
 

 

                  التربية للبناتكلية                                         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                    جامعة البصرة

                                

 العلوم التربوية والنفسية اللجنة االمتحانية /قسم

 2019 – 2018للعام الدراسي قائمة الدرجات الفرعية لالمتحانات النهائية 

 الدور األول 

   

 الثانيةالمرحلة :                                         الحاسبات المادة:  

درجة السعي  اسم الطالب ت
 السنوي

 المالحظات التقدير الدرجة النهائية درجة االمتحان النهائي

   كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما
        45 شاكر هادي شريف أالء 1

        44 عبد الرحيم جبير حمدان ءأال 2

        35 عقيل حسن علي أالء 3

        34 مهدي عودة غليم  أبرار 4

        18 أديان خالد حسين علي 5

        25 عبد الحسن علي سلمان إستبرق 6

        27 بالسم جبر كريم إسراء 7

        33 خلف اليذ مهندس  إسراء 8

        30 مهدي نبات  إسراء 9

        28 إسراء يوسف جابر يوسف 10

        26 آمنة عبد اللطيف توفيق حمد 11

        36 آيات حسين عبد الحسن مرتضى  12

        33 مشكور ضهباآيات عبد اهلل  13

        36 محمد آيات عصام عبد الكريم 14

        32 آيات عيدان زغير حمادي 15

        34 آيات قاسم عجيل يوسف 16

        39 آية عبد الرحمن حرب عبد اهلل 17

 

 المدقق:                          رئيس القسم:            غدير رعد عبد العزيز مدرس المادة:

 التوقيع:            التوقيع:                                     التوقيع:                       

 مالحظة: هذه االستمارة خاليه من الحك والشطب والحبر األبيض والدرجات مكتوبة باللغة العربية وبالقلم السوفت األزرق  

 

 

 

 



                  التربية للبناتكلية                                         التعليم العالي والبحث العلميوزارة                                                     جامعة البصرة

 العلوم التربوية والنفسية اللجنة االمتحانية /قسم
 

 2019 – 2018للعام الدراسي قائمة الدرجات الفرعية لالمتحانات النهائية 

 الدور األول 
   

 الثانيةالمرحلة :                                          الحاسبات المادة:  

درجة السعي  اسم الطالب ت
 السنوي

درجة االمتحان 
 النهائي

 المالحظات التقدير الدرجة النهائية

   كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

        25 جنات قصي عبد األمير عباس 18

        40 جنان علي عبد رحمة 19

        44 عبد األمير إبراهيم حماديحنين  20

        35 حوراء أحمد لفته عاتي 21

        35 دعاء زيارة مهاوي حبيب 22

        31 دعاء فؤاد خليل عطيه 23

        29 دنيا عبد اهلل نجم عبيد 24

        29 رباب صادق هارون يوسف 25

        29 رباب علي عبد الزهرة خزعل 26

        44 محمد خضيررسل عبد الرضا  27

        28 رقية عواد خضير فالح 28

        30 رقية نضير مهدي عبد 29

        37 زهراء أيوب يوسف سعود 30

        34 زهراء خضير عطيه  زويد  31

        28 زهراء نزار عبد القادر عباس  32

        33 زينب أسعد قدوري  33

        32 زينب سعد عبد الحسين حسن 34

        37 زينب عبد األمير قاسم حسون 35

         زينب عبد الكاظم محمد غدير 36

        33 زينب عبد الهادي عبد الكريم حسن 37

        44 زينب عدنان جويعد علي 38

  رئيس القسم:           المدقق:                           غدير رعد عبد العزيز مدرس المادة:

 التوقيع:            التوقيع:                                     التوقيع:                       

   

 مالحظة: هذه االستمارة خاليه من الحك والشطب والحبر األبيض والدرجات مكتوبة باللغة العربية وبالقلم السوفت األزرق

 

 

 

 

 



                  التربية للبناتكلية                                         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                    جامعة البصرة

 العلوم التربوية والنفسية اللجنة االمتحانية /قسم                                

  

 2019 – 2018للعام الدراسي قائمة الدرجات الفرعية لالمتحانات النهائية 

 الدور األول 

    

 الثانيةالمرحلة :                                          الحاسبات المادة: 

درجة السعي  اسم الطالب ت
 السنوي

درجة االمتحان 
 النهائي

 المالحظات التقدير الدرجة النهائية

   كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما
        43 زينب محمد عبد الرزاق عيسى 39

        26 سارة فاضل عباس خلف  40

        37 سارة لؤي عبد األمير عباس 41

        35 سارة يوسف محيي عبيد  42

        32 سجى عباس محمد زغير 43

        34 سجى ماجد جرجور الزم 44

        21 سرى أحمد ناصر ديوان   45

        31 سوران عدنان كاظم والي  46

        30 شمس هيثم أحمد طالل  47

        34 شيماء رحمن غياض مغامس 48

        34 صابرين عادل منصور محمد حسين 49

        29 عذراء منصور سلطان منصور 50

        28 علياء حمد صالح ديوان  51

        33 علياء ضياء محمد جواد علي 52

 

 رئيس القسم:           المدقق:                           غدير رعد عبد العزيز المادة:مدرس 

 التوقيع:            التوقيع:                                     التوقيع:                       

 توبة باللغة العربية وبالقلم السوفت األزرقمالحظة: هذه االستمارة خاليه من الحك والشطب والحبر األبيض والدرجات مك 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  التربية للبناتكلية                                         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                    جامعة البصرة

 العلوم التربوية والنفسيةاللجنة االمتحانية /قسم                                 

 2019 – 2018للعام الدراسي قائمة الدرجات الفرعية لالمتحانات النهائية 

 الدور األول 

 الثانيةالمرحلة :                                         الحاسبات المادة:    

درجة السعي  اسم الطالب ت
 السنوي

درجة االمتحان 
 النهائي

 المالحظات التقدير الدرجة النهائية

   كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما
        43 فاطمة طالب حسين سمير 53

فاطمة عبد الجبار علي  54
 كاظم

31        

 مؤجلة         فاطمة محمد ابراهيم خضر 55

        29 فاطمة نافع هاشم شريجي 56

        29 محمد طالبفاطمة يحيى  57

        34 فرح ماجد لطيف مهجر 58

        40 كاملة حيال جعفر كطان 59

        32 مروة طالب محمد خضير 60

مريم رياض عبد الصمد  61
 يوسف

24        

        46 منى مانع هاشم هادي 62

        40 مها فاضل حسين رجب 63

نجوى نجيب عبد اللطيف  64
 عبيد

25        

        35 نرجس فاضل أحمد شهاب 65

        33 نور الهدى هادي كيلو حميد 66

        34 هدى أبراهيم جعفر حسين 67

        30 هدى باسم قاسم نّصار  68

        32 هدى حارث سالم سعد     69

 

 رئيس القسم:           المدقق:                           غدير رعد عبد العزيز مدرس المادة:

 التوقيع:            التوقيع:                                     التوقيع:                       

 غة العربية وبالقلم السوفت األزرقمالحظة: هذه االستمارة خاليه من الحك والشطب والحبر األبيض والدرجات مكتوبة بالل 


