
الثانية   :   المرحلة 

المسرحية:    المادة 

كلية التربية للعلوم االنسانية 

الدراسة المسائية/ قسم اللغة االنكليزية 

درجات الفصلين االول والثاني

2016-2015 والسعي السنوي 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

ثمانٌة عشر18عشرة فقط10ثمانٌة فقط8احالم اٌوب عبد الرحمن احمد1

احمد ٌاسٌن كاظم عل2ً

ثمانٌة عشر18اثنى عشر12ستة فقط6أسٌل خلف لطٌف جاسم3

ستة عشر16عشرة فقط10ستة فقط6امامه زكً عزت كاظم4

اثنان وعشرون22اثنى عشر12عشرة فقط10اٌه عباس محسن حمود5

اربعة وعشرون24ستة عشر16ثمانٌة فقط8جاسم محمد احمد نصٌف6

تسعة عشر19اثنى عشر12سبعة فقط7حسٌن علً حسن محمود7

ثمانٌة وثالثون38عشرون20ثمانٌة عشر18حنٌن عمر مجبل رحٌم8

سبعة وعشرون27احد عشر11ستة عشر16خوله عماد الدٌن عبد شكر9

اثنان وعشرون22عشرة فقط10اثنى عشر12رحاب محمود صكبان مندٌل10

ستة عشر16تسعة فقط9سبعة فقط7رسل داود سلمان عبد هللا11

اربعة وعشرون24عشرة فقط10اربعة عشر 14رهام داود عزاوي نجم12

ستة عشر16تسعة فقط9سبعة فقط7زمن عبد االمٌر حسٌن عل13ً

ابعة وعشرون24سبعة عشر17سبعة فقط7زمن مجٌد جبار حمٌد14

ثمانٌة عشر18اثنى عشر12ستة فقط6زهراء محمد محسن علوان15

ستة وعشرون26اثنى عشر12اربعة عشر 14زٌد محمود مجٌد ضاري16

زٌنب اسماعٌل جلٌل سعٌد17

واحد وعشرٌن21عشرة فقط10احدى عشر11ساره ثاٌر خزعل عبد الكرٌم18

خمسة وعشرون25عشرة فقط10خمسة عشر 15سحر ذٌاب خماس احمد19

اربعة وعشرون24اثنى عشر12اثنى عشر12سٌماء زهٌر حمٌد جاسم20

اربعة وعشرون24ستة عشر16ثمانٌة8شٌماء غٌدان شدهان سمٌط21

ستة عشر16عشرة فقط10ستة فقط6صابرٌن خلف جاسم محمد22

تسعة عشر19ثالثة عشر13ستة فقط6عزالدٌن عدنان حسٌن عل23ً

اثنان وعشرون22اثنى عشر12عشرة فقط10علً تعبان أسماعٌل محمد24

اثنان وعشرون22اثنى عشر12عشرة فقط10علً جاسم حسٌن عباس25

واحد وعشرٌن21عشرة فقط10احدى عشر11علً سلومً عباس حسن26

سبعة وعشرون27اثنى عشر12خمسة عشر 15غسان احمد حسٌن سلمان27

ثمانٌة عشر18ثمانٌة فقط8عشرة فقط10فاطمة جمال خلٌل سلمان28

عشرون20اربعة عشر 14ستة فقط6فاطمه حسٌن عبد هللا محمود29

ستة عشر16تسعة فقط9سبعة فقط7لٌنا سمٌر ساالر حسٌن30

ستة وعشرون26ثالثة عشر13ثالثة عشر13محمد محمود جاسم مهجهج31

ثمان وعشرون28خمسة عشر15ثالثة عشر 13منى محمد نجم عبود32

ثمان وعشرون28اثنى عشر12ستة عشر16نور عبدالكرٌم حمدان علٌوي33

2016/1/14فً  (97)ط .م. باالمر االداري ش2016-2015راسبة بالغٌاب للعام الدراسً 

 (أ  )شعبة 

االسم الرباعًت
السعً السنويالفصل الثانً الفصل االول

مستوفً
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سبعة عشر17عشرة فقط10سبعة فقط7نور غانم هادي ابراهٌم34

اربعة وعشرون24اثنى عشر12اثنى عشر12هدى مهند صالح مهدي35

ثمانٌة عشر18احد عشر11سبع فقط7هند ٌحٌى علً جابر36

حٌدرعبدالواحد فرج كاظم37

خالد ولٌد طاهر عبدالعال38ً

رؤى عبدالنبً عبدالرزاق39

عمر محمود موسى سلمان40
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الفصل االول

 (أ  )شعبة 

السعً السنوي
االسم الرباعً ت

الفصل الثانً 
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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

تسعة وعشرون29اربعة عشر 14خمسة عشر 15اسراء محارب صالح ٌاسٌن1

ستة عشر16عشرة فقط10ستة فقط6أسراء جاسم محمد هادي2

اثنان وعشرون22اثنى عشر12عشرة فقط10اٌات فاضل فرمان سلمان3

اثنان وعشرون22اثنى عشر12عشرة فقط10أٌمن جمٌل نصٌف جاسم4

بٌداء عبد الخالق حسٌن عل5ً

حسٌن فالح حسن عل6ً

خمسة وعشرون25عشرة فقط10خمسة عشر 15حنٌن قحطان مخلف صالح7

ستة عشر16احد عشر11خمسة فقط5حٌدر سعدي حسٌن خلٌل8

اثنان وعشرون22اثنى عشر12عشرة فقط10حٌدر محمد مهدي سعٌد9

ستة وعشرون26ستة عشر16عشرة فقط10دالٌا حسن علً امٌن10

ستة عشر16عشرة فقط10ستة فقط6دعاء كرٌم عبد هللا حسٌن11

خمسة وعشرون25اربعة عشر 14احدى عشر11دعاء نجم عبود ٌاسٌن12

سبعة عشر17تسعة فقط9ثمانٌة فقط8زكرٌا أحمد ٌوسف عبدهللا13

سبعة وعشرون27ثالثة عشر13اربعة عشر 14زهراء جعفر عبدالمحسن14

عشرون20اثنى عشر12ثمانٌة فقط8زهراء حسن هادي جاسم15

تسعة عشر19ثمانٌة فقط8احدى عشر11رواء برجس اسماعٌل حسون16

ثالثة وعشرون23تسعة فقط9اربعة عشر 14زٌنب لطٌف محمد محمود17

عشرون20ثمانٌة فقط8انثى عشر12ستبرق سلومً مظلوم داود18

ثالثة وعشرون23سبعة عشر17ستة فقط6سالم صالح مهدي وف19ً

ثمانٌة عشر18ثمانٌة فقط8عشرة فقط10سٌف حمزه علً عباس20

خمسة وعشرون25ثالثة عشر13انثى عشر12شهد احمد ابراهٌم محمد21

اربعة وعشرون24اربعة عشر 14عشرة فقط10شٌماء محسن علً مانع22

تسعة وعشرون29سبعة عشر17اثنى عشر12عباس ابراهٌم عزٌز عل23ً

ستة عشر16عشرة فقط10ستة فقط6عبٌر علً مسٌر عطٌه24

احدى وعشرون21تسعة فقط9انثى عشر12علً جاسم ٌاسٌن طه25

فراس رعد احمد سوادي26

مأثر عبد الرحمن سبع ٌوسف27

ثالثون30سبعة عشر17ثالثة عشر13ماجده ورد خلف ساج28ً

سبعة عشر17تسعة فقط9ثمانٌة فقط8محمد عقٌل عبد عنبر29

محمد قاسم كاظم خٌون30

ستة عشر16ثمانٌة فقط8ثمانٌة فقط8مرتضى ناظم كرجً أحمد31

ثالثة وعشرون23اثنى عشر12احدى عشر11مصطفى اسماعٌل محمد محمود32

تسعة عشر19تسعة فقط9عشرة فقط10مصطفى عبد الكرٌم كاظم حسٌن33

2016/1/14فً  (97)ط .م. باالمر االداري ش2016-2015راسب بالغٌاب للعام الدراسً 

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

مستوفٌة

مستوفٌة

2016/1/14فً  (97)ط .م. باالمر االداري ش2016-2015راسب بالغٌاب للعام الدراسً 

السعً السنويالفصل الثانً 

 (ب  )شعبة 

ت
الفصل االول

االسم الرباعً
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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

ثالثة وعشرون23ثالثة عشر13عشرة فقط10مٌالد حامد علً محمود34

اثنان وعشرون22احد عشر11احدى عشر11نبا اسماعٌل صالح حسٌن35

تسعة وعشرون29ثالثة عشر13ستة عشر16نور حمٌد رشٌد غزال36

اثنان وعشرون22اثنى عشر12عشرة فقط10نور قاسم حسٌن محمد37

اثنان وعشرون22اثنى عشر12عشرة فقط10هدٌل غازي فٌصل عناد38

خمسة وعشرون25خمسة عشر15عشرة فقط10هند طوفان محمود متعب39
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السعً السنوي

 (ب  )شعبة 

االسم الرباعًت
الفصل الثانً الفصل االول
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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

ستة وعشرون26اربعة عشر 14اثنى عشر12اسامه حسٌن علً محمد1

عشرون20ثمانٌة فقط8اثنى عشر12أسماء فهد أحمد رشٌد2

خمسة وعشرون25اربعة عشر 14احدى عشر11الصفا جالل حسٌن علوان3

ثالثة وعشرون23ثالثة عشر13عشرة فقط10اٌه ضٌاء علٌوي محسن4

واحد وعشرون21احد عشر11عشرة فقط10بٌداء ابراهٌم علوان عنان5

ثالثة وعشرون23سبعة عشر17ستة فقط6حنان ذٌاب داود حسٌن6

عشرون20اثنى عشر12ثمانٌة فقط8دعاء خالد علً محمد7

واحد وثالثون31خمسة عشر15ستة عشر16دنٌا عبد هللا اسماعٌل محمد8

واحد وعشرون21عشرة فقط10احدى عشر11رسل  محمود مجٌد حسن9

سبعة وعشرون17ستة فقط6احدى عشر11رقٌه محمد شهاب احمد10

ثمانٌة وثالثون38عشرون20ثمانٌة عشر18رنا ماجد اسود جاسم11

ستة عشر16تسعة فقط9سبعة فقط7رٌام رعد عبد عل12ً

ستة وعشرون26اربعة عشر 14اثنى عشر12زهراء مثنى شاكر محمود13

ستة وعشرون26عشرة فقط10ستة عشر 16زٌنب ثامر عبد الحسٌن خضٌر14

خمسة وعشرون25عشرة فقط10خمسة عشر 15زٌنب حسٌن عبد الرزاق جدوع15

سبعة وعشرون27ثالثة عشر13اربعة عشر 14زٌنب هاشم حسن عل16ً

ثمانٌة عشر18اثنى عشر12ستة فقط6سجى غضبان عبد الرضا داود17

سبعة وعشرون27خمسة عشر15اثنى عشر12سرمد احمد ٌاسٌن حسٌن18

سبعة وعشرون27تسعة عشر19ثمانٌة فقط8سلمى محمد حسٌن بندر19

اربعة وعشرون24اثنى عشر12اثنى عشر12سالم عبد محمد رشٌد20

ستة وثالثون36تسعة عشر19سبعة عشر 17سعاد محمد عبد حسٌن21

عشرون20عشرة فقط10عشرة فقط10شٌماء عامر شاكر محمود22

تسعة عشر19تسعة فقط9عشرة فقط10عباس فاضل محمود احمد23

ستة عشر16عشرة فقط10ستة فقط6عباس كامل فلٌح حسٌن24

اربعة وعشرون24اثنى عشر12اثنى عشر12علً ثاٌر كاظم فرحان25

ستة وثالثون36ثمانٌة عشر18ثمانٌة عشر18علً خالد عبد السالم عبدالحلٌم26

ثمانٌة عشر18عشرة فقط10ثمانٌة فقط8علً صدام عبد هللا ٌحٌى27

اربعة وعشرون24ثالثة عشر13احدى عشر11علً نعمان عبعوب حسن28

ستة عشر16عشرة فقط10ستة فقط6لقاءعبد هللا حسن اسماعٌل29

ستة عشر16عشرة فقط10ستة فقط6محمد فاضل جمعه جاسم30

ثمانٌة عشر28اربعة عشر 14اربعة عشر 14محمد ٌاسٌن محمود صالح31

عشرون20عشرة فقط10عشرة فقط10مروان علً اسماعٌل ابراهٌم32

اثنان وعشرون22اثنى عشر12عشرة فقط10مٌس شاكر محمود مهدي33

االسم الرباعًت
السعً السنويالفصل الثانً الفصل االول
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 (ج  )شعبة 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

عشرون20اثنى عشر12ثمانٌة فقط8نادٌه عبد الكرٌم خلٌل حمودي34

خمسة وعشرون25ثالثة عشر13اثنى عشر12نسرٌن ابراهٌم ٌاسٌن محمٌد35

اثنان وعشرون22اثنى عشر12عشرة فقط10هدٌر ٌعكوب حسٌن كاظم36

اثنان وثالثون32سبعة عشر17خمسة عشر 15هند خلٌل ابراهٌم باوي37

هند غسان ناجً عبد38

اربعة وعشرون24اثنى عشر12اثنى عشر12هٌلٌن عماد رمضان مظلوم39

اربعة وعشرون24اربعة عشر 14عشرة فقط10وسن نذٌر طالب علٌوي40
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مستوفٌة

االسم الرباعًت
السعً السنويالفصل الثانً الفصل االول
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