
 

 (2102-2102)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  - األولىالمرحلة /قسم التاريخ

 (أ)شعبة 

 المالحظات االسم الرباعي ت ت

 لمكم سلمان براهيمإإبراهيم خليل  0 0

 مكمل أحمد إبراهيم كريم أحمد 2 2

 مكمل ارأحمد حسن هادي نص   2 2

 ناجح أحمد علي منصور حسين 4 4

 ناجح حسين كاظمأحمد محمد  5 5

 راسب أركان عبد الوهاب محمد فرج 6 6

 مكملة أسماء رباح مجيد طاهر 7 7

 راسبة ابراهيم أسماء كامل فرحان 8 8

 ناجحة سليم أسماء محمد عواد 9 9

 ناجحة أسمهان وهيب منصور حسين 01 01

 مكملة أسيل حاتم حميد نصيف 00 00

 مكملة آالء جمال فاضل حسين 02 02

 ناجحة آالء خوام سليمان حسن 02 02

 مؤجلة انتصار رفعت عبد الكريم ولي 04 04

 ناجحة أنس مقداد جاسم محمد 05 05

 أوصاف يونس عبد السالم عبد 06 06
والرياضة بموجب  كلية العلوم االنسانية/رميانگانتقلت الى جامعة 

الصادر عن شعبة  25/02/2102في ( 2042)االمر االداري 
 التسجيل الصباحي

 ناجحة كاظم إيالف سعد علي 07 07

 ناجحة إيالف غني علي ناصر 08 08

 ناجحة  إيمان سعد شريف علوي 09 09

 ناجحة ب هللا أحمدإيمان غالب حس 21 21

 ناجحة إيمان فاضل حسين أحمد 20 20

 ناجحة إيمان فليح حسن جاسم 22 22

 مؤجلة إيمان كريم عباس يوسف 22 22

 ناجح أيمن قاسم محمد جواد 24 24

 ناجحة آية محمد إبراهيم جليل 25 25

 نقل بدور حسن ناصر عبد هللا 26 26

 ناجحة حجي بشائر طالل دلو 27 27

 ناجحة بشائر قاسم علي موسى 28 28

 ناجحة بلسم يوسف صائب حسين 29 29

 ناجحة يكتايبين جواد كاظم حم 21 21

 نقل جوان طاهر علي عبد المجيد 20 20

 ناجح حسام أحمد حمد أحمد 22 22

 مكمل حسن خليفة محجوب حسين 22 22

 مكملة حسناء علي مجيد حسون 24 24



 (2102-2102)الدراسةالصباحية للعام الدراسي  - األولىالمرحلة /قسم التاريخ

 (أ)شعبة 

 المالحظات االسم الرباعي ت ت

 ناجح حسين رشيد عبد القادر علي 25 25

 راسب حسين كريم سبع ذياب 26 26

 مكمل داودحسين كريم سلمان 27 27

 ناجح حمزة هادي إبراهيم عبد هللا 28 28

 مؤجلة حنان طالب صبري ردام 29 29

 ناجحة حنان عماد محمد عليوي 41 41

 ناجحة فرج حنان محمود تايه 40 40

 مكملة عبد حنين أحمد علي 42 42

 ناجحة حنين رائد نافع حسين 42 42

 ناجحة جميل حوراء رحيم كامل 44 44

 ناجح حيدر بدر جواد مجيد 45 45

 راسبة رحيم دعاء حسين فاضل 46 46

 ناجح ديار نوري رستم ولي 47 47

 ناجحة رحاب محمود شكوري حمودي 48 48

 مكملة نصيف جاسمرسل حسن  49 49

 ناجحة رسل صادق عبدالواحد محمود 51 51

 راسبة رشا عبد الرزاق كريم صالح 15 15

 ناجحة رفاه محمود شكوري حمودي 15 15

 ناجحة رفل أحمد جاسم محمد 15 15

 نقل رنا سلمان هادي 14 14

 ناجحة رنا عدنان جدعان ديمي 11 11

 مكملة لياسإريهام ثاير أحمد  15 15

 ناجحة ريهام لؤي عبد الخالق عطية 15 15

 ناجحة ناصر زمن موفق حميد 15 15

 مكملة زينب جاسم حمادي عيدان 15 15

 زينب سعد كاظم 56 56
بموجب األمر االداري 2102-2102مؤجلة للعام الدراسي 

الصادر عن شعبة التسجيل  07/0/2102في ( 018)المرقم
 الصباحي

 ناجحة متعبزينة وليد عدنان  55 55

 ناجحة سارة علي حسين حميد 55 55

 مكملة سارة كاظم محمد عبد الرزاق 55 55

 ناجحة سارة ناظم محمود خليل 54 54

 ناجحة جاسمسجى عامر أحمد  51 51

 ناجحة سجى محمد كريم عبد 55 55

 ناجحة سحر يوسف حسين سعيد 55 55

 مكملة هادي سرى عباس فاضل 55 55

 ناجح ستار علي ساجتسرمد  55 55



 

 (2102-2102)الدراسةالصباحية للعام الدراسي  -األولى المرحلة /قسم التاريخ

 (أ)شعبة 

 المالحظات االسم الرباعي ت ت

 ناجحة سهى صباح كامل خضير 56 56

 ناجحة سهى فاضل عباس علي 55 55

 ناجحة مجيد سهاد عباس كريم 55 55

 مؤجل شهاب أحمد حمزة خلف 55 55

 شهد محمد حسن 54 54
بحسب األمر االداري المرقم  2102-2102مؤجلة للعام الدراسي 

 الصادر عن شعبة التسجيل الصباحي 2/0/2102في ( 7)

 ناجحة شيماء ستار خضير مبارك 51 51

 ناجح صالح محمد عبد هللا حبش 55 55

 مكملة فرحان صفا حافظ ياسين 55 55

 ناجح صفاء رشيد خضير عسكر 55 55

 مؤجل شمس هللا صالح حسن فتح هللا 55 55

 مكملة ضحى ستار صالح عواد 56 56

 ضحى علي شريف حسين 55 55
كلية العلوم االنسانية والرياضة بموجب /رميانگانتقلت الى جامعة 
الصادر عن شعبة  21/0/2102في ( 002)االمر االداري 

 التسجيل الصباحي

 مكمل عباس كريم إسماعيل مهدي 55 55

 ناجح عباس محمود حسين محمود 55 55

54 54 
محمد )عبد اللطيف(محمد صالح)عبد هللا 
 (صالح

 ناجح

 ناجحة حمود عروبة محمود عليوي 51 51

 مكمل عز الدين جاسم محمد ابراهيم 55 55

 مكملة علوان عال صالح عبد المهدي 55 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2102-2102)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  - األولىالمرحلة /قسم التاريخ

 (ب)شعبة 

 المالحظات االسم الرباعي ت ت

 ناجح علي عطا هللا خليل عامود 0 55

 ناجحة علياء معتز غالب جاسم 2 55

 ناجح عماد عالء الدين سعيد جاسم 2 56

 راسب عمار شاكر محمود وهيب 4 55

 ناجح عمر سمير محمود جاسم 5 92

 مكمل عبد عمر شهاب أحمد 6 92

 ناجح عمر محمد هادي حسن 7 54

 عمر ياسين بدر 8 51
بحسب األمر االداري المرقم  2102-2102مؤجل للعام الدراسي 

 الصادر عن شعبة التسجيل الصباحي 2/0/2102في ( 7)

 مكملة غفران سلمان داود وحيد 9 55

 ناجحة فاطمة حسين حسن هادي 01 55

 مكملة فالح حسن كاظمفاطمة  00 55

 مكملة فرح ظاهر أدهم حياوي 02 55

 ناجحة كحالء غازي شلش منثر 02 566

 مكمل كرار خالد عدنان خسرو 04 565

 ناجحة كريمة قاسم غائب طعمة 05 565

 مكملة سلمان لبنى حسن حسين 06 565

 راسب عباس يببحمحمد ابراهيم  07 564

 ناجح محمد إبراهيم رحيم صالح 08 561

 ترقين قيد محمد جواد قاسم جبار 09 565

 ناجح محمد خليل إبراهيم حسن 21 565

 مؤجل محمد خوام كهلي سلمان 20 565

 مؤجل محمد ضياء مالح حمود 22 565

 مؤجل محمد مجبل داود عبد 22 556

 ناجح مروان جمهور محمود اسماعيل 24 555

 ناجحة مروة إبراهيم جاسم محمد 25 555

 مكملة صالح مروة صالح مهدي 26 555

 مكمل نافع مصطفى سعد رحيم 27 554

 ناجح مصطفى حميد هادي حميد 28 551

 راسب بالغياب مصطفى عبدالرزاق ثابت عبد الرزاق 29 555

 ناجحة مالك جمال عبود حسين 21 555

 ناجحة منى حسين عبد هللا محمود 20 555

 منى كاظم صباح 22 555
بحسب األمر االداري المرقم  2102-2102للعام الدراسي مؤجلة 

 الصادر عن شعبة التسجيل الصباحي 2/0/2102في ( 7)
 مكملة خضير منى محمد جاسم 22 556



 مهاباد رحمن كريم بيروز 24 555
كلية العلوم االنسانية والرياضة بموجب /رميانگانتقلت الى جامعة 
الصادر عن شعبة  21/0/2102في ( 002)االمر االداري 

 التسجيل الصباحي
 مكمل مهدي مهوس عبد فرحان 25 555

 

 

 (2102-2102)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  -المرحلة األولى / قسم التاريخ

 (ج)شعبة 

 المالحظات االسم الرباعي ت ت

 ناجحة مهى صباح كامل خضير 0 555

 راسب ميثم عبد الستار خضير درباس 2 554

 ناجحة ميعاد ثائر لطيف محمد 2 551

 مكملة نادية عثمان نجم عبيد 4 555

 راسبة ندى مجيد طاهر كلي 5 555

 ناجحة نرمين جليل عليان جاسم 6 555

 ناجح نزار عبد الرزاق أحمد خادم 7 555

 ناجحة  نسرين سالم أحمد اسماعيل 8 556

 مؤجلة نسرين كامل منصور حمد 9 555

 راسب خلف محمودنوار زيدان  01 555

 مكملة نور حسن كاظم حسين 00 555

 مؤجلة نور صباح سعدون عبود 02 554

 مكملة نور ضياء الدين سلمان زغيتون 02 551

 ناجحة نور عامر منصور علي 04 555

 ناجحة نور عبد الجبار كاظم رضا 05 555

 مكملة نورس عيسى حسين نصيف 06 555

 ناجحة روضاننورس هاشم عبد هللا  07 555

 ناجحة هالة عبد هللا حسون محمد 08 546

 لم تباشر هالة كمال قدور 09 545

 ناجحة هالة محمد حسن علي 21 545

 ناجحة هدى حردان صباح حمادي 20 545

 مكملة هدى صباح غالم حسن 22 544

 مكملة هدى محمد خلف سلطان 22 541

 مكملة هدى هادي حسين عليوي 24 545

 ناجحة هديل عبد الوهاب علي عطية 25 545

 مكملة صالح( محمد علي)هناء حيدر  26 545

 مكملة لي حسنگهناء قاسم ر 27 545

 ناجحة هيام مزهر عبد الوهاب محمد 28 516

 مكملة وئام طه خليل عباس 29 515



 ناجحة وجدان مجيد عبد علي 21 515

 نقل يسرى علي نوري حميد 20 515

 


