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ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
1 ارجوان ياسين كطوف عكاب 38 ثمان وثلثون
2 ازل محمد ثاني بندر 26 ست وعشرون
3 اسماء فليح حسن وساف 31 واحد وثلثون
4 اسيل رحمن هادي عويز 35 خمس وثلثون
5 اشواق عبيد عبد الحسين كويد 35 خمس وثلثون

6 الء جاسب جابر لفتة 38 ثمان وثلثون
7 الء حسين جبوري محمود 33 ثلثة وثلثون
8 انوار عبد الحسين نغماش 26 ست وعشروون
9 ايلف عدنان هادي حسن 39 تسع وثلثون

10 ايمان سليم عبد الحسن جودة 38 ثمان وثلثون

11 ايمان موسى حميد موسى 35 خمس وثلثون

12 بدور خالد خطار رداد 36 ست وثلثون

13 بنين احمد جليل حميدي 37 سبع وثلثون

14 بنين عادل محمد جبر 38 ثمان وثلثون
15 ثريا كاظم مهدي ناصر 33 ثلث وثلثون
16 حل عبد الهادي تركيشناوة 35 خمس وثلثون
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17 حنان داود سلمان علي 33  ثلث وثلثون
18 حنان عامر عبد زيد 40 اربعون فقط
19 حنان عدنان كاظم خنطل 35 خمس وثلثون
20 حنين راضي حنون عبيد 40 اربعون فقط

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي درجة المتحان النهائي الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
21 حنين عباس عبد عطية 36 ست وثلثون
22 حنين نعمه حاتم غبين 37 سبع وثلثون
23 ختام نذير حسن حلويص 36 ست وثلثون
24 خلود حسين علي عطية 34 اربع وثلثون
25 دعاء رياض جواد كاظم 32 اثنان وثلثون
26 دعاء عبد الكريم كامل هلل 40 اربعون فقط
27 دعاء علي كاظم جواد 31 واحد وثلثون
28 دعاء عوده بعيوي جاسم 29 تسع وعشرون
29 دعاء كاظم ناصر حسن 34 اربع وثلثون
30 دعاء مهدي محمود علي 40 اربعون فقط
31 ديار ابراهيم رضيوي حمود 36 ست وثلثون
32 رباب داود محمد صحن 31 واحد وثلثون
33 33 رحاب عبد مسلم عبد الجاسم ثلث وثلثون
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محمد

34 رسل اوس مجيد لطيف 28 ثمان وعشرون

35 رسل موسى كاظم هادي 34 اربع وثلثون

36 رقية هلوس عبد ا شراد 37 سبع وثلثون

37 رويدة عمران جرو سرحان 30 ثلثون فقط

38 ريام برزان حمزة محمد 33 ثلث وثلثون

39 ريام حميد تركي عباس 33 ثلث وثلثون

40 زمن عباس جماح محمد 40 اربعون فقط
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ت اسم الطالب درجة السعي السنوي درجة المتحان النهائي الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

41 زمن قاسم نعمه حسن 35 خمس وثلثون

42 زمن نبيل جاسم جعفر 33 ثلث وثلثون

43 زهراء حيدر جاسم محمد 35 خمس وثلثون

44 زهراء رحيم شمخي جبار 35 خمس وثلثون

45 زهراء عادل الخير عبود 32 اثنان وثلثون

46 زهراء كريم عيسى حسين 37 سبع وثلثون

47 زهراء منصور حسين جابر 27 سبع وعشرون

48 زهراء نبيل علي هلل 33 ثلث وثلثون

49 زينب حيدر عبد الرضا كحط 31 واحد وثلثون

50 زينب سعيد عثمان جميل 33 ثلث وثلثون

51 زينب صالح سرحان جودة 39 تسع وثلثون

52 زينب طالب عجة خويط 32 اثنان وثلثون
53 زينب فالح تكليف رحم 35 خمس وثلثون
54 زينب فالح نجم جدوع 34 اربع وثلثون
55 زينب هاشم خضير هاشم 30 ثلثون فقط
56 زينة كاظم محمد جابر 25 خمس وعشرون
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57 سارة رياض جبار بنيان 32 اثنان وثلثون
58 سارة محمد عناوي جاسم 29 تسع وعشرون
59 سحر عادل عبد زيد 36 ست وثلثون
60 سرور كاظم مشاي حلو 38 ثمان وثلثون

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

 الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

61 سرى فليح مهدي حسين 36 ست وثلثون

62 سماح محمد عبد زياره 35 خمس وثلثون

63 شهد فارس جودة علوان 38 ثمان وثلثون

64 شيرين جاسم راضي نعمة 36 ست وثلثون

65 صفا احسان علوان شنان 33 ثلث وثلثون

66 صفاء هاتف محمود هادي 34 اربع وثلثون

67 طيبة صادق عبادة عودة 31 واحد وثلثون

68 عبير عباس مرزا محمد 38 ثمان وثلثون

69 علياء عبد الحسين عطية جبر 35 خمس وثلثون

70 غصون ساجد شاكر عباس 32 اثنان وثلثون

71 غفران ناظم حسين ساجت 38 ثمان وثلثون

72 فاطمة رائد جاسم محمد 36 ست وثلثون
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73 40 فاطمة عايد باني اربعون فقط

74 فتيان عبد الحسين محمد كبر 31 واحد وثلثون

75 فرح رسول كامل علي 22 اثنان وعشرون

76 لقاء رحيم كاظم ظاهر 27 سبع وعشرون

77 لمياء جبار محمد خضير 39 تسع وثلثون

78 ليلى حمزة سلمان محمد 37 سبع وثلثون

79 مروة رزاق علي ساجت 36 ست وثلثون

80 مروة عباس مرزا محمد 38 ثمان وثلثون
ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان

النهائي
 الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

81 مريم رعد كونة ظاهر 37 سبع وثلثون

82 مريم عبد الساده عبد الحسين 28 ثمان وعشرون

83 منار رزاق علي ساجت 25  خمس
وعشرون

84 نادية فلح عبد الحسين عويف 40 اربعون فقط

85 نبا فيصل غازي كاظم 26 ست وعشرون

86 نبا كصان كاظم 29 تسع وعشرون

87 نجاة شهيد عكموش ساجت 31 واحد وثلثون

88 نداء عباس كاظم جواد 36 ست وثلثون

89 ندى جبار لعيبي بعيوي 31 واحد وثلثون
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90 ندى هادي عبادة سلمان 36 ست وثلثون

91 نرجس جعفر راضي محمد 35 خمس وثلثون

92 نور صباح غالي داود 24 اربع وعشرون

93 نور عقيل جواد كاظم 35 خمس وثلثون

94 نور ماجد فليح حسن 40 اربعون فقط

95 نورس مزاحم نعمة محسن 38 ثمان وثلثون

96 هاجر موسى علي ابراهيم 31 واحد وثلثون

97 هاله عبدالجليل مسلم نعمه 35 خمس وثلثون

98 هاله محمد جابر موسى 34 اربع وثلثون

99 هبه حيدر رشيد محمد 33 ثلث وثلثون

100 هدى عباس حسن علي 40 اربعون فقط

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

 الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
101 هدى هاني عبد زيد محمد 33 ثلث وثلثون
102 هديل علي حسين كزار 33 ثلث وثلثون
103 هديل مهدي هادي وناس 34 اربع وثلثون
104 ولء عودة جبر صريع 40   اربعون فقط
105 2016/ 3/ 23 في 633مؤجلة وفق المر  سارة رعد وسام  

          مدرس المادة :م.م لقاء عبد الهادي مسير                        رئيس القسم : أ.م.د.وداد مهدي
: التوقيع                                                              التوقيع

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



جامعة القادسية                                                                            المرحلة : الرابعة
      كليةالتربية للبنات                                                                          المادة :  الصحة المدرسية

 : قسم الرشاد النفسي والتوجية التربوي                                                    عدد الوحدات

2016-2015استمارة السعي السنوي / العام الدراسي                                        

          مدرس المادة :م.م لقاء عبد الهادي مسير                        رئيس القسم : أ.م.د.وداد مهدي
: التوقيع                                                              التوقيع

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


	ت
	اسم الطالب
	درجة السعي السنوي
	درجة الامتحان النهائي
	الدرجة النهائية
	رقما
	كتابة
	رقما
	كتابة
	رقما
	كتابة
	1
	ارجوان ياسين كطوف عكاب
	38
	ثمان وثلاثون
	2
	ازل محمد ثاني بندر
	26
	ست وعشرون
	3
	اسماء فليح حسن وساف
	31
	واحد وثلاثون
	4
	اسيل رحمن هادي عويز
	35
	خمس وثلاثون
	5
	اشواق عبيد عبد الحسين كويد
	35
	خمس وثلاثون
	6
	الاء جاسب جابر لفتة
	38
	ثمان وثلاثون
	7
	الاء حسين جبوري محمود
	33
	ثلاثة وثلاثون
	8
	انوار عبد الحسين نغماش
	26
	ست وعشروون
	9
	ايلاف عدنان هادي حسن
	39
	تسع وثلاثون
	10
	ايمان سليم عبد الحسن جودة
	38
	ثمان وثلاثون
	11
	ايمان موسى حميد موسى
	35
	خمس وثلاثون
	12
	بدور خالد خطار رداد
	36
	ست وثلاثون
	13
	بنين احمد جليل حميدي
	37
	سبع وثلاثون
	14
	بنين عادل محمد جبر
	38
	ثمان وثلاثون
	15
	ثريا كاظم مهدي ناصر
	33
	ثلاث وثلاثون
	16
	حلا عبد الهادي تركيشناوة
	35
	خمس وثلاثون
	17
	حنان داود سلمان علي
	33
	ثلاث وثلاثون 
	18
	حنان عامر عبد زيد
	40
	اربعون فقط
	19
	حنان عدنان كاظم خنطل
	35
	خمس وثلاثون
	20
	حنين راضي حنون عبيد
	40
	اربعون فقط
	ت
	اسم الطالب
	درجة السعي السنوي
	درجة الامتحان النهائي
	الدرجة النهائية
	رقما
	كتابة
	رقما
	كتابة
	رقما
	كتابة
	21
	حنين عباس عبد عطية
	36
	ست وثلاثون
	22
	حنين نعمه حاتم غبين
	37
	سبع وثلاثون
	23
	ختام نذير حسن حلويص
	36
	ست وثلاثون
	24
	خلود حسين علي عطية
	34
	اربع وثلاثون
	25
	دعاء رياض جواد كاظم
	32
	اثنان وثلاثون
	26
	دعاء عبد الكريم كامل هلال
	40
	اربعون فقط
	27
	دعاء علي كاظم جواد
	31
	واحد وثلاثون
	28
	دعاء عوده بعيوي جاسم
	29
	تسع وعشرون
	29
	دعاء كاظم ناصر حسن
	34
	اربع وثلاثون
	30
	دعاء مهدي محمود علي
	40
	اربعون فقط
	31
	ديار ابراهيم رضيوي حمود
	36
	ست وثلاثون
	32
	رباب داود محمد صحن
	31
	واحد وثلاثون
	33
	رحاب عبد مسلم عبد الجاسم محمد
	33
	ثلاث وثلاثون
	34
	رسل اوس مجيد لطيف
	28
	ثمان وعشرون
	35
	رسل موسى كاظم هادي
	34
	اربع وثلاثون
	36
	رقية هلوس عبد الله شراد
	37
	سبع وثلاثون
	37
	رويدة عمران جرو سرحان
	30
	ثلاثون فقط
	38
	ريام برزان حمزة محمد
	33
	ثلاث وثلاثون
	39
	ريام حميد تركي عباس
	33
	ثلاث وثلاثون
	40
	زمن عباس جماح محمد
	40
	اربعون فقط
	ت
	اسم الطالب
	درجة السعي السنوي
	درجة الامتحان النهائي
	الدرجة النهائية
	رقما
	كتابة
	رقما
	كتابة
	رقما
	كتابة
	41
	زمن قاسم نعمه حسن
	35
	خمس وثلاثون
	42
	زمن نبيل جاسم جعفر
	33
	ثلاث وثلاثون
	43
	زهراء حيدر جاسم محمد
	35
	خمس وثلاثون
	44
	زهراء رحيم شمخي جبار
	35
	خمس وثلاثون
	45
	زهراء عادل الخير عبود
	32
	اثنان وثلاثون
	46
	زهراء كريم عيسى حسين
	37
	سبع وثلاثون
	47
	زهراء منصور حسين جابر
	27
	سبع وعشرون
	48
	زهراء نبيل علي هلال
	33
	ثلاث وثلاثون
	49
	زينب حيدر عبد الرضا كحط
	31
	واحد وثلاثون
	50
	زينب سعيد عثمان جميل
	33
	ثلاث وثلاثون
	51
	زينب صالح سرحان جودة
	39
	تسع وثلاثون
	52
	زينب طالب عجة خويط
	32
	اثنان وثلاثون
	53
	زينب فالح تكليف رحم
	35
	خمس وثلاثون
	54
	زينب فالح نجم جدوع
	34
	اربع وثلاثون
	55
	زينب هاشم خضير هاشم
	30
	ثلاثون فقط
	56
	زينة كاظم محمد جابر
	25
	خمس وعشرون
	57
	سارة رياض جبار بنيان
	32
	اثنان وثلاثون
	58
	سارة محمد عناوي جاسم
	29
	تسع وعشرون
	59
	سحر عادل عبد زيد
	36
	ست وثلاثون
	60
	سرور كاظم مشاي حلو
	38
	ثمان وثلاثون
	61
	سرى فليح مهدي حسين
	36
	ست وثلاثون
	62
	سماح محمد عبد زياره
	35
	خمس وثلاثون
	63
	شهد فارس جودة علوان
	38
	ثمان وثلاثون
	64
	شيرين جاسم راضي نعمة
	36
	ست وثلاثون
	65
	صفا احسان علوان شنان
	33
	ثلاث وثلاثون
	66
	صفاء هاتف محمود هادي
	34
	اربع وثلاثون
	67
	طيبة صادق عبادة عودة
	31
	واحد وثلاثون
	68
	عبير عباس مرزا محمد
	38
	ثمان وثلاثون
	69
	علياء عبد الحسين عطية جبر
	35
	خمس وثلاثون
	70
	غصون ساجد شاكر عباس
	32
	اثنان وثلاثون
	71
	غفران ناظم حسين ساجت
	38
	ثمان وثلاثون
	72
	فاطمة رائد جاسم محمد
	36
	ست وثلاثون
	73
	فاطمة عايد باني 
	40
	اربعون فقط
	74
	فتيان عبد الحسين محمد كبر
	31
	واحد وثلاثون
	75
	فرح رسول كامل علي
	22
	اثنان وعشرون
	76
	لقاء رحيم كاظم ظاهر
	27
	سبع وعشرون
	77
	لمياء جبار محمد خضير
	39
	تسع وثلاثون
	78
	ليلى حمزة سلمان محمد
	37
	سبع وثلاثون
	79
	مروة رزاق علي ساجت
	36
	ست وثلاثون
	80
	مروة عباس مرزا محمد
	38
	ثمان وثلاثون
	81
	مريم رعد كونة ظاهر
	82
	مريم عبد الساده عبد الحسين
	83
	منار رزاق علي ساجت
	84
	نادية فلاح عبد الحسين عويف
	85
	نبا فيصل غازي كاظم
	86
	نبا كصان كاظم
	87
	نجاة شهيد عكموش ساجت
	88
	نداء عباس كاظم جواد
	89
	ندى جبار لعيبي بعيوي
	90
	ندى هادي عبادة سلمان
	91
	نرجس جعفر راضي محمد
	92
	نور صباح غالي داود
	93
	نور عقيل جواد كاظم
	94
	نور ماجد فليح حسن
	95
	نورس مزاحم نعمة محسن
	96
	هاجر موسى علي ابراهيم
	97
	هاله عبدالجليل مسلم نعمه
	98
	هاله محمد جابر موسى
	99
	هبه حيدر رشيد محمد
	100
	هدى عباس حسن علي

