
                      (المحادثة): المادة 

(هند تحسين حميد.م): التدريسي

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

!VALUE#######ٌمتحنلمحنٌن 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

!VALUE#######ٌمتحنلمرٌام موفق محمود هدو20

2015/11/17 فً 15677الغاء استضافة باالمر !VALUE#######ٌمتحنلمزبٌدة محمد مجٌد21

فقط ثالثون 111930زٌنب مجٌد حمدان عل22ً

فقط سبعة وعشرون 91827زٌنب محمد راضً ناٌف 23

!VALUE#######تمتحنلمسالً 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

!VALUE#######ٌمتحنلمسعد 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 !VALUE#######ٌمتحنلمشروق 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 !VALUE#######ٌمتحنلمضحى 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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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

2015-2014راسب بالمواد للعام !VALUE#######ٌمتحننلمقصً 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
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2016- 2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثالثة)المرحلة 

كتابةرقما

صفر0احمد عبد الرزاق هوب1ً

صفر0احمد سالم ابراهٌم حسن 2

صفر0االء صفاء جبار احمد 3

صفر0امانً علً حسٌن عزاوي4

صفر0امانً ولٌد خالد ابراهٌم5

صفر0اٌات كرٌم حسٌن علً 6

2015/12/7 فً 16562تربٌة  باالمر - استضافة من تكرٌتصفر0اٌة ازاد امٌن رحٌم7

2015-2014راسبة بالمواد للعام صفر0اٌالف سلمان مراد8

صفر0اٌناس علً عبد مهدي9

صفر0اٌه شهاب احمد حبٌب 10

صفر0آٌه جالل جلٌل خلٌل 11

صفر0تسنٌم خالد محمود محمود 12

صفر0جنان مظفر حسٌن نصٌف 13

صفر0حسٌن حسن حسٌن علً 14

صفر0حفصه غانم كرٌم صالح 15

2015-2014راسبة بالمواد للعام صفر0حال غازي مجٌد خلٌل16

2015-2014راسبة بالمواد للعام صفر0حنان حمٌد علً خضٌر 17

صفر0حنان خالد علً سبع 18

صفر0دالل علً حسن حمد 19

2015/9/29 فً 13068تربٌة باالمر باالمر - جامعة سامراءصفر0رامً خلٌل ابراهٌم صالح20

صفر0رحمة حسٌن علً خلٌل 21

صفر0رسل شاكر محمود شهاب 22

صفر0رفاه مؤٌد عدنان عباس23

صفر0رفقة داود عبد هللا داود  24

صفر0رفل عماد محمود ارزٌج 25

صفر0رٌام عبد الرحمن محمد شكر 26

صفر0زٌنب حمد محمود خلف 27

2015/11/25 فً 16223تربٌة باالمر -نقل الحمدانٌةصفر0زٌنب ولٌد حمٌد حسن28

صفر0ساجدة باسم محمد خضٌر 29

صفر0ساره خالد علٌوي مطلك30

صفر0ساره محمود كرٌم مسلً 31

صفر0سالً جاسم حسٌن عل32ً

صفر0سجى ازهر كرٌم حمٌد33

صفر0سحر هاشم علً سلمان34

صفر0شفاء ابراهٌم خلٌل اسماعٌل 35

 (ب)شعبة 

االسم الرباعًت
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المالحظات

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 



                      (المحادثة): المادة 

(هند تحسين حميد.م): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016- 2015درجات السعي السنوي 
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2015/11/25 فً 16221تربٌة باالمر - نقل من الحمدانٌةصفر0شهاب احمد حمزة36

صفر0ضحى سلومً عباس حسن 37

عبورصفر0عباس عبود خمٌس سبع38

2015/11/25 فً 16222تربٌة باالمر - نقل من الحمدانٌةصفر0عذراء عبد هللا سمٌن احمد39

صفر0عقٌل داود سلمان عواد 40

صفر0علً عامر قدوري صحو 41

2015/12/9 فً 16811تربٌة باالمر / نقل من تكرٌت صفر0عماد طه احمد محٌمٌد42

صفر0عهود عبد الستار شهاب احمد43

صفر0غفران هادي موسى ٌوسف 44

صفر0فاتن كرٌم فاضل عل45ً

صفر0فاطمة ثاٌر فاضل جسام 46

صفر0فاطمه علً جواد كاظم47

صفر0فاطمه علً شهاب عاشور 48

صفر0فاطمه محمد حسن علً 49

صفر0فٌحاء ثامر جوامٌر كرج50ً

2015/11/29 فً 16345تربٌة باالمر -نقل سامراءصفر0قاسم هاشم جبار حمٌد 51

صفر0قٌصر سعد عبد عل52ً

صفر0محمد خالد ناصر حسن 53

صفر0مصطفى حازم حاتم عباس54

صفر0مقداد كاظم عبود سبع 55

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

2016/2/2   فً 2180وتاجٌل اول باالمر 

صفر0مها محارب عبد هللا محمد57
 فً 16220تربٌة بنات باالمر - استضافة من تكرٌت

2015/11/25

صفر0نائل جبار مصطاف سلمان 58

صفر0نبراس علً مهدي عبٌس 59

صفر0نهاد غٌالن ناجً موسى60

صفر0نهى سعٌد عبد الحمٌد ابراهٌم 61

صفر0نور اسماعٌل جلٌل اسماعٌل 62

صفر0نور سلمان محمد محمود 63

صفر0نور عدنان صكبان خضٌر 64

صفر0هدى جواد حٌدر مجٌد65

صفر0هدٌر عباس محمد شكر66

2015-2014راسبة بالمواد للعام صفر0وسناء سعٌد مصطفى 67

مقالة-مسرحٌة-رواٌة-تربٌة للبنات- جامعة تكرٌت صفر0وفاء احمد شكور68

صفر0وفاء عطٌة محمود حسٌن 69

صفر0والء جاسم محمد محمود 70

صفر710

صفر720

صفر730
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                      (المحادثة): المادة 

(هند تحسين حميد.م): التدريسي
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2016- 2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثالثة)المرحلة 

كتابةرقما

صفر0احمد خالد احمد حسٌن 1

2015-2014راسب بالمواد للعام صفر0احمد عبد الكرٌم حسن علً 2

2015/11/25 فً 16218الغاء استضافة باالمر صفر0احمد مدحً محمد عواد3

صفر0احمد وهاب سرحان4
- 2015/12/9 فً 16811تربٌة باالمر /  نقل من تكرٌت 

تحمٌل نحو وصوت

صفر0ارٌج عدنان غٌدان محمد 5

2015-2014راسبة بالمواد للعام صفر0استبرق منصور خضٌر6

صفر0اسماء صالح مهدي ٌاسٌن7

صفر0افراح حسن جدوع ٌاسٌن8

صفر0امنٌة فاضل علً حسٌن 9

صفر0اٌات توفٌق خلف ابراهٌم10

صفر0اٌة عبد الحافظ حسٌب وهٌب11

صفر0اٌالف جاسم علً مبارك12
- من تكرٌت 2015/12/22 فً 17478الغاء استضافة باالمر 

تربٌة

2015/11/3 فً 14823تربٌة بنات باالمر / نقل من تكرٌتصفر0اٌالف عماد احمد مصطفى 13

صفر0حسٌن صبحً صالح فرج14

صفر0حنٌن خالد حمودي جاسم 15

صفر0حنٌن عبد الرحمن عبد الستار16

صفر0حنٌن ماهر حمود علوان 17

صفر0خالد فلٌح حسن علوان18

صفر0دعاء حسٌن كامل19
 فً 14014كلٌة التربٌة للبنات باالمر -نقل من تكرٌت

2015/10/19

صفر0دٌار دٌاب زوراب هٌاس20

صفر0دٌما كاظم محمد عبد الرزاق21

صفر0رشٌد حمٌد حسٌن بكر22

صفر0رنا زٌاد ذٌاب سلمان 23

صفر0رندة مهند عدنان محمد 24

صفر0زهراء حافظ رشٌد حمد25

صفر0زٌنب علً غازي عبد26

صفر0زٌنب قاسم كرٌم مهدي 27

2015/11/3 فً 14810تربٌة باالمر -استضافة من تكرٌت صفر0سارة خالد مهدي ابراهٌم 28

صفر0سارة طه خلٌل ابراهٌم 29

صفر0سالً كرٌم محمد محمود 30

صفر0سراج احمد علوان عٌدان 31

صفر0سمٌر حامد علً محمود 32

صفر0شذى حقً اسماعٌل حمٌد 33

صفر0شفاء رشٌد مصطاف جاسم34

صفر0شهد جمال شهاب احمد 35

 (ج  )شعبة 
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الفصل

 االول

الفصل

 الثانً

السعً السنوي
المالحظات

توقيع رئيس القسم  توقيع استاذ المادة 



                      (المحادثة): المادة 

(هند تحسين حميد.م): التدريسي

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة االنكليزية

2016- 2015درجات السعي السنوي 

صباحي (الثالثة)المرحلة 

صفر0شٌماء سعد جاسم محمد36

2015/9/29 فً 13067كلٌة التربٌة باالمر -نقل من سامراءصفر0صالح ضٌاء هادي37

صفر0صفا قٌس فتاح مخلف 38

صفر0صفا هادي شكر محمود 39

صفر0صفاء حسٌن صاهود صحو40

صفر0ضحى زهٌر مخٌبر حسٌن 41

صفر0ضحى هزبر حسٌن وادي42

صفر0عبد الحافظ حامد طالك عنكوش43

صفر0عبد الكرٌم انور عبد الكرٌم 44

صفر0عبد الهادي كنعان مطلك كاظم45
 فً 17737تربٌة باالمر - نقل من جامعة تكرٌت

2015/12/27

صفر0عبٌر عدنان صالح اسعد46

صفر0عبٌر فهد سبع خمٌس47
 فً 16220تربٌة بنات باالمر -استضافة من تكرٌت

عبور- 2015/11/25

صفر0عدنان احمد طه حمٌد 48

صفر0علً حسٌن ذٌاب علً 49

صفر0عمر صعب عزواي صالح 50

صفر0فاطمة عثمان ابراهٌم كاظم 51

صفر0مأثر عماد عادل رشٌد 52

صفر0محمد خلٌل ابراهٌم 53
 فً 14802تربٌة باالمر - تمدٌد استضافة من سامراء

عبور؟؟؟؟- 2015/11/3

صفر0مروة علً رحٌم غاٌب 54

صفر0مرٌم احسان فلٌح حمٌد55

صفر0مرٌم باسم فاضل داود56

صفر0منار موفق عبود لفته57

صفر0مها عبد هللا حسٌن خمٌس 58

صفر0مها علوان عبد الرزاق 59

صفر0موج باسم حسن عل60ً

صفر0مٌسم احمد عطا هللا حسٌن 61

صفر0نادٌه نشأت عزت نجم 62
و تمدٌد استضافة من سامراء 2015-2014راسبة  للعام 

2015/10/7 فً 13448باالمر 

صفر0نبأ سامً عبد عبود63

صفر0هاجر عالء عرٌبً سبع 64

صفر0هبه خالدعبود مهدي65

صفر0همام رباح عمر عبد العظٌم66

صفر0هند هشام محمد خلف 67

صفر0هٌا تكلٌف موازي عبد هللا 68

صفر0وهب صاحب ناج69ً

صفر0ٌونس حسٌن علً حسٌن 70

صفر710

صفر720

صفر730
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