
الثانية   :   المرحلة 

الشعر:   المادة 

كلية التربية للعلوم االنسانية 

الدراسة المسائية/ قسم اللغة االنكليزية 

درجات الفصلين االول والثاني

2016-2015 والسعي السنوي 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

سبعه وعشرون27ثالثه عشر13اربعه عشر 14احالم ايوب عبد الرحمن1

احمد ياسين كاظم علي2

خمس و عشرون25احدى عشر11اربعه عشر 14أسيل خلف لطيف جاسم3

سبعه عشر17تسعه9ثمانيه8امامه زكي عزت كاظم4

عشرون20اثنا عشر12ثمانيه8ايه عباس محسن حمود5

عشرون20اثنا عشر12ثمانيه8جاسم محمد احمد نصيف6

سبعه عشر17عشره10سبعه7حسين علي حسن محمود7

ثمان وثالثون38عشرون20ثمانيه عشر18حنين عمر مجبل رحيم8

خمس و عشرون25اربعه عشر14احدى عشر11خوله عماد الدين عبد شكر9

ثمانيه عشر18احدى عشر11سبعه7رحاب محمود صكبان منديل10

سبعه عشر17تسعه9ثمانيه8رسل داود سلمان عبد هللا11

سبعه وعشرون27اثنا عشر12خمسه عشر15رهام داود عزاوي نجم12

ثمان وعشرون28خمس عشر15ثالثه عشر13زمن عبد االمير حسين علي13

خمس و عشرون25عشره10خمسه عشر15زمن مجيد جبار حميد14

تسعه عشر19اثنا عشر12سبعه7زهراء محمد محسن علوان15

ثالثون30اربعه عشر14سته عشر16زيد محمود مجيد ضاري16

زينب اسماعيل جليل سعيد17

عشرون20عشره10عشره10ساره ثاير خزعل عبد الكريم18

اربع و عشرون24اثنا عشر12اثنا عشر12سحر ذياب خماس احمد19

سبعه و عشرون27خمس عشر15اثنا عشر12سيماء زهير حميد جاسم20

خمس و عشرون25اربعه عشر14احدى عشر11شيماء غيدان شدهان سميط21

اثنان وعشرون22احدى عشر11احدى عشر11صابرين خلف جاسم محمد22

عشرون20تسعه9احدى عشر11عزالدين عدنان حسين علي23

سته عشر16ثمانيه8ثمانيه8علي تعبان أسماعيل محمد24

ثمانيه عشر18ثالثه عشر13خمسه5علي جاسم حسين عباس25

سبعه عشر17تسعه9ثمانيه8علي سلومي عباس حسن26

خمس و عشرون25اثنا عشر12ثالثه عشر13غسان احمد حسين سلمان27

اربع و عشرون24عشره10اربعه عشر14فاطمة جمال خليل سلمان28

ثالثون30خمس عشر15خمسه عشر15فاطمه حسين عبد هللا محمود29

ثالث و عشرون23احدى عشر11اثنا عشر12لينا سمير ساالر حسين30

خمس و عشرون35تسعه عشر19سته عشر16محمد محمود جاسم مهجهج31

اثنان وعشرون22عشره10اثنا عشر12منى محمد نجم عبود32

سبعه عشر17احدى عشر11سته6نور عبدالكريم حمدان عليوي33
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الدراسة المسائية/ قسم اللغة االنكليزية 

درجات الفصلين االول والثاني

2016-2015 والسعي السنوي 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

اثنان وعشرون22ثالثه عشر13تسعه9نور غانم هادي ابراهيم34

تسعة عشر19سبعة7اثنا عشر12هدى مهند صالح مهدي35

سته وعشرون26خمس عشر15احدى عشر11هند يحيى علي جابر36

حيدرعبدالواحد فرج كاظم37

خالد وليد طاهر عبدالعالي38

رؤى عبدالنبي عبدالرزاق39

عمر محمود موسى سلمان40
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الفصل االول

 (أ  )شعبة 

السعي السنوي
االسم الرباعي ت

2016/1/14في  (97)ط .م. باالمر االداري ش2016-2015رسوب بالغياب للعام الدراسي 

الفصل الثاني 
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الثانية   :   المرحلة 

الشعر:   المادة 

كلية التربية للعلوم االنسانية 

الدراسة المسائية/ قسم اللغة االنكليزية 

درجات الفصلين االول والثاني

2016-2015 والسعي السنوي 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

اثنان وثالثون32سته عشر16سته عشر16اسراء محارب صالح ياسين1

ثمانيه عشر18سته 6اثنا عشر12أسراء جاسم محمد هادي2

خمس و عشرون25اثنا عشر 12ثالثه عشر13ايات فاضل فرمان سلمان3

ثمانيه عشر18احدى عشر11سبعه7أيمن جميل نصيف جاسم4

سته وعشرون26ثالثه عشر13ثالثه عشر13بيداء عبد الخالق حسين علي5

حسين فالح حسن علي6

سته وعشرون26اثنا عشر 12اربعه عشر14حنين قحطان مخلف صالح7

ستة عشر16شبعة7تسعه9حيدر سعدي حسين خليل8

ثمانيه عشر18عشره10ثمانيه8حيدر محمد مهدي سعيد9

تسعه وعشرون29اربعه عشر14خمسه عشر15داليا حسن علي امين10

اثنان و عشرون22تسعه9ثالثه عشر13دعاء كريم عبد هللا حسين11

ثمانيه وعشرون28اربعه عشر14اربعه عشر14دعاء نجم عبود ياسين12

احدى و عشرون21تسعه 9اثنا عشر12زكريا أحمد يوسف عبدهللا13

اربع و ثالثون34ثمانيه عشر18سته عشر16زهراء جعفر عبدالمحسن14

ثالثه و عشرون23اثنا عشر 12احدى عشر11زهراء حسن هادي جاسم15

سبعه عشر17احدى عشر11سته6رواء برجس اسماعيل حسون16

ثالثه و ثالثون33سبعه عشر 17سته عشر16زينب لطيف محمد محمود17

اربعه و عشرون24اربعه عشر14عشره10ستبرق سلومي مظلوم داود18

ثالثه و عشرون23اثنا عشر12احدى عشر11سالم صالح مهدي وفي19

خمسة عشر15ثمانية8سبعة7سيف حمزه علي عباس20

سبعه و عشرون27اثنا عشر12خمسه عشر15شهد احمد ابراهيم محمد21

سته و عشرون26اربعه عشر14اثنا عشر12شيماء محسن علي مانع22

ثمانيه و ثالثون38عشرون20ثمانيه عشر18عباس ابراهيم عزيز علي23

خمسة عشر15سبعة7ثمانية8عبير علي مسير عطيه24

ثمانيه و عشرون28اربعه عشر14اربعه عشر14علي جاسم ياسين طه25

فراس رعد احمد سوادي26

اثنان و عشرون22احدى عشر11احدى عشر11مأثر عبد الرحمن سبع يوسف27

سته و ثالثون36عشرون20سته عشر16ماجده ورد خلف ساجي28

خمسه   عشر15ثمانيه8سبعه7محمد عقيل عبد عنبر29

محمد قاسم كاظم خيون30

سبعه عشر17اثنا عشر12خمسه5مرتضى ناظم كرجي أحمد31

ثمانيه عشر18 عشره10ثمانيه8مصطفى اسماعيل محمد محمود32

سته و عشرون26خمس عشر15احدى عشر11مصطفى عبد الكريم كاظم حسين33

2016/1/14في  (97)ط .م. باالمر االداري ش2016-2015راسب بالغياب للعام الدراسي 

2016/2/14 في 2642م .مؤجل باالمر االداري أ

 (ب  )شعبة 

االسم الرباعيت
الفصل الثاني الفصل االول
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الثانية   :   المرحلة 

الشعر:   المادة 

كلية التربية للعلوم االنسانية 

الدراسة المسائية/ قسم اللغة االنكليزية 

درجات الفصلين االول والثاني

2016-2015 والسعي السنوي 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

احدى و ثالثون31سته عشر16خمسه عشر15ميالد حامد علي محمود34

ثالثون30سبعه عشر 17ثالثه عشر13نبا اسماعيل صالح حسين35

احدى و ثالثون31خمس عشر15سته عشر16نور حميد رشيد غزال36

خمس و عشرون25سته عشر16تسعه9نور قاسم حسين محمد37

ثمان و عشرون28اربعه عشر14اربعه عشر14هديل غازي فيصل عناد38

ثالثون30خمس عشر15خمسه عشر15هند طوفان محمود متعب39
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الثانية   :   المرحلة 

الشعر:   المادة 

كلية التربية للعلوم االنسانية 

الدراسة المسائية/ قسم اللغة االنكليزية 

درجات الفصلين االول والثاني

2016-2015 والسعي السنوي 

 (ج  )شعبة 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

اثنان وثالثون32ثمانيه عشر18اربعه عشر14اسامه حسين علي محمد1

تسعه عشر19تسعه9عشره10أسماء فهد أحمد رشيد2

تسعه عشر19سبعه  7اثنا عشر12الصفا جالل حسين علوان3

اثنان و عشرون22اثنا عشر12عشره10ايه ضياء عليوي محسن4

سته و عشرون 26احدى عشر11خمسه عشر15بيداء ابراهيم علوان عنان5

سته وثالثون36تسعه عشر19سبعه عشر17حنان ذياب داود حسين6

تسعه عشر19عشره10تسعه9دعاء خالد علي محمد7

ثمانيه وعشرون28ثالثه عشر13خمسه عشر15دنيا عبد هللا اسماعيل محمد8

سبعه عشر17ثمانيه8تسعه9رسل  محمود مجيد حسن9

تسعه عشر19عشره10تسعه9رقيه محمد شهاب احمد10

تسعه وثالثون39عشرون20تسعه عشر19رنا ماجد اسود جاسم11

عشرون20اثنا عشر12ثمانيه8ريام رعد عبد علي12

تسعه عشر19ثمانيه8احدى عشر11زهراء مثنى شاكر محمود13

احدى وعشرون21اثنا عشر12تسعه9زينب ثامر عبد الحسين خضير14

ثالثه وعشرون23ثالثه عشر13عشره10زينب حسين عبد الرزاق جدوع15

سبعه و عشرون27سته عشر16احدى عشر11زينب هاشم حسن علي16

خمس و عشرون25سته عشر16تسعه9سجى غضبان عبد الرضا داود17

تسعه و عشرون29خمس عشر15اربعه عشر14سرمد احمد ياسين حسين18

ثالثون30ثالثه عشر13سبعه عشر17سلمى محمد حسين بندر19

ثمانيه وعشرون 28اربعه عشر14اربعه عشر14سالم عبد محمد رشيد20

اربعه و ثالثون34ثمانيه عشر18سته عشر16سعاد محمد عبد حسين21

خمس و عشرون25ثالثه عشر13اثنا عشر12شيماء عامر شاكر محمود22

سبعه عشر17اثنا عشر 12خمسه5عباس فاضل محمود احمد23

خمسة عشر15ثمانية8سبعة7عباس كامل فليح حسين24

اثنان و عشرون22اربعه عشر14ثمانيه8علي ثاير كاظم فرحان25

خمسة عشر15ثمانية8سبعة7علي خالد عبد السالم عبدالحليم26

خمسة عشر15ثمانية8سبعه7علي صدام عبد هللا يحيى27

ثمانيه و عشرون28ثالثه عشر13خمسه عشر15علي نعمان عبعوب حسن28

خمسة عشر15ثمانية8سبعة7لقاءعبد هللا حسن اسماعيل29

خمسه عشر 15سبعه7ثمانيه8محمد فاضل جمعه جاسم30

خمسة عشر15تسعة9ستة6محمد ياسين محمود صالح31

خمس و عشرون25احدى عشر11اربعه عشر14مروان علي اسماعيل ابراهيم32

احدى و عشرون21عشره10احدى عشر11ميس شاكر محمود مهدي33

االسم الرباعيت
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الثانية   :   المرحلة 

الشعر:   المادة 

كلية التربية للعلوم االنسانية 

الدراسة المسائية/ قسم اللغة االنكليزية 

درجات الفصلين االول والثاني

2016-2015 والسعي السنوي 

 (ج  )شعبة 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

اثنان و عشرون22اثنا عشر12عشره10ناديه عبد الكريم خليل حمودي34

سته و عشرون26خمس عشر15احدى عشر11نسرين ابراهيم ياسين محميد35

عشرون20احدى عشر11تسعة9هدير يعكوب حسين كاظم36

احدى و ثالثون31سته عشر16خمسه عشر15هند خليل ابراهيم باوي37

هند غسان ناجي عبد38

احدى و ثالثون 31سته عشر16خمسه عشر15هيلين عماد رمضان مظلوم39

تسعه عشر19عشره10تسعه9وسن نذير طالب عليوي40

اسماء الطلبة المحملينشعبة

Bثمانيه و عشرون28اربعه عشر14اربعه عشر14رشا قيس جاسم نصيف

Bخمس و عشرون25اربعه عشر14احدى عشر11ماهر محمد جاسم عبد

Aعشرون20تسعه9احدى عشر11محمد دانوك نجم عبدهللا

مستوفية

االسم الرباعيت
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