
(المحادثة): المادة 

(احمد عادل نوري. م ): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثانية)المرحلة 

كتابةرقما

فقط خمسة وأربعون 202545ابتهال ثامر نجم عبود1

مستوفًصفر000احمد عبود خمٌس سبع2

فقط واحد وأربعون 182341اركان سامً داود سلمان3

فقط سبعة وأربعون 222547اساور حمٌد رشٌد خمٌس4

فقط واحد وأربعون 182341اسراء عبد الرضا باقر5

فقط واحد وأربعون 192241اسراء عبد الوهاب حسٌن محمود6

فقط أربعون 182240امان كرٌم جمٌل مجٌد7

2016/1/31 فً 2018تربٌة باالمر - استضافة تكرٌتفقط ستة وأربعون 212546اٌمان مدحً محمد8

فقط ثالثة وأربعون 192443اٌناس طالب حافظ سالم9

فقط ستة عشر 16016بتول فاضل حسٌن علوان10

2015/11/25 فً 16201تربٌة باالمر -نقل من سامراءفقط ثالثة وثالثون 161733بتول كاظم مسلم حسٌن11

فقط ثالثة وأربعون 192443بحار حسٌن علً محمد12

فقط تسعة وثالثون 192039بهاء حسٌن فرمان محمد13

صفر000تبارك اكرم طه خلٌل14
 ورسوب بالغٌاب للعام 2015-2014راسبة بالمواد للعام 
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فقط واحد وثالثون 161531جٌهان عبد الحمٌد سبع ٌوسف15

فقط أربعة وأربعون 212344حمزه محسن علوان حسٌن16

فقط واحد وأربعون 192241حنٌن ولٌد عبد هللا كاظم17

فقط واحد وثالثون 151631خوله نوري حمود مرح18

فقط ستة عشر 16016دنٌا رحٌم حمدي رشٌد19

فقط ثالثة وثالثون 151833رانٌا صاحب حسن محمد20

صفر000رانٌا كرٌم توفٌق محمود21
فً 13230كلٌة التربٌة باالمر -نقل الى جامعة كربالء

2015/10/4

فقط ثمانٌة وثالثون 142438رسل باسم وهٌب احمد22

فقط ستة وأربعون 212546رغده عٌال منصور كاظم23

فقط خمسة وعشرون 141125رٌام بشار احمد ابراهٌم24

فقط تسعة وثالثون 162339زهراء خالص فاضل حسن25

فقط واحد وأربعون 212041زهراء فرات سلمان عبد الوهاب26

فقط ستة عشر 16016زٌنب طه ٌاسٌن بحر27

فقط أربعون 202040سامً اٌوب محمد علً احمد28

 (أ  )شعبة 

االسم الرباعًت
السعً السنوي الفصل

 االول

الفصل

 الثانً
المالحظات
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فقط ثالثة وأربعون 182543سجى حسام الدٌن ادهم طاهر29

صفر000سجى محمود عزٌز عل30ً
 بكتاب امانة المجلس 2016-15رسوب بالغٌاب للعام 
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عبورفقط أربعة وعشرون 15924سكٌنه طالب مجدي عل31ً

فقط تسعة وثالثون 192039سٌناء سامً حمٌد مجنون32

فقط خمسة وثالثون 142135شهالء حامد حاتم محمد33

فقط واحد وأربعون 202141صفا محمد ستار حسٌن34

فقط ستة وثالثون 162036ضحى عبد هللا رمضان احمد35

فقط أربعة وأربعون 192544ضحى ناصح نافع فخري36

2015-2014راسب بالمواد للعام صفر000عبد هللا علً عبد حسن37

فقط تسعة وثالثون 182139علٌاء محمد صالح حسن38

فقط ثالثون 151530عمر حازم ٌاسٌن ضاح39ً

فقط خمسة وثالثون 161935فاطمه خالد عباس كرٌم40

فقط واحد وأربعون 182341فاطمه خالص عزٌز محمد41

فقط اثنان وأربعون 172542فاطمه عصام شكر محمود42

فقط أربعة وثالثون 191534محمد سلمان كمر43
 2015/10/13 فً 13809تربٌة باالمر-نقل من سامراء

2015-2014وراسب للعام 

فقط أربعة وأربعون 242044مرٌم علً قاسم عبد44

فقط واحد وأربعون 192241مها جواد كاظم جواد45

فقط ستة وثالثون 152136مهدي صالح مسرهد سلمان46

فقط تسعة وثالثون 182139نداء عادل خمٌس عجٌل47

صفر000نرمٌن علً احمد جاسم48
 فً 13133كلٌة التربٌة باالمر -نقل الى القادسٌة

2015/10/1

فقط خمسة وثالثون 152035نهاد ثابت شهاب احمد49

فقط سبعة وأربعون 222547نهى ولٌد خالد عبد هللا50

فقط ثالثة وأربعون 202343نور حسن كرٌم شكر51

صفر000نور هاشم الٌاس مراد52
 13869تربٌة نبات باالمر -نقل من الجامعة العراقٌة

2015/10/13فً

صفر530

فقط ستة وثالثون 162036االء مانع محمد فٌاض 54

صفر550

صفر560

صفر570

صفر580

صفر590
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