
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---67.47جيدجيد جدا84.484.471.159الذكر125/05/1991

noمرشح حسب الخطة---66.01475متوسطجيد جدا86.3786.3771.592553الانبى219/10/1983

ذكر313/12/1987

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

13/7/2016

noغت  مرشح---61.47956517متوسطجيد جدا82.8984.469.8279502442

ذكر415/09/1976

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

26/8/2013

noغت  مرشح---60.55221466مستوفمستوف82.0885.5368.503163842

انبى501/07/1981

ة  ي اخرى والمباشر
ز
موظف ف

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

1/10/2012

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء60.16663473مستوفمتوسط73.0375.4366.6666210445

noغت  مرشح---57.95433675مستوفمتوسط68.3985.5357.0776239360الذكر624/08/1990

noغت  مرشح---57.33039308متوسطجيد جدا73.2781.9163.0434186944الذكر703/08/1973

noغت  مرشح---56.97677002متوسطجيد79.6983.4367.6811000232الذكر819/11/1994

noغت  مرشح---54.7503607مستوفمستوف73.2787.4460.2148010142الانبى909/05/1992

noغت  مرشح---53.98978081مستوفمتوسط73.7584.462.1282582935الانبى1010/04/1993

ذكر1115/03/1964

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

18/12/1999

رين53.03952079مستوفجيد63.3776.3557.3421725643 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

ذكر1219/09/1986

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

11/12/2012

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء52.14545672متوسطجيد65.3286.8853.9220810348

انبى1330/07/1977

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

16/1/2000

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء52.06368627متوسطجيد70.8181.661.0909803931

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء51.99598977مستوفجيد69.183.158.8514139636الانبى1401/07/1969

noغت  مرشح---51.87858867متوسطجيد70.6183.4359.9694123833الانبى1516/11/1993

noغت  مرشح---51.49251473مستوفجيد جدا70.4286.8858.132163936الانبى1625/09/1988

هدى علي عبد هللا كرم

صابرين جبار حسن عبدالرضا

ز غضب ه فليح حسي  امت 

علي ناهي عودة عليوي

اسماء موس عبدالعباس عبدالحسن

ى منصور محسن عبيس بشر

حسن دوري عبيد فرج

جعفر سلمان محمد خشان

رجاء صالح حسن علوان

ورود عصام عباس كميل

محمد حسون عبد حسن

مؤيد محمد كاظم كشاش

بسمه جواد امت  غالي

ي
حسن علي عزيز راضز

خالد جميل وداعه نجم

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستت \التاريــــخ االسالمي\قسم التاريــــخ\كـلية التر القبول العامقناة القبول\

االسم

 غالي تبينه عواد
ز حسي 

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

noغت  مرشح---51.37241615متوسطجيد71.3481.161.8177373627الانبى1730/11/1981

noغت  مرشح---50.92690879متوسطجيد6883.4357.7527268435الانبى1808/11/1992

ذكر1919/10/1965

ي االمانة العامة 
ز
موظف ف

ي 
ر
لمجلس الوزراء العراف

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

8/8/2006

ز سياسي50.67085492متوسطجيد69.9884.09859.1012213131 noمرشح خارج الخطةسجي 

رين50.31152793متوسطجيد جدا69.1386.3757.3021827634الانبى2020/07/1978 noغت  مرشحتعويض متضز

noغت  مرشح---49.90834371جيدجيد جدا71.0585.5359.2976338728الانبى2127/01/1991

انبى2209/01/1981

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

15/2/2006

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء49.89953199مستوفمتوسط66.1478.1458.8564742829

noغت  مرشح---49.72282274متوسطجيد جدا71.3187.4458.6040324829الذكر2321/04/1991

noغت  مرشح---49.48269981متوسطجيد66.5883.4356.5467140133الذكر2428/10/1993

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء45.80267417متوسطمتوسط62.4184.452.5752488230الانبى2528/12/1993

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةمتوسطجيد جدا69.9283.4359.38339207الانبى2619/10/1994

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

noمرشح حسب الخطة---76.004متوسطمتوسط82.22no61.5الذكر128/04/1982

noمرشح حسب الخطة---69.7892مستوفمستوف79.556no47الذكر229/08/1987

ذكر319/12/1983

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
17/11/2014آخر شهادة ف

79.05no36غت  مرشح---66.135متوسطجيدno

ذكر404/01/1981

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

10/10/2016

80.055no28.5غت  مرشح---64.5885متوسطجيد جداno

noغت  مرشح---63.596متوسطجيد جدا77.78no30.5الذكر520/10/1990

noغت  مرشح---63.379متوسطمتوسط80.47no23.5الذكر601/01/1991

noغت  مرشح---62.0669متوسطجيد75.167no31.5الذكر728/03/1985

ذكر823/07/1980

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
1/5/2017بعد آخر شهادة ف

76.5no25مرشح خارج الخطةذوي الشهداء61.05مستوفجيد جداno

رين60.058متوسطجيد74.44no26.5الذكر901/07/1972 ي حال قبوله عل نفقته الخاصةمرشح خارج الخطةتعويض متضز
ز
ف

عالء عباس كاظم عافص

وسيم عبد االمت  وهيب مهدي

نبيل شالل علوان مخرب

سيف عبد الجبار جعفر كاظم

ي
جعفر رمضان عبد صخز

ز صباح حسن بديوي حسي 

مصطفز حامد هادي فرحان

ز شاكر حسن بهاء حسي 

محمد محسن بديوي عبيد

ي
حوراء ماجد جت  راضز

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات دكتوراه\التاريــــخ الحديث والمعارص\قسم التاريــــخ\كـلية التر القبول العامقناة القبول\

االسم

وجدان جابر بدر نجم

ساره حسن محيوي جبار

حوراء عبد الجواد عباس بريــهي

ماجد حسن شناوه حمود

احمد ماجد محمد جلوب

غفران بدر جواد جبار

وفاء مراد حميدي بداي
ز صابرين عدنان كاظم حسي 

محمود احمد زوير علي
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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 

ذكر117/11/1978

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

19/7/2016

noمرشح حسب الخطة---69.13425متوسطمتوسط81.9181.9170.477566

noمرشح حسب الخطة---62.47783729متوسطجيد جدا79.8683.4367.8254818450الانبى202/03/1993

noغت  مرشح---59.38042266متوسطجيد جدا74.6583.4363.400603850الانبى315/10/1995

noغت  مرشح---58.51486961مستوفجيد70.8985.5359.1640994457الذكر401/02/1990

noغت  مرشح---56.23799794متوسطجيد جدا73.7787.4460.6257113446الانبى528/09/1991

ذكر609/05/1983

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
1/8/2016بعد آخر شهادة ف

noغت  مرشح---55.33139929متوسطجيد جدا82.1384.469.1877132723

انبى720/05/1981

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

12/12/2006

رين54.33060066متوسطامتياز70.1779.3561.7580009537 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

noغت  مرشح---51.84795367مستوفمتوسط75.183.4363.7827909624الذكر802/01/1993

ذكر928/01/1976

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

3/11/2013

رين51.68305882متوسطجيد جدا71.6781.661.8329411828 noغت  مرشحتعويض متضز

noغت  مرشح---50.72660056مستوفمستوف65.1483.4355.3237150940الذكر1020/11/1993

noغت  مرشح---47.55190687متوسطجيد66.3683.4356.3598669527الانبى1102/01/1994

noغت  مرشح---47.3892567مستوفمتوسط68.70386.29156.9846524325الانبى1231/07/1990

noغت  مرشح---46.63041882مستوفجيد جدا71.3783.4360.6148840314الانبى1307/11/1995

انبى1415/05/1990

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
8/1/2014بعد آخر شهادة ف

noغت  مرشح---46.47302816مستوفجيد69.6882.7359.5328973816

noغت  مرشح---45.83764101متوسطجيد67.66690.40754.3394871626الذكر1527/03/1995

noغت  مرشح---44.50206098مستوفجيد67.7983.4357.5743728314الانبى1606/12/1990

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةمستوفمتوسط74.3383.4363.12882626الذكر1703/04/1995

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةمستوفجيد67.6884.457.01478673الذكر1809/02/1993

اكرم حسن عبدعلي حميدي

سجاد عبدعلي جودة منكش

اسماء مسعد عزيز عراك

ز معارج الرومي زهراء مجيد عبدالحسي 

زهراء حميد جاسم سعد

سارة كاظم حمزة صالل

عباس فاضل عبيد زراك

امتنان عبد زيد مزهر صالح

فاطمه عبود سلمان اسماعيل

رعد عز يز عطية جعت 

شيماء كريم جواد كاظم

طه قيس كريم حسون

محمد نارص فيصل منشد

ز عليوي عبد حمزه حسي 

القبول العام

االسم

ازهر كاظم حسن محمد

ي
رسل فاضل عودة جغيبز

بركه احمد حجيل دكمان

احمد رائد عبد هللا عبد االمت 

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستت \التاريــــخ الحديث والمعارص\قسم التاريــــخ\كـلية التر قناة القبول\
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

noمرشح حسب الخطة---59.56350808جيدجيد جدا75.9484.1864.0907258349الانبى101/11/1988

noغت  مرشح---52.14159793مستوفجيد70.3182.260.345139933الانبى224/06/1991

noغت  مرشح---50.30340781مستوفجيد جدا72.5884.3961.1477254425الانبى317/10/1992

عل نفقته الخاصةمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة45.08198668متوسطجيد جدا64.7686.3553.688552425الانبى408/08/1991

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

noمرشح حسب الخطة---67.06672802مستوفمستوف83.3185.2969.6667543161الذكر107/08/1994

ذكر214/03/1990

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

3/11/2013

noمرشح حسب الخطة---58.56438717متوسطجيد82.8390.466.520553140

انبى325/08/1991

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

2/11/2015

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء57.47569257متوسطجيد جدا84.5688.6768.8224179531

noغت  مرشح---56.90916758مستوفجيد82.8785.2969.2988108228الانبى421/01/1996

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء56.36331692متوسطجيد جدا80.485.2967.2333098831الانبى526/02/1995

noغت  مرشح---55.66775متوسطجيد85.5385.5371.382519الانبى625/08/1990

ذكر702/12/1990

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

24/2/2014

noغت  مرشح---55.49283379جيدجيد جدا65.31774.80159.9897625645

noغت  مرشح---54.27661372مستوفمتوسط76.7486.7963.3951624633الانبى822/09/1993

ذكر901/07/1974

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
11/7/2016آخر شهادة ف

noغت  مرشح---53.48468651متوسطجيد جدا74.178.5565.6924092925

زهراء قاسم رحمن عباس

فاطمة محمد طاهر مسلم

مريم خالد جلوب حسن

ز عالء طالب عبدالرضا عبدالحسي 

نور فاضل عليوي كحيط

سالم كحط اسماعيل حسن

القبول العامقناة القبول

االسم

محمد عامر شهيد عباس

ز عباس صباح شاكر حسي 

غفران عبد السجاد سعيد علي

االسم
ز عهد ساري صت  مفير

والء هادي عبيد عبد الرضا

ايام عطاهللا سعدون عبد الحمزه

ي هزار ابراهيم عويد غجت 

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ياء\كـلية التر ز ماجستت \قسم الفت  \

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ياء\كـلية التر ز ياء\قسم الفت  ز ماجستت \طرائق تدريس الفت  القبول العامقناة القبول\
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

انبى1021/09/1983

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
28/12/2005آخر شهادة ف

رين53.3335055جيدجيد جدا68.06483.52257.7621507143 ي حال قبوله عل نفقته الخاصةمرشح خارج الخطةتعويض متضز
ز
ف

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء53.00652927متوسطجيد75.36784.77163.2950418129الانبى1116/07/1995

noغت  مرشح---48.12644123جيدجيد جدا71.0486.3558.8949160423الانبى1201/12/1988

noغت  مرشح---47.88058612جيدجيد جدا73.0584.3961.5436944516الانبى1306/04/1992

noغت  مرشح---47.84625645متوسطجيد جدا69.9585.2958.4946520723الانبى1406/07/1995

انبى1524/11/1972

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

28/2/1996

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء41.86982053مستوفجيد56.0178.8349.5283150524

ذكر1621/07/1988

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

3/11/2013

رين41.15541372متوسطجيد جدا64.6790.451.9363053116 noغت  مرشحتعويض متضز

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةمتوسطمتوسط80.885.2967.56780396الانبى1721/06/1995

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةمتوسطجيد جدا65.6677.95958.52687932الذكر1807/01/1988

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

انبى123/01/1979

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
24/4/2013آخر شهادة ف

81.22no63.8مرشح حسب الخطة---75.994مستوفجيد جداno

انبى210/08/1984

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
20/3/2012آخر شهادة ف

83.14no59.2مرشح حسب الخطة---75.958جيدمتوسطno

noغت  مرشح---69.65مستوفجيد جدا78.5no49الذكر307/06/1991

ذكر422/09/1985

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

10/12/2015

78.88no40.8غت  مرشح---67.456متوسطجيدno

القبول العام

االسم

ازل شاكر وهيب داود

زينب هاشم خضت  مكي

لؤي علي خليل عباس

محمد ناظم داود سلمان

زاهر اكريم عبدالعباس حسون

هدى قيس عبد الكاظم مشاري

احمد سعد علي علوان

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات دكتوراه\قسم الكيمياء\كـلية التر قناة القبول\

اطياف شحان فرحان عبود

ز هاشم حمزه ساره حسي 

نور فاضل شاكر محمود

زينب علي محمد حمزة

ز مهدي فيد شاكر حسي 

انوار خليل عبد الواحد حسن

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 

انبى122/02/1993

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
3/4/2017بعد آخر شهادة ف

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء56.30369354متوسطجيد جدا76.4879.6267.1481336331

انبى225/11/1978

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
7/4/2005بعد آخر شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---52.78561319جيدجيد جدا72.3477.3964.8223045624.7

انبى302/09/1982

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

8/11/2005

noمرشح حسب الخطة---52.68872188متوسطجيد66.8678.0659.5410312636.7

noغت  مرشح---51.53399652مستوفجيد71.7483.4260.9342807529.6الذكر401/03/1993

noغت  مرشح---51.46866321جيدجيد جدا69.4183.4258.9552331634الانبى527/02/1994

noغت  مرشح---51.10574096متوسطجيد69.8681.3460.4082013829.4الانبى603/06/1990

ذكر725/01/1979

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

16/3/2005

noغت  مرشح---50.82522936متوسطجيد6676.359.7503276530

ذكر801/07/1969

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

15/12/2011

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء49.61052186متوسطجيد جدا69.4276.8662.5150312319.5

ذكر915/05/1987

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

28/11/2011

رين48.68307113مستوفمتوسط59.1776.4853.475815937.5 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

انبى1020/01/1992

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

26/12/2016

رين48.25431017جيدجيد جدا63.66382.15154.6633002433.3 noغت  مرشحتعويض متضز

انبى1129/02/1976

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

29/12/1998

رين46.10519668متوسطمتوسط60.1474.6455.3217095424.6 noغت  مرشحتعويض متضز

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةجيدجيد71.5283.4260.74741789الانبى1226/10/1994

ي حالة كونه متقدم عل نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس القسم---اليوجدمتوسطجيد جدااليوجداليوجد83.4283.42الانبى1309/10/1994
ز
ا ويجب تدقيق قبوله ف noالطالب االول اليدخل محرك الفرز يرج  معالجته يدوي

حيدر عباس جاسم كاظم

حمزه عظيم محمد عفتان

نور عبد نارص يونس

ي
ازهار عسكر حمادي راضز

مروه رزاق نافع كاظم

عبت  صالح عبد نارص

افراح داود سلمان فرهود

شاب رحمن سلمان عباس

كرار حازم سالم عباس

هبه محسن حتاته عوده

فرح محمد عبد الساده عباس

علي خبار عكش فوران

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستت \قسم الكيمياء\كـلية التر القبول العامقناة القبول\

االسم

ساره مهدي جبت  فاضل

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---71.0475جيدمتوسط87.787.771.92569الانبى118/12/1995

noمرشح حسب الخطة---66.00196919جيدجيد جدا78.9887.8164.7170988569الانبى225/05/1996

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء64.24002835جيدمتوسط92.28293.37472.4857547845الانبى301/07/1979

noغت  مرشح---58.56644812جيدمتوسط75.0683.8563.5234973247الانبى401/04/1993

noغت  مرشح---58.25989701امتيازمتوسط77.3487.5363.5141385846الانبى524/01/1996

noغت  مرشح---55.76945312جيدمتوسط69.9980.7960.8135044644الانبى615/11/1992

انبى707/06/1982

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

1/11/2005

noغت  مرشح---55.53902189جيد جداجيد69.1476.9762.198602740

noغت  مرشح---53.58925692جيدمتوسط67.887.8155.5560813149الانبى801/05/1994

noغت  مرشح---53.44065702جيدجيد جدا69.1187.8156.6295100246الانبى908/01/1995

ذكر1002/09/1983

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

26/8/2015

noغت  مرشح---51.02857185جيدجيد جدا67.483.8557.0408169437

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء51.01264605متوسطجيد جدا65.487.8153.5894943645الانبى1117/02/1995

ذكر1205/01/1975

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
8/5/2011بعد آخر شهادة ف

رين50.74257839متوسطمستوف65.6279.8657.489397735 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

noغت  مرشح---49.51656237جيدمتوسط73.95688.1260.4522319624الذكر1310/05/1993

noغت  مرشح---48.88049804جيدجيد جدا66.3987.8154.4007114836الانبى1420/03/1995

انبى1503/02/1982

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

23/10/2008

رين45.38222158متوسطجيد56.3874.4251.9746022630 noغت  مرشحتعويض متضز

انبى1601/09/1982

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
1/3/2005بعد آخر شهادة ف

رين43.94028446جيدجيد جدا58.8276.9752.9146920923 noغت  مرشحتعويض متضز

noغت  مرشح---42.65601608مستوفجيد67.17187.0755.3657372513الانبى1719/03/1995

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء37.45152164متوسطجيد جدا58.1687.0947.9307452113الانبى1827/09/1990

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةجيد جداامتياز87.8187.8171.9525الانبى1902/01/1994

ريندرجة التنافسي غت  صحيحةجيد جدامستوف71.7387.5358.90702302الانبى2009/12/1995 noتنحيةتعويض متضز ز هادي عبدالخضز مروة عبدالحسي 

ز هاشم نوره علي حسي 

نورس ارحيم عبد غافل

مبز كامل مبدر محمد

لم عقيل عدنان عطيه

ز حامد عبداالمت  عمران هيلي 

هديل صفاء هادي شعالن

ز قاسم شحان مراد حني 

ريام حسن عذاب عبدهللا

احمد عزيز حميد فارس

بيداء وليد جت  عبدالحمزه

نجاح هادي عبيد علي

ز محمد عبد الرضا عباس حسي 

رسل سامي جبار محمد

حسناء صدرالدين حسن علي

هديل هاشم جاسم طالل

ز سعد كاظم عبيد حني 

كوثر خالد ابراهيم فيصل

نبا عمر فاضل شاطي

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ية\كـلية التر ز ماجستت \قسم اللغة االنكلت  القبول العامقناة القبول\

االسم
ز ساره فيصل مظلوم حسي 

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 

ذكر101/01/1987

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

13/12/2016

noمرشح حسب الخطة---79.6858مستوفجيد جدا81.69485.975

noمرشح حسب الخطة---78.7581جيدجيد جدا79.083no78الذكر218/09/1987

انبى319/02/1984

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
15/2/2015آخر شهادة ف

76.23no74غت  مرشح---75.561متوسطجيد جداno

noغت  مرشح---75.3662جيدمتوسط77.666no70الانبى412/11/1990

ذكر511/06/1980

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

17/9/2014

77.67no65رين73.869متوسطمستوف noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

ذكر601/07/1979

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

14/5/2015

75.83no66غت  مرشح---72.881مستوفمتوسطno

noغت  مرشح---70.995مستوفجيد83.85no41الذكر716/04/1992

انبى805/05/1975

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
9/11/2003آخر شهادة ف

74.534no41رين64.4738متوسطجيد noغت  مرشحتعويض متضز

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء64.277متوسطجيد جدا75.11no39الانبى919/08/1986

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

القبول العام

االسم

وائل كامل رشودي هلوس

فائزه عبدالزهره جامل دلي

ز هاشم داود علياء حسي 

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستت \ادب\قسم اللغة العربية\كـلية التر قناة القبول\

عبدالعزيز فزاع شايب دليل

محمد فاضل جدوع ضيدان

ابتسام محمد نايف عباده

مريم عبدالكريم لفلوف شهد

منتدى مانع دايخ شالل

ستار عداي عبدالرضا وناس

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات دكتوراه\ادب\قسم اللغة العربية\كـلية التر 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

انبى116/10/1985

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

4/12/2007

noمرشح حسب الخطة---63.6000944متوسطجيد78.8780.7268.5715634352

انبى205/08/1986

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

6/12/2015

noمرشح حسب الخطة---63.47222147جيدامتياز80.4586.3966.674602156

ذكر301/10/1974

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

29/11/2011

noغت  مرشح---63.23215728متوسطمتوسط75.6183.4864.1887961261

noغت  مرشح---60.67730979متوسطجيد جدا81.7287.866.9675854246الانبى423/11/1995

noغت  مرشح---59.87704043مستوفمتوسط77.7187.863.6814863351الانبى513/01/1995

noغت  مرشح---58.4243102متوسطجيد75.7583.7264.17758645الانبى612/03/1990

noغت  مرشح---57.84152341مستوفجيد69.7186.3957.7736048758الانبى703/08/1991

noغت  مرشح---56.58213425متوسطجيد جدا73.0184.3261.5459060745الانبى803/01/1996

noغت  مرشح---56.06854167جيد جداجيد77.99788.00763.8122023838الانبى912/08/1995

noغت  مرشح---55.17340647متوسطجيد جدا75.8787.9462.1048663939الانبى1004/09/1992

انبى1115/06/1977

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

22/1/2000

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء54.80559109متوسطجيد جدا65.4383.4155.5794158453

noغت  مرشح---54.67710199مستوفجيد70.2984.3259.2530028544الانبى1204/11/1979

noغت  مرشح---54.31387334مستوفمستوف69.1186.0257.4483904947الانبى1316/02/1992

noغت  مرشح---54.27435421جيدجيد67.4287.855.2490774552الانبى1401/07/1995

noغت  مرشح---54.02741757متوسطجيد جدا74.3781.3164.3248822430الانبى1527/06/1991

noغت  مرشح---51.9715055متوسطجيد جدا65.2886.3954.1021507147الانبى1624/06/1990

ذكر1713/01/1986

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

1/12/2011

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء50.68208287متوسطجيد68.1187.1256.1172612538

رين48.13787225مستوفمتوسط57.2181.3149.4826746445الانبى1807/04/1991 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

انبى1903/08/1981

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
13/3/2005آخر شهادة ف

رين42.32731885متوسطامتياز61.4681.2653.1818840817 noغت  مرشحتعويض متضز

ذوالفقار كاظم غزاي كاظم

صدى نعيم كزار جياد

انتصار كاظم عبد خليفه

االء فالح حسن شعالن

شيماء حميد عبد حميد

اسماء محمد رهيف مطر

زهراء كريم ساهون شنان

ندى عبد علي عطية مهدي

ز طوفان نور حليم عبدالحسي 

هجران عواد جحات مجيد

ندى عمران كاظم سلمان

نور سلمان نارص حسناوي

كوثر عباس عبد محمد

رنا احمد ناظم جاسم

ز كاظم عباس هدى حسي 

ز نارص شى علي حسي 

سخ  خالد علم عوده

محمد جدعان مكوار تايه

زهراء عدنان جاسم سوادي

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---64.319مستوفمستوف75.17no39الانبى104/04/1989

noمرشح حسب الخطة---58.45مستوفجيد77.5no14الانبى230/10/1975

noغت  مرشح---55.908متوسطجيد جدا76.44no8الانبى331/08/1988

ذكر426/02/1976

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

11/10/2016

76.639no7مرشح خارج الخطةذوي الشهداء55.7473مستوفجيد جداno

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةمتوسطجيد74.62noالانبى527/07/1986

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

انبى105/10/1982

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

3/12/2012

noمرشح حسب الخطة---70.15025متوسطجيد جدا89.4389.4372.357565

ذكر221/01/1961

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
7/1/2007بعد آخر شهادة ف

رين61.36981622مستوفمتوسط74.777.1367.0997374648 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

ذكر310/07/1983

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

3/12/2012

noمرشح حسب الخطة---59.25117069متوسطمتوسط80.7889.4365.3588152745

noغت  مرشح---58.48909175مستوفمستوف69.989.4356.5558453563الانبى431/03/1989

noغت  مرشح---56.69543359مستوفجيد جدا70.6684.3259.5649051250الذكر526/03/1974

noغت  مرشح---56.10379579متوسطجيد77.8786.0464.7197082836الانبى620/12/1994

noغت  مرشح---55.0948416مستوفمتوسط69.1282.0159.4212022945الانبى701/07/1989

noغت  مرشح---54.06392255جيدجيد71.7687.858.8056036443الانبى801/01/1995

noغت  مرشح---49.19106093متوسطجيد71.1187.858.2729441928الانبى917/02/1993

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء47.78397388متوسطمتوسط62.65286.26451.9771055438الانبى1001/01/1978

ذكر1101/07/1975

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

26/5/2001

ز سياسي47.20494108متوسطجيد56.2379.4749.4356301142 noمرشح خارج الخطةسجي 

ي حالة كونه متقدم عل نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس القسم---اليوجدمتوسطجيد جدااليوجداليوجد77.06577.065الانبى1220/12/1991
ز
ا ويجب تدقيق قبوله ف noالطالب االول اليدخل محرك الفرز يرج  معالجته يدوي

ريندرجة التنافسي غت  صحيحةمتوسطجيد60.9778.9553.85554623الذكر1301/07/1974 noتنحيةتعويض متضز عباس محسن عباس مظلوم

انوار مهدي محسن عدنان

ز جاسم محمد صباح حني 

هبة كريم خليل دواس

نجالء عليم حميد محمد

ز هادي هالل رياض حسي 

ميساء عبداالمت  عيس فرحان

وديان يحب  محسن عودة

ز جاسم عبد هللا محمد عبد الحسي 

محمد قابل عبد حسن

سناء عبد الزهرة تايه شاطي

ز عبود باسم جواد عبد الحسي 

ساره علي عبد االمت  عباس

ذكرى يوسف نارص عليوي

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستت \لغة\قسم اللغة العربية\كـلية التر القبول العامقناة القبول\

االسم

القبول العام

االسم

غسق جالء جبار شامخ

نوال موس جاسم هدهود

نبا فالح حسن عباس

صالح جباري شناوه عبد هللا

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات دكتوراه\لغة\قسم اللغة العربية\كـلية التر قناة القبول\
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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---70.775جيدامتياز82.25no44الانبى120/12/1991

انبى227/10/1978

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

29/7/2013

89no23مرشح حسب الخطة---69.2متوسطمستوفno

ذكر314/01/1989

ي وزارة العمل 
ز
موظف ف

والشؤون االجتماعية 

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

16/8/2015

81.8no33غت  مرشح---67.16متوسطجيدno

noغت  مرشح---66.341جيدجيد جدا80.63no33الانبى428/07/1992

ذكر531/03/1989

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
4/1/2014بعد آخر شهادة ف

78.916no36غت  مرشح---66.0412متوسطمتوسطno

noغت  مرشح---65.4723مستوفجيد82.389no26الانبى608/08/1985

انبى702/12/1982

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

27/11/2017

81.97no24مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة64.579جيدجيد جداno

ذكر804/11/1990

ي وزارة االعمار 
ز
موظف ف

واالسكان والبلديات واالشغال 

ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
ز
24/12/2015شهادة ف

80.3no24غت  مرشح---63.41جيد جداجيد جداno

noغت  مرشح---63.119جيدجيد جدا78.1787.2728الانبى912/02/1987

ذكر1020/04/1985

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

9/10/2015

79.44no25مرشح خارج الخطةذوي الشهداء63.108متوسطمتوسطno

انبى1131/12/1984

ي ديوان الوقف 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  الشيعي والمباشر

ي 
ز
13/5/2014شهادة ف

77.555no29غت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء62.9885جيدجيدno

noغت  مرشح---61.266جيدجيد76.38no26الانبى1203/01/1984

دالل تركي شطنان ثجيل

ز محمد عزوز محمد معتر

مروه راهي عبد المنعم داود

حيدر عمار كريم ليلو

تغريد حامد عبداالمت  عمران

لمياء صبيح عبد هللا سلمان

ريام وسام حسن فرحان

سهاد عبد االمت  عبد طاهر

فرقد حسن فليح محسن

صفا مست  كموش حسن

ز عبد محمد فخري حسي 

دموع قاسم محمد علي

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات دكتوراه\قسم علوم الحياة\كـلية التر 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

انبى1313/05/1979

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
12/6/2006آخر شهادة ف

77.5no23غت  مرشح---61.15جيد جداجيد جداno

noغت  مرشح---61.111مستوفمتوسط78.73no20الانبى1420/11/1986

انبى1524/08/1972

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
8/4/2007آخر شهادة ف

78.121no16غت  مرشح---59.4847متوسطمتوسطno

ذكر1623/07/1965

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
31/7/2016آخر شهادة ف

75.11no19ز سياسي58.277مستوفجيد noمرشح خارج الخطةسجي 

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

ذكر128/01/1986

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

4/12/2007

noمرشح حسب الخطة---66.76139535جيدامتياز77.68664.5162790772

ذكر207/04/1983

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
22/9/2008شهادة ف

noغت  مرشح---55.31131289جيدمتوسط68.0788.5755.444732755

noغت  مرشح---54.89425322جيدجيد67.9487.7355.7060760353الانبى314/08/1988

noغت  مرشح---52.50242338مستوفمستوف75.2687.7161.7177476931الانبى407/12/1991

noغت  مرشح---51.32196664متوسطجيد68.784.3757.8885237636الانبى518/04/1991

ذكر601/01/1987

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
1/8/2011بعد آخر شهادة ف

عل نفقته الخاصةمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة50.27621158متوسطجيد62.6280.2354.6803022640

noغت  مرشح---45.59160433مستوفجيد66.8987.7354.8451490424الذكر702/07/1987

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

القبول العامقناة القبول

االسم

ساره محمد عواد نارص

نور جميل وحيد بردان

زيد شهيد و حيد عرمش

ف فالح محمد عبيد اشر

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستت \قسم علوم الحياة\كـلية التر \

القبول العامقناة القبول

االسم

علي حاكم عناد رضا

نسيم شالل ثامر عبطان

نوره حسن عبدهللا موس

صفاء رسن عبد هللا حب

زينب حسن رحيم عبود

مبز عبد الواحد بنيان طاهر

جواد كاظم علي خضت 

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستت \طرائق تدريس علوم الحياة\قسم علوم الحياة\كـلية التر \
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

noمرشح حسب الخطة---62.04094714متوسطمتوسط77.7581.3967.2013530550الذكر105/11/1993

noمرشح حسب الخطة---59.92715517جيدمتوسط82.58768.038793141الانبى225/10/1994

انبى311/09/1991

ي وزارة الزراعة 
ز
موظف ف

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

5/7/2015

noغت  مرشح---59.66290303متوسطجيد78.5381.0368.0898614740

ذكر420/03/1984

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

4/12/2007

رين59.04812791جيد جداجيد جدا78.788665.4973255844 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

ذكر511/12/1983

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
1/8/2012بعد آخر شهادة ف

noغت  مرشح---58.80414906مستوفمتوسط75.0886.5462.1487843851

noغت  مرشح---58.70575متوسطمتوسط78.8978.8969.722533الذكر624/10/1977

ذكر701/04/1979

ي ديوان الوقف 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  الشيعي والمباشر

ي 
ز
17/10/2005شهادة ف

noغت  مرشح---54.68130135متوسطجيد69.9774.5864.4018590832

ذكر809/01/1987

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
6/3/2016بعد آخر شهادة ف

noغت  مرشح---53.58309359مستوفمتوسط74.7987.2761.5472765635

ذكر910/06/1985

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

4/12/2007

noغت  مرشح---53.38680233مستوفمتوسط77.38664.2668604728

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء53.05437799متوسطمتوسط70.2478.8962.0776828532الذكر1028/07/1993

noغت  مرشح---51.50758061جيدجيد76.1487.7162.4394008726الانبى1115/07/1994

ذكر1223/02/1986

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

16/12/2012

رين51.42593999متوسطجيد جدا74.1787.2761.0370571229 noغت  مرشحتعويض متضز

ذكر1301/01/1971

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

20/3/2005

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء49.2264296مستوفمتوسط63.1482.5354.0377565738

noغت  مرشح---47.84311918مستوفمتوسط68.6784.8557.633027425الانبى1409/09/1984

عمار نبيل موجد شعالن

ختام نور نومان هاشم

ز علوان حبيب عباس حسي 

صفاء هاشم سعيد هادي

زهراء مكي بعيوي حمادي

خالد عويد بريت  ظاهر

ز و حسي  ز حاتم حت  حسي 

باسم عبد الزهرة نعمه ساجت

واثق محمد صاحب حموده

بشت  جابر حمزه خميس

اياد عبدالزهره ابوشنه خشيش

امت  محمد رضا كاظم جودي

ز جودي كاظم جت  حني 

روى هادي عبود عبد الرضا
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

انبى1524/11/1987

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

30/11/2011

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء46.8043672متوسطجيد60.7679.1453.5776674231

noمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة46.60825539متوسطمتوسط66.5687.7154.5832219828الذكر1601/01/1993

ذكر1707/08/1988

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

27/12/2016

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء45.81533413مستوفمستوف60.2380.2352.5933344830

ي حال قبوله عل نفقته الخاصةغت  مرشحذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة44.03597223متوسطجيد جدا59.3182.1950.9085317628الانبى1812/12/1978
ز
ف

ز سياسي43.84306047جيدمستوف62.1483.4352.7758006723الذكر1901/12/1994 noمرشح خارج الخطةسجي 

انبى2020/07/1985

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

12/12/2012

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء41.06815029متوسطمتوسط56.3980.2349.240214722

ذكر2110/04/1981

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

13/10/2008

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء40.65697948متوسطجيد61.3188.5749.9385421119

ذكر2212/04/1987

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

26/9/2013

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء40.43290397مستوفمستوف57.486.6447.475577124

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء40.26753261متوسطجيد57.3378.8950.6679037316الانبى2319/02/1990

ذكر2409/10/1984

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

31/12/2013

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء40.15307579مستوفجيد56.8886.5647.0758225524

ذكر2520/05/1974

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
18/12/2012آخر شهادة ف

noتنحيةذوي الشهداءدرجة التنافسي غت  صحيحةمتوسطجيد55.9878.3349.72843547

ي حالة كونه متقدم عل نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس القسم---اليوجدمتوسطمستوفاليوجداليوجد81.3981.39الذكر2603/06/1994
ز
ا ويجب تدقيق قبوله ف noالطالب االول اليدخل محرك الفرز يرج  معالجته يدوي

عمار وبدان عنيد عامر

ي
ساره كاظم كريم راضز

كريم وادي خشان ظاهر

اس محمد جاسم عالوي نت 

ز عبدهللا ماجد عبدهللا حسي 

حسن فليح حسن سلمان

منذر نعمان عبدالواحد حسون

ي صياح كمر زينه ناج 

محمد رياض كاظم عبدهللا

ابتهال محمد ماجد مغامس

فراس جاسم هالل رزام

دعاء حامد عبد االمت  عمران
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