
 جامعة القادسية

 كلية الآداب  

قائمه بأسماء خريجي كلية الآداب /قسم اللغة العربية للدور 

 2015-2014للعام الدراسي  لمعدلالاول با

التسلس

 ل

 لمعدلبا اسم الطالب 

 79,804 االء عبد حسن شمخي  .1

  79,116 مها احمد حسين  .2

 77,66 رنا تكليف كاظم  .3

 77,41 نوفرحاب سالم ح  .4

 75,579 عباس علينسم   .5

 73,117 ظافر جبار مهدي  .6

غيداء عبد العظيم عبد   .7

 الشهيد

73,039 

 72,713 مريم ماجد ثامر  .8

 71,95 يلفمروة علي لف  .9

 71,243 محمد عباس نعمة  .10

 71,199 هبة عدنان تركي  .11

 70,673 ريام جاسم عباس  .12

 70,648 علي خضير كريم  .13

 70,045 مناهل شهيد حسين  .14



 69,705 خضر عباسعبد هللا   .15

 69,522 سجاد علي حسين  .16

 68,515 مروة ماجد حميد  .17

 68,035 هشام عيدان مرهون  .18

 66,429 زهراء علي جبار  .19

 66,407 نور خضير علوان  .20

 66,237 سجى سامي اسماعيل  .21

 65,715 هدى حسن علي  .22

 65,642 عصام يوسف عباس  .23

 65,414 نبا داخل نعمة  .24

 65,402 زينب علي طاهر  .25

 65,218 محسن جفات شطب  .26

 64,341 عايدعلي كاظم   .27

 64,001 ساجدة جواد عبد الكاظم  .28

 63,846 اشراق شنان حربي  .29

 63,668 زينب كريم مجهول  .30

 63,596 دعاء منعم سهيل  .31

 62,522 انغام محمد جواد  .32

 61,891 حيدر جواد حنتوش  .33

 61,55 احمد عبيس جبار  .34

 61,41 خديجة عباس مشجل  .35



 61,297 اسماعيل خليلزينب   .36

 60,76 ريفان كاظم جبار  .37

 60,543 عقيل محمد جواد  .38

 60,377 نسرين كاظم زواد  .39

 59,284 ضحى حمود حمزة  .40

 58,277 نورا حاكم كاظم  .41

 53,568 بشار مكصد جهادي  .42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة القادسية

 كلية الآداب  



قائمه بأسماء خريجي كلية الآداب /قسم الجغرافية للدور الاول 

  2015 ـ2014 للعام الدراسي لمعدلبا

 

 بالمعدل اسم الطالب  التسلسل

 83,531 هدى قاسم حاجم   .1

 78,991 احمد علوان ناجي  .2

 75,457 والء حمزة مسير   .3

 74,697 ابتهال عبد العباس معضد    .4

 74,675 امير حميد شعالن    .5

 73,530 والء حميد عطوش  .6

 72,915 زهراء صباح عبد االمير  .7

 72,145 هدى صالح كاظم   .8

 72,100 نور حسن غانم   .9

 70,456 سحر فاهم طارش   .10

 70,314 سعد فاهم كريم    .11

 70.021 ختام محمد عبد هللا     .12

 69,670 صابرين خليل محسن   .13

 69,617 فاطمة قاسم جواد     .14



 69,328 زهراء علي محمد   .15

 68,368 مروة ناصر جاسم   .16

 67,814 بتول ميري فانوس  .17

 67,018 ذكرى كريم هاتف    .18

 66,992 عقيل اسماعيل كامل   .19

 66,950 حوراء ناظم عبد عباس   .20

 66,855 سلمان ه حسام حمز  .21

 66,787 سارة هادي حميد   .22

 66,782 عمار ياسر عيسى     .23

 66,686 سحر عبد الجليل صاحب  .24

 66,546 صبيح حسينوفاء   .25

 66,511 محمد خالد طاهر   .26

 66,088 رحاب ميري بردان    .27

 65,727 سلوان صالح راشد   .28

 65,431 زينب حبيب عويز  .29

 65,054 ايمان شاكر مطلك    .30

 64,643 زينب عبد االمير عزيز   .31

 64,466 ايمان خشان حرب  .32

 63,935 علينيران مهدي عبد   .33

 63,920 علياء جليل محمد   .34



 63,782 هدير عباس عبيد   .35

 63,063 حسن جابر كاظم       .36

 62,996 شيماء محي كافي   .37

 62,954 حسين جليل حمود     .38

 62,621 هبة علي محمد   .39

 62,428 فاطمة مظلوم حسن   .40

 62,366 عقيل سامي فاضل     .41

 62,159 كوثر جواد سالم    .42

 62,000 دسحر رحيم مطرو  .43

 61,930 ضي حسن فالح   .44

 61,928 مصطفى فاضل عباس   .45

 61,467 حارث عبد الخالق هاني  .46

 61,262 صفاء كريم جمر    .47

 61,253 دعاء صبيح عواد    .48

 61,076 ايفان ثابت سعدون  .49

 61,059 مصطفى شاكر صالح   .50

 61,003 محمد رائد جاسم      .51

 60,576 مروة عبد السادة حسين   .52

 60,533 مريم عبد هللا مسلم    .53

 60,474 سامر محمد عبد    .54

 60,423 زينة عبد الحسين شمران   .55

 60,290 احمد هالل كاظم  .56

 60,026 عالء عدنان هجول    .57



 59,890 دعاء ناظم مرجون   .58

 59,711 حسام تسريح شاكر   .59

 59,617 هبة احمد جبر   .60

 59,615 ايمان عبد الحسين هليل   .61

 59,597 محمد ابراهيم جاسم     .62

 59,481 سارة كافي عبد علي     .63

 59,480 رانيا خالد حميد   .64

 59,459 كريم جابر محمد     .65

 59,334 احمد فاضل داخل    .66

 59,270 هالة يحيى رسول   .67

 59,198 اسراء كاظم هادي  .68

 59,194 قاسم كاظم  ههب  .69

 58,877 رجاء جبر كريم   .70

 58,670 زينب فوزي كريم   .71

 58,331 انعام جاسب علي  .72

 58,299 محمد مرهج وطبان   .73

 58,237 سرى حميد ياسر   .74

 58,107 كصمول عبد الحسين  هفاطم  .75

 58,092 حسن يحيى جبر   .76

 57,974 مرتضى سعيد راهي      .77

 57,784 رحمن متعب  هرند  .78

 57,665 علي ماجد حسين    .79

 57,531 عال يحيى عبد زيد   .80



 57,442 هدى حسين ناصر   .81

 57,303 كاظم العبد رؤى عبد االمير   .82

 57,202 قاسم عبود كريم     .83

 57,039 حوراء حسين عبيد   .84

 56,936 سعد شالل سهر   .85

 56,734 االء نجم عبد   .86

 55,999 بالل  هحنان حمز  .87

 55,441 امين محمد جبر   .88

 55,271 ادريس  هنور عبد الزهر  .89

 55,128 دالل ناعور حسون   .90

 53,257  هليث قيس حمز  .91

 52,924 شيماء عادل ولي   .92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة القادسية



 كلية الآداب  

قائمه بأسماء خريجي كلية الآداب /قسم الاثار للدور الاول 

  2015ـ 2014للعام الدراسي  لمعدلبا

 

التسلس

 ل

 بالمعدل اسم الطالب 

 87،704 ايناس عبد الزهرة وناس  .1

 86،691 رواء حسين علي  .2

 84،913 حنين طاهر حميد  .3

 79،675 وجدان تركي نواف  .4

 77،287 بتول ناهي رزاق  .5

 76،408 فاطمة اياد عبيد  .6

 74،528 رباب هادي حسون  .7

 74،358 محمد جاسم عذاب  .8

 74،093 امير حميد سفاح  .9

 72،514 احمد كريم شداد  .10

 72،062 شاكر رحيم ناصر  .11

 71،803 ايمان ابوجواد امانه  .12

 71،757 عبد الغفار سمير عباس  .13

 70،433 رعد عواد هداي  .14

 70،152 باقر فاضل صفيرس  .15

 69،625 علي حسين عبد هللا  .16

 69،105 ايات عباس كاظم  .17

 68،605 رويدة عبد العباس تركي  .18



 66،8 حوراء كاظم حمادي  .19

 66،146 عباس حسن هادي  .20

 65،759 حسين محي ناجي  .21

 65،363 مروان صالح ابراهيم  .22

 65،177 مرتضى محسن عبيس  .23

 65،111 محمود بشير سلمان  .24

 65،075 عاد مناضل عباس  .25

 64،538 امير عبد المحسن دايخ  .26

 64،509 مصطفى دايخ عبد  .27

 63،946 امجد حامد عبيد  .28

 62،947 عماد فليح علي  .29

 61،849 عالء عبد هللا نعمة  .30

 61،566 عمار علي فاضل  .31

 60،046 عباس فاضل غالي  .32

 59،371 احمد حميد حسون  .33

 58،314 قيصر فاضل عبد  .34

 56،157 ظاهر احمد بعيوي  .35

 

 

 

 

 جامعة القادسية

 كلية الآداب  



 الأولقائمه بأسماء خريجي كلية الآداب /قسم الاجتماع للدور 

  2015ـ 2014للعام الدراسي  لمعدلبا

 

 بالمعدل اسم الطالب  التسلسل

 84,473 هالة مناضل عباس   .1

 81,615 نورا علوان عبد االمير   .2

 81,061 موج علي حسين   .3

 80,567 هند ناظم كزار  .4

 78,132 اسيل حسن عبد حسين   .5

 77,778 حنين فاضل عباس  .6

 77,374 اعتماد بديوي مرج   .7

 76,943 زهراء شهيد حسن  .8

 76,925 صابرين صبيح كاطع  .9

 76,127 زينب علي حنت   .10

 76,096 نبراس حسن شعالن   .11

 75,821 عبير فاضل ميري   .12

 75,333 وسن كريم عبد الكاظم   .13

 74,545 عذراء يونس عبد السادة   .14

 74,173 اسراء مهدي شاكر   .15

 74,101 هيبت محمد حميد  .16

 74,008 سارة حمزة سمير  .17

 73,296 ضفاف هاشم منعم  .18

 72,978 مروة مهند مجيد  .19

 72,587 دعاء حميد كاظم   .20



 71,884 زينب كاظم نعمة   .21

 71,847 عبد الكريم مسلم  هندة  .22

 71,788 هدى صباح جبر  .23

 71,037 مريم عبد هللا محمد  .24

 70.875 فاطمة جواد كاظم   .25

 70,479 كاترين محمد صياح   .26

 70,465 نورس ناظم حرمن  .27

 70,373 اطياف هاشم منعم   .28

 70,326 ابتهال صالح عبد الحسين   .29

 70,291 ليلى محمد هالل   .30

 70.018 هديل ضياء موسى   .31

 70,001 هدى ترتيب عبد الحسين  .32

 69,724 حميدة عباس سوادي   .33

 69,513 نورة جواد عبد الكاظم   .34

 69,414 فاطمة سعيد احمد  .35

 69,396 شيماء شهاب عبد غيدان  .36

 69,274 ميرديان  كاظم موسى  .37

 69,178 جنان فاضل عبد هللا  .38

 69,062 ميالد مهدي حسن   .39

 68,911 اميرة سعدي مخيف   .40

 68,893 هدير فائق مطلق  .41

 68,774 مريم محمد منديل   .42

 68,464 ياس هديب جاسم  .43

 67,771 اماسي سعد مكي   .44

 67,145 دعاء كامل جالب  .45

 66,721 ورود نجم عبد ناصر   .46



 66,656 علي عباس فالح  .47

 66,637 اسيل دكمان ردام   .48

 66,247 سلوى جمال شاكر  .49

 65.898 رنا جميل سلمان  .50

 65,755 مهدي فرحانخيرات   .51

 65,636 حنين شامل محسن  .52

 65,491 اسراء عزيز جاسم   .53

 65,405 مروة علي حسين  .54

 65,228 حسين عبد الكاظم جاسم   .55

 65,146 هبة كريم محمود  .56

  65,135 عالء حسن علي   .57

 64,655 اسراء حاكم حسن   .58

 64,619 وفاء حسين ناهي   .59

 64,398 نادية حليم محسن   .60

 64,315 عصام صالحفاطمة   .61

 64,084 غفران شاكر عيال   .62

 64,051 مروة عبد الحسين رحيم  .63

 63,934 زينب عباس كاظم   .64

 63,727 ضياء حيدر عمار  .65

 63,709 شفاء هادي شروم   .66

 63.634 ماريا علي حمد  .67

 63,542 فؤاد امجد كريم   .68

 63,025 مصطفى هاتف خضير   .69

 62,881 حوراء يامرسلبوح  .70

 62,706 جليل عبد علي  انوار  .71

 62.603 عمار ميري سهيل  .72



 62,503 وفاء هادي حمزة   .73

 62,491 حنين محمد عبد االمير  .74

 62,445 ساجدة حسن مطر  .75

 62,186 مظهر تركي حياوي  .76

 62,165 حنان فرج جميل   .77

 62,148 صبا خليل مفتن  .78

 62,115 ميعاد طالب شمران   .79

 62,027 هدى علي خضير   .80

 61,365 شهد خالد جالب   .81

 61,277 انور غالب مهدي  .82

 61,251 هدى كاظم علوان   .83

 61,171 سجى سلمان كاظم  .84

 60,755 نورة علوان هالل   .85

 60,753 زهراء عباس جابر  .86

 60,691 حوراء عبد الكريم عبد  .87

 60,532 وهاد ضامد جابر   .88

 60,147 سيف الدين حسن مطر  .89

 60,124 شذى علي شاكر  .90

 59,216 عذراء ساجد ياسر   .91

 58,148 زهراء كريم مالك   .92

 57,357 اثير خليل ابراهيم   .93

 55,276 بسام حازم حميد  .94

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة القادسية

 كلية الآداب  

قائمه بأسماء خريجي كلية الآداب /قسم علم النفس للدور 

  2015ـ 2014للعام الدراسي  بالمعدلالاول 

 



 لمعدلبا اسم الطالب  التسلسل

 91,767 ضحى طالب شنان  .1

 91,558 اسراء خليل جبار  .2

 88,290 رقية عباس عبد هللا  .3

 86,186 غفران شاكر كاظم  .4

 84,929 هيثم شنشول طه  .5

 84,656 هدى كريم مهر  .6

 81,896 مها سالم جياد  .7

 81,444 رند ضياء جبر  .8

 79,589 زينة سعيد موسى  .9

 79,496 الحسينعلي طعيمة عبد   .10

 78,800 اسيل عدنان شدهان  .11

 78,055 منى طالب علي  .12

 77,878 وعد كريم ارخيت  .13

 77,660 هبة ناجح كريم  .14

 77,073 امنة طارق عبد الحافظ  .15

 75,514 احمد جاسم ياسر  .16

 74,233 حوراء حازم جابر  .17

 73,580 زمن غالب جياد  .18

 73,565 محمد صليبي جبار  .19

 73,447 محمد ماجد مطر  .20

 73,079 علياء حسين جاسم  .21

 72,789 زهراء برهان حسين  .22

 72,581 علياء عباس عبيد  .23

 72,508 زهراء حيدر كاظم  .24



 72,054 ايناس جواد شمخي  .25

 71,914 فيان عبد الحسن محمد  .26

 71,862 شروق عماد عبود  .27

 71,599 زينب جاسم حمزة  .28

 70,885 سمية حلو محمد  .29

 70,864 ايمان احمد ياسين  .30

 70,739 هالة فيصل غازي  .31

 70,642 مصطفى حسن نعمة  .32

 70,325 محمد عبد الشريف والي  .33

 69,717 رقية فوزي كريم  .34

  69,628 ابتهال محمد سعدون  .35

 69,512 حيدر علي محمد  .36

 69,405 حنان كريم هليل  .37

 69,304 نجاة عدنان كريم  .38

 68,943 لمياء طعمة هندي  .39

 68,920 كاظم عبد الحمزة عبيد  .40

 68,602 ماجدة دروال راضي  .41

 68,409 هديل فارس كاظم  .42

 68,124 حسين نعيم جاسم  .43

 67,409 سرى حسن علي  .44

 67,075 اسراء محسن جاسم  .45

 66,657 اكرم مهدي كاظم  .46

 66,549 عمار عبد الرحيم صالح  .47

 66,447 زهراء جودة كاظم  .48

 66,240 رائد محمد لفتة  .49

 66,059 عذراء سعدون حسون  .50



 65,659 فاطمة مكي جحيل  .51

 65,653 يوسف عباس عزيز  .52

 65,362 فاطمة قاسم كاظم  .53

 65,190 زهراء حسن هادي  .54

 64,740 هيفاء جواد كاظم  .55

 64,243 احمد رسول عبد هللا  .56

 64,215 احمد عبد الكريم عودة   .57

 64,180 عكض هدى حليوي  .58

 63,391 عدنان جاسم بجاي  .59

 63,367 مصطفى عباس هاشم  .60

 63,336 سماهر مكي هادي  .61

 63,102 نغم صالح هادي  .62

 62,971 اسراء حمزة كاظم   .63

 62,848 كوثر رزاق عبد الحمزة  .64

 62,354 ناصر داشر فهد  .65

 62,296 ثابت عبود فرحان  .66

 62,288 رؤى ماجد محسن  .67

 62,202 شيماء ورد عسكر  .68

 61,832 دعاء كامل مخيف   .69

 61,380 سجاد حاكم رباط  .70

 61,183 ريسان حميدنور   .71

 59,339 اسراء اياد عبد الحمزة  .72

 58,950 رؤى نصيف جاسم  .73

 58,567 رنا كريم عجيل  .74

 58,087 محمد زهير راضي  .75

 57,986 هند عبار حسين  .76



 57,464 سجاد ماجد عبد منديل  .77 

 56,958 حيدر عبد االمير كاظم  .78


