
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---62.04291867مستوفمتوسط80.347983.740568.0613123948الذكر116/11/1993

noمرشح حسب الخطة---61.38953534جيدجيد83.293583.740570.5564790540الذكر211/08/1994

noغت  مرشح---60.79785694متوسطجيد76.224483.740564.5683670652الذكر306/06/1995

noغت  مرشح---60.32230432جيدجيد78.8492.8362.1747204656الانبى407/07/1994

2017-2016الطالب االول عىل القسممرشح---اليوجدمستوفجيد جدااليوجداليوجد83.740583.7405الانبى501/09/1995

ذكر620/04/1979

ي وزارة العمل 
ز
موظف ف

والشؤون االجتماعية 

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

7/12/2003

noغت  مرشح---58.88669505متوسطجيد جدا70.1974.8964.4095643646

noغت  مرشح---57.28298307متوسطجيد جدا76.873983.740565.1185472539الانبى718/12/1994

noغت  مرشح---56.21554242مستوفجيد جدا82.817192.836765.3079177435الانبى802/01/1995

noغت  مرشح---51.58160913متوسطمتوسط68.45386.79956.545155940الانبى915/01/1995

رين50.20470187متوسطجيد جدا67.53788.57955.0067169539الذكر1003/01/1990 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

noغت  مرشح---49.39513317مستوفجيد جدا68.19183.85657.7073330930الذكر1107/06/1995

noغت  مرشح---48.94128662متوسطمتوسط67.40487.55255.3446951834الذكر1223/11/1992

ذكر1305/07/1975

ي وزارة الصناعة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  والمعادن والمباشر

ي 
ز
1/8/2016شهادة ف

noغت  مرشح---48.87193711متوسطجيد جدا65.71887.55353.9599101537

noغت  مرشح---48.08097333متوسطجيد جدا71.058790.288357.1156761827الانبى1410/05/1993

noغت  مرشح---45.92217143متوسطجيد67.974292.836753.6031020428الانبى1517/01/1995

ذكر1608/11/1983

ي وزارة النفط 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
29/12/2014شهادة ف

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء42.82538778مستوفجيد61.83992.87748.7505539729

اشاء سمت  عبدهللا جابر

ز كاظم محمد زينب حسي 

خالد محمدحسن عباس محسن

ز عبد الكريم عجيل فليح امي 

ضياء جميل رحمن بناي

ز نعمان طراد محمد حسني 

تبارك ثابت حسن جاسم

غفران قاسم حاجم سلمان

رسول عبدحمادي جلوب حسن

االء ابراهيم رباط حسن

ز عىلي غضب رحاب حسي 

رهام خالد بزون عبود

نوماس رحيم عمران مجباس

محمد رياض كريم عبدهللا

هان حيدر حسن صاحب شر

ز نمت  حساب نور حسي 
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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---62.311275متوسطمتوسط87.49387.49371.8732540الانبى101/09/1993

ذكر210/07/1976

ي وزارة العمل 
ز
موظف ف

والشؤون االجتماعية 

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

10/7/2016

noمرشح حسب الخطة---61.09212154متوسطجيد79.92792.3163.2744593556

noغت  مرشح---61.04857908متوسطجيد جدا80.188883.740567.9265415445الانبى327/10/1994

noغت  مرشح---60.76945119متوسطجيد جدا80.22483.740567.9563588544الذكر431/01/1995

noغت  مرشح---60.71976571مستوفجيد جدا81.21992.87864.0282367253الانبى511/02/1992

noغت  مرشح---60.19426801متوسطجيد جدا78.242183.740566.2775257346الانبى613/09/1994

noغت  مرشح---58.83636065متوسطجيد جدا84.8424590.288368.1948009337الانبى714/11/1993

انبى827/01/1982

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
25/11/2004آخر شهادة ف

noمرشح خارج الخطةذوي شهداء الحشد58.79828406متوسطامتياز71.4484.7759.9975486656

ذكر906/10/1990

ة  ي اخرى والمباشر
ز
موظف ف

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

30/6/2013

noغت  مرشح---58.66749669متوسطجيد73.8887.5460.6678524154

noغت  مرشح---58.09730186متوسطجيد جدا78.957988.917564.1390026544الانبى1020/03/1987

noغت  مرشح---58.07315655متوسطجيد82.37892.836764.9616522142الانبى1111/02/1994

ذكر1206/06/1980

ي وزارة االعمار 
ز
موظف ف

واالسكان والبلديات واالشغال 

ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
ز
8/4/2015شهادة ف

noغت  مرشح---57.52503743متوسطجيد جدا78.69192.87762.0357677547

ذكر1327/02/1986

ي وزارة االعمار 
ز
موظف ف

واالسكان والبلديات واالشغال 

ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
ز
22/11/2010شهادة ف

noغت  مرشح---55.21024207متوسطامتياز74.935888.917560.8717743942

noغت  مرشح---53.91579793مستوفمتوسط69.43392.87854.7368541952الانبى1408/06/1992

ذكر1528/07/1992

ي وزارة الزراعة 
ز
موظف ف

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

3/11/2015

noغت  مرشح---52.78400054متوسطجيد جدا75.151990.288360.4057150635

رين51.72071821متوسطجيد68.6881.4859.3153117334الذكر1618/09/1983 noمرشح خارج الخطةتعويض متضز

زمن سلمان مست  صالح

ز مرعب ي عبدالحسي 
مشتاق راضز

نصت  ناظم جبار حمادي

صفاء خالد عبد سلمان

ي غالي عطيه
عىلي راضز

ز طالب جواد خميس حسي 

عتاب رزاق عبد االمت  مخيف

القبول العام

االسم

مسار فليح جبار دخون

ياس خضت  عباس عىلي

هديل حاكم حمزه عيدان

وسام عبدالكريم احمد كيطان

قناة القبول

ين عبدالكاظم عيدان حنوف شت 

زينب داخل خيون جار هللا

منار سلمان كاظم خنطيل

حوراء حسن لفته صالح

ي جليل كاظم
سيف وصفز
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

ذكر1701/07/1966

ي وزارة الموارد 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  المائية والمباشر

ي 
ز
10/9/2008شهادة ف

noمرشح خارج الخطةذوي الشهداء51.50003405متوسطجيد جدا68.8786.8756.8571914939

ذكر1822/04/1982

ي االمانة العامة 
ز
موظف ف

ي 
ر
لمجلس الوزراء العراف

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

28/2/2007

ز سياسي50.4180832متوسطمتوسط65.3584.7754.8829759940 noمرشح خارج الخطةسجي 

ذكر1917/12/1976

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
14/9/2017آخر شهادة ف

رين50.19835829متوسطجيد جدا64.863187.49353.2833689843 noغت  مرشحتعويض متضز

ذكر2001/09/1970

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
1/10/2003آخر شهادة ف

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء49.83757774متوسطجيد جدا69.533987.6399557.0536824833

رين49.11121622متوسطجيد66.1582.8856.4445945932الذكر2121/05/1994 noغت  مرشحتعويض متضز

ذكر2230/07/1969

ي االمانة العامة 
ز
موظف ف

ي 
ر
لمجلس الوزراء العراف

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

11/11/2015

رين48.15020722مستوفجيد63.98487.63952.5002960338 noغت  مرشحتعويض متضز

ذكر2304/09/1983

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
15/5/2016شهادة ف

رين48.09279321متوسطمتوسط64.2291.5451.1325617241 noغت  مرشحتعويض متضز

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء46.85514548مستوفمتوسط61.948590.288349.7930649740الذكر2405/10/1991

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء43.04978471جيدجيد جدا60.51883.85651.2139781524الانبى2509/09/1994

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء42.36164365مستوفمتوسط60.189.723948.5166337828الذكر2614/03/1994

ذكر2728/04/1985

ي وزارة العدل 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
11/2/2014شهادة ف

noغت  مرشح خارج الخطةذوي الشهداء41.75391863متوسطجيد64.988488.917552.7913123316

رين40.37038562مستوفمستوف58.460292.836746.1005508827الذكر2811/01/1994 noغت  مرشحتعويض متضز

noتنحية---درجة التنافسي غت  صحيحةمستوفمتوسط67.624192.836753.32702015الذكر2924/06/1993 عباس احمد برهان حلواص

مهند عبد هللا عبد الحسن عزيز

عىلي عبد الكريم عبد زيد موس

زهراء محمد كاظم محمدعىلي

فخري طارق فخري خباز

منتظر مهدي محمد سعدون

ي
ز كريم منخز كرار عبدالحسي 

سالم محمد حرف زامل

حامد فارس شبىلي محمد

مصطفز فاهم جفات شناوه

محمد غتار دايخ مطر

سباهي جواد عذاب نارص

ز محسن خضت  عباس حسي 
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