
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 

ذكر102/06/1980

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

24/8/2015

77.777no67مرشح حسب الخطة---74.5439مستوفجيد جداno

ذكر201/07/1970

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
3/4/2012بعد آخر شهادة ف

78.125no60مرشح حسب الخطة---72.6875متوسطجيد جداno

noغت  مرشح---71.2059جيدجيد جدا76.437no59الانبى322/03/1980

ذكر425/12/1970

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

7/11/2012

73.875no59مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة69.4125جيدمستوفno

ذكر501/07/1969

ي وزارة الصناعة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  والمعادن والمباشر

ي 
ز
10/4/2011شهادة ف

74.875no52غت  مرشح---68.0125مستوفمستوفno

انبى630/07/1979

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
22/1/2006آخر شهادة ف

76.52no44غت  مرشح---66.764متوسطمستوفno

ذكر715/05/1980

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
16/2/2016آخر شهادة ف

75.277no41غت  مرشح---64.9939مستوفمستوفno

noغت  مرشح---61.891متوسطجيد72.13no38الانبى812/12/1993 رسل محمد كاظم عبطان

\مكان التقديم دكتوراه\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

محمد خضت  كلف سعد

فاضل جويد عداي شبيب

زينب جبار فرج سعدون

عبدالكاظم فالح مهدي حمادي

ز عوده صبار لهمود حسي 

كفاح داخل عبيس راشد

خالد رحيم كاظم خشان

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



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---62.05543648مستوفمتوسط70.4385.858.6506235470الذكر105/09/1987

ذكر214/10/1980

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

16/3/2005

noمرشح حسب الخطة---61.50814567متوسطامتياز74.0876.6166.8687795349

noغت  مرشح---60.83035312متوسطمتوسط71.23985.49659.4719330364الذكر315/03/1988

noغت  مرشح---60.68305125متوسطجيد76.67882.41365.6900732149الانبى422/07/1992

noغت  مرشح---60.35749584متوسطجيد73.6884.162.2249940556الانبى527/03/1992

noغت  مرشح---58.42190364متوسطجيد جدا66.8774.4961.6027194951الذكر618/01/1982

noغت  مرشح---58.13227852متوسطجيد71.42482.41361.1889693151الانبى726/09/1993

noغت  مرشح---57.71195606متوسطجيد72.91583.53161.8742229448الانبى811/11/1992

noغت  مرشح---57.20259353مستوفمتوسط78.36688.79763.7179907642الانبى919/12/1994

ذكر1001/07/1976

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

1/12/2011

رين53.81921238متوسطمتوسط70.85377.93463.170303432 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

noغت  مرشح---50.835903متوسطجيد68.76282.41358.9084328532الانبى1104/04/1995

noغت  مرشح---50.67440446متوسطجيد65.47679.80457.3920063735الانبى1215/03/1991

ذكر1305/06/1967

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

21/4/1997

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء50.42921806مستوفمستوف6685.9454.8988829440

2017-2016الطالب االول عىل القسم مرشح---اليوجدمتوسطجيد جدااليوجداليوجد82.41382.413الانبى1407/11/1994

ي محمد علوان
ز
محمد حسون

زهراء صالح عبد المهدي شهيد

ز رواء كريم جابر حسي 

زهراء صباح عبد االمت  مهدي

زينب حسن هادي جواد

عدنان سامي حمود حسن

ازدهار كريم صالح حسن

بشائر عباس محمد فرحان

وليد حمزه سلمان محمد

يب خالد جياد هنيدي شر

عالء رشيد نعمه كاطع

ز غازي ساره عالء عبد الحسي 

زهراء عىلي عبدالكاظم جاسم
ز محمود جاسم حسن طعي 

\مكان التقديم ماجستت \قسم الجغرافية\كلية االداب\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

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

noمرشح حسب الخطة---73.3608متوسطمستوف76.944no65الانبى101/09/1984

ذكر210/12/1978

ي وزارة االعمار 
ز
موظف ف

واالسكان والبلديات واالشغال 

ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
ز
14/10/2013شهادة ف

90no33مرشح خارج الخطةذوي الشهداء72.9متوسطجيدno

انبى317/01/1979

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
29/9/2008آخر شهادة ف

79.718no44مرشح حسب الخطة---69.0026متوسطجيد جداno

noغت  مرشح---67.2متوسطجيد75no49الانبى403/07/1980

noغت  مرشح---60.584متوسطجيد جدا71.12no36الانبى524/04/1984

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء61.07517264متوسطجيد69.41877.06562.3931037858الذكر115/06/1995

noمرشح حسب الخطة---58.22292214مستوفمستوف77.80493.87860.8898887752الانبى212/01/1991

noمرشح حسب الخطة---55.10775454متوسطجيد67.8479.8559.4396493445الذكر330/07/1993

noغت  مرشح---51.89878665متوسطجيد جدا68.18477.06561.2839809330الانبى430/11/1993

ذكر523/11/1977

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

27/1/2014

رين50.92954031مستوفمتوسط61.71582.98452.6136290147 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء48.40032132متوسطمتوسط70.0684.73158.8576018824الانبى615/11/1984

رين43.8401806متوسطمتوسط56.80677.06551.0574008627الذكر712/01/1992 noغت  مرشحتعويض متضز

غفران جبار حمزه مزهر

عمر عبد هللا نزال عبود
ز ساره عليوي ابو سوده حسي 

مخلد صالح عبدالمهدي عيس

اشاء راشد عبيد راشد

حسن سلمان عبد نور عباس

\مكان التقديم ماجستت \ادب\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

اياد كريم محسن كاظم

االسم
ز ضىح مجيد بدر حسي 

غالب كاظم عالوي كاظم

مكارم خشان حيون رعد

رشا عبد الحسن عبد العظيم جعفر
ز سوسن عباس بطي حسي 

\مكان التقديم دكتوراه\ادب\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات القبول العامقناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



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 

انبى103/01/1979

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
4/2/2013بعد آخر شهادة ف

75.433no63مرشح حسب الخطة---71.7031جيدجيد جداno

noمرشح حسب الخطة---68.8439متوسطجيد74.777no55الانبى216/04/1987

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

noمرشح حسب الخطة---66.54356074جيدجيد جدا79.11679.80469.3479439160الانبى112/12/1993

noمرشح حسب الخطة---63.28979186مستوفمتوسط66.71570.0964.2711312261الانبى202/01/1993

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

ذكر104/01/1982

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
9/10/2012آخر شهادة ف

80.5no66مرشح حسب الخطة---76.15جيدمستوفno

noمرشح حسب الخطة---71.7385متوسطجيد78.055no57الانبى201/04/1991

ذكر302/01/1977

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
19/10/2014آخر شهادة ف

76.5no60ز سياسي71.55متوسطجيد noمرشح خارج الخطةسجي 

noغت  مرشح---70.9554متوسطجيد جدا81.222no47الانبى413/03/1993

noغت  مرشح---69.4351متوسطجيد جدا78.193no49الذكر507/06/1976

noغت  مرشح---67.0554مستوفمستوف75.222no48الذكر623/08/1991

noغت  مرشح---66.8554متوسطجيد79.222no38الانبى712/06/1988

محمد محمود اياد مالك
ز مروه كاظم عبد حسي 

االسم

حاتم راشد عىلي عبيد

هند ناظم كزار جوده

حيدر عىلي حسن بدن

ز جابر موج عىلي حسي 

وليد حميد مزهر كاطع

ز عليوي مها احمد حسي 

ي ويحيد خشاب
ز
افراح حسون

\مكان التقديم دكتوراه\قسم علم االجتماع\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات القبول العامقناة القبول\

رفاد رحيم عبد سلمان

\مكان التقديم ماجستت \لغة\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

\مكان التقديم دكتوراه\لغة\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

جنان جاسم خضت  عباس

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



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---62.81762362متوسطجيد80.5786.7266.5966051754الانبى110/02/1995

ذكر201/07/1980

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
27/11/2005شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---62.43متوسطمتوسط79.679.669.945

noغت  مرشح---61.14721771مستوفمستوف78.7286.7265.0674538752الانبى309/08/1995

noغت  مرشح---60.39039162متوسطمستوف72.77880.21763.5577023153الذكر421/04/1990

noغت  مرشح---60.132369مستوفمستوف79.0486.7265.3319557248الانبى501/03/1994

noغت  مرشح---59.41839114متوسطجيد جدا79.8886.7266.0262730644الانبى610/03/1995

noغت  مرشح---58.01156592متوسطجيد جدا68.91184.47358.0165227458الانبى713/06/1992

ذكر801/09/1984

ي وزارة العمل 
ز
موظف ف

والشؤون االجتماعية 

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

26/10/2015

noمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة57.73882099مستوفجيد جدا75.348165.3411728440

noغت  مرشح---56.61076015متوسطجيد جدا77.6286.7264.1582287839الانبى921/08/1993

رين56.08019188مستوفمتوسط77.7486.7264.2574169737الانبى1011/01/1994 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

noغت  مرشح---55.394297متوسطجيد جدا71.06178.8162.8489957238الذكر1125/03/1991

noغت  مرشح---55.13571427مستوفجيد جدا70.56280.21761.6224489640الانبى1224/11/1991

noغت  مرشح---54.69529151متوسطجيد جدا70.6886.7258.4218450246الانبى1312/05/1996

noغت  مرشح---54.66901706مستوفمتوسط70.87584.47359.6700243743الانبى1401/03/1993

noغت  مرشح---54.40243989مستوفمستوف72.01680.5362.7177712735الانبى1520/05/1990

noغت  مرشح---52.93983764جيدجيد69.7286.7257.6283394842الانبى1603/08/1993

ذكر1701/07/1985

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
9/2/2012آخر شهادة ف

noغت  مرشح---52.6300709مستوفمستوف65.581.156.7572441443

noغت  مرشح---52.53082722متوسطجيد68.77484.47357.9011817440الانبى1818/05/1993

noغت  مرشح---51.77795614متوسطجيد72.58784.47361.1113659130الانبى1924/05/1992

noغت  مرشح---51.3683442مستوفمستوف66.98178.8159.2404917233الانبى2002/09/1993

رين50.372013متوسطمتوسط63.53386.34352.6743042845الانبى2112/07/1994 noغت  مرشحتعويض متضز

noغت  مرشح---46.05476254جيدجيد جدا65.9384.47355.5068036224الانبى2210/11/1992

noغت  مرشح---44.26441328متوسطجيد67.1786.7255.5205904118الانبى2331/01/1994

2017-2016الطالب االول عىل القسم مرشح---اليوجدمستوفجيداليوجداليوجد86.7286.72الانبى2428/01/1991 فرح اياد عبد  الكريم ابراهيم

مريم محمد منديل تعاب

دعاء حميد كاظم عنون

دموع كاظم اسماعيل عىلي

ز جت  زينب عىلي حسي 

ي
عبت  تكليف حمود راضز

دعاء صبيح عبد هللا سلمان

نوره جبار مذبوب عاضي

ساره عىلي حميد مجيد

فاطمه جواد كاظم حمزه

هبه محمد هادي هاشم

عذراء محمد جابر محمد

ز سعيد فهد عبد حسي 

ز عباس شى قاسم حسي 

ه سعدي مخيف يونس امت 

نجاح خالوي صحن عباس

زهراء ناظم افويس سلمان

هاجر خالد فروري مزهر

جاسم محمد حسن ضاجر

االسم

زهراء رعد كامل داخل

احمد عىلي مرزوك ايدام

ي عبيس بيداء سالم مت 

كاظم عبيد حميدي كطن

ريام نعيم حسن جفيل

\مكان التقديم ماجستت \قسم علم االجتماع\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات القبول العامقناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



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---60.24191035متوسطجيد82.32589.1166.7741576445الانبى115/03/1995

noمرشح حسب الخطة---58.46379807مستوفمستوف79.85891.07763.8054258146الانبى204/08/1992

noغت  مرشح---56.36604356متوسطجيد69.15889.1156.0943479457الذكر320/12/1990

ذكر407/12/1984

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
4/5/2010بعد آخر شهادة ف

noغت  مرشح---55.55695117متوسطجيد جدا75.86489.4661.3670731142

noغت  مرشح---55.34350351متوسطامتياز72.50891.76757.6335764450الانبى512/09/1993

انبى601/11/1985

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

3/11/2013

noغت  مرشح---55.25422871متوسطجيد79.96490.10664.3631838734

رين54.50789122متوسطجيد73.81189.1159.8684160342الانبى710/07/1993 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

noغت  مرشح---54.3528892متوسطجيد73.53889.1159.6469845742الانبى807/04/1994

noغت  مرشح---52.99089758متوسطجيد72.05491.76757.2727108343الانبى901/07/1991

noغت  مرشح---52.58406864جيدجيد جدا71.86291.76757.1200980642الانبى1024/08/1991

noغت  مرشح---52.06120832متوسطمستوف73.07991.76758.0874404638الانبى1127/03/1991

noغت  مرشح---50.12584656مستوفمتوسط74.60591.07759.6083522328الذكر1201/06/1993

انبى1326/09/1962

ي االمانة العامة 
ز
موظف ف

ي 
ر
لمجلس الوزراء العراف

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

10/4/2013

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء48.96368239متوسطمتوسط69.4291.2955.3766891234

noغت  مرشح---48.28483627متوسطمتوسط71.83389.1158.2640518225الانبى1410/08/1995

noغت  مرشح---48.17124566مستوفمتوسط72.18391.07757.6732080826الانبى1524/07/1993

noغت  مرشح---41.93061611مستوفمستوف67.99891.07754.3294515813الانبى1605/10/1990

2017-2016 الطالب االول عىل القسم مرشح---اليوجدمتوسطجيد جدااليوجداليوجد89.1189.11الانبى1708/07/1994

جنان رزاق عبيد لطيف

ي شيال
رحاب عبد الرحمن راضز

الرا مكي نجم موس

رحاب فارس جت  جياد

نبا نعمه كركان خباله

زينب خضت  عباس نجيب

زينب كريم جت  كاظم

ي جت 
ايناس جواد شمىحز

وق عماد عبود مهدي شر

ز جاسم محمد علياء حسي 

محمد نعيم سوادي جيثوم

سهاد فاهم سبهان جعبول

مروه عبادي عبيد وناس

كرار موس حسن عباس

مصطفز جالوي حميد كزار

زهراء حيدر كاظم حسن

امال ابراهيم غازي عىلي

\مكان التقديم ماجستت \قسم علم النفس\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات القبول العامقناة القبول\
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