
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 

ذكر119/10/1990

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

12/11/2013

noمرشح حسب الخطة---61.37050565متوسطمتوسط80.6787.5466.2435795150

noمرشح حسب الخطة---58.5611016جيدجيد72.79979.57163.9444308546الذكر203/02/1994

ذكر309/10/1985

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

2/12/2012

noغت  مرشح---58.05392155متوسطمتوسط79.409288.917564.5056022243

noغت  مرشح---53.7193231جيدجيد جدا80.01688.57965.1704615827الانبى411/07/1991

noغت  مرشح---47.40307175متوسطمتوسط71.40394.27955.7186739328الانبى523/11/1985

noغت  مرشح---46.25583425متوسطجيد64.7290.551.9369060833الذكر621/03/1993

ذكر718/02/1986

ي وزارة العدل 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
15/8/2013شهادة ف

noغت  مرشح---45.46052466مستوفمتوسط58.9780.8151.2293209432

noغت  مرشح---43.16398982مستوفجيد جدا62.4489.4350.5199854626الذكر817/01/1984

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

انبى118/03/1986

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

27/11/2012

noمرشح حسب الخطة---63.58096864متوسطجيد86.491388.917570.2585266348

ذكر213/10/1988

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

21/1/2013

noمرشح حسب الخطة---60.55537988متوسطمستوف79.1689.0864.2219712652

ليث حيدر عجه محذي

\مكان التقديم ماجستت \قسم القانون الخاص\كلية القانون\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

النفقة الخاصة

االسم

ارسالن عباس جابر مهدي

محمد زغت  عباس متعب

ي حبيب حمزه حميدي
ضز

رؤى كريم نجم عبد الزهره

محمد عباس شالل محمد

حسن محمد حسن عبدهللا

ي علي
ز
اوس عبد االله جون

\مكان التقديم ماجستت \قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة القادسية\الجامعات قناة القبول\

اشاء سعدون لفته كزار

زياد مجيد جبار فاضل
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

انبى315/09/1990

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
24/4/2013شهادة ف

noغت  مرشح---54.78446824متوسطجيد جدا71.387.5458.5492403546

انبى404/10/1978

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

24/11/2014

noغت  مرشح---53.68986476متوسطمتوسط70.781.8960.8426639437

ذكر503/04/1986

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
19/5/2009شهادة ف

noغت  مرشح---52.08904797مستوفجيد73.1888.0759.841497134

ذكر612/02/1976

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
14/7/1999شهادة ف

noغت  مرشح---51.14684267متوسطجيد72.7289.2458.9240609633

ذكر725/04/1987

ي ديوان الرقابة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  المالية والمباشر

ي 
ز
9/5/2013شهادة ف

noغت  مرشح---50.86941513مستوفجيد جدا69.589.0856.3848787638

noغت  مرشح---50.4869167متوسطمتوسط67.870190.288354.5527381541الانبى826/01/1994

noغت  مرشح---49.96323961متوسطمتوسط66.3384.2555.9474851636الذكر902/07/1971

noغت  مرشح---48.93827551متوسطجيد جدا68.366283.740557.9118221528الانبى1028/02/1995

noغت  مرشح---46.798867متوسطمتوسط65.53889.15153.1412385732الانبى1111/12/1987

noغت  مرشح---44.36448078متوسطجيد جدا65.695892.836751.8064011227الانبى1205/06/1994

ذكر1328/05/1978

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
19/10/2012شهادة ف

noغت  مرشح---42.24963325متوسطجيد جدا58.13889.34347.0709046431

حيدر بخيت محمد حاجم

زهراء عيدان جبار غازي

وسن جبار محمد رضا

ي شنبوج ادهام مصطفز ناج 

حيدر عدنان عيس حسن

صفاء نعمه حواري عبيد

فاتن اسامه فاضل علوان

فارس شنان بحر بالل
ز طيبه ساري صت  مفتر

افراح مخت  كزار جوهر

ميساء حاكم جاسم محمد
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