
 (-------------ألمحادثــــــــــــة------): المادة 

(---------------ايمان رياض اديب . م------): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016- 2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثالثة)المرحلة 

كتابةرقما

مستوفًصفر0احمد عبد الرزاق هوب1ً

خمس وثاثون 171835احمد سالم ابراهٌم حسن 2

ثالث واربعون212243االء صفاء جبار احمد 3

تسع وعشرون161329امانً علً حسٌن عزاوي4

احدى وعشرون111021امانً ولٌد خالد ابراهٌم5

احدى وعشرون111021اٌات كرٌم حسٌن علً 6

2015/12/7 فً 16562تربٌة  باالمر - استضافة من تكرٌتثمان وعشرون151328اٌة ازاد امٌن رحٌم7

2015-2014راسبة بالمواد للعام عشرون101020اٌالف سلمان مراد8

ثمان وثالثون172138اٌناس علً عبد مهدي9

اربع وعشرون111324اٌه شهاب احمد حبٌب 10

سبع وعشرون141327آٌه جالل جلٌل خلٌل 11

اربع وعشرون131124تسنٌم خالد محمود محمود 12

خمس وعشرون131225جنان مظفر حسٌن نصٌف 13

عشرون101020حسٌن حسن حسٌن علً 14

خمس واربعون222345حفصه غانم كرٌم صالح 15

2015-2014راسبة بالمواد للعام احدى وعشرون111021حال غازي مجٌد خلٌل16

2015-2014راسبة بالمواد للعام ستة عشر61016حنان حمٌد علً خضٌر 17

ثمان وعشرون151328حنان خالد علً سبع 18

ثالث وعشرون111223دالل علً حسن حمد 19

2015/9/29 فً 13068تربٌة باالمر باالمر - جامعة سامراءاربع وعشرون111324رامً خلٌل ابراهٌم صالح20

اثنان وعشرون101222رحمة حسٌن علً خلٌل 21

ثالث وعشرون111223رسل شاكر محمود شهاب 22

ثالث وعشرون101323رفاه مؤٌد عدنان عباس23

اثنان وعشرون101222رفقة داود عبد هللا داود  24

ثالث وعشرون131023رفل عماد محمود ارزٌج 25

ثالث وعشرون111223رٌام عبد الرحمن محمد شكر 26

خمس وعشرون131225زٌنب حمد محمود خلف 27

2015/11/25 فً 16223تربٌة باالمر -نقل الحمدانٌةثالثون141630زٌنب ولٌد حمٌد حسن28

اثنان وعشرون101222ساجدة باسم محمد خضٌر 29

سبعة عشر11617ساره خالد علٌوي مطلك30

خمس وعشرون121325ساره محمود كرٌم مسلً 31

اربعون182240سالً جاسم حسٌن عل32ً

اثنان وعشرون121022سجى ازهر كرٌم حمٌد33

ثمان وعشرون151328سحر هاشم علً سلمان34

ست وعشرون131326شفاء ابراهٌم خلٌل اسماعٌل 35

 (ب)شعبة 

االسم الرباعًت
الفصل

 االول

الفصل

 الثانً

السعً السنوي
المالحظات

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 



 (-------------ألمحادثــــــــــــة------): المادة 

(---------------ايمان رياض اديب . م------): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016- 2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثالثة)المرحلة 

2015/11/25 فً 16221تربٌة باالمر - نقل من الحمدانٌةثمان واربعون242448شهاب احمد حمزة36

خمس وعشرون121325ضحى سلومً عباس حسن 37

عبورعشرون101020عباس عبود خمٌس سبع38

2015/11/25 فً 16222تربٌة باالمر - نقل من الحمدانٌةتسع وعشرون141529عذراء عبد هللا سمٌن احمد39

خمس واربعون222345عقٌل داود سلمان عواد 40

احدى وعشرون111021علً عامر قدوري صحو 41

2015/12/9 فً 16811تربٌة باالمر / نقل من تكرٌت احدىوعشرون101121عماد طه احمد محٌمٌد42

خمس وعشرون121325عهود عبد الستار شهاب احمد43

تسع وعشرون141529غفران هادي موسى ٌوسف 44

احدى وثالثون131831فاتن كرٌم فاضل عل45ً

احدى وعشرون111021فاطمة ثاٌر فاضل جسام 46

تسع وثالثون182139فاطمه علً جواد كاظم47

ست وثالثون181836فاطمه علً شهاب عاشور 48

ثالثون151530فاطمه محمد حسن علً 49

ثمان وثالثون162238فٌحاء ثامر جوامٌر كرج50ً

2015/11/29 فً 16345تربٌة باالمر -نقل سامراءاثنان وعشرون111122قاسم هاشم جبار حمٌد 51

تسع وعشرون151429قٌصر سعد عبد عل52ً

ثالث وثالثون161733محمد خالد ناصر حسن 53

تسع عشرون141529مصطفى حازم حاتم عباس54

تسع وعشرون141529مقداد كاظم عبود سبع 55

صفر0منذر حارث كاظم 56
 2015/12/14 فً 17069تربٌة باالمر / نقل من تكرٌت 

2016/2/2   فً 2180وتاجٌل اول باالمر 

اربع وعشرون121224مها محارب عبد هللا محمد57
 فً 16220تربٌة بنات باالمر - استضافة من تكرٌت

2015/11/25

اثنان واربعون202242نائل جبار مصطاف سلمان 58

ثالث وثالثون161733نبراس علً مهدي عبٌس 59

سبع وعشرون131427نهاد غٌالن ناجً موسى60

اثنان وعشرون111122نهى سعٌد عبد الحمٌد ابراهٌم 61

اربعون182240نور اسماعٌل جلٌل اسماعٌل 62

ست واربعون222446نور سلمان محمد محمود 63

اثنان وعشرون101121نور عدنان صكبان خضٌر 64

احدى وثالثون151631هدى جواد حٌدر مجٌد65

الغاء اشستضافةصفر0هدٌر عباس محمد شكر66

مستوفٌةصفر0وسناء سعٌد مصطفى 67

مستوفٌةصفر0وفاء احمد شكور68

ثالث وعشرون111223وفاء عطٌة محمود حسٌن 69

احدى وثالثون141731والء جاسم محمد محمود 70

صفر710

صفر720

صفر730

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 


