
(الشعر ): المادة 

(د مسره ماجد ابراهيم .م.ا ): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016- 2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثانية)المرحلة 

كتابةرقما

فقط خمسة وعشرون 111425ابتهال ثامر نجم عبود1

2015-2014راسب بالمواد للعام فقط عشرة 5510احمد عبود خمٌس سبع2

فقط واحد وثالثون 151631اركان سامً داود سلمان3

فقط واحد وثالثون 171431اساور حمٌد رشٌد خمٌس4

فقط اثنان وثالثون 141832اسراء عبد الرضا باقر5

فقط ثمانٌة وعشرون 141428اسراء عبد الوهاب حسٌن محمود6

فقط خمسة وعشرون 141125امان كرٌم جمٌل مجٌد7

2016/1/31 فً 2018تربٌة باالمر - استضافة تكرٌتفقط أربعة وعشرون 141024اٌمان مدحً محمد8

فقط خمسة وثالثون 181735اٌناس طالب حافظ سالم9

فقط خمسة وعشرون 151025بتول فاضل حسٌن علوان10

2015/11/25 فً 16201تربٌة باالمر -نقل من سامراءفقط ثمانٌة عشر 10818بتول كاظم مسلم حسٌن11

فقط سبعة وثالثون 191837بحار حسٌن علً محمد12

فقط ستة وعشرون 131326بهاء حسٌن فرمان محمد13

صفر0تبارك اكرم طه خلٌل14
 ورسوب بالغٌاب للعام 2015-2014راسبة بالمواد للعام 

5326 بكتاب امانة المجلس 15-2016

فقط واحد وعشرون 13821جٌهان عبد الحمٌد سبع ٌوسف15

فقط أربعة وثالثون 181634حمزه محسن علوان حسٌن16

فقط اثنان وثالثون 171532حنٌن ولٌد عبد هللا كاظم17

فقط تسعة وعشرون 151429خوله نوري حمود مرح18

فقط خمسة وعشرون 131225دنٌا رحٌم حمدي رشٌد19

فقط ثمانٌة وعشرون 141428رانٌا صاحب حسن محمد20

صفر0رانٌا كرٌم توفٌق محمود21
فً 13230كلٌة التربٌة باالمر -نقل الى جامعة كربالء

2015/10/4

فقط أربعة وعشرون 15924رسل باسم وهٌب احمد22

فقط ثالثة وثالثون 161733رغده عٌال منصور كاظم23

فقط تسعة وعشرون 161329رٌام بشار احمد ابراهٌم24

فقط ثالثة وثالثون 171633زهراء خالص فاضل حسن25

فقط تسعة وعشرون 151429زهراء فرات سلمان عبد الوهاب26

فقط أربعة وعشرون 111324زٌنب طه ٌاسٌن بحر27

فقط أربعة وعشرون 121224سامً اٌوب محمد علً احمد28

 (أ  )شعبة 

االسم الرباعًت
السعً السنوي الفصل

 االول

الفصل

 الثانً
المالحظات

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 



(الشعر ): المادة 
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فقط ثالثة وعشرون 14923سجى حسام الدٌن ادهم طاهر29

صفر0سجى محمود عزٌز عل30ً
 بكتاب امانة المجلس 2016-15رسوب بالغٌاب للعام 

5326

عبورفقط سبعة عشر 9817سكٌنه طالب مجدي عل31ً

فقط عشرون 101020سٌناء سامً حمٌد مجنون32

فقط ستة وعشرون 151126شهالء حامد حاتم محمد33

فقط خمسة وعشرون 151025صفا محمد ستار حسٌن34

فقط أربعة وعشرون 131124ضحى عبد هللا رمضان احمد35

فقط ثالثون 171330ضحى ناصح نافع فخري36

مستوفًصفر0عبد هللا علً عبد حسن37

فقط سبعة وعشرون 161127علٌاء محمد صالح حسن38

فقط ثالثة وعشرون 121123عمر حازم ٌاسٌن ضاح39ً

فقط واحد وعشرون 13821فاطمه خالد عباس كرٌم40

فقط تسعة وعشرون 151429فاطمه خالص عزٌز محمد41

فقط أربعة وعشرون 121224فاطمه عصام شكر محمود42

مستوفًصفر0محمد سلمان كمر43

فقط ثمانٌة وعشرون 161228مرٌم علً قاسم عبد44

فقط ثالثة وعشرون 121123مها جواد كاظم جواد45

فقط ثالثة وعشرون 131023مهدي صالح مسرهد سلمان46

فقط سبعة وعشرون 131427نداء عادل خمٌس عجٌل47

صفر0نرمٌن علً احمد جاسم48
 فً 13133كلٌة التربٌة باالمر -نقل الى القادسٌة

2015/10/1

فقط سبعة وعشرون 141327نهاد ثابت شهاب احمد49

فقط خمسة وثالثون 191635نهى ولٌد خالد عبد هللا50

فقط ثالثون 161430نور حسن كرٌم شكر51

فقط اثنان وعشرون 91322نور هاشم الٌاس مراد52
 13869تربٌة نبات باالمر -نقل من الجامعة العراقٌة

2015/10/13فً
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فقط اثنان وعشرون 111122احمد رحمن هظم عل1ً

صفر0احمد رحٌم صبحً عل2ً
 بكتاب امانة المجلس 2016-15رسوب بالغٌاب للعام 

5326

صفر0اسراء علً علوان شاطً 3
 فً 12917اربٌل باالمر -استضافة فً صالح الدٌن

2015/9/22

فقط عشرون 12820اسماء عباس سعدون حمودي4

فقط ثالثون 181230افراح حسن حسٌن جدوع5

فقط اثنان وعشرون 111122االء وهبً كرٌم احمد 6

فقط أربعة وعشرون 131124امامة رشٌد صبري حسٌن7

فقط عشرون 11920اٌه حسٌن محمود صالح 8

فقط خمسة وعشرون 131225دعاء رجاء حسب هللا قدوري9

فقط سبعة وعشرون 141327رفل زومان عواد خلف10

فقط خمسة وعشرون 141125رنده محسن فاضل مجٌد11

فقط خمسة وعشرون 131225رؤى محمد ٌعكوب لطوف12

صفر0رئام علً خالد دفله13
 ورسوب بالغٌاب للعام 2015-2014راسبة بالمواد للعام 

5326 بكتاب امانة المجلس 15-2016

صفر0زبٌدة عماد سلٌم 14
 ورسوب بالغٌاب للعام 2015-2014راسبة بالمواد للعام 

5326 بكتاب امانة المجلس 15-2016

فقط اثنان وعشرون 111122زهرة جواد فلٌح حسن 15

فقط ثالثة وعشرون 91423زٌنب جابر بسٌط علوان 16

2016/2/21 فً 2803تأجٌل اول باالمر االداري -عبورصفر0زٌنب عباس غازي مدحت 17

فقط ثمانٌة وعشرون 141428سارة جمهور شاطً بحر18

فقط تسعة وعشرون 171229سجى ٌوسف صالح قدوري19

فقط أربعة وعشرون 121224سعاد عادل حسٌن احمد 20

فقط خمسة وعشرون 131225سهى حسٌن جهاد خلف21

فقط اثنان وعشرون 81422ظً رعد مالك خمٌس22

فقط اثنان وثالثون 181432عبد الجلٌل عامر زعل عصفور 23

فقط ثالثون 151530علً مهدي حسٌن محمد 24

فقط واحد وعشرون 101121علً مهدي خلف غالم 25

2016/4/18 فً 5791ترقٌن قٌد بكتاب امانة المجلس صفر0غفران فؤاد عبد الباق26ً

فقط ثالثة وعشرون 131023فاطمه علً احمد عباس 27

فقط سبعة وعشرون 151227فاطمه علً حمٌد ابراهٌم28

فقط ثالثة وعشرون 121123فاطمه مجٌد حسٌن محمد 29

فقط اثنان وعشرون 121022فرح عماد صالح مهدي30
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فقط اثنان وثالثون 171532كوثر قحطان حسٌن صبح31

فقط سبعة وعشرون 131427القوة اال باهلل لٌث صالح 32

2016/4/18 فً 5791ترقٌن قٌد بكتاب امانة المجلس صفر0محمد ٌونس ٌوسف 33

فقط اثنان وثالثون 171532مرال صالح علو خمٌس34

فقط سبعة وعشرون 121527مرتضى حمزه شكر محمود35

فقط ثالثون 131730مصطفى كرٌم محمد عل36ً

فقط ستة وعشرون 151126مصطفى محمد مهدي صالح 37

2015/12/22 فً 17502تربٌة بنات باالمر - نقل تكرٌتفقط عشرون 81220مها احمد جاسم محمد38

فقط تسعة وعشرون 171229مٌمونه رٌاض محمود احمد39

فقط واحد وثالثون 171431نازك علً عبد ابرهٌم 40

فقط تسعة وعشرون 161329ندى هادي صالح عبد هللا 41

فقط ستة وعشرون 131326نهاء سلمان حاجم حسٌن 42

فقط ثالثون 151530نور برهان ٌحٌى ابراهٌم 43

فقط أربعة وعشرون 141024نورة عالء حسٌن عل44ً

فقط ثمانٌة وعشرون 181028هاجر اٌاد احمد حمد 45

فقط ستة وعشرون 151126هدى هشام بهلول عبد الوهاب46

فقط خمسة وعشرون 131225هند محمود ٌاسٌن احمد 47

فقط ستة عشر 8816وجدان نجم ثابت عبٌد48
 فً 15787كلٌة التربٌة باالمر - استضافة جامعة سامراء

2015/11/18

فقط سبعة وعشرون 131427ورود فرحان منصور لفته49

فقط خمسة وعشرون 141125والء نوح كرٌم حسن 50

فقط ثالثة وعشرون 131023وئام سامً محمد علً 51
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صباحي (الثانية)المرحلة 

كتابةرقما

2015/12/27 فً 17737تربٌة باالمر / نقل من تكرٌت صفر0ابراهٌم مطشر فرهود1

2015/12/9 فً 16811تربٌة باالمر /  نقل من تكرٌت فقط ثالثة وعشرون 111223احمد علً محمد احمد2

فقط عشرون 91120االء مانع محمد فٌاض 3
 فً 16037كلٌة التربٌة باالمر - استضافة جامعة تكرٌت 

2015/11/23

فقط ثالثة وعشرون 101323امٌر عزٌز جوامٌر سلمان4

فقط ثالثة وعشرون 111223امٌمة ناطق سلمان ٌاسٌن 5

فقط سبعة وعشرون 151227انهار خزعل محسن شلش6

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

فقط تسعة وعشرون 161329اٌات عبد محمد كاظم 8

فقط ستة وعشرون 141226بشرى حردان صباح حمادي9

فقط اثنان وعشرون 111122حنان فالح حسن محمد10

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

فقط خمسة وعشرون 141125دعاء طالل خلٌل عزٌز12

فقط ستة وعشرون 131326رنا مجٌد عطٌة هجر13

فقط ثمانٌة وعشرون 161228روٌده علً حسٌن جاسم 14

فقط واحد وثالثون 181331رٌام علً عبد الكرٌم صالح15

فقط عشرون 11920زهراء ابراهٌم حسن جواد16

فقط سبعة وعشرون 161127زهراء حمٌد خمٌس عل17ً

فقط واحد وعشرون 13821زٌنب احمد علً خلف18

فقط تسعة وعشرون 151429زٌنب جمعه احمد داود19

فقط اثنان وعشرون 111122زٌنب جهاد حسن احمد 20

فقط خمسة وعشرون 111425سجا ماجد عبود ٌوسف21

فقط أربعة وعشرون 15924سجى برهان ابراهٌم كاظم 22

فقط ستة وعشرون 141226سجى مظهر مغٌر عبد هللا23

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

 ورسوب 2015/5/13 فً 8187باالمر االداري المرقم 

فقط واحد وثالثون 161531شفاء احمد شهاب حمادي25

فقط ثالثة عشر 6713شفاء حافظ عوٌد فنجان26

فقط اثنان وعشرون 91322شهد اٌاد عباس كرٌم27
كلٌة التربٌة للبنات باالمر -نقل من الجامعة العراقٌة

2015/9/29 فً 13068

فقط ثمانٌة وعشرون 181028شهد عبد الرضا عباس احمد 28

فقط ثمانٌة وعشرون 171128شهرزاد محمد كاظم حسٌن29

فقط ستة وعشرون 151126شٌرٌن قادر محمد جاسم30

فقط واحد وعشرون 13821صفا ظافر عبد الكرٌم احمد 31
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2016- 2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثانية)المرحلة 

فقط سبعة وعشرون 141327ضحى اسماعٌل خلٌل حسن 32

فقط تسعة وعشرون 141529ضحى عبد الرزاق عبد الواحد سالمه33
كلٌة التربٌة للبنات باالمر -نقل من الجامعة العراقٌة

2015/11/18 فً 15797

فقط ثمانٌة وعشرون 141428طٌبة محمد عمر سبع34

فقط ستة وعشرون 141226عائشه علً سلطان عل35ً

فقط سبعة وعشرون 121527عبد هللا لطٌف عبد هللا خضٌر 36

فقط خمسة وعشرون 16925عال حقً اسماعٌل37

صفر0علً داود سلٌم محمد38
 فً 13067كلٌة التربٌة باالمر -نقل من سامراء

2015-2014راسب - 2015/9/29

فقط ستة وعشرون 131326علً محمد عاٌش مخلف 39

فقط ثالثون 171330غفران عباس خلف كاطع 40

2014/12/15 فً 4674معلمة مجازة دراسٌا باالمر فقط ثمانٌة وعشرون 161228فائقه هادي كاظم علوان 41

عبورفقط أربعة وعشرون 111324فرح كنعان داود سلمان42

فقط خمسة وعشرون 141125منتهى اسماعٌل خضٌر عباس43

فقط تسعة عشر 10919مٌالد سعدون لطٌف سلٌم44

فقط اثنان وعشرون 91322هاله باسم محمد عل45ً

فقط تسعة وعشرون 131629هاله حسن وفر عبعوب46

فقط ثمانٌة وعشرون 151328هدى مجبل حسٌن ضاٌف47

فقط سبعة عشر 8917هدٌل نوري خزعل شبٌب 48

فقط عشرون 11920هٌثم سامً علً مرجان49
- 2015/12/9 فً 16811تربٌة باالمر / نقل من تكرٌت 

تحمٌل ادب
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