
جامعة القادسية                                                                                          المرحلة : الثانية
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النمو
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3

2018-2017استمارة السعي السنوي / العام الدراسي                                        

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي  درجة المتحان
النهائي

الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

1  اسراء اركان حاتم
جاسم

 23  اثنان وثلثون

2  اسراء جميل جويد
عداي

19 تسع عشر

3  الء عبد الرحمن
خماس

30 ثلثون فقط

4  انعام علوي عبد المير
عبد علي

28  ثمان وعشرون

5 آيات احمد خالد عيسى 22 اثنان وعشرون

6 آيات طالب جبار جراد 27 سبع وعشرون

7  أيات فاهم نعمة
حسن

37 سبع وثلثون

8  ايلف راجي طالب
كاظم

15 خمس عشر

9  ايمان حسن جلب
 شمر

22 اثنان وعشرون

10 20 ايمان محمد غاوي عشرون فقط

 مدرس المادة :م.حل يحيى عباس                                                      رئيس القسم : م.د.
كهرمان هادي عودة

: التوقيع                                                                                 التوقيع
2018 / 5     /  20                                                         التاريخ : 2018   /5  /   20التاريخ :  
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عيدان

11  بنين اسماعيل جواد
عليوي

33 ثلث وثلثون

12  بنين خوزان مظهر
شامي

37  سبع وثلثون

13  بنين محمد خضير
عباس

23 ثلث وعشرون

14  تهاني سعد ناظم عبد
الواحد

25  خمس
وعشرون

15  حنان فالح كاظم
جلوب

26 ست وعشرون

16  حنان كاظم حمزة
عبيد

35  خمس وثلثون

17  حنين محمد عبيس
جاسم

18 ثمان عشر

18 حوراء اسماعيل ناجي 21 احدى وعشرون

19  حوراء عقيل عبد
 المير

27 سبع وعشرون

20 حوراء كريم منو ظاهر 22 اثنان وعشرون

ت درجة السعي السنوي درجة المتحان النهائي الدرجة النهائية
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رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة

21  دموع جليل عبد ا
جياد

16  ست عشر

22  رتاج حسان محرج
عبادي

22 اثنان وعشرون

23  رسل جواد كاظم
خضير

24 اربع وعشرون

24  رسل محمد صاحب
ذياب

22 اثنان وعشرون

25  رغد حامد عجيل
مطرود

20 عشرون فقط

26  رفل عاهد رحيم
عيدان

31 احدى وثلثون

27  رقية عباس صلل
زغير

22 اثنان وعشرون

28 رملة مزاحم راجوج 22 اثنان وعشرون

29 رندة سلم جواد كاظم 17  سبع عشر

30  زهراء سعدي عودة
وداعه

24 اربع وعشرون
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31  زهراء جعفر حمد
جاسم

24 اربع وعشرون

32  زهراء عدي جواد عبد
الرضا

26 ست وعشرون

33  زهراء علي محمد
حمزة

34  اربع وثلثون

34  زهراء عبد الحسين
 هاشم

23 ثلث وعشرون

35 زهراء قائد عبد ظاهر 23 ثلث وعشرون

36  زهراء قند عبد علي
قند

34  اربع وثلثون

37 زهراء ناظم مزهر فرحان 33 ثلث وثلثون

38 زهراء نعمة عطية موسى 29 تسع وعشرون
39 زينب شاكر عاشور نايف 26 ست وعشرون
40 زينب شهيد عبد كسار 25 خمس وعشرون

ت اسم الطالب درجة السعي السنوي درجة المتحان النهائي الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
41  زينب فاضل جاسم

مودان
35 خمس وثلثون
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42 زينب مجيد حسين حياوي 22 اثنان وعشرون
43  زينب محمد حسين

طوفان
32 اثنان وثلثون

44 زينة اكرم ياسر عبد 34 اربع وثلثون
45  سارة ديوان عبد مشعب

ديوان
26 ست وعشرون

46 سارة نعمة حميد عبود 24 اربع وعشرون
47  سجى عاهد رحيم

عيدان
31 احدى وثلثون

48 سحر شراد طاب عذيب 28  ثمان وعشرون
49 سميرة كريم هاشم فهد 18 ثمان عشرفقط
50  سناء محمد موسى

مرحب
28 ثمان وعشرون

51  شروق سعيد حسن
مشاري

20 عشرون فقط

52 شهد سليم كاظم محمد 26 ست وعشرون
53  طيبة خضير حسين

عوفي
18 ثمان عشر فقط

54  غفران حمزة كريم
طاهر

28 ثمان وعشرون

55  فاطمة حسين عبد
 الزهرة

22 اثنان وعشرون
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56  فرقان جاسم محمد
حسون

20 عشرون فقط

57  فضاء خير ا عثمان
عذاب

58 قاهرة جبار هاني عطية 25 خمس وعشرون
59  مريم حسين سلمان

هيليس
18 ثمان عشر فقط

60 مريم سالم مجيد خليل 35  خمس وثلثون

اسم الطالب

درجة السعي السنوي درجة المتحان النهائي الدرجة النهائية

رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة
61  مريم محسن منشود

عوض
29 تسع وعشرون

62 مريم ناصر حسين ظاهر 23 ثلث وعشرون
63 منى صالح فرهود عبد 30 ثلثون فقط
64 نور احمد عبد علي

65  نور الهدى ضياء ابراهيم
شنان

28  ثمان وعشرون

66 نور حسين واشي راضي 25 خمس وعشرون
67  نور حيدر عبد الحمزة

سلمان
30 ثلثون فقط

68 نور عقيل نعمة عيسى 22 اثنان وعشرون
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69 نبأ عباس عبد مرزة 20 عشرون فقط
70 نسرين يحيى شاكر درو 25 خمس وعشرون
71  هند ابراهيم حسين عبد

ا
20 عشرون فقط

72 دعاء محمود شاكر 2018 / 4 / 25في  935رسوب بالغياب بالمر ت 
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