
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---62.27739793جيدامتياز69.0971.1565.8248541854الذكر108/08/1995

noمرشح حسب الخطة---62.18876539مستوفجيد79.877886.527766.126807753الانبى231/01/1991

noغت  مرشح---60.39001862جيدجيد جدا66.2671.1563.1285980354الانبى304/02/1995

noغت  مرشح---60.05487048متوسطامتياز70.8178.7762.6498149754الانبى430/12/1993

رين59.01424158مستوفمتوسط74.361282.359463.7346308248الانبى529/03/1991 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

noغت  مرشح---57.19528757متوسطمتوسط66.2274.9960.7075536749الانبى609/09/1992

noغت  مرشح---55.3501618مستوفمستوف70.754282.359460.6430882843الانبى722/11/1990

noغت  مرشح---54.06997794متوسطجيد70.3578.7762.2428256335الانبى815/01/1994

انبى913/09/1990

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
13/5/2013آخر شهادة ف

ز سياسي52.85956365جيد جداامتياز73.615186.527760.9422337834 noمرشح خارج الخطةسجي 

ذكر1005/09/1963

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
1/4/1995آخر شهادة ف

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء52.58636848مستوفجيد جدا70.882.6160.5519549734

noغت  مرشح---52.47550931جيدامتياز61.5971.1558.6792990238الانبى1113/11/1995

noغت  مرشح---50.54103718جيدامتياز61.6172.9557.6300531234الذكر1231/08/1994

ذكر1321/12/1975

ي وزارة البيئة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
29/9/2002شهادة ف

noغت  مرشح---50.42523915مستوفجيد جدا69.9883.08759.607484529

2017-2016الطالب االول عىل القسم مرشح---اليوجدجيد جداامتيازاليوجداليوجد71.1571.15الانبى1418/01/1995 زهراء نجاح عباس وداعه

ريام عبدالكاظم فليح عوده

ز محمد ضىح جواد حسي 

فؤاد كاظم مهدي جاسم

فاطمه كاظم حمزه كمر

كرار حيدر عىلي كاظم

مخلص حاكم موجد سماوي

هبة ياش ثامر نارص

\مكان التقديم ماجستت \قسم الكمياوي\كلية الهندسة\جامعة القادسية\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

ي جابر
حسن عىلي شمىحز

ي جبار
رباب رحيم شمىحز

فاطمه فارس جبار محمد

ز عىلي محمد رسل حسي 

ز كاطع مزعل اوراس عبدالحسي 

ايمان ماجد صعصع ضيدان
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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---67.14229637جيدجيد جدا78.61279.4469.1318519662.5الذكر126/11/1992

انبى213/01/1991

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

12/11/2013

noمرشح حسب الخطة---64.89027946جيد جداامتياز75.307976.484968.0575420857.5

noغت  مرشح---61.52021277جيد جداامتياز7175.264.9574468153.5الانبى320/02/1992

noغت  مرشح---61.44751994جيدجيد جدا70.09279.4461.639314261الانبى430/01/1996

noغت  مرشح---60.85303127جيدجيد جدا68.22577.6261.0043303960.5الانبى513/04/1993

noغت  مرشح---59.90400796جيد جداامتياز70.99679.4462.4342970854الانبى602/01/1996

noغت  مرشح---58.92622748جيدجيد64.3771.2761.2517535453.5الذكر719/04/1985

noغت  مرشح---56.04567431جيدجيد جدا64.2967.3863.7795347338الانبى829/03/1993

noغت  مرشح---54.6247043متوسطجيد67.974.462.6067204336الذكر903/02/1992

noغت  مرشح---54.29008065جيدجيد جدا71.174.465.5572580628الانبى1007/02/1993

انبى1105/03/1986

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

5/12/2012

noغت  مرشح---53.88276574جيدجيد71.82785.76259.8325224940

انبى1202/08/1991

ي مجلس محافظة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  القادسية والمباشر

ي 
ز
28/12/2015شهادة ف

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء53.35697872جيدمتوسط65.2875.259.7242553238.5

noغت  مرشح---53.08138379مستوفمستوف65.1579.2357.4019768443الانبى1324/06/1994

انبى1405/12/1975

ي وزارة الموارد 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  المائية والمباشر

ي 
ز
4/3/2000شهادة ف

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء51.07204808جيدامتياز54.68573.46750.8886401251.5

انبى1514/07/1985

ة  ي اخرى والمباشر
ز
موظف ف

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

10/2/2009

رين46.50876778جيدجيد جدا66.0286.52654.6553825427.5 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء42.18504532متوسطجيد6079.4452.7643504517.5الذكر1602/11/1979

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةجيدجيد جدا68.30491.70854.31593545الذكر1713/10/1994

2017-2016الطالب االول عىل القسم مرشح---اليوجدجيدجيداليوجداليوجد79.4479.44الذكر1817/04/1993 محمد جاسم شوكان حامي

ماجد عبدالرحيم صالح محسن

ي رقيه داخل غازي عريب 

ز يحب  كاظم حسن حسي 

احالم جت  كاظم جاسم

نهاد عبد الزهره مزهر كزار

رند عبدالهادي عبدالواحد كردي

ي
اقبال حامد تركي مويسر

فائزه حسن مهبز عطيه

نغم مهدي سالم داوود

نذير حسن سعيد عبد هللا

عىلي الهادي عباس عىلي عباس

ي سكر نور مهدي لعيب 

\مكان التقديم ي\كلية الهندسة\جامعة القادسية\الجامعات
ز
ماجستت \قسم المدن قناة القبول\

محمد عىلي جت  محمد

زينب عىلي نعمه عبدالحسن

مريم محمد عىلي سلمان كدر

ي
مريم سالم عواد راضز

رباب جلوب دخن نارص

القبول العام

االسم
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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---64.73825مستوفجيد جدا80.7980.7970.197552الذكر109/06/1989

noمرشح حسب الخطة---62.1082639جيدجيد جدا75.16278.16666.8689484351الانبى207/04/1994

noغت  مرشح---55.63307264جيدجيد69.2869.6667.0472466329الانبى329/09/1993

noغت  مرشح---54.96473236جيد جداامتياز74.60179.70365.4496176530.5الذكر401/01/1991

ذكر531/01/1978

ي وزارة التجارة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
6/11/2002شهادة ف

ز سياسي45.18246983متوسطجيد56.58271.47953.724956925.25 noمرشح خارج الخطةسجي 

ذكر610/03/1974

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
16/6/2003شهادة ف

ز سياسي41.72857917متوسطجيد54.68672.3451.4693988119 noغت  مرشحسجي 

2017-2016الطالب االول عىل القسم مرشح---اليوجدجيدجيد جدااليوجداليوجد78.16678.166الانبى712/06/1993 رونق خالد محمود سلطان

\مكان التقديم ماجستت \قسم الميكانيك\كلية الهندسة\جامعة القادسية\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

ي بلعوط محسن اكرم لعيب 

مريم عماد مراد كاظم

دعاء نضت  عبد زيد كاظم

صباح عىلي احمد شهاب

حيدر فاضل محمد رمضان

مالك ريسان جابر حسن
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