
 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 املرحلة : الثالثة                                       1025-1024كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 علن االجرامادة : 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
          14 هاشم هللا عبد أثٌر 
          16 جاسم ثابت احمد 
          16   علً دخٌل أحمد 
          26 محمد كاظم علً أحمد 
          14 ربح عوٌجل احمد 
          14 فاضل معٌن احمد 
 الحسٌن عبد أرشد 

 سلمان
14          

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

 رئيس القسن : م.د.عالء جىاد كاظن                                                                م: انيس شهيدهدرس املادة :     



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 املرحلة : الثالث                                     1025-1024للعام الدراسي                                       كلية االداب

 اجرامادة : اللجنة االهتحانية                                                                                                         امل
 الدرجة النهائية  درجة الدور الثاني الدرجة النهائية  االهتحاى النهائي درجة السعي ن الطالةاس ت

 كتاتة رقوا كتاتة  رقوا كتاتة  رقوا كتاتة رقوا كتاتة رقوا
          17 دوٌر علً أمٌر 
          12 عبد هاشم أٌمان 
          12  شالكه ٌحٌى إٌهاب 
          14 عشٌش عاجل باسم 
          14 عبود سوادي بدر 
          27 قند علوان بدور 
 عباس هللا بركات 

 حسون

16          

 قحطان بشار 
 /استضافة عارف

          

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

 رئيس القسن : م.د.عالء جىاد كاظن                                                               م: انيس شهيدهدرس املادة :   



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 املرحلة : الثالثة                                      1025-1024كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 اجراماملادة :                                                                                                          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
          15 محً ساهر حنان 
          21 هادي أحمد حنٌن 
          14 هادي بهاء حوراء 
 عبد جمٌل حوراء 

 الحسٌن

22          

          10 حسٌن علً حوراء 
          15 عذاب كاظم حوراء 
          13 حامد شاكر حٌدر 
          12 شعلوك شاكر حٌدر 
          16 أحمد عامر حٌدر 
          26 كاظم عباس حٌدر 
          13  مناف عبد حٌدر 
          27 كاظم عمران حٌدر 
          11 هللا عبد فرحان حٌدر 
          12 حسٌن كرٌم حٌدر 
          28 مراد نعٌم حٌدر 
          12 كرٌم وسام حٌدر 
          14 محمد والً خمائل 
          13 خلف جمٌعة دعاء 
          12 هللا عبد صبٌح دعاء 
 عداي علً دعاء 

 /استضافة 
          

          14 رحٌم ناجح دعاء 
          15 جواد كاظم دموع 
          27 جاسم مكً الفقار ذو 
          18 الستارجبار عبد رجاء 
          24  عبادي كامل رحاب 
          15 دعبول شاكر رسالة 
          11 جاسم حسن رسل 
          11 عودةدعب صباح رسل 

 رئيس القسن : م.د.عالء جىاد كاظن                                                                    م: انيس شهيدهدرس املادة :  



 

 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
   املرحلة : الثالثة                                     1025-1024كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 اجرامادة : 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
          27 حسٌن الكرٌم عبد رسول 
          15 فضل خالد رفل 
          16 حسن حاتم رقٌة 
          17 خزعل ذٌاب رنا 
          11 عبدنجم  الكرٌم عبد رواء 
          11 عبد محسن رواء 
          20 داخل عبد نجم رواء 
          11 حسٌن نصٌر رونق 
          15 جبار حمٌد رٌام 
          18 جابر سامً رئام 
          16 موجد شاٌع رٌام 
          21 حسن نعٌم رٌام 
          10 جاسم صائب رٌم 
          14 نعمة درب زمن 
          14 طارش بهلول زهراء 
          20 عبٌد حسٌن زهراء 
          17 هادي حسٌن زهراء 
          22 كامل رعد زهراء 
          27 محمود علً زهراء 
          12 عالوي قادر زهراء 
          17 نجٌب محمد زهراء 
          20 صالح ناجح زهراء 
          20  إفوٌس ناظم زهراء 
          24  طالب اسماعٌل زٌد 
          14 عناد باسم زٌنب 
          16 كرٌم األمٌر عبد زٌنب 
          22 ناجً علً زٌنب 
          10 حمد جبار ساجدة 

 رئيس القسن : م.د.عالء جىاد كاظن                                                                   م: انيس شهيدهدرس املادة :    



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  املرحلة : الثانية                                     1025-1024كلية االداب                                      للعام الدراسي 

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

   
10          

          15 حسن رعٌد عبٌر 
 رئيس القسن : م.د.عالء جىاد كاظن                                                            م: انيس شهيدهدرس املادة :        



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
  املرحلة : الثالثة                                     1025-1024كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 اجرامادة : 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 
          20 جابر محمد عذراء 
          15 الكرٌم عبد جبار عقٌل 
          27 كرٌم حمٌد عالء 
          15 شالل ناهض عالء 
          24 كرٌم حسن علً 
          26 كرٌم ضٌاء علً 
          12 حبٌب األمٌر عبد علً 
          24 هالل العباس عبد علً 
          24 وادي عصام علً 
          14 ناصر قاسم علً 
          11 حسٌن هادي علً 
          12 ناٌف عزٌز عماد 
          27 مسلم رحٌم عمار 
          12 زاعل حاكم عهود 
          11 عبود عماد غصون 
          23  مساٌر رحٌم غفران 
          10 جبار علً غٌث 
          12 كرٌم عاٌد فاتن 
          10  صالح عنٌفش فارس 
          20 حسون ناصر فارس 
          18 محمد جاسم فاطمة 
          14 السٌد عبد جبار فاطمة 
          26 كاظم حسٌن فاطمة 
          12 صباح كاظم فاطمة 
          11 مٌران محمد فاطمة 
          20  حسٌن ناصر فرات 
          27 الكرٌم عبد أٌاد فرح 

 رئيس القسن : م.د.عالء جىاد كاظن                                                             م: انيس شهيدهدرس املادة :   



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 الثالثة  املرحلة :                                     1025-1024للعام الدراسي                   /                        كلية االداب   

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

          14 الحمزة عبد فارس فرح 
          20 األمٌر عبد فرقان 
          16 كاظم عداي فضاء 
          24 الحمٌد عبد سعد قاسم 
          12 هانً محسن قاسم 
          27 لفته محمد قاسم 
          12  كاظم جواد كرار 
          27 عباس علً كرار 
          15  علً ضٌاء كوثر 
          16 برهان خلٌل لطٌف 
          27 نجم هادي مالك 
          13 حمود جاسم محمد 
          10 كرٌم جمٌل محمد 
          28 كاظم جواد محمد 
          12 مهدي رسول محمد 
          13 حسن عباس محمد 
          24 غافل عبد محمد 
          27 عواد عقٌل محمد 
          12 ملوح علٌوي محمد 
          17 سالم عٌاض محمد 
          28 سهٌل فالح محمد 
          10 حسون كامل محمد 
          11 رهٌف المهدي عبد مروة 
          17 صٌوان الحسٌن عبد مروه 
          27 الخضر عبد فوزي مسلم 
          22 ناصر كاظم مصطفى 
          15 هلوس حسن منار 
          10 عزٌز خالد منى 
          12 عباس عماد منٌر 
          14  كاظم عواد مها 

 رئيس القسن : م.د.عالء جىاد كاظن                                                             م: انيس شهيدهدرس املادة :  



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 املرحلة : الثالثة                                     1025-1024كلية االداب                                      للعام الدراسي 

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

 طاهر
21          

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

 رئيس القسن : م.د.عالء جىاد كاظن                                                                  م: انيس شهيدهدرس املادة :    



 واع جاهعة القادسية                                      االهتحانات النهائية                                         قسن علن االجت
 املرحلة : الثالثة                                    1025-1024كلية االداب                                      للعام الدراسي 

 اجرامادة : 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
          22 حسٌن كاظم وجود 
          15  ظاهر كاظم ورود 
          25 علً ٌاسٌن وفاء 
 عبد موسى والء 

 الكرٌم

22          

          27 محمد حٌدر ٌاسر 
 الحسن عبد ٌوسف 

 إسماعٌل

24          

           احمد مهدي حمزة  
           حسن حاتم راضً  
           كرار حسٌن محمد  
          11 فاطمه ٌحٌى حبٌب 
            
            
            
            
            

 م.د.عالء جىاد كاظن رئيس القسن :                                                                م: انيس شهيدهدرس املادة : 

 


