
                                                                                                                                                                                                                                                          
  الدراسة الصباحية     قائمة بأسماء الطلبة                    جامعة بغداد      

  أ -/ الشعبة : لثانيةاالمرحلة :              ٢٠١٦–٢٠١٥للعام الدراسي       كلية التربية (ابن رشد) / قسم التاريخ           
  

  النتيجة  اسـم الطالب  ت
  راسب  بخمسة مواد  احمد حاكم فيصل جبر  ١
  راسب  بخمسة مواد احمد عالء عبد الله نجم  ٢
   ناجحة بقرار اسراء محمد كريم راضي  ٣
  ناجحة  اية حيدر داود  ٤
  ناجحة ي حافظقايمان كعيد ت  ٥
  ناجح حسن عماد قمندار  ٦
  ناجحة بقرار دعاء خالد جاسم غويلي  ٧
  ناجحة رسل علي حسين سهيل  ٨
  ناجحة ل عبد خلفزينب فاض  ٩

  ناجحة سارة احمد جميل  ١٠
  ناجحة بقرار سنار علي عبيد نصار  ١١
  ناجحة سمية جميل فرحان خلف  ١٢
  ناجحة عائشة نبيل عبدالله احمد  ١٣
  مكمل بمادة واحدة عالء مطلك علي  ١٤
  ناجح علي حداوي وايد جودة  ١٥
 ناجحة علي عبد مدودي سلطان  ١٦
 ناجحة لهيب محمد محمود  ١٧
 مكمل بمادتين  محمد عبد حميد كماش  ١٨
 ناجحة مريم عبد الله درمان حامي  ١٩
 ناجحة مريم عدنان ابراهيم  عبد  ٢٠
 ناجحة جابر نور نبيل ياسين  ٢١
 راسب بثالث مواد شيفان عمر حسن عبد الرحمن  ٢٢

    



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

  
  النتيجة  اسـم الطالب  ت
  حةناج االء علي عبد اللطيف عبد الكريم  ١
  ناجح حسن محيسن بريج سوادي  ٢
  ناجح بقرار حمد طالب حميد خليف  ٣
  ناجحة بقرار حوراء محمود حسن محمد  ٤
 ناجحة ريام قصي عبد العزيز حمد  ٥
  ناجحة زهره عدنان هادي حمودي  ٦
  ناجحة بقرار زينب اياد عبد الرضا هادي  ٧
  ناجحة زينب كريم عاصي شنون  ٨
  ناجحة سماء جاسم طالب عباس  ٩

  ناجحة شيماء كريم خلف كاظم  ١٠
  ناجحة غسق احمد محمد موزان  ١١
  ناجحة بقرار فرح غالب هاشم احمد  ١٢
  مكملة بمادة واحد  نازك رياض ابراهيم داوي  ١٣
  ناجحة نوال كتاب عبيد حويضر  ١٤
  ناجحة نورس اياد عبد الكريم عويز  ١٥
  ناجحة هاجر ثامر هادي   ١٦

  



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

  النتيجة  اسـم الطالب  ت
  ناجح بقرار ود مشكورابراهيم انور حم  ١
  ناجحة سعد افراح عباس عبد  ٢
  مكمل بمادة واحدة انوار عودة عبد معن  ٣
  ناجحة عبد ايات احمد عبد الوهاب  ٧
  ناجحة داليا عباس خلف عودة  ٤
  ناجح حسين ماجد كاظم رواش  ٥
  ناجحة حوراء علي شهيد  ٦
  ةناجح رسل عبد الصاحب عبد السادة  ٩
   ناجحة بقرار زهراء مجيد عبد الله عيدان  ٨

  ناجحة زينب عزيز جبار سلمان  ١٠
  ناجحة سارة صالح جعفر حسن  ١١
  ناجحة بقرار سجى عباس حسين علوان  ١٢
  ناجحة سجى نبيل عطيه امانة  ١٣
  ناجحة صابرين شاكر عبد نجم عواشج  ١٤
 ناجحة بقرار طه ياسين علي جاسم  ١٥
 ناجحة عائشة رعد علي صالح  ١٦
 ناجح عبد الله حسين صليبي حسين  ١٧
  ناجح بقرار عامر فاضل عبيد حمزة  ١٨
  ناجحة علي لعيبي وادي زاكور  ١٩
  ناجح بقرار  عماد مايس مرضي عبد الرزاق  ٢٠
  واحدة مكملة بمادة عمر جمعة عبيد حسون  ٢١
  ناجح ن مهدي حسنفالح حس  ٢٢
  مكملة بمادة واحدة لقاء صالح خشان عناد  ٢٣
  راسبة بستة مواد هبة صفاء عبود ياسين  ٢٤
  ناجح بقرار وسام كاظم حسون  ٢٥
  مكملة مادة بمادة واحدة فرح جبار حسن لكالك   ٢٧
  ناجح بقرار عثمان هادي علي عايد   ٢٨

     
      


