
 قسم عمم االجتماع                      االمتحانات النيائية        عة القادسية             جام         
 المرحمة : االولى                   5106   -5105لعام الدراسي ا               اآلدابكمية         
 المدخل إلى عمم االجتماعالمادة :                                    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 احمد جبار حمزه 0
         ستة عشر 06 احمد ناظم حاتم 5
         وعشرون سبعة 57 اسراء جاسم ناصر 3
         ثمانية وعشرون 58 اسراء حمزه شراد 4
         ستة وعشرون 56 اسراء عبود كريم 5
         ثمانية وعشرون 58 اقبال خضير عباس 6
         ستة وعشرون 56 اماني حسن حياوي 7
         عشرون 51 امجد نزار مرىيج 8
         تسعة وعشرون 59 امير عباس عبد  9

         ستة وعشرون 56 امير فوزي عمي 01
         خمسة وعشرون 55 ايات سامي جواد 00
         وعشرونتسعة  59 ايمان مسمم جبار 05
         خمسة وعشرون 55 بيارق خالد صالح 03
         إحدى وعشرون 50 تحسين رحيم جواد 04
         اثنان وعشرون 55 تماره صفاء عمي 05
         تسعة عشر 09 جاسم محمد خابط 06
         ثالثون 31 حسن جميل محمد 07
         سبعة وعشرون 57 حسن عدنان نعيم 08
         أثنا عشر 05 حسنين ميدي كاظ 09
         إحدى وعشرون 50 حسين سميم كاظم 51
         ستة عشر 06 حسين عبد الكاظم  50
         أربعة وعشرون 54 حسين قاسم كريم 55
         ستة وعشرون 56 حميدة مجيد جبر 53
         خمسة وعشرون 55   الزىرة حنان عامر عبد 54
         ستة عشر 06 حوراء عمي عبد  55
         أربعة وعشرون 54 حوراء ميدي عيدا 56
         ثمانية عشر    08  حوراء نعمة عبيد 57
         اثنان وعشرون 55 حيدر جواد جبار 58
         إحدى وعشرون 50 حيدر حسين عبد  59



         إحدى وعشرون 50 حيدر كامل حسوني 31
         ستة وعشرون 56 دعاء حسين ىادي 30
         أثنان وثالثون 35 دعاء حسين وحيد 35
         إحدى وعشرون 50 دعاء عماد غانم 33

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

 كتابة رقما كتابة  رقما كتابة  رقما كتابة رقما كتابة رقما
         أربعة وعشرون 54 دعاء كاظم عبد مسمم 34
         خمسة وعشرون 55 دنيا رحمن حاتم 35
         ثالثة وعشرون 53 كامل رجوان جابر 36
         خمسة وعشرون 55 رحيم حسين عبد  37
         عشرون 51 رقية سميم رحم 38
         اثنان وعشرون 55 مقدادرؤى حافظ  39
         إحدى وعشرون 50 زىراء كريم كامل 41
         أربعة وعشرون 54 زىراء محمد جبوري 40
         ثالثة وعشرون 53 زياد كاظم حسن 45
         ثالثة وعشرون 53 زيد باسم عوده 43
         ثمانية وعشرون 58 زين العابدين عمي  44
         اربعة وعشرون 54 زينب حيدر جواد 45
         سبعة وعشرون 57 زينب خميل محسن 46
         إحدى وعشرون 50 زينب عبد الكريم لفل 47
         ستة وعشرون 56 ساره مرزه حمزه 48
         ثمانية عشر 08 سالي صالح عويد 49
         سبعة وعشرون 57 سجى ناظم جبار 51
         إحدى وعشرون 50 سيف رضا ردام 50
         إحدى وعشرون 50 سيف سعد حسين 55
         إحدى وعشرون 50 سيف شفيع شنشول 53
         خمسة عشر 05 صفاء حميد غني 54
         عشرون 51 صالح عباس رضيم 55
         أربعة وعشرون 54 صنوبر فاضل حسين 56
         إحدى وعشرون 50 عامر قاسم بطيط 57
         عشرون 51 عباس شعبان صاحب 58
         أربعة وعشرون 54 عبد اهلل ذياب عزال 59



         خمسة وعشرون 55 عبير عالء عمي 61
         عشرون 51 عدنان عبيد عبد اليا 60
         ثمانية عشر 08 عمي حامد عمي 65
         وعشرونخمسة  55 عمي راىي عباس 63
         تسعة عشر 09 عمي رعد فاضل 64
         ستة وعشرون 56 عمي سممان حسوني 65

 
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 07  عمي عبد الكريم  66
         ثالثة وعشرون 53 عمي فريض منادي 67
         خمسة وعشرون 55 فاتن عمي سموم 68
         أربعة وعشرون 54 فاضل احمد دخيل 69
         ثمانية وعشرون 58 فاطمة حبيب عطية 71
         ثمانية وعشرون 58 فاطمة ياس خضير 70
         أربعة وعشرون 54 فرقد عدنان ميوس 75
         سبعة وعشرون 57 فلاير جابر حاتم 73
         ثالثون 31 كرار رحيم فميح 74
         اثنان وعشرون 55 كرار عباس حربي 75
         إحدى وعشرون 50 كرار قاسم عبد 76
         اثنان وثالثون 35 لقاء لفتو كردي 77
         إحدى وعشرون 50 لمياء محمد فارس 78
         ثالثة وعشرون 53 ماىر رشيد حميد 79
         ثالثة وعشرون 53 محسن عطية شنوت 81
         تسعة عشر 09 محمد ابراىيم جابر 80
         أربعة وعشرون 54 محمد حسين جاسم 85
         اثنان وعشرون 55 محمد رشيد مخيف 83
         تسعة عشر 09 محمد كريم حسن 84
         ستة وعشرون 56 مريم فالح شريف 85
         أربعة وعشرون 54 مسمم جفات رسن 86
         تسعة عشر 09 مصطفى عداي جفات 87
         تسعة عشر 09 مصطفى عمي حسين 88
         خمسة عشر 05 ميا حسن شييد 89



         إحدى وثالثون 30 نرجس سالم سالم 91
         ثالثون 31 نقاء حسن محمد 90
         تسعة وعشرون 59 نور عباس مكوطر 95
         ثمانية وعشرون 58 نورس جواد كاظم 93
         خمسة وعشرون 55 ىبة جبار جساب 94
         خمسة وعشرون 55 ىديل عمي عبد   95
         أربعة وعشرون 54 ىديل كامل نمير 96
         تسعة وعشرون 59 يسرى جواد كاظم 97

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

 


