
 
 

 
 

 

 ة القادسية ــــــــــــجامع

 قسم الكيمياء  -كلية العلوم  

 ة االمتحانية ـاللجن 

 قائمة السعي

 / الدور )            ( الثانيالدراسي  لفصلا/  1028 -1027للعام الدراسي     

 1 حاسبات:المادة   

 صباحي –الصف : األول  

 عدد الوحدات :                

 م.م. زهراء جفات عليوي سم التدريسي :ا

 توقيعه : 

   1028/     /    :  التاريخ 

 ا.م.د. مقداد ارحيم كاظم :رئيس القسم سم ا

 توقيعه : 

   1028/     /    :  التاريخ 

 ت
 

 اسم الطالب
 

 الدرجة النهائية درجة االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 كتابة رقم كتابة رقم كتابة رقم

1  
 احمد ياسين مجيد كاظم

     سبعة عشر 71

2  
 اركان سلمان مشير سلمان

     ستة عشر 71

3  
 اشواق نوري موات غضب

     اثنان وثالثون 23

4  
 اكرم حاتم عبد الحمزة خوان

     واحد وثالثون 27

5  
 اماني محمد كاظم عبد

     خمسة وثالثون 23

6  
 امير عظيم عيسى عبد

     لم يؤدي االمتحان

7  
 ايات طالب شايل رشك

     واحد وثالثون 27

8  
 براء حسين ديوان محمد

     سبعة وعشرون 31

9  
 بنين كريم ناصر

     ثمانية وثالثون 23

11  
 حسن صفاء عبد الحسين عبد االمير

     اربعون 04

11  
 حسين محمد جبار دويج

     سبعة وعشرون 31

12  
 حكمت مجباس نواف غانم

     سته وثالثون 21

13  
 حنين حسين جابر مهدي

     خمسة وعشرون 33

14  
 حوراء ستار جبار محمد

     اثنان وثالثون 23

15  
 ديانا علي عناد خليل

     خمسة وثالثون 23

16  
 رسل ايار قاسم حبيب

     أربعون 04

17  
 رسل علي حسن صياح

     تسعة وثالثون 23

18  
 رسل قاسم عبد الحمزة خضر

     ثمانية وثالثون 23

19  
 رسل ناصر حسين موسى

     تسعة وثالثون 23

21  
 رسل نوري مبارك عجالن

     تسعة وثالثون 23

21  
 حمزة عبود رقية حسن

     خمسة عشر 73

22  
 زهراء جعفر حمزة عودة

     أربعة وثالثون 20



 
 

 
 

 

 ة القادسية ــــــــــــجامع

 قسم الكيمياء  -كلية العلوم  

 ة االمتحانية ـاللجن 

 قائمة السعي

 / الدور )            ( الثانيالدراسي  لفصلا/  1028 -1027للعام الدراسي     

 1 حاسبات:المادة   

 صباحي –الصف : األول  

 عدد الوحدات :                

 م.م. زهراء جفات عليوي سم التدريسي :ا

 توقيعه : 

   1028/     /    :  التاريخ 

 ا.م.د. مقداد ارحيم كاظم :رئيس القسم سم ا

 توقيعه : 

   1028/     /    :  التاريخ 

23  
 زهراء جليل خريبط عبود

     خمسة وعشرون 33

24  
 زهراء حسن امانة عبد هللا

     خمسة وعشرون 33

25  
 زهراء حسين علي رحيم

     واحد وثالثون 27

26  
 زهراء عجة جبير عطشان

     أربعون 04

27  
 عبيسزهراء علي رحمن 

     تسعة وثالثون 23

28  
 زينب حسين عبد الخضر مهدي

     ثالثة وثالثون 22

29  
 زينب دعاء فاخر عبد النبي

     ثالثة وعشرون 32

31  
 زينب رعد كاظم مكطوف

     خمسة وثالثون 23

31  
 سجاد احمد غالي محمد

     أربعون 04

32  
 سجاد حيدر عبد علي حسين

     سبعة وثالثون 21

33  
 جبار عطيةسجاد عاهد 

     ستة وعشرون 31

34  
 سمر حمود مطير نفس

     ثالثة وعشرون 32

35  
 شدن عبدالجليل عيدان عبادة

     ثمانية وثالثون 23

36  
 شمس فراس عدنان عباس

     أربعون 04

37  
 ضحى جاسم محمد سعدون

     ثالثون فقط 24

38  
 عقيل حسين عطية عليوي

     ستة وعشرون 31

39  
 علي بشير شريد عبد

     سبعة عشر 71

41  
 علي عايد راضي محمد

     سبعة وعشرون 31

41  
 علي لطيف صيهود

     اثنان وثالثون 23

42  
 فاطمة رياض عمران عبيس

     ثمانية وعشرون 33

43  
 فاطمة فالح عبد االمير جاسم

     خمسة وثالثون 23

44  
 فاطمة موسى جبارعبد الحسين

     ثالثون فقط 24

45  
 كزارقطر الندى فراس نعيم 

     تسعة وثالثون 23

46  
 محمد عماد بايش حسين

     أربعون 04

47  
 مرتضى سالم مراح غويت

     سبعة عشر 71
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48  
 مسلم منديل ويوي كاظم

     واحد وعشرون 37

49  
 مصطفى كاظم فرحان عبد

     خمسة وثالثون 23

51  
 مصطفى وصفي طاهر جبار

     ثمانية وعشرون 33

51  
 مقداد شعبان كاظم محل

     أربعة وعشرون 30

52  
 منال عطاهلل خوين

     ثمانية وثالثون 23

53  
 منتهى رحيم حسن عبد

     سبعة وعشرون 31

54  
 ميسم سمير هادي كاظم

     ثالثة وثالثون 22

55  
 ميسم عدنان غضبان حمود

     سبعة وثالثون 21

56  
 نور الهدى عقيل كاظم خلف

     خمسة وعشرون 33

57  
 نورس ناصر عبيد حسان

     سبعة وثالثون 21

58  
 هبة قاسم كاظم جبار

     اثنان وثالثون 23

59  
 ورد عمر عبد الرزاق فارس

     سبعة وثالثون 21 

       الراسبون

     خمسة عشر 73 فارس غضبان صخيل  61

61         

       العبور

62         

63         

64         

65         

66         

67         

68         

69         

71         
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