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 االسم الثالثي ت
 درجة السعي

درجة امتحان الدور 

 االول
 الدرجة النهائية

درجة امتحان 

 الدور الثاني
 الدرجة النهائية

 المالحظات

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

           13 احمد حسين جابر  1

           24 احمد حسين ميس  2

           24 احمد سامي كاظم  3

           31 احمد محمد صالل  4

           37 احمد محمد كاظم  5

           32 احمد مرزة هادي  6

           30 اسيل قيس جاسم  6

           21 آيات عناء شالل   7

           27 آيات فرحان كريم  8

           22 بنين رحيم عباس  9

           33 بنين محمود شاكر  10

           28 بنين مكي مراد  11

           36 تبارك سليم عواد  12

           26 تبارك محسن خناوي  13

           29 جعفر محمد وحيد  14

           12 حسن علي محيو  15

           34 حسين حميد هالسة  16

           35 حسين عبد الجليل لطيف  17

           29 حسين علي حسن  18

           32 حنين احمد حمزة  19

 مبادئ منهج بحث  الدراسية املادة

 علي عبد الرحيم صالح املادة مدرس
 

 ......................................... التوقيـــع

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلـــية اآلداب - القادســــــــيةجامعــــــة 

 قسم علم النفس

   ول الا الدراسية السنة طلبة درجات قائمة
 2019 --  2018 الدراس ي للعام   
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           34 حيدر شاكر هادي  20

           18 رعد فاضل لباس  21

           40 رقية محمد شبل  22

           31 رياض عبد الزهرة حسين  23

           27 زهراء صادق عبادة  24

           30 زينب علوان حميد  25

           21 سجى سالم حسن  26

           38 سلوى كاظم عالوي  27

           26 شهد كريم منصور  28

           38 شهد محمد كاظم  29

           38 صبا سالم كاظم  30

           28 ضحى محمد خير هللا  31

           25 طفوف حيدر نعمة  32

           34 عادل ماجد خواف  33

           28 عبد العزيز عبد هللا عوي  34

           37 علي الهادي سامي جابر  35

           26 االمير دعيب علي عبد  36

           32 علي عبد الحسين مغير  37

           26 غدير حسن زياد  38

           25 غفران حسن حرب  39

           27 محمد تركي محسن  40

           22 محمد حميد كريم  41

           20 محمد رائد عبود  42

           32 محمد قاسم حسن  43

           37 محمد كريم كصاد  44

           21 مسلم عبد هللا حسان  45

           22 مصطفى جبر نعمة  46
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           31 مصطفى كصاد دغيم فليح  47

           22 منتظر جفات عليوي  48

           36 ميعاد خالد حمزة  49

           37 نشوة سعيد هالل  50

           25 نغم عبد الخالق ابراهيم  51

           32 نور الهدى هادي جابر  52

           31 نور رشيد حنويت  53

           29 نور صباح جاسم  54

           16 هبة حمزة محمود  55

           33 هدى ستار جبار  56

           31 هناء حسين فالح  57

           37 واثق جبار قصاد  58
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 الراسبون بالغياب

            اسراء عبد دليل غيالن

 2018-2017رسوب بالغياب لعام            اسعد محسن جاسم 

            حامد مطلب خلف

            حنين حيدر صاحب

 رسوب بالغياب لعام           حوراء احمد كريم 
2017-2018 

 2018-2017مؤجلة العام الماضي            زينب علي وهاب 
 منقطعة عن الدوام/

 

 2018-2017رسوب بالغياب لعام            سجاد جواد كاظم 

     ال توجد لديه اضبارة في شعبة التسجيل كرار خالد علي

            مثنى يحيى مهدي

 2018-2017بالغياب لعام  رسوب           نجالء جاسم محمد 

 2018-2017رسوب بالغياب لعام            ياسر صالح عجيل 

 2018-2017رسوب بالغياب لعام            يوسف حسن عبيد

 رسوب بالغياب           سكينة حسين بطال

 رسوب بالغياب           علي رحمن رداد

 بالغياب/ ترقين قيد رسوب           علي المرتضى فوزي كامل
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 االسم الثالثي ت
 الدرجة النهائية درجة امتحان الدور االول درجة السعي

درجة امتحان الدور 

 الثاني
 الدرجة النهائية

 المالحظات

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

1 
مطالب بالمواد) علم النفس            علي اكرم عبد الحسين 

 العام ، احصاء وصفي

 مطالب )قراءات نفسية(           علي باسم غانم  2

 مطالب)علم النفس العام(           منتظر الزم هالل  3

 
 المؤجلون

 28/2019في 309حسب االمر  احمد فاضل صالح ) طلب تأجيل (  1

 12/2/2019في 263 حسب االمر خالد زغير رحيم ) طلب تأجيل (  2

 12/2/2019في 263حسب االمر  سجاد محمد طاهر ) طلب تأجيل ( 3

 28/2/2019في  311 سمية غسان حاتم ) طلب تاجيل (  4

 28/2019في 309حسب االمر  ضياء عارف عبد الكاظم ) طلب تأجيل( 5

 19/11/2018في 1588 فليحة عبد شينابة بعيوي ) طلب تاجيل (   6

في 583بحسب الكتاب ذي العدد تأجيل  قاسم جابر مهدي ) طلب تاجيل (  7
29/4/2019 

في 583تأجيل بحسب الكتاب ذي العدد  كرار نعيم دويج ) طلب تاجيل ( 8
29/4/2019 

 

 المرقنة قيودهم
 

 2019-2018ترقين قيد للعام الدراسي            احمد عباس رشيد  1

 2019-2018ترقين قيد للعام الدراسي            حسن جابر صيوان  2

 2019-2018ترقين قيد للعام الدراسي            حسين علي حافظ  3

 2019-2018ترقين قيد للعام الدراسي            حنين عبد الخضر راضي  4

 2019-2018ترقين قيد للعام الدراسي            رعد رؤوف وادي  5

 2019-2018ترقين قيد للعام الدراسي            علي جهاد شخير  6

 2019-2018ترقين قيد للعام الدراسي            مصطفى صالح حسين  7

 2019-2018ترقين قيد للعام الدراسي            نسرين شاكر فسي  8

  2019-2018ترقين قيد للعام الدراسي            هديل فالح عبد  9

 


