
  مسائية الدراسة ال     قائمة بأسماء الطلبة      جامعة بغداد      
  – أ -/ الشعبة : لثالثةاالمرحلة :              ٢٠١٦–٢٠١٥للعام الدراسي                 / قسم التاريخ  كلية التربية (ابن رشد)

  
  النتيجة  اسـم الطالب  ت
  ناجح احسان علي حسين  ١
  ناجح  احمد سالم علي محمود  ٢
  ناجح احمد لطيف هاشم كاظم   ٣
  ناجح  اسماعيل حمود مزهر ضيدان  ٤
  ناجحة انعام جاسم طاهر سعد  ٣
  مكمل بمادة واحدة  جعفر عبد الرضا سلوم عيال  ٥
  ناجح  حسن محمود محمد جواد  ٦
  ناجح  حيدر صبيح شكر  ٧
  ناجحة زمن عبد المجيد  ٨
  ناجحة مطشر زينب رضا جميل  ٩

  ناجحة  زينب فليح حسن حسين  ١٠
  ناجح سالم حميد سالم احمد  ١١
  ناجحة سمية عبد الكاظم  ١٢
  ناجح سيف علي جاسم فرح  ١٣
  ناجحة شيرين فاضل عكاب صالح  ١٤
  ناجح  عادل عبد الله محمد  ١٥
  ناجح عبد الله عثمان خميس سبع  ١٦
  ناجح  علي خيون جبار  ١٧
  ناجح علي فيصل كاظم  ١٨
  ناجح   عماد علي كيطان حبيب  ١٩
  مكمل بمادة واحدة عمر احمد صكب حبيب  ٢٠
  ناجح كاظم مظلوم منصور حسن  ٢١
  ناجح  كرار جبار عباس علوان  ٢٢
  ناجح   حميد يمليث كر  ٢٣
  ناجح  محمد عامر شبيب شلش  ٢٤
  ناجح  سنمحمد مهدي اسماعيل ح  ٢٥
  مكمل بمادتين محمد ناجي منيف  ٢٦
  ناجحة  مروة عبد الرحمن مهدي  ٢٧
  مكمل بمادتين  مصطفى عادل علي حسين  ٢٨
  ناجح مصطفى عماد عبد السالم خليل  ٢٩
  مكملة بمادتين   ميس صالح مهدي لكوان  ٣٠
  مكملة بمادة واحدة   هالة محمد شامخ حسن  ٣١

    



  مسائية الدراسة ال     قائمة بأسماء الطلبة                    جامعة بغداد      
  -ب -/ الشعبة : لثةلثااالمرحلة :              ٢٠١٦–٢٠١٥للعام الدراسي                 / قسم التاريخ  كلية التربية (ابن رشد)

  
  النتيجة  اسـم الطالب  ت
  نمكمل بمادتي  احمد حردان عراك علوان  ١
  ربعة موادمكمل با  احمد حميد رشيد  ٢
  ناجح اركان حسن كاظم محسن   ٣
  ناجح اسامة عبد االمير عبود   ٤
  مكملة بمادة واحدة اوطان صبحي خليفة مصطفى   ٥
  ناجح  اياد عبد عليوي خضير   ٦
  مكمل بمادة واحدة  جبار لفتة حسن  ٧
  واحدةمكمل بمادة   حيدر حسن حسين  ٨
  راسبة رسل عبد الكاظم كريم  ٩

  ناجح  رائد سعدي هاشم  ١٠
  مكمل بمادتين رباب عباس سالم  ١١
  ناجحة  رقية قصي حسن محمد  ١٢
  ناجحة سارة عدنان محمد  ١٣
  مكملة بثالث مواد سجى حسين عبد الرزاق حميد   ١٤
  ناجحة سجى محمود شاكر جويد   ١٥
  ناجح  سعد عبد االمام جابر حافظ  ١٦
  ناجح سمير حسين علي حسين   ١٧
  ناجح  عباس علي شذر  ١٨
  مكمل بمادة واحدة  عباس فندي جوالن  ١٩
  ناجح عبد الله كاظم كيطان خلف   ٢٠
علي عبد الله محمود عبد الله   ٢١

  مكمل بمادة واحدة سلمان 
  ناجح علي صبري قاسم محمد  ٢٢
  مكمل بثالث مواد  عمار كاطع عبد الله زبين  ٢٣
  مكمل بثالث مواد  ماهر علوان هاشم  ٢٤
  مكمل بمادة واحدة محمد حسن مجيد جواد   ٢٥
  ناجح  محمد حسين مكطوف  ٢٦
 مكمل بمادتين   خليفة نعمه كامل مروان  ٢٧
  مكمل بمادتين مرتضى رحيم عبد الله  ٢٨
  ناجح حسن محمد خليل  ٢٩
  ناجح موحان صالل حمزة  ٣٠
  ناجح نصير اسماعيل محمد حسين  ٣١
  ناجح هشام جبر جاسم  ٣٢
  ناجحة  وفاء كاظم حمدان مرهج  ٣٣
  ناجحة  هبة عبد الجبار عبد الحسن عزيز  ٣٤

     
    



  مسائية الدراسة ال     قائمة بأسماء الطلبة                    جامعة بغداد      
  -ج -/ الشعبة : لثةالثاالمرحلة :              ٢٠١٦–٢٠١٥للعام الدراسي                 / قسم التاريخ  كلية التربية (ابن رشد)

  
  النتيجة  اسـم الطالب  ت
  ناجح  احمد جودة نعمة هليل   ١
  مكمل بمادة واحدة اكرم عبود سلطان زامل   ٢
  مكمل بثالث مواد انور عدنان عبد الحسن  ٣
  ناجحة بان مهدي حمود  ٤
  راسب حيدر نعيم دعير   ٥
  راسب حيدر جمال عبد الرحمن   ٦
  ناجحة دعاء داود سلمان شمخي  ٧
  مكمل بمادتين رائد طعان جاسم زكم  ٨
  مكملة بثالث مواد غضبانرسل قاسم   ٩

  ناجحة  رفل خالد جودة زبون  ١٠
  مكملة بثالث مواد  شفاء مراد طعيمة  ١١
  ناجحة شيماء كريم عبد الرضا داود  ١٢
  ناجح  ان كريمعدنان سرح  ١٣
  راسب علي عبد الكريم وادي  ١٤
  ناجح  علي عبد خالوي  ١٥
  ناجح   عمار مؤيد عبد عداي  ١٦
  راسب بخمسة مواد  عمر نجم محمود جاسم  ١٧
  ناجح مهدي عبد الحسين عطية جبر  ١٨
  ناجح  نظام نصر ابراهيم علوان  ١٩
  مكملة مادتين   هدى محمد دعيرمريوش  ٢٠
  مكملة بمادة واحدة هند ابراهيم خليل ابراهيم   ٢١
  مكمل مادتين  ياسر احمد عبد الله بني   ٢٢
  مكمل مادتين اسر حسن عبد الله اسماعيل ي  ٢٣
  ناجح ياسر ريس حميد        ٢٤
  مكمل مادة واحدة  طالل مولى محمد دخيخ   ٢٥

  


