
النحو االنكليزي: الماده  كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثانية)المرحلة 

كتابةرقما

151429twenty nineابتهال ثامر نجم عبود1

مستوفًصفر0احمد عبود خمٌس سبع2

161228twenty eightاركان سامً داود سلمان3

181836thirty sixاساور حمٌد رشٌد خمٌس4

171330thirtyاسراء عبد الرضا باقر5

171128twenty eightاسراء عبد الوهاب حسٌن محمود6

131629twenty nineامان كرٌم جمٌل مجٌد7

2016/1/31 فً 2018تربٌة باالمر - استضافة تكرٌت101323twenty threeاٌمان مدحً محمد8

191938thirty eightاٌناس طالب حافظ سالم9

14721twenty oneبتول فاضل حسٌن علوان10

2015/11/25 فً 16201تربٌة باالمر -نقل من سامراء10919nineteenبتول كاظم مسلم حسٌن11

181735thirty fiveبحار حسٌن علً محمد12

121729twenty nineبهاء حسٌن فرمان محمد13

صفر0تبارك اكرم طه خلٌل14
 2016-15 ورسوب بالغٌاب للعام 2015-2014راسبة بالمواد للعام 

5326بكتاب امانة المجلس 

91019nineteenجٌهان عبد الحمٌد سبع ٌوسف15

111425twenty fiveحمزه محسن علوان حسٌن16

171431thirty oneحنٌن ولٌد عبد هللا كاظم17

141226twenty sixخوله نوري حمود مرح18

101222twenty twoدنٌا رحٌم حمدي رشٌد19

131326twenty sixرانٌا صاحب حسن محمد20

2015/10/4فً 13230كلٌة التربٌة باالمر -نقل الى جامعة كربالءصفر0رانٌا كرٌم توفٌق محمود21

131326twenty sixرسل باسم وهٌب احمد22

171734thirty fourرغده عٌال منصور كاظم23

151227twenty sevenرٌام بشار احمد ابراهٌم24

16824twenty fourزهراء خالص فاضل حسن25

171431thirty oneزهراء فرات سلمان عبد الوهاب26

16723twenty threeزٌنب طه ٌاسٌن بحر27

121123twenty threeسامً اٌوب محمد علً احمد28

 (أ  )شعبة 

االسم الرباعًت
السعً السنوي الفصل

 االول

الفصل

 الثانً
المالحظات
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النحو االنكليزي: الماده  كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثانية)المرحلة 

111223twenty threeسجى حسام الدٌن ادهم طاهر29

5326 بكتاب امانة المجلس 2016-15رسوب بالغٌاب للعام صفر0سجى محمود عزٌز عل30ً

عبور71118eighteenسكٌنه طالب مجدي عل31ً

13821twenty oneسٌناء سامً حمٌد مجنون32

111324twenty fourشهالء حامد حاتم محمد33

121022twenty twoصفا محمد ستار حسٌن34

13821twenty oneضحى عبد هللا رمضان احمد35

131831thirty oneضحى ناصح نافع فخري36

مستوفًصفر0عبد هللا علً عبد حسن37

121729twenty nineعلٌاء محمد صالح حسن38

111122tenty twoعمر حازم ٌاسٌن ضاح39ً

131023twenty threeفاطمه خالد عباس كرٌم40

151429thirtyفاطمه خالص عزٌز محمد41

101121twenty oneفاطمه عصام شكر محمود42

91120twentyمحمد سلمان كمر43
 وراسب للعام 2015/10/13 فً 13809تربٌة باالمر-نقل من سامراء

2014-2015

12921twenty oneمرٌم علً قاسم عبد44

141024twenty fourمها جواد كاظم جواد45

151227twenty sevenمهدي صالح مسرهد سلمان46

111223twenty threeنداء عادل خمٌس عجٌل47

2015/10/1 فً 13133كلٌة التربٌة باالمر -نقل الى القادسٌةصفر0نرمٌن علً احمد جاسم48

121527twenty sevenنهاد ثابت شهاب احمد49

172037thirty sevenنهى ولٌد خالد عبد هللا50

151530نور حسن كرٌم شكر51

2015/10/13 ف13869ًتربٌة نبات باالمر -نقل من الجامعة العراقٌة111021twenty oneنور هاشم الٌاس مراد52

صفر530

صفر540

صفر550

صفر560

صفر570

صفر580

صفر590

اياد حميد محمود.د.م.ا:توقيع رئيس القسم  وسن عبد الهادي .م.م:توقيع استاذ المادة 



النحو االنكليزي: الماده  كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثانية)المرحلة 

كتابةرقما

91019nineteenاحمد رحمن هظم عل1ً

5326 بكتاب امانة المجلس 2016-15رسوب بالغٌاب للعام صفر0احمد رحٌم صبحً عل2ً

2015/9/22 فً 12917اربٌل باالمر -استضافة فً صالح الدٌنصفر0اسراء علً علوان شاطً 3

141226twenty sixاسماء عباس سعدون حمودي4

171128twenty eightافراح حسن حسٌن جدوع5

141630thirtyاالء وهبً كرٌم احمد 6

111425twenty fiveامامة رشٌد صبري حسٌن7

111526twenty sixاٌه حسٌن محمود صالح 8

161935thirty fiveدعاء رجاء حسب هللا قدوري9

161632thirty twoرفل زومان عواد خلف10

121022twenty twoرنده محسن فاضل مجٌد11

131225twenty fiveرؤى محمد ٌعكوب لطوف12

صفر0رئام علً خالد دفله13
 2016-15 ورسوب بالغٌاب للعام 2015-2014راسبة بالمواد للعام 

5326بكتاب امانة المجلس 

صفر0زبٌدة عماد سلٌم 14
 2016-15 ورسوب بالغٌاب للعام 2015-2014راسبة بالمواد للعام 

5326بكتاب امانة المجلس 

121426twenty sixزهرة جواد فلٌح حسن 15

10818eighteenزٌنب جابر بسٌط علوان 16

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

131023twenty threeسارة جمهور شاطً بحر18

141731thirty oneسجى ٌوسف صالح قدوري19

 141630thirtyسعاد عادل حسٌن احمد 20

13922twenty twoسهى حسٌن جهاد خلف21

101626twenty sixظً رعد مالك خمٌس22

191635thirty fiveعبد الجلٌل عامر زعل عصفور 23

151328twenty sevenعلً مهدي حسٌن محمد 24

7916sixteenعلً مهدي خلف غالم 25

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

 11920twentyفاطمه علً احمد عباس 27

121022twenty twoفاطمه علً حمٌد ابراهٌم28

111324twenty fourفاطمه مجٌد حسٌن محمد 29

10717seventeenفرح عماد صالح مهدي30

 (ب)شعبة 

االسم الرباعًت
الفصل

 االول

الفصل

 الثانً

السعً السنوي
المالحظات
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النحو االنكليزي: الماده  كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثانية)المرحلة 

141529twenty nineكوثر قحطان حسٌن صبح31

151833thirty threeالقوة اال باهلل لٌث صالح 32

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

112031thirty oneمرال صالح علو خمٌس34

121123twenty threeمرتضى حمزه شكر محمود35

101828twenty eightمصطفى كرٌم محمد عل36ً

111425twenty fiveمصطفى محمد مهدي صالح 37

2015/12/22 فً 17502تربٌة بنات باالمر - نقل تكرٌت7916sixteenمها احمد جاسم محمد38

101323twenty threeمٌمونه رٌاض محمود احمد39

151631thirty oneنازك علً عبد ابرهٌم 40

101121twenty oneندى هادي صالح عبد هللا 41

131326twenty sixنهاء سلمان حاجم حسٌن 42

13922twenty twoنور برهان ٌحٌى ابراهٌم 43

141327twenty sevenنورة عالء حسٌن عل44ً

121224twenty fourهاجر اٌاد احمد حمد 45

161430thirtyهدى هشام بهلول عبد الوهاب46

111627twenty sevenهند محمود ٌاسٌن احمد 47

2015/11/18 فً 15787كلٌة التربٌة باالمر - استضافة جامعة سامراء11819nineteenوجدان نجم ثابت عبٌد48

9817seventeenورود فرحان منصور لفته49

141731thirty oneوالء نوح كرٌم حسن 50

111122twenty twoوئام سامً محمد علً 51

صفر520

صفر530

صفر540

صفر550

صفر560

صفر570

صفر580

صفر590
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النحو االنكليزي: الماده  كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثانية)المرحلة 

كتابةرقما

2015/12/27 فً 17737تربٌة باالمر / نقل من تكرٌت 7815fifteenابراهٌم مطشر فرهود1

2015/12/9 فً 16811تربٌة باالمر /  نقل من تكرٌت  121022twenty twoاحمد علً محمد احمد2

2015/11/23 فً 16037كلٌة التربٌة باالمر - استضافة جامعة تكرٌت 101121twenty oneاالء مانع محمد فٌاض 3

10717seventeenامٌر عزٌز جوامٌر سلمان4

101525twenty fiveامٌمة ناطق سلمان ٌاسٌن 5

101121twenty oneانهار خزعل محسن شلش6

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

121527twenty sevenاٌات عبد محمد كاظم 8

131427twenty sevenبشرى حردان صباح حمادي9

 101020twentyحنان فالح حسن محمد10

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

111021twenty oneدعاء طالل خلٌل عزٌز12

161228twenty eightرنا مجٌد عطٌة هجر13

121022twenty twoروٌده علً حسٌن جاسم 14

91322twenty twoرٌام علً عبد الكرٌم صالح15

8917seventeenزهراء ابراهٌم حسن جواد16

151227twenty sevenزهراء حمٌد خمٌس عل17ً

71017seventeenزٌنب احمد علً خلف18

131528twenty eightزٌنب جمعه احمد داود19

10919nineteenزٌنب جهاد حسن احمد 20

111122twenty twoسجا ماجد عبود ٌوسف21

15924twenty fourسجى برهان ابراهٌم كاظم 22

141327twenty sevenسجى مظهر مغٌر عبد هللا23

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

 بكتاب 2016-15 ورسوب بالغٌاب للعام 2015/5/13 فً 8187المرقم 

151429twenty nineشفاء احمد شهاب حمادي25

7815fifteenشفاء حافظ عوٌد فنجان26

101222twenty twoشهد اٌاد عباس كرٌم27
 فً 13068كلٌة التربٌة للبنات باالمر -نقل من الجامعة العراقٌة

2015/9/29

111223twenty threeشهد عبد الرضا عباس احمد 28

11819nineteenشهرزاد محمد كاظم حسٌن29

131326twenty sixشٌرٌن قادر محمد جاسم30

111021twenty oneصفا ظافر عبد الكرٌم احمد 31

 (ج  )شعبة 

االسم الرباعًت
الفصل

 االول

الفصل

 الثانً

السعً السنوي
المالحظات
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النحو االنكليزي: الماده  كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثانية)المرحلة 

121123twenty threeضحى اسماعٌل خلٌل حسن 32

121022twenty twoضحى عبد الرزاق عبد الواحد33
 فً 15797كلٌة التربٌة للبنات باالمر -نقل من الجامعة العراقٌة

2015/11/18

 11920twentyطٌبة محمد عمر سبع34

121123twenty threeعائشه علً سلطان عل35ً

151530thirtyعبد هللا لطٌف عبد هللا خضٌر 36

111122twenty twoعال حقً اسماعٌل37

7815fifteenعلً داود سلٌم محمد38
راسب - 2015/9/29 فً 13067كلٌة التربٌة باالمر -نقل من سامراء

2014-2015

131629twenty nineعلً محمد عاٌش مخلف 39

131124twenty fourغفران عباس خلف كاطع 40

2014/12/15 فً 4674معلمة مجازة دراسٌا باالمر 131730thirtyفائقه هادي كاظم علوان 41

عبور7815fifteenفرح كنعان داود سلمان42

151530thirtyمنتهى اسماعٌل خضٌر عباس43

71017seventeenمٌالد سعدون لطٌف سلٌم44

101020twentyهاله باسم محمد عل45ً

111223twenty threeهاله حسن وفر عبعوب46

121224twenty fourهدى مجبل حسٌن ضاٌف47

101020twentyهدٌل نوري خزعل شبٌب 48

تحمٌل ادب- 2015/12/9 فً 16811تربٌة باالمر / نقل من تكرٌت 7916sixteenهٌثم سامً علً مرجان49
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