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 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )                   ( احمد عبد هللا أ.م.د. عبد االمير دريسي ) اسم الت

 

 

  احدى وعشرون 13 ثالثة عشر 31 ثمان 8 سالم حسن عبد علي  .1

  ستة وعشرون 11 ستة عشر  31 فقط عشر 13 سيف سعد محمود حسين  .6

  عشرون فقط 12 ستة عشر 31 فقط اربع 4 سيف عبد الحق اسماعيل  .0

عشر     حدىا 33 فقط ست 2 سيف ضياء جواد   .4
 عععشرعشر

  سبعة عشر 31

  خمس وعشرون 12 سبعة عشر 31 فقط ثمان 8 شهاب خضير علي حسين   .5

  تسعة عشر 31 احدى عشر 33 فقط ثمان 8 شهد حسين عباس شندل  .2

  اربعة وثالثون 13 عشرون 12 اربعة عشر 14 شهد خضير عباس عكاب  .7

  اثنان وعشرون 11 اربعة عشر 33 فقط ست 2 شهد رباح محمد حسين  .8

  اربعة وثالثون 13 تسعة عشر 31 خمسة عشر 15 شهد عبد الكاظم محمد حسين   .9

  عشرونوخمسة  12 ثمانية عشر 38 فقط سبع 7 شيماء رشيد مصطاف جاسم   .13

  ثمانية وعشرون 18 ثمانية عشر  38 فقط عشر 13 شيماء عبد الودود علي حسين  .11

  خمسة عشر 32 تسع فقط 21 فقط ست 2 صفاء قاسم هاشم محمود  .16

  اربعة وعشرون 13 ستة عشر 31 فقط ثمان 8 صكر حاتم كريم حبيب  .10

  خمسة وعشرون 12 خمسة عشر 32 فقطعشر 13 ضياء احمد حمزة صلبي  .14

  سبعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 فقط عشر 13 ضياء سعيد سلمان سيد  .15

  سبعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 فقط عشر 13 عاتكة احمد مجدي علي  .12

  ثالثة وعشرون 11 شرخمسة ع 32 فقط ثمان 8 عادل فاضل شحاذه ابراهيم  .17

  وعشرونثمانية  18 سبعة عشر 31 احدى عشر 11 عاصفه كريم هاتف مجيد  .18

  تسعة وعشرون 11 تسعة عشر 31 فقط عشر 13 عباس أياد منصور علي  .19

  عشرون 12 ثالثة عشر  31 فقط سبع 7 عباس صبري جبوري برجلي  .63

  ة وعشروناربع 13 سبعة عشر  31 فقط سبع 7 عباس صفاء توفيق حسن  .61

  تسعة وعشرون 11 تسعة عشر 31 فقط عشر 13 عباس فاضل عبد هللا مسعود  .66

  ثمانية عشر 38 اثنى عشر 31 فقط ست 2 عبد الرحمن أياد أحمد حمد  .60

  خمسة وثالثون 12 تسعة عشر 31 ستة عشر 12 عبد هللا سعيد نوري حسن  .64

  عة وعشرونارب 13 ستة عشر  31 فقط ثمان 8 عالء كاظم ياسين مدحي  .65

  ثمانية وعشرون 38 احدى عشر  33 فقط سبع 7 عالء هادي سلمان زيني  .62

  اربعة وعشرون 13 سبعة عشر  31 فقط سبع 7 علي احمد حسين حمد  .67

  اثنان وعشرون 11 ستة عشر  31 فقط ست 2 علي احمد فرحان حداوي  .68

  خمسة عشر 32 عشر فقط 32 فقط خمس 5 علي جواد كاظم شيال  .69

  ثالثون 12 خمسة عشر  32 خمسة عشر 15 سالم احمد كاظم علي  .03
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  سبعة وعشرون 11 سبعة عشر  31 فقط عشر 13 علي عادل فياض جاسم  .01

  اريعة وعشرون 13 اربعة عشر 33 فقط عشر 13 علي كريم حسب هللا حميد  .06

  تسعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 اثنى عشر 16 علياء زاحم محمد عبار  .00

  سبعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 فقط عشر 13 مان خليفةعمر روكان سل  .04

  اربعة وعشرون 13 سبعة عشر 31 فقط سبع 7 عمر ناصر علي حسين  .05

  سبعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 فقط عشر 13 عوف رحمان حسين علوان  .02

  سبعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 فقط سبع 7 غزوان نومان طه حسون  .07

  ثالثون 12 تسعة عشر 31 حدى عشرا 11 غسان جاسم محمد حسين  .08

  ثالثة وعشرون 11 اثنى عشر 31 احدى عشر 11 غسق حسن غازي حميد  .09

  ستة وعشرون 11 ثمانية عشر 38 فقط ثمان 8 غفران خالد غالب حسين  .43

  اربعة وثالثون 13 تسعة عشر 31 خمسة عشر 15 فاضل خليفه علي مطر   .41

  احدى وعشرون 13 سع فقطت 21 اثنى عشر 16 فاضل صبيح خليل شكر  .46

  ثالثون 12 اربعة عشر 33 ستة عشر 12 فاطمة طعمة غائب حميد  .40

  تسعة وعشرون 11 ستة عشر 31 ثالثة عشر 10 فاطمه جواد بحر جواد  .44

  تسعة وعسشرون 11 سبعة عشر 31 اثنى عشر 16 فاطمه حسن حسين حمد  .45

  ثالثون 12 تسعة عشر  31 احدى عشر 11 فاطمه خضير علوان حسين  .42

  تسعة وعشرون 11 ثمانية عشر 38 احدى عشر 11 فرح أسعد مغير محيسن  .47

  اجدى وثالثون 13 ثمانية عشر 38 ثالثة عشر 10 فرح عماد رشيد حمد  .48

  ثالثة وعشرون 11 خمسة عشر 32 فقط ثمان 8 قمر صالح مهدي هزاع  .49

  وناربعة وثالث 13 عشرون 12 اربعة عشر 14 كوثر جاسم محمد محسن  .53

  تسعة وعشرون 11 اربعة عشر 33 خمسة عشر 15 كوثر علي عبد حسين  .51

  ثالثون 12 تسعة عشر 31 احدى عشر 11 كوثر نزار طالب عبد السالم  .56

  سبعة وعشرون 11 ثالثة عشر 31 اربعة عشر 14 ليث مبدر صالح سلمان  .50

  ستة وعشرون 11 ثمانية عشر 38 فقط ثمان 8 مآب فالح حسن  محمود  .54

  خمسة وعشرون 12 تسعة عشر 31 فقط ست 2 محمد أحمد عكله عبد هللا  .55

  احدى وعشرون 13 اربعة عشر 33 فقط سبع 7 محمد بالسم رمح مسرهد   .52

 لم يمتحن  ـ ـ ـ ـ ـ محمد تغلب حسن شنتاف  .57

  تسعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 اثنى عشر 16 محمد جبار عبد هللا رشيد  .58

  ثالثون 12 سبعة عشر 31 ثالثة عشر 10 محمد حسن كاظم شنتر  .59

  سبعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 فقط عشر 13 محمد حسين ناصر حسن  .23
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  ثمانية وعشرون 18 ستة عشر 31 اثنى عشر 16 محمد حميد سعد غزال  .21

  خمسة وعشرون 12 سبعة عشر 31 فقط ثمان 8 محمد خليل ابراهيم طعمة  .26

  تسعة وعشرون 11 اربعة عشر 33 خمسة عشر 15 محمد فالح عناد حميد  .20

  اربعة وثالثون 13 تسعة عشر 31 خمسة عشر 15 محمد فؤاد جبار شكر  .24

  تسعة وغعشرون 11 تسعة عشر 31 فقط عشر 13 محمد مازن شكر عبد هللا   .25

  ثالثون 12 تسعة عشر 31 احدى عشر 11 محمد نهاد عناد حسب هللا   .22

  ستة وعشرون 11 اربعة عشر 33 اثنى عشر 16 مروان مزهر ابراهيم سبع  .27

  سبعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 فقط عشر 13 مروة رشيد حميد مجيد   .28

  ثالثون 12 ستة عشر 31 اربعة عشر 14 مروه صبحي هاشم محمد   .29

مريم عباس محيسن كليز   .73

 جمعة

  ثالثة وثالثون 11 ثمانية عشر 38 خمسة عشر 15

  ستة وعشرون 11 ة عشرست 31 فقط عشر 13 مريم محمد مبدر ظاهر  .71

  ثمانية وعشرون 18 ثمانية عشر 38 فقط عشر 13 مصطفى سالم سبع خميس   .76

  سبعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 فقط عشر 13 مصطفى عزيز سرحان  .70

  سبعة وعشرون 11 اربعة عشر 33 ثالثة عشر 10 مها خليل ابراهيم عباس   .74

مها عبد الكريم عبد الصاحب   .75

 هادي

  ثالثة وثالثون 11 ثمانية عشر 38 خمسة عشر 15

  اربعة وعشرون 13 اربعة عشر 33 فقط عشر 13 مها قاسم محمد جامل سعيد  .72

  ستة وعشرون 11 ستة عشر 31 فقط عشر 13 مها هادي شهاب احمد   .77

موج سهيل نجم عبد هللا   .78

 حمادي

  ثالثون 12 سبعة عشر 31 ثالثة عشر  10

  احدى وثالثون 13 ستة عشر 31 سة عشرخم 15 مؤيد ابراهيم علي احمد   .79

  سبعة وعشرون 11 ستة عشر 31 احدى عشر 11 ميس نصيف صالح جسام   .83

  اربعة وعشرون 13 احدى عشر 33 ثالثة عشر 10 ناديه ظاهر عبد الرحمن خليفه  .81

  سببعة وعشرون 11 ثالثة عشر 31 اربعة عشر 14 ناديه علي عبد الهادي حسن  .86

  ثالثة وثالثون 11 تسعة عشر 31 اربعة عشر 14 سيننبراس حمه تايه ح  .80

  خمسة وثالثون 12 ثمانية عشر 38 سبعة عشر 17 نجوى كمال اسماعيل بيات  .84

  .احدى وثالثون 13 تسعة عشر 31 اثنى عشر 16 ندى حميد رشيد احمد   .85

  اثنان وثالثون 11 ثمانية عشر 38 اربعة عشر 14 نرمين تايه ثامر بوري  .82

  اربعة وثالثون 13 تسعة عشر 31 خمسة عشر 15 نهى اياد عبد الجبار ابراهيم  .87

  سبعة وعسرون 11 سبعة عشر 31 فقط  عشر 13 نوال عبد هللا علي حسون  .88

  سبعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 فقط عشر 13 نور الهدى خالد غيدان خلف  .89

  تة وعشرونس 11 خمسة عشر 32 احدى عشر 11 نور الهدى رائد غازي خلف   .93
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  تسعة وعشرون 11 سبعة عشر 31 اثنى عشر 16 نور حسن خويط حميد  .91

  ثمانية وعشرون 18 ستة عشر 31 اثنى عشر 16 نور طالب مهدي عواد  .96

  ثالثة وعشرون 11 ثالثة عشر 31 فقط عشر 13 نور علي محمود احمد  .90

  ثالثة وعشرون 11 ثمانية عشر 38 فقط خمس 5 نور الزم شهاب مولود  .94

سبعة عشر  31 ستة عشر 12 نور ماجد لطيف درب  .95
 2222عشر

  ثالثة وثالثون 11

  اثنان وثالثون 11 تسعة عشر 31 ثالثة عشر 10 نور محمد محمود حميد  .92

  ثالثة وثالثون 11 خمسة عشر 32 ثمانية عشر 18 نور نعمان حميد خضير  .97

  ثالثونستة و 11 تسعة عشر 31 سبعة عشر 17 نورس عامر شريف سهيل  .98

نوري صبحي نوري عزيز   .99

 جاسم

  ستة وعشرون 11 تسعة عشر 31 فقط سبع 7

  اربعة وثالثون 13 عشرون 12 اربعة عشر 14 هبه اسماعيل خليفه كاظم  .133

  احدى وعشرون 13 اربعة عشر 33 فقط سبع 7 هبه زاحم عبد هللا يونس  .131

  وعشرونثمانية  18 ستة عشر 31 اثنى عشر 16 هدى كريم محمد مظلوم  .136

  ثالثة وثالثون 11 سبعة عشر 31 ستة عشر 12 هدير حسن عبد الرزاق علوان  .130

  اثنان وثالثون 11 خمسة عشر 32 سبعة عشر 17 هدير صالح عطيه كسوب  .134

  اربعة وعشرون 13 ثالثة عشر 31 احدى عشر  11 هدير مصحب حسين  .135

  وعشروناربعة  13 ثمانية عشر 38 ست فقط 32 هشام عدنان خلف خميس  .132

  ثالثة وثالثون 11 ثمانية عشر 38 خمسة عشر 15 هنادي سراب نصيف جاسم  .137

  عشرون 12 عشر فقط 32 فقط عشر 13 هند اكرم نافع عباس  .138

  ثالثون 12 ثمانية عشر 38 اثنى عشر 16 هند خليل ابراهيم كواد  .139

  سبعة وعشرون 11 ستة عشر 31 احدى عشر 11 هند عيدان محمود حميد  .113

  سبعة وعشرون 11 ستة عشر 31 احدى عشر 11 م يوسف جميل مشاريهيث  .111

وجدان عبد العزيز نصيف   .116

 جاسم

  اربعة وثالثون 13 تسعة عشر 31 خمسة عشر 15

  ثالثة وعشرون 11 اثنى عشر 31 احدى عشر 11 وديان علي صاحب علوان  .110

  تسعة وعشرون 11 خمسة عشر 32 اربعة عشر 14 وسام مالك لطيف درب  .114

  خمسة وعشرون 12 خمسة عشر 32 فقط عشر 13 وسام محمود علي حسين  .115

  اربعة وثالثون 13 ستة عشر 31 ثمانية عشر 18 وسن فيصل حميد سعيد  .112

  احدى وثالثون 13 ستة عشر 31 خمسة عشر 15 وعد سعدون عبد العزيز محمد  .117

  اربعة وثالثون 13 تسعة عشر 31 خمسة عشر 15 وفاء حسين منصور حسين  .118

  سبعة وثالثون 11 عشرون 12 سبعة عشر 17 والء قاسم حسن سعيد  .119

  احدى وعشرون 13 ثالثة عشر 31 فقط ثمان 8 ياسر خضير عباس فاضل  .163
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  سبعة وعشرون 11 خمسة عشر 32 اثنى عشر 16 ياسمين ساجد عبد الستار احمد  .161

  سبعة وعشرون 11 خمسة عشر 32 اثنى عشر 16 ياسمين محمد رشيد حمد  .166

  خمسة وعشرون 12 خمسة عشر 32 فقط عشر 13 ياسمين ياسين طه جميل  .160

  تسعة وعشرون 11 ثالثة عشر 31 ستة عشر 12 يمامه عدنان حسين علوان  .164

  ستة وعشرون 11 ثمانية عشر 38 فقط ثمان 8 يوسف هاني فوزي جاسم  .165

  خمسة عشر 32 خمسة عشر 32 ـ ـ مصطفى سعدون سلطان  .162

  اربعة وعشرون 13 ستة عشر 31 فقط ثمان 8 بدعبد الهادي احمد  ع  .167

168.  
 زينب يونس مجول

 سبعة وثالثون 11 عشرون 12 سبعة عشر 17
جاءئنا نقل 
 من  كركوك

169.  
 احمد بدر حسين

 جائنا نقل اربعة وعشرون 13 ثالثة عشر 31 احدى عشر 11

103.  
 فارس عقيل يوسف

 ستضافةا سبعة وعشرون 11 ستة عشر 31 احدى عشر 33

101.  
 ي عاصييونس عل

 استضافة سبعة وعشرون 11 تسعة عشر 31 فقط ثمان 8

106.  
 علي عادل عباس

 استضافة اربعة وعشرون 13 اربعة عشر 33 فقط  عشر 32

100.  
 عمر مصطاف كامل

 استضافة سبعة وعشرون 11 ستة عشر 31 احدى عشر 33

104.  
 محمد معن جاسم

 استضافة احدى وثالثون 13 تسعة عشر 31 اثنى عشر 31

105.  
 حسينعالء قيس 

 استضافة ثمانية عشر  38 احدى عشر 33 فقط سبع 1

 

 تاخذ من قوائم الحضور العبور

  وعشرونثالثة  11 خمس فقط 31 فقط عشر 32 حسام عدنان خلف 3

  ثالثة وعشرون  11 ثالثة عشر  31 فقط عشر 32 علي محمود خليفة 1
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 صباحي - الثالث/ الصف والوجبة                            كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 : د.عبد االمير احمد عبد هللااسم التدريسي                      قسم الجغرافية                                                  
  (6312-1-03) إصدار  االمتحانيةنة اللج

 ( 6312 – 6315درجات السعي السنوي للعام الدراسي ) 

 اسم الطالب الرباعي ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )                   ( احمد عبد هللا أ.م.د. عبد االمير دريسي ) اسم الت

 

 

 

 

 6315/6312المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

 66/16/6315في  17510قدمت تأجيل كتابنا  سرى صفاء الدين وحيد احمد 1

 14/16/6312في  12993تأجل كتابنا  طاهر ادريس يحيى  

   

   

   

 

 6312-6315ترقين قيد 

 المالحظات االسم ت

 كتابنا يباشر ورفع ترقين قيد  لم احمد محمد عواد 1

 

 6315/6312الرسوب بالغياب للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت

1   

 

 المستضافون من طلبتنا خارج كليتنا

 المالحظات االسم ت

 ج المستنصرية بموجب االمر رؤى عباس غائب 1

 67/16في 17744تمديد استضافة باالمر دنيا سعدون غيدان 6

 

 ح ش 133ي من امتحان نهائ
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 اسم الطالب الرباعي ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )                   ( احمد عبد هللا أ.م.د. عبد االمير دريسي ) اسم الت

 

 

 المالحظات االسم ت

 133امتحان من  عبد هللا نوري خالص احمد 1

 

 

 

 

 المنقولون خارج كليتنا

 المالحظات االسم ت

  5/13/6315في10697للمستنصرية باالمر  فهد زمن نايف 1

 67/16/6315في  17760للمستنصرية باالمر  هدى هادي شاكر 6

 18/11/6315في15725شد باالمر ابن ر -بغداد  جورية جواد كاظم 0

  6/11في14711تربية باالمر -كركوك  افان عبد الباسط عبد الصمد 4

 03/9/في10375بغداد /كلية التربية للعلوم االنسانية باالمر رهام سالم حمودي 5

 

 


