
 
 

 
 
 

 

 ة القادسية ــــــــــــجامع

 قسم الكيمياء  -كلية العلوم  

 ة االمتحانية ـاللجن 

 قائمة السعي       

 / الدور )          ( الثانيالدراسي  لفصلا/  0272 -0271للعام الدراسي   

  0 حاسبات:  المادة     

   مسائي -األول الصف :       

 عدد الوحدات :     

 م.م.زهراء جفات عليوي :سم التدريسيا

 : توقيعه

   0272/     /  :    التاريخ

 ا.م.د. مقداد ارحيم كاظم :رئيس القسمسم ا

 : توقيعه

   0272/     /   :   التاريخ

 

 ت
 

 اسم الطالب
 

 الدرجة النهائية درجة االمتحان النهائي درجة السعي السنوي

 كتابة رقم كتابة رقم كتابة رقم

     أربعون 04 احمد رحمن كاظم ساجت   1

2  
احمد فاضل عبد الشهيد عبد 

 الحسين 
     عشرستة  61

     ثالثة وعشرون 32 اسراء وسام جواد كاظم   3

     أربعون 04 اسالم عبد الكريم شطب حبيب   4

     أربعون 04 اكرم كاظم جالب راضي   5

     أربعة وعشرون 30 االء غانم ضاري حسن   6

     أربعون 04 امال عباس علوان عمران  7

     ثمانية وثالثون 23 اماني محمد كريم محمد   8

     اثنان وعشرون 33 امير عدنان حلو داشر   9

     ثمانية وعشرون 33 امير عماد كامل محمد  11

     واحد وعشرون 36 امير محمد عزيز مهدي   11

     خمسة وثالثون 23 ايمان محمد اكريم غريب   12

13  
 ايناس بدر جواد جبار

     سبعة عشر 61

     واحد وثالثون 26 باسم رحيم حمزة كسار  14

     أربعة وعشرون 30 باسمة صالح راهي كاظم   15

     ستة عشر 61 براء حيدر حاتم مراد    16

17  
 حسن علي داخل جبار

     واحد وعشرون 36

     سبعة وعشرون 31 حسنين كريم شاكر عبيس  18

     ستة وعشرون 31 حسين يوسف محمد عطيه  19

     ثمانية عشر 63 حيدر عبد االمير صاحب مجباس   21

     أربعون 04 حيدر فرحان كامل حسين   21

     تسعة وعشرون 32 دموع لطيف هرم عجيمي   22
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     عشرون فقط 34 زهراء يعرب فيصل امين   23

     ثالثة وعشرون 32 زيد فالح حسن شلتاغ   24

     ستة عشر 61 زيد محمد عبد الرضا حسون   25

26  
 زينب خالد نعمة عبدعون

     سبعة عشر 61

     ثمانية عشر 63 زينب سعيد حاتم كاظم   27

28  
 سجاد طارق حسن

     أربعة وعشرون 30

     خمسة وعشرون 33 سجاد عماد صالح هادي   29

     اثنان وثالثون 23 سجاد كاظم ابراهيم كاظم   31

     لم يؤدي االمتحان سجاد موسى كريم عبود  31

     أربعة وعشرون 30 سجى حسن هادي حسون  32

     واحد وثالثون 26 سلوان حامد منصور روضان   33

     أربعون 04 سيف محيسن تالي شليح   34

     اثنان وثالثون 23 ضياء جبار عودة كاظم   35

     لم يؤدي االمتحان علي سعد عبيس راشد   36

     سبعة عشر 61 علي قاسم شاكر عبد الحسين  37

     سبعة عشر 61 غدير عنيد كاظم علي   38

     أربعة وعشرون 30 فرح حسين علي   39

     أربعة وعشرون 30 كامل ابراهيم محمد عطيه  41

     ثالثة وثالثون 22 كرار علي اليج حسين   41

     ثمانية عشر 63 لبنى حسين علي عبود  42

     ستة وثالثون 21 محمد حاكم كاظم لطيف   43

     واحد وثالثون 26 محمد لطيف محمد ذاجر  44

     عشرون فقط 34 مرتضى عبد الحسين حسن عبيد   45

46  
 مروان لفته جلوي شاهين 

     خمسة وثالثون 23

47  
 نزار غانم كاظم ردام 

     اثنان وثالثون 23
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48  
 نغم مهدي احمد عبد 

     خمسة عشر 63

49  
 هاجر محمد راضي ناصر

     سبعة عشر 61

51  
 ياس نبيل دايخ جاسم 

     ثالثة وثالثون 22

       الراسبون
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       العبور

     ثالثون فقط 24 هلبوتأحالم جبار   55
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