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 ( االجتماعية االنثروبولوجياسعيات المرحمة الثانية )
 

 قسم عمم االجتماع             االمتحانات النهائية                         جامعة القادسية     
 المرحمة : الثانية                   1026-1025لمعام الدراسي                   اآلدابكمية 
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( المرحمة الثانية / قسـ االجتماع / مادة 216( وتنتهي بالرقـ )1مالحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : التسمسالت تبدأ مف الرقـ )
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