
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---72.72متوسطجيد82.8no49.2الانبى108/11/1987

انبى209/01/1985

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
25/9/2012آخر شهادة ف

77.277no49.4مرشح حسب الخطة---68.9139متوسطمتوسطno

ذكر301/06/1984

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
10/6/2012شهادة ف

79.9no42مرشح حسب الخطة---68.53جيد جداجيدno

noمرشح حسب الخطة---66.0827متوسطجيد74.861no45.6الذكر425/12/1983

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

ذكر120/06/1980

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
10/2/2010آخر شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---54.15889662جيد جداجيد جدا65.377.07958.6841380343.6

noمرشح حسب الخطة---51.86119019جيدامتياز66.32388.75353.9445574247الذكر220/03/1992

ذكر315/04/1987

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
28/6/2011آخر شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---51.44485702جيد جداجيد جدا75.78383.03664.5783671820.8

ذكر424/04/1986

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
6/3/2016شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---50.72889643جيدجيد68.73581.49459.3555663330.6

ذكر520/05/1990

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
1/7/2015شهادة ف

noغت  مرشح---50.27309228متوسطجيد جدا65.69881.49456.7329889735.2

هاله محسن مطر خباط

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

االسم

سعد سالم محل جواد

ي
ضىح مهدي جابر شمىحز

حيدر طالب محمد علي رضا

ز حسن حنتوش سعيد معي 

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

االسم

جالل محمد زهدي جالل سليمان

ز عبد الهادي عبد االمت  علي محمد حسي 

سنان قيس خيون المعارج

قناة القبول

احمد حسام كردي حزام
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

ذكر629/12/1977

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
22/2/2012شهادة ف

noغت  مرشح---49.03547012متوسطجيد60.60280.25252.9078144640

noغت  مرشح---45.46664283مستوفجيد64.8785.8953.9809183325.6الانبى716/09/1991

noغت  مرشح---44.26040247مستوفمستوف58.72486.41848.6577178134الانبى828/02/1994

noغت  مرشح---44.14973725جيدجيد59.97483.51550.8996246528.4الانبى910/05/1993

noغت  مرشح---42.80391604متوسطجيد58.68586.83448.4627372129.6الذكر1018/07/1994

noغت  مرشح---42.33836624متوسطجيد جدا61.61786.41851.0548089122الانبى1118/06/1995

noغت  مرشح---37.38592817مستوفمتوسط54.12891.46143.1227545324الانبى1212/07/1993

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

انبى127/10/1984

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
23/11/2010شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---53.63212731جيدجيد جدا55.61972.6452.188753357

انبى204/09/1988

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
14/2/2013شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---51.57343057متوسطجيد جدا57.69985.47648.1763293959.5

النفقة الخاصةقناة القبول

ي مظلوم مطلك
محمد غبز

تسنيم جبار حمزه خرص

براق عبدهللا سليم عبدهللا

ز نعمه مجدي دعاء حسي 

عمار مالك عطيه مخلف

االسم

ي
اشاء طه حميد شمىحز

اثمار حمزه خطار كاظم

زهراء عباس محمد شحان

نور احمد محسن محمد

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