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

 النتيجة االسم الرباعي ت ت

 ناجحة ابتهال عدنان حسين هزاع 0 0

 ناجح رشيد إبراهيمخليل  إبراهيم 2 2

 ناجح كاظم ةشحاذ إحسانأحمد  2 2

 مكمل حسن إبراهيم إسماعيلأحمد  4 4

 مكمل أحمد حمزة فيض هللا عبد المجيد 5 5

 مكمل أحمد شهاب أحمد عبد 6 6

 ناجح أحمد عبد الرحمن هادي 7 7

 مكمل أحمد عبد السالم داود جار هللا 8 8

 مكمل أحمد عبد الكريم محمد فرج 9 9

 مكمل أحمد عبد هللا ياسين عبد هللا 01 01

 ناجح حسينأحمد علي ياسين  00 00

 ناجح علي إبراهيمأحمد عمر  02 02

 ناجح أحمد مهدي صالح شكر 02 02

 ناجحة فاضل عباس حسين زهارأ 04 04

 ناجح حسين علي ثاير أسامة 05 05

 ناجحة راسم حسين ناصر أساور 06 06

 ناجحة بريسم عبد هللا صالح إسراء 07 07

 مكملة ل قنبريعاد إسراء 08 08

 ناجحة علي رحمان علي إسراء 09 09

 ناجحة محمد صالح هادي إسراء 21 21

 ناجحة ين جمال داودڤأ 20 20

 ناجح عباس علي زيدان أكرم 22 22

 ناجحة حسن علي ثامرآالء 22 22

 ناجحة محمود رحيم خليل آالء 24 24

 ناجحة حاتم مرهج ةلهام جمعإ 25 25

 ناجحة خليل جاسم خضير أماني 26 26

 ناجح مجد عزال سرحان ياسينأ 27 27

 ناجحة فؤاد جواد علي ةآمن 28 28

 ناجحة قحطان حسن علي ةآمن 29 29

 ناجحة خزعل إيادةأميم 21 21

 مكمل كركان جاسم أحمد أنور 20 20

 ناجحة ماجد عبد الكريم ةيآ 22 22

 ناجحة يطان حاتم محمدگإيمان 22 22

  ناجحة بان زاحم محمود جدوع 24 24

 ناجح بسام طالل حبيب سلمان 25 25

 



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

 النتيجة االسم الرباعي ت ت

 ناجحة نجم عبد هللا أكرمبشائر  26 26

 ناجحة إبراهيمبشرى برهان عبد  27 27

 مكملة تقوى سليم كريم عيدان 28 28

 ناجحة تقوى محمد حسين علوان 29 29

 ناجح حارث محمد سعيد عبد هللا 41 41

 مكمل حسام هاشم عباس صالح 40 40

 مكمل اطع ماجد إسماعيلگحمزة   42 42

 ناجحة وبگحنان جواد حسن يعـ 42 42

 مكملة حنان حسين علي مردود 44 44

 ناجحة حنان عدنان عبد الكريم حسن 45 45

 ناجحة عزيز مرادحنان ماجد  46 46

 ناجح حيدر قاسم خيري عبود 47 47

 ترقين قيد خالدة وليد حسين 48 48

 ناجحة خلود داود سلمان 49 49

 ناجح خليل ثامر نعمان سالم 51 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 نتيجةال االسم الرباعي ت ت

 ناجحة دعاء إسماعيل خليل محمد 0 50

 ناجحة دعاء برهان عامر إبراهيم 2 52

 ناجحة دعاء عالء صالح محمد 2 52

 ناجحة رؤى إبراهيم حسن 4 54

 ناجحة رؤى قيس خليفة عباس 5 55

 مكمل رائد ثامر نعمان محمد 6 56

 ناجح رافد علي عبد هللا علي 7 57

 ناجحة أحمدرجاء صبحي صالح  8 58

 مكملة رسل علي حسين حسن 9 95

 ناجحة رسل غني عثمان 01 06

 ناجحة رشا حوم سلمان حسين 00 06

 ناجحة رغد إسماعيل إبراهيم محمود 02 06

 ناجحة رغد نصيف جاسم جامل 02 06

 ناجحة رنا رعد عبد األمير محمد 04 06

 ناجحة رويدة حامد إبراهيم 05 09

 ناجح حسن رياض مجبل 06 00

 ناجحة ريام محمود معيوف حسن 07 06

 ناجح زاهر ناصر عداي عيدان 08 06

 ناجحة زهراء أسعد محمود جبار 09 05

 ناجح زياد حسين خميس 21 66

 ناجحة زينب إسماعيل فرحان 20 66

 ناجحة زينب حسين ذياب علي 22 66

 ناجحة زينب طاهر ياسين عباس 22 66

 مكملة زينة إبراهيم نايف رجب 24 66

 ناجحة سالي حسين مالو فياض 25 69

 ناجح سامر عباس محمد خميس 26 60

 مؤجلة سجى كامل عيدان 27 66

 ناجحة سحاب مزهر علي مجيد 28 66

 ناجحة سحر سعد هاشم حسين 29 65

 ناجحة سحر صالح حسن 21 66

 ناجح سالم عسكر خليل حسين 20 66

 ناجح عبد محمدسماح  22 66

 ناجحة سمر شاكر محمود ماما خان 22 66

 ناجحة سمر مثنى عدنان تبان 24 66

 راسبة سناء جاسم ناصر 25 69

 



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

 النتيجة االسم الرباعي ت ت

 ناجحة سندس محمد إسماعيل إبراهيم 26 60

 ناجح سيف غازي فيصل محمد 27 66

 ناجحة شروق قاسم خليفة عبد 28 66

 ناجحة شهد أحمد سلمان حبيب 29 65

 ناجحة شهد سالم إبراهيم 41 56

 راسبة بالغش شهد عبد حسين ياسين 40 56

 ناجحة شيماء خالد عباس إبراهيم 42 92

 ناجحة  شيماء عامر جميل طالب 42 92

 ناجحة حربي شيماء فائق عرموش 44 56

 ناجحة صابرين خالد إسماعيل 45 59

 ناجحة صبا لطيف جدوع علوان 46 50

 مؤجلة صبيحة محمد صيهود شهاب 47 56

 ناجح صهيب صالح برع حسن 48 56

 ناجحة ضفاف كاظم جابر حسن 49 55

 ناجح ضياء كامل حسن 51 666

 ناجح عادل أحمد محمود سلمان 50 666

 ناجح عباس مطرودعادل عواد  52 666

 ناجح عبد الخالق سعد خضير ياسين 52 666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 النتيجة االسم الرباعي ت ت

 ناجحة عبير صبحي طعمة حمد 0 666

 ناجحة عبير عدنان ناصر حسين 2 669

 ناجحة جالل بگعبير محمد صـ 2 660

 ناجح عثمان نوري ثامر شهاب 4 666

 ناجح عدنان عليوي حميد جاسم 5 666

 ناجح عدنان يحيى رشيد مراد 6 665

 ناجحة عذراء جاسم محمد عباس 7 666

 ناجحة عذراء عماد عبد ذياب 8 666

 ناجحة عذراء محمد ناصر حسين 9 666

 ناجحة عزيزة أحمد حسن خضير 01 666

 مكمل عصام خليل إبراهيم خلف 00 666

 ناجح علي إسماعيل زيدان خلف 02 669

 ناجح علي حسين إسماعيل خلف 02 660

 ترقين قيد علي خالد ابراهيم حسن 04 666

 ناجح علي خضير عليوي إسماعيل 05 666

 مكمل علي ذعذاع عبود 06 665

 ناجح علي زرعد محمد ظاهر 07 666

 مكمل حسينعلي سلمان داود  08 666

 ناجح علي عادل رشيد مجيد 09 666

 ناجح علي عطا هللا دحام حسن 21 666

 ناجح علي محارب ياسين بحر 20 666

 مكمل علي هادي أحمد نجم 22 669

 مكمل علي يوسف رشيد مجيد 22 660

 ناجحة علياء حميد مجيد مالك 24 666

 ناجح عماد مهدي سعيد شبوط 25 666

 مكمل عادل صفوك عبد هللاعمار  26 665

 مكمل عمار عامر كاظم عارف 27 666

 ناجح عمار علي داود حسين 28 666

 ناجح عمر حسين شكور محمود 29 666

 ناجح عمر داود سليم محمد 21 666

 ناجح عمر ستار محمد غزال 20 666

 ناجح عمر عادل محمد صالح 22 669

 ناجح عمر عبد الجبار أحمد امين 22 660



 مكمل عمر علي علوان شاطي 24 666

 

 

 

 

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

 نتيجةال االسم الرباعي ت ت

 ناجحة عهود وليد توفيق أحمد 25 666

 ناجحة غصن محسن ولي جعفر 26 665

 ناجحة غفران إياد سلمان حبيب 27 666

 ناجحة عناد علي حمودفاطمة  28 666

 ناجحة فطومة عبد أحمد صالح 29 666

 ناجح قصي فيصل موالن سيد 41 666

 ناجح كرار إبراهيم عبد عباس 40 666

 مكمل كرار قيس كاظم شهباز 42 669

 ناجحة لقاء علي حسين ياسين 42 660

 مكمل ليث عبد الكريم محمد شكر 44 666

 ناجحة لينا خضير عيدان جوري 45 666

 ناجح ماجد مزهر حسين هنيدي 46 665

 ناجح ماهر فريح عباس جواد 47 051

 ناجح مثنى جواد فاضل عباس 48 050

 ناجح مثنى داود سلمان إبراهيم 49 052

 ناجح محمد ثائر خلف أحمد 51 052

 ناجح محمد حميد ياس عادي 50 054

 مكمل محمد سامي محمد كاظم 52 055

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (2102-2102)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  - المرحلة الثالثة/التاريخقسم 

 نتيجةال االسم الرباعي ت ت

 مكمل محمد صالح مهدي هادي 0 056

 ناجح محمد فاضل سعيد محمد 2 057

 ناجح محمد قاسم عبد الجبار حمادي 2 058

 ناجح محمد مزهر محمد ياسين 4 059

 ناجح محمود ستار حسن علي 5 061

 ناجح مروان جاسم محمد حسين 6 060

 مكمل مروان داود سلمان جالل 7 062

 مكمل مروان عبد الجليل صادق مطلك 8 062

 ناجحة مروة عدنان كاظم علوان 9 064

 ناجحة مروة مجيد إبراهيم جرمط 01 065

 ناجحة مروة مدحت إسماعيل علي 00 066

 ناجحة مريم أكرم ميخان 02 067

 ناجح مصطفى جاسم محمد نصيف 02 068

 ناجح مصطفى رضا أحمد لطيف 04 069

 ناجحة منار حامد رضا علي 05 071

 مكملة منى أحمد عبود 06 070

 ناجحة مها شامل كامل حسين 07 072

 ناجح مهند محسن عليوي سليمان 08 072

 رسوب بالغياب ميزر مشرف عزيز 09 074

 ناجحة ميس فالح حسن حسين 21 075

 مكملة ميساء عصمان صوالغ عثمان 20 076

 ناجحة ميسم أحمد حامد أحمد 22 077

 ناجحة ميالد قاسم إبراهيم عبد الحسين 22 078

 ناجحة ندى فاضل علي حسن 24 079

 ناجحة نرمين داود سلمان إبراهيم 25 081

 ناجح نزار فهد سبع خميس 26 080

 ناجحة نور الهدى محمود شاكر 27 082

 ناجحة نور حازم عايد محمد 28 082

 ناجحة نور حامد سلمان حسن 29 084

 مكملة نور عاصي خليفة حسين 21 085

 ناجحة نور عبد األمير بحر جواد  20 086

 مكملة نور عبد هللا حمود نجم 22 087

 ناجحة نورة علي فاضل حمادي 22 088

 ناجح هاني علي حسين 24 089



 ناجحة صديد أحمدهبة  25 091

 

 

 

 (د)شعبة (2102-2102)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  - المرحلة الثالثة/قسم التاريخ

 نتيجةال االسم الرباعي ت ت

 ناجحة هبة فهمي محمود عليوي 26 090

 ناجحة هدى خالد غيدان خلف 27 092

 ناجحة هدى قاسم نصيف 28 092

 ناجحة      هدى هشام شوكت إلياس 29 094

 ناجحة هديل جواد كاظم حسن 41 095

 ناجحة هديل شكر عليوي عائد 40 096

 مكمل هرموش صالح محمد عباس 42 097

 ناجح هشام مولود محمود محمد 42 098

 ناجح همام محمد جمعة ذياب 44 099

 مكملة هند كامل صالح مهدي 45 211

 مكمل وسام صالح عبد الرحيم وهيب 46 210

 ناجحة وفاء عبد المنعم مهدي علو 47 212

 ناجحة والء فالح مهدي سبع 48 212

 ناجح وليد إبراهيم سلمان محمد 49 214

 ناجح ياسر عامر كمبش محمد 51 215

 مكمل ياسر علي محمد جواد 50 216

 ناجح يعقوب أحمد مراد محسن 52 217

 مكمل يوسف سلمان رشيد مجيد 52 218

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 قسم التاريـــخ/كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة ديالـــى

 (2102-2102)للعام الدراسي  المسائيةالدراسة  -الثالثة المرحلة أسماء طلبة 

 النتيجة الثالثياالسم  ت

 ناجح إبراهيم طعمة محمد 0

 ترقين قيد أكرم حميد عبد صالح 2

 ناجح آالء أحمد سلمان 2

 غائبة هللاحربة أحمد عبد  4

 مكمل خالد جبار حسين 5

 ناجح شاكر محمود محمد 6

 ناجح عدي محمد مهدي 7

 ترقين قيد عقيل خلف محمد 8

 غائب عالء محمود سامي 9

 مؤجلة لقاء محمد علوان 01

 ناجح ماهر حميد مبدر 00

 ترقين قيد ماهر شالل حبيب 02

 ناجحة نور فاروق أحمد 02

 


