
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 

noمرشح حسب الخطة---54.69967023متوسطجيد جدا73.73287.93660.3566717641.5الانبى115/10/1993

noمرشح حسب الخطة---43.1003054مستوفمتوسط62.77284.12853.0004362920الانبى227/12/1989

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

noمرشح حسب الخطة---53.59760633مستوفمستوف76.05781.18965.8537233325الانبى126/12/1994

ذكر231/03/1982

ي وزارة االعمار 
ز
موظف ف

واالسكان والبلديات واالشغال 

ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
ز
30/7/2009شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---47.35107381جيدمستوف65.36580.09857.1443911524.5

noمرشح حسب الخطة---43.26299353جيدجيد جدا60.39379.18453.232847920الانبى319/08/1993

noمرشح حسب الخطة---40.85332602جيدجيد53.72674.76449.3618943121الانبى430/11/1991

5عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

noمرشح حسب الخطة---58.71188731مستوفجيد71.48586.41859.2312675957.5الذكر101/10/1994

ذكر219/04/1986

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
10/6/2012شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---52.71266627متوسطجيد72.86787.0160.0895232435.5

noمرشح حسب الخطة---49.23957563متوسطجيد60.32686.41849.9851080447.5الانبى310/11/1993

ذكر422/07/1980

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

15/3/2005

noمرشح حسب الخطة---47.65557646مستوفجيد جدا55.54573.26451.7936806638

االسم

\مكان التقديم ماجستت \قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

جيهان عدنان عبد هندي
ز نور محمد علي حسي 

\مكان التقديم ماجستت \قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

دعاء قاسم كامل شناوه

رائد كريم مالك كاظم

رواء جفات حسن كاظم

ي
نورس عدنان عناد ثويبز

\مكان التقديم ماجستت \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

محمد حمزه حليم جت 

محمد صارم حمزه عبدنور

شهد علي مهدي هاشم

خالد محسن عطيه جبت 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
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ذكر504/07/1989

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
26/7/2013شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---47.26396078مستوفجيد جدا61.9179.8754.2342296931

noغت  مرشح---45.02901263مستوفمتوسط65.2586.96653.827160924.5الانبى627/03/1991

ذكر705/07/1983

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
4/5/2008شهادة ف

noغت  مرشح---43.68231821جيدمتوسط65.83591.21652.5461688723

ذكر826/11/1984

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
5/1/2009بعد آخر شهادة ف

noغت  مرشح---41.99894121جيدجيد جدا62.82291.21650.1413445923

ذكر903/10/1982

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
9/1/2009شهادة ف

noغت  مرشح---40.36124743متوسطجيد60.56490.92748.4446391821.5 ي عليوي نارص جاسم مت 

عبدالعزيز علي شاكر محمد

اسيل عقيل كريم عبيد

علي سلومي شحان هادي

ي عباس بشار عبد الكاظم ناج 
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