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

  
  النتيجة  اسـم الطالب  ت
  حناج اثير باقر علوان عبد   ١
  ناجح احمد كريم محسن   ٢
  ناجح احمد عبد الرضا حسن  ٣
  ناجحة اية زكي هاشم كريم  ٤
  ناجحة ايمان حبيب علي  ٥
  مكمل بمادة واحدة  حسين ناصر غضبان مانع   ٦
   مكمل بمادتين  حيدر رشيد محمد حسن   ٧
  ناجحة رسل محمد علي حسين  ٨
  ناجحة رغد عماد علي حسين  ٩

  ناجحة زهراء سعيد فاضل داود  ١٠
  ناجحة زينة ماجد جميل  ١١
  ناجحة سالي محمد سلمان   ١٢
  ناجح  سيف علي جاسم محمد   ١٣
  راسب بخمسة مواد علي زهير عبد الرحمن كاظم   ١٤
  ناجح عادل ياسر حسن  ١٥
  مكمل بمادة واحدة علي مالك اسماعيل  ١٦
  ناجح ويضياء ماجد محمد خلي  ١٧
  ناجح منتظر جويد حسن  ١٨
  ناجحة هادي مريم ميثم هاشم  ١٩
  ناجحة ميسم رشيد مخلف سريح  ٢٠
  ناجح شبل وائل سعدون عبد  ٢١

   



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

  
  النتيجة  اسـم الطالب  ت
  ناجح احمد محمد كامل  ١
  ناجح هير ناصر حسنبراء ز  ٢
  ناجحة جمانه حسين علي  ٣
  ناجح حسين خلف كطوف حسين  ٤
  ناجحة شهد قاسم نعمة محسن  ٥
  ناجحة ن كاظم ريهام فاضل رس  ٦
  ناجحة زينب علي جاسم  ٧
  ناجحة ساره خالد هاشم كاظم  ٨
  ناجحة سعاد عبد الرزاق فتاح علي  ٩

  ناجحة فاطمة رعد علي سعيد  ١٠
  ناجحة فردوس هادي حميد  ١١
  ناجح صفاء كريم عزيز  ١٢
  مكمل بمادتين مثنى خليل ابراهيم سعود  ١٣
 ناجح محمد  علوي مجمان  ١٤
 مكمل باربعة مواد محمد احمد حسن  ١٥
  ناجح  معن جبار سالم علي  ١٦
  ناجح  مهدي حسين علي محمد  ١٧
  ناجح نهاد عبد الواحد خزعل  ١٨
  ناجحة نور شاكر محمود عباس  ١٩
  ناجح ياسر سعد هويدي ياسر  ٢٠
  مكمل بمادتين محمود لطيف نايف فزع  ٢١
  مكمل بمادتين مصطفى اسعد عنفوص  ٢٢

  



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

  
  النتيجة  اسـم الطالب  ت
  راسب  اياد علي حسين  ١
  ناجحة  مدبيداء جمعة حمزه ح  ٢
  ناجح تحسين علي سكان حمزه  ٣
  راسب  حامد حمد محمود   ٤
  مكمل بمادتين حسين علي عبد الزهرة جالل  ٥
  مكمل بثالث مواد جاسم فيصل حمادي  ٦
  ناجح خالد حسن سيلم   ٧
  ناجحة دعاء محمود كريم خضير  ٨
  ناجحة رافت عباس حسن  ٩

  ناجح ر كريمرفاء عبد الستا  ١٠
  ناجحة ريحانه علي محمد  ١١
  مكمل بمادتين  زايرزين العابدين   ١٢
  راسبة   طالب فرمان سالي  ١٣
  ناجح بقرار سراج منير سعيد  ١٤
  مكمل بثالث مواد  حسن عبد الكريم   ١٥
   شيماء علي عبد النبي  ١٦
  ناجح عادل علي مهدي علي  ١٧
  ناجح عصام كريم محمد جويعد  ١٨
  ناجح  عمر الخطاب فؤاد خضر حمزة  ١٩
  ناجحة كوثر خير الله حمودي عبدالله  ٢٠
  راسب بااربعة مواد  محمد جاسم محمد فرحلن  ٢١
  ناجح محمد عادل عبد الباري  ٢٢
  ناجح منتظر صادق يونس رحيم  ٢٣
  اد مكمل بثالث مو علي  نور علي حسين  ٢٤
  ناجح ميثم عبد محمد حسين  ٢٥

    
  


