
(حقوق  ): المادة 

(د ظافر.م ): التدرٌسً

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

قسم اللغة االنكلٌزٌة

 2016- 2015درجات السعً السنوي 

صباحً (االولى)المرحلة 

كتابةرقما

فقط ثالثة وعشرون 101323احمد محمد حبٌب محمد1

فقط ستة وثالثون 181836اسراء نعمة محمد اسماعٌل2

2015/2/2 فً 2483 باالمر 2015-2014تاجٌل اول للعام فقط خمسة وثالثون 181735افراح هادي حسٌن علٌوي 3

فقط ثمانٌة وعشرون 121628افراح ٌوسف جاسم محمد4

فقط ثالثة وثالثون 161733امانً خلٌل ابراهٌم عبٌد5

فقط ثالثة وثالثون 161733اٌمان حسٌن عبد هللا حسٌن6

فقط ثالثون 121830اٌمان محمد ٌاسٌن حمٌد7

فقط ستة وثالثون 181836اٌه محمد عبد احمد8

فقط واحد وثالثون 181331تقوى اٌهاب اكرم رعٌد9

2016/4/18 فً 5791ترقٌن قٌد بكتاب امانة المجلس صفر0حاتم محً الدٌن حاتم شهاب10

فقط اثنان وعشرون 111122حسن فارس خرموش عل11ً

فقط تسعة وعشرون 141529حفصه عمر صالح محمد12

فقط أربعة وثالثون 151934دعاء فٌصل كاظم عارف13

2016/4/18 فً 5791ترقٌن قٌد بكتاب امانة المجلس صفر0دٌنا رامز صبري مجٌد 14

فقط ثالثة وثالثون 151833رسل سعد فاضل لطٌف15

فقط أربعة وعشرون 131124رواء علً حسٌن علوان16

فقط أربعة وثالثون 171734زهراء احمد هادي ناصر17

فقط ثمانٌة وعشرون 131528زهراء عباس محمد سلطان18

فقط اثنان وثالثون 141832زٌنب سعدون احمد علٌوي19

فقط ثمانٌة وعشرون 121628ساره احمد عبد عباس20

فقط إثنى عشر 6612سامر محمد حسن عبود21

فقط ثالثون 141630سجى فارس راضً عباس22

فقط أربعة وثالثون 171734سحر جلٌل اسماعٌل رجٌه23

فقط أربعة وثالثون 181634سرى رباح جمٌل ٌاسٌن24

فقط ستة وعشرون 121426سوزان دٌار عبد الرحمن25

2016/1/28 فً 1890كلٌة التربٌة باالمر -استضافة من سامراءفقط سبعة وعشرون 121527شهد مهدي نجم عبد الوهاب26

فقط اثنان وثالثون 141832شهله محمد اسماعٌل محمود27

فقط سبعة وعشرون 121527عبد هللا عدنان اسكندر جاسم28

فقط واحد وعشرون 101121عماد علً محمد خلٌفة29

 (أ  )شعبة 

االسم الرباعًت
السعً السنوي الفصل

 االول

الفصل

 الثانً
المالحظات
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(حقوق  ): المادة 

(د ظافر.م ): التدرٌسً

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

قسم اللغة االنكلٌزٌة

 2016- 2015درجات السعً السنوي 

صباحً (االولى)المرحلة 

فقط أربعة وثالثون 171734غفران ولهان خزعل سلمان30

فقط خمسة وثالثون 171835فاطمه مصطفى محمد 31

فقط أربعة وثالثون 161834محمد قاسم غالب رشٌد32

فقط ثالثة وثالثون 161733مرٌم خلٌل علً خلٌل33

فقط تسعة وعشرون 161329نادٌه بكر مهدي حسن34

2016/1/12 فً 650اوائل معاهد باالمر فقط ستة وثالثون 181836نجالء محمد ٌاسٌن جباره35

فقط اثنان وثالثون 181432نشعة احمد رشٌد جسام36

فقط ستة وعشرون 121426نور الهدى صباح لفته جاسم37

2016/1/12 فً 662باالمر االداري - تعلٌم موزايفقط واحد وثالثون 161531نور هاشم ابراهٌم كاظم38

2016/1/11 فً 531نقل الى قسم التارٌخ باالمر صفر0نورا قاسم مسعود منصور39

فقط ثالثون 171330هدى اٌاد حسٌن نجم40

فقط أربعة وثالثون 181634هدى حسن علً حسن41

فقط ثالثون 171330ٌاسر عمار فلٌح حسن42

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 



(حقوق  ): المادة 

(د ظافر.م ): التدرٌسً

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

قسم اللغة االنكلٌزٌة

 2016- 2015درجات السعً السنوي 

صباحً (االولى)المرحلة 

كتابةرقما

فقط اثنان وثالثون 151732استبرق عدنان عبد القادر 1

معلمة مجازة دراسٌافقط اثنان وثالثون 151732اسراء غازي رشٌد غزال2

11فقط خمسة وعشرون 121325اسٌا مزاحم حمدي حسن3

فقط خمسة وعشرون 121325اسٌل رجب حمادي جابر4

فقط اثنان وثالثون 161632اٌالف ولٌد محمد زٌدان5

فقط خمسة وعشرون 141125اٌه احسان متعب مهدي6

فقط سبعة وعشرون 161127اٌه طاهر فرمان سلمان7

فقط أربعة وثالثون 191534تهانً طارق عبد الجبار 8

فقط تسعة وعشرون 151429جنان مازن محمد عباس9

صفر0حمزه طه ٌاسٌن عبد علً 10
ج / لقبوله كلٌة اللغات2016/3/24 فً 4459ترقٌن قٌد بكتاب باالمر 

اربٌل-صالح الدٌن

فقط تسعة وعشرون 121729حنان عدنان احمد سلطان11

فقط ثالثون 141630دعاء عبد الكرٌم محمد عباس 12

صفر0دعاء عٌدان عل13ً
 2016/1/31 فً 2017تربٌة بنات باالمر -اسضافة من تكرٌت

5326 بكتاب امانة المجلس 2016-15ورسوب بالغٌاب للعام 

فقط اثنان وثالثون 161632دموع علً محمود عبد14

فقط واحد وثالثون 151631رند عماد عبد المطلب صالح15

فقط واحد وعشرون 91221رؤى متعب منصور صالح16

فقط ثمانٌة وعشرون 121628زهراء زٌد جٌاد سبع17

فقط ثالثون 141630زهراء عماد حسٌب 18

فقط خمسة وثالثون 171835زٌنب محمود حسن صادق19

فقط ثمانٌة وعشرون 121628ساره احمد مجول حمد20

فقط اثنان وثالثون 161632سحر ستار بدر رمح21

فقط واحد وثالثون 161531سحر ٌاس خلٌل ابراهٌم22

2016/1/11 فً 531نقل الى قسم الجغرافٌة باالمر صفر0سٌف باسم كامل حسن23

فقط أربعة وثالثون 161834شهد صباح مهدي جاسم24

فقط ثالثون 161430ضحى محمد نافع محمد25

فقط ستة وثالثون 181836عذراء صباح عبد الخالق رشاد26

فقط ثمانٌة وعشرون 141428غاده عبد الحسٌن محمد 27

كلٌة التربٌة- استضافة من االنبار فقط اثنان وثالثون 181432فرقد هاشم محمد عبد الوهاب28

5326 بكتاب امانة المجلس 2016-15رسوب بالغٌاب للعام صفر0فٌلٌب ثامر ٌشوع جرجٌس29

فقط ثمانٌة عشر 13518كوثر عمار موسى ماهود30

 (ب)شعبة 

االسم الرباعًت
الفصل

 االول

الفصل

 الثانً

السعً السنوي
المالحظات
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(حقوق  ): المادة 

(د ظافر.م ): التدرٌسً

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

قسم اللغة االنكلٌزٌة

 2016- 2015درجات السعً السنوي 

صباحً (االولى)المرحلة 

2016/4/18 فً 5791ترقٌن قٌد بكتاب امانة المجلس صفر0محمد هادي جاسم محمد31

فقط ثالثون 161430مروج ٌوسف احمد نصٌف32

صفر0مروه جلٌل عارف حسٌن33
 2016-15 ورسوب بالغٌاب للعام 2015-2014راسبة بالمواد للعام 

5326بكتاب امانة المجلس 

فقط خمسة وثالثون 191635مرٌم احمد كاظم ٌاسٌن34

فقط أربعة وعشرون 101424مصطفى قاسم محمد سلمان35

صفر0مٌساء محمد ظاهر محمد36
 2015/2/2 فً 2483 باالمر 2015-2014تاجٌل اول للعام 

5326 بكتاب امانة المجلس 2016-15ورسوب بالغٌاب للعام 

فقط سبعة وعشرون 161127نبا سامً سلمان حسون37

فقط أربعة وثالثون 161834نها وهٌب غفوري ابراهٌم38

فقط سبعة وثالثون 181937نور حازم محمد سلمان39

فقط اثنان وثالثون 141832نورة احمد ٌاسٌن حسن40

فقط اثنان وثالثون 161632ورود عبد الحسٌن متعب41

فقط ستة وعشرون 121426ٌحٌى محمد ظاهر حبٌب42

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 



(حقوق  ): المادة 

(د ظافر.م ): التدرٌسً

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

قسم اللغة االنكلٌزٌة

 2016- 2015درجات السعً السنوي 

صباحً (االولى)المرحلة 

كتابةرقما

دور ثالث- قبول مركزيفقط أربعة وعشرون 121224احمد رشٌد ابراهٌم خلف1

فقط ستة وثالثون 181836ارٌج علً حاتم شمس2

فقط تسعة وعشرون 171229اسراء اسماعٌل ٌاسٌن بحر3

فقط ثالثون 141630اشجان حسٌن عٌسى عباس4

فقط واحد وثالثون 141731اطٌاف ثامر ابراهٌم حمٌد5

فقط ثمانٌة وعشرون 161228اٌه رافع صبحً فتح6ً

فقط تسعة وعشرون 151429دعاء خلٌل ابراهٌم دهش7

فقط سبعة وعشرون 141327دٌانا عبد الحمٌد محمود خمٌس8

فقط أربعة وثالثون 181634رنده محمد عناد محمد9

فقط سبعة وعشرون 141327رٌام مهدي جسام محمد10

فقط ثالثة وثالثون 151833زهراء سلمان رحمن ول11ً

فقط ثمانٌة وعشرون 141428زهراء كامل احمد موسى12

فقط ثالثون 161430زٌنه حٌدر عباس محمود13

فقط واحد وثالثون 141731ساره قاسم عبد االمٌر هاشم14

الوجبة الثانٌةفقط سبعة وعشرون 141327سجى ناظم جعفر عباس15

فقط اثنان وثالثون 161632سجى ٌوسف مجول صالح16

فقط ثالثة وثالثون 181533سحر منذر شهاب احمد17

الوجبة الثانٌةفقط ثالثون 151530سعاد علً جاسم محمد 18

فقط ثالثة وعشرون 111223سمٌه عباس علً حمٌد19

فقط تسعة وعشرون 151429شذى ثعبان خلف عل20ً

فقط اثنان وثالثون 181432شهد حسٌن احمد علوان21

فقط أربعة وثالثون 181634شهد عبد الرحٌم ابراهٌم كاظم22

فقط ستة وعشرون 111526ضحى ٌوسف اسماعٌل فارس23

2015/11/18 فً 15767انهاء استضافة من جامعة الكوفة باالمر فقط ثالثون 141630عذراء فالح مهدي صكر24

فقط ثالثة وثالثون 171633علً ابراهٌم كاظم حسون25

صفر0عمر فوزي لطٌف اسماعٌل 26
 4060تاجٌل اول باالمر -2016/1/12 فً 650اوائل معاهد باالمر 

2016/3/14فً 

فقط واحد وثالثون 151631غدٌر صالح خلف حسن27

فقط ثالثة وثالثون 191433فاطمه نوري ضمد محسن28

فقط أربعة وثالثون 181634فرح مكً نومان مظلوم29

 (ج  )شعبة 

االسم الرباعًت
الفصل

 االول

الفصل

 الثانً

السعً السنوي
المالحظات
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(حقوق  ): المادة 

(د ظافر.م ): التدرٌسً

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

قسم اللغة االنكلٌزٌة

 2016- 2015درجات السعً السنوي 

صباحً (االولى)المرحلة 

فقط سبعة وعشرون 121527محمد عالء عبد الجبار داود30

2016/4/18 فً 5791ترقٌن قٌد بكتاب امانة المجلس صفر0مروان مؤٌد عبد31

2015/11/30 فً 16465تربٌة باالمر - استضافة من سامراءفقط خمسة وعشرون 121325مسلم رعد عبد 32

فقط ثالثة وثالثون 161733مصعب حسن حسٌن هادي33

2015/12/13 فً 16899تعدٌل ترشٌح باالمر االداري فقط ثمانٌة وعشرون 141428موسى صالح عارف عبدال34

2016/3/14 فً 4060تاجٌل اول باالمر . معلمة مجازةصفر0نجاة اكرم ولً خلٌل 35

فقط اثنان وثالثون 181432نجوى احمد مبدر محمود36

فقط أربعة وثالثون 161834نهى محمد بدر سلمان37

فقط خمسة وثالثون 181735نور ولٌد عبد هللا ابراهٌم38

فقط ثالثة وثالثون 161733هبه علً حسٌن عل39ً

2016/4/18 فً 5791ترقٌن قٌد بكتاب امانة المجلس صفر0هدى رٌاض حسن لطٌف40

فقط ثمانٌة وعشرون 161228ولٌد رشٌد طالب عبد الكرٌم41

فقط واحد وثالثون 181331ٌسرى علً محمد مطر42

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 


