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كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016- 2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثالثة)المرحلة 

كتابةرقما

فقط ثالثة وثالثون 112233احمد هادي عبد هللا حسن 1

فقط ثالثة وثالثون 122133اسماء سامً رحٌم نجم2

معلمة مجازة دراسٌافقط ثالثة وثالثون 132033اسماء طالب عٌسى محمد3

فقط ثالثة وثالثون 122133اسٌا علً مهدي جواد 4

فقط أربعة وثالثون 112334اسٌل جاسب مظلوم احمد 5

فقط واحد وثالثون 121931االء مظهر عبدال6

فقط ستة وعشرون 71926انمار حمد اسماعٌل حسن7
 2015/10/13 فً 13809تربٌة باالمر-نقل من سامراء

وعبور

2015/12/24 فً 17603تربٌة باالمر - نقل من تكرٌت فقط ثمانٌة وعشرون 111728باسم وادي جواد منصور8

فقط ثمانٌة وعشرون 111728جاسم محمد صالح سالم9

فقط ثالثة وثالثون 112233حسٌن راضً عبد الحسٌن 10

فقط ثمانٌة وثالثون 152338حنان مؤٌد صادق محمد 11

الغاء استضافةحنٌن عباس سلمان جاسم12

فقط ستة وثالثون 142236رانٌا نجم عبد هللا حمٌد 13

فقط أربعة وثالثون 122234رانٌه صالح محل جلٌب 14

فقط تسعة وثالثون 162339رشا حراز محً مجٌد 15

فقط سبعة وثالثون 142337رغد جاسم حسٌن مهدي16

فقط تسعة وثالثون 162339رفل فٌض هللا سلطان عبد 17

فقط ثالثة وثالثون 132033رفٌف فؤاد جواد علً 18

2015/9/29 فً 13067كلٌة التربٌة باالمر -نقل من سامراءفقط ثمانٌة وعشرون 62228رؤى محمد حمٌد19

الغاء استضافةرٌام موفق محمود هدو20

الغاء استضافةزبٌدة محمد مجٌد21

فقط ثالثون 111930زٌنب مجٌد حمدان عل22ً

فقط سبعة وعشرون 91827زٌنب محمد راضً ناٌف 23

اثنى عشر6612سالً غزوان داود24

فقط خمسة وثالثون 142135سجاد جاسم محمد بسام 25

فقط ثالثة وأربعون 212243سجى سالم ٌحٌى حسن 26

فقط خمسة وثالثون 132235سجى ودود كمال سعٌد27

سعد عدنان عبد هللا 28
-15 ورسوب بالغٌاب للعام 2015-2014راسب بالمواد للعام 

5326 بكتاب امانة المجلس 2016

2015/5/13 فً 8187رسوب بالغٌاب باالمر االداري المرقم شروق محسن عناد 29

فقط ثالثة وثالثون 112233صفا سعد حسٌن سلٌم 30

فقط ستة وثالثون 132336صفا عبد العزٌز علً داود 31

فقط ثالثة وثالثون 122133صفاء فائق عبد هللا موسى 32

2016/2/21 فً 2811نقل الى تربٌة ابن رشد باالمر ضحى سالم حسن زركوش33

فقط ثمانٌة وثالثون 152338ضحى ضٌاء الدٌن حسٌن  34

فقط أربعة وثالثون 132134ضحى عبد الودود علً مال هللا 35

 (أ  )شعبة 

االسم الرباعًت
السعً السنوي الفصل

 االول

الفصل

 الثانً
المالحظات
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                      (المحادثة): المادة 

(هند تحسين حميد.م): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016- 2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثالثة)المرحلة 

فقط أربعة وثالثون 122234ضحى عدنان غرٌب ول36ً

فقط سبعة وثالثون 162137ضحى وصفً عبد الكرٌم 37

فقط أربعون 172340عباس مشعان كاظم فحل38

فقط سبعة وعشرون 91827عبد الهادي عواد خلف حمد 39

فقط ثمانٌة وثالثون 172138عال محمود مجٌد خلف 40

فقط اثنان وثالثون 131932عالء ابراهٌم خلٌل بحر 41

2015/11/3 فً 14817نقل من تكرٌت تربٌة باالمر فقط ثمانٌة وعشرون 91928علً محٌا حسن 42

عبور-2015/10/7 فً 13448تربٌة باالمر -نقل من سامراءفقط تسعة وعشرون 82129عمار جمعة صالح43

فقط ثمانٌة عشر 51318عمر منعم فالح كٌطان 44

فقط أربعة وثالثون 132134غفران علً صباح رشٌد 45

فقط اثنان وثالثون 112132غٌث موسى جمال داود 46

فقط تسعة وثالثون 162339فاتن احمد تحسٌن احمد47

فقط ثالثون 92130فاتن حسن علً مراد48

فقط ستة وثالثون 152136فاطمه عامر ذٌاب محمد 49

فقط خمسة وثالثون 142135فاطمه عبد الكرٌم احمد خمٌس50

فقط واحد وثالثون 112031فاطمه مال جاسم شاكر محمود 51

مستوفًقصً جاسم محمد 52

فقط اثنان وأربعون 192342مروه ابراهٌم خلٌل ابراهٌم 53

فقط اثنان وثالثون 112132مرٌم نعٌم فهد عبد هللا 54

فقط واحد وثالثون 112031نادٌه احمد علً كاظم 55

فقط أربعون 172340نبا عماد محمود حسن 56

فقط اثنان وثالثون 112132نبأ ٌوسف ابراهٌم ناصر57

فقط سبعة وثالثون 172037نداء عبد االله سامً حسٌن 58

فقط ستة وثالثون 152136ندى نعمان ثابت نعمان 59

فقط أربعة وأربعون 212344نور الهدى خٌون محمود زهو 60

فقط أربعة وثالثون 132134هبه حسن فهد عواد61

فقط تسعة وعشرون 82129هبه كامل مالك سعٌد62

فقط ثمانٌة وثالثون 152338هدى شامل عبٌد محمد 63

فقط ستة وثالثون 152136هوازن طاهر صٌهود شالل64

فقط خمسة وثالثون 142135ورود جاسم محمد مهدي 65

فقط سبعة وثالثون 162137وسن عدنان حسن علً 66

فقط سبعة وثالثون 142337وسن هادي صالح سلمان 67

2015/12/24 فً 17603تربٌة باالمر -نقل من تكرٌتفقط سبعة وعشرون 62127وئام اٌوب حاتم احمد 68

فقط سبعة وعشرون 91827صالح ضٌاء هادي69

صفر700

صفر710

صفر720

صفر730
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