
 قسن علن االجتواع    جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                       

 املرحلة : االوىل                                5102    -5102كلية االداب                                      للعام الدراسي 
 الفلسفةاملادة :       اللجنة االهتحانية                                                                                                      

 الدرجة النهائية  درجة الدور الثاني الدرجة النهائية  االهتحاى النهائي درجة السعي اسن الطالة ت

 كتاتة رقوا كتاتة  رقوا كتاتة  رقوا كتاتة رقوا كتاتة رقوا

          52 امحد جبار محزه 0

          55 امحد غازم حامت 5

          52 ادراء جادم غاصر 3

          52 ادراء محزه ذراد 2

          52 ادراء سبود طرؼم 2

          -- امثار اغور خريي  2

          52 اضبال خضري سباس 2

          55 اعاغي حسن حواوي 8

          53 اجمد غزار عرػوج 9

          52 اعري سباس سبد زؼد 01

          52 اعري صوزي سلي 00

          52 اؼات داعي جواد 05

          58 اميان عسلم جبار 03

          52 بوارق خاظد صاحل 02

          52 حتسني رحوم جواد 02

          52 متاره صفاء سلي 02

          09 جادم حممد خابط 02

          31 حسن جلول حممد 08

          51 حسن سدغان غعوم 09

           -- حسنني عهدي طازم 51

          52 حسني دلوم طازم 50

          52 حسني سبد اظكازم واظي 55

          52 حسني ضادم طرؼم 53

          52 محودة جمود جرب 52

          52 حنان ساعر سبد اظزػره 52

          52 حوراء سلي سبد اظكازم 52

          53 حوراء عهدي سودان 52

          53 حوراء غعمة سبود 58

          52 حودر جواد جبار 59

 

 

 



 قسن علن االجتواع          جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                       
 املرحلة : االوىل                                     5102 - 5102-كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 الفلسفةاملادة :            اللجنة االهتحانية                                                                                                      
 الدرجة النهائية  درجة الدور الثاني ة الدرجة النهائي االهتحاى النهائي درجة السعي اسن الطالة ت

 كتاتة رقوا كتاتة  رقوا كتاتة  رقوا كتاتة رقوا كتاتة رقوا

          52 حودر حسني سبد سلي 31

          52 حودر طاعل حسوغي 30

          - - حودر حممد سلي 35

          31 دساء حسني ػادي 33

          31 دساء حسني وحود 32

          55 دساء سماد شامن 32

          53 دساء طازم سبد عسلم 32

          52 دغوا رمحن حامت 32

          31 رجوان جابرطاعل 38

          31 رحوم حسني سبد اظساده 39

          55 رضوة دلوم رحم 21

          52 رؤى حاصظ عقداد 20

          -- زػراء صالح ػادي 25

          52 زػراء طرؼم طاعل 23

          59 زػراء حممد جبوري 22

          58 زؼاد طازم حسن 22

          30 زؼد بادم سوده 22

          30 زؼن اظعابدؼن سلي حسني 22

          33 زؼنب حودر جواد 28

          52 زؼنب خلول حمسن 29

          52 زؼنب سبد اظكرؼم ظفلوف 21

          59 داره عرزه محزه 20

          09 داظي صالح سوؼد 25

          35 دجى غازم جبار 23

          52 دوف رضا ردام 22

          53 دوف دعد حسني 22

          53 دوف ذفوع ذنشول 22

          -- صفاء محود شين 22

          31 صالح سباس رضوم 28

          - - صالح ػوؼدي برؼرب 29

          51 صنوبر صاضل حسني 21

 
 

 قسن علن االجتواع                 جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                 

 املرحلة : االوىل                                             5102-5102للعام الدراسي                                       كلية االداب



 الفلسفةادة : امل                اللجنة االهتحانية                                                                                                  
 الدرجة النهائية  درجة الدور الثاني الدرجة النهائية  االهتحاى النهائي درجة السعي اسن الطالة ت

 كتاتة رقوا كتاتة  رقوا كتاتة  رقوا كتاتة رقوا كتاتة رقوا

          58 ساعر ضادم بطوط 20

          08 سباس ذعبان صاحب 25

          58 سبد اهلل ذؼاب سزال 23

          58 سبري سالء سلي 22

          09 سدغان سبود سبد اهلادي 22

          52 سلي حاعد سلي 22

          59 سلي راػي سباس 22

          08 سلي رسد صاضل 28

          52 سلي دلمان حسوغي 29

          52 سلي سباس شموس 21

          52 سلي سبد اظكرؼم غعمه 20

          52 سلي صرؼض عنادي 25

          33 صاتن سلي دلوم 23

          55 صاضل امحد دخول 22

          33 صارمة حبوب سطوة 22

          33 صارمة ؼاس خضري 22

          50 صرضد سدغان عهوس 22

          52 صرؼال جابر حامت 28

          33 طرار رحوم صلوح 29

          51 طرار سباس حربي 81

          52 طرار ضادم سبد 80

          32 ظقاء ظفته طردي 85

          52 ملواء حممد صارس 83

          53 عاػر رذود محود 82

          53 حمسن سطوة ذنوت 82

          52 حممد ابراػوم جابر 82

          52 حممد حسني جادم 82

          52 حممد رذود خموف 88

          01 حممد سبد اظسادة سبود 89

          53 حممد طرؼم حسن 91

          -- عرتضى سبد اظكرؼم طازم 90

 
 
 

 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت

 املرحلة : االوىل                                     5102-5102كلية االداب                                      للعام الدراسي 
  الفلسفةادة : اللجنة االهتحانية                                                                                                         امل

 الدرجة النهائية  درجة الدور الثاني الدرجة النهائية  االهتحاى النهائي درجة السعي اسن الطالة ت

 كتاتة رقوا كتاتة  رقوا كتاتة  رقوا كتاتة رقوا كتاتة رقوا



          31 عرؼم صالح ذرؼف 95

          59 عسلم جفات ردن 93

          52 عصطفى سداي جفات 92

          52 عصطفى سلي حسني 92

          - - عنى عندؼل ذهاب 92

          02 سن ذهودحمعها  92

          52 غرجس دالم دامل 98

          55 غقاء حسن حممد 99

          52 غور سباس عكورر 011

          52 غورس جواد طازم 010

          -- ػاظة صاػم درحان 015

          52 ػبة جبار جساب 013

          52 ػدؼل سلي سبد اهلل 012

          52 ػدؼل طاعل منري 012

          59 ؼسرى جواد طازم 012

          -- حممد طازم حربي حممل 012

 

 

 


