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كتابةرقما

واحد واربعون202141احمد خالد احمد حسٌن 1

مستوف0ًاحمد عبد الكرٌم حسن علً 2

2015/11/25 فً 16218الغاء استضافة باالمر 0احمد مدحً محمد عواد3

ثالثة وثالثون151833احمد وهاب سرحان4
- 2015/12/9 فً 16811تربٌة باالمر /  نقل من تكرٌت 

تحمٌل نحو وصوت

سبعة وثالثون181937ارٌج عدنان غٌدان محمد 5

ثالثون121830استبرق منصور خضٌر6

ستة وثالثون181836اسماء صالح مهدي ٌاسٌن7

اربعون202040افراح حسن جدوع ٌاسٌن8

اربعة وثالثون161834امنٌة فاضل علً حسٌن 9

واحد واربعون212041اٌات توفٌق خلف ابراهٌم10

سبعة واربعون232447اٌة عبد الحافظ حسٌب وهٌب11

0اٌالف جاسم علً مبارك12
- من تكرٌت 2015/12/22 فً 17478الغاء استضافة باالمر 

تربٌة

2015/11/3 فً 14823تربٌة بنات باالمر / نقل من تكرٌتاربعة وثالثون161834اٌالف عماد احمد مصطفى 13

ستة وثالثون181836حسٌن صبحً صالح فرج14

ستة وثالثون171936حنٌن خالد حمودي جاسم 15

تسعة وثالثون192039حنٌن عبد الرحمن عبد الستار16

ثمانٌة وثالثون182038حنٌن ماهر حمود علوان 17

خمسة واربعون222345خالد فلٌح حسن علوان18

ستة وثالثون162036دعاء حسٌن كامل19
 فً 14014كلٌة التربٌة للبنات باالمر -نقل من تكرٌت

2015/10/19

ثمانٌة وثالثون182038دٌار دٌاب زوراب هٌاس20

تسعة وثالثون192039دٌما كاظم محمد عبد الرزاق21

واحد واربعون212041رشٌد حمٌد حسٌن بكر22

اربعة وثالثون161834رنا زٌاد ذٌاب سلمان 23

تسعة وثالثون192039رندة مهند عدنان محمد 24

ثالثة وثالثون151833زهراء حافظ رشٌد حمد25

خمسة وثالثون181735زٌنب علً غازي عبد26

ثمانٌة وثالثون182038زٌنب قاسم كرٌم مهدي 27

2015/11/3 فً 14810تربٌة باالمر -استضافة من تكرٌت ثالثة وثالثون141933سارة خالد مهدي ابراهٌم 28

اربعة وثالثون161834سارة طه خلٌل ابراهٌم 29

تسعة وثالثون192039سالً كرٌم محمد محمود 30

اربعون202040سراج احمد علوان عٌدان 31

اثنان وثالثون171532سمٌر حامد علً محمود 32

ثالثة وثالثون171633شذى حقً اسماعٌل حمٌد 33

ثمانٌة وثالثون182038شفاء رشٌد مصطاف جاسم34

ستة وثالثون181836شهد جمال شهاب احمد 35

 (ج  )شعبة 

االسم الرباعًت
الفصل

 االول

الفصل

 الثانً

السعً السنوي
المالحظات

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 



التدرٌسً (محادثة): المادة 

(منى حسٌب هوٌد): 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

قسم اللغة االنكلٌزٌة
صباحً (الثالثة)المرحلة 2016- 2015درجات السعً السنوي 

سبعة وثالثون172037شٌماء سعد جاسم محمد36

مستوف0ًصالح ضٌاء هادي37

اربعون202040صفا قٌس فتاح مخلف 38

اثنان واربعون212142صفا هادي شكر محمود 39

ثالثة واربعون212243صفاء حسٌن صاهود صحو40

ثمانٌة وثالثون182038ضحى زهٌر مخٌبر حسٌن 41

ثالثة وثالثون161733ضحى هزبر حسٌن وادي42

اربعون202040عبد الحافظ حامد طالك عنكوش43

واحد وعشرون101121عبد الكرٌم انور عبد الكرٌم 44

واحد وعشرون111021عبد الهادي كنعان مطلك كاظم45
 فً 17737تربٌة باالمر - نقل من جامعة تكرٌت

2015/12/27

سبعة وثالثون181937عبٌر عدنان صالح اسعد46

اربعة وثالثون151732عبٌر فهد سبع خمٌس47
 فً 16220تربٌة بنات باالمر -استضافة من تكرٌت

عبور- 2015/11/25

ثالثة وثالثون161733عدنان احمد طه حمٌد 48

اربعة واربعون222244علً حسٌن ذٌاب علً 49

اربعون202040عمر صعب عزواي صالح 50

خمسة واربعون222345فاطمة عثمان ابراهٌم كاظم 51

ستة وثالثون171936مأثر عماد عادل رشٌد 52

عشرون11920محمد خلٌل ابراهٌم 53
 فً 14802تربٌة باالمر - تمدٌد استضافة من سامراء

عبور؟؟؟؟- 2015/11/3

اثنان واربعون202242مروة علً رحٌم غاٌب 54

ثمانٌة وثالثون191938مرٌم احسان فلٌح حمٌد55

سبعة وثالثون181937مرٌم باسم فاضل داود56

ثمانٌة وثالثون182038منار موفق عبود لفته57

اربعون202040مها عبد هللا حسٌن خمٌس 58

ثمانٌة وعشرون101828مها علوان عبد الرزاق 59

واحد واربعون212041موج باسم حسن عل60ً

اربعة وثالثون151934مٌسم احمد عطا هللا حسٌن 61

خمسة وثالثون161935نادٌه نشأت عزت نجم 62
و تمدٌد استضافة من سامراء 2015-2014راسبة  للعام 

2015/10/7 فً 13448باالمر 

اثنان وثالثون131932نبأ سامً عبد عبود63

خمسة وثالثون171835هاجر عالء عرٌبً سبع 64

ثمانٌة وثالثون201838هبه خالدعبود مهدي65

ثالثون121830همام رباح عمر عبد العظٌم66

واحد وعشرون111021هند هشام محمد خلف 67

ستة وثالثون171936هٌا تكلٌف موازي عبد هللا 68

خمسة وثالثون171835وهب صاحب ناج69ً

اربعة واربعون212344ٌونس حسٌن علً حسٌن 70
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