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صباحي (الثانية)المرحلة 

كتابةرقما

مستوفًابراهٌم مطشر فرهود1

2015/12/9 فً 16811تربٌة باالمر /  نقل من تكرٌت فقط واحد وثالثون 191231احمد علً محمد احمد2

مستوفٌةاالء مانع محمد فٌاض 3

فقط ثالثون 151530امٌر عزٌز جوامٌر سلمان4

فقط ثمانٌة وثالثون 211738امٌمة ناطق سلمان ٌاسٌن 5

فقط واحد وأربعون 212041انهار خزعل محسن شلش6

2016/4/18 فً 5791ترقٌن قٌد بكتاب امانة المجلس صفر0اٌات شاكر محمود 7

فقط ثالثون 131730اٌات عبد محمد كاظم 8

فقط سبعة وثالثون 172037بشرى حردان صباح حمادي9

فقط تسعة وعشرون 171229حنان فالح حسن محمد10

2015/11/29 فً 16345تربٌة باالمر - نقل من سامراءصفر0حٌدر اركان حسٌن11

فقط اثنان وثالثون 171532دعاء طالل خلٌل عزٌز12

فقط واحد وثالثون 191231رنا مجٌد عطٌة هجر13

فقط سبعة وثالثون 191837روٌده علً حسٌن جاسم 14

فقط أربعة وثالثون 191534رٌام علً عبد الكرٌم صالح15

فقط ثالثة وثالثون 191433زهراء ابراهٌم حسن جواد16

فقط خمسة وثالثون 201535زهراء حمٌد خمٌس عل17ً

فقط أربعة وثالثون 191534زٌنب احمد علً خلف18

فقط ثمانٌة وثالثون 191938زٌنب جمعه احمد داود19

فقط تسعة وعشرون 151429زٌنب جهاد حسن احمد 20

فقط خمسة وثالثون 201535سجا ماجد عبود ٌوسف21

فقط تسعة وثالثون 201939سجى برهان ابراهٌم كاظم 22

فقط ثالثة وثالثون 181533سجى مظهر مغٌر عبد هللا23

صفر0سهى محمد كامل حمد 24
رسوب بالغٌاب  / 2014-2013مؤجلة للعام الدراسً 

 ورسوب 2015/5/13 فً 8187باالمر االداري المرقم 

فقط أربعة وأربعون 232144شفاء احمد شهاب حمادي25

فقط اثنان وثالثون 201232شفاء حافظ عوٌد فنجان26

فقط أربعون 221840شهد اٌاد عباس كرٌم27
كلٌة التربٌة للبنات باالمر -نقل من الجامعة العراقٌة

2015/9/29 فً 13068

فقط ثمانٌة وثالثون 221638شهد عبد الرضا عباس احمد 28

 (ج  )شعبة 

االسم الرباعًت
الفصل

 االول

الفصل

 الثانً

السعً السنوي
المالحظات
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        (المحادثة): المادة 
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كلية التربية للعلوم االنسانية
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2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثانية)المرحلة 

فقط أربعة وثالثون 191534شهرزاد محمد كاظم حسٌن29

فقط ثالثة وثالثون 191433شٌرٌن قادر محمد جاسم30

فقط خمسة وثالثون 201535صفا ظافر عبد الكرٌم احمد 31

فقط خمسة وثالثون 191635ضحى اسماعٌل خلٌل حسن 32

فقط اثنان وثالثون 201232ضحى عبد الرزاق عبد الواحد سالمه33
كلٌة التربٌة للبنات باالمر -نقل من الجامعة العراقٌة

2015/11/18 فً 15797

فقط ثالثة وثالثون 191433طٌبة محمد عمر سبع34

فقط ستة وثالثون 201636عائشه علً سلطان عل35ً

فقط ستة وثالثون 201636عبد هللا لطٌف عبد هللا خضٌر 36

فقط ثالثة وثالثون 181533عال حقً اسماعٌل37

فقط ستة عشر 10616علً داود سلٌم محمد38
 فً 13067كلٌة التربٌة باالمر -نقل من سامراء

2015-2014راسب - 2015/9/29

فقط خمسة وثالثون 191635علً محمد عاٌش مخلف 39

فقط ثمانٌة وثالثون 221638غفران عباس خلف كاطع 40

2014/12/15 فً 4674معلمة مجازة دراسٌا باالمر فقط سبعة وثالثون 211637فائقه هادي كاظم علوان 41

عبورفقط ثمانٌة وعشرون 151328فرح كنعان داود سلمان42

فقط ستة وثالثون 201636منتهى اسماعٌل خضٌر عباس43

فقط ثالثة وثالثون 181533مٌالد سعدون لطٌف سلٌم44

فقط ثالثة وثالثون 181533هاله باسم محمد عل45ً

فقط واحد وأربعون 221941هاله حسن وفر عبعوب46

فقط خمسة وثالثون 201535هدى مجبل حسٌن ضاٌف47

فقط سبعة وعشرون 141327هدٌل نوري خزعل شبٌب 48

فقط ثمانٌة وعشرون 141428هٌثم سامً علً مرجان49
- 2015/12/9 فً 16811تربٌة باالمر / نقل من تكرٌت 

تحمٌل ادب

فقط ستة وعشرون 141226نور هاشم الٌاس مراد50
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