
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة القادسٌة

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر110/01/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

12/10/2014شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---80.76483.6245071.5348

ذكر218/09/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

22/12/2015آخر شهادة فً 

79.5no38ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر304/12/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

12/12/2016شهادة فً 

87.08no31ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

6عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر126/01/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

12/1/2017شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---73.22383.13862.342772785961.33994095

ذكر231/03/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/8/2012شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---79.48986.73765.694102275060.98587159

ذكر320/07/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/8/2012شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---73.54186.73760.778346376160.84484246

nonoمرشح حسب الخطة---67.79281.69558.438911326660.70723792الذكر423/03/1993

ذكر507/07/1981

موظف فً وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/1/2008

nonoمرشح حسب الخطة---63.9683.59354.246791845855.37275429

ذكر627/10/1981

موظف فً وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

22/10/2012

nonoمرشح حسب الخطة---63.39881.03254.968613445354.37802941

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.95383.75160.9447520147ًالذكر717/03/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.42381.69564.1550492245ًالذكر828/04/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.9788.3658.7179413849ًالذكر925/01/1992

انثى1018/04/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

15/3/2012آخر شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس61.10783.13852.027092842ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.93584.45256.3627700445ًالذكر1125/02/1992

النفقة الخاصةقناة القبول

\مكان التقدٌم دكتوراه\كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\جامعة القادسٌة\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

بشٌر محمد فرحان طعان

احمد رٌاض راضً جابر

اوس ٌوسف خلفه منسً

محمد قاسم فلغوص جبر

\مكان التقدٌم ماجستٌر\كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\جامعة القادسٌة\الجامعات \

االسم

منتظر نجاح حسن جبار

احمد تكلٌف جبار ٌوسف

علً فالح حسن موسى

مرتضى تحسٌن جواد كاظم

رسول عنون عباس وجالن

حٌدر عماد محسن حسانً

صادق جعفر حسن ثجٌل

حٌدر مهدي اهوٌش مزهر

رشا حسٌن احمد حسٌن

كرار شامل داود هالل
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة القادسٌة

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1206/03/1978

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

22/9/2008شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس59.28583.59350.2817550741ً

ذكر1329/08/1988

موظف فً وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/10/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.37186.73757.3320279347ً

انثى1428/04/1982

موظف فً دٌوان الوقف الشٌعً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/12/2008

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.02783.59356.8480255941ً

ذكر1510/08/1981

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/2/2008شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس59.83681.03251.8802163146ً

محمد حمزه ردام هدار

زٌد علً صالح حسن

هند ناجً سلمان جبر

وسام حسن جوده شمٌرد
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