
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

انبى21701/01/1985

ي وزارة الثقافة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
6/8/2013شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---68.04354382متوسطجيد جدا86.2689.4669.7764911764

مقبولnoمرشح حسب الخطة---66.06142843متوسطجيد74.50279.92965.2306120468الانبى21807/08/1992

مقبولnoمرشح حسب الخطة---64.52717045متوسطجيد جدا76.54587.17663.0388149368الذكر21928/04/1992

مقبولnoمرشح حسب الخطة---63.76013942متوسطجيد جدا76.62179.92967.0859134656الانبى22006/11/1995

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

انبى22101/07/1973

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

23/12/1995

مقبول مرشح حسب الخطة---65.725متوسطمتوسط838370.7554

ذكر22215/09/1976

ي ديوان الوقف 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  الشيعي والمباشر

ي 
ز
1/11/2005شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---53.4620821متوسطجيد جدا63.7276.6157.5172601544

ذكر22307/11/1982

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

7/11/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---49.55367752متوسطجيد62.8476.7556.6481107533

ذكر22402/02/1974

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

4/12/2006

مقبولnoمرشح حسب الخطة---48.64123475متوسطمتوسط61.26283.6951.9160496541 ي محمد موس
مازن راضز

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

ابتسام لفته عيدان حمد

ز هادي فضيل عبدهللا تحسي 

حيدر سامي جاسم علي

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

االسم

ميالد برهان معارز عبود

\مكان التقديم ماجستت \قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات \

نور فاضل عزيز كاظم

حسام هادي كريم حسن

اصيل حمزة تركي ياش
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---58.02104876متوسطجيد65.71579.80457.6014982359الانبى22516/09/1992

مقبولnoمرشح حسب الخطة---47.97088955متوسطجيد61.5483.4852.2441279338الانبى22603/02/1967

ذكر22711/06/1975

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

21/6/2000

مقبولnoمرشح حسب الخطة---46.97336449مستوفمتوسط59.183.9849.9619492740

مقبولnoمرشح حسب الخطة---43.23155887متوسطجيد61.46781.2653.1879412420الانبى22822/07/1993

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

انبى22918/07/1983

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
26/5/2015آخر شهادة ف

73.23no44مرشح حسب الخطة---64.461جيدمستوفnoمقبول

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر23028/06/1977

ي ديوان الوقف 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  الشيعي والمباشر

ي 
ز
2/1/2008شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---54.90138549متوسطمتوسط66.3781.2657.430550749

ذكر23127/01/1976

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

27/5/1999

مقبولnoمرشح حسب الخطة---50.14853849متوسطجيد57.6686.7747.6407692856

عماد عبدزيد مزهر صالح

ز عبد هللا عالء محسن حسي 

ايمان عليوي نايف عباده

\مكان التقديم ماجستت \لغة\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

فاطمه هادي شاكر عبود

\مكان التقديم دكتوراه\لغة\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

هدى حسن علي بديوي

سوسن زغت  جاسم يوسف

مشتاق عبدالخالق مغت  شسح

\مكان التقديم ماجستت \ادب\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات \
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر23201/07/1966

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
11/11/2010آخر شهادة ف

76.86no72مرشح حسب الخطة---75.402مستوفجيدnoمقبول

ذكر23318/11/1977

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
21/4/2014آخر شهادة ف

77.187no56مرشح حسب الخطة---70.8309مستوفمتوسطnoمقبول

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---58.14956031متوسطمستوف71.5377.91563.7850861545الذكر23426/08/1981

انبى23529/03/1978

ي وزارة العمل 
ز
موظف ف

والشؤون االجتماعية 

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

14/12/2003

مقبولnoمرشح حسب الخطة---58.13373829متوسطجيد66.53678.43659.0481975656

انبى23601/07/1974

ي وزارة العمل 
ز
موظف ف

والشؤون االجتماعية 

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

7/8/2001

مقبولnoمرشح حسب الخطة---57.38353566متوسطجيد68.74480.05960.1193366651

ذكر23704/01/1974

ي وزارة العمل 
ز
موظف ف

والشؤون االجتماعية 

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

20/10/2003

مقبولnoمرشح حسب الخطة---52.32336019متوسطجيد جدا68.31980.05959.7476574235

النفقة الخاصة

االسم

م جماح عدنان موحان شت 

ابتسام نعيم جت  جوده

وعيده حمزه عاضي زماط

ي عبداالمت  خضت  محمد
ز
هائ

االسم

ز كزار عذافه نعيم حسي 

انس عباس غزوان فهد

\مكان التقديم ماجستت \قسم علم االجتماع\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات قناة القبول\

\مكان التقديم دكتوراه\قسم علم االجتماع\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر23801/02/1984

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
14/6/2015آخر شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---64.6337749جيدجيد83.88686.21769.6196784353

ذكر23902/10/1987

ي وزارة العدل 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
4/12/2013شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---62.04657924مستوفجيد74.18886.08361.6379703463

مقبولnoمرشح حسب الخطة---56.81644651متوسطجيد جدا74.43787.7561.0234950147الانبى24029/04/1990

مقبول مرشح حسب الخطة---56.39916663مستوفجيد72.91589.1159.1416666250الذكر24109/06/1990

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---52.47632187متوسطجيد78.73792.79662.1090312430الذكر24208/01/1992

ذكر24325/01/1985

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
10/9/2007شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---50.28382971جيدمستوف69.7986.2557.9054710132.5

ذكر24401/04/1977

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
24/7/2008آخر شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---49.39657088متوسطجيد جدا58.88981.49650.8522441146

ذكر24501/07/1979

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
4/5/2008شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---48.06454346مستوفمتوسط69.3883.66858.8064906523

النفقة الخاصة

االسم

ز حافظ عكلة حيدر حسي 

رعد برزان محمد جواد عبد الهادي

محمد كشيش مهدي عنيسي

منذر هادي عبد سالم

\مكان التقديم ماجستت \ادارة\ادارة اعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة القادسية\الجامعات قناة القبول\

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

احمد عدنان منكر حسن

احمد عباس عبيد نجف

زينب محمد حمزه كاطع

\مكان التقديم ماجستت \قسم علم النفس\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات \

محمد خضت  عباس سماوي

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

انبى24612/10/1986

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
3/2/2009شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---59.7001612متوسطجيد76.06582.45265.1430874347

مقبولnoمرشح حسب الخطة---47.1400802جيدجيد67.91281.24758.7715431520الذكر24719/01/1988

ذكر24825/12/1989

ي وزارة الزراعة 
ز
موظف ف

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

8/12/2015

مقبولnoمرشح حسب الخطة---47.13162294متوسطمتوسط69.18194.12454.0451756331

ذكر24927/06/1979

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

20/4/2010

مقبولnoمرشح حسب الخطة---44.4567073جيدجيد60.12277.83453.65243923

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---59.36579136متوسطمتوسط80.19986.55266.3797019443الذكر25001/07/1959

ذكر25125/03/1989

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

24/12/2015

مقبولnoمرشح حسب الخطة---58.91742126متوسطجيد جدا80.84388.78365.7391732343

مقبولnoمرشح حسب الخطة---51.43673599متوسطجيد67.4586.3755.9096228441الذكر25201/01/1964

ذكر25308/02/1976

ي وزارة التجارة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
16/7/2013شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---50.4434474متوسطجيد جدا69.08479.92260.4906391527

ز قادر كاظم نارص حسي 

العباس سمت  كاظم جواد

ز صبحي عواد نارص حسي 

مهند عوده شهيب عياده

\مكان التقديم ماجستت \قسم االحصاء\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة القادسية\الجامعات قناة القبول\

\مكان التقديم ماجستت \قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

النفقة الخاصة

االسم

نور عبد حسن حمود

احمد سوادي خضت  جعفر

زكريا يحب  محمد جاسم

ميثم سعيد كاظم حميد
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر25420/09/1988

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
30/1/2012شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---59.423جيدمتوسط79.5679.5669.8935

ذكر25522/09/1983

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
12/7/2016شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---59.32090594متوسطجيد76.7792.37960.7441513556

ذكر25610/11/1986

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
12/7/2016شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---56.32839646متوسطمتوسط80.57592.37963.7548520939

انبى25718/11/1977

ي وزارة الداخلية 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
26/7/2016شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---55.80651527جيدجيد جدا65.38579.5657.4378789652

5عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر25801/06/1976

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

31/7/2016

79.529no33مرشح حسب الخطة---65.5703متوسطجيدnoمقبول

ذكر25920/01/1987

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
24/11/2014آخر شهادة ف

74.6no40مرشح حسب الخطة---64.22جيدجيد جداnoمقبول

جبار حزوير محمد ياش

سيف علي محمد مجيد

عالء علي صالح جودة

ندى نوري طاهر علي

\مكان التقديم ماجستت \قسم المالية والمرصفية\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة القادسية\الجامعات \

\مكان التقديم بية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة القادسية\الجامعات دكتوراه\كلية التر النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

ي
ز
ز هادي جوئ علي حسي 

غسان علي عبدالحسن مجور

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

5عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر26015/09/1973

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

4/12/2011

مقبولnoمرشح حسب الخطة---66.10930475متوسطجيد جدا73.84276.04367.013292564

ذكر26102/03/1978

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

27/2/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---62.20930475مستوفجيد جدا73.84276.04367.013292551

ذكر26203/01/1983

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
4/7/2016بعد آخر شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.80333242مستوفمتوسط76.65782.07865.8619034549

انبى26308/07/1974

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

12/12/1996

مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.67795153متوسطجيد75.74177.4667.8256450444

ذكر26402/01/1979

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

28/6/2010

مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.24830686متوسطجيد جدا69.82580.57960.7832955159

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر26526/01/1983

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

28/10/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---57.08477978مستوفمتوسط73.8281.8563.549685442

مقبولnoمرشح حسب الخطة---56.85572659مستوفمستوف72.9881.9162.7938951343الانبى26601/10/1990

ذكر26701/01/1979

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

29/3/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---56.57845176متوسطجيد65.7975.0960.2549310848

ثائر مزاحم كاظم بالل

جنان ديوان عبد هللا كريش

محمد كامل محمد علي

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

االسم

اياد رياض كاظم عبود

ي مها جواد كاظم ناج 

حسن محمد جاسم غياض

\مكان التقديم بية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة القادسية\الجامعات ماجستت \كلية التر النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

حيدر عايد جبار محمد

صالح عبد عباس طالل

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

انبى26813/04/1978

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

31/3/2016

79.22no48.5مرشح حسب الخطة---70.004متوسطجيد جداnoمقبول

انبى26910/09/1979

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
5/11/2014آخر شهادة ف

78.72no26مرشح حسب الخطة---62.904مستوفجيدnoمقبول

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر27015/09/1984

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

29/11/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---53.16135105متوسطجيد75.6480.965.6590729324

انبى27109/04/1985

ي ديوان الوقف 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  الشيعي والمباشر

ي 
ز
4/12/2012شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---49.50489054متوسطجيد70.7885.3759.1498436227

مقبولnoمرشح حسب الخطة---44.40483494متوسطجيد جدا64.7681.9155.7211927718الذكر27229/04/1973

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---54.96281142متوسطجيد جدا64.6471.4861.3754448840الذكر27324/01/1978

االسم

سعدون عمران غريب صبار

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ياء\كـلية التر ز ياء\قسم الفت  ز ماجستت \طرائق تدريس الفت  النفقة الخاصةقناة القبول\

النفقة الخاصة

االسم

نزار جوده هاشم محمد

سوزان عبدالزهره محمد جفنان

حيدر عالء عباس حسن

االسم

اقبال عبد ابراهيم عباس

رنا جبوري موس بجاي

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستت \التاريــــخ الحديث والمعارص\قسم التاريــــخ\كـلية التر قناة القبول\

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

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر27427/08/1991

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

2/11/2015

مقبولnoمرشح حسب الخطة---51.83105712مستوفجيد68.8688.6756.0443673242

ذكر27527/02/1975

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

8/11/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---51.50028414مستوفمستوف62.5971.4859.4289773433

ذكر27601/06/1975

ة  ي اخرى والمباشر
ز
موظف ف

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

23/9/2001

مقبولnoمرشح حسب الخطة---51.24405022متوسطجيد جدا61.05574.04656.4915003239

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر27718/01/1987

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
6/6/2014آخر شهادة ف

76.6no24.8مرشح حسب الخطة---61.06مستوفجيدnoمقبول

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

ز عيدان زيد حمزة عبد الحسي 

االسم

ز عباس علي اليج حسي 

اسامة عبودي فاضل حبيب

حيدر كاظم عبيد عبيس

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

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

النفقة الخاصةقناة القبول

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر27801/11/1986

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

5/11/2009

مقبولnoمرشح حسب الخطة---53.684454متوسطجيد63.1776.6956.9777914346

انبى27908/12/1981

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

27/1/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---48.3398988مستوفمستوف64.678.0657.5284268526.9

انبى28013/03/1982

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

15/11/2006

مقبولnoمرشح حسب الخطة---46.90023765متوسطجيد جدا62.97579.51555.3431966527.2

ذكر28101/01/1980

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

11/5/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---44.79518971مستوفمستوف60.7775.0555.6788424419.4

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.78630584جيدمتوسط77.7287.7963.6947226354الانبى28208/11/1989

ذكر28313/12/1985

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

3/12/2007

مقبولnoمرشح حسب الخطة---55.14856174متوسطجيد جدا69.1974.4263.7836596335

انبى28417/01/1990

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

3/12/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---54.78191043متوسطجيد جدا75.7683.0664.5455863232

االسم

مريم نائل حنون عليوي

ماجد كاظم راهي جاسم

اوراس ناظم حميد حسن

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

االسم

اوس محمد حمزه هاشم

ساره رياض حسن اسماعيل

ي
ز
ز وارد صاف شيماء حسي 

عامر غافل وهيله جليب

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

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر28511/07/1974

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

22/4/2013

80.56no56مرشح حسب الخطة---73.192مستوفجيدnoمقبول

ذكر28601/07/1961

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

23/11/2015

75.53no54مرشح حسب الخطة---69.071متوسطمتوسطnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---68.8776متوسطجيد73.968no57الانبى28715/09/1984

انبى28813/08/1985

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

17/9/2014

74.58no36مرشح حسب الخطة---63.006متوسطجيدnoمقبول

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر28901/04/1978

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

3/11/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---64.25298613متوسطمتوسط66.8779.4758.7899801877

ذكر29002/07/1987

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

2/12/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.17632117متوسطمستوف78.8587.1264.9661730949

مقبولnoمرشح حسب الخطة---55.57921995متوسطجيد6382.1154.1131713659الذكر29114/07/1982

ذكر29205/11/1988

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

3/11/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---54.86422406متوسطمتوسط71.287.1258.6631772346 ي
ز
علي هالل عبدالكاظم عوف

النفقة الخاصة

االسم

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

علي محيسن عبدهللا حمادي

ز كظيم متعب راشد حسي 

ي
اسامه حنوف مزيون شغيبز

سامر وجيه فاضل سلمان

ز عطيه علوان عبوسي حسي 

االء عبداالمت  عيس فرحان

رشا عبدالحمزه جياد صبح

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

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

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

انبى29305/05/1987

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

22/7/2014

73.11no17مرشح حسب الخطة---56.277متوسطمستوفnoمقبول

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

انبى29418/08/1974

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

24/12/2000

مقبولnoمرشح حسب الخطة---58.0204196متوسطمتوسط71.7980.1362.7434565747

ذكر29501/07/1980

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

14/11/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---54.96939554متوسطمتوسط68.4878.8860.5277079142

مقبولnoمرشح حسب الخطة---54.6691541جيدجيد جدا69.9386.3957.9559344347الانبى29615/03/1992

انبى29712/08/1981

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
2/8/2006بعد آخر شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---53.08329403متوسطجيد جدا67.7579.559.5475628938

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر29801/11/1985

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

19/7/2016

81.389no26مرشح حسب الخطة---64.7723جيدجيد جداnoمقبول

انبى29902/08/1975

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
6/10/2009آخر شهادة ف

78no33مرشح حسب الخطة---64.5مستوفمستوفnoمقبول

ذكر30019/05/1982

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
24/10/2011آخر شهادة ف

74.389no26مرشح حسب الخطة---59.8723مستوفمتوسطnoمقبول

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

زين العابدين جعفر عيس درويش

ة غجت  جريمخ حاجم سمت 

جاسم عبد العباس عبد هللا عمران

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

ز جاسم محمد اسماء حسي 

سليم هادي سعدون حسن

لينا جواد حمزه صالح

خمائل جوده وادي عرس

غفران مكي جاسم محمد

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

االسم

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات دكتوراه\لغة\قسم اللغة العربية\كـلية التر النفقة الخاصةقناة 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

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.58944453جيدمتوسط75.7687.7162.127777957الانبى30125/10/1990

انبى30230/07/1982

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

23/3/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---56.24720467مستوفجيد73.6376.3366.6388638232

ذكر30322/12/1990

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

27/10/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---55.58714254مستوفجيد جدا73.6786.5460.9816321943

ذكر30409/03/1979

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
3/5/2005بعد آخر شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---54.83626151مستوفجيد69.7578.1762.0518021638

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر30501/07/1974

ي وزارة الزراعة 
ز
موظف ف

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

6/12/2000

مقبولnoمرشح حسب الخطة---49.39592924مستوفجيد67.8577.5560.7084703423

ذكر30628/10/1986

ي وزارة الزراعة 
ز
موظف ف

ي 
ز
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

14/1/2015

مقبولnoمرشح حسب الخطة---47.89680084متوسطجيد66.18880.39857.7097154925

مقبولnoمرشح حسب الخطة---44.6603855جيدجيد جدا59.2881.0951.3719792829الانبى30703/01/1994

مقبولnoمرشح حسب الخطة---44.32564734متوسطجيد جدا62.1981.0953.8937819122الانبى30814/04/1992

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---56.083089مستوفجيد64.76980.24956.5472755الذكر30921/08/1984

مقبولnoمرشح حسب الخطة---55.90531191متوسطجيد71.26481.68761.4361598843الذكر31027/09/1976

مقبولnoمرشح حسب الخطة---47.37568784متوسطجيد64.25190.92751.3938397838الذكر31122/07/1981

االسم

حيدر حمزه عطشان ابراهيم

عالء هلوس حمزه ملجه

احمد عماد غانم فرحان

االسم

عدنان حاتم غازي تومان

سجاد حمزة جبار عبيد

انغام فرحان مطلق لفته
ز هدى مهدي حرج حسي 

\مكان التقديم ماجستت \فرع االحياء المجهرية والطفيليات\كلية الطب البيطري\جامعة القادسية\الجامعات \

امجد عبد علي شهاد محيسن

زيد علي محمد فهد

رافد عدنان حنون عبدي

\مكان التقديم بة والموارد المائية\كلية الزراعة\جامعة القادسية\الجامعات ماجستت \قسم علوم التر النفقة الخاصةقناة القبول\

النفقة الخاصةقناة القبول

النفقة الخاصة

االسم

وفاء جبار هادي جياد

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

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 يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---47.31738774جيدجيد62.18983.92852.5962682135الانبى31218/10/1992

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---72.72متوسطجيد82.8no49.2الانبى31308/11/1987

انبى31409/01/1985

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
25/9/2012آخر شهادة ف

77.277no49.4مرشح حسب الخطة---68.9139متوسطمتوسطnoمقبول

ذكر31501/06/1984

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
10/6/2012شهادة ف

79.9no42مرشح حسب الخطة---68.53جيد جداجيدnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---66.0827متوسطجيد74.861no45.6الذكر31625/12/1983

ي
ضح مهدي جابر شمحز

حيدر طالب محمد علي رضا

ز حسن حنتوش سعيد معي 

\مكان التقديم دكتوراه\فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

هاله محسن مطر خباط

\مكان التقديم ماجستت \جراحة بيطرية\فرع الجراحة والتوليد\كلية الطب البيطري\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

رؤى عماد حميد جوده

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر31720/06/1980

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
10/2/2010آخر شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---54.15889662جيد جداجيد جدا65.377.07958.6841380343.6

مقبولnoمرشح حسب الخطة---51.86119019جيدامتياز66.32388.75353.9445574247الذكر31820/03/1992

ذكر31915/04/1987

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
28/6/2011آخر شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---51.44485702جيد جداجيد جدا75.78383.03664.5783671820.8

ذكر32024/04/1986

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
6/3/2016شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---50.72889643جيدجيد68.73581.49459.3555663330.6

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

انبى32127/10/1984

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
23/11/2010شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---53.63212731جيدجيد جدا55.61972.6452.188753357

انبى32204/09/1988

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
14/2/2013شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---51.57343057متوسطجيد جدا57.69985.47648.1763293959.5

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---54.69967023متوسطجيد جدا73.73287.93660.3566717641.5الانبى32315/10/1993

مقبولnoمرشح حسب الخطة---43.1003054مستوفمتوسط62.77284.12853.0004362920الانبى32427/12/1989

\مكان التقديم دبلوم عال\فرع طب االشة\كـلية الطب\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

النفقة الخاصة

االسم

جيهان عدنان عبد هندي
ز نور محمد علي حسي 

االسم

ي
اشاء طه حميد شمحز

اثمار حمزه خطار كاظم

\مكان التقديم ماجستت \قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة القادسية\الجامعات قناة القبول\

النفقة الخاصة

االسم

جالل محمد زهدي جالل سليمان

ز عبد الهادي عبد االمت  علي محمد حسي 

سنان قيس خيون المعارج

سعد سالم محل جواد

\مكان التقديم ماجستت \فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة القادسية\الجامعات قناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---53.59760633مستوفمستوف76.05781.18965.8537233325الانبى32526/12/1994

ذكر32631/03/1982

ي وزارة االعمار 
ز
موظف ف

واالسكان والبلديات واالشغال 

ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
ز
30/7/2009شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---47.35107381جيدمستوف65.36580.09857.1443911524.5

مقبولnoمرشح حسب الخطة---43.26299353جيدجيد جدا60.39379.18453.232847920الانبى32719/08/1993

مقبولnoمرشح حسب الخطة---40.85332602جيدجيد53.72674.76449.3618943121الانبى32830/11/1991

5عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---58.71188731مستوفجيد71.48586.41859.2312675957.5الذكر32901/10/1994

ذكر33019/04/1986

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
10/6/2012شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---52.71266627متوسطجيد72.86787.0160.0895232435.5

مقبولnoمرشح حسب الخطة---49.23957563متوسطجيد60.32686.41849.9851080447.5الانبى33110/11/1993

ذكر33222/07/1980

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

15/3/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---47.65557646مستوفجيد جدا55.54573.26451.7936806638

ذكر33304/07/1989

ي وزارة الصحة 
ز
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ز
26/7/2013شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---47.26396078مستوفجيد جدا61.9179.8754.2342296931

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر33419/10/1990

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

12/11/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---61.37050565متوسطمتوسط80.6787.5466.2435795150

مقبولnoمرشح حسب الخطة---58.5611016جيدجيد72.79979.57163.9444308546الذكر33503/02/1994 ارسالن عباس جابر مهدي

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

االسم

ليث حيدر عجه محذي

خالد محسن عطيه جبت 

عبدالعزيز علي شاكر محمد

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

محمد حمزه حليم جت 

محمد صارم حمزه عبدنور

شهد علي مهدي هاشم

االسم

دعاء قاسم كامل شناوه

رائد كريم مالك كاظم

رواء جفات حسن كاظم

ي
نورس عدنان عناد ثويبز

\مكان التقديم ماجستت \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة القادسية\الجامعات \

\مكان التقديم ماجستت \قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

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 يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

انبى33618/03/1986

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

27/11/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---63.58096864متوسطجيد86.491388.917570.2585266348

ذكر33713/10/1988

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

21/1/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.55537988متوسطمستوف79.1689.0864.2219712652

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---52.94250866جيدجيد جدا64.1778.7756.7750123844الانبى33830/11/1992

مقبولnoمرشح حسب الخطة---52.58265918جيدجيد جدا59.2372.9555.4037988346الذكر33914/05/1994

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

ذكر34004/05/1979

ي وزارة االعمار 
ز
موظف ف

واالسكان والبلديات واالشغال 

ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
ز
22/9/2016شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---62.986جيدامتياز69.9269.9267.4852.5

مقبولnoمرشح حسب الخطة---58.22059602متوسطجيد67.77479.4459.6008514655الذكر34118/11/1993

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

مقبولnoمرشح حسب الخطة---47.13271576جيدجيد62.46876.98356.1895939526الذكر34217/01/1991

ذكر34321/01/1981

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

28/6/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---42.69616866متوسطجيد58.94879.33751.8873838121.25

مروان احمد غازي محمد

النفقة الخاصة

االسم

احمد ظافر عبد الصاحب كاظم

حيدر جليدان كاظم راجح

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

النفقة الخاصة

االسم

\مكان التقديم ي\كلية الهندسة\جامعة القادسية\الجامعات
ز
ماجستت \قسم المدئ النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

عمار كريم جاسم حمادي

ز عباس زهراء نزال حسي 

احمد صالح فاهم كاظم

االسم

اشاء سعدون لفته كزار

زياد مجيد جبار فاضل

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

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

النفقة الخاصةقناة القبول

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2019-2018للعام الدراسي  نتائج التر

5عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب  ز يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكلت 
 
الموقف النهائ

انبى34417/04/1985

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

2/12/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---52.53980529جيدجيد67.86390.95654.2711504148.5

ذكر34523/06/1989

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

15/11/2015

مقبولnoمرشح حسب الخطة---52.18298242جيدجيد جدا68.567983.813358.0471177438.5

انبى34601/08/1973

ي وزارة التعليم العالي 
ز
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
ز
14/4/1996آخر شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---51.8401164جيدمستوف67.0283.8956.7001662940.5

انبى34722/12/1986

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

2/12/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---51.7005542متوسطجيد62.94984.30353.0722202948.5

ذكر34820/02/1987

بية  ي وزارة التر
ز
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
ز
بعد آخر شهادة ف

29/11/2011

مقبولnoمرشح حسب الخطة---48.92188294متوسطجيد60.73886.26650.388404245.5

االسم

سماح فاضل جابر عبد

مرتضز محمد جابر حمد

لقاء طارق هادي محمد جواد

انسام عباس علي كسار

عثمان رهيف مدلول عبيد

\مكان التقديم ماجستت \قسم الرياضيات\كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\
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