
 قسم عمم االجتماع                                االمتحانات النيائية                    القادسية        
  الثانيةالمرحمة :                                0251-0251لمعام الدراسي               اآلدابكمية 

 عمم النفس االجتماعيالمادة :                                                        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
         خمسة وثالثون 51  سعيد حمود ابتسام 5
         خمسة وعشرون 01  ىادي جاسم احمد 0
         ثالثة وعشرون 05  ظاىر حبيب احمد 5
         ستة وعشرون 01  رحيم الحمزة عبد احمد 4
         إحدى وعشرون 05 ميدي صالح احمد 1
         ستة عشر 51 محمد فاضل احمد 1
         أربعة وعشرون 04  جياد تركي كامل احمد 7
         أثنان وعشرون 00  حسوني ماىر احمد 8
         خمسة وعشرون 01  شندل فاضل اخالص 9
         خمسة وعشرون 01 مطر حاكم ازىار 52
         ثالثة وعشرون 05  حسين كامل اركان 55
         عشرون 02  محمد جاسم اسراء 50
         خمسة وعشرون 01  طو جميل اسراء 55
         خمسة وعشرون 01 جابر ميدي اسماء 54
         أحدى وثالثون 55  بيتان حسين اسماء 51
         سبعة وعشرون 07 عناد  مطرود اسماء 51
         خمسة وعشرون 01 محسن يوسف اسماء 57
         ثمانية عشر 58  موسى كامل افراح 58
         ستة وعشرون 01  جساب الحسن عبد آالء 59
         أربعة وعشرون 04  فاضل رياض امير 02
         خمسة وعشرون 01  ركن جايش سالم امير 05
         خمسة وعشرون 01  السادة عبد عباس امير 00
         خمسة وعشرون 01  ابراىيم سوادي انوار 05
         سبعة وعشرون 07 هحمز  صباح انوار 04
         خمسة وعشرون 01  كاظم جواد انور 01
         تسعة وعشرون 09  حسن فالح ايات 01
         ثمانية وعشرون 08  محسن احمد اية 07
         ثالثة وعشرون 05  جبر كامل اية 08
         أثنان وثالثون 50 عموان  عباس ايناس 09



         تسعة عشر 59  اسماعيل اهلل عبد بارق 52
 

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

 كتابة رقما كتابة  رقما كتابة  رقما كتابة رقما كتابة رقما
         ثالثة وعشرون 05  عباس جبر بتول 55
         أثنان وعشرون 00 وحيد المنعم عبد براء 50
         ثالثة وعشرون 05  تومان قحطان براء 55
         إحدى وعشرون 05  دحيو شاكر بنين 54
         خمسة وعشرون 01  االمير عبد صالح بنين 51
         أحدى وثالثون 55  عبد الكريم عبد تبارك 51
         خمسة وعشرون 01  الحسن عبد عالوي جعفر 57
         عشرون 02 موسى حسين عمي جعفر 58
         عشرون 02  حسين محمد جالل 59
         ثالثة وعشرون 05 جبير عباس جنان 42
         تسعة عشر 59   جخيمر فالح حبيب  45
         ثمانية عشر 58  جميل عالء حسن 40
         ثمانية عشر 58  كاظم جويد عمي حسن 45
         تسعة عشر 59  صباح عمي حسن 44
         تسعة عشر 59  زكم عبيد عمي حسن 41
         خمسة وعشرون 01  داود كامل جبار حسين 41
         وعشرون أثنان 00  ىاشم حسن حسين 47
         وعشرون أثنان 00  عزيز حمزة حسين 48
         خمسة عشر 51 كوان حمزة حسين 49
         تسعة عشر 59 عبد رابح حسين 12
         أحد عشر 55  حسين ضياء حسين 15
         سبعة عشر 57  مياح عموان حسين 10
         أثنان وعشرون 00  جيادي عمي حسين 15
         أثنان وعشرون 00  راضي كاطع حمزة 14
         سبعة وعشرون 07  شاكر ابراىيم حنين 11
         ثالثة وعشرون 05  عبد جبر جميل حنين 11
         ستة وعشرون 01  حمزة محمد حوراء 17
         ثالثة وعشرون 05  حسن محسن حوراء 18



         عشرون 02  حسون عمي حيدر 19
         ثمانية عشر 58  عبود بشير جمال حيدر 12
         تسعة عشر 59  عبد عمي حسين حيدر 15

 
االمتحان  درجة السعي اسم الطالب ت

 النيائي
 الدرجة النيائية  درجة الدور الثاني الدرجة النيائية 

 كتابة رقما كتابة  رقما كتابة  رقما كتابة رقما كتابة رقما
         تسعة عشر 59  كامل سعد حيدر 10
         ثالثة وعشرون 05  حسن كاظم سميم حيدر 15
         تسعة عشر 59  محسن كاظم سميم حيدر 14
         أربعة وعشرون 04  عبد الكريم عبد حيدر 11
         عشرون 02  مسمم دعب محمد حيدر 11
         أربعة وعشرون 04   حسين ناصر خالد 17
         إحدى وعشرون 05  غاوي عطية ختام 18
         سبعة وعشرون 07  جبار محمود دعاء 19
         أربعة وعشرون 04  خميس ظافر  دموع 72
         ثالثون 52  مكطوف قاسم دنيا 75
         ستة وعشرون 01  جابر صالح ذكرى 70
         أثنان وعشرون 00  حسين عالء رانيا 75
         ثالثون 52   االمير عبد رحمة 74
         أثنان وعشرون 00  حسين شفيع رشا 71
         سبعة وعشرون 07  ىندول عايد رضاب 71
         إحدى وعشرون 05 صكب حسن رقية 77
         تسعة وعشرون 09  عبد االمير عبد رقية 78
         تسعة وعشرون 09  ناصر عمي رقية 79
         تسعة عشر 59  جميل كريم رقية 82
         تسعة عشر 59  شمخي عباس رند 85
         ثمانية وعشرون 08  محمود حمزة رويدة 80
         تسعة عشر 59  االمير عبد ريمان 85
         أحدى وثالثون 55  حسن فميح احمد ريام 84
         وعشرونتسعة  09  حبشان باسم زىراء 81
         سبعة عشر  57  حامد خالد زىراء 81
         سبعة وعشرون 07  عجمي عادل زىراء 87
         عشرون 02  محسن عامر زىراء 88



         تسعة وعشرون 09  كاظم عائد زىراء 89
         عشرون 02    مجيد الحسين عبد زىراء 92
         ثالثة وعشرون 05 حسين عموان زىراء 95
         ثمانية وعشرون 08  صالح قاسم زىراء 90
         خمسة وعشرون 01  زيد عبد محمد زىراء 95
         عشرون 02 داود كاظم محمد زىراء 94

  
االمتحان  درجة السعي اسم الطالب ت

 النيائي
 الدرجة النيائية درجة الدور الثاني الدرجة النيائية

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما
         سبعة عشر 57   ىالل محمد زيد 91
         إحدى وعشرون 05  عباس احمد زينب 91
         ستة وعشرون 01  كريم راضي زينب 97
         تسعة وعشرون 09 زينب صالح تومان 98
         وعشرونخمسة  01 االمير عبد عالء زينب 99
         ستة وعشرون 01 عيسى عمي زينب 522
         سبعة وعشرون 07 كريم حميد زينة 525
         إحدى وعشرون 05    جبر زيدان زينة 520
         ثالثة وعشرون 05 رمطش الكاظم عبد زينة 525
         عشرون  02 زيد عبد خالد سارة 524
         ستة عشر 51  عمي  فاخر سارة 521
         خمسة عشر 51 ىادي وحيد سارة 521
         عشرون  02  بمبل عمي سارين 527
         ستة وعشرون 01  محمد عمي سجاد 528
         ثالثون 52  كطوف حامد سجى 529
         - - نعمة االمير عبد سجى 552
         ثالثة وعشرون 05  بادي رحيم سرى 555
         عشرون  02  كحط قاسم سالم 550
         ستة وعشرون 01  كاظم جواد سندس 555
         ثالثونإحدى  55  عبيد طالب سيام 554
         عشرون 02  شاكر رياض سوران 551
         عشرون 02 حسن صالح سيف 551
         ثالثة وعشرون 05  ىالل اليادي عبد سيف 557
         ستة وعشرون 01   عطية احمد شياب 558



         تسعة عشر 59  جعفر زياد شيرين 559
         أربعة وعشرون 04  رضيو رحيم شيماء 502
         تسعة وعشرون 09  سعيد منعم شيماء 505
         خمسة وعشرون 01 جبر كاظم صادق 500
         أربعة وعشرون 04  عمي ميدي صادق 505
         تسعة عشر 59  عبيد ميري صادق 504
         ثمانية وعشرون 08   أنذير محمد صفاء 501
         ثالثون  52  مرزا عباس عمي ضحى 501
         ستة وعشرون 01  الميدي عبد ضرغام 507

 
االمتحان  درجة السعي الطالباسم  ت

 النيائي
 الدرجة النيائية درجة الدور الثاني الدرجة النيائية

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

         عشرون 02 حسن دراغ ستار عباس 508
         ثالثة وعشرون 05  الحسن عبد ماجد عباس 509
         خمسة وعشرون 01  عزيز حاتم االمير عبد 552
         خمسة وعشرون 01 عبد تركي نعيم اهلل عبد 555
         ثمانية وعشرون 08 فنيخ شييد حمزة عبير 550
         تسعة وعشرون 09 باقر الحسين عبد كاظم عال 555
         تسعة عشر 59  ناىي فاضل عالء 554
         وعشرونأثنان  00 عمي عبد جعفر عمي 551
         أربعة وعشرون 04  مضحي خيجان عمي 551
         ثالثة وعشرون 05  عبد فمفل عباس عمي 557
         عشرون 02 والي كريم عمي 558
         تسعة عشر 59  خطار حسن كريم عمار 559
         ثالثة وعشرون 05  الحسن عبد فميح عيود 542
         ثالثون  52 موجد عبد حيدر غدير 545
         ستة وعشرون 01  الحسين عبد رحيم غدير 540
         أثنان وثالثون 50 تومان حمد شياب غصون 545
         خمسة وعشرون 01 فرحان كاظم شاكر غفران 544
         خمسة وعشرون 01 جدوع مكطاف قاسم غفران 541
         ثالثة وعشرون 05 خنطل شاكر ميري غفران 541
         تسعة عشر 59 عبود جمعاوي عمي غيث 547



         عشرون 02 حسين سعيد شاكر فاضل 548
         ثمانية وعشرون 08  رضا محمد كاظم فاطمة 549
         إحدى وثالثون 55 عباس فضل محي فاطمة 512
         خمسة وعشرون 01  حمزة حسين بدر فراس 515
         ثالثة وثالثون 55  ناصر عمار فرح 510
         ستة وعشرون 01  ناجي سعيد حسن فالح 515
         تسعة وعشرون 09  محسن فاخر حيدر كرار 514
         إحدى وعشرون 05 والي رحمن كرار 511
         أربعة وعشرون 04 عميوي شنان كرار 511
         إحدى وثالثون 55  جاسم ناصر جميل كوثر 517
         تسعة عشر 59 كوكس الكاظم عبد ليث 518
         ثالثة وعشرون 05 كاظم جواد محمد 519

 
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 05  جبر العباس عبد محمد 512
         تسعة عشر 59  طارش عزيز محمد 515
         أحد عشر 55  خضر عبد عمي محمد 510
         أربعة عشر 54 شمخي حربي كاظم محمد 515
         ثمانية عشر 58 عطشان كاطع يوسف محمد 514
         إحدى وعشرون 05 بيمول العباس عبد مرتضى 511
         وعشرون ستة 01   الحسين عبد ذبيان مروة 511
         عشرون 02 حسين رضا مروة 517
         خمسة وعشرون 01 جبر حسن محمد مروة 518
         تسعة وعشرون 09 حريب كاظم جواد مريم 519
         وعشرون ستة 01 ناجي عمي رعيد مريم 572
         وعشرون ستة 01  كامل الرزاق عبد مريم 575
         أثنان وعشرون 00  شاكر ىاشم مريم 570
         أثنان وعشرون 00 محمد جاسم مصطفى 575
         إحدى وعشرون 05  عمي اهلل عبد مصطفى 574
         أثنان وعشرون 00 حسن فاضل مصطفى 571
         سبعة وعشرون 07 حسين مطر ىاشم مصطفى 571
         ثمانية عشر 58  الكاظم عبد جواد منار 577



         ستة عشر 51 فضل داخل حميد منتظر 578
         خمسة وثالثون 51  كريم سعد حمزة منى 579
         ستة وعشرون 01 كاظم عمي حيدر ميند 582
         إحدى وعشرون 05  الحسين عبد محمد ميساء 585
         ثمانية عشر 58 حسن جياد حامد ميعاد 580
         أثنان وعشرون 00 الحسين عبد خالد نرجس 585
         خمسة وعشرون 01  غازي عبادي نزار 584
         أثنان وعشرون 00 خضير ىادي نزار 581
         ثالثة وعشرون 05  خضير منصور نغم 581
         سبعة عشر 57  حمود عمي نيمة 587
         ثالثة وعشرون 05  كاظم مشكور نيى 588
         سبعة وعشرون 07 عميوي فالح نوال 589
         ثالثة عشر 55 ساىي عميوي حامد نور 592

 
االمتحان  درجة السعي اسم الطالب ت

 النيائي
 الدرجة النيائية  درجة الدور الثاني الدرجة النيائية 

 كتابة رقما كتابة  رقما كتابة  رقما كتابة رقما كتابة رقما
         ستة وعشرون 01  شرىان حميد نور 595
         ستة وعشرون 01 كاظم شوكت نور 590
         أربعة وعشرون 04 الزىرة عبد عقيل نور 595
         أربعة وعشرون 04 حمزة حسين قاسم نور 594
         أثنان وعشرون 00 مجيد خميل مجيد نور 591
         سبعة عشر 57   جودة ىادي نور 591
         ثالثة وعشرون 05  عناد صبيح نورة 597
         سبعة وعشرون 07  رحمن محمد ىالة 598
         ستة وعشرون 01  داخل حسين ىبة 599
         أربعة وعشرون 04 ىادي عمي ىبة 022
         ستة وعشرون 01  فاضل جمال ىدى 025
         عشر ثالثة 55 دوحي شاتي ىناء 020
         سبعة وعشرون 07  عيسى غازي ىند 025
         أحدى وعشرون 05 كاظم حازم وائل 024
         تسعة وعشرون 09  محمد بناي سالم ود 021
         ثالثون 52 حسون كاظم وسن 021
         خمسة وعشرون 01   جودة محمد وفاء 027



         أربعة وعشرون 04 ىادي عقيل والء 028
         ثالثون 52 كريم عمي والء 029
         أربعة وعشرون 04 حول كاظم جبار وليد 052
         تسعة عشر 59    ناصر حسين محمد ياسر 055
         أربعة وعشرون 04 )محمل( دعمي جاسم محم 050
         عشرون 02 )محمل(محمد عبد غافل  055
         ثمانية عشر 58 )محمل(جياد وحيد نعاس  054

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

 
 
 


