
جامعة القادسية                                                                               المرحلة : الولى
 كلية التربية للبنات                                                                           المادة : حقوق النسان

والديمقراطية
4قسم الرشاد النفسي والتوجيه التربوي                                                    عدد الوحدات : 

2018-2017استمارة السعي السنوي / العام الدراسي                                        

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

1 ابتهال عباس حسن عبد 21 واحد وعشرون

2 21 ازهار عبد الكاظم واحد وعشرون

3 اسراء ميري فاضل هندي 25 خمس وعشرون

4 اسيل اسعد عامر حمزة 29 تسع وعشرون

5 اطياف جواد مال ا علي 19 تسعة عشر

6 اماني رضا جبر حسين 31 واحد وثلثون

7 ايات محمد جاسم ديعون 20  فقطعشرون

8 ايمان محمد جابر مغري 30 ثلثون فقط

9 بتول سلمان حميد عبد 32 اثنان وثلثون

10
 تبارك عبد الرزاق حسن

مشكور 32 اثنان وثلثون

11 تبارك كاظم هدهود دخيل 31 واحد وثلثون

12 تبارك مجيد حميد 31 وثلثون واحد 

13 جيهان علي حمزة سلمان 25 خمس وعشرون

14 حنين نعيم خضير دريس 37 وثلثون سبع 

15
 حوراء عبد السادة عكال

عبادي 38 وثلثون ثمان 

16 حوراء غانم محسن حسين 35 وثلثون خمس 

17 خنساء ناظم كاظم محمد 26 ست وعشرون
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18  دعاء راضي صاحب
خريبط 24 اربع وعشرون

19 دعاء يوسف وحيد عبد 23 ثلث وعشرون

20 رجاء حسين دخينة بريدي 23 ثلث وعشرون
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ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

21 رحاب انوير شمخي جبر 32 وثلثون اثنان 

22  رحاب رحمن فرهود
سوادي 30  فقطثلثون

23 رحاب هاشم محمد طاهر 30  فقطثلثون

24 رغد هاتف جبير مشاري 33 ثلث وثلثون

25  رقية رحيم عبد الكريم
جبار 34 اربع وثلثون

26 رنا رحمن يوسف حمزة 30  فقطثلثون

27 رؤى ساهر جابر كاظم 31 واحد وثلثون

28 زهراء جاسم عبيد جاسم 22 اثنان وعشرون

29  زهراء جليل عبد علي
عزاوي 25 خمس وعشرون

30 زهراء حاتم جياد جيجان 23 وثلث وعشرون

31  زهراء حسين مالك عبد
العباس 23 ثلث وعشرون

32 زهراء سمير كاظم حسن 26 ست وعشرون

33 زهراء كاظم هادي عبود 32 وثلثون اثنان 

34 زينب جابر عبد زيد جبار 32 وثلثون اثنان 

35 زينب عباس هادي عباس 31 وثلثون واحد 
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36 زينب كريم جبر فرحان 24 اربع وعشرون

37 سحر علوي جليل عباس 27 سبع وعشرون

38 28 سرى علي عمود حسين ثمان وعشرون

39 غدير ناجح ناجي حسين 32 وثلثون اثنان 

40 فاطمة حاكم عبد فرحان 31 وثلثون واحد 

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
41

 فاطمة عبد الحسين كريم
صالح 29 تسع وعشرون

42 فاطمة نعيم شدهان كاظم 28 ثمان وعشرون

43 فرح شاكر جابر ناجي 34 وثلثون اربع 

44 مروة مجيد فلح حسن 22 اثنان وعشرون

45 مريم رزاق عطية كاظم 28 ثمان وعشرون

46
 مريم منخي منصور

كاظم 27 سبع وعشرون

47
 منال عبد مسلم حنون

عبد 30  فقطثلثون

48
 ميال مهدي هادي عبد

الحسن 28 ثمان وعشرون

49 نادية حمزة علي عبود 34 وثلثون اربع 

50 نرجس محسن ياسر 22 اثنان وعشرون

51 نور خالد متليك غافل 24 اربع وعشرون

52 نور علي كاظم ايدام 20 عشرون فقط

53 نور وهاب حامد حسين 23 ثلث وعشرون

54 نورة رزاق زيدان مدحي 25 خمس وعشرون

55  نورس غالب عودة
27 سبع وعشرون
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ضايع

56 هبة احمد علي عبد 32 وثلثون اثنان 
57 هدى محمد جاسم جودة 37 وثلثون سبع 
58 وجدان رحيم عناد درام 34 اربع وثلثون
59  زهراء صادق عبادة

عودة
2018/ 10/1 في 67تأجيل وفق المر الداري 

60  زهراء منصور حنظل
عطية

2018/ 10/1 في 67تأجيل وفق المر الداري 

ت اسم الطالب
درجة السعي السنوي  درجة المتحان

النهائي
الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

61  زينة حامد اسماعيل
حسون

2018/ 10/1 في 67تأجيل وفق المر الداري 

62  فرقان مثنى محمد
كاظم

2018/ 10/1 في 67تأجيل وفق المر الداري 

63 مروة علي كاظم لفته 2017 / 12 / 6 في 1839تأجيل وفق المر الداري

64 حنين سلم كريم 2018 / 4 / 25 في 935رسوب بالغياب وفق المر الداري 

65 زهراء عطية عباس 2018 / 4 / 25 في 935رسوب بالغياب وفق المر الداري 

66 علياء حسين علي 2018 / 4 / 25 في 935رسوب بالغياب وفق المر الداري 

67
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