
 الدراسة الصباحیة   قائمة بأسماء الطلبة                جامعة بغداد      
 أ -/ الشعبة :  االولالمرحلة :             2016–2015للعام الدراسي       كلیة التربیة (ابن رشد) / قسم التاریخ           

 
 النتیجة اسـم الطالب ت
 ناجحة اسراء صالح حسین نعیم 1
 ناجحة ات خضیر عباس برھانای 2
 مكمل بمادة واحدة خالد ولید ثامر علوان 3
 مكملة بمادة واحدة دعاء محمد نادم عطیھ 4
 مكمل بثالث مواد ریاض عباس ابراھیم مھاوش 5
 ناجحة ریام جاسم محمد محمود 6
 ناجح ریثم سعید خلیل اسماعیل 7
 حةناج زھراء طالب رھیف ھندي 8
 ناجحة شھد طارق اسماعیل شعبان 9

 مكملة بمادتین صفا حسن محمد حسن 10
 راسب علي عبد الواحد محمد جاسم 11
 راسب علي مؤید عبد اللھ عباس 12
 مكمل بااربعة مواد عصام احمد علي حسین 13
 ناجحة غفران نصیف جاسم شكبان 14
 ناجحة فاطمة الزھراء حسین حسن 15
 ناجحة فاطمة رسن سنیبل حمود 16
 ناجحة فاطمة رشید عبد المجید 17
 ناجحة لبنى حیدر علي عبود 18
 مكمل بمادتین محمد احمد محمد سمیر 19
 مكملة بمادة واحدة مھا خضیر جاسم حسین 20
 ناجحة میالد علي علوان حسین 21
 ةناجح منى محمود مجید عبد 22
 ناجحة  نبأ ناجي غازي ورش 23
 ناجحة نسرین احمد طالب داود 24
 ناجحة نور صباح حسن حسین 25
 ناجحة ھبة حسین عبد العظیم عبد الرض 26
 ناجحة ھدى حسن جاسم 27
 ناجحة وئام كریم عیدان عبید 28

 



 الدراسة الصباحیة   قائمة بأسماء الطلبة                جامعة بغداد      
 -ب -/ الشعبة :  االولالمرحلة :             2016–2015للعام الدراسي                 / قسم التاریخ  كلیة التربیة (ابن رشد)

 
 النتیجة اسـم الطالب ت
 ناجحة اریج قاسم كاظم حمود 1
 مكملة بمادة واحدة ء محمد قاسم غنياسرا 2
 ناجحة بان عاید جمیل حسین 3
 ناجحة رؤى محمد حریب كاطع 4
 ناجحة زھراء حسین عبد علي عباس 5
 ناجحة  رویدة سالم سعد كریم 6
 ناجحة ریام خلف كاظم ثجیل 7
 ناجحة زینب جاسب خلیل مولى 8
 ناجحة زینب عبد الزھرة مراد 9

 ناجحة سارة حیال داود جابر 10

سارة ضیاء نصر اللھ  11
 مكمل بمادة واحدة اسماعیل

 ناجح ضاحي مالك كاظم ثویني 12
 ناجحة غفران رحیم طارش راشد 13
 مؤجل كرار حسین حاتم حسن 14
 ناجح محمد خالد عبد الرحمن یوسف 15
 حناج مصطفى طارق علي سالم 16
 ناجحة نور الھدى محمد علي عبد 17

  



  الدراسة الصباحیة                     قائمة بأسماء الطلبة                جامعة بغداد      
 -ج -/ الشعبة : االول المرحلة :             2016–2015للعام الدراسي                 / قسم التاریخ  كلیة التربیة (ابن رشد)

 
 النتیجة اسـم الطالب ت
 ناجحة موداخالص ستار علي مح 1
 ناجحة عبد الرزاق عزیز سبھان أالء 2
 ناجحة افراح عبد الرضا عبید برغش 3
 ناجحة ایات ھاشم محسن فلح 4
 ناجحة تبارك سالم رشید سلمان 5
 مكملة بمادتین تقا كرم قاسم عطیھ 6
 ناجحة حنان قاسم علوان محیبس 7
 ناجحة زھراء مؤید جبار قاسم 8
 ناجحة زھراء فالح دایخ محیسن 9

 مكملة بثالث مواد زینب طالب بالسم جارح 10
 راسب بست مواد زیاد مالك مطلك عبود 11
 ناجحة سبأ سعد محمد رسول اسلم 12
 ناجحة سجى حیدر كامل حمودي 13
 مكمل بمادة واحدة سارة حیدر حسین علي 14
 ناجحة سندس كاظم جواد كاظم 15
 ناجحة شیماء عدنان محمد علي محمد 16
 ناجحة شیماء خضیر عباس ناصر 17
 ناجحة طیبة محمد عبد الواحد كحیط 18
 ناجح عبد اللھ محمد رشیج علیوي 19
 ناجح علي عبد اللھ محمد ابراھیم 20
 مكمل بثالث مواد محمد قاسم محمد خلف 21
 مكمل بمادتین مسلم جودة عبید حسین 22
 ناجحة نور علي عبد الحسین 23
 ناجح وسام محمد عباس محسن 24

    
   
 


