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جامعة بغداد  –كلٌة االداب /لقسم التارٌخ  النهائٌة  نتائج االمتحانات

الدراسات العلٌا 

الدور االول / الفصل الثانً /  2012-2011للعام الدراسً 

تارٌخ حدٌث ومعاصر /ماجستٌر 

 ت 
/ اسم الطالب

 
النتٌجة 

 
المالحظات 

االوربً  الفكر السٌاسً مكمل  ابراهٌم جاسم محسن 1
لنصوص واالحدٌث 

االنكلٌزٌة 

الفكر السٌاسً االوربً   مكملبارق احمد تالً  2
الحدٌث 

الفكر السٌاسً االوربً  مكملةذكرى عادل عبد القادر  3
الحدٌث 

الفكر السٌاسً االوربً   مكملةزٌنب صفاء الدٌن عبد دهش  4
الحدٌث 

 جٌد / ناجحةسارة محمد خلف  5

السٌاسً االوربً الفكر  مكملطالل اسماعٌل ابراهٌم  6
الحدٌث والنصوص 

االنكلٌزٌة 

  جٌد/ ناجحة غادة فائق محمد علً  7

الفكر السٌاسً االوربً  مكملغٌداق عبد المنعم محمد  8
الحدٌث 

الفكر السٌاسً االوربً  مكملة هدى جابر سلمان  9
الحدٌث والمجموع  

 

قدٌم تارٌخ /ماجستٌر 

 ت 
الثانً أ /اسم الطالب

 
النتٌجة 

 
لمالحظات ا

جٌد /ناجحة  أسٌل مهدي كاظم 1

جدا 

 

جٌد /ناجحة اٌة علً صالح  2

 جدا

 

  جٌد / ناجحثائر عبد السادة عبد الحسٌن عطٌة  3
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جٌد /ناجحة دعاء جواد كاظم  4

 جدا

 

 جٌد / ناجحةسهى صالح توفٌق  5

  جٌد جدا/ناجح علً بشٌر حسن  6

 جٌد/ ناجحة لمٌاء سعد عكار  7

جدا 

 

  جٌد /ناجحة ٌلى اكرم اسماعٌل ل 8

تارٌخ اسالمً /ماجستٌر 

 ت 
/ اسم الطالب

 
النتٌجة 

 
المالحظات 

 جٌد  / ناجح احسان ماٌح عبٌس 1

  جٌد / ناجحاحمد جابر جاسم  2

االستشراق  مكملاحمد حنون شكٌل  3

االستشراق  مكمل رٌاض خلٌل هندي  4

االستشراق مكملة سبل سعد محً الدٌن  5

  جٌد /ناجح عامر شحادة صالح  6

   جٌد/  ناجحنبٌل محسن خلف  7

االستشراق مكملة ٌسرى كحٌط فٌصل  8

تارٌخ حدٌث ومعاصر /دكتوراه  

 ت 
/ اسم الطالب

 
النتٌجة 

 
المالحظات 

دبلوماسٌة اوربٌة مكملة   افراح محمد علً 1

  جٌد /ناجح جواد رضا رزوقً  2

سٌة اوربٌة ونصوص دبلوما مكملخالد عبد نمال  3
انكلٌزٌة 

  جٌد/ناجح دحام فرحان عبد الحمد  4

المجموع مكملة زهراء عبد العزٌز سعٌد  5
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  جٌد /ناجح طارق جاسم حسٌن  6

   جٌد/  ناجحماجد حمدان بهٌر  7

 جٌد /ناجحة وفاء طه رحٌم  8

 

تارٌخ اسالمً /دكتوراه  

 ت 
/ اسم الطالب

 
النتٌجة 

 
المالحظات 

 جٌد جدا /ناجح  ر قاسم مطرحٌد 1

  جٌد جدا /ناجح رٌاض عبد الحسٌن راضً  2

  جدا جٌد/ناجح زهٌر ٌوسف علٌوي  3

 جٌد جدا /ناجح عامر ممدوح خٌرو  4

جٌد /ناجحة مصرٌة تعبان مهدي  5

جدا 

 

  جٌد / ةناجحورقاء ٌونس ٌحٌى  6

 

تارٌخ قدٌم  /دكتوراه  

 ت 
/ اسم الطالب

 
النتٌجة 

 
حظات المال

جٌد /ناجحة  تأثٌر عبد الجبار ناجً 1

جدا 

 

  جٌد /ناجح عدنان محمد مجلً  2

  جدا جٌد/ناجح علً حسن ثابت  3

 جٌد جدا /ناجح كاظم جبر سلمان  4

 جٌد جدا /ناجح لٌث خلٌل خلف  5

 

 


