
 قسن علن االجتواع                  جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                  
 املرحلة : االوىل                                              5106 -5105للعام الدراسي                                       اآلدابكلية 

 اللغة العرتيةاملادة :                 اللجنة االهتحانية                                                                                                     
االهتحاى  درجة السعي اسن الطالة ت

 النهائي
 الدرجة النهائية  درجة الدور الثاني الدرجة النهائية 

 كتاتة رقوا كتاتة  رقوا كتاتة  رقوا كتاتة رقوا كتاتة رقوا
         ثماني عشرة 87 امحد جبار محزه 0
         ثالث وعشرون 32 امحد غازم حامت 5
         ثمان وعشرون 37 ادراء جادم غاصر 3
         اثنتان وعشرون 33 ادراء محزه ذراد 4
         ثالثون 23 سبود طرؼمادراء  5
           امثار اغور خريي  6
         ثالثون 23 اضبال خضري سباس 7
         ست عشرة 85 اعاغي حسن حواوي 8
         سبع وعشرون 36 اجمد غزار عرػوج 9

         تسع وعشرون 38 اعري سباس سبد زؼد 01
         ثالث وعشرون 32 اعري صوزي سلي 00
         ثالث وعشرون 32 اؼات داعي جواد 05
         اربع وثالثون 23 اميان عسلم جبار 03
         تسع عشرة 88 بوارق خاظد صاحل 04
         ست عشرة 85 حتسني رحوم جواد 05
         تسع عشرة 88 متاره صفاء سلي 06
         سبع عشرة 86 جادم حممد خابط 07
         ثالث وثالثون 22 حسن جلول حممد 08
         ثالث وعشرون 32 حسن سدغان غعوم 09
         ثالث عشرة 82 حسنني عهدي طازم 51
         اثنتان وعشرون 33 حسني دلوم طازم 50
         اثنتان وعشرون 33 حسني سبد اظكازم واظي 55
         سبع وعشرون 36 حسني ضادم طرؼم 53
         احدى وثالثون 28 محودة جمود جرب 54
         سبع وعشرون 36 حنان ساعر سبد اظزػره 55
         ثالثون 23 حوراء سلي سبد اظكازم 56
         عشرون 33 حوراء عهدي سودان 57
         تسع عشرة 88 حوراء غعمة سبود 58
         احدى وعشرون 38 حودر جواد جبار 59

 د.عالء جىاد كاظن هدرس املادة :  م.د. عايد الفتلي                                                                             رئيس القسن : ا م.



 

 قسن علن االجتواع                  جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                  
 املرحلة : االوىل                                              5106 -5105كلية اآلداب                                      للعام الدراسي 

 املادة : اللغة العرتية                                                 اللجنة االهتحانية                                                                    
االهتحاى  درجة السعي اسن الطالة ت

 النهائي
 الدرجة النهائية  درجة الدور الثاني الدرجة النهائية 

 كتاتة رقوا كتاتة  رقوا كتاتة  رقوا كتاتة رقوا كتاتة رقوا
         عشرون 33 حودر حسني سبد سلي 03
         عشرون 33 حودر طاعل حسوغي 03
           حودر حممد سلي 03
         اثنتان وثالثون 23 دساء حسني ػادي 00
         ست وثالثون 25 دساء حسني وحود 03
         احدى وعشرون 38 دساء سماد شامن 03
         سبع وعشرون 36 دساء طازم سبد عسلم 03
         ست وعشرون 35 رمحن حامتدغوا  03
         ست وعشرون 35 طاعل رجوان جابر 03
         سبع وعشرون 36 رحوم حسني سبد اظساده 03
         ثمان وعشرون 37 رضوة دلوم رحم 33
         ثالث وعشرون 32 رؤى حاصظ عقداد 33
           زػراء صالح ػادي 33
         ست فقط 35 زػراء طرؼم طاعل 30
         اثنتان وثالثون 23 زػراء حممد جبوري 33
         ست وعشرون 35 زؼاد طازم حسن 33
         ثالثون 23 زؼد بادم سوده 33
         تسع وعشرون 38 زؼن اظعابدؼن سلي حسني 33
         ست وثالثون 25 زؼنب حودر جواد 33
         وعشرون اثنتان 33 زؼنب خلول حمسن 33
         اثنتان وعشرون 33 زؼنب سبد اظكرؼم ظفلوف 33
         خمس وعشرون 34 داره عرزه محزه 33
         ثالث عشرة 82 داظي صالح سوؼد 33
         احدى وثالثون 28 دجى غازم جبار 30
         اثنتا عشرة 83 دوف رضا ردام 33
         وعشرون ثالث 32 دوف دعد حسني 33
         ثالث وعشرون 32 دوف ذفوع ذنشول 33
         ثالث عشرة 82 صفاء محود شين 33
         اربع وعشرون 33 صالح سباس رضوم 33
           صالح ػوؼدي برؼرب 33



         ست وعشرون 35 صنوبر صاضل حسني 33
 رئيس القسن : ا م.د.عالء جىاد كاظن                                                                              هدرس املادة :  م.د. عايد الفتلي

 قسن علن االجتواع                  جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                  
 املرحلة : االوىل                                              5106 -5105اآلداب                                      للعام الدراسي  كلية

 املادة : اللغة العرتية                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
         ست وعشرون 35 ساعر ضادم بطوط 60
         وعشرون سبع 36 سباس ذعبان صاحب 65
         ثالثون 23 سبد اهلل ذؼاب سزال 63
         ثالث وعشرون 32 سبري سالء سلي 64
         ست عشرة 85 سدغان سبود سبد اهلادي 65
احدى  38 سلي حاعد سلي 66

         وعشرون
         تسع عشرة 88 سلي راػي سباس 67
         اثنتا عشرة 83 سلي رسد صاضل 68
         ست وعشرون 35 سلي دلمان حسوغي 69
         احدى عشرة 88 سلي سباس شموس 71
         ثماني عشرة 87 سلي سبد اظكرؼم غعمه 70
         سبع عشرة 86 سلي صرؼض عنادي 75
احدى  38 صاتن سلي دلوم 73

         وعشرون
اثنتان  33 صاضل امحد دخول 74

         وعشرون
         احدى وثالثون 28 صارمة حبوب سطوة 75
احدى  38 صارمة ؼاس خضري 76

         وعشرون
         احدى عشرة 88 صرضد سدغان عهوس 77
اثنتان  33 صرؼال جابر حامت 78

         وعشرون
خمس  24 طرار رحوم صلوح 79

         وثالثون
خمس  34 طرار سباس حربي 81

         وعشرون
           طرار ضادم سبد 80
         ثالث وثالثون 22 ظقاء ظفته طردي 85
خمس  24 ملواء حممد صارس 83

         وثالثون
         تسع عشرة 88 عاػر رذود محود 84
         تسع عشرة 88 حمسن سطوة ذنوت 85
         احدى عشرة 88 حممد ابراػوم جابر 86
اثنتان  33 حممد حسني جادم 87

         وعشرون
اثنتان  33 حممد رذود خموف 88

         وعشرون



           حممد سبد اظسادة سبود 89
         اربع وعشرون 33 حممد طرؼم حسن 91
           عرتضى سبد اظكرؼم طازم 90

 رئيس القسن : ا م.د.عالء جىاد كاظن                                                                              هدرس املادة :  م.د. عايد الفتلي

 قسن علن االجتواع                  جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                  
 املرحلة : االوىل                                              5106 -5105اآلداب                                      للعام الدراسي  كلية

 املادة : اللغة العرتية                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
         اربع وعشرون 33 عرؼم صالح ذرؼف 33
         خمس وثالثون 24 عسلم جفات ردن 30
         عشرون 33 عصطفى سداي جفات 33
           عصطفى سلي حسني 33
           عنى عندؼل ذهاب 33
         خمس وعشرون 34 سن ذهودحمعها  33
         خمس وعشرون 34 غرجس دالم دامل 33
         ثالثون 23 غقاء حسن حممد 33
         احدى وعشرون 38 غور سباس عكورر 333
         عشرون 33 غورس جواد طازم 333
           ػاظة صاػم درحان 333
         خمس وعشرون 34 ػبة جبار جساب 330
         ست وعشرون 35 ػدؼل سلي سبد اهلل 333
         احدى وثالثون 28 ػدؼل طاعل منري 333
         اربعون 33 ؼسرى جواد طازم 333
333            
 

 م.د.عالء جىاد كاظن ا رئيس القسن :                                                                              م.د. عايد الفتليهدرس املادة :  

 

 

 

 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  الثانيةاملرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
            سعٌد حمود ابتسام  .1
            هادي جاسم احمد  .2
            ظاهر حبٌب احمد  .3
 الحمزة عبد احمد  .4

  رحٌم
          

            جبار الرضا عبد احمد  .5
           مهدي صالح احمد  .6
           محمد فاضل احمد  .7
            جٌاد تركً كامل احمد  .8
            حسونً ماهر احمد  .9

            شندل فاضل اخالص  .10
           مطر حاكم ازهار  .11
            حسٌن كامل اركان  .12
            محمد جاسم اسراء  .13
            طه جمٌل اسراء  .14
           جابرمهدي اسماء  .15
            بٌتان حسٌن اسماء  .16
           عناد  مطرود اسماء  .17
           محسن ٌوسف اسماء  .18
            موسى كامل افراح  .19
 الحسن عبد آالء  .20

  جساب
          

            فاضل رٌاض امٌر  .21
            ركن جاٌش سالم امٌر  .22
 عبد عباس امٌر  .23

  السادة
          

           خٌري انور انمار  .24
            ابراهٌم سوادي انوار  .25
            حمزة صباح انوار  .26
            كاظم جواد انور  .27
            حسن فالح اٌات  .28
            محسن احمد اٌة  .29
            جبر كامل اٌة  .30
            علوان عباس اٌناس  .31
            اسماعٌل هللا عبد بارق  .32

 

 رئيس القسن : م.د.عالء جىاد كاظن                                                                                         هدرس املادة :

 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  الثانية املرحلة :                                     3333-3333االداب                                      للعام الدراسي  كلية

 ادة : 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
            عباس جبر بتول 00
            المنعم عبد براء 03
            تومان قحطان براء 03
            دحٌو شاكر بنٌن 03
            االمٌر عبد صالح بنٌن 03
            عبد الكرٌم عبد تبارك 03
 عبد عالوي جعفر 03

  الحسن
          

            حسٌن علً جعفر 33
            حسٌن محمد جالل 33
           جبٌر عباس جنان 33
             جخٌمر فالح حبٌب 30
            جلٌل عالء حسن 33
            كاظم جوٌد علً حسن 33
            صباح علً حسن 33
            زكم عبٌد علً حسن 33
            داود كامل جبار حسٌن 33
            هاشم حسن حسٌن 33
            عزٌز حمزة حسٌن 33
           كوان حمزة حسٌن 33
           عبد رابح حسٌن 33
            حسٌن ضٌاء حسٌن 30
            مٌاح علوان حسٌن 33
            جهادي علً حسٌن 33
            راضً كاطع حمزة 33
            شاكر ابراهٌم حنٌن 33
            عبد جبر جمٌل حنٌن 33
            حمزة محمد حوراء 33
            حسن محسن حوراء 33
            حسون علً حٌدر 33
            عبود بشٌر جمال حٌدر 33
            عبد علً حسٌن حٌدر 30

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  الثانية املرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
            كامل سعد حٌدر 33
            حسن كاظم سلٌم حٌدر 33
            كاظم سلٌم حٌدر 33
            عبد الكرٌم عبد حٌدر 33
            مسلم عبد محمد حٌدر 33
            عبد حسٌن ناصر خالد 33
            غاوي عطٌة ختام 33
            جبار محمود دعاء 33
            خمٌس ظافر  دموع 33
            مكطوف قاسم دنٌا 30
            جابر صالح ذكرى 33
            حسٌن عالء رانٌا 33
            محمد االمٌر عبد رحمة 33
            حسٌن شفٌع رشا 33
            هندول عاٌد رضاب 33
           صكب حسن رقٌة 33
            عبد االمٌر عبد رقٌة 33
            ناصر علً رقٌة 33
            جلٌل كرٌم رقٌة 33
            شمخً عباس رند 30
            محمود حمزة روٌدة 33
            االمٌر عبد رٌمان 33
            حسن فلٌح احمد رٌام 33
            حبشان باسم زهراء 33
            حامد خالد زهراء 33
            عجمً عادل زهراء 33
            محسن عامر زهراء 33
            كاظم عائد زهراء 33

 رئيس القسن : م.د.عالء جىاد كاظن                                                                                         هدرس املادة :

 

 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  الثانية املرحلة :                                     3333-3333ة االداب                                      للعام الدراسي كلي

 ادة : 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
 مجٌد الحسٌن عبد زهراء 33

  وناس
          

           حسٌن علوان زهراء 30
            صالح قاسم زهراء 33
            زٌد عبد محمد زهراء 33
            كاظم محمد زهراء 33
             هالل محمد زٌد 33
            عباس احمد زٌنب 33
            كرٌم راضً زٌنب 33

           زٌنب صالح تومان 333
           االمٌر عبد عالء زٌنب 333
           عٌسى علً زٌنب 333
           كاظم حمٌد زٌنة 330
            حسٌن جبر زٌدان زٌنة 333
           رمطش الكاظم عبد زٌنة 333
           زٌد عبد خالد سارة 333
            نور علً فاخر سارة 333
           هادي وحٌد سارة 333
            بلبل علً سارٌن 333
            محمد علً سجاد 333
            كطوف حامد سجى 333
           نعمة االمٌر عبد سجى 333
            بادي رحٌم سرى 330
            كحط قاسم سالم 333
           ع كاظم جواد سندس 333
            عبٌد طالب سهام 333
            شاكر رٌاض سوران 333
           حسن صالح سٌف 333
            هالل الهادي عبد سٌف 333

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى

 

 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  الثانية املرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
             عطٌة احمد شهاب 
            جعفر زٌاد شٌرٌن 
            رضٌو رحٌم شٌماء 
            سعٌد منعم شٌماء 
           جبر كاظم صادق 
            علً مهدي صادق 
            عبٌد مٌري صادق 
             أنذٌر محمد صفاء 
            عباس علً ضحى 
            المهدي عبد ضرغام 
           دراغ ستار عباس 
            الحسن عبد ماجد عباس 
            عزٌز حاتم االمٌر عبد 
            تركً نعٌم هللا عبد 
            شهٌد حمزة عبٌر 
            الحسٌن عبد كاظم عال 
           ناهً فاضل عالء 
            عبد جعفر علً 
            مضحً خٌجان علً 
            عبد فلفل عباس علً 
           والً كرٌم علً 
            خطار حسن كرٌم عمار 
            الحسن عبد فلٌح عهود 
           موجد عبد حٌدر غدٌر 
 عبد رحٌم غدٌر 

  الحسٌن
          

            حمد شهاب غصون 
            كاظم شاكر غفران 
            مكطاف قاسم غفران 

 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى

 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  الثانية املرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
            شاكر مٌري غفران 
            جلعاوي علً غٌث 
            سعٌد شاكر فاضل 
            رضا محمد كاظم فاطمة 
            فضل محً فاطمة 
            حمزة حسٌن بدر فراس 
            ناصر عمار فرح 
            ناجً سعٌد حسن فالح 
            محسن فاخر حٌدر كرار 
           والً رحمن كرار 
           علٌوي شنان كرار 
            جاسم ناصر جمٌل كوثر 
           كوكس الكاظم عبد لٌث 
           كاظم جواد محمد 
            جبر العباس عبد محمد 
            طارش عزٌز محمد 
            خضر عبد علً محمد 
            حربً كاظم محمد 
            كاطع ٌوسف محمد 
           بهلول العباس عبد مرتضى 
             الحسٌن عبد ذبٌان مروة 
           حسٌن رضا مروة 
            حسن محمد مروة 
            كاظم جواد مرٌم 
            علً رعٌد مرٌم 
            كامل الرزاق عبد مرٌم 
            شاكر هاشم مرٌم 
           محمد جاسم مصطفى 

 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى

 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  املرحلة : الثانية                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
            علً هللا عبد مصطفى 
           حسن فاضل مصطفى 
            مطر هاشم مصطفى 
            الكاظم عبد جواد منار 
           داخل حمٌد منتظر 
            كرٌم سعد حمزة منى 
           كاظم علً حٌدر مهند 
 عبد محمد مٌساء 

   الحسٌن
          

            جٌاد حامد مٌعاد 
 عبد خالد نرجس 

 الحسٌن
          

           ع غازي عبادي نزار 
           خضٌر هادي نزار 
            خضٌر منصور نغم 
            حمود علً نهلة 
            كاظم مشكور نهى 
           علٌوي فالح نوال 
            علٌوي حامد نور 
            شرهان حمٌد نور 
           كاظم شوكت نور 
           الزهرة عبد عقٌل نور 
            حسٌن قاسم نور 
 مجبد خلٌل مجٌد نور 

  
          

            كاظم جودة هادي نور 
            عناد صبٌح نورة 
            رحمن محمد هالة 
           عبد داخل حسٌن هبة 
           هادي علً هبة 
            فاضل جمال هدى 
           دوحً شاتً هناء 
            عٌسى غازي هند 

 م.د.عالء جىاد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 املرحلة : الثانية                                      3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : اللجنة االهتحانية                                                                                                         امل
 الدرجة النهائية  الدور الثانيدرجة  الدرجة النهائية  االهتحاى النهائي درجة السعي اسن الطالة ت

 كتاتة رقوا كتاتة  رقوا كتاتة  رقوا كتاتة رقوا كتاتة رقوا
           كاظم حازم وائل 
            محمد بناي سالم ود 
           حسون كاظم وسن 
 جودة محمد وفاء 

 رحٌص
          

           هادي عقٌل والء 
           كرٌم علً والء 
            حول كاظم جبار ولٌد 
 حسٌن محمد ٌاسر 

  ناصر
          

           والء فلٌح طراد 
           ٌوسف عباس حسن  
           علً جاسم محمد  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
   الثالثة املرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
           هاشم هللا عبد أثٌر 
           جاسم ثابت احمد 
             علً دخٌل أحمد 
           محمد كاظم علً أحمد 
           ربح عوٌجل احمد 
           فاضل معٌن احمد 
 الحسٌن عبد أرشد 

 سلمان
          

           مكطوف صبٌح أزهار 
           عبد ماجد أزهار 
           هللا عبد عداي اسامة 
           جاسم حامد استبرق 
           كاظم طالب إسراء 
           عباس كرٌم إسراء 
           طالب حامد أسعد 
           نعمة كاطع أسعد 
           عطشان عادل اصفاد 
           /فصل  كامل عقٌل أصٌل 
           حمٌدان عباس اكرام 
           برهً حسٌن أكرم 
            عبد محسن أكرم 
           رزاق سعدون آالء 
           هاشم علً آالء 
           ناصر كرٌم أمجد 
           داخل سعد أمنه 
           حسن فالح أمنه 
           حاتم شاكر امواج 
           حسن رضٌوي أمٌر 
           المهدي عبد صالح امٌر 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى

 

 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت



  الثالثاملرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 
 ادة : 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

           دوٌر علً أمٌر 
           عبد هاشم أٌمان 
            شالكه ٌحٌى إٌهاب 
           عشٌش عاجل باسم 
           عبود سوادي بدر 
           قند علوان بدور 
 عباس هللا بركات 

 حسون
          

 قحطان بشار 
 /استضافة عارف

          

           بدر كاطع بشائر 
           جبر الحمزة عبد بشرى 
           مالك الحسٌن عبد بهاء 
           مٌري سالم بٌداء 
           خضر االمٌر عبد بٌداء 
           محمد جاسم تبارك 
           تقوى لطٌف كعٌم  
           محمد جبار تكتم 
           حسن فالح تهانً 
           جاسم عمار جاسم 
           عبٌد سامً جعفر 
           هللا عبد محمد جنان 
           نعاس وحٌد جٌاد 
           راضً هللا عبد حاتم 
           مالك ناظم حسام 
           خلٌل حمٌد حسن 
           غركان دٌنار حسن 
           حسن فلٌح حسن 
           ابراهٌبم خلٌل حسنٌن 
           محمد جاسم حسٌن 

 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى

 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
   الثالثةاملرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
           محً ساهر حنان 
           هادي أحمد حنٌن 
           هادي بهاء حوراء 
 عبد جمٌل حوراء 

 الحسٌن
          

           حسٌن علً حوراء 
           عذاب كاظم حوراء 
           حامد شاكر حٌدر 
           شعلوك شاكر حٌدر 
           أحمد عامر حٌدر 
           كاظم عباس حٌدر 
            مناف عبد حٌدر 
           كاظم عمران حٌدر 
           هللا عبد فرحان حٌدر 
           حسٌن كرٌم حٌدر 
           مراد نعٌم حٌدر 
           كرٌم وسام حٌدر 
           محمد والً خمائل 
           خلف جمٌعة دعاء 
           هللا عبد صبٌح دعاء 
 عداي علً دعاء 

 /استضافة 
          

           رحٌم ناجح دعاء 
           جواد كاظم دموع 
           جاسم مكً الفقار ذو 
 الستار عبد رجاء 

 جبار
          

            عبادي كامل رحاب 
           دعبول شاكر رسالة 
           جاسم حسن رسل 
 عبد صباح رسل 

 عودة
          

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى

 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
   الثالثة املرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
           حسٌن الكرٌم عبد رسول 
           فضل خالد رفل 
           حسن حاتم رقٌة 
           خزعل ذٌاب رنا 
عبد  الكرٌم عبد رواء 

 نجم 
          

           عبد محسن رواء 
           داخل عبد نجم رواء 
           حسٌن نصٌر رونق 
           جبار حمٌد رٌام 
           جابر سامً رئام 
           موجد شاٌع رٌام 
           حسن نعٌم رٌام 
           جاسم صائب رٌم 
           نعمة درب زمن 
           طارش بهلول زهراء 
           عبٌد حسٌن زهراء 
           هادي حسٌن زهراء 
           كامل رعد زهراء 
           محمود علً زهراء 
           عالوي قادر زهراء 
           نجٌب محمد زهراء 
           صالح ناجح زهراء 
            إفوٌس ناظم زهراء 
            طالب اسماعٌل زٌد 
           عناد باسم زٌنب 
           كرٌم األمٌر عبد زٌنب 
           ناجً علً زٌنب 
           حمد جبار ساجدة 

 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى

 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  املرحلة : الثانية                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
           حمٌد علً سارة 
           عجمً جبٌر سجاد 
           شمخً حٌدر سجاد 
           ناصر محمد سجاد 
           شالل طالب عبد سجى 
           بدر كامل سجى 
           زغبه كامل سرى 
           شواج جفات سعاد 
           راجً مكً سعد 
           عبد جاسم شروق 
           حمزة قاسم شفاء 
           حمزة قاسم شفق 
           علً موجد شهالء 
           حسٌن ناصر شٌرٌن 
           علً عبد عماد شٌماء 
           جبر حمٌد صباح 
            علً محمد صفا 
           ونًگ العباس عبد صفاء 
           كطٌف الحسٌن عبد صالح 
           الزهرة عبد ضٌاء ضحى 
           سرحان رحٌم ضرغام 
            فرحان زكً عادل 
           شدهان عوٌد عاتكة 
            مجبل كامل عباس 
           حمٌد راجح هللا عبد 
           الزهرة عبد هادي هللا عبد 
  الرزاق عبد الوهاب عبد 

   
          

           حسن رعٌد عبٌر 
 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى

 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت



   الثالثةاملرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
           شنان طالب عبد عبٌر 
           جابر محمد عذراء 
 عبد جبار عقٌل 

 الكرٌم
          

           كرٌم حمٌد عالء 
           شالل ناهض عالء 
           كرٌم حسن علً 
           كرٌم ضٌاء علً 
 األمٌر عبد علً 

 حبٌب
          

 العباس عبد علً 
 هالل

          

           وادي عصام علً 
           ناصر قاسم علً 
           حسٌن هادي علً 
           ناٌف عزٌز عماد 
           مسلم رحٌم عمار 
           زاعل حاكم عهود 
           عبود عماد غصون 
            مساٌر رحٌم غفران 
           جبار علً غٌث 
           كرٌم عاٌد فاتن 
            صالح عنٌفش فارس 
           حسون ناصر فارس 
           محمد جاسم فاطمة 
           السٌد عبد جبار فاطمة 
           كاظم حسٌن فاطمة 
           صباح كاظم فاطمة 
           مٌران محمد فاطمة 
            حسٌن ناصر فرات 
           الكرٌم عبد أٌاد فرح 

 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
   الثالثةاملرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
 عبد فارس فرح 

 الحمزة
          

           األمٌر عبد فرقان 
           كاظم عداي فضاء 
           الحمٌد عبد سعد قاسم 
           هانً محسن قاسم 
           لفته محمد قاسم 
            كاظم جواد كرار 
           عباس علً كرار 
            علً ضٌاء كوثر 
           برهان خلٌل لطٌف 
           نجم هادي مالك 
           حمود جاسم محمد 
           كرٌم جمٌل محمد 
           كاظم جواد محمد 
           مهدي رسول محمد 
           حسن عباس محمد 
           غافل عبد محمد 
           عواد عقٌل محمد 
           ملوح علٌوي محمد 
           سالم عٌاض محمد 
           سهٌل فالح محمد 
           حسون كامل محمد 
 المهدي عبد مروة 

 رهٌف
          

 الحسٌن عبد مروه 
 صٌوان

          

           الخضر عبد فوزي مسلم 
           ناصر كاظم مصطفى 
           هلوس حسن منار 
           عزٌز خالد منى 
           عباس عماد منٌر 
            كاظم عواد مها 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى



 

 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 املرحلة : الثالثة                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
           حساس فالح مها 
           كرٌم حاكم مؤٌد 
           محٌسن أمحان نادٌن 
           سدخان جلٌل نبـأ 
           + عواد زهٌر نبأ 
           زٌد عبد مٌعاد نبأ 
           إحرٌجة سامً نبراس 
           حمزة رحٌم ندى 
           مجٌد قاسم نرجس 
           إبراهٌم نبٌل نرمٌن 
           جواد كاظم نشوان 
           حمزة ساجد نور 
            حسٌن سعد نور 
           فروري خالد هاجر 
           شرٌف طالب هادي 
           نور سالم هبة 
           الحسن عبد علً هبة 
           جبار جاسم هدى 
           كاظم خٌري هدى 
           عادل رٌاض هدى 
             طراد صالح هدى 
            عباس صباح هدى 
           حسن محمد هدٌر 
 عبد الرحٌم عبد هدٌل 

 طاهر
          

           ابراهٌم غازي هٌام 
           مؤنس كاظم هٌثم 
           أسود فرحان واثق 
           مهدي محسن وائل 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى

 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 املرحلة : الثالثة                                    3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
           حسٌن كاظم وجود 
            ظاهر كاظم ورود 
           علً ٌاسٌن وفاء 
 عبد موسى والء 

 الكرٌم
          

           محمد حٌدر ٌاسر 
 الحسن عبد ٌوسف 

 إسماعٌل
          

           احمد مهدي حمزة  
           حسن حاتم راضً  
           كرار حسٌن محمد  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 الراتعة املرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
           هادي ناجً أثٌر 
           صالح جواد احمد 
           حمادي محمد حسن احمد 
           حنون حٌاوي احمد 
           كاظم جواد صبٌح احمد 
           هالل عباس احمد 
           كاظم عذاب احمد 
           جخٌم مٌري اخالص 
           حسن صفاء ازل 
           كاظم جواد اسراء 
           سعٌد رشٌد إسراء 
 عبد علً عبد إسراء 

 الحسٌن
          

           جواد محمد اسراء 
           ٌوسف ٌعقوب اسراء 
           حسٌن كاظم اسماء 
           هادي الزهرة عبد افراح 
           محمود عوض أفراح 
           شاهٌن علٌوي آمال 
 عبد االمٌر عبد انوار 

 الرضا
          

           خضر االمٌر عبد اٌمان 
           راضً لٌلو إٌهاب 
           جبار محمود اٌهاب 
           عبد الكرٌم عبد باسم 
           نعمة هادي بتول 
           عباس كرٌم تمارا 
           حسن محمد جاسم 
           سلطان حسون جعفر 

 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى

 



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 املرحلة : الثالثة                                    3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
           كاطع مجٌد حسن 
 عبد علً حسٌن 

 الزهرة
          

           كاظم علً حسٌن 
           زغٌر محمد حسٌن 
           جابر الكاظم عبد حلٌم 
           علً جبار حنٌن 
           مهدي حسٌن حنٌن 
           جبار عادل حنٌن 
           كاظم جواد حوراء 
           طالب خضٌر حوراء 
           خلف صبر حوراء 
           ثمار قاسم حوراء 
 ناصر حوراء 

 حسٌن
          

           طعمة نعمة حوراء 
            ساجت احمد حٌدر 
            جاسم هاتف حٌدر 
           سوادي فٌصل حٌدر 
 عبد نجاح حٌدر 

  الجلٌل
          

            كطوف ٌوسف حٌدر 
            حسٌن نور خالد 
            هادي حسٌن دعاء 
           صاحب فؤاد دعاء 
            سنٌبمح رحٌم دعاء 
           عبٌد رزاق دالل 
           اسماعٌل كاظم دموع 
           عبد لطٌف رجاء 

 

 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 املرحلة : الثالثة                                    3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
           شطب رزاق رشاد 
 عبد عباس رضا 

 علً
          

           عمران عدنان رضا 
           صالح لٌث رغد 
 عبد سالم رندا 

 الزهرة
          

           علوان حسون رواء 
           الحسٌن عبد رعد رواء 
           حسن حمزة رٌام 
           طعمة سلٌم رٌام 
           مصخً حاتم رٌمان 
           خزعل علً زمرد 
           حسٌن طارش زمن 
           عباس حسٌن زهراء 
           كاظم علً زهراء 
 علً عبد العابدٌن زٌن 

 رشٌد
          

           عباس حمٌد زٌنب 
           عزٌز زمان زٌنب 
           محمد عنون زٌنب 
           هاشم حسن زٌنة 
           جودة هادي زٌنة 
           كاظم جواد سارة 
           حمزة صباح سارة 
           غضبان عباس سارة 
           شنشول كاظم سارة 
           عبد برزان سجاد 
           عاٌش صالح سجى 
           طراد صالح سحر 
           حسٌن قاسم سرى 

 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  املرحلة : الراتعة                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
             محمد حٌدر سعد 
           محمود علً سماهر 
           عبد جفات سٌف 
           ناهً كاظم شهالء 
           كاظم رسول شٌماء 
           جاسم كاظم صائب 
           حبٌب رحٌم ضمٌاء 
           جاسم علً ضً 
           دخن صباح ضٌاء 
           كرٌم محمد طارق 
           ضاٌع جمٌل عباس 
           مطشر علً هللا عبد 
           كاظم حسٌن عذراء 
           سلطان كرٌم عذراء 
           مغٌدر مجنون عذراء 
           حسٌن كاظم الدٌن عز 
           راجً عمران عالء 
           راهً جمٌل علً 
           ناهً حسن علً 
           عبد رابح علً 
           هانً رحٌم علً 
           حسٌن رزاق علً 
 الصاحب عبد علً 

 عبدالهادي
          

 العزٌز عبد علً 
 الحمزة عبد

          

           شاكر عدنان علً 
           فارس حسن علٌاء 
           سوادي عبٌد نزار علٌاء 
           حمود عباس مله عماد 

 

 اد كاظن هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء جى



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  الراتعة املرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : 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
            عاٌد حٌدر فاطمة 
           عاشور علً فاطمة 
           جابر ماجد فاطمة 
           حبٌب ٌحٌى فاطمة 
           غانم هشام فؤاد 
           ناظم جعفر كرار 
           أكتاب حمٌد كرار 
           جبار رزاق كرار 
           صالح طالب لٌث 
           حسن عباس لٌث 
           غازي رزاق لٌلى 
           انًگ اسماعٌل محمد 
           عبد ثامر محمد 
           حسون جودة محمد 
           خضٌر سلمان محمد 
           سعٌد شخٌط محمد 
           سلمان عزٌز محمد 
           عودة عبد كرٌم محمد 
           سلمان عزٌز محمد 
           عودة عبد كرٌم محمد 
           مجٌد عامر مخلد 
           الكاظم عبد سالم مروة 
           جاسم حمزة مرٌم 
           كاظم جالل مصطفى 
           سنٌد حمٌد مصطفى 
           مسٌر خضٌر مصطفى 
            مطر علً مصطفى 
           كوان حمزة منار 
           حسٌن ناصر منتظر 
           مروان علً موج 
           ابراهٌم خلٌل مٌثم 

 جىاد كاظن  هدرس املادة :                                                                                        رئيس القسن : م.د.عالء



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 الراتعة  املرحلة :                                     3333-3333كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 ادة : اللجنة االهتحانية                                                                                                         امل
 الدرجة النهائية  لدور الثانيدرجة ا الدرجة النهائية  االهتحاى النهائي درجة السعي اسن الطالة ت

 كتاتة رقوا كتاتة  رقوا كتاتة  رقوا كتاتة رقوا كتاتة رقوا
           كاظم جمهور ناصر 
           غازي راضً ناصر 
           العباس عبد عالوي نبأ 
           ٌاسٌن شرٌف نجالء 
           جبر عبد كرٌم ندى 
           كاظم فؤاد نرٌمان 
           عباس صالح نسرٌن 
           ذر أبا أسعد نور 
           عبد رافد الهدى نور 
           محمد رائد نور 
           زٌد عبد محمد نور 
           رجانس هالل نورة 
           جودة محسن هانً 
           زغٌر احمد هبة 
           جبر سالم هبة 
           عمران عادل هبة 
           خلٌل الجبار عبد هدى 
           محمد علً هدى 
           هادي علً هدٌل 
           علً عباس هند 
           حمزة برزان هٌام 
           جمٌل عادل وسن 
           شعالن عٌدان وفاء 
           خضٌر كرٌم ولٌد 
            هنٌن  عمران وهاب 
           اٌمان وحٌد شنان  
           محمد رافع عبد المجٌد  
           مصطفى هاشم جاسم  
           دعاء مهدي علً  
           محمد جفات عبد  

 

 رئيس القسن : م.د.عالء جىاد كاظن                                                                                         هدرس املادة :


