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2016-2015استمارة السعي السنوي / العام الدراسي 

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

 الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
1  ابتهال حسين يوسف

عبود 28  ثمان وعشرون
2 ابتهال محسن جودة باكون 32 اثنان وثلثون
3 احلم اسماعيل حيال محمد 38 ثمان وثلثون
4  استبرق فاضل عبد الرضا

شاطي 25  خمس
وعشرون

5  اسراء عبد الحسين هادي
حسن 28 ثمان وعشرون

6 اسراء عزيز عطية حسين 26 ست وعشرون
7 35 اسراء مالح عبيس جبار خمس وثلثون
8 35 اسماء عبيد جبر كاظم خمس وثلثون
9 اسيل مل حسن محيسن 40 اربعون فقط
10 افراح سامي محمد زعل 33 ثلث وثلثون
11 35 الء جاسم منسي متعب خمس وثلثون
12 37 امل حسين كامل حسون سبع وثلثون
13 اميرة حامد نعيم جاسم 33 ثلث وثلثون
14 34 انعام حيدر نعاس لفتة اربع وثلثون
15 30 انوار منهي عيسى دخيل ثلثون فقط
16 31 ايراس هادي عبد عذاب واحد وثلثون
17 38 ايمان حران كاظم  هادي ثمان وثلثون
18 بان سعد علي حسن 34 اربع وثلثون
19 بان محمود صبار جعفر 30 ثلثون فقط
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20 بتول سلمان ناصرحسناوي 35 خمس وثلثون
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ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

 الدرجة النهائية

رقما كتابة رقم
ا

كتابة رقما كتابة

21 37 بدرية وليد زاير كاظم سبع وثلثون
22 بشائر سعيد ناجي خنجر 33 ثلث وثلثون
23 40 بشائر ميثم لطفي مهدي  اربعون فقط
24  بلقيس طالب مالص

37 ناعور سبع وثلثون
25 بنين محمد توفيق خلف 30 ثلثون فقط
26  تمارة صباح خضير

36 عباس ست وثلثون
27  جيهان ناصر جابر

محيسن 32 اثنان وثلثون
28 حميدة صباح حسن حران 33 ثلث وثلثون
29 40 حنان حمزة خفيف حجي اربعون فقط
30 حنين حسين عطية لفتة 36 ست وثلثون
31 حنين سعد علي حسن 36 ست وثلثون
32 40 حنين سلم داود علي اربعون فقط
33 حوراء ناظم خلف دغش 38 ثمان وثلثون
34 حوراء نعيم جيخور محمد 40 اربعون فقط
35 ختام علي جفات عداي 37 سبع وثلثون
36 ختام نجاح لهمود شندل 36 ست وثلثون

مدرس المادة : م.م لقاء عبدالهادي  مسير                                                  رئيس القسم : أ.م.د.وداد مهدي محيمد
 : التوقيع :                                                                                       التوقيع

5/2016                                                                     التاريخ :     / 5/2016التاريخ :    / 



جامعة القادسية                                                                                                        المرحلة : الثالثة
كلية التربية للبنات                                                                                                    المادة : علم النفس التربوي

    : قسم الرشاد النفسي والتوجيه التربوي                                                                              عدد الوحدات
                                                     

2016-2015استمارة السعي السنوي / العام الدراسي 

37 خديجة رائد جاسم محمد 24 اربع وعشرون
38 دانيا فالح عبد كاظم 30 ثلثون فقط
39 دعاء عدنان خلف محمد 40 اربعون فقط
40 دموع حزام عبدا عيار 37 سبع وثلثون

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

 الدرجة النهائية

رقما كتابة رقم
ا

كتابة رقما كتابة

41 38 رباب حسين غريب صبار ثمان وثلثون
42 رتاج عماد حمزة زويد 40 اربعون فقط
43 رحاب رحيم راشد كاظم 32 اثنان وثلثون
44 رسل حسن عبد الرضا عبيد 28 ثمان وعشرون
45 رشا هادي حسن حسون 39 تسع وثلثون
46 رملة جبار عبيد عريبي 38 ثمان وثلثون
47 رنين كاظم دخيل داخر 32 اثنان وثلثون
48 رهام علي رضا حبيب 34 اربع وثلثون
49 رواء فرحان عبد السادة 31 واحد وثلثون
50 رونق فليح حسن صالح 32 اثنان وثلثون
51 رؤى امين عبد عواد 38 ثمان وثلثون
52 رؤى شاكر داود سلمان 23 ثلث وعشرون
53 30 ريام جابر عبد زيد جبار ثلثون فقط
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54 ريام قاسم حسن حمزة 39 تسع وثلثون
55 30 زمن عبد شنيف مرهج ثلثون فقط
56 زهراء اسعد عبد فضيل 39 تسع وثلثون
57 زهراء راضي معيوف حسن 37 سبع وثلثون
58 زهراء سالم جاسم محمد 40 اربعون فقط
59 زهراء سليم راضي محمد 30 ثلثون فقط
60 زهراءعبد المجيدعبد الرضا 29 تسع وعشرون

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

 الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
61 33 زهراء عظيم عبود جبار ثلث وثلثون
62 زهراء عقيل رزاق حسين 36 ست وثلثون
63 زهراء كامل ميس حايس 40 اربعون فقط
64 زهراء محمد شناوهشاتول 35 خمس وثلثون
65 40 زهراء محمد طه سرحان اربعون فقط
66 زهراء محيسن جابر محمد 40 اربعون فقط
67 زهراء مكي خضير عباس 40 اربعون فقط
68 زينب زايد جابر سلمان 40 اربعون فقط
69 زينب طالب جاسم عباس 34 اربع وثلثون
70 زينب علي حسين ختلن 35 خمس وثلثون
71 زينب علي عادل محمد 40 اربعون فقط
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72 زينب علي عمران ظاهر 23 ثلث وعشرون
73 زينب لطيف كتاب حباوي 38 ثمان وثلثون
74 زينب محمد جبر صادق 38 ثمان وثلثون
75 زينة ستار بردان داهي 31 واحد وثلثون
76  زينة عبد الرزاق عباس

حسين 32 اثنان وثلثون
77 زينة مهدي حميد علي 34 اربع وثلثون
78 سارة جمال عبد المير عباس 40 اربعون فقط
79 سارةخضيرعلوان محمد 38 ثمان وثلثون
80 سارة فالح حمود راهي 32 اثنان وثلثون

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

 الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
81 سبا عدنان عبد المير كطش 26 ست وعشرون
82 سجى عماد كاظم عبد 33 ثلث وثلثون
83  سجى فاضل عبد العباس

38 حمادي ثمان وثلثون
84 سجى مكي حسن ديوان

25  خمس
وعشرون

85 سرور مهدي صالح جعفر 39 تسع وثلثون
86 40 سماح حسن جبر كاظم اربعون فقط
87 سمر صاحب زبيد كريم 23 ثلث وعشرون
88 سهى رزاق عبود محمد 39 تسع وثلثون
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89 شفاء حسن كوكز حمزة 40 اربعون فقط
90 34 شهد حسن علي عبد الحسين اربع وثلثون
91  شهد عبد الهادي عباس

هادي 36 ست وثلثون
92  صابرين ريكان شعلن

38 حمادي ثمان وثلثون
93 صبا صلح حسين محيسن 39 تسع وثلثون
94 صبا علي عبادي حسون 35 خمس وثلثون
95  صفاء عبد المير ابراهيم

كاظم 36 ست وثلثون
96 37 صفاء فيصل محمود حمادي سبع وثلثون
97 ضحى حمزة كاظم جار ا 38 ثمان وثلثون
98 35 ضحى علي امانة عبد ا خمس وثلثون
99 36 ضحى ناجي حمد عبود ست وثلثون
100 طيبة احمد عبد الكاظم كزار 29 تسع وعشرون

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

 الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
101 عبير جبار خلف كريم 38 ثمان وثلثون
102 عبير محمد تايه راضي 40 اربعون فقط
103 عبير مسافر شلل سلمان 36 ست وثلثون
104 عذراء عدنان موسى عيسى 40 اربعون فقط
105 30 غصون كريم صالح مهدي ثلثون فقط
106 غفران محمد وناس حسون 40 اربعون فقط
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107 فاطمة احمد ابو سودة حسين 40 اربعون فقط
108  فاطمة حمزة عبد العظيم

28 جبار ثمان وعشرون
109  فاطمة حيدر عبد العباس

حمادي 38 ثمان وثلثون
110 لمياء كاظم حسن عبيد 40 اربعون فقط
111 ليلى حسين كاظم حسن 38 ثمان وثلثون
112 مروة سعيد احمد خلف 38 ثمان وثلثون
113 مروة عبيس فنيخ رخيص 35 خمس وثلثون
114 مروة كاظم محيوي محسن 32 اثنان وثلثون
115 مروة محمد عبيد كريم 40 اربعون فقط
116  مريم علي عبد المير

محمدرضا 37 سبع وثلثون
117 منار جواد كامل حسن 40 اربعون فقط
118  منتهى عبد المير كوشان

عوفي 29 تسع وعشرون
119 منتهى مسافر حسين كاظم 37 سبع وثلثون
120 مياس نعمة نجم عبد اللة 37 سبع وثلثون

ت اسم الطالب  درجة
 السعي
السنوي

درجة المتحان النهائي  الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
121 ميس سامي شويح نعيت 34 اربع وثلثون
122 ناريمان فلح عواد كاطع 32 اثنان وثلثون
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123 نبأ علء محسن عبد 38 ثمان وثلثون
124 نبا فاروق سلمان علي 33 ثلث وثلثون
125 40 نجاة مزيع مسلم علي اربعون فقط
126 نجلء حميد محسن علوان 39 تسع وثلثون
127 نرجس سعد وحيد عيسى 30 ثلثون فقط
128 نغم كريم عبد شنتة 33 ثلث وثلثون
129 نور احمد محمد عبد

28  ثمان
وعشرون

130 نور اسماعيل مايع فضل 38 ثمان وثلثون
131  نور الهدى ناصر جودي

كاظم 40 اربعون فقط
132 نور خيون عيدان جالي

35  خمس
وثلثون

133  نور رسول جبر ظاهر

35  خمس
وثلثون

134 نور صالح مهدي عبد 36 ست وثلثون
135 نور عباس عبد ا محمود 33 ثلث وثلثون
136 نور علي شناوة حمود 38 ثمان وثلثون
137 نورس عدنان جواد كاظم 37 سبع وثلثون
138 نورس علي دعاج شخدول 32 اثنان وثلثون
139 نورهان باسل عزيز هارون 38 ثمان وثلثون
140 هاجر حمزة كاظم عبد

27  سبع
وعشرون
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ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

 الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
141 هبة ا نزار وداعة علوان 40 اربعون فقط
142  هبة سلمان عبد السادة

صكبان 35 خمس وثلثون
143 38 هبة غانم ابو لول لفتة ثمان وثلثون
144 هبة فاهم سرحان محمد 20 عشرون فقط
145 هدى رياض محي عبيد 31 واحد وثلثون
146 35 هدى علي رحمن حسن خمس وثلثون
147  هدى علي عبد الحسين

رسوم 38 ثمان وثلثون
148 هدى ناجح مراد امين 40 اربعون فقط
149 هدير هيثم خضير كريم 18 ثمانية عشر
150 هديل جابر ماضي هداد 37 سبع وثلثون
151 هديل حسين غافل زويد 36 ست وثلثون
152  هنادي عبد الكاظم حسين

عبد اللة 35 خمس وثلثون
153 هند حسين حربي شعلن 40 اربعون فقط
154 هيفاء كليف حسين  طعيس 32 اثنان وثلثون
155 ولء طالب حمزة غازي 40 اربعون فقط
156 سارة عزيز رحيم عبود

2016/ 4 / 10 في 748رسوب بالغياب وفق المر الداري 

مدرس المادة : م.م لقاء عبدالهادي  مسير                                                  رئيس القسم : أ.م.د.وداد مهدي محيمد
 : التوقيع :                                                                                       التوقيع

5/2016                                                                     التاريخ :     / 5/2016التاريخ :    / 



جامعة القادسية                                                                                                        المرحلة : الثالثة
كلية التربية للبنات                                                                                                    المادة : علم النفس التربوي

    : قسم الرشاد النفسي والتوجيه التربوي                                                                              عدد الوحدات
                                                     

2016-2015استمارة السعي السنوي / العام الدراسي 

مدرس المادة : م.م لقاء عبدالهادي  مسير                                                  رئيس القسم : أ.م.د.وداد مهدي محيمد
 : التوقيع :                                                                                       التوقيع

5/2016                                                                     التاريخ :     / 5/2016التاريخ :    / 


