
2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

100

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---71.69383.17361.021971945358.61538036الذكر117/8/1997

nonoمرشح حسب الخطة---70.60483.17360.095062385157.36654366الذكر220/6/1996

nonoمرشح حسب الخطة---64.2984.62854.05638245554.33946768الانبى323/3/1994

ي---60.61167.09760.319448964355.12361427الذكر410.12.1993
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---64.6979.6456.786513064653.55055914الذكر509.03.1989
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---66.66883.17356.74490994051.72143693الذكر631/5/1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---74.12191.0159.25159932950.17611951الذكر701.01.1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---80.96690.4664.993876745060.49571372الذكر106.09.1998

ي---70.05479.92961.33614264556.43529982الذكر215/8/1992
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---71.75787.70458.847874464153.49351212الذكر313/2/1991
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---71.8785.75559.871762143251.5102335الانبى406.10.1996
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---68.30589.71155.145717513850.00200226الانبى529/1/1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---63.27385.49252.823466863447.1764268الانبى607.01.1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر111.07.1982
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
28/4/2020شهادة ف 

79.444no4970.3108---ي
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---70.885.858.958741266560.77111888الانبى126/9/1990

ذكر223/5/1983
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
10/11/2013شهادة ف 

ي---65.8477.0859.16887394855.81821173
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---64.9783.0355.366912864752.856839الانبى319/12/1992
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر411.01.1985
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
1/12/2011شهادة ف 

ي---60.4586.650.014347584247.6100433
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

االسم
رند بالسم هادي علي

طالب جعفر تايه خليف

نور عبد كوكز حميدي

محمد مدلول عيال شنير 

النفقة الخاصة

االسم

حيدر سامي جاسم علي

\مكان التقديم ماجستتر\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

طاهر جاسم محمد جاسم
عبد الغفار سمتر عباس مراد
حوراء فالح فضاله عبود
ي حمزه عبيس حسير  سج 
مهند عبد هللا جاسم محمد

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

االسم
محمد اياد رفيق حسون

احمد يوسف مهدي سعد
هدى علوان عبد غافل

علي احسان عبد علي عباس
عباس رياض جابر محيسن
هشام احمد دريب كاظم

احمد عبد الحسن نايف مسمار

قناة القبول

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

االسم
علي عباس مويل غايب

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

[Pagesمن  [Pageصفحة  Time] Date]



2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر115/2/1983
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
15/2/2007شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---71.01379.31962.517430085058.76220106

ي---69.1782.9259.001376034554.80096322الانبى211.07.1983
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر307.01.1979
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
8/5/2005شهادة ف 

ي---64.43775.49758.784455644554.64911895
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---64.682.655.254116222144.97788136الانبى418/5/1981
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى515/2/1977
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
1/10/2006شهادة ف 

ي---60.25278.50853.436159422444.6053116
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---66.18382.57956.61828661443.83280062الانبى628/5/1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---60.4784.73150.801016071339.46071125الذكر715/4/1985
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---72.77889.59658.809036365457.36632545الانبى116/3/1997

nonoمرشح حسب الخطة---59.03380.01151.648802555552.65416178الانبى219/9/1995

ي---79.82786.34366.183427322854.72839913الانبى323/12/1993
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---70.45681.26260.965135832650.47559508الانبى401.02.1992
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---62.56980.21754.642087942746.34946156الانبى525/7/1992
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---56.51881.61148.755959673143.42917177الذكر602.11.1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---57.24981.61149.386565962742.67059617الذكر705.03.1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---57.586.7247.527675281537.76937269الذكر803.09.1992
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

دعاء احمد عبد الحسير  عبود
مروه علي جدوع مظلوم

محمد عبدالعباس جت  شبيب
علي فريض منادي اليم
يف خضتر هادي طالب شر

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم
مريم حسير  علي عبد
زينب احمد عباس كاظم
ي
ايات سمتر عبد عوف 

ماهي شيماء فيصل مراد شر

والء نارص عزوز محمد

رفل عبدالرضا كاظم عبد
ناظم حمزه عبيس علي

\مكان التقديم ماجستتر\قسم علم االجتماع\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات \

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

زهتر هادي دلول حمادي

شيماء عليوي طعمه مله

مهند محسن هاشم حمد

\مكان التقديم ماجستتر\ادب\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات \

[Pagesمن  [Pageصفحة  Time] Date]



2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى107.08.1994
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
26/11/2018آخر شهادة ف 

ي---89.1189.1172.27754564.09425
ي حال القبول كونه مرقن قيد --- noمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

noعل نفقته الخاصة ف 

انبى205.07.1978
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
11/3/2003شهادة ف 

ي---63.67679.68455.874323533148.41202647
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---65.6469252.088673911540.96207174الذكر307.02.1993
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---80.555no56.3896.00058.189نعمذكر101.01.1967
ال يؤثر2تنافسيمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى107.05.1976
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
12/7/2016آخر شهادة ف 

ي---78.57682.84567.0675017230.556.0972512
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---71.23482.14861.165611554155.11592809الانبى201.01.1995
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---75.92893.79459.4579366339.553.47055564الانبى321/8/1997
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

انبى407.10.1982
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
31/12/2008شهادة ف 

ي---66.8784.3156.374717414352.36230219
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---67.76189.01255.003095463248.10216682الانبى527/7/1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---67.73287.27155.7385596925.546.66699179الانبى628/9/1992
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---65.85385.10855.1511524326.546.5558067الذكر709.01.1991
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---65.97686.26754.7334194825.545.96339363الانبى824/5/1988
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---60.91582.14852.3051243529.545.46358704الانبى917/5/1994
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر1002.01.1991
ي مجلس محافظة 

موظف ف 
ة بعد آخر  كربالء والمباشر

ي 
29/2/2016شهادة ف 

ي---57.995.4244.814551463541.87018602
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---56.3182.22248.3201601220.539.97411208الذكر1119/7/1982
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

حمزة كريم حاتم عزيز
نور حسام محمد علي حميد
ساره حسن هادي حمود

سجاد عليوي جاسم موس

حيدر كاظم عبد فرحان

زينب عباس شاطي دخيل

ي رغيف رسل فاضل ناج 
مرو ج كاظم هاد ي نارص

جنان غازي عبد عون علي

زينب عبدالزهرة كاظم بري    ج
رجاء جبار هلول ال داودي

صباح حسير  شناوة ثامر

\مكان التقديم ماجستتر\ادارة\ادارة اعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

\مكان التقديم دكتوراه\ادارة\ادارة اعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

نبا نعمه كركان خباله

امل ماجد كريم حسير 

ي احمد حسير  احمد متر

\مكان التقديم ماجستتر\قسم علم النفس\كلية االداب\جامعة القادسية\الجامعات \
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---64.04380.58955.745080993549.52155669الذكر124/1/1993
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر205.04.1976
ي مجلس محافظة 

موظف ف 
ة بعد آخر  القادسية والمباشر

ي 
31/7/2007شهادة ف 

ي---65.1672.0261.527434052049.06920383
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر309.12.1988
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
30/4/2012شهادة ف 

ي---66.92181.22757.924064862848.94684541
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---58.55474.87653.73914643748.71740248الانبى408.04.1994
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---55.47789.64544.811856953742.46829986الانبى525/12/1986
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر603.05.1982
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
11/1/2009شهادة ف 

nonoتنحية---خطا بيانات60.5378.9653.46203394

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---80.916no5673.4412الذكر107.01.1959

ي---77.66no4969.062الذكر201.01.1964
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---63.74888.51251.9479363741.548.81355546الانبى101.10.1984
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

انبى217/11/1981
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
22/2/2001شهادة ف 

ي---61.62781.78853.0815922829.546.00711459
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---57.45581.76849.496687093645.44768096الانبى305.09.1989
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---62.57991.49149.844288753144.19100213الذكر411.06.1992
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---60.23592.77247.522747763543.76592343الذكر525/7/1987
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---56.44384.72247.4214603232.542.94502223الانبى628/1/1986
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر713/7/1984
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
1/12/2011شهادة ف 

ي---56.77583.02548.3852585826.541.81968101
nonoغتر مرشح فرز ثائ  اباذر جبار علي عويد

ف هبه نعيم مغتر مشر

بلسم علي طالب بشات

دنيا علي فاضل كاظم
حيدر سامي عبودي افري    ج
عقيل تركي كتاب عبيس

ختام عبد الحسير  رفيس عبد النور

صبجي عواد نارص حسير 

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

االسم

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

االسم
قادر كاظم نارص حسير 

علي حسير  جابر سهيل

فريد جخن كريم ديري

حيدر ناظم محمد علي فليفل

مب  قاسم شمران صجم
اشواق طالب داود طراهيم

عالء عبد الحسير  حلواص عنت 

\مكان التقديم ماجستتر\قسم االحصاء\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم
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جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر121/10/1985
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
12/7/2016شهادة ف 

ي---77.1594.360.194180814956.83592656
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر202.03.1992
ي وزارة الزراعة 

موظف ف 
ي 
ة بعد آخر شهادة ف  والمباشر

19/1/2017

ي---73.47690.59458.921354463952.94494812
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر302.04.1984
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
10/10/2017آخر شهادة ف 

ي---75.9194.7259.04823483551.83376436
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---71.3990.59457.248564093349.97399486الانبى401.06.1994
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---67.88592.26453.759704873548.13179341الانبى501.03.1997
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---64.77483.20655.117375683147.88216298الذكر608.02.1989
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---72.40187.83459.314927692147.82044938الذكر726/6/1991
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---71.07186.56858.816982972247.77188808الذكر823/3/1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---60.04688.60948.894062722842.6258439الذكر909.01.1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر113/7/1983
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
20/12/2016آخر شهادة ف 

ي---86.58992.29168.558108052555.49067563
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

انبى201.01.1985
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
1/7/2014آخر شهادة ف 

ي---86.5294.02467.639529482554.84767064
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر306.02.1985
ي وزارة المالية 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
18/10/2012شهادة ف 

ي---74.7687.91861.206890742951.54482352
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---72.27892.1757.27857023650.89499914الانبى430/5/1986
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر510.07.1985
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
24/11/2008آخر شهادة ف 

ي---78.40887.91864.193551221950.63548585
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---70.11292.27155.520435333850.26430473الانبى608.08.1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---73.59891.98858.403630972849.28254168الذكر728/4/1997
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر830/1/1985

ي وزارة االعمار 
موظف ف 

واالسكان والبلديات واالشغال 
ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
4/12/2007شهادة ف 

ي---61.9684.3752.209212993847.94644909
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---72.7592.7257.418518122347.09296268الذكر909.09.1991
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

علي رعد جواد عبد الكاظم

مروة جبار كاظم نذير
مصطف  محمد جاسم محمد

زيد هادي عبد ابراهيم

حمزه محمد عبدالصادق عون

النفقة الخاصة

االسم

عالوي شهد دحام حسون

اشاء منذر كريم عباس

حيدر ثامر حبيب ظاهر

صبا تكليف جاسم حسير 

جابر براز عاشق ميجل
علي مهدي فرحان طوفان
اكرم تركي مظلوم عبد

\مكان التقديم ماجستتر\محاسبة\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة القادسية\الجامعات قناة القبول\

كاظم غازي خضتر كزار

احمد مهدي كاظم حسن

ابراهيم بركه حمادي زبير 

ميالد محمود عبد الحسن زغتر
زهراء حسير  علي حسير 

ي حسير 
عمار عبد الحسن عائر

\مكان التقديم ماجستتر\قسم المالية والمرصفية\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم
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ي---71.44595.35655.323496742746.82644772الانبى1022/4/1982
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---66.15488.51153.908996322645.53629743الانبى1128/10/1992
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

#BEZUG!17/10/1993ي---64.07788.46752.234448892744.66411422الذكر
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

#BEZUG!12.05.1990ي---63.2692.8949.86602813144.20621967الذكر
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

#BEZUG!05.03.1994ي---63.494695.048949.274667793244.09226745الذكر
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

#BEZUG!23/12/1987ي---58.70792.56846.386952233342.37086656الانبى
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

#BEZUG!12.10.1994ي---59.42191.80447.218218932741.15275325الذكر
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

#BEZUG!02.01.1995ي---61.23492.53948.394009892240.47580693الذكر
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

#BEZUG!26/8/1995تنحية---خطا بيانات74.2792.7258.61819025الذكرnono

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر108.04.1978
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
9/9/2020شهادة ف 

78.722no5671.9054---مرشح حسب الخطةnono

ذكر220/10/1967
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
18/3/2018آخر شهادة ف 

88.75no4477.325---ي
no درجة عل اساس المفاضلة كونه حاصل عل لقب مدرس مساعد2تم اضافة  --- noمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---71.78881.91861.763987725459.4347914الذكر101.05.1997

nonoمرشح حسب الخطة---69.70383.13859.345810625658.34206744الذكر217/8/1988

nonoمرشح حسب الخطة---69.30582.72359.21605095257.05123563الذكر330/10/1997

nonoغتر مرشح---63.32581.69554.588211876256.81174831الذكر414/11/1996

nonoغتر مرشح---60.82982.07852.262855646656.38399895الذكر505.02.1992

nonoغتر مرشح---66.63581.91857.330519335456.33136353الذكر620/4/1995

nonoغتر مرشح---59.42181.69551.222836766856.25598573الانبى714/5/1996

nonoغتر مرشح---66.07383.75155.964346175655.97504232الذكر819/2/1991

ذكر922/9/1988
ي هيئة الحشد 

موظف ف 
ة بعد آخر  ي والمباشر الشعب 

ي 
16/3/2016شهادة ف 

nonoغتر مرشح---66.45784.45255.960269045455.37218833

nonoغتر مرشح---62.31484.45252.47164645854.13015248الذكر1020/8/1989

ي---69.16381.69559.620757964655.53453057الذكر1101.03.1997
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---68.37183.62457.972760523450.78093237الذكر1208.12.1980
nonoغتر مرشح فرز ثائ  علي نوري عبد الجبار مزعل

حسير  علي هادي ابيدي
ي
حنير  وليد عبدالحسير  شمج 
كاظم مهدي كشيش كاظم

ي سهيل ي محمد ناج  ناج 

خليل ابراهيم عبدالواحد حسن
عادل كامل مرجون عبود

االسم
علي نضال موس مجدي
سالم محسن عريف عزيز

ضياء الدين موفق جبار بريو

حسن زاهر مجيد علي
محمد احمد عبد مسلم علي

النفقة الخاصة

االسم

ي حبيب محمد
احمد راض 

حيدر زغتر علوان عبود

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

جعفر عبد هللا فاضل ياش
علي نعمه عزوز عطيه

مصطف  كاظم حسير  عطشان

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

زينب علي عناد جبار
احمد ماهر دينار عباس
مصطف  جواد عبيد حمزه
ي حزام

عبدهللا سفاح الف 
علي عيس شمور سيمان

شيماء وحيد حمزه عطيه
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ذكر1308.01.1987
ي وزارة الشباب 

موظف ف 
ي 
ة بعد آخر شهادة ف  والمباشر

13/9/2012

nonoتنحية---خطا بيانات65.86483.13856.07724877 مرتض  فالح تكليف رحم
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى127/3/1974
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
23/9/2020شهادة ف 

78.66no4869.462---ي
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى122/11/1983
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
5/8/2007آخر شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---77.9879.4268.588427356467.21189914

ي---66.8280.7758.069367964052.64855757الذكر218/11/1986
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---63.3186.2352.537461733747.87622321الانبى317/9/1984
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر125/10/1984
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
23/7/2014شهادة ف 

ي---73.1587.4460.116182533953.78132777
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---62.5881.5654.009394312946.50657602الذكر210.08.1993
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر107.01.1978
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
1/10/2015شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---60.4674.0755.92774476658.94942129

nonoمرشح حسب الخطة---64.6680.6856.236888945756.46582226الانبى223/9/1991

nonoمرشح حسب الخطة---61.1283.4351.909509776355.23665684الانبى304.12.1993

االسم

علي عبد الحسن نعمه سلمان

ي عواد عبدالحسن يازع
هائ 

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\طرائق تدريس التاري    خ\قسم التاري    خ\ك لية التر النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

سهاد جاسم محمد سلمان

حارث هشام حليم كشاش

مريم بيان طالب باهض

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\التاري    خ الحديث والمعارص\قسم التاري    خ\ك لية التر \

االسم

فاضل شاكر حسن جياد

ايناس جواد كاظم حمزه
هدى عبدعلي مهنه جت 

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

منال غفار حسن علوان

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\التاري    خ االسالمي\قسم التاري    خ\ك لية التر النفقة الخاصةقناة القبول\

النفقة الخاصةقناة القبول

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات دكتوراه\التاري    خ االسالمي\قسم التاري    خ\ك لية التر \
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ذكر412.05.1978
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
10/3/2005شهادة ف 

nonoغتر مرشح---62.2679.3554.796253945253.95737776

nonoغتر مرشح---61.3480.7753.307019315453.51491352الذكر529/4/1980

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى109.04.1976
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
27/12/2018آخر شهادة ف 

ي---74.211673.51968.55293558.48703
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر204.03.1977
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
27/3/2002شهادة ف 

ي---68.4278.4360.723513322449.70645933
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر315/7/1978
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
3/3/2005شهادة ف 

ي---74.7186.4961.867464162049.30722491
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---63.6378.4356.472334882948.23063442الذكر422/2/1977
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى509.05.1977
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
13/11/1999شهادة ف 

ي---67.8793.5753.234465913547.76412614
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى611.06.1976
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
22/11/1999شهادة ف 

ي---65.8186.1154.665251132746.36567579
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---60.0683.5950.940349922643.45824495الذكر713/3/1994
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---59.9485.7149.951748342843.36622384الذكر818/5/1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

nonoدعم مالكات طبية- مرشح خارج الخطة ---659351.196236562142.13736559الذكر916/3/1995

ي---60.288.549.061299442441.5429096الذكر1010.11.1990
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---62.9288.551.27802261841.29461582الانبى1118/4/1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---54.05694.25642.189097612135.83236832الذكر1221/3/1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى110.03.1983
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
2/11/2005آخر شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---64.04284.32453.984267857660.58898749 عال مجيد حميد سعيد

منتظر علي جوده مروح
محمود جواد كاظم بجاي
احمد عبدالكريم هادي حسير 
زهراء عبد االمتر محمد عبد
سفيان وليد عيفان كصب

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات بيوية\ك لية التر ماجستتر\تكنلوجيا التعليم\قسم العلوم النفسية والتر \

ي
سهيله عبد العباس جياد باسر

حسن حاتم علي خضتر

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\قسم الرياضيات\ك لية التر قناة القبول\

النفقة الخاصةقناة القبول

نجالء عدنان هادي محمدجواد

االسم

احمد موس عاجل كاظم

لفته حسير  حسان معيلو

سعد عزيز نعمه هاشم

صبا هادي عباس محمد

النفقة الخاصة

االسم

احمد جواد جابر حسير 

جواد كاظم علي هليل

[Pagesمن  [Pageصفحة  Time] Date]



2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

انبى205.12.1985
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
17/6/2015آخر شهادة ف 

no (%10)خارج النسبة المقررةغتر مرشح ---67.75889.88854.629736747159.54081572

nonoمرشح حسب الخطة---63.176.6256.952238325456.06656682الانبى305.06.1985

ي---69.2386.0857.520092944854.66406506الانبى414/12/1995
nono مرشح حسب الخطة فرز ثائ 

انبى506.06.1983
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
22/4/2015آخر شهادة ف 

ي---71.88488.89558.40297033350.78207921
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---63.41297.43348.39433613243.47603527الذكر610.02.1989
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

nonoتنحية---خطا بيانات55.1483.1546.94194528الذكر703.10.1976

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر105.12.1984
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
7/11/2006شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---72.6878.7364.327754355360.92942805

ي---71.7782.8961.234815124756.96437058الانبى220/2/1982
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---76.5386.7263.257269373955.98008856الانبى304.09.1993
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---73.0288.6859.425500684254.19785047الانبى404.09.1989
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---69.6989.7256.259994434853.7819961الانبى518/3/1997
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---66.885.5555.74149623850.41904734الانبى625/11/1986
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---67.8289.7254.750363353147.62525435الذكر701.03.1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---62.2595.0548.30842324547.31589624الانبى805.01.1994
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---61.2885.5551.135312683746.89471888الذكر910.01.1990
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---60.7489.7249.034754793745.42432835الانبى1012.04.1991
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---66.483.856.218138425054.3526969الانبى128/4/1995

nonoمرشح حسب الخطة---58.1977.3452.167101765151.81697123الانبى207.02.1978

nonoمرشح حسب الخطة---58.0786.3548.142282865048.699598الذكر321/4/1991

ي---71.5688.6758.241866474253.36930653الانبى427/1/1989
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---64.55985.73353.790946164450.85366231الذكر530/6/1991
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---56.6981.5848.917535554648.04227488الذكر614/3/1986
nonoغتر مرشح فرز ثائ  نعمه حميد نعمه حسير 

االسم
فرح عبدالكريم خضتر عباس
هب حسن صباح كشيش شر
جميل عباس طراد سلمان
دعاء عماد غانم فرحان
علي ياسير  عبد هللا ياسير 

ميس ثائر محمود رشيد

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ياء\ك لية التر ياء\قسم الفتر  ماجستتر\طرائق تدريس الفتر  النفقة الخاصةقناة القبول\

ثريا حسن جاري خريمط
تبارك عادل جاود كاضم

غفران عبد الرضا عبد عون مشكور
مجتب  عدنان فليح حسن
هدير برهان حسير  نادر
صائب نبيل جميل محمد

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

مهند خالد عبد حسون

نضال مزي  هر فتول مفيد
دعاء سامي محمد حمزه

نور محمد هادي جبار

رشا عواد حسير  فرج

مرتض  محسن عبد هللا غمر
علي مطرود كاظم حمزه

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات بيوية\ك لية التر بوي\قسم العلوم النفسية والتر ماجستتر\علم النفس التر \

ساره نوري دكمان خرص 

نور محمدعلي جعفر صابر
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى116/1/1981
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
15/2/2005شهادة ف 

ي---64.9478.1657.777988743851.84459212
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر214/8/1978
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
29/12/2004شهادة ف 

ي---62.0486.1651.512785524148.35894986
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر307.01.1979
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
24/11/2009شهادة ف 

ي---63.7587.6952.287140783948.30099855
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر425/10/1977
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
14/3/2005شهادة ف 

ي---54.02283.59345.818014214846.47260994
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---64.987.6953.230359792945.96125185الذكر516/9/1986
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى604.07.1984
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
27/12/2007شهادة ف 

ي---59.5981.0151.676909952844.57383696
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر107.01.1985
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
3/12/2007شهادة ف 

ي---70.6777.663.2022938123.8351.39060567
ي حال القبول كونه مرقن قيد --- noمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

noعل نفقته الخاصة ف 

ي---71.2981.7261.4409532619.3348.80766728الانبى229/10/1998
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---60.483.6551.2028093227.6644.13996653الذكر321/1/1992
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---60.2383.4251.1579555324.4943.15756887الانبى423/11/1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---63.7481.4455.0681041310.6641.74567289الانبى502.12.1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---60.2881.8451.8979569917.9941.72556989الانبى608.01.1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

مروه حسير  حبيب يوسف
عصام محمد وفقان حشل

مسار محمد عبدالحسير  حسن
مناهل صالح عبداالمتر مخيف

مريم حسن حاتم جت 

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\قسم الكيمياء\ك لية التر النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

سامر علوان طرير جت 

امال رحيم عبد علي

رعد مظهر احمد عيس

علي كاظم شنوف حسير 

احسان رزاق شياع عطيه

يوسف عباس جاسم محمد

منهل حميد جاسم سلطان

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ياء\ك لية التر ياء\قسم الفتر  ماجستتر\فتر  النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---65.3483.6655.3859203962.557.52014427الانبى111.11.1989

nonoمرشح حسب الخطة---71.1688.5357.9797661855.557.23583633الانبى229/9/1998

nonoمرشح حسب الخطة---61.47280.29553.646846755052.55279273الانبى327/6/1988

ي---75.0188.5361.116670343753.88166924الانبى403.09.1989
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى519/3/1980
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
1/12/2002شهادة ف 

ي---65.2575.3159.6334401133.551.79340808
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---64.75184.50954.4978708238.549.69850957الانبى627/9/1997
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---65.7585.1955.0277101236.549.46939708الانبى721/7/1994
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---57.9876.9752.159024944349.41131746الذكر813/8/1980
ي حال القبول كونه مرقن قيد --- noغتر مرشح فرز ثائ 

noعل نفقته الخاصة ف 

ي---70.0688.5357.0835078530.549.1084555الانبى923/3/1998
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---64.5782.4855.28532253248.29972575الانبى1006.06.1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---60.7582.1752.1535463647.3074822الانبى1125/4/1994
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---63.7582.0954.7668336624.545.68678356الانبى1211.01.1989
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى1307.02.1976
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
8/11/1999شهادة ف 

ي---57.4382.3349.2354302834.544.8148012
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---61.95387.10951.0488694527.543.98420862الانبى1425/11/1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---59.4882.4850.9272259926.543.5990582الانبى1506.04.1997
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---56.3983.8547.7230217724.540.75611524الانبى1627/5/1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---75.5687.0262.305306835459.81371478الانبى128/10/1995

nonoمرشح حسب الخطة---62.3483.3752.972549487058.08078463الذكر208.10.1995

ي---60.3687.9449.408853764447.78619763الذكر301.02.1984
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---60.1184.4350.625036423646.23752549الانبى429/11/1997
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

رشا فالح حسن عبد
كرار جبار محيسن علي

علي عبد الزهرة عبد السادة عبود
ي شاكر

نها محمد تفر

نور محمد مريد عراك

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\ادب\قسم اللغة العربية\ك لية التر النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

تقوى عبد الزهره شعالن فليح
سكينه فاضل محسن حسن
زينب عبد العالي مظهر محبس

عروبه محمد زايد جياد

دعاء عبدالحسير  عبدهللا نارص
زينب نعمه عزوز عطية

مروه حازم عكاب شحان

رنا عبد الكاظم نور حسن

شى فاضل حمزه سعود
نغم علي عبد غانم

محمد حميد مزهر حميد
تفر عبداللطيف شنشول دكان

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم
افكار هادي ابراهيم مجيد
عذراء قاسم رباط عودة
دعاء هادي عبس حسير 

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ية\ك لية التر ماجستتر\لغة\قسم اللغة االنكلتر  \

[Pagesمن  [Pageصفحة  Time] Date]



2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى123/9/1976
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
26/12/1998شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---70.3481.8460.55909586160.69136706

انبى219/7/1983
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
12/2/2007شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---67.7779.4159.613448246160.02941377

nonoمرشح حسب الخطة---58.7987.1248.438317267054.90682208الانبى301.09.1972

nonoغتر مرشح---63.3786.1352.629914375453.04094006الذكر425/10/1993

nonoغتر مرشح---64.48587.86452.817166425252.57201649الذكر521/12/1983

ي---62.5682.1153.73523814551.11466667الانبى610.02.1983
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---65.0987.1253.629019744450.74031382الانبى720/2/1988
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---62.0781.4253.634670234250.14426916الانبى811.12.1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---61.287.850.151936224749.20635535الانبى925/4/1994
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---58.1389.1147.149490244045.00464317الانبى1019/12/1994
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر105.04.1981
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
17/5/2020شهادة ف 

80.6no2162.72---ي
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ  احمد عطيه حيدر سلمان

رمله محمد جاسم محمدحسن

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات دكتوراه\لغة\قسم اللغة العربية\ك لية التر النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

ليث حميد حاكم عبدهللا
علي يعقوب زيد جاسم
ي زينه محمد باقر ناج 

ي يوسف
مها عبد الجواد عوف 

نور طراد علي ساجت
ايمان جاسم جفات حسير 

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

عروبه طعمه نغيمش معن

زينه جاسم محمد ابطيلي

ى خلف نارص عكاب بشر

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\طرائق تدريس اللغة العربية\قسم اللغة العربية\ك لية التر \
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---70.786.2258.674768045056.07233762الذكر130/3/1970

ي---73.990.4159.344372864053.541061الذكر213/10/1980
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---68.478.8860.456997972951.01989858الانبى306.05.1979
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---68.3487.9455.941038213950.85872675الذكر406.04.1992
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---64.3582.1155.272739312546.19091752الذكر511.04.1980
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---65.7290.0352.92894484249.65026136الذكر103.03.1987
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---62.98992.78249.691872884849.18431102الانبى201.01.1997
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

انبى312.06.1976
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
29/10/2001شهادة ف 

ي---60.25684.88250.557979884448.59058591
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---62.9188.5751.241782493245.46924774الانبى407.12.1982
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى501.01.1977
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
26/2/2001شهادة ف 

ي---56.42684.88247.344406743643.94108472
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---54.7988.98444.483933524043.13875346الذكر625/10/1985
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---57.5880.2350.279332547557.69553278الانبى125/5/1988

nonoمرشح حسب الخطة---66.584.8555.8118002454.555.41826016الذكر202.09.1982

nonoمرشح حسب الخطة---63.7386.5652.745115535252.52158087الانبى303.10.1991

nonoغتر مرشح---61.94892.78248.870630455550.70944131الانبى414/10/1997

ي---65.2486.5653.9948428844.7551.22139002الانبى506.05.1989
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---64.39684.58254.1662010639.549.76634074الانبى603.12.1980
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى730/5/1979
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
14/8/2002آخر شهادة ف 

ي---62.7787.3951.606220114148.42435407
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---63.9590.3551.377649424047.96435459الانبى805.09.1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---56.6486.5646.8771903943.545.86403327الذكر920/1/1990
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

زهراء اسيود رجه عزوز
كرار عبد الهادي عبد االمتر حمادي

ي علوان
منذر ليلو راض 

اشاء حمودي عبد الصاحب حسان
قطرس جمال خضتر مطر
رويده فيصل جاسم محمد
اقبال هويدي حسير  صكبان

روزة جهاد جت  عبود

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\احياء مجهرية\علوم الحياة\قسم علوم الحياة\ك لية التر النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم
روزة عبد الكريم علوان ياسير 

عائشة حسن عبد الشهيد دحام

سهاد حمد عبد حسير 

رجاء كاظم عباس جليب

ورده مرير عناد جليد

حيدر مدلول غانم نارص

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\طرائق تدريس علوم الحياة\قسم علوم الحياة\ك لية التر النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم
ي
حميد جابر عيال ماض 

عبد االمتر جبار داود سلمان
بسام بدر كاظم مخيلف
اقبال جبار كامل داود
احمد كريم عطيه حمزه
مهدي جمر عيدان مخلص

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\لغة\قسم اللغة العربية\ك لية التر النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى125/2/1983
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
5/11/2005شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---77.1888.5762.865057585059.00554031

انبى221/12/1982
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
7/11/2005شهادة ف 

ي---82.583.7669.87285143.561.9609957
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

انبى315/6/1979
ي وزارة التجارة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
1/10/2012شهادة ف 

ي---67.7982.1958.18731024754.83111714
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---67.35885.67856.14830742948.00381518الذكر101.01.1998
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ال يؤثر2تنافسيمرشح حسب الخطة---66.9579.7558.7124216355.557.74869514نعمذكر101.01.1970

انبى201.10.1990
ي وزارة الزراعة 

موظف ف 
ي 
ة بعد آخر شهادة ف  والمباشر

5/5/2013

ي---73.36287.35860.329785473953.93084983
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---62.2285.152.1119917745.550.12839424نعمذكر315.12.1974
ال يؤثر2تنافسيمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر431/8/1987

ي وزارة االعمار 
موظف ف 

واالسكان والبلديات واالشغال 
ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
13/12/2010شهادة ف 

ي---52.07389.6542.060637063339.34244594
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

االسم
احمد مراد فارس سدخان الزيادي

سحر حمزه نجم عبود

فراس حمزه عمران مكي الكرعاوي

صفاء جاسم حسير  سعيد

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم
موس الكاظم واثق علي عباس

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

االسم

زمان تركي عبد العباس مزهر

ايمان عباس جت  هلول

شيماء حسن جاسم محمد

\مكان التقديم ماجستتر\قسم التقانات االحيائية\كلية التقانات االحيائية\جامعة القادسية\الجامعات \

\مكان التقديم بية\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\علوم الحياة\قسم علوم الحياة\ك لية التر النفقة الخاصةقناة القبول\
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى118/3/1980
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
2/11/2002شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---67.46478.03360.093865136561.56570559

انبى215/5/1982
ي وزارة الزراعة 

موظف ف 
ي 
ة بعد آخر شهادة ف  والمباشر

9/9/2013

nonoمرشح حسب الخطة---56.65282.08848.669870688358.96890947

يذكر305.12.1982
ال يؤثر2تنافسيمرشح حسب الخطة---59.58180.11352.080850345853.85659524وزارة التعليم العالي /موظف ف 

nonoتنحية---خطا بيانات58.69982.56150.2236169الذكر420/10/1980

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى101.09.1969
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
10/7/2014آخر شهادة ف 

no درجة عل اساس المفاضلة كونه حاصل عل لقب مدرس4تم اضافة  --- noمرشح حسب الخطة---76.3684.235674.252

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر103.04.1985
ي وزارة الزراعة 

موظف ف 
ي 
ة بعد آخر شهادة ف  والمباشر

1/4/2015

nonoمرشح حسب الخطة---57.8180.11350.53278666354.27295062

انبى219/8/1981
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
3/5/2015آخر شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---64.48386.59453.353699176255.94758942

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي وزارة التعليم العالي ذكر125/12/1978
موظف ف 

ال يؤثر2تنافسيمرشح حسب الخطة---59.09981.39851.0772397859.1540673والبحث العلمي

االسم

سمير صبري كاظم

محمد جابر حسير  حمزة

زهراء فاضل عباس نعمه

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

امال كامل عبدالسادة جت 

\مكان التقديم ماجستتر\فرع االحياء المجهرية والطفيليات\كلية الطب البيطري\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

حيدر عبداالمتر حرج حسير 

\مكان التقديم دكتوراه\فرع االحياء المجهرية والطفيليات\كلية الطب البيطري\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

رشا عبد الرزاق لفتة نارص

شى باقر رحيم طاهر

قاسم زامل بنيد

\مكان التقديم ماجستتر\الصحة العامة البيطرية\كلية الطب البيطري\جامعة القادسية\الجامعات \
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي وزارة التعليم العالي انثى107.07.1975
موظف ف 

ال يؤثر2تنافسيمرشح حسب الخطة---56.5775.3651.67567415452.37297187والبحث العلمي

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي وزارة التعليم العالي ذكر101.01.1978
موظف ف 

ال يؤثر2تنافسيمرشح حسب الخطة---57.61781.39849.796397236353.75747806والبحث العلمي

االسم

حسين حامد عبد

االسم

رائدة نعمة كاظم

\مكان التقديم ماجستتر\فسلجة بيطرية\فرع الفسلجة والكمياء الحيوية واالدوية\كلية الطب البيطري\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

\مكان التقديم ي\كلية الطب البيطري\جامعة القادسية\الجامعات
ي والوقائ  ماجستتر\فرع الطب الباطب  النفقة الخاصةقناة القبول\
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر109.01.1980
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
16/1/2006شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---57.9184.248.865861059863.60610273

nonoمرشح حسب الخطة---64.91279.82956.884904136459.01943289الذكر206.10.1967

انبى325/2/1993
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
29/4/2018شهادة ف 

ي---71.03884.74659.671802654956.47026185
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى423/6/1983

ي وزارة الصحة 
موظف ف 
دعم المالكات - العراقية 

ة بعد آخر  الطبية والمباشر
ي 
1/2/2008شهادة ف 

nonoدعم مالكات طبية- مرشح خارج الخطة ---64.8580.0256.733619724352.6135338

انبى529/6/1991
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
2/4/2015شهادة ف 

ي---64.35986.6253.239946264651.06796238
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى611.12.1991
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
1/4/2015شهادة ف 

ي---62.65384.74552.628852693848.24019688
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى704.08.1983
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
21/1/2008شهادة ف 

ي---62.03980.0254.274433833147.29210368
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى811.03.1988
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
16/7/2012شهادة ف 

ي---5990.647.31070644646.91749448
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر120/5/1990
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
20/10/2020شهادة ف 

80.25no3566.675---ي
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

احمد حسام كردي حزام

ريام محمد علي محمد

ذرى حسير  عبد هللا عباس

صابرين كريم كاظم ارخيل

\مكان التقديم دكتوراه\فرع االحياء المجهرية\ك لية الطب\جامعة القادسية\الجامعات \

االسم

اصيل رياض جابر عباس

علي بدر عبود موزان

حنير  ساجد محمود سلطان

دانية علي فائق توفيق

شذى صالح مهدي مهبش

\مكان التقديم ماجستتر\االدوية الشيري\االدوية العالجيات\ك لية الطب\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---66.62684.2356.2065415535.549.99457909الانبى102.07.1970
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر229/3/1983
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
22/4/2012شهادة ف 

ي---577850.788461543947.25192308
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---60.65589.15249.181494972642.22704648الانبى318/12/1991
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر406.04.1986

ي وزارة الصحة 
موظف ف 
دعم المالكات - العراقية 

ة بعد آخر  الطبية والمباشر
ي 
10/6/2012شهادة ف 

ي---57.86484.13548.8535913712.537.94751396
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر119/8/1996
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
30/4/2019شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---78.48486.83964.810373445762.46726141

انبى224/9/1994
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
3/4/2017شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---77.89783.3866.1862912652.362.02040388

انبى301.01.1996
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
30/4/2019شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---68.1488.05955.724969236458.20747846

انبى419/7/1995
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
7/5/2018شهادة ف 

nonoغتر مرشح---68.45385.31357.2319892358.557.61239246

ذكر507.01.1996
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
10/7/2019شهادة ف 

nonoغتر مرشح---75.17690.08760.518111145057.3626778

ذكر625/6/1996
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
30/4/2019شهادة ف 

nonoغتر مرشح---71.2288.05958.243796725456.9706577

انبى729/2/1996
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
30/4/2019شهادة ف 

nonoغتر مرشح---69.0488.05956.460990255656.32269317

ذكر807.07.1992
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
17/3/2016شهادة ف 

nonoغتر مرشح---64.05587.5552.5957031751.552.26699222

انتصار زايد جبار الوي

علي هادي كاظم ساجت

كرار حيدر حداوي حسون

براءة حافظ عيدان ضاجي

اشواق شحان تالي عولي

نور الحسير  مرزه حمزه فارس

هادي حسن هادي فاهم

علي حسير  خضتر عباس

\مكان التقديم ماجستتر\الكيمياء الحياتية الشيرية\فرع الكيمياء الطبية\ك لية الطب\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

االسم
ي
ي لطيف راض 

اشاء راض 

حسن حمزة كاظم عداي

مريم ياسير  شاكر يوسف

مصطف  عباس عطيه شعالن

\مكان التقديم ماجستتر\فرع االحياء المجهرية\ك لية الطب\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

ي---80.26291.48363.9326665841.557.2028666الانبى908.03.1997
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى1002.10.1978
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
25/11/2000شهادة ف 

ي---72.78389.78458.7280274747.555.35961923
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى1113/8/1987
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
11/4/2010شهادة ف 

ي---76.29690.83561.0710275841.555.1997193
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى1207.07.1991
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
16/2/2014شهادة ف 

ي---74.46990.9159.5747904242.554.4523533
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر1319/8/1992
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
18/3/2017شهادة ف 

ي---67.282.7957.3846116747.554.41922817
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر1406.03.1993
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
2/5/2017شهادة ف 

ي---68.21185.20357.081270124854.35688909
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى1501.03.1993
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
31/3/2015شهادة ف 

ي---69.44788.62756.541119724553.0787838
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر1610.10.1980
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
26/9/2019شهادة ف 

ي---68.70688.3756.050552284653.0353866
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى1718/3/1994
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
3/4/2017شهادة ف 

ي---69.65883.3859.185908013652.23013561
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى1825/8/1984
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
5/3/2009شهادة ف 

ي---63.76191.6250.7366918246.549.46568428
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر1908.01.1984
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
4/2/2013شهادة ف 

ي---64.55192.16251.158148864348.7107042
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر2002.04.1991
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
8/5/2016شهادة ف 

ي---54.67186.09345.418879594244.39321571
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى2117/10/1988
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
31/7/2013شهادة ف 

ي---53.1481.7645.7825538239.543.89778767
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

امير  ابو جويس عبد الكاظم برهان

امتر كاظم عدنان حسير 

تيستر نوري غالم عباس

كاظم حمزه اجبتر كطان

علي الكرار محمد مزعل خزعل

رؤى عماد علي كاظم

محمد محسن محمد حمدي

صابرين حماده صالل عطية

زينب حامد كريم ساجت

سج  امير  علي محمد

بيان لطيف عبد الحسير  عبود

نورا علوان مهدي علي

غصن البان عدنان عوده شليبه
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى130/7/1991
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
28/2/2016شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---59.5684.7450.032789715551.5229528

انبى226/4/1990
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
28/2/2016شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---60.2285.1750.407823765250.88547663

انبى321/6/1989
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
1/12/2012شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---59.14786.71548.890999555149.52369969

انبى431/3/1990
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
22/2/2016شهادة ف 

nonoدعم مالكات طبية- مرشح خارج الخطة ---56.285.1747.042837855348.8299865

ذكر505.12.1977
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
5/10/2002شهادة ف 

nonoتنحية---خطا بيانات52.7481.6445.48534297

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---64.46384.44554.284380475153.29906633الانبى117/12/1991

جامعة -وزارة التعليم العاليانبى220-2-1980
القادسية

ي---73.21587.3960.193554334154.43548803
ال يؤثر2تنافسيمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---60.54387.93649.560217794548.19215246الانبى325/8/1993
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

جامعة -وزارة التعليم العاليانبى108.03.1983
القادسية

ي---57.7677.2751.815436783747.37080575
ال يؤثر2تنافسيمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

جامعة -وزارة التعليم العاليانبى231-8-1977
القادسية

ي---57.0978.7850.506315694047.35442098
ال يؤثر2تنافسيمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

االسم

رشا عامر محمد

رغد شاكر عزيز

االسم
بان ابراهيم جعفر حسن

طيف مظهر مسلم

ي علوان مريم سعد ناج 

\مكان التقديم دبلوم عال\الصحة البيئية\قسم البيئة\كلية ال علوم\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

علي هاتو محمد فهد

\مكان التقديم ماجستتر\قسم البيئة\كلية ال علوم\جامعة القادسية\الجامعات قناة القبول\

النفقة الخاصة

االسم

حوراء قاسم عبيس سلطان

جنان عماد محمد رؤوف

اشاء حسير  ابراهيم محمد سعيد

ميالد قاسم كامل شناوه

النفقة الخاصة

\مكان التقديم ي\فرع طب االشة\ك لية الطب\جامعة القادسية\الجامعات ماجستتر\مهب  قناة القبول\
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

6عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ذكر115/2/1988
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
14/12/2017شهادة ف 

ي---70.4985.7458.729334624454.31053423
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---66.010385.469155.119045753147.88333202الانبى211.01.1990
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر315/8/1985
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
12/12/2017شهادة ف 

ي---67.875285.73356.554023892747.68781672
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---59.773.51955.526749212847.26872445الذكر424/11/1974
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر530/4/1984
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
4/12/2011شهادة ف 

ي---64.394488.38252.528189742845.16973281
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر605.06.1988
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
18/11/2013شهادة ف 

ي---61.10888.83349.671875782642.57031304
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---61.34892.98748.324406842842.22708479الانبى728/1/1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---61.8986.1651.388238161841.37176671الذكر808.10.1992
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---52.94387.985743.3218893540.8253223الانبى922/7/1992
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

8عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى126/4/1984
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
25/11/2007آخر شهادة ف 

ي---63.5677.2757.0185104244.453.23295729
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---66.20869.32764.3025156721.851.55176097الذكر201.01.1982
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر327/9/1988
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
12/11/2013شهادة ف 

ي---56.37573.94652.212782814349.44894797
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---61.56476.69255.528172063248.46972045الانبى410.12.1989
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

انبى520/1/1982
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
22/10/2009آخر شهادة ف 

ي---62.5777.2756.1303995728.247.7512797
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---61.12877.21154.8670332229.647.28692325الذكر606.04.1995
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---64.87581.18956.171822462245.92027572الانبى718/1/1992
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر813/11/1981
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
6/2/2006شهادة ف 

ي---56.35369.32754.731145262545.81180169
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

براق صفاء صادق حسير 

رغد محمد صالح موله

كرار عباس علوان عمران
ساره علي داخل حمزه

ي
ميثم ناهض عبدالزهره راض 

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

ي
رماح عبدالحسن صابط راض 

وسام جبار لفته حسن

احمد عباس حسون كزار

ميثم علوان هنيدي عطيب

علي عبد الحسن سالمه حييل

حوراء فاضل مهدي علي
ي صحن سامر جياد خاج 

دعاء عبدالحسير  مطلب عوده

\مكان التقديم ماجستتر\قسم الكيمياء\كلية ال علوم\جامعة القادسية\الجامعات \

االسم

محمد عبدالجليل حبيب لفته

رغد عدنان شنشول جت 

اثتر منعتى شالل خصاف

اثتر جعفر جواد كاظم

\مكان التقديم ماجستتر\قسم الرياضيات\كلية ال علوم\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصة\ قناة القبول

[Pagesمن  [Pageصفحة  Time] Date]



2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

ذكر914/5/1993
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
9/4/2019شهادة ف 

ي---65.25186.5953.9908883525.645.47362185
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---61.3377.31454.995432972345.39680308الانبى1005.04.1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---62.75776.69256.6042085418.445.14294597الانبى1122/6/1991
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---61.3879.04654.1704940223.845.05934581الانبى1218/1/1991
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---61.288.5749.8489443433.644.97426104الانبى1315/5/1978
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---60.877.654.375257731843.46268041الانبى1412.08.1983
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---61.2377.654.759819591442.53187371الانبى1514/1/1985
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---60.37376.29854.6571966313.442.28003764الذكر1603.09.1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---63.254391.485250.384358032141.56905062الذكر1701.01.1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر1808.12.1980
ي وزارة الدفاع 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
21/12/2008شهادة ف 

ي---58.8888.3448.0457867321.440.05205071
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---51.63376.29846.7446546222.639.50125824الانبى1926/2/1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

10عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---64.26976.28958.189312165256.33251851الذكر102.11.1990

انبى219/4/1981
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
1/10/2003آخر شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---5868.7456.687954615054.68156823

انبى328/5/1980
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
3/10/2003آخر شهادة ف 

ي---59.7468.7458.388593254754.97201527
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---63.20982.13454.281442544551.49700978الانبى406.11.1994
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---68.57581.18959.375456273351.46281939الذكر501.01.1988
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

انبى603.03.1985
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
24/8/2010آخر شهادة ف 

ي---61.63784.90951.705166814750.29361676
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر707.01.1987
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
8/5/2019شهادة ف 

ي---60.93281.18952.757787844349.83045149
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر807.01.1962
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
3/1/1984شهادة ف 

ي---67.91387.28255.8826063349.0178242
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر911.11.1984
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
18/9/2008شهادة ف 

ي---56.76782.20248.720715234948.80450066
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

عال رحيم كاطع عبدالحسير 
حسن خزعل عبد علي

عال حاكم خضتر عبد السادة

حسن كشيش سعد شهد

رزاق مفتاح هادي خنجر

محمد عماد حمود جاسم

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم
مصطف  سلمان جهاد علوان

ايفان فرحان جواد كاظم

هاجر عبدالكاظم طراد محمد

مازن حسير  علي محمد
رعد طالل غازي بشاو

عدي فالح حسير  محمد

سج  مهدي دهش سعدون

\مكان التقديم دبلوم عال\ادلة جنائية\قسم علوم الحياة\كلية ال علوم\جامعة القادسية\الجامعات \

هبه رزاق محمد جاسم
ضفاف عبد الهادي شاكر االسدي

حنان محمد جسوم كاظم
انمار رفعت نافع محمود
حنان باسم عبد االمتر كاظم
غفران محمد سالم حجم

ياش محمد كاظم كايم
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

ذكر1008.02.1972
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
13/2/1995شهادة ف 

ي---65.58987.28253.970289113347.67920238
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---62.6986.7151.821733083747.37521315الذكر1129/1/1981
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---63.88782.13454.86368272846.80457789الانبى1202.05.1997
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر1324/6/1988
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
10/10/2012شهادة ف 

ي---61.51288.20850.245585713445.37190999
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر1406.01.1979
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
11/3/2012شهادة ف 

ي---53.89043.338888891133.63722222
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

10عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---60.1688.653548.969850494447.47889534الذكر104.01.1981
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---54.46484.44345.864972683843.50548088الذكر205.11.1987
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---55.53286.05846.147286883041.30310081الانبى323/6/1992
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر401.01.1962
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
22/9/2003شهادة ف 

ي حال القبول كونه مرقن قيد --- noتنحية---خطا بيانات74.96284.99762.83735048
noعل نفقته الخاصة ف 

nonoتنحية---خطا بيانات59.8382.63251.16018177الانبى511.12.1987

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---70no3358.9الذكر126/11/1988
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

10عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى108.08.1981
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
26/2/2006شهادة ف 

ي---79.30790.92763.437008784357.30590615
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر220/4/1987
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
1/12/2011شهادة ف 

ي---70.3584.6759.131140014655.19179801
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

االسم

زهراء فاهم حسن عافص

علي عذافه كريم محمد

االسم
غام عبد االمتر رحمان عبد رص 

\مكان التقديم ماجستتر\علوم حياة\قسم علوم الحياة\كلية ال علوم\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

كريم نجم عبد عوده

ي رفيس عبدالنور
اشاء راض 

\مكان التقديم دكتوراه\علوم حياة\قسم علوم الحياة\كلية ال علوم\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم
هادي عبدعون مطر ظاهر
ي حسير  حيدر زهتر راج 
زمن جواد كاظم كدر

زاهر كاظم عبدهللا عاشور

ي
ي راض  حيدر مجنون ثويب 

ضمياء جاسم حمادي عبد الرزاق

سيف حسير  عبدهللا حسون

ايش احمد علي نجاة

\مكان التقديم دبلوم عال\التحليالت المرضية\قسم علوم الحياة\كلية ال علوم\جامعة القادسية\الجامعات \
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

ي---63.08186.20652.357610514550.15032736الانبى320/9/1992
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر407.01.1980
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
19/10/2008شهادة ف 

ي---64.7887.0953.386411183648.17048783
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر509.07.1987
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
27/9/2012شهادة ف 

ي---67.27589.6654.335479873347.93483591
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---67.6788.8654.994249943147.79597496الانبى608.11.1996
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---66.84385.86655.633606542947.64352458الانبى723/7/1996
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---67.75786.12756.274766162647.19233631الانبى814/3/1995
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر901.06.1987
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
22/4/2012شهادة ف 

ي---57.79787.0147.66209914546.86346937
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

انبى1023/10/1986
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
18/9/2013شهادة ف 

ي---62.90986.96651.895982613245.92718783
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---68.0482.1958.401896821545.38132778الذكر1105.01.1976
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---60.3785.91950.224426583445.35709861الذكر1228/4/1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---63.76985.86853.074243292043.1519703الانبى1301.07.1991
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---65.2994.6450.816371511840.97146006الانبى1427/2/1998
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---55.2483.10147.046663821838.33266467الانبى1524/2/1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---67.8576.4661.332105024255.53247352الذكر103.01.1970
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---68.33284.79957.373569464954.86149862الذكر204.11.1998
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---73.75892.836758.164091683952.41486417الذكر307.01.1976
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---62.9989.2451.039969744248.32797882الانبى407.01.1964
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---65.98890.81252.829202793647.78044195الانبى511.01.1992
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---76.72894.40959.817956325157.17256942الانبى108.10.1997

ي---71.062287.49358.375770253350.76303917الانبى201.04.1995
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---60.8178.0654.153307074250.50731495الذكر305.05.1985
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---69.921492.836755.138625233849.99703766الانبى406.10.1990
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---66.1061288.864653.721385993849.0049702الانبى527/5/1997
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---68.888586.30857.130650283048.9914552الانبى602.05.1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ  زهراء رضا حسير  بردان

االسم
نور ساجد كشاش فرحان
ايات محمد رضا نارص جعفر
محمد هادي حسن وهد
سمر رزاق شالل شنجار

علياء عبداالمتر حسير  محسن

سليمه عبد زغتر حمود
وسن عبدالرضا فارس رمام

\مكان التقديم ماجستتر\قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم
ي حمزة

ابراهيم عباس عبد هائ 
حسير  كريم عبيد زبار
اسعد علي رباط عوده

علي يونس احمد محمد
هو يدا نزال حسير  عباس
سندس خالد احمد صالح
مديحه حيدر مجيد علوان

\مكان التقديم ماجستتر\قسم القانون الخاص\كلية القانون\جامعة القادسية\الجامعات \

تيستر جميعه خلف حسير 
زهراء حامد جايش سبط
زهراء سلمان عبد حسير 

عماد نعمان حسن حمزه

عذراء عباس جواد محل

حاسن صحير  لفته خشان

زهراء علي مطشر جواد

عمار دالل حسن مهدي

محمد جاسم معال حسير 
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

ي---61.50192.8248.504424754948.65309732الانبى725/5/1994
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى805.06.1980
ي وزارة الصحة 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
20/9/2005شهادة ف 

ي---60.1978.1453.561705273748.59319369
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---67.66391.88953.733541033648.41347872الانبى923/3/1998
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---62.79591.11350.158706324348.01109442الانبى1019/7/1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---64.4288.0752.678180423647.6747263الانبى1110.01.1986
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر1217/1/1985
ي وزارة النقل العراقية 

موظف ف 
ي 
ة بعد آخر شهادة ف  والمباشر

24/2/2013

ي---62.2389.1850.447609893947.01332692
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---63.17290.81250.574746913646.20232283الانبى1303.03.1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى1416/7/1987

ي وزارة االعمار 
موظف ف 

واالسكان والبلديات واالشغال 
ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
10/3/2008شهادة ف 

ي---66.4294.40951.781731033346.14721172
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---59.05885.10649.461231143846.02286179الانبى1526/8/1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---61.01794.27947.614054414045.32983809الانبى1626/5/1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---55.08785.10646.135508143643.0948557الانبى1701.01.1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

nonoتنحية---خطا بيانات75.138486.30862.31382093الانبى1804.10.1998

6عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---59.46776.59353.686877173748.68081402الذكر130/7/1987
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---58.4472.9554.664832083247.86538245الانبى205.05.1993
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---57.3171.92354.168719085454.11810336الانبى112.12.1996

ي---55.9471.92352.873811654550.51166815الانبى231/1/1996
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---64.12172.9559.978844932850.38519145الذكر324/10/1993
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---55.71371.92352.659253993848.26147779الانبى413/6/1995
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---58.44877.6552.247544113847.97328088الذكر504.07.1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---61.20472.9557.250280332447.27519623الذكر617/11/1984
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---55.5572.9551.96152333346.27306631الانبى701.01.1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---53.7471.92350.794398253345.45607877الذكر828/6/1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---59.884.0350.532530052643.17277103الذكر911.04.1983
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---57.32985.67547.789501242942.15265087الذكر1025/5/1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

محمد حامد جايش سبط
هوازن عبد الحمزه محمود طري    خ
كرار صاحب مرعيد عبادي
علي عبد الخرص  كاظم خزي

محمد عبدالحسن محمد حمزة

االسم
شهد محمود محمد عباس
فوز ظافر يحبر حميد
احمد اياد شنيع جت 

ريم احسان عبدالهادي احمد
حسن يونس علي عزيز

مشتاق طالب سويد عبدهللا
سندس عبداالمتر نارص حسير 

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

هبه رحيم عبد الزهره عوده

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

االسم

زه حمزه حسن رافع متر

رفاء كاظم عبد الحسن جابر

نغم طالب سلمان حمد

صفد زياد عبد االمتر لفته
نورا تسجيل خرص  مرزوق
هاجر جالوي عبد عاجل

هبه عبد الكريم عبد الجبار مريوش

هند مهدي حسن مهدي

مروه محمد فليح حسن
دعاء رياض كاظم شلوان
اسيل فرحان اليذ جبتر
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

ي---56.48471.92353.387993871441.57159571الذكر1101.01.1987
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---53.7675.8648.873693651538.71158555الانبى1214/1/1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---55.875.251.0510638368.556.28574468الذكر109.10.1991

انبى201.07.1988

ي وزارة االعمار 
موظف ف 

واالسكان والبلديات واالشغال 
ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
16/9/2015شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---60.3875.255.24127665856.06889362

انبى318/5/1988
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
23/11/2011شهادة ف 

nonoغتر مرشح---64.40585.76253.6499312358.555.10495186

ذكر410.04.1984
ي مجلس محافظة 

موظف ف 
ة بعد آخر  المثب  والمباشر

ي 
27/3/2013شهادة ف 

nonoغتر مرشح---61.03685.76250.8435246152.551.34046723

ي---59.7570.0657.5795211246.554.25566479الانبى527/5/1993
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر616/3/1981
ي وزارة الموارد المائية 

موظف ف 
ي 
ة بعد آخر شهادة ف  والمباشر

10/10/2005

ي---63.83375.37358.3029888329.549.66209218
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى702.01.1983
ي ديوان الوقف 

موظف ف 
ة بعد آخر  الشيعي والمباشر

ي 
6/11/2013شهادة ف 

ي---61.51687.31750.604671983545.92327038
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

انبى825/6/1984

ي وزارة االعمار 
موظف ف 

واالسكان والبلديات واالشغال 
ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
22/11/2010شهادة ف 

ي---59.49388.24448.5826240129.542.85783681
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر925/4/1978

ي وزارة االعمار 
موظف ف 

واالسكان والبلديات واالشغال 
ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
11/12/2007شهادة ف 

ي---52.44386.52643.4155138936.541.34085972
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---55.9883.98347.323173562640.92622149الذكر1004.09.1995
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

عذراء نجم نجف زوار علي

مب  ستار جبتر حسير 

حسن فليح عذاب ابو حمره

علي كريم بالسم خلف

فاروق عبد الخضتر عباس منذور

مريم صالح حمزة مزهر

ابرار رحيم حمزه حسير 

عادل حمزة عويد فرج

ايناس سامي صبار كريم

امتر علي هادي حسون

ي عبدالرضا فرحان حمد
تهائ 

\مكان التقديم ي\كلية الهندسة\جامعة القادسية\الجامعات
ماجستتر\انشاءات\قسم المدئ  النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

سليم فلجي مونس علوان
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

nonoمرشح حسب الخطة---64.822279.4457.00502135757.00351491الانبى126/11/1994

انبى221/5/1986

ي وزارة االعمار 
موظف ف 

واالسكان والبلديات واالشغال 
ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
18/11/2009شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---56.38882.85748.1243000550.548.83701003

ذكر301.01.1984

ي وزارة االعمار 
موظف ف 

واالسكان والبلديات واالشغال 
ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
2/12/2007شهادة ف 

ي---61.378.80654.2179776941.550.40258438
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---69.64479.2361.361523792249.55306665الذكر431/8/1994
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

8عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى119/1/1986
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
2/1/2008شهادة ف 

ي---59.62380.951.755564593647.02889521
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ذكر207.01.1978

ي وزارة االعمار 
موظف ف 

واالسكان والبلديات واالشغال 
ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
3/5/2007شهادة ف 

ي---55.99470.39953.767530812545.13727157
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---58.78382.05450.515454128.543.91081787الانبى317/7/1992
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---58.80390.21947.2897833531.542.55284835الانبى420/4/1990
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---53.36183.98845.107288152137.8751017الانبى512.02.1993
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---54.61860.23858.9896704923.548.34276934الذكر121/7/1991
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---56.1169.6654.301688923047.01118224الذكر208.06.1989
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---56.64177.17250.858145612141.90070193الذكر319/2/1982
ي حال القبول كونه مرقن قيد --- noمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

noعل نفقته الخاصة ف 

احمد شالل جاسم عباس

قاسم عبيس كاظم عطيه

\مكان التقديم ي\قسم الميكانيك\كلية الهندسة\جامعة القادسية\الجامعات
ماجستتر\ميكانيك تطبيفر النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم
مثب  حيدر عبد الحسير  شاج

االسم

ورقاء ابراهيم رياح جبار

ي زعيط ظاهر علي لعيب 

طيبه عدنان هادي محمد
فداء احسان علي حسير 
ي
صفا فالح كريم شمج 

صفاء عبد الكاظم نارص حسون

\مكان التقديم ي\كلية الهندسة\جامعة القادسية\الجامعات
ي\قسم المدئ 

دبلوم عال\مدئ  النفقة الخاصةقناة القبول\

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم
شهد ظاهر حبيب عبد الحسير 

ماهي نور حاكم هادي شر

مخلد مؤيد عبد الرزاق سلطان

\مكان التقديم ي\كلية الهندسة\جامعة القادسية\الجامعات
ماجستتر\بيئة\قسم المدئ  \
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2022-2021للعام الدراسي   شيح االولي للدراسات العليا 
نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة القادسية
قسم الدراسات العليا

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---55.73972.34852.456201873146.01934131الانبى127/10/1995
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ة انبى214/3/1985 ي اخرى والمباشر
موظف ف 

ي 
بعد آخر شهادة ف 

ي---55.16477.27749.483379361739.73836555
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

ي---62.65978.99855.323348954050.72634427الانبى119/10/1991
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ة انبى217/7/1988 ي اخرى والمباشر
موظف ف 

ي 
بعد آخر شهادة ف 

ي---64.49185.76253.7215699921.544.05509899
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

ي---59.73683.0150.9152070820.7541.86564496الانبى319/11/1996
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
الموقف النهائ 

انبى126/2/1994
ي وزارة التعليم العالي 

موظف ف 
ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
17/2/2019آخر شهادة ف 

nonoمرشح حسب الخطة---83.20683.20670.80155866.96105

nonoمرشح حسب الخطة---67.43889.28654.624659155053.23726141الانبى220/1/1999

ي---72.34279.42763.625429754758.63780082الذكر309.07.1994
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

انبى405.04.1987
ي وزارة المالية 

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
10/9/2015شهادة ف 

ي---71.27184.27160.104539054354.97317733
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ 

انبى525/10/1983
بية  ي وزارة التر

موظف ف 
ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
29/3/2006شهادة ف 

ي---70.9882.160.972771013653.48093971
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---68.185380.595159.347469863451.7432289الانبى618/1/1992
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ذكر714/8/1976

ي وزارة االعمار 
موظف ف 

واالسكان والبلديات واالشغال 
ة بعد آخر  العامة والمباشر

ي 
1/2/2005شهادة ف 

ي---61.49782.42752.678167413848.27471718
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---69.12489.955.725938822747.10815717الانبى801.02.1998
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---61.435184.276451.807353723145.56514761الذكر907.11.1994
nonoغتر مرشح فرز ثائ 

ي---59.44686.73449.130644743745.49145132الانبى1008.08.1988
nonoغتر مرشح فرز ثائ  بيان عزيز مهدي عبعوب

دنيا حسن بعيوي عبود

رواء همام عزيز سليمان

والء عبد اللطيف شنشول دكان

عامر علي حمزه محمد

عال محمد شهيد كناوي
ليث رياض مزهر سالم

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

سارة مهدي عبود ظاهر

رقية احمد مطر عمران
ي
فر حسير  علي رحمان شر

االسم
صفا حسام عبد القادر مهدي

ي زينب جودي حمادي حرئ 

ق نصتر هاشم عبود استت 

\مكان التقديم ماجستتر\قسم علوم الحاسوب\كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات\جامعة القادسية\الجامعات \

النفقة الخاصة

االسم
غفران كاظم مهدي نارص

نور علوان محمد عبد هللا

\مكان التقديم ماجستتر\قسم طرق ونقل\كلية الهندسة\جامعة القادسية\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

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

[Pagesمن  [Pageصفحة  Time] Date]


