جامعة بغداد
كلية التربية )ابن رشد(  /قسم التاريخ
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الدراسة المسائية
المرحلة  :لﺜاﻧي  /الشعبة  - :أ –

النتيجة
اسـم الطالب
ﻧاﺟﺢ
اثير باقر علوان عبد
ﻧاﺟﺢ
احمد كريم محسن
ﻧاﺟﺢ
احمد عبد الرضا حسن
ﻧاﺟحة
اية زكي هاشم كريم
ﻧاﺟحة
ايمان حبيب علي
مكمل بمادة واحدة
حسين ﻧاصر غضبان ماﻧع
مكمل بمادتين
حيدر رشيد محمد حسن
ﻧاﺟحة
رسل محمد علي حسين
ﻧاﺟحة
رغد عماد علي حسين
ﻧاﺟحة
زهراء سعيد فاضل داود
ﻧاﺟحة
زينة ماﺟد ﺟميل
ﻧاﺟحة
سالي محمد سلمان
ﻧاﺟﺢ
سيف علي ﺟاسم محمد
علي زهير عبد الرحمن كاظم راسب بخمسة مواد
ﻧاﺟﺢ
عادل ياسر حسن
مكمل بمادة واحدة
علي مالك اسماعيل
ﻧاﺟﺢ
ضياء ماﺟد محمد خليوي
ﻧاﺟﺢ
منتظر ﺟويد حسن
ﻧاﺟحة
مريم ميثم هاشم هادي
ﻧاﺟحة
ميسم رشيد مخلف سريﺢ
ﻧاﺟﺢ
وائل سعدون عبد شبل

جامعة بغداد
كلية التربية )ابن رشد(  /قسم التاريخ

قائمة بأسماء الطلبة
للعام الدراسي ٢٠١٦–٢٠١٥

الدراسة المسائية
المرحلة  :الﺜاﻧي  /الشعبة  - :ب-

النتيجة
ت اسـم الطالب
ﻧاﺟﺢ
 ١احمد محمد كامل
ﻧاﺟﺢ
 ٢براء زهير ﻧاصر حسن
ﻧاﺟحة
 ٣ﺟماﻧه حسين علي
 ٤حسين خلف كطوف حسين ﻧاﺟﺢ
ﻧاﺟحة
 ٥شهد قاسم ﻧعمة محسن
ﻧاﺟحة
 ٦ريهام فاضل رسن كاظم
ﻧاﺟحة
 ٧زينب علي ﺟاسم
ﻧاﺟحة
 ٨ساره خالد هاشم كاظم
 ٩سعاد عبد الرزاق فتاح علي ﻧاﺟحة
ﻧاﺟحة
 ١٠فاطمة رعد علي سعيد
ﻧاﺟحة
 ١١فردوس هادي حميد
ﻧاﺟﺢ
 ١٢صفاء كريم عزيز
مكمل بمادتين
 ١٣مثنى خليل ابراهيم سعود
ﻧاﺟﺢ
 ١٤محمد علوي مجمان
مكمل باربعة مواد
 ١٥محمد احمد حسن
ﻧاﺟﺢ
 ١٦معن ﺟبار سالم علي
ﻧاﺟﺢ
 ١٧مهدي حسين علي محمد
ﻧاﺟﺢ
 ١٨ﻧهاد عبد الواحد خزعل
ﻧاﺟحة
 ١٩ﻧور شاكر محمود عباس
ﻧاﺟﺢ
 ٢٠ياسر سعد هويدي ياسر
مكمل بمادتين
 ٢١محمود لطيف ﻧايف فزع
مكمل بمادتين
 ٢٢مصطفى اسعد عنفوص

قائمة بأسماء الطلبة
للعام الدراسي ٢٠١٦–٢٠١٥

جامعة بغداد
كلية التربية )ابن رشد(  /قسم التاريخ
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اسـم الطالب
اياد علي حسين
بيداء ﺟمعة حمزه حمد
تحسين علي سكان حمزه
حامد حمد محمود
حسين علي عبد الزهرة ﺟﻼل
ﺟاسم فيصل حمادي
خالد حسن سيلم
دعاء محمود كريم خضير
رافت عباس حسن
رفاء عبد الستار كريم
ريحاﻧه علي محمد
زين العابدين زاير
سالي طالب فرمان
سراج منير سعيد
حسن عبد الكريم
شيماء علي عبد النبي
عادل علي مهدي علي
عصام كريم محمد ﺟويعد
عمر الخطاب فؤاد خضر حمزة
كوثر خير الله حمودي عبدالله
محمد ﺟاسم محمد فرحلن
محمد عادل عبد الباري
منتظر صادق يوﻧس رحيم
ﻧور علي حسين علي
ميثم عبد محمد حسين

الدراسة المسائية
المرحلة  :الﺜاﻧي /الشعبة  - :ج-
النتيجة
راسب
ﻧاﺟحة
ﻧاﺟﺢ
راسب
مكمل بمادتين
مكمل بثﻼث مواد
ﻧاﺟﺢ
ﻧاﺟحة
ﻧاﺟحة
ﻧاﺟﺢ
ﻧاﺟحة
مكمل بمادتين
راسبة
ﻧاﺟﺢ بقرار
مكمل بثﻼث مواد
ﻧاﺟﺢ
ﻧاﺟﺢ
ﻧاﺟﺢ
ﻧاﺟحة
راسب بااربعة مواد
ﻧاﺟﺢ
ﻧاﺟﺢ
مكمل بثﻼث مواد
ﻧاﺟﺢ

