نتائج االمتحانات لقسم التارٌخ /كلٌة االداب – جامعة بغداد
للعام الدراسً  2012-2011للمرحلة الرابعة فقط الشعبة أ+ب
رئٌس القسم د.محمود عبد الواحد محمود
ت

اسم الطالب/رابع أ

مقرر القسم  :د.صباح خابط عزٌز سعٌد
النتٌجة

المالحظات

1

ابراهٌم كاظم سلطان خلٌل

راسب

راسب فً مادتً التحمٌل
الفلسفة واالوربً

2

أسامة إبراهٌم عٌسى جاسم

مكمل

3

إسراء هادي محمد عٌسى

ناجحة

4

أسٌل علً اعواجة زبون

ناجحة

5

االء اٌاد عبد هللا شهاب

ناجحة

6

أمنة والً محمد إبراهٌم

ناجحة

7

حاتم كرٌم عبد الرضا جاسم

ناجح

8

حامد محمود احمد صحن

مكمل

9

دعاء احمد شهاب جلوب

ناجحة

 10دعاء مهدي علً سعٌد

ناجحة

 11رامً محمد عباس احمد

مكمل

 12رغد ستار عذوب مسفوه

مكملة

 13رنا عبد الستار جبوري جاسم

ناجحة

 14رٌم بدر حبٌب ظاهر

ناجحة

 15زهراء راضً محٌسن جار هللا

مكملة

 16زهراء متعب محمد محٌسن

راسبة

 17زٌنب حقً إسماعٌل إبراهٌم

ناجحة بقرار

 18زٌنة قاسم لفته جواد
(دراسة مسائٌة)
 19سارة مهدي رحٌم مطرود

مكملة
اجازة والدة

 20ساهرة ٌحٌى زبالة بدع

ناجحة

 21سجى سعدي هادي زٌدان

ناجحة

 22سراب مجٌد احمد خلٌفة

ناجحة

 23سالم حامد عبد حبٌب

ناجح

 24سماح عبد االمٌر عبد الرضا فرحان

ناجحة

 25شهد عبد الكرٌم عبد األمٌر احمد

مكملة

 26صالح مصلح مهدي عباس

مكمل

 27ضحى فالح حسن مهدي

ناجحة بقرار

 28ضفاف باسل حمٌد علً

ناجحة بقرار

 29ضٌاء ناجً شاٌع ضاحً

مكمل

 30طٌبة احمد محمد مصلح

مكملة

 31عزٌز رعد عزٌز سوزي

مكمل

 32عالء فزع سالم عبد

ناجح بقرار

 33علً قحطان عبد الجبار محمد

راسب

راسب فً مادتً التحمٌل

 34عمي كاظم رسن جاسم
 35عمر فارق رسول حسن

مكمل

راسب فً مادة التحمٌل

مكمل

 36عمر المختار عالء جاسم محمد

ناجح

 37عمر مهدي حلبوس ناصر
 38غازي هادي هضٌم حلو

ناجح بقرار
ناجح

 39غفران كرٌم محمد مرتضى

ناجحة

 40فاضل سلمان شهاب احمد

مكمل

 41فاطمة صبري عباس محمد

راسبة

 42فيصل احمد يوسف احمد

لم ٌمتحن راسب

 43ماجدة لطٌف حسٌن حبٌنً

مكملة

 44مثنى حارث محمد حسن

ناجح

 45محمد جلٌل مهدي صالح

ناجح

 46محمد ساالر ستار خلٌل

ناجح

 47محمد عزٌز عطوان خطاب

مكمل

 48مرتضى شهٌد مطشر عبٌس

ناجح

 49مرٌم جواد كاظم جبر

مكملة

 50م صطفى محمد بدر كمر

مكمل

 51ندى زٌان حمودي عبد القادر

ناجحة

 52نور ماجد جبر ماضً

ناجحة

 53نورا نجٌب سٌد غنً معروف

مكملة

 54نورا ٌاسر شندول عبد الرضا

ناجحة

 55هاجر محمود ماجد خضٌر

ناجحة

ناجح فً مادة التحمٌل
االوربً

ناجح فً مادة التحمٌل
االوربً
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مقرر القسم  :د.صباح خابط عزٌز سعٌد
المالحظات

النتٌجة

ت

اسم الطالب/رابع ب

1

احمد إبراىيم طو ياسين

ناجح بقرار

2

(دراسة مسائية )
احمد كاظم علٌوي مشتت

راسب

3

احمد مجيد ىندي عبد العزيز

ناجح

4

احمد هاتف طاهر عبد

ناجح

5

اكرم ميدي جبار شياب

راسب

6

انفال يوسف سمم طاىر

مكملة

7

باسم حسين عمي جدوع

مكمل

8

بدور حاتم عمي عبد المجيد

ناجحة

9

حميد محمد جبر محمد

مكمل

 10حيدر محمد كامل احمد

راسب

 11حيدر وىيب سكران عباس

ناجح بقرار من االندلسً
والعصور العباسٌة
المتأخرة
مكمل

 13خالد محمد عميوي محسن

ناجح بقرار من االندلسً

 12خالد رحمن سعد جواد

 14رغد خميل حسن ذياب
 15رقية حميد حمد اهلل خير اهلل

مكملة
مكملة

راسب فً مادة التحمٌل
الوطن /ناجح فً الفلسفة

 16روى فاضل رسن حسن

ناجحة بقرار من العصور
العباسٌة المتأخرة

 17ريم عبد حميد فياض

ناجحة بقرار من االندلسً

 18زمن راشد إبراىيم شمش

راسبة

 19سارة إبراىيم عمران حسين

راسبة

 20سارة فاضل عباس عبد اهلل

ناجحة

 21سعد قاسم عفموك فميح

مكمل

 22سوالف عبد المطمب قدوري حسن

ناجحة

 23سيف عدنان حافظ راضي

مكمل

 24شيد عالء نصيف جاسم

مكملة

 25ضحى صبري جاسم محمد

مكملة

 26ضمراء صبحي محمود احمد

ناجحة

 27ضياء عبيد حايف حرج

راسب

 28عالء خميفة صمبي خميفة

مكمل

 29عمر خميل محمود محمود يونس

مكمل

 30عمر عباس فاضل حسين

مكمل

 31غفران عبد الرزاق كريم موزان

ناجحة

 32فؤاد عبد مجيد داود

مكمل

راسبة بمادة التحمٌل
االوربً

 33فاطمة عبد الكاظم محمد جودة

ناجحة

 34فاطمة مصطفى نامدار سايخان

مكملة

 35فراس سامي محمد جعفر

راسب

 36كاظم حسين زغير جياد

راسب

 37كاوه سرور ياور رمضان

راسب

 38مثنى سالم عبد حسن

راسب

 39محمد سالم عبد الكاظم

ناجح بقرار من الوطن
العربً

 40محمد عواد سلمان عبد

ناجح بقرار من االندلسً

 41مروان مزىر راضي ياسين

مكمل بدرسٌن 3 +اجازات
مرضٌة

 42مروة محمود سالم محمد

ناجحة بقرار من االندلسً

 43مصطفى جبار فالح دىيم

مكمل

 44مصطفى وىاب عمي حسين

ناجح بقرارمن العراق

 45منتيى محمد محيسن ساجت

ناجحة

 46ميند غازي فيصل حمد

ناجح بقرار من االندلسً

 47ميالد طارق عبد اهلل

مكملة

 48نجوى يوسف وفيق عبد القادر

مكملة

 49نيى حسين حميد ياسين

ناجحة

 50نور عباس راضي راىي

ناجحة

 51ىبة رحيم جبار سمطان

ناجحة

 52ىوليا عزيز توفيق محمد

مكملة

 53وسام عباس عبود ناىي

لم ٌمتحن

 54وفاء فيحان كتاب حمد

مكملة

 55وليد خالد جاسم محمد

مكمل

 56ياسمين نبيل يحيى داود

مكملة

