نتائج االمتحانات لقسم التاريخ /كلية االداب – جامعة بغداد
للعام الدراسي  2012-2011للمرحلة الثالثة الشعبة أ
رئيس القسم د.محمود عبد الواحد محمود

مقرر القسم  :د.صباح خابط عزيز سعيد

ت
1

اسم الطالب/ثالث أ
احمد عادل عبد الرضا

النتيجة
ناجح

2

احمد عمي شهيد

مكمل

3

اروى عبد الجميل زغير

4

أمين محمد حسين

مكمل

5

انور محمد احمد صالح

راسب

6

اياد عبد الهادي رحيم

راسب

7

ايالف فاضل عموان

ناجحة

8

ايناس عمي زامل

مكملة

9

تحرير عماد احسان

مكملة

ناجحة بقرار

 10حامد مكطوف خصاف

مكمل

 11حسين عمي كاظم خاوت

ناجح

 12حميد محمود نايف

ناجح بقرار

 13حوراء عبد االمير حسين عمي

ناجحة

 14خضير عباس مدحي

ناجح

 15دعاء رحيم عموان مال اهلل

ناجحة بقرار

المالحظات

 16رائد خميس عمي

ناجح

 17ريم صالح عبد الزهرة

ناجحة

 18زهراء احمد جاسب حمود

ناجحة بقرار

 19زيد نوري مظموم حقي

ناجح

 20زينب حسن مزبان بدوي

ناجح

 21زينب يوسف غالم حسين

ناجح

 22سارة كريم مزاحم جاسم

ناجح

 23سناء جميل عاشور

مكملة

 24سوراج سعد ابراهيم عنبر

مكملة

 25سيف عمي ساير

راسب

 26سيف عمي موسى جرذي

راسب

 27شذى طعيمه عناد

ناجحة

 28شيرين اسماعيل محمد عمي

ناجحة

 29ضحى احمد عطية عبد

ناجحة بقرار

 30ضحى رائد مجيد سعيد

ناجحة

 31طالل احمد تركي فميح

مكمل

 32طيف محمد كاظم عصيد

ناجحة

 33عباس حسن عبد فرهود

راسب

ناجح بمادة التحميل االموي

راسب بمادتي التحميل
النصوص االنكليزية
والساساني والبيزنطي

 34عباس عبد الخالق سمطان

ناجح

 35عبد الستار احمد حسين خميس

راسب

 36عبد القادر حسن فياض

ناجح

 37عبد الوهاب راضي شالل

مكمل

 38عثمان جميل حسين سممان

مؤجل

 39عقيل حسين مناحي عناد

ناجح

 40عالء حسين فاضل خاطر

مكمل

 41فاضل سممان عبد ساجر

مكمل

 42فراس عبد الكريم طالب

ناجح

 43ليث مازن جميل داود

ناجح

 44ماجد جودة كريم لزام

ناجح بقرار

 45محمد احمد مهدي صالح

ناجح

 46محمد خضر زبون محسن

مكمل

 47محمد عالء عبد الستار

ناجح

 48مرتضى عبد الزهرة عبد الحسين

ناجح

 49مرتضى كامل صافي كاظم

ناجح

 50نادية صادق خطاب حسن

ناجحة

 51ناصر محمد فياض

مكمل

ناجح بمادة التحميل
النصوص االنكليزية

 52هبة نافع فاضل صالح

ناجحة

 53وسن سالم جعغر

ناجحة

 54ياسمين عباس مطمك حسين

ناجحة
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اسم الطالب/ثالث ب

النتيجة

1

اثمار حسن جبار بطل

ناجحة

2

احمد جبار ناصر بحر

مكمل

3

احمد حسن مطشر جاسم

مكمل

4

احمد عبد الكريم عبد الرزاق

5

اميرة حسن جفات عويز

ناجحة

6

ايهاب يوسف سعد جبر

مكمل

7

بتول محمود سممان احمد

مكملة

8

جواد كاظم نكال

راسب

9

حنان ثامر عبيد جيات

ناجحة

 10دنيا محمد جاسم حمد

ناجحة

 11زينب نجم عبود

ناجحة

 12سرى عبد الحسين عبيد منصور

ناجحة

 13سما حميد سممان عباس

ناجحة

 14سمية صالح حميد خمف

ناجحة بقرار

المالحظات

ناجح بقرار

ناجح بمادتي التحميل
منهج البحث والنصوص
االنكليزية

 15شموس عبد االمير كاطع

مكملة

 16شهد صفاء عبد الرزاق

ناجحة

 17ضحى مناف صاحب محمد

ناجحة

 18ضفاف شاكر موسى سمطان

ناجحة بقرار

 19عباس احمد حمد حسين

ناجح

 20عبد اهلل احمد عبد اهلل محمد

مكمل

 21عمي خمف فرحان

مكمل

 22عمي هادي رشيد

راسب

 23عمار اسماعيل حسن عبد اهلل

مكمل

 24عمار نوري خفيف

مكمل

 25عمارفاضل رزوقي

مكمل

 26عمر سهيل نجم

ناجح

 27غفران إسماعيل كاظم

مكملة

 28غيث وليد عمي جاسم

ناجح

29
 30فضل عبد الحميم عبد الواحد

ناجح بقرار

 31فضل محمد حسين عبد

مكمل

 32قاسم محمد عبد االمير

مكمل

راسب بمادتي التحميل
النصوص االنكليزية

راسب بمادة التحميل
النصوص االنكليزية

 33ليث قاسم كاظم موسى

ناجح بقرار

 34محمد جبار يسر عبد

ناجح

 35محمد نوري كاظم فميح

مكمل

 36مرتضى عمي جبار مارد

مكمل

 37مروة كريم دليل حمزة

ناجحة

 38مصطفى مزاحم خميل

راسب

 39مصطفى وليد عموان داود

راسب

 40مهند اكرم محمد عبيد

مكمل

 41نور محمد بناي رسن

ناجحة

 42نورة محمد داود سممان

ناجحة بقرار

 43هدى كاظم جاسم هيجل

مكملة

 44هند ابراهيم عمي

ناجحة

 45وسام احمد ابراهيم

راسب

ناجح بمادة التحميل
منهج البحث

ناجح بمادتي التحميل
الديمقراطية ومنهج
البحث

راسب بمادة التحميل
النصوص

