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الرابعة
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  : قسم التربية الفنية                                                                                           عدد الوحدات

2016-2015استمارة السعي السنوي / العام الدراسي                                        

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

1 اسامة شاكر فاضل علي  37 سبع وثلثون

2 28 اسماء خضير عبيس علي تمان وعشرون

3 امنة عدنان حسوني عبد ا 31 احدى وثلثون

4 انسام قاسم محمد علي 31  احدى وثلثون

5 انفال حسين محمد عودة خمس وثلثون 35

6 ايثار حامد عباس رحمن ثلثون 30

7 براق علي احمد نجيب  38 ثمان وثلثون

8 بيداء غانم وحيد علي 36 ست وثلثون

9 حنين فاهم خومان ناصر ثمان وثلثون 38

10 حوراء رياض جبر كاطع ثمان وثلثون 38

11 حسين رسل احمد ابو سودة  38 ثمان وثلثون

12 رسل حسين علي سفيح 36 ست وثلثون

13 رسل نزار كاظم صباح 31 احدى وثلثون

14 رقية فؤاد نجم موسى ست وثلثون 36
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15 راضي رونزى حسن علي 29 تسع وعشرون

16 رؤى كريم كاظم عطش 30 ثلثون

17 ريام محمد عبيد كسار 32 اثنان وثلثون

18 زهراء جميل غركان نعاس ست وثلثون 36

19 زهراء حسين عبد الخضر مهدي سبع وثلثون 37

20 زينب كاظم عبد علي عنين ست وثلثون 36

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي درجة المتحان النهائي الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

21 زينب هادي حنتوش حسن 38 ثمان وثلثون

22 زينة عباس شمران حسين ست وثلثون 36

23 سارة حازم ناظم زغير اربع وثلثون 34

24 سحر عاشور جياد عبود 37 سبع وثلثون

25 سحر ناظم متعب كاظم 38 ثمان وثلثون

26 شروق ريسان حميد نايف 32 اثنتان وثلثون

27 شموس حبيب هادي جعفر 33 ثلث وثلثون

28 شيماء حاكم جبار خلف 34 اربع  وثلثون

29 صبا حمزة عبد الحسين مهدي 34 اربع وثلثون
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30 صفا قصي عبد ا شهيد 26 ست وعشرون

31 ضحى حاكم خضير عبد السادة 25 خمس وعشرون

32 عبير رياض خورشيد  شاكر ثمان وثلثون 38

33 فاطمة جودت كاظم حمادي 38 ثمان وثلثون

34 فرح رعد محسن علوان اربع وثلثون 34

35 مروة فارس تكليف لفتة 38 ثمان وثلثون

36 مريم عدنان شعبان جماح 35 خمس وثلثون

37 منال اسماعيل سعد عجيل 38 ثمان وثلثون

38 ندى عبد المير خضر مطر ثلثون 30

39 ندى قاسم محسن خلف  33 ثلث وثلثون

40 نور صالح عطشان ابراهيم  32 اثنتان وثلثون
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ت اسم الطالب درجة السعي السنوي درجة المتحان النهائي الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

41 نور محمد مهدي حسين 38 ثمان وثلثون

42 نورا رياض كظوم جواد  38 ثمان وثلثون

43 هبة عبد مسلم داود عبود 20 عشرون

44 هنادي حسن ذجر حسن 38 ثمان وثلثون

45 مزعل هيام جاسم حمزة ثمان وثلثون 38

46 ود نجم عبد محمد 31 احدى وثلثون

47 ولء جاسم محمد عيسى 24 اربع وعشرون

48 17/1/2016في  92رسوب بالغياب بموجب المر الداري ذي العدد  هند عبد علي  عباس
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