
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---52.94250866جيدجيد جدا64.1778.7756.7750123844الانبى130/11/1992

noمرشح حسب الخطة---52.58265918جيدجيد جدا59.2372.9555.4037988346الذكر214/05/1994

انبى319/06/1986

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
11/1/2016آخر شهادة ف

noغت  مرشح---50.51340544جيد جداجيد جدا71.0888.358.0191506233

noغت  مرشح---49.58153637جيدجيد جدا59.0571.1556.2593376734الانبى409/08/1995

noغت  مرشح---48.15217446جيدجيد جدا64.6778.7757.2173920927الانبى524/12/1992

noغت  مرشح---47.66841017متوسطجيد61.35973.72256.9548716726الذكر627/06/1980

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 

ذكر104/05/1979

ي وزارة االعمار 
ز
موظف ف

واالسكان والبلديات واالشغال 

ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
ز
22/9/2016شهادة ف

noمرشح حسب الخطة---62.986جيدامتياز69.9269.9267.4852.5

noمرشح حسب الخطة---58.22059602متوسطجيد67.77479.4459.6008514655الذكر218/11/1993

noغت  مرشح---55.15161031متوسطجيد جدا61.9479.2354.5737290256.5الانبى331/01/1995

ذكر401/07/1975

ي وزارة الصناعة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  والمعادن والمباشر

ي 
ز
14/4/2001شهادة ف

noغت  مرشح---54.06106671متوسطمتوسط67.78280.55859.0158095942.5

ذكر513/05/1991

ي وزارة االعمار 
ز
موظف ف

واالسكان والبلديات واالشغال 

ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
ز
22/10/2015شهادة ف

noغت  مرشح---53.14593617جيد جداامتياز66.5975.260.9227659635

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

عمار كريم جاسم حمادي

مروان احمد غازي محمد

ي نور الهدى نعمه صالح مت 

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

علي كا ظم طاهر الحسن

غام شهاب عبد مهدي ضز

احمد صالح فاهم كاظم

ز مروه ستار جبت  حسي 

زهراء ناظم عبد هادي

شى ماجد جبار عباس

ز عليوي مهند موحان حسي 

ز عباس زهراء نزال حسي 

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

االسم
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

انبى601/01/1982

ي وزارة الموارد 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  المائية والمباشر

ي 
ز
19/10/2005شهادة ف

noغت  مرشح---51.72822341متوسطجيد59.45579.96352.0403191651

ذكر719/05/1989

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

6/12/2012

noغت  مرشح---50.4732267مستوفجيد جدا64.4685.80753.6760381443

noغت  مرشح---48.09708511امتيازامتياز56.1375.251.3529787240.5الذكر813/09/1992

noغت  مرشح---48.09424394مستوفجيد جدا63.876176.784957.5632056326الانبى909/10/1990

انبى1022/02/1976

ي وزارة االعمار 
ز
موظف ف

واالسكان والبلديات واالشغال 

ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
ز
16/9/2003شهادة ف

noغت  مرشح---46.94884468جيد جداجيد جدا61.93987.73450.7840638438

انبى1126/07/1983

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
9/5/2007بعد آخر شهادة ف

noغت  مرشح---46.86140579متوسطامتياز64.6184.20754.5162939829

ذكر1216/10/1982

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

4/12/2008

noغت  مرشح---46.07418423جيدجيد جدا62.6881.6954.034548927.5

noغت  مرشح---45.39733655جيدجيد جدا62.785.80752.2104807929.5الانبى1323/06/1989

ذكر1420/06/1976

ي وزارة الموارد 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  المائية والمباشر

ي 
ز
19/3/2002شهادة ف

noغت  مرشح---44.98405988جيدجيد جدا60.78683.93751.4057998330

ذكر1527/09/1973

ي وزارة الموارد 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  المائية والمباشر

ي 
ز
4/1/2001شهادة ف

noغت  مرشح---40.80185844جيدجيد جدا56.99780.83949.5026549220.5

ذكر1611/08/1980

ي وزارة االعمار 
ز
موظف ف

واالسكان والبلديات واالشغال 

ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
ز
26/9/2007شهادة ف

noغت  مرشح---38.21072074متوسطجيد56.65878.86250.0867439210.5 حيدر عبيس حسن ناض

وق محمد موس شيحان شر

ز علياء جبار طوكان حسي 

ي جابر كرار رزاق لعيب 

هند عبدالجبار سعيد محسن

حيدر عمران موس حمادي

احسان فالح حسن عبود

اوي برهان ز عالء الدين مت  حني 

ز منار عبد الخضز ناض حسي 

ميثم صالح مهدي حمزة

علي كريم ظاهر راهي
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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---47.13271576جيدجيد62.46876.98356.1895939526الذكر117/01/1991

ذكر221/01/1981

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

28/6/2012

noمرشح حسب الخطة---42.69616866متوسطجيد58.94879.33751.8873838121.25

احمد ظافر عبد الصاحب كاظم

حيدر جليدان كاظم راجح

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

االسم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]


