
 كلية اآلثار/ جامعة القادسية
 علم اآلثارقسم 

 

 وانخاٍَ انذور األول تظهظم ويعذالخ خزَجٍ طهثح انًزدهح انزاتعح 

 7102- 7102انذراطٍ    نهعاو
 

 انذور انذٌ تخزد يُه يعذل انعاو اطى انطانة انزتاعٍ انذفعح انطانة عهًتظهظم 

 األول  82.632 وئاو عايز رضا عثاص   األول  

 األول 82.166 يصطفً عهٍ دظٍُ عهٍ   انخاٍَ

 األول 81.644 آَاخ راضٍ يذٍُ دظٍ   انخانج

 األول 80.197 هذي دمحم عهٍ كاظى   انزاتع  

 األول 78.435 دُذر طعذ َاَف طفاح   انخايض

 األول 77.954 دٍُُ راضٍ تعُىٌ تزَظى   انظادص

 األول 76.059 طالو كاظى أتهُغ أتى انهىل   انظاتع

 األول 75.328 يزوج داكى ػاكز عثاص   انخايٍ

 األول 74.813 يصطفً طالو جاطى دمحم   انتاطع  

 األول 74.774 عثذ األيُز كزَى ػُاع يذظٍ   انعاػز

 األول 74.583 فاطًح طالل رساق ػُاٌ    انذادٌ عؼز  

 األول 74.567 ادًذ رَاض دمحم دًشج انخاٍَ عؼز

 األول 73.872 ادًذ دُذر فاضم فُصم    انخانج عؼز

 األول 73.814 يصطفً كاظى رضُىٌ دظٍُ   انزاتع عؼز  

 األول 73,079 دُذر دًىد عثُض ػعالٌ   انخايض عؼز

 األول 73.077 عهٍ حايز دًشج عظم   انظادص عؼز  

 األول 73.041 يصطفً عىاد كاظى فهُخ   انظاتع عؼز  

 األول 72.699 ػالل طهطاٌطجا فزَخ  انخايٍ عؼز

 األول 72.532 فزقذ جاطى عثاص طىادٌ انتاطع عؼز  

 األول 72.484 فاتٍ دًشج دظٍُ إتزاهُى   عؼزوٌ

 األول 70.104 دمحم جهُم َجى عثذ هللا   انذادٌ وانعؼزوٌ  

 انخاٍَ 69.384 دُذر خهف خطار كعُذ   انخاٍَ وانعؼزوٌ

 األول 69.217 ضُاء َاجٍ جثار خًاط   انخانج وانعؼزوٌ

 األول 69.166 طجً جاطى دمحم فزهىد   انزاتع وانعؼزوٌ

 األول 69.018 دظٍ تقٍ دمحم يىطً   انخايض وانعؼزوٌ   

 األول 68.537 صالح عذَاٌ عثُذ صادق  انظادص وانعؼزوٌ

 األول 67.849 دظٍُ َاصز هاػى جثار   انظاتع وانعؼزوٌ

 األول 67.704 دظٍ كايم صانخ كاظى   وانعؼزوٌانخايٍ 

 األول 67.552 أيُز قاطى جًعح داػىع انتاطع وانعؼزوٌ

 انخاٍَ 67.445 طُثح عثاص طانة جىاد   انخالحىٌ  

 األول 67.432 يصطفً عثذ انهادٌ يصطفً دمحم   انذادٌ وانخالحىٌ  

 األول 66.487 وطاو رساق غاسٌ تذزوك   انخاٍَ وانخالحىٌ



 األول 65.855 دظٍُ ردَض عثذ ػعثاٌ انخانج وانخالحىٌ  

 األول 65.711 دمحم يذظٍ عثُذ صافٍ انزاتع وانخالحىٌ  

 األول 65.278 يزتضً طهًاٌ دظٍُ ػُذٌ   انخايض وانخالحىٌ

 األول 64.737 طجً كزَى عثذ انًذظٍ كاظى   انظادص وانخالحىٌ

 األول 64.637 سهزاء رعذ كاظى دظٍُ   انظاتع وانخالحىٌ

 انخاٍَ 64.540 جعفز طهًاٌ دًىد دظٍُ   انخايٍ وانخالحىٌ  

 األول 64.265 عهٍ دًذ وطخ جار هللا   انتاطع وانخالحىٌ  

 األول 64.116 عهٍ جاطى ػالل ػاعم   األرتعىٌ

 األول 63.822 عهٍ رائذ صاتز غاسٌ   إدذي وأرتعىٌ

 انخاٍَ 63.701 دَُا طعذوٌ طانة دظٍ   واألرتعىٌانخاٍَ 

 األول 63.458 صفاء دمحم كزَى كاظى   انخالث وأرتعىٌ

 األول 63.194 رائذ طُاٌ يىطً جعفز   انزاتع وألرتعىٌ  

 األول 63.137 عهٍ عجُم دُىٌ رتاط  انخايض واألرتعىٌ

 انخاٍَ 63.118 صثاح عثذ انكزَى جىاد كزَى   انظادص واألرتعىٌ

 األول 62.868 سَُة طانة جاطى دمحم   انظاتع واألرتعىٌ

 األول 62.675 كزار دثُة جاتز عهُىٌ  انخايٍ واألرتعىٌ

 األول 62.066 طايز يىطً دًشج كزَى   انتاطع واألرتعىٌ  

 اِول 61.684 َىر راضٍ دمحم عثىد    انخًظىٌ

 األول 61.465 كزار صادة دظٍُ عهٍ       انذادٌ وانخًظىٌ

 انخاٍَ 61.073 دمحم تكهُف كايم جالب   انخاٍَ وانخًظىٌ  

 انخاٍَ 60.079 دثُة ػاكز عثذ عثُض   انخانج وانخًظىٌ  

 انخاٍَ 59.977 يصطفً كزَى هاػى يىطً   انزاتع وانخًظىٌ

 األول 59.663 جًال تزَذ كاَى يعُذٌ  انخايض وانخًظىٌ

 انخاٍَ 59.308 طجاد ادًذ يجهىل ػهذ   انظادص وانخًظىٌ  

 انخاٍَ 58.622 دًذاٌ عهٍ دًذاٌ يُهٍ   انظاتع وانخًظىٌ  

 انخاٍَ 56.226 عالء رساق يُعى هاػى   انخايٍ وانخًظىٌ  
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 الدور الذي تخرج منه المعدل العام  اسم الطالب الرباعً تسلسل الطالب على الدفعة

 االول >><7>? فرحان حمد عطيةسجى  األول
 االول 8<@97? فاطمة كاظم عباس دمحم الثاني
 االول =9798? نهر دمحم عبد الهاحد عريبي الثالث
 االول 7@@7;< سجاد حدين مهدي صالح الرابع

 االول 78=7;< عباس حمزة عبد دمحم الخامس
 االول 7<:7:< زينب قاسم حدين عبد العباس الدادس
 االول ;@78:< امنة كريم جابر حدن الدابع
 االول ;=@97< أميرة ثائر عباس حدين الثامن
 االول 7<?87< حهراء فالح فضالة عبهد التاسع
 االول >?@77< فاضل جاسب هميل عذب العاشر

 االول ;:<7@= ميداء حامد عبد حدهن  الحادي عذر
 االول 8?:7@= هدير طاهر تركي فارس الثاني عذر

 االول @7?7<= أيمن ميري جابي رطيب عذرالثالث 
 االول ?7;7<= سارة حيدر كمر عبد هللا الرابع عذر

 االول 9@?7== بنين ابراهيم سماع ابراهيم الخامس عذر
 االول @9?7== دعاء اسماعيل مطر اسيهد الدادس عذر
 االول @@<7== عمي عدي عباس جاسم الدابع عذر
 االول 9@;7== محدن جاسمحنين عبد الهاحد  الثامن عذر
 االول =7;7== دمحم حدين شاكر سممان التاسع عذر

 االول <?79== سمهان أديب صبر ادويل العذرون 
 االول 7:78;= هبة عامر عاجل متعب الحادي والعذرون 
 االول :7@97= رياض دمحم هداد حدين الثاني والعذرون 
 االول ;:?87= بهاء سالم دحام بنيان الثالث والعذرون 
 االول @=;87= صباح دمحم عباس جاسم الرابع والعذرون 

 االول ?>779= حازم صالح هادي عمي الخامس والعذرون 


