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ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

1 اديان طالب عيسى عبيد 26 ستة وعشرون

2 اسيا مدلول علي بديوي 28 ثمانية وعشرون

3

 الء حسين علي  مطلب
25  خمسة

وعشرون

4 الء حمزة ناصر حسون 24 أربعة وعشرون

5

الء يحيى سلمان مطشر

25  خمسة
وعشرون

6  امال سلمان عبد ا عبد
علي

25  خمسة
وعشرون

7  ايات حسن عبد العباس
27 محمد سبعة وعشرون

8  إخلص كاظم ماهي
عمران 26 ستة وعشرون

9 إسراء اسحاك عبد عباس 27 سبعة وعشرون

10 إسراء رحيم لفتة اسيود 24 أربعة وعشرون

11  إنتصار هادي روضان
حميد 24 أربعة وعشرون

12 إيمان عباس رحيم حسوني 23 ثلثة وعشرون

13 أزهار علي حسين حسين 32 اثنان وثلثون

14  ألهام زاير  عبد الحسين
شناوه 30 ثلثون فقط
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15 ألهام صالح دعبول عمران 28 ثمانية وعشرون

16
 بيداء حسين علوي

طارش 26 ستة وعشرون

17 بيداء كاظم جابر خلخال 26 ستة وعشرون

18 تغريد حافظ حسين حسين 27 سبعة وعشرون

19 تهاني علي حميد 28 ثمانية وعشرون

20 حوراء  ثامر شاكر مدلول 35 خمسة وثلثون
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ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

21 حوراء رسول حسين 27 سبعة وعشرون

22 حوراء مؤيد غضبان محمد 29 تسعة وعشرون

23 دعاء عادل فاهم مطرود 35 خمسة وثلثون

24 دعاء كريم اسماعيل جعفر 29 تسعة وعشرون

25 26 دنيا عدي جواد عبد ستة وعشرون

26 رسل راضي محي حسن 30 ثلثون فقط

27 رشا مسلم هريس ملوح 28 ثمانية وعشرون

28  ريام صاحب دوحان
جلب 29 تسعة وعشرون

29 زهراء ثامر لهمود عبود 29 تسعة وعشرون

30 زهراء حاكم راجح عتاو 28 ثمانية وعشرون

31 زهراء حاكم عيدان دهيم 28 ثمانية وعشرون

32  زهراء حسين شعلن
صاحب 26 ستة وعشرون

33  زهراء سمير راضي
حمادي 27 سبعة وعشرون

34
 زهراء علي سلطان

شرماهي 27 سبعة وعشرون

35
 زهراء فاضل حسين عبد

ا 24 أربعة وعشرون
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36 زهراء فلح عدنان مكرر 23 ثلثة وعشرون
37 زهراء فيصل متعب 30 ثلثون فقط
38 زهراء قاسم كاظم حسين 25 خمسة وعشرون
39 زينب جواد قزموز اشلش 25 خمسة وعشرون
40 زينب حسين علي حسين 27 سبعة وعشرون

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
41 زينب صاحب باني بعيوي 26 ستة  و عشرون
42 زينب علوي عبد وناس 27 سبعة وعشرون
43 زينب مجيد نعمه مطر 29 تسعة وعشرون
44 سارة حسين علي عبد 28 ثمانية وعشرون
45 سارة واثق نجم عبود 27 سبعة وعشرون
46 29 سجا غازي كامل تسعة وعشرون
47 28 سجى علي عبد السادة ثمانية وعشرون
48 سرى سايح مطر علوان 25 خمسة وعشرون
49 27 سرى صباح مهدي عبد سبعة وعشرون
50 26 سرى صلح جابر جاسم ستة وعشرون
51 27 سرى علي عبد الحسين سبعة وعشرون
52 سناء عيدان عبد الحسن 29 تسعة وعشرون
53 27 سيوف عبد العلي طاهر سبعة وعشرون



جامعة القادسية                                                                                     المرحلة : الرابعة
 : كلية التربية للبنات                                                                                 المادة

 : قسم الرشاد النفسي والتوجيه التربوي                                                             عدد الوحدات

2017-2016استمارة السعي السنوي / العام الدراسي                                        

54 28 شجن علي عبد جابر ثمانية وعشرون
55 شذى حميد جاسم عباس 27 سبعة وعشرون
56 شهد حسن عبد الحسين 30 ثلثون فقط
57 شهد عبد الهادي عباس 31 احدى وثلثون
58 شيماء زاهر عبيد عرموط 27 سبعة وعشرون
59 صابرين حسين عبد السادة 28 ثمانية وعشرون
60 27 صابرين رياض عبد سبعة وعشرون

ت اسم الطالب
درجة السعي السنوي  درجة المتحان

النهائي
الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

61 صبا هادي عبد الباجث 28 ثمانية وعشرون
62 35 صفاء شعبان ساهي خمسة وثلثون
63 صفاء صالح مهدي محسن 28 ثمانية وعشرون
64 ضحى كفاح علي شنيع 27 سبعة وعشرون
65

 طيبة احمد عبد الكاظم
كزار 28 ثمانية وعشرون

66 طيبة حامد مسلم مزهر 27 سبعة وعشرون
67 عبير رياض جليل شلل 29 تسعة وعشرون
68 عبير مسافر شلل 30 ثلثون فقط
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69 27 عذراء شنان فرج سبعة وعشرون
70 عذراء محمد عباس عبد 28 ثمانية وعشرون

71
 غفران عبد الكريم  هادي

عبود 27 سبعة وعشرون

72
 غفران غزاي حسين عبد

ا 29 تسعة وعشرون

73 فاطمة فالح حسن جبار 26 ستة وعشرون

74 فاطمة كاظم حلو جبر 27 سبعة وعشرون
75 فاطمة نفس كريم عكلة 28 ثمانية وعشرون

76
 فردوس راهي حمير

رويلي
28 ثمانية وعشرون

77 كوثر حسن غازي عبود 29 تسعة وعشرون

78
 كوثر ميري عبد الحسين

جبل
28 ثمانية وعشرون

79 لقاء حيدر خيري عبد 29 تسعة وعشرون

80 لقاء كاظم نعيم خلف 29 تسعة وعشرون

ت اسم الطالب
درجة السعي السنوي  درجة المتحان

النهائي
الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

81 ليلى رعد هادي عليوي 26 ستة وعشرون

82 مروة ضياء خفيف حجي 27 سبعة وعشرون

83

مها رحيم حسن عبد

25  خمسHHHHHHHHHHHHHة
وعشرون

84 نشوة علي منجل خلف 29 تسعة وعشرون

85

 نور احمد حسين خضير

25  خمسHHHHHHHHHHHHHة
وعشرون
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86 نور صالح هادي سلمان 27 سبعة وعشرون

87 نور ماجد داخل حسن 28 ثمانية وعشرون

89 نور محمد خماط جيحجان 27 سبعة وعشرون

90 نور محمد عودة علوي 27 سبعة وعشرون

91 هبة محمد صايل جراب 28 ثمانية وعشرون

92 هدى جبار زبيل علوان 29 تسعة وعشرون

93 هدى طاهر طوينة زغير 26 ستة وعشرون

94 هند كامل فشلن هلول 35 خمسة وثلثون

95
فرح فاضل عباس احمد 2018 / 5 / 8 في 1038رسوب بالغياب  بالمر ت    

96
سارة رعد رسام 2018 / 5 / 8 في 1039ترقين قيد بالمر ت 
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