05/1984

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
4/5/2008شهادة ف

noغت  مرشح---49.7669615جيدجيد جدا74.02490.42259.4385164227.2

noغت  مرشح---48.74663096جيدجيد جدا69.85686.20657.9809013827.2الانبى1105/10/1992

انبى1209/10/1991

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
18/2/2014شهادة ف

noغت  مرشح---48.50348099مستوفمتوسط72.47190.9157.9764014126.4

noغت  مرشح---48.25321603متوسطجيد67.67786.41856.0760228930الانبى1331/05/1991

noمرشح خارج الخطةذوي شهداء الحشد41.19264022مستوفمستوف57.6684.0148.7323431723.6الذكر1401/07/1989

علي كاظم دهش جالب

القبول العامقناة القبول

االسم

زينب جواد مجيد عبدالعزيز

انتصار علي سلمان حمادي

منتظر عبد الحسن حواس لهمود

\مكان التقديم ماجستت \فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة القادسية\الجامعات \

ز علي قاسم محمد حسي 

نجود عبد الرزاق جاسم علي

نور فليح حسن محمد

ي جواد كاظم علي صت 

ندى اياد جاسم محمد

مهند احمد جواد كاظم

عذراء نجم عبد مرزه

ظفر جوا د كاظم كريم

ايمان تركي حاشوش وجر

ز جابر وناس حزام حسي 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

انبى116/01/1991

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
8/4/2015شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---64.06344469جيد جداجيد جدا63.8178.5156.5906352781.5

ذكر202/06/1971

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
7/10/1995شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---58.68793932متوسطمتوسط71.4180.1362.4113418850

انبى323/08/1983

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
23/7/2012شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---58.2767348جيدجيد55.3475.9850.2524782877

noمرشح حسب الخطة---54.52721136جيدجيد جدا62.6677.1956.2531590950.5الانبى401/12/1975

انبى502/02/1987

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
30/1/2014شهادة ف

noغت  مرشح---54.13579391جيدجيد54.1276.1849.0511341666

انبى628/02/1990

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
28/2/2016شهادة ف

noغت  مرشح---54.11048685متوسطمستوف62.1485.1752.0149812159

انبى707/07/1981

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
26/6/2008شهادة ف

noغت  مرشح---53.79452144جيدجيد54.1384.49645.5636020673

القبول العام

االسم

ق محمد مجيد ادريس استت 

بسام عبد االمت  محسن مغت 

رنا محمدحسن مهدي جواد

\مكان التقديم دبلوم عال\فرع طب االشة\كـلية الطب\جامعة القادسية\الجامعات \

ي مرهج نىه جبار دن 

ز زهراء عدنان محمد ابو حني 

ز منار عباس كاظم عبدالحسي 

سمارة فاضل ابراهيم عباس

قناة القبول
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