
 
 قسم عمم االجتماع                                  جامعة القادسية                                      االمتحانات النيائية      

 الثةالمرحمة : الث                               5102-5102لمعام الدراسي                                    اآلدابكمية     
 اجتماع السكانالمادة : عمم                                              المجنة االمتحانية                                                 
 الدرجة النيائية درجة الدور الثاني الدرجة النيائية االمتحان النيائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما
         وعشرونثالثة  52   اهلل عبد أثير 0
         وعشرونأثنان  55 جاسم ثابت احمد 5
         أربعة وعشرون 52   عمي دخيل أحمد 2
         إحدى وعشرون 50   كاظم عمي أحمد 2
         إحدى وعشرون 50 ربح عويجل احمد 2
         سبعة عشر 01 فاضل معين احمد 2
         أثنان وعشرون 55   الحسين عبد أرشد 1
         ستة وعشرون 52   صبيح أزىار 8
         ثمانية عشر 08 عبد ماجد أزىار 9

         وعشرونأربعة  52  عبد عداي اسامة 01
         ثمانية وعشرون 58   حامد استبرق 00
         أربعة وعشرون 52 كاظم طالب إسراء 05
         أربعة وعشرون 52 عباس كريم إسراء 02
         عشرون 51 طالب حامد أسعد 02
         سبعة عشر 01 نعمة كاطع أسعد 02
         ثالثة وعشرون 52   عادل اصفاد 02
         رسوب بالغش كامل عقيل أصيل 01
         ثالثة عشر 02   عباس اكرام 08
         أربعة وعشرون 52   حسين  أكرم 09
         إحدى وعشرون 50  عبد محسن أكرم 51
         ثالثة وعشرون 52   سعدون آالء 50
         ثمانية وعشرون 58 ىاشم عمي آالء 55
         خمسة وعشرون 52 ناصر كريم أمجد 52
         أربعة وعشرون 52 داخل سعد أمنو 52
         ثالثون 21 حسن فالح أمنو 52
         إحدى وثالثون 20 حاتم شاكر امواج 52
         أثنان وعشرون 55   رضيوي أمير 51
         سبعة وعشرون 51   عبد صالح امير 58
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 قسم عمم االجتماع                                    جامعة القادسية                                      االمتحانات النيائية 
  ةالثالثالمرحمة :                               5102-5102كمية االداب                                      لمعام الدراسي 

 عمم اجتماع السكانالمادة :                                                                                   المجنة االمتحانية          
 الدرجة النيائية  درجة الدور الثاني الدرجة النيائية  االمتحان النيائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة  رقما كتابة  رقما كتابة رقما كتابة رقما
         ستة وعشرون 52 دوير عمي أمير 59
         تسعة عشر 09 عبد ىاشم أيمان 21
         ستة وعشرون 52  شالكو يحيى إيياب 20
         أثنان وعشرون 55 عشيش عاجل باسم 25
         ثالثة وعشرون 52 عبود سوادي بدر 22
         تسعة وعشرون 59 قند عموان بدور 22
         ثمانية عشر 08   عباس اهلل بركات 22
         - -   عارف قحطان بشار 22
         ثمانية عشر 08 بدر كاطع بشائر 21
         تسعة عشر 09 الحمزة جبر عبد بشرى 28
         تسعة عشر 09 مالك الحسين عبد بياء 29
         خمسة وثالثون 22 ميري سالم بيداء 21
         أربعة وعشرون 52 خضر االمير عبد بيداء 20
         عشرون 51 محمد جاسم تبارك 25
         ثالثون 21 تقوى لطيف كعيم  22
         سبعة عشر 01 محمد جبار تكتم 22
         خمسة وعشرون 52 حسن فالح تياني 22
         تسعة عشر 09 جاسم عمار جاسم 22
         أربعة وعشرون  52 عبيد سامي جعفر 21
         أربعة وعشرون 52 اهلل عبد محمد جنان 28
         إحدى وعشرون 50 نعاس وحيد جياد 29
         تسعة عشر 09   اهلل عبد حاتم 21
         أربعة وعشرون 52 مالك ناظم حسام 20
         أثنان وعشرون 55 خميل حميد حسن 25
         سبعة عشر 01 غركان دينار حسن 22
         ثمانية عشر 08 حسن فميح حسن 22
         عشر سبعة 01  خميل حسنين 22
         تسعة عشر 09   جاسم حسين 22
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 قسم عمم االجتماع                       جامعة القادسية                                      االمتحانات النيائية               
   الثالثةالمرحمة :                               5102-5102كمية االداب                                      لمعام الدراسي 

 عمم اجتماع السكانالمادة :                                                                   المتحانية                          المجنة ا
 الدرجة النيائية  درجة الدور الثاني الدرجة النيائية  االمتحان النيائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة  رقما كتابة  رقما كتابة رقما كتابة رقما
         أثنان وعشرون 55 محي ساىر حنان 21
         ستة وعشرون 52 ىادي أحمد حنين 28
         أربعة وعشرون 52 ىادي بياء حوراء 29
         ثالثون 21   عبد جميل حوراء 21
         أثنان وعشرون 55 حسين عمي حوراء 20
         أثنان وعشرون 55 عذاب كاظم حوراء 25
         تسعة عشر 09 حامد شاكر حيدر 22
         سبعة عشر 01 شعموك شاكر حيدر 22
         إحدى وعشرون 50 أحمد عامر حيدر 22
         أربعة وعشرون 52 كاظم عباس حيدر 22
         ستة وعشرون 52  مناف عبد حيدر 21
         أثنان وعشرون 55 كاظم عمران حيدر 28
         ثالثة وعشرون 52   عبد فرحان حيدر 29
         تسعة عشر 09 حسين كريم حيدر 11
         ثالثة وعشرون 52 مراد نعيم حيدر 10
         تسعة عشر 09 كريم وسام حيدر 15
         سبعة وعشرون 51 محمد والي خمائل 12
         عشرون 51 خمف جميعة دعاء 12
         سبعة وعشرون 51   عبد صبيح دعاء 12
         - - عداي عمي دعاء 12
         خمسة وعشرون 52 رحيم ناجح دعاء 11
         خمسة وعشرون 52 جواد كاظم دموع 18
         ثمانية عشر 08   مكي الفقار ذو 19
         ثالثون 21   الستار عبد رجاء 81
         تسعة وعشرون 59  عبادي كامل رحاب 80
         تسعة وعشرون 59   شاكر رسالة 85
         ثالثة وعشرون 52 جاسم حسن رسل 82
         أربعة وعشرون 52   عبد صباح رسل 82
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 قسم عمم االجتماع                              جامعة القادسية                                      االمتحانات النيائية         

   الثالثة المرحمة :                                5102-5102كمية االداب                                      لمعام الدراسي 
 السكانعمم اجتماع المادة :                                                       المجنة االمتحانية                                       

 الدرجة النيائية درجة الدور الثاني الدرجة النيائية االمتحان النيائي درجة السعي اسم الطالب ت
 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

         تسعة عشر 09   الكريم عبد رسول 82
         ثالثة وعشرون 52 فضل خالد رفل 82
         سبعة وعشرون 51 حسن حاتم رقية 81
         أربعة وعشرون 52 خزعل ذياب رنا 88
         ثمانية وعشرون 58   الكريم عبد  عبد رواء 89
         خمسة وعشرون  52 عبد محسن رواء 91
         سبعة وثالثون 21 داخل عبد نجم رواء 90
         خمسة وعشرون 52 حسين نصير رونق 95
         ثالثون 21 جبار حميد ريام 92
         أربعة وعشرون 52 جابر سامي رئام 92
         أربعة وعشرون 52 موجد شايع ريام 92
         ثالثونأثنان و  25 حسن نعيم ريام 92
         ثالثة وعشرون 52 جاسم صائب ريم 91
         أثنان وعشرون 55 نعمة درب زمن 98
         خمسة وعشرون 52 طارش بيمول زىراء 99

         أربعة وعشرون 52 عبيد حسين زىراء 011
         ستة وعشرون 52 ىادي حسين زىراء 010
         إحدى وثالثون 20 كامل رعد زىراء 015
         أربعة وعشرون 52 محمود عمي زىراء 012
         أربعة وعشرون 52 عالوي قادر زىراء 012
         ثمانية وعشرون 58 نجيب محمد زىراء 012
         سبعة وعشرون 51 صالح ناجح زىراء 012
         خمسة وثالثون 22  إفويس ناظم زىراء 011
         إحدى وعشرون 50  طالب اسماعيل زيد 018
         إحدى وعشرون 50 عناد باسم زينب 019
         ثالثة وعشرون 52   األمير عبد زينب 001
         تسعة عشر 09 ناجي عمي زينب 000
         ثمانية عشر 08 حمد جبار ساجدة 005
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 قسم عمم االجتماع                              االمتحانات النيائية                                    جامعة القادسية             

  لثةالمرحمة : الثا                             5102-5102لمعام الدراسي                                   اآلدابكمية         
 عمم اجتماع السكانالمادة :                                                                      االمتحانية                     المجنة      

االمتحان  درجة السعي اسم الطالب ت
 النيائي

 الدرجة النيائية درجة الدور الثاني الدرجة النيائية

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما
         أثنان وعشرون 55 حميد عمي سارة 002
         سبعة وعشرون 51 عجمي جبير سجاد 002
         إحدى وعشرون 50 شمخي حيدر سجاد 002
         إحدى وعشرون 50 ناصر محمد سجاد 002
         عشرون 51   طالب عبد سجى 001
         أربعة وعشرون 52 بدر كامل سجى 008
         أربعة وعشرون 52 زغبو كامل سرى 009
         ستة وعشرون 52 شواج جفات سعاد 051
         أثنان وعشرون 55 راجي مكي سعد 050
         ستة وعشرون 52 عبد جاسم شروق 055
         ثمانية وعشرون 58 حمزة قاسم شفاء 052
         ثالثون 21 حمزة قاسم شفق 052
         إحدى وعشرون 50 عمي موجد شيالء 052
         ثمانية وعشرون 58   ناصر شيرين 052
         ثالثة وعشرون 52   عبد عماد شيماء 051
         أثنان وعشرون 55 جبر حميد صباح 058
         ثمانية وعشرون 58  عمي محمد صفا 059
         خمسة وعشرون 52 ونيگ العباس عبد صفاء 021
         أربعة وعشرون 52 كطيف الحسين عبد صالح 020
         خمسة وعشرون 52   عبد ضياء ضحى 025
         ثالثة وعشرون 52   رحيم ضرغام 022
         أثنان وعشرون 55  فرحان زكي عادل 022
         ثالثة وعشرون 52 شدىان عويد عاتكة 022
         خمسة وعشرون 52  مجبل كامل عباس 022
         ثالثة وعشرون 52 حميد راجح اهلل عبد 021
         ثالثة وعشرون 52   عبد ىادي اهلل عبد 028
         إحدى وعشرون 50    عبد الوىاب عبد 029
         ثالثة وعشرون 52 عبير رعيد حسن  021
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 قسم عمم االجتماع                           جامعة القادسية                                      االمتحانات النيائية        

 المرحمة : الثالثة                        5102-5102كمية اآلداب                                      لمعام الدراسي    
 المادة : عمم اجتماع السكان                                                                                 المجنة االمتحانية       

 الدرجة النيائية درجة الدور الثاني الدرجة النيائية االمتحان النيائي درجة السعي الطالباسم  ت
 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

         أثنان وعشرون 55   طالب عبد عبير 020
         ستة وعشرون 52 جابر محمد عذراء 025
         إحدى وعشرون 50   عبد جبار عقيل 022
         إحدى وعشرون 50 كريم حميد عالء 022
         ثمانية وعشرون 58 شالل ناىض عالء 022
         ثالثة وعشرون 52 كريم حسن عمي 022
         إحدى وعشرون 50 كريم ضياء عمي 021
         تسعة عشر 09  األمير عبد عمي 028
         عشرون 51  العباس عبد عمي 029
         عشرون 51 وادي عصام عمي 021
         عشرون 51 ناصر قاسم عمي 020
         إحدى وعشرون 50 حسين ىادي عمي 025
         عشرون 51 نايف عزيز عماد 022
         أربعة وعشرون 52 مسمم رحيم عمار 022
         ثالثة وعشرون 52 زاعل حاكم عيود 022
         أثنان وعشرون 55   عماد غصون 022
         إحدى وعشرون 50   رحيم غفران 021
         أربعة عشر 02 جبار عمي غيث 028
         سبعة وعشرون 51 كريم عايد فاتن 029
         ستة وعشرون 52   عنيفش فارس 021
         أثنان وعشرون 55   ناصر فارس 020
         أربعة وعشرون 52   جاسم فاطمة 025
         خمسة وعشرون 52   عبد جبار فاطمة 022
         ثمانية وعشرون 58   حسين فاطمة 022
         سبعة وعشرون 51 صباح كاظم فاطمة 022
         سبعة عشر 01   محمد فاطمة 022
         تسعة وعشرون 59  حسين ناصر فرات 021
         خمسة وثالثون 22   عبد أياد فرح 028

 

 رئيس القسم :  أ.م.د. عالء جواد كاظم                                                             مدرس المادة :م.م أحمد يحيى         

                



 قسم عمم االجتماع                                   االمتحانات النيائية            دسية                      جامعة القا      
   الثالثةالمرحمة :                             5102-5102لمعام الدراسي                       الداب         كمية ا        
  عمم اجتماع السكان المادة :                                                                      المجنة االمتحانية                     
 الدرجة النيائية درجة الدور الثاني الدرجة النيائية االمتحان النيائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما
         عشرون 51  عبد فارس فرح 029
         تسعة وعشرون 59 األمير عبد فرقان 011
         سبعة وعشرون 51 كاظم عداي فضاء 010
         عشرون 51   عبد سعد قاسم 015
         أثنان وعشرون 55 ىاني محسن قاسم 012
         عشرون 51 لفتو محمد قاسم 012
         خمسة وعشرون 52  كاظم جواد كرار 012
         إحدى وعشرون 50 عباس عمي كرار 012
         خمسة وعشرون 52  عمي ضياء كوثر 011
         ثالثة وعشرون 52 برىان خميل لطيف 018
         خمسة وعشرون 52 نجم ىادي مالك 019
         ثالثة وعشرون  52 حمود جاسم محمد 081
         وعشرونأربعة  52 كريم جميل محمد 080
         عشرون 51 كاظم جواد محمد 085
         ثالثة وعشرون 52   رسول محمد 082
         ثالثة وعشرون 52   عباس محمد 082
         إحدى وعشرون 50 غافل عبد محمد 082
         خمسة وعشرون 52 عواد عقيل محمد 082
         عشرون 51   عميوي محمد 081
         أربعة وعشرون 52 سالم عياض محمد 088
         عشرون 51 سييل فالح محمد 089
         ثالثة وعشرون 52   كامل محمد 091
         عشرون 51 الميدي عبد مروة 090
         ثمانية عشر 08 الحسين عبد مروه 095
         أثنان وعشرون 55  ا عبد فوزي مسمم 092
         أثنان وعشرون 55   كاظم مصطفى 092
         تسعة وعشرون 59 ىموس حسن منار 092
         إحدى وعشرون 50 عزيز خالد منى 092
         عشرون 51 عباس عماد منير 091
         سبعة وعشرون 51  كاظم عواد ميا 098
         أربعة وعشرون 52 حساس فالح ميا 099
         أثنان وعشرون 55 كريم حاكم مؤيد 511
         سبعة وعشرون 51 محيسن أمحان نادين 510

 مس القسم :  أ.م.د. عالء جواد كاظرئي                                   مدرس المادة :م.م أحمد يحيى                                   



 قسم عمم االجتماع         االمتحانات النيائية                               جامعة القادسية                                  
 المرحمة : الثالثة                     5102-5102كمية االداب                                      لمعام الدراسي        
 عمم اجتماع السكان المادة :                                                           المجنة االمتحانية                              

االمتحان  درجة السعي اسم الطالب ت
 النيائي

 الدرجة النيائية درجة الدور الثاني الدرجة النيائية

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما
         إحدى وعشرون 50 سدخان جميل نبـأ 515
         عشرون 51 عواد زىير نبأ 512
         أثنان وعشرون 55 زيد عبد ميعاد نبأ 512
         أربعة وعشرون 52 إحريجة سامي نبراس 512
         خمسة عشر 02 حمزة رحيم ندى 512
         ثالثة وعشرون 52 مجيد قاسم نرجس 511
         ثالثة وعشرون 52 إبراىيم نبيل نرمين 518
         خمسة وعشرون 52 جواد كاظم نشوان 519
         أثنان وعشرون 55 حمزة ساجد نور 501
         أربعة وعشرون 52  حسين سعد نور 500
         أثنان وثالثون 25 فروري خالد ىاجر 505
         عشرون 51 شريف طالب ىادي 502
         ستة وعشرون 52 نور سالم ىبة 502
         إحدى وعشرون 50 الحسن عبد عمي ىبة 502
         إحدى وعشرون 50 جبار جاسم ىدى 502
         ثالثة وعشرون 52 كاظم خيري ىدى 501
         إحدى وعشرون 50 عادل رياض ىدى 508
         إحدى وعشرون 50  طراد صالح ىدى 509
         خمسة وعشرون 52  عباس صباح ىدى 551
         ثالثة وعشرون 52 حسن محمد ىدير 550
         عشرون 51  الرحيم عبد ىديل 555
         أثنان وعشرون 55 ابراىيم غازي ىيام 552
         سبعة عشر 01 مؤنس كاظم ىيثم 552
         ستة وعشرون 52 أسود فرحان واثق 552
         أثنان وعشرون 55 ميدي محسن وائل 552
         خمسة وعشرون 52 حسين كاظم وجود 551
         ثالثة وعشرون 52  ظاىر كاظم ورود 558
         أربعة وعشرون 52 عمي ياسين وفاء 559
         تسعة وعشرون 59 الكريم عبد موسى والء 521
         ثالثة وعشرون 52 محمد حيدر ياسر 520
         عشرون 51  الحسن  عبد يوسف 525
         خمسة وعشرون 52 حسين كاظم وجود 551
         ثالثة وعشرون 52  ظاىر كاظم ورود 558
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