
 جامعة القادسية

 كلية االداب
قائمة بامساء خرجيي  كلية االداب /قسم اللغة العربية للدور االول باملعدل للعام  

 2017/2018الدراسي 

 
 المعدل اسم الطالب ت
 85.113 رقية يوسف داخل 1

 81.441 انسام فالح حسن 2

 78.546 نرغد مسافر كمي 3

 76.836 ندى تركي جاسم 4

 76.476 حسين منتهى فيصل 5

 73.951 شكران حميد عودة 6

 73.153 حنين حسن حسين 5

 73.083 سهام رسول شمخي 8

 72.538 اسراء ناجي عيسى 9

 72.518 احرار حسين جبل 10

 71.919 فرقد سالم هدهود 11

 70.859 رؤى سمير سالم 12

 68.929 افراح علي سلمان 13

 68.753 ميعاد ابراهيم خليل 14

 68.141 جميل عيسى مهى 15

 67.698 زهراء حمدان عزيز 16

 67.561 رياض راهي نجم 17

 67.420 انعام فاروق خلف 18

 66.871 اخالص محمد مجيد 19

 66.761 قباء مرتضى جاسم 20

 66.574 نمارق سعد حسين 21

 66.148 موازي خالد ميري عبد 22

 65.951 صالح سعد عليوي 23

 65.630 حسن عباس عبد هادي 24

 65.570 ريام سامي احريجة 25

 65.371 دنيا عدنان شمخي 26

 64.697 ازهار سلمان جابر 27

 64.677 الهام عقيل عبد المسلم 28

 64.659 محمد نعيم كعيم 29

 64.632 اسيا مؤيد حميد 30

 62.994 مريم حسين سالم 31

 62.231 هبة محمد كاظم 32

 62.225 محمد سمير شطب 33

 61.481 حسن مدلول عبيد 34

 60.925 ريام فاضل عزيز 35

 60.645 عماد ناصر حسين 36

 60.550 حنين واثق زنبور 37

 60.020 رقية جابر عبد الحسن 38

 59.845 امير صالح كريم 39

 59.521 امل علي حسين 40



 59.397 اسراء حمزة جبر 41

 58.749 وسام جبار زبالة 42

 58.107 الهام قاسم عبودي 43

 57.991 جالل وحيد جبار 44

 57.970 عقيل حسين صالح 45

 56.795 غفران حميد شعالن 46

 56.684 ياسين عبود شيال 47

 56.539 عبد الحسين نايف صنيخ 48

 56.437 فادية ابراهيم عزيز 49

 56.247 علي سرسوح ثجيل 50

 55.775 رفاه عالوي يوسف 51

 55.721 عبيد سعود فاضل  52

 54.832 علي عبد االمير ساجت 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة القادسية

 كلية االداب
للعام  م اجلغرافية للدور االول باملعدلقائمة بامساء خرجيي  كلية االداب /قس 

 2017/2018الدراسي 

 
 المعدل اسم الطالب ت
 77.92825 نور علوان قند   1

 77.69346 زهور ناظم عناد  2

 77.20097 تمارة عباس جبار  3

 76.07725 نور الهدى عباس كامل   4

 74.78951 ايمان عبد الحميد نجم  5

 74.66521 شيماء حاكم مرزة  6

 73.36798 شيشان عبد الكريم عبد هللا   7

 73.16559 وعد كاظم حسن  8

 72.95492 نوران عبد االمير شهيد    9

 71.78041 سلوان حيدر جبر  10

 71.67804 علي كاظم قاسم  11

 71.2237 حنين مهداوي شذر    12

 71.14722 نريمان حسن شاكر   13

 70.93735 زينب كامل وادي   14

 70.83298 فاطمة عباس خضر  15

 70.63734 نور علوان جناح   16

 69.44048 تمار عباس موسى   17

 69.3063 ابتسام مع هللا جاسم  18

 69.2302 ال مطرود حنين جم 19

 68.95532 امير نعمان عبد الرزاق   20

 68.62172 نورة عالوي رميد   21

 68.1059 فاطمة صالح مهدي  22

 67.31284 زهراء وناس عودة   23

 67.16758 رسل رعد رحيم   24

 66.59702 كاظمية جمال كاطع   25

 66.44523 محمد ابراهيم عليوي  26

 65.82508 رهيف أين هاجر عبد الحس 27

 65.54741 فاطمة داخل خيون  28

 65.32866 ريهام ناظم عبد والي 29

 65.10749 مهند عواد عبد علي   30

 65.00511 نبأ ثابت وساف  31

 64.86717 حنين صباح موسى    32

 64.70273 احمد مطر جخيور    33

 64.47012 محمد سعد كشاش  34

 64.44763 هللا  رجاء عبد الرحيم عبد 35

 64.44562 رشا عبد المنعم عبد الحسين   36

 64.40294 علي كاظم توسيل   37

 64.11739 اسعد عبد هللا شيال   38

 63.95767 الهام علي صاحب 39



 63.9385 علي فاهم عبد عون   40

 63.78833 ضحى علي كاظم   41

 63.51976 فاطمة قاسم بلجات  42

 63.51933 سين عبد الحسن زهراء عبد الح 43

 63.26736 ايمان محسن اسماعيل   44

 63.07764 احمد جاسم طاهر  45

 62.91084 ضحى كريم جابر  46

 62.73336 فيصل رزاق كريم  47

 62.68814 بنين محمد كريم   48

 62.52094 ميعاد ميري عبار  49

 62.24723 حوراء حليم عزيز   50

 62.20512 ظافر حاكم جفات   51

 61.76519 حسين علي كريم  52

 61.7138 زين العابدين علي محسن   53

 61.60196 فاطمة زكي يحيى   54

 61.58063 حسن عبد عباس  55

 61.36935 زينب عالي جبر   56

 61.31005 خديجة صالح عبد الحمزة   57

 61.17449 أشرف حسن مطر  58

 61.17311 علي شنشول شالل   59

 61.12015 مريم عبد هللا فنجان 60

 61.02923 علي كامل سلمان  61

 60.96283 نور صباح عبد  62

 60.57824 هالة احمد شمس الدين    63

 60.54979 زينب سلمان حمزة   64

 60.32586 والء جودت كاظم  65

 60.29425 مصطفى قاسم جبر    66

 60.19248 عمار وحيد فزع   67

 60.09286 مايع ندى بديوي  68

 60.05511 رعد هادي عبود  69

 59.69188 احمد هاتف شاطي  70

 59.37764 صفاء جاسم محمد  71

 59.32823 عباس سعيد شهيد   72

 59.31363 حنين عبد الحسين عبد الكاظم  73

 59.0067 محمد خالد ياسين   74

 58.78043 قيس حاكم خطار  75

 58.71144 اسعد راضي طه  76

 58.39327 سارة راضي عبيد  77

 58.20609 هدى كلف عليوي   78

 57.91578 علي عبد االمير سواري  79

 57.66541 اسراء جميل حمزة  80

 57.55275 حيدر علي حسين  81

 57.39802 فاطمة ستار جبار  82

 57.37075 هديل كصاد مهدي  83

 57.12348 ياسر عبد هللا حسين  84

 57.10454 س جبر ريام عبا 85

 56.86143 زهراء هادي جياد  86

 56.71479 مالك محمد صادق  87

 56.54722 علي رحيم حميد  88

 56.38695 مصطفى رحيم كاظم   89



 56.26105 زيد حبيب زباله  90

 56.04681 رباب عبد الزهرة فالح  91

 56.03595 نورة ماجد مرزوك  92

 55.69463 كرار ضياع بلجت   93

 55.50929 احمد ناصر نور  94

 55.22073 احمد ثامر حاشي  95

 55.21502 سارة عادل جاسم  96

 54.6417 حسين شهيد كامل  97

 54.39683 زهراء كفاح علي  98

 54.34366 حنين ماجد خلف  99

 53.91481 طيف سلمان جعفر  100
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جامعة القادسية

 بكلية االدا
للعام م االجتماع للدور االول باملعدل قائمة بامساء خرجيي  كلية االداب /قسم عل 

 2017/2018الدراسي 

 
 المعدل  اسم الطالب ت

 80.011 فاطمة محي فضل عباس  1

2 
 والء علي كريم

79.617 

 78.863 سجى حامد كطوف عنون 3

 77.655 ايناس عباس علوان  4

1376.0 ود سالم بناي محمد  5  

 75.371 اية احمد محسن عبد  6

 74.743 زهراء عادل عجمي  7

 74.275 منى حمزة سعد كريم  8

 73.577 أصيل عقيل كامل      9

 72.933 دعاء محمود جبار جاسم  10

 72.458 هند غازي عيسى حسن  11

 71.886 االء عبد الحسين جساب 12

 71.189 اسماء جابرمهدي 13

الحسين نرجس خالد عبد 14  70.541 

 70.52 رحمة عبد االمير محمد  15

 70.217 زهراء باسم حبشان عبد  16

 70.149 نوال فالح عليوي 17

 69.728 عهود فليح عبد الحسن  18

 69.625 احمد عبد الحمزة رحيم  19

 69.016 هالة محمد رحمن جاسم  20

 68.844 هبة حسين داخل عبد 21

 68.568 سهام طالب عبيد ياسر 22

 68.441 شيماء رحيم رضيو كاظم  23

 68.026 شيماء منعم سعيد 24

 67.833 نور مجيد خليل مجبد   25

 67.783 جنان عباس جبير   26

 67.729 عال كاظم عبد الحسين 27

 67.47 سارة وحيد هادي حافظ 28

 67.445 جعفر عالوي عبد الحسن  29

 67.405 غدير حيدر عبد موجد 30

 67.242 ازهار حاكم مطر 31

 67.216 زينة عبد الكاظم مطشر  32



 67.201 امير سالم جايش ركن  33

 67.054 عبير حمزة شهيد فنيخ  34

 66.853 كوثر ضياء علي 35

 66.776 سندس جواد كاظم عرف 36

 66.749 انور جواد كاظم حاجم  37

 66.61 وفاء محمد جودة رحيص 38

 66.557  ضحى علي عباس مرزة 39

 66.371 دنيا قاسم مكطوف 40

 66.337 زهراء محمد عبد زيد  41

 66.263 بنين صالح عبد االمير  42

 66.139 مؤيد حاكم كريم     43

 66.041 زهراء عائد كاظم عباس 44

 65.961 مروة محمد حسن جبر  45

 65.908 مصطفى هاشم مطر حسين  46

 65.898 اسماء حسين بيتان  47

 65.844 اية كامل جبر حمد  48

 65.596 مروة رضا حسين 49

 65.41 رضاب عايد هندول عبد 50

 65.383 مريم رعيد علي ناجي  51

 65.224 رقية عبد االمير عبد الهادي  52

 65.05 سارة خالد عبد زيد 53

 64.898 زينة حميد كريم 54

 64.803 زهراء علوان حسين 55

 64.729  ذكرى صالح جابر عباس 56

 64.533 هبة علي هادي 57

 64.183 ختام عطية غاوي عصفور  58

 64.134 سرى رحيم بادي 59

 63.956 هدى جمال فاضل ياسر  60

 63.863 علي كريم والي 61

 63.815 والء عقيل هادي 62

 63.535 وسن كاظم حسون 63

 63.442 مهند حيدر علي كاظم 64

17663. صفاء محمد أنذير  جودة 65  

 63.113 اسراء جاسم محمد  66

 63.021 نغم منصور خضير الطيف  67

 62.989 حسين رايح عبد  68

 62.977 غفران شاكر كاظم فرحان  69

 62.924 زهراء عبد الحسين مجيد  70

 62.872 براء عبد المنعم وحيد  71

 62.752 احمد جاسم هادي  72

 62.722 حسين جبار كامل  73

حسن هاشم حسين  74  62.647 

 62.638 فرح عمار ناصر  75

 62.576 ايات فالح حسن هادي  76

 62.503 رويدة حمزة محمود  77

 62.125 كرار حيدر فاخر محسن   78

م جبرصادق كاظ 79  61.986 

 61.935 زينب صالح تومان ناصر 80

 61.889 حيدر محمد عبد مسلم 81

 61.827 حسين علي جهادي  82

ي عباس فلفل عل 83  61.762 

 61.613 زينب علي عيسى فيصل  84

 61.612 جعفر علي حسين موسى  85



 61.525 مروة ذبيان عبد الحسين  86

 61.306 فالح حسن سعيد ناجي  87

 61.288 نهلة علي حمود مريفج  88

 61.246 شهاب احمد عطية كاظم  89

 61.19 زهراء قاسم صالح عطية  90

كاظم شعالن   نهى مشكور 91  61.165 

 61.157 وليد جبار كاظم حول  92

 61.058 زهراء خالد حامد كاظم  93

 60.983 غدير رحيم عبد الحسين 94

 60.921 زهراء محمد كاظم داود  95

 60.741 نورة صبيح عناد عبود  96

 60.719 سارين علي بلبل دوهان 97

 60.648 زينب عالء عبد االمير  98

جمال بشير عبود حيدر  99  60.63 

 60.582 اسراء كريم عباس 100

 60.576 حوراء علي حسين  101

 60.323 كرار شنان عليوي 102

 60.275 اسراء جميل طه  103

 60.092 سالم قاسم كحط حسن 104

 60.037 رقية كريم جليل  105

 59.752 نزار عبادي غازي عباس  106

 59.708 كوثر جميل ناصر جاسم 107

 59.657 امير عباس عبد السادة  108

 59.59 امير رياض فاضل كريم  109

 59.251 محمد جواد كاظم  110

 59.233 مريم جواد كاظم حريب 111

 59.142 سيف عبد الهادي هالل 112

 59.133 حيدر عبد الكريم عبد  113

 59.127 نور حميد شرهان فرحان  114

 59.119 جالل محمد  حسن  115

161  59.077 ضرغام عبد المهدي ردن  

 59.033 زينب احمد عباس كاظم  117

 58.977 علي جعفر عبد  118

 58.907 نور شوكت كاظم 119

 58.669 غفران ميري شاكر خنطل  120

 58.666 عبير عبد طالب شنان   121

 58.554 بهاء عبد الحسين مالك  122

 58.346 حيدر هليل لعيبي 123

كامل موسى حمزة  افراح 124  58.34 

 57.855 رانيا عالء حسين جالوي  125

 57.579 عبد هللا راجح حميد 126

 57.54 حسين حمزة عزيز  127

 57.251 سجاد علي محمد حسين  128

 57.092 حسن علي صباح  129

 56.988 نبا جليل سدخان 130

 56.862 بشرى عبد الحمزة   بدر  131

حسين  فاضل شاكر سعيد  132  56.752 

 56.747 احمد صالح مهدي  133

 55.862 غيث علي جلعاوي عبود  134

 55.748 عادل زكي فرحان  135

 55.589 زيد اسماعيل محمد  136

 55.368 حيدر علي حسون 137

 55.242 صادق ميري عبيد خضير  138



 54.946 ليث عبد الكاظم كوكس 139

 54.935 براء قحطان تومان  140

411  53.953 حيدر نعيم مراد        

 
 

 
 

 جامعة القادسية

 كلية االداب
للعام  م علم النفس للدور االول باملعدلقائمة بامساء خرجيي  كلية االداب /قس 

 2017/2018الدراسي 

 
 

 ت

 المعدل اسم الطالب

1 

 82.960 عيدان   حمزهالهام 

2 

 82.139 عاجل   رحمانفرقان 

3 

 80.467 زينب عامر زامل  

4 

 78.903 نورهشام عبودي علي 

5 

 77.114  الزهرهعلي عبد  هبه

6 

 76.919 زهراء خزعل عباس سعدون 

7 

 76.747 زمن حسين عبد محمد 

8 

 76.175 محمد ابراهيم محي حسن 

9 

 75.480 عبدالحسين  حمزهرنا فاضل 



10 

 75.434  عطيه اليمهخلود عبد 

11 

 74.229 محمد مصطفى هادي ابراهيم  

12 

 73.400 هدى كاظم هاني خضير 

13 

 73.090 مصطفى ناصر مجيد  

14 

 71.949 سعيد علي حسين  مروه

15 

 71.563  عباسمهدي عبد  امنيه

16 

 71.371 جاسم ًكصاد   فاطمه

17 

 71.352 حنان ماجد نورعبد  

18 

 70.846 االء رضا عويد  

19 

 70.741 منتهى فليح حسن  

20 

 70.373 حمد لعيبي  مريم م

21 

 69.725 نسرين حاكم مانع عبيد 

22 

 68.765 مظلوم جواد بندر  هبه

23 

 68.677 هديل حسن جاسم  

24 

 68.601 قيصر نزار شناوي  



25 

 68.293 زينب كاظم دهش  

26 

 68.071 زينب عباس حسين  

27 

 67.932 عبير عبد الستار عبد الجبار

28 

 67.130 يس روان نعمان حيذور عب

29 

 67.108 وائل عبدالمنعم غازي  

30 

 66.828 عماد عبد السادة مطرود 

31 

 66.826 مريم عواد عبد علوان 

32 

 66.475   وداعهفاضل كريدي 

33 

 66.206 شنتة  لفتهضحى عباس 

34 

 66.080 صفا علي حسين  

35 

 66.073 جاكلين جواد كاظم عبد 

36 

 66.036 والء سلمان لفتة حسين 

37 

 65.800 مصطفى راهي شمران  

38 

 65.726 هاشم جاسم   أسيل

39 

 65.536 زهراء عبدالحسين حواري  



40 

 65.489 صبا علي حسين شلتاغ 

41 

 65.145 سارة فؤاد رحيم  

42 

 65.127 هيام محمد لفته 

43 

 65.119 سالم كاظم عطشان عواد 

44 

 65.107 اسيا يعقوب يوسف  

45 

 65.030 ظاهر داوود خليل  مريم

46 

 64.934 روان عبدالحسين حمد حسن 

47 

 64.905 رسل نجاح عبد علي 

48 

 64.740 علي عبد االمير عباس دخينة

49 

 64.562 ميساء ناصر حسين  

50 

 64.494 جابر حسن عباس  هبه

51 

 64.396 عقيل سعدون موسى  

52 

 64.377 غسق رعد عبد علي 

53 

 64.158 عبادي وزير احمد ماجد 

54 

 63.992 زيد محمد عاشور رمضان 



55 

 63.958 محمد  ليث احمد هالل

56 

 63.449 فرح حسين علي

57 

 63.287 هبة محمود هادي خلف 

58 

 63.174   حمزهايمان عبدالحسين 

59 

 63.109 نور فليح عباس  

60 

 62.891 مسارقاسم عبد هللا لفتة

61 

 62.891 ضياء حسين علي  

62 

 62.756 هبة نوماس دحام  

63 

 62.699 زهراء عبد االمير طوير

64 

 62.172 هند فاهم سبهان 

65 

 61.590 محسن ماضي  زهور حمزه

66 

 61.334 نورالهدى علي قاسم 

67 

 61.015 عالء سليم خليل  

68 

 60.931 حسين محسن هويس  

69 

 60.903 حامد كشاش كاظم  



70 

 60.805  عقيل ناصر عذاب

71 

 60.731 كرارحسن كاظم  

72 

 60.394 حسام علي جابر رباط

73 

 60.383 تقى صادق عيسى

74 

 60.312 كتاب  ظاهررباب مالك 

75 

 60.279 زينب معن عبد عواد 

76 

 60.044 علي سليم عبيد حسين 

77 

 59.881 حسن عبد االمير  نوره

78 

 59.651 مصطفى ابراهيم حاتم  

79 

 59.627 جبار دلهوم  عمار 

80 

 59.354 قاسم محمد جاسم عبادة 

81 

 59.314 زهراء رسول حسين عطية 

82 

 59.021 اسعد خالد مردان   

83 

 58.996 كرار سامي عبد زيد عبدة

84 

 58.660 ثعبان كاظم   خديجه



85 

 58.590 نرجس سالم عبيد  

86 

 58.573 ضرغام عبد المجيد حميد

87 

 58.430 سن محمد محمد حسين ر

88 

 58.363 هدى جواد كاظم  

89 

 57.967 محمد حسين جابر سحاب

90 

 57.244 حمود  حمزهمحمود سالم 

91 

 57.125 زمن عبيد نحاري 

92 

 57.017 نوريغدير علي 

93 

 56.947 عباس مزعل حرين  

94 

 56.898 سجاد محمد محي حسين 

95 

 56.663 مصطفى كاظم فرحان  

96 

 56.366 قاسم دويح   دعاء

97 

 55.990 وسن لطيف محمد  

98 

 53.898 حيدر كريم هادي تعبان

 

 

 

 



 جامعة القادسية

 كلية االداب
باملعدل للعام  ب /قسم اللغة العربية للدور الثانيقائمة بامساء خرجيي  كلية االدا 

 2017/2018الدراسي 

 
 المعدل اسم الطالب

 66.265 اميرة رحيم جبار

 64.828 نور عبد االئمة عبد الكاظم

 64.761 سندس نعيم غانم

 63.655 اسماء مراد سعدون

 62.829 لي يوسفمآسي ع

 62.642 مهند مهدي جاسم

 62.477 آمال كاظم راضي

 62.419 ياسمين راضي محمد

 62.336 حيدر عمار كريم

 62.268 حسين طعمة عبود

 62.187 هدى يقظان عبد الكريم 

 61.208 آمال ابراهيم عواد

 61.008 اسراء عبد الحسين لعيبي

 60.994 ريام عبد الكاظم ناهي

 60.823 صر حسنحسين نا

 60.819 تقية كاظم عجمي

 60.625 هاشم جبار عبد هللا

 60.376 آالء سليم كاظم

 60.206 حنان عالوي محمد

 60.109 بشرى صبيح مظلوم

 59.737 وسام طالب جبر

 59.576 امير كاظم عبد الحسين

 59.393 كريم عبد العباس عايد 

 59.15 اسراء سرحان عكروك

 59.023 هدى حليم حسن

 58.962 انوار كريم حسين

 58.952 بشير ساجت زاير

 58.947 ندى حسين كاظم

 58.776 تبارك ستار خلف

 58.612 محمدعبد الحسين عطية

 58.603 ايناس حسن هادي

 58.52 قيس محمد يوسف

 58.467 مصطفى جالب سوادي

 58.452 رؤى خالد حاتم



 58.415 مسار حمزة عليوي

 58.407 زينب محمد نور

 58.253 رقية احمد كريم

 58.226 زهراء عبد العالي والي

 58.13 زهراء حسن هاشم

 58.128 نور جاسم شدهان

 57.872 عبير مجيد صالح

 57.835 سجاد محمد محي تايه

 57.74 عذراء جمال حساني

 57.708 صالح حسن مايع

 57.625 اوراس فاضل عباس

 57.622 زهراء رزاق غازي

 57.618 جاسب عيدانهجران 

 57.586 هديل هادي نايل

 57.492 سارة تمكين شداد

 57.486 رويدة ابوجواد امانة

 57.419 حنين جمال جالل

 57.397 محمد سعدون غالي

 57.366 امير باسم جاسم

 57.307 عظيم مظهر محمد

 57.209 مريم فاهم عبد 

 57.198 عدنان لوتي مرهون

 57.193 عدنان نعيم ساري

 57.117 بنين علي مشكور

 56.995 شهالء حاتم كريم

 56.689 عادل حمزة هويدي

 56.687 رائد باسم صباح

 56.579 زينب حبيب عبد سادة

 56.297 مريم حميد عبد هللا

 56.227 حنان مهند حامد

 56.168 قحطان نايف زبالة

 56.119 زينب عبد الرحيم عبد

 56.103 رواء تموز نعمة

 56.038 بار محسنطارق ص

 55.923 علي جاسم عبد كاظم

 55.71 مثنى سمير احمد

 55.677 فاطمة عبود ابو حسن 

 55.502 نديمة رضا كاظم 

 55.467 ساجدة طاهر فرحان

 55.445 سحاب حميد مراد

 55.416 لمياء اركان نعيم

 55.353 محمد اياد عيسى



 55.322 نور محمد نشمي 

 55.14 حسين نور كريم

 55.082 رشا يوسف عبد الحسن

 55.075 سارة قاسم عبد كاظم 

 54.994 حيدر علي ديبس

 54.861 مروة ميثم زطم

 54.658 عزيز كريم طيار

 54.34 احمد كريم عبد الكاظم

 54.339 اياد كاظم كامل

 54.168 اسراء  سعد حسن سماري

 54.099 زهراء تالي ثامر

 52.091 غفران جواد كاظم

 51.554 فرحان تركيزياد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جامعة القادسية

 كلية االداب
للعام  باملعدلم اجلغرافية للدور الثاني قائمة بامساء خرجيي  كلية االداب /قس 

 2017/2018الدراسي 

 
 المعدل اسم الطالب

 65.94306 هجران رشيد كطفان

 65.15632 هبة بناوي عبد

 64.65807 حسنعذراء عبد االمير 

 64.32112 اسراء حسين ذياب

 64.11144 نورس كمال ناجي

 63.66282 سجاد فرحان جحش

 63.52687 زينب كاظم جفات

 63.3816 عباس عبد هللا لفتة

 63.24702 بشائر عنيد حسوني

 62.88241 سهى سعد عبيد

 62.64584 زينب كاظم شوان

 61.36479 هدى فرحان شدهان

 61.2061 يزنورة نعيم عو

 61.04543 احمد محمد كميل

 60.98969 انتصار حسين كريم

 60.89048 علياء عبد هللا كريم

 60.75039 مريم علي عبد

 60.70671 ابراهيم جليل عبد

 60.36737 عذراء حياوي كحار

 60.3322 مسار امين شعالن

 60.23119 فاطمة علي عبد الشهيد

 60.1972 شهد حيدر هادي

 59.99584 اخل رشيددعاء د

 59.89682 امجد مظلوم جواد

 59.87053 مريم احمد عبد االمير

 59.77015 سرور سالم جاسم

 59.43538 هديل سعد عبد علي

 59.24325 هدى فيصل كاظم

 59.21698 عهد محمد جليل

 59.21066 عامر محمد محسن



 58.8984 كريم علي رحيم

 58.77054 فضاء غالب مهدي

 58.72963 ع سرحانسعد ربي

 58.51383 ميثم حسين سلمان

 58.4638 رعد عبيد هويني

 58.26518 فاطمة محيسن لفتة

 58.20254 انور حميد عزيز

 57.95711 احمد غالي حسين

 57.69704 زهرة رضا حسين

 57.69642 مريم كريم عباس

 57.65926 نسرين جابر عبيد

 57.42844 سحر علي عودة

 57.4164 ادزهراء كاظم رد

 57.28075 كرار مراد شمران

 57.25236 مصطفى حمزة كاظم

 57.13755 مريم سعدي حسون

 57.1059 حسن مزهر تبل

 57.099 حسن سلمان اسج

 57.05393 رؤى كريم جبير

 56.93535 ليث وحيد حسن

 56.80336 وسام صبار كاظم

 56.77134 زهراء محمد عبد علوان

 56.70531 ياحمد عبد الحمزة عليو

 56.62866 كرار علي عبد عون

 56.5164 انوار عباس عويز

 56.21066 ريام كريم عبد العالي

 56.14266 نوال جبار محمد

 56.02368 احمد هاتف نور

 56.02074 كرار ملحان حاتم

 55.9745 مهند جاسم ذاجر

 55.93635 ضياء عباس والي

 55.81875 حسن عبد الكاظم محمود

 55.75431 علي اياد عبد السادة

 55.72964 دعاء رحيم وداعة

 55.33594 علي رهك حمزة

 55.33554 اسراء كاظم عبيد

 55.29031 وئام عباس دكسن

 55.27351 احمد حمزة عبيس

 55.22945 كريم خماط خابط

 55.13752 مريم طالب طعمة

 55.01124 حيدر داخل خيون

 54.96224 وسن هادي طعيمة



 54.94542 حمد حيدر حسنا

 54.82904 هبة كريم محمد

 54.7334 محمد حكيم علي

 54.71699 زهراء حسين عبد عباس

 54.49743 هيثم مهدي عبد علي

 54.42885 زهراء كريم ظاهر

 54.23182 اسامة صفاء عبد الكاظم

 54.04623 مواهب اياد عبد العزيز

 53.92093 هيا جمال جابر

 53.85098 علي محمد مليح

 53.78043 احمد صبيح عيدان

 53.77312 محمد رشيد كاظم

 53.41994 اكرم محمد حبيب

 53.33417 حوراء رحم انوار

 53.19206 مصطفى لطيف حسين

 52.0051 محمد عيدان حمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جامعة القادسية

 كلية االداب
للعام باملعدل  الثانيع للدور م االجتماقائمة بامساء خرجيي  كلية االداب /قسم عل 

 2017/2018الدراسي 

 
 اسم الطالب

 المعدل  

 73.508 ريام احمد فليح

 69.040 تبارك عبد الكريم عبد

 68.573 تكتم جبار محمد

 65.516 رقية صباح صميدع

 65.098 غصون شهاب حمد

 64.687 بنين شاكر دحيو

 63.701 اسماء يوسف محسن

 62.758 نور عقيل عبد الزهرة

 62.658 اخالص فاضل شندل

 62.533 حسين حمزة كوان

 62.521 غفران قاسم مكطاف

 60.639 شيرين زياد جعفر

 60.293 دموع ظافر خميس

 59.986 وائل حازم كاظم

 59.500 كرار رحمن والي



 59.384 انور صباح حمزة

 59.214 حمزة كاطع راضي

 59.018 حنين جميل جبر 

 58.906 نزهراء عامر حس

 58.824 احمد ماهر حسوني

 58.763 خالد ناصر حسين

 58.591 ازهار ماجد عبد

 58.492 نور حامد عليوي

 58.441 فراس بدر حسين

 58.342 اسماء مطرود عناد

 58.277 سارة فاخر علي 

 58.218 حنين  ابراهيم شاكر 

 58.150 حسن علي عبيد

 58.017 صادق مهدي علي 

 57.957 لعباس بهل مرتضى عبد ا

 57.695 بارق عبد هللا اسماعيل 

 57.551 عباس ستار دراغ

 57.549 ياسر محمد حسين

 57,483 عباس ماجد عبد الحسن

 57.429 علي جاسم محمد

 57.406 رقية حسن صكب



 57,341 عمار كريم حسن

 57.306 محمد يوسف كاطع 

 57.287 هناء شاتي دوحي 

 57.197 فاطمة كاظم محمد

 57.182 يوسف عباس حسن

 57.053 اكرام عباس حميدان

 56.997 رشا شفيع حسين

 56.579 عبد هللا نعيم تركي 

 56.563 مريم هاشم شاكر

 56.459 مصطفى كاظم ناصر

 56.409 نبا زهير عواد

 56.369 مصطفى عبد هللا علي

 56.329 مصطفى فاضل حسن

 55.833 محمد عزيز طارش 

 55.539 حسين حوراء محسن

 55.244 زيد محمد هالل 

 55.163 عبد االمير حاتم عزيز

 55.050 حيدر سليم كاظم محسن

 54.864 ياسر حيدر محمد

 54.836 محمد علي عبد خضر

 54.701 محمد عبد غافل



 54.576 حيدر حسين علي

 54.516 احمد حبيب ظاهر

 54.438 ميعاد حامد جبار 

 54.417 نزار هادي خضير 

 54.378 عالء حميد كريم 

 53.987 احمد فاضل محمد

 53.649 احمد كامل تركي 

 53.215 زينة زيدان جبر 

 53.131 حيدر سليم كاظم حسن 

 52.523 حيدر عمران كاظم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة القادسية

 كلية االداب
للعام  باملعدل لنفس للدور الثانيم علم اقائمة بامساء خرجيي  كلية االداب /قس 

 2017/2018الدراسي 

 
 

 المعدل رقما  اسم الطالب 

 69.840 افنان ليث عبد

 67.398 سيف علي عبد الحسين 

 64.235 احمد مجيد عودة 

 63.884 مسار خضير عباس 

 63.442 آمنة راجي جميل 

 63.231 علي كاظم عبد السادة 

 62.678 دعاء قائد كاظم 

 62.652 نعمة كاظم عبد عون  حسن

 61.770 ايهاب محمد مطلب 

 61.592 نور جعفر حزام عبيد 

 61.574 نادية جاسم مهدي 

 60.737 عماد طارق جبار 

 60.640 كريم صالح ميري 

 60.555 علي نضال محمد 

 60.060 منار حميد علوان 

 59.948 حوراء عقيل جواد شياع 

 59.720 رزاق عباس رزاق 

 59.362 نور احمد عبد الحسين 

 59.093 مرتضى حسون ابليش 

 58.823 فالح حسن كريم ضمان 

 58.821 حسن شالل مرهون 

 58.741 حسين حليم كشاش 

 58.668 نورس عقيل هادي 



 58.493 كرار حيدر عبد الحسين 

 58.210 مرتضى محمد عباس 

 58.081 مها راسم محمد 

 58.046 كرار حسين الطيف

 57.584 مصطفى سامي عبد زيد

 57.489 صفاء نزار رزاق 

 56.974 علي كريم عنون 

 56.786 حسن علي عبد خليل 

 56.736 مصطفى رضا احميد

 55.865 علي احمد عباس 

 55.857 رياض راشد زامل

 55.431 حسين مجيد سوادي 

 55.356 علي ناصر حسين

 55.028 ضياء جليل شالل 

 54.911 ينمير طالب جبور

 54.776 فلاير حسين عبد

 54.703 صفا عامر علي شعالن 

 54.587 امير عزيز حداوي 

 54.068 هاشم أمير عبد الحسين

 54.068 محمد علي موسى

 53.701 حبيب جبار خضير 

 52.036 نضال كاظم شيحان 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة القادسية

 كلية االداب
 حاالت حرجة/ب /قسم اللغة العربية للدور الثانيقائمة بامساء خرجيي  كلية االدا 

 2017/2018باملعدل للعام الدراسي 

 
 المعدل اسم الطالب

 62,544 هبة محمد كاظم

 60,947 مريم حسين علي

 58,013 زينب جودي كريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 قادسيةجامعة ال

 كلية االداب
 حاالت حرجة/م اجلغرافية للدور الثانيقائمة بامساء خرجيي  كلية االداب /قس 

 2017/2018للعام الدراسي  باملعدل

 
 المعدل اسم الطالب

 58,135 حوراء عماد صالح

 55,58 صبري صالح عبد

 54,713 سيف خليل جبار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جامعة القادسية

 كلية االداب
 حاالت حرجة/الثانيم االجتماع للدور قائمة بامساء خرجيي  كلية االداب /قسم عل 

 2017/2018للعام الدراسي باملعدل 

 
 اسم الطالب

 المعدل  

 60,317 مصطفى جاسم محمد

 58,256 حوراء محمد حمزة

 52,631 حسن علي جويد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


