نتائج االمتحانات لقسم التارٌخ /كلٌة االداب – جامعة بغداد
للعام الدراسً  2012-2011الدور االول للمرحلة الثانٌة الشعبة أ
رئٌس القسم د.محمود عبد الواحد محمود /م قرر القسم:د.صباح خابط عزٌز سعٌد
ت
اسم الطالب/الثانً أ
 1ابتسام جاسم حسٌن عبد
 2أبرار ستار جبار أكرم
 3احمد فهد صالح
 4أسماء زهٌر حمود جرمٌخ

النتٌجة
ناجحة
ناجحة بقرار
مكمل ب 5مواد
ناجحة بقرار

 5أسٌل حسٌن علً

ناجحة

 6امٌر حامد صداع مخلف

ناجح

 7أٌاد حمد فرحان نجم

مكمل ب4مواد

 8إٌمان عبد األمٌر داود وهٌب

مكملة ب2مواد

 9بتول حسن كرم هللا حمد

مكملة ب2مواد

 10بشائر محمد محسن راضً

ناجحة

 11تحسٌن عبد الحسٌن موسى مسلم

ناجح بقرار

 12حسام صباح شٌاع جاسم

ناجح

 13حسناء ٌاسٌن فاضل حسٌن

ناجحة

 14حسٌن عباس خداداد نٌاز

ناجح

 15حسٌن ناصر كرٌدي رسن

ناجح بقرار

 16حٌدر خالد محمد

م كمل ب2مواد

 17خالد ولٌد خلٌل سلمان

ناجح

 18رافد غالب مدب هنواط

ناجح

 19رسل لٌث سالم علوان

ناجحة

المالحظات

 20رلى رٌسان عجمً مجول
 21رند رائد جعفر جلٌهم
 22زهراء حسن علً

ناجحة بقرار
مكملة ب1مواد
ناجحة

 23زهراء حسٌن علً جابر

مكملة ب2مواد

 24زهراء صالح مهدي ثابت

مكملة ب1مادة

 25زهٌر ربٌع محمد حمد

مكمل ب2مواد

 26زٌنب عبد الٌمة امسلم زغٌر

مكملة ب1مواد

 27زٌنب قاسم صكبان شبٌب

ناجحة

 28سارة سالم صبٌح عزٌز

ناجحة

 29سارة شاكر عزٌز راشد

مكملة ب2مواد

 30سالً احمد صٌوان داخل

ناجحة بقرار

 31سامر عبد السالم محمد سلمان
 32سٌف محمد إبراهٌم إسماعٌل
 33شروق عبد جاسم سلمان

مكملة ب1مواد
ناجح
مكملة ب2مواد

 34صابرٌن خالد رشٌد منصور

ناجحة

 35عادل نصٌف جاسم عبٌد

ناجح

 36علً جاسم جبر عبٌد

مكمل ب2مواد

 37علً حمٌد ضٌول حمود

ناجح بقرار

 38علً فاضل حسٌن حمٌد

ناجح

 39علٌاء نجم محمد حسٌن

ناجحة

 40عمر عبد جٌاد جعٌفص

ناجح بقرار

 41غزوان وسام حسن نصٌف

مكمل ب3مواد

 42غفران علً احمد عبد هللا

ناجحة بقرار

 43فارس عبٌد علوان حسن

مكمل ب4مواد

 44فاطمة وهاب عبد هللا صالح

راسبة

 45فرح حسام إسماعٌل علً

ناجحة

 46محمد راضً برٌسم خلٌفة

مكمل ب 1مواد

 47محمد عادل محمد

مكمل ب5مواد

 48مروة زكً خلف صحن

مكملة ب5مواد

 49مروة علً حمود كتٌب

ناجحة بقرار

 50مروة كامل هاشم حسن

ناجحة

 51مروى عباس كرٌم محمد

ناجحة

 52مرٌم خمٌس مهدي صالح

ناجحة

 53مرٌم عباس حمادي جواد

ناجحة بقرار

 54منذر قٌس حسٌن مصطفى

ناجح

 55مها صالح عبد المهدي

ناجحة

 56مهٌمن فاضل عبد الرضا خماس

ناجح

 57نور صباح علً

ناجحة

 58نورة خالد علوان حسٌن

ناجحة

 59هبة عبد المنعم محمود محمد

مكملة ب3مواد

 60هدٌل حسٌن شمخً جابر

ناجحة

 61ورود خلٌفة فلٌح شمهود

ناجحة

ٌ 62وسف ٌاسر عبد القادر محمد صالح

راسبة بمواد التحمٌل

ناجحة بمادة التحمٌل

مكمل فً
2مواد
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للعام الدراسً  2012-2011الدور االول للمرحلة الثانٌة الشعبة ب
رئٌس القسم:د.محمود عبد الواحد محمود/م قرر القسم :د.صباح خابط عزٌز سعٌد
ت

اسم الطالب /الثانً ب

النتٌجة

1

احمد قاسم محمد مهدي

ناجح

2

اسراء حسٌن حمود جرمٌخ

ناجحة

3

اسراء علً محمود عبد المجٌد

مكملة ب2مواد

4

امنة سالم ابراهٌم حسن

مكملة ب1مواد

5

امٌر باسل ابراهٌم عبد النبً

6

اٌمان محمد رحٌم سلمان

7

بشٌر جاسب عبد الحسن حنتوش

مكمل ب4مواد

8

تٌسٌر جواد كاظم همٌم

مكمل ب5مواد

9

جنان جالل وفٌق حبٌب

ناجحة

المالحظات

راسب
ناجحة بقرار

 10حسٌن رحٌم كرٌش سلمان

ناجح بقرار

 11حسٌن سكران حمادي زلف

مكمل ب4مواد

 12حال شاكر حمود عبد هللا

مكملة

راسبة بمادتً التحمٌل

 13حٌدر حسن جحٌل جبر

مكمل

ناجح بمادة التحمٌل

 14خالد محمد صالح خلٌفة

مكمل ب3مواد

 15دانٌه ولٌد امٌن اسماعٌل

مكملة ب4مواد

 16دعاء باسل كرٌم جواد

ناجحة

 17دعاء مهدي صالح سٌد ٌاس

مكملة ب2مواد

 18رشٌد حسٌن حمٌد بنٌة

مكمل ب3مواد

 19رنا صباح طاهر سعٌد
 20روز عباس جبار صلٌبً

ناجحة بقرار
مكملة

ناجحة بمادة التحمٌل

 21روٌدة عدنان مظلوم ابراهٌم

راسبة

 22زٌنب سعد جاسم علوان

مكملة ب1مواد

 23زٌنة حمٌد مجٌد حسٌن

ناجحة

 24سارة عادل احمد سالم

ناجحة

 25سارة عبد القادر عبد الستار علً
 26سارة نجم عبد حسون

مكملة ب3مواد
ناجحة بقرار

 27ستار كاظم عبٌد عبد الرضا

مكمل ب5مواد

 28سالم محمود جاسم ناصر

راسب

 29سمر محمد عبد الحسن الزم

ناجحة

 30سٌف سعد ابراهٌم كاظم

مكمل ب3مواد

 31سٌف عوفً داود كاظم

مكمل ب3مواد

 32شمس نبٌل خلٌل عبود

ناجحة بقرار

 33شهد حمٌد كرٌم حسٌن

مكملة ب3مواد

 34شٌماء حسٌن عبد هللا فٌض هللا

ناجحة بقرار

 35عالء عطا هللا صبح ابراهٌم

ناجح

 36علً عبد االمٌر سٌد رحًم

راسب

 37علً عبد الجبار سلمان

راسب

 38علً عبد الخالق صادق ٌاسٌن

ناجح بقرار

 39علً مجٌد حمٌد محٌسن

راسب

 40عمر جعفر حسن شالكة

مكمل ب1مواد

 41غفران جاسم بشٌر عاصً

مكملة ب3مواد

 42فاتن جمال سالم

ناجحة

 43فراس علً فرحان علً

ناجح بقرار

 44فرح محمد فتحً محمد

ناجحة

ناجحة بمادة التحمٌل

ناجحة فً التحمٌل

 45قصً ذنون ناٌف

ناجح

 46كوثر غالً اهالل صالح

ناجحة

 47محمد حمزة كاظم صالح

مكمل ب4مواد

 48محمد رحٌم جندٌل حاوي

مكمل ب2مواد

 49محمد زٌد فرحان عبود

راسب

 50مرتضى كرٌم طه ابراهٌم

مكمل ب1مواد

 51مروان قاسم عمٌر هالل

ناجح

 52مروان كرٌم هاشم زغٌر

ناجح بقرار

 53مروان محمد فاضل حمود

مكمل ب2مواد

ناجح فً التحمٌل

 54مروة رشاد حسٌن فتحً

مكمل ب5مواد

ناجحة فً العصوروراسبة
فً الٌونانً من التحمٌل

 55مروة عبد هللا حسٌن لفته

ناجحة

 56مصطفى محمد لفته غضٌب

ناجح بقرار

عب الوهاب احمد
 57مٌنا د

ناجحة

 58نغم حسٌن عبد مهدي

مكملة ب2مواد

 59نهى خضٌر عكوش حذاف

ناجحة

 60هبة جواد كاظم

راسبة

 61هدى سالم كاظم محمد حسٌن

مكملة ب1مواد

 62هند مجٌد فاضل حسن

مكملة ب3مواد

 63وسٌم عدنان محمود صالح

مكمل ب5مواد

ٌ 64اسر علً محمد برنجً

مكمل ب3مواد

ٌ 65وسف احمد حمزة محمد

ناجح

ٌ 66وسف حمٌد حسٌن محمد

ناجح
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رئٌس القسم:د.محمود عبد الواحد محمود/مقرر القسم :د.صباح خابط عزٌز سعٌد
ت

اسم الطالب /الثانً ج

النتٌجة

1

احمد حسٌن علً احمد

مكمل ب1مواد

2

احمد سرحان علً عاٌد

مكمل ب3مواد

3

احمد عبد األمٌر علٌوي إسماعٌل

مكمل ب3مواد

4

أحمد ماجد أحمد حبٌب

مكمل ب2مواد

5

ازهر خالد ناجً عٌدان

ناجح

6

افراح عماد حكمت محمود

ناجحة

7

امامة عبد الستار رشٌد جاسم

ناجحة

8

انسام حسٌن سعٌد مزعل

ناجحة

9

اٌالف قٌس فاضل عبد الهادي

ناجحة

 10بهاء صالح جاسم صدام

راسب

 11حسنى محمد باقر محمد جواد

ناجحة

 12حسٌن طالب ٌعقوب عنٌد

مكمل ب5مواد

 13حسٌن محمد حسن احمد

ناجح

 14حال كرٌم صبار حسن

ناجحة

 15حنٌن اسعد رضا كرماش

ناجحة

 16دعاء نجاح عبود مرعب

ناجحة

 17زٌدون طارق إبراهٌم فٌاض

ناجح بقرار

 18زٌنب رحٌم خالد شوكة

ناجح

 19سازان كرٌم خلٌفة محمد

مكملة ب5مواد

20

سجى حمًد زوٌر نوفل

 21شٌماء علك حافظ مرداو

راسبة
ناجحة بقرار

المالحظات

راسب فً التحمٌل

ناجح فً التحمٌل

 22صابرٌن محمد عودة جبار

ناجحة

 23عادل راضً ثامر شلتاغ

ناجح

 24عبد الستار بدر لطٌف مهدي

ناجح

 25عبٌر ضامن نومان غنام
 26عالء عبد الحسٌن عباس حمزة
 27علً صالح مهدي كاظم
 28علٌاء مالك عبد علً محمد جواد

مكملة ب2مواد
ناجح
مكمل ب1مواد
ناجحة

 29عمر جعفر حسن شالكة
 30عمر عدنان ارحٌم لطٌف

مكمل ب4مواد

 31مازن ثامر ضٌدان محمد

ناجح بقرار

 32محمد حمزة كاظم صالح
 33محمد عبد االمٌر عبد مهدي

ناجح بقرار

 34محمد ماجد محمد كاظم

مكمل ب3مواد

 35محمد مؤٌد مهدي علً

ناجح

 36مروة فائق كاظم جبٌس

مكملة ب4مواد

 37مصطفى عبد الرحمن شاطً داخل

مكمل ب3مواد

 38مصطفى راسم حمٌد كرٌم

ناجح

 39مصطفى عبد هللا سعود محمد

راسب

 40مصطفى عالء عبٌد نوار

ناجح فً التحمٌل

مكمل ب2مواد

 41نبأ كرٌم محمد ظاهر

ناجحة

 42نور بدر حمد صالح

ناجحة

 43نور عبد المهدي رحٌم عبد هللا

ناجحة

 44هدٌل ماجد شاكر محمد

راسبة

 45وهب شهاب أحمد صالح

مكمل ب3مواد

ناجح فً التحمٌل

ٌ 46حٌى سعد عبد اللطٌف ٌاسٌن

ناجح

ٌ 47وسف جبار طاهر

مكمل ب4مواد

ٌ 48وسف داود برع حمادي

مكمل ب2مواد

