
 (علم اللغة  ): المادة 

(ايمان رياض اديب . م ): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الرابعة)المرحلة 

كتابةرقما

فقط ستة وعشرون 141226ارشد رحمان محمود حسٌن 1

فقط أربعة عشر 9514اسماء جاسم محمد هادي 2

فقط اثنان وعشرون 14822اسماء محمود احمد3
فً 14810تربٌة باالمر / استضافة من تكرٌت 

2015/11/3

فقط أربعة عشر 6814اشجان حسٌن عطٌه جواد 4

فقط ثمانٌة عشر 10818انس احمد نوري حسٌن 5

فقط خمسة وعشرون 131225اٌالف هٌثم صادق عبد علً 6

فقط واحد وثالثون 151631اٌمان قٌس تعبان طالب7

فقط سبعة عشر 8917براء منهل متعب حمٌد 8

فقط ستة عشر 9716بشٌر طه طعمه 9

فقط ثالثون 161430تقوى فرحان رحمان ول10ً

فقط أربعة وعشرون 141024جنان شهاب احمد 11
فً 14810تربٌة باالمر / استضافة من تكرٌت 

2015/11/3

فقط ثالثة وعشرون 101323جوانه مصطفى احمد12
فً 14810تربٌة باالمر / استضافة من تكرٌت 

2015/11/3

فقط ستة عشر 7916حسٌن قاسم خلٌل خمٌس13

فقط عشرون 91120حٌدر سالم سعدون وكاع 14

فقط تسعة وعشرون 131629دعاء خوالن خلف عبد هللا15

فقط سبعة عشر 11617دعاء سلمان وهٌب محمود 16

فقط سبعة عشر 9817رحمة عبد الكرٌم عبد الخالق 17

فقط ثالثة وعشرون 15823رسل فلٌح حسن حمٌد 18

فقط أربعة عشر 7714رقٌة عبد االمٌر داود سعٌد 19

فقط واحد وعشرون 111021رندة طارق وهٌب عبد علً 20

فقط ستة وثالثون 181836روٌده عدنان جسام حمادي21

فقط تسعة عشر 71219زٌنب حٌدر جاسم حسٌن22
فً 14810تربٌة باالمر / استضافة من تكرٌت 

2015/11/3

فقط خمسة وعشرون 131225زٌنب عماد احمد بدر 23

فقط ستة عشر 10616سرى ولٌد علً قنبر24

فقط اثنان وعشرون 14822سمٌه ٌاس صالح دواي25

فقط أربعة عشر 8614شفاء عباس صالح 26

فقط واحد وعشرون 12921شلٌر شفً مام27ً
فً 14810تربٌة باالمر / استضافة من تكرٌت 

2015/11/3

فقط ثمانٌة وثالثون 191938صبا محمد فرهود غضٌب 28

فقط ستة عشر 9716صفاء علً حسٌن خضٌر 29

فقط أربعة وثالثون 171734عباس فاضل جاسم 30

 (أ  )شعبة 

االسم الرباعًت
السعً السنوي الفصل

 االول

الفصل

 الثانً
المالحظات

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 



 (علم اللغة  ): المادة 

(ايمان رياض اديب . م ): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الرابعة)المرحلة 

فقط اثنان وعشرون 101222عبد هللا عبد الوهاب ابراهٌم31

فقط ثمانٌة عشر 11718فاطمة عباس محمد حسٌن 32

عبورفقط سبعة عشر 9817فرح محمد سعدي حسن 33

فقط عشرون 101020محاسن محمود خلف حسٌن34

فقط خمسة عشر 8715محمد ظاهر احمد 35

فقط واحد وعشرون 101121مرٌم فٌصل احمد ٌاسٌن36

فقط خمسة وعشرون 121325مظر خضٌر عباس 37

فقط أربعة وعشرون 141024مٌسون تائه داود سلٌم 38

فقط سبعة عشر 9817نادٌن علً مالك حمٌد 39

فقط ثالثة وعشرون 121123نداء جاسم حسٌن عباس 40

فقط عشرون 12820نهله خلف سلمان خلف 41

فقط سبعة عشر 11617نور حسن علً عباس42

فقط ثالثة عشر 7613نورهان ماهر فاضل كاظم 43

فقط ستة وعشرون 141226هبه نادر عبد علوان 44

فقط ستة وعشرون 141226هدى احمد عبد الرحمن محمود45

فقط خمسة وثالثون 181735هدى قاسم عبود حمزه 46

صفر470

صفر0المسائ48ً

فقط أربعة عشر 7714رسول احمد جار هللا49

صفر500

صفر510

صفر520

صفر530

صفر540

صفر550

صفر560

صفر570

صفر580

صفر590

صفر600

صفر610

صفر620

صفر630

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 



 (علم اللغة  ): المادة 

(ايمان رياض اديب . م ): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الرابعة)المرحلة 

كتابةرقما

فقط ثالثون 171330اسامة اسماعٌل ابراهٌم جاسم1

فقط ثمانٌة عشر 10818اسراء عالوي كاظم عبد 2

فقط ستة وعشرون 151126اسٌل محمد جامل حسٌن 3

فقط تسعة وعشرون 151429االء خالد علً ٌوسف 4

فقط تسعة وعشرون 131629انفال جمٌل ابراهٌم حسن 5

فقط خمسة وعشرون 141125اٌات محمد رضا عبد هللا 6

فقط أربعة وعشرون 131124اٌالف شرٌف عبد المحسن  7

فقط أربعة عشر 8614بكر داود سلٌمان 8

فقط سبعة وعشرون 171027جواهر مرهج ناصر محمد 9

2015-2014راسب بالمواد للعام صفر0حسن عبد حسن احمد 10

فقط ستة وعشرون 121426حنٌن سمٌر حسٌن علً اكبر11

فقط أربعة عشر 7714حنٌن محمود عبد الهادي12

فقط ستة وعشرون 121426دٌنه داود سلمان حسن 13

فقط عشرون 101020رغد خالد احمد مجٌد 14

فقط ثمانٌة عشر 9918روكان زنزل صالح مهدي15

فقط اثنان وعشرون 13922زٌنب حامد كامل حسٌن 16

فقط سبعة وعشرون 151227زٌنب علً حسٌن محمد 17

فقط أربعة وعشرون 101424زٌنب محارب محمود قدوري18

فقط خمسة وعشرون 101525سارة حامد حسٌن عباس19

فقط أربعة وعشرون 121224سارة سمٌر خضٌر عباس20

فقط واحد وثالثون 131831ساره حسٌن فرمان رحمان21

فقط ستة وعشرون 111526ساره خٌري عباس حسٌن 22

فقط ستة وعشرون 141226ساره طالب حسٌن حمد 23

فقط ثالثون 151530سجى خضٌر راضً خضٌر 24

فقط ثالثة وعشرون 91423سحر حامد غاوي شهاب 25

فقط ثالثة وعشرون 131023سرور غازي محمد حسن 26

2015-2014راسب بالمواد للعام صفر0سعد عبد علوان كاظم27

فقط ثالثون 151530شهد باسل جبار عبد الواحد 28

فقط تسعة وعشرون 141529شٌرٌن هادي جمعة نوري29

فقط خمسة وعشرون 121325شٌماء عماد عبد الحمٌد30

 (ب)شعبة 

االسم الرباعًت
الفصل

 االول

الفصل

 الثانً

السعً السنوي
المالحظات

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 



 (علم اللغة  ): المادة 

(ايمان رياض اديب . م ): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الرابعة)المرحلة 

فقط سبعة عشر 9817عروبة عبد الكرٌم رشٌد حبٌب31

فقط تسعة عشر 91019عقٌل سامً حسٌن عل32ً

فقط ثمانٌة وعشرون 141428فرات محمد هزاع كنو 33

فقط أربعة عشر 7714مثنى كرٌم محٌسن عل34ً

فقط أربعة وثالثون 171734محمد سالم طه ٌاسٌن 35

فقط ثمانٌة وعشرون 181028محمد عبد الكرٌم احمد حمود36

فقط عشرون 101020مروه جواد كاظم 37

صفر0مروه قحطان مصطفى عباس38
 فً 2483 باالمر 2015-2014تاجٌل اول للعام 

2015/2/2

فقط خمسة وثالثون 181735مرٌم ساجد محمود مجٌد 39

فقط أربعة وعشرون 15924مرٌم طالب سلمان خلف 40

فقط عشرون 11920منار سعد جواد كاظم 41

فقط ستة وعشرون 101626نبا حمٌد عبد علً 42

فقط اثنان وعشرون 111122نبا خضٌر حٌدر محسن 43

فقط ثالثة وعشرون 131023نبراس حمزه عباس حسن 44

فقط أربعة وعشرون 121224هاله ثائر لطٌف45

فقط ستة وعشرون 121426هداٌه حمٌد سلمان مظلوم 46

فقط سبعة وعشرون 141327هدى ٌوسف محمد ولً 47

فقط ستة عشر 10616هند هاشم عبٌد عباس48

عبورفقط خمسة عشر 9615لٌث مطٌع مهدي49

عبورفقط تسعة عشر 11819مروه محمد ابراهٌم شرٌف 50

عبورفقط ثمانٌة عشر 81018اسماعٌل عباس عبد الكرٌم 51

فقط أربعة عشر 7714ابتهال رشٌد ابراهٌم رحٌم52
 فً 13448تمدٌد استضافة من تكرٌت باالمر 

2015/10/7

صفر0مصطفى عباس سعد53
 ورسوب بالغٌاب 2015-2014راسب بالمواد للعام 

5326 بكتاب امانة المجلس 2016-15للعام 

فقط خمسة وعشرون 141125اسراء محمد سلمان كرٌم 54

فقط ستة عشر 9716ام البنٌن محسن علً عطٌه55

فقط عشرون 101020امل عزٌز محمد ظاهر56

فقط أربعة وثالثون 161834امنة وهبً كرٌم احمد 57

فقط واحد وعشرون 91221اٌمان ستار وهاب امٌن 58

فقط اثنان وعشرون 121022براء ناظم هادي جامل 59

فقط ستة وعشرون 141226بلسم حسٌن صالح مهدي60

2015/11/29 فً 16345تربٌة باالمر -نقل سامراءفقط عشرون 91120بهاء عبد هللا  طالك جال61ً

فقط واحد وثالثون 161531جنان سلمان عبد الستار محمد 62

فقط عشرون 13720حنان تحسٌن كرٌم عبد 63

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 



 (علم اللغة  ): المادة 

(ايمان رياض اديب . م ): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016-2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الرابعة)المرحلة 

فقط أربعة وعشرون 141024حنان سلمان عبد الستار محمد 64

فقط اثنان وعشرون 101222خدٌجة عبد هللا مجٌد خلف65

فقط ثالثون 161430ربٌة جبار ابراهٌم حمادي66

فقط اثنان وثالثون 141832زبٌده فالح برع حسن 67

فقط سبعة وعشرون 131427زٌنب ابراهٌم سعٌد محمد 68

فقط ثالثة وثالثون 161733سجى مطشر زٌدان خلف 69

فقط خمسة عشر 10515سهٌر عمر عبد الحمٌد حسٌن70

فقط عشرون 12820شهد عبد الكرٌم هادي سلمان 71

فقط خمسة وثالثون 171835شهد قاسم فرج لطٌف 72

فقط ثالثة وثالثون 171633ضالل محمد عباس عنب73

فقط سبعة وعشرون 151227عبٌر فاروق حمو احمد 74

فقط ستة وعشرون 111526عبٌر مؤٌد متعب عبود75

فقط ستة وثالثون 181836عبٌر هادي مخٌف حسٌن 76

فقط ثمانٌة وعشرون 131528عذراء جاسم محمد عبد هللا 77

فقط ستة عشر 8816عمار حامد كاظم عطٌة78
 فً 17737نقل من تكرٌت كلٌة التربٌة باالمر 

2015/12/27

فقط أربعة عشر 7714فاطمة عباس خضٌر عباس79
 فً 13448تمدٌد استضافة من تكرٌت باالمر 

2015/10/7

فقط ستة وثالثون 191736فاطمة محمد احمد دروٌش80

فقط أربعة وعشرون 101424فضٌلة سفٌان غازي  81

فقط ستة وعشرون 151126لقاء عبد الهادي حسٌن هادي82

فقط واحد وثالثون 171431منى طاهر حسن محمد 83

فقط أربعة عشر 7714منى محمد ظاهر محمد 84

فقط اثنان وعشرون 111122مها خالص محمد سهٌل 85

فقط ثالثة وثالثون 151833نادٌه عبد العزٌز نصٌف جاسم 86

فقط خمسة وثالثون 171835هاله قحطان داود موسى 87

فقط سبعة عشر 10717هدى مجٌد جار هللا شرٌدة88

فقط ثالثة وعشرون 111223والء فاضل احمد مصطفى 89

صفر0هدى توفٌق جاسم رٌس90
 فً 14857انهاء استضافة باالمر االداري 

2015/11/3

فقط ثمانٌة عشر 10818مروان صفاء رضا 91
 فً 14801تربٌة باالمر -استضافة من تكرٌت

2015/11/3

فقط تسعة عشر 11819ٌوسف ادهام احمد92
 فً 17737نقل من تكرٌت كلٌة التربٌة باالمر 

2015/12/27

صفر930

صفر940

صفر950

صفر960

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 


