
 االمتحانات النهائٌة                                         قسم علم االجتماع          جامعة القادسٌة                  
 المرحلة االولى                              5102-5102للعام الدراسً كلٌة االداب                        

 المادة: انكلٌزٌة عامة                                                                    متحانٌةاللجنة اال
 
 
 

 الدرجة النهائٌة درجة الدور الثانً الدرجة النهائٌة االمتحان النهائً درجة السعً اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          64 احمد جبار حمزه 1

          03 احمد ناظم حاتم 2

          03 اسراء جاسم ناصر 3

          82 شراد اسراء حمزه 4

          83 اسراء عبود كرٌم 5

          63 اثمار انور خٌري 6

          82 اقبال خضٌر عباس 7

          84 حٌاوي امانً حسن 8

          62 مرهٌج ارامجد نز 9

          84 امٌر عباس عبد زٌد 11

          82 امٌر فوزي علً 11

          08 سامً جواد اٌات 12

          02 اٌمان مسلم جبار 13

          08 بٌارق خالد صالح 14

          83 تحسٌن رحٌم جواد 15

          80 تماره صفاء علً 16

          83 خابط جاسم محمد 17

          02 حسن جلٌل محمد 18

          64 حسن عدنان نعٌم 19

          83 حسنٌن مهدي كاظم 21

          83 حسٌن سلٌم كاظم 21

          82 حسٌن عبد الكاظم 22

          03 حسٌن قاسم كرٌم 23

          08 حمٌدة مجٌد جبر 24

          04 زهرهال حنان عامر عبد 25

          82 حوراء علً عبد الكاظم 26

          83 حوراء مهدي عٌدان 27

          63 حوراء نعمة عبٌد 28

          83 حٌدر جواد جبار 29

 
 

 الدرجة النهائية درجة الدور الثاني الدرجة النهائية االمتحان النهائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة قمار كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          82 حٌدر حسٌن عبد 03

          63 حٌدر كامل حسونً 03

          63 حٌدر محمد علً 03

          80 دعاء حسٌن هادي 00



           دعاء حسٌن وحٌد 03

          82 دعاء عماد غانم 03

          86 دعاء كاظم عبد مسلم 03

          82 مدنٌا رحمن حات 03

          84 جابركامل رجوان 03

رحٌم حسٌن عبد  03
 الساده

03          

          06 رقٌة سلٌم رحم 33

          84 رؤى حافظ مقداد 33

           زهراء صالح هادي 33

          83 زهراء كرٌم كامل 30

          08 زهراء محمد جبوري 33

          84 زٌاد كاظم حسن 33

          82 زٌد باسم عوده 33

زٌن العابدٌن علً  33
 حسٌن

88          

          82 زٌنب حٌدر جواد 33

          06 زٌنب خلٌل محسن 33

          06 لفلوف زٌنب عبد الكرٌم 33

          83 ساره مرزه حمزه 33

           سالً صالح عوٌد 33

          03 رسجى ناظم جبا 30

          83 سٌف رضا ردام 33

          83 سٌف سعد حسٌن 33

          62 شنشول سٌف شفٌع 33

          83 صفاء حمٌد غنً 33

          00 صالح عباس رضٌم 33

           برٌبر صالح هوٌدي 33

          08 صنوبر فاضل حسٌن 33

 

 الدرجة النهائية درجة الدور الثاني الدرجة النهائية االمتحان النهائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          82 بطٌط عامر قاسم 61

          82 عباس شعبان صاحب 62

          08 عبد هللا ذٌاب عزال 63

          03 عبٌر عالء علً 64

          83 عدنان عبٌد عبد الهادي 65

          83 علً حامد علً 66

          82 علً راهً عباس 67

          63 علً رعد فاضل 68

          03 علً سلمان حسونً 69

          82 علً عباس غموس 71

          68 علً عبد الكرٌم نعمه 71

          83 علً فرٌض منادي 72

          82 فاتن علً سلوم 73



          03 فاضل احمد دخٌل 74

          82 فاطمة حبٌب عطٌة 75

          84 فاطمة ٌاس خضٌر 76

          83 فرقد عدنان مهوس 77

          02 فلاير جابر حاتم 78

          08 كرار رحٌم فلٌح 79

          62 رار عباس حربًك 81

          62 كرار قاسم عبد 81

          06 لقاء لفته كردي 82

          04 لمٌاء محمد فارس 83

          63 ماهر رشٌد حمٌد 84

          82 شنوت محسن عطٌة 85

          84 محمد ابراهٌم جابر 86

          82 محمد حسٌن جاسم 87

          82 شٌد مخٌفمحمد ر 88

          63 محمد عبد السادة عبٌد 89

          62 محمد كرٌم حسن 91

           مرتضى عبد الكرٌم كاظم 91

 

 يةالدرجة النهائ درجة الدور الثاني الدرجة النهائية االمتحان النهائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          00 مرٌم فالح شرٌف 33

          03 رسن جفات مسلم 30

 مصطفى عداي 33
 جفات

83          

مصطفى علً  33
 حسٌن

62          

           منى مندٌل شهاب 33

          82 مها حسن شهٌد 33

          00 سالم نرجس سالم 33

          82 نقاء حسن محمد 33

          83 مكوطر نور عباس 333

          82 نورس جواد كاظم 333

           هالة فاهم سرحان 333

          00 جساب هبة جبار 330

          03 هدٌل علً عبد هللا 333

          03 هدٌل كامل نمٌر 333

          04 كاظمٌسرى جواد  333

333            

 

                                                                                  أ.م مي علي عبد االميرمدرس المادة : 

 مئيس القسم : ا م.د.عالء جواد كاظر



 
 
 
 
 
 

 


