
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---68.8057829مستوفمتوسط85.70688.20870.0082612966الانبى124/07/1991

noمرشح حسب الخطة---65.3888جيدجيد جدا87.93687.93671.98450الذكر211/02/1994

noغت  مرشح---65.24295964متوسطجيد81.04988.20866.2042280563الانبى321/07/1990

noغت  مرشح---64.10939728جيدجيد جدا84.10684.12871.0134246948الانبى403/12/1989

noغت  مرشح---63.987225متوسطجيد جدا85.92785.92771.4817546.5الانبى503/01/1994

noغت  مرشح---62.28927354جيدجيد81.21887.93666.4846764952.5الانبى621/07/1994

noغت  مرشح---60.27091538جيدجيد جدا77.74285.92764.6727362650الانبى713/01/1993

noغت  مرشح---60.02364509جيدجيد81.36588.20866.4623501345الانبى801/01/1991

noغت  مرشح---53.11812003متوسطجيد جدا71.7984.44560.4544571936الانبى929/10/1991

noغت  مرشح---52.34538272متوسطجيد جدا73.40585.92761.0648324632الانبى1020/11/1991

noغت  مرشح---52.24479845متوسطامتياز70.05484.44558.9925692236.5الانبى1118/01/1992

noغت  مرشح---51.85005799جيدجيد68.75987.93656.2857971341.5الانبى1230/03/1993

noغت  مرشح---49.91344667مستوفمستوف70.35387.93657.590638132الانبى1308/10/1992

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء47.29617079جيدجيد65.40288.20853.4231011233الذكر1414/08/1991

noغت  مرشح---47.25594686متوسطجيد جدا67.24185.92755.9370669527الانبى1503/03/1989

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

noمرشح حسب الخطة---57.83074966جيد جداامتياز70.38776.2463.758213844الانبى102/07/1995

noمرشح حسب الخطة---54.78894469جيد جداجيد70.8676.69263.9127781333.5الانبى223/08/1991

noمرشح حسب الخطة---54.52305223جيدمتوسط71.36981.54261.6043603238الانبى322/01/1995

noمرشح حسب الخطة---53.24507613جيدمتوسط73.89779.18465.1358230525.5الانبى428/05/1993

noغت  مرشح---52.59648896متوسطامتياز69.22976.2462.7092699429الانبى512/03/1995

noغت  مرشح---50.4752895جيدجيد جدا66.16676.69259.67898529الذكر606/07/1991

noغت  مرشح---50.04642825جيدجيد67.72381.18958.6377546430الانبى712/01/1991

ذكر827/10/1981

ي ديوان الوقف 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  الشيعي والمباشر

ي 
ز
16/2/2007شهادة ف

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء46.84829165جيدجيد61.5472.3357.9261309321

noغت  مرشح---46.2700712متوسطجيد67.92781.18958.8143874317الانبى915/11/1992

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء42.76557009متوسطمتوسط54.50971.65151.6651001322الذكر1019/01/1991

دهاق احمد علوان درويش

علي صباح سوادي مراد

فاطمة جبار حسون كنديح

ز عبدالحسن سلمان جت  حسي 

ساره جت  سوادي جاسم

احمد جاسم عبيد حسن

القبول العام

االسم

نور عبدالحسن عيس فرحان

زينب عبدهللا عبدالرضا عبدهللا

ترتيل امجد حمزة حسن

قناة القبول

فاطمه فليح حسن حميدي

ز كندوح احمد عالء حسي 

سحر صبار جاون علي

\مكان التقديم ماجستت \قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة القادسية\الجامعات \

زينب يحب  صاحب حسون

مصطفز حمودي جبار عبيد

نرسين جواد عبد الكاظم خنجر

نور علي محمد هندس

ضىح طالب زحوار محمد

موج جعفر دوهان ناموس

نغم عبد هللا جبار عويد

نور كاظم جواد مهدي

فرح محسن علوان نارص

ز فوار صحن ساره امي 

نجوان نجم عبد وهيب

اطياف سامي سعيد نجم

زهراء كامل شاطي دخيل

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

االسم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



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 

ذكر104/02/1974

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
6/11/2013شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---59.15950592جيدجيد جدا74.66881.68764.3707227547

noمرشح حسب الخطة---58.85414979جيدجيد78.57886.20665.2202139944الانبى211/06/1993

noمرشح حسب الخطة---58.41890037جيدامتياز76.95487.72763.098429147.5الانبى310/12/1988

noمرشح حسب الخطة---58.13652259مستوفجيد75.39182.34864.6236036943الانبى413/01/1995

noغت  مرشح---57.29665483جيدامتياز76.9386.20663.8523640542الانبى507/09/1993

noغت  مرشح---57.29115093متوسطجيد جدا76.79486.41863.6302156142.5الذكر617/10/1994

noغت  مرشح---57.03122087مستوفجيد75.5786.41862.6160298244الانبى704/02/1994

noغت  مرشح---55.94928158متوسطجيد76.1686.20663.213259439الانبى811/06/1993

noغت  مرشح---53.07348804مستوفمتوسط72.24386.20659.9621257737الانبى928/02/1993

noغت  مرشح---52.99166736متوسطجيد جدا71.84486.20659.6309533737.5الانبى1016/09/1993

انبى1108/08/1983

ي ديوان الوقف 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  الشيعي والمباشر

ي 
ز
2/1/2008شهادة ف

noغت  مرشح---52.2100503جيدجيد جدا75.29690.92760.2286432933.5

انبى1230/07/1973

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
21/7/2008آخر شهادة ف

noغت  مرشح---49.95575644مستوفجيد69.24786.28957.4367949132.5

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء49.71732958جيد جداجيد جدا62.47883.51553.0247565442الانبى1326/02/1993

noغت  مرشح---49.6066097متوسطجيد جدا66.90786.41855.4380138636الانبى1401/07/1994

noغت  مرشح---48.85448919جيدجيد جدا67.30586.20655.8635559932.5الانبى1505/11/1993

noغت  مرشح---48.8466994متوسطمتوسط66.52781.68757.3524277129الانبى1608/08/1990

noغت  مرشح---48.22594306جيدجيد جدا70.01286.97557.7513472326الانبى1722/02/1994

noغت  مرشح---46.12759258متوسطجيد68.55583.51558.1822751218الذكر1816/09/1995

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء46.0490914مستوفمستوف58.2972.3554.8558448525.5الذكر1914/04/1981

2017-2016الطالب االول عل القسممرشح---اليوجدجيد جداجيد جدااليوجداليوجد83.51583.515الانبى2028/05/1995

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةمستوفجيد جدا67.9486.8456.10291801الذكر2122/02/1992

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةمستوفمتوسط71.14886.41858.95203506الانبى2210/02/1995

رواء حازم حمد تموم

مرتضز بطاح نوري عبود

نور ستار جبار نارص

عذراء بسيم رمضان عجه

ز حبيب نور حاجم بني 

رغد ماجد كاظم محمد
ز دعاء سلمان لفته حسي 

محمد زهت  حسون خلف
ز خضز حميد نافع حسي 

القبول العامقناة القبول

االسم

علياء فائق عبدالوهاب حميد

ي وداعه فاطمه وسام ناج 

مبز نعمه صالح مهدي

عبت  تكليف نور كزار

زهراء احمد عبدالحميد ابراهيم
ز ز ياسي  احمد عيس عبد الحسي 

هيفاء جبار حمد فليح

ز صويلح شحان فنجان حني 

غفران عباس كريم لفته

رنده جمال علي عكله

اشاء عماد جبار عبدالكريم

ى حمد عبيد كاطع برسر

علي عبد الحميد عبد االمت  علي

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