
 

 (2102-2102)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  - الرابعةالمرحلة  -قسم التاريخ

 (أ)شعبة 

 المالحظات ثالثياالسم ال ت ت

 مكمل  أحمد بهجت بدر 0 0

 مكمل أحمد تقي محمد صالح 2 2

 ناجح أحمد رحيم إبراهيم 2 2

 ناجح أحمد طالب جاسم 4 4

 ناجح أحمد عبد الستار محمد 5 5

 مكمل أحمد عبد هللا نجم الدين 6 6

 ناجح أحمد فالح حسن 7 7

 مكمل أحمد محمد عبد الواحد 8 8

 مكمل أحمد موفق عبد هللا 9 9

 ناجحة ازدهار ناظم عباس 01 01

 ناجحة أزهار رعد سلمان 00 00

 مكملة  مچأزهار عدنان حا 02 02

 ناجحة أزهار علي فيصل 02 02

 ناجحة عليإسراء عبد السالم  04 04

 ناجحة أسماء مظهر مجيد 05 05

 مكملة أفراح كامل فليح 06 06

 ناجحة آالء عباس طالب 07 07

 ناجحة آالء مفيد ياسين 08 08

 ناجحة أماني وهبي صالح 09 09

 ناجحة آمنة ثاير مغير 21 21

 ناجحة انتصار مال هللا محمد 20 20

 مكمل أنفال حسين علي 22 22

 مكمل أحمد جلوأنمار  22 22

 ناجحة آيات علي خضير 24 24

 ناجح إياد طالب خليل 25 25

 ناجحة إيالف سلمان صالح 26 26

 ناجحة إيناس إياد داود 27 27

 مكملة بان صائب صابر 28 28

 مكمل براق محمد محمود 29 29

 ناجحة بيداء محمد منهل 21 21

 ناجحة تغريد طه أحمد 20 20

 مكمل خلفجابر أحمد  22 22

 مكمل جالل عبد الستار أسعد 22 22

 ناجح جليل جاسم عباس 24 24

 ناجح حامد ظاهر محمود 25 25



 

 (2102-2102)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  - الرابعةالمرحلة  -قسم التاريخ

 (أ)شعبة 

 المالحظات ثالثياالسم ال ت ت

 مكمل حسام طه عبد 26 26

 ناجح إبراهيم حسين عبد الجليل 27 27

 ناجح حسين علي حسين جليل 28 28

 ناجح حمادي حسين جسام 29 29

 ناجحة حنان محمد عواد 41 41

 مكملة حنين طه خليل 40 40

 ناجح حيدر طالب سلمان 42 42

 ناجح خالد جمال جبار 42 42

 ناجحة دعاء رافع عبد هادي 44 44

 ناجحة وبگدعاء فاضل عبد يعـ 45 45

 ناجحة رؤى عامر عبد الحميد 46 46

 ناجحة رؤى فالح حسن 47 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2102-2102)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  - الرابعةالمرحلة  -قسم التاريخ

 (ب)شعبة 

 المالحظات ثالثياالسم ال ت ت

  رنا جمال ربيع 0 84

 ناجحة رنا خالد كريم 2 84

 ناجحة رواء مظهر حليو 2 05

 ناجح رياض جواد بطي 4 05

 ناجحة ريمان رباح عبد الكريم 5 05

 ناجحة زينب جاسم محمد 6 05

 ناجحة زينب حكمت كاظم 7 08

 ناجحة زينب فوزي جميل 8 00

 ناجحة سارة برتو نوري 9 05

 ناجحة سارة سمير محمد 01 05

 ناجحة  سارة غازي شهاب 00 04

 ناجحة سارة محسن عارف 02 04

 مكمل سامر علي مهدي 02 55

 ناجحة سعاد مجيد حسين 04 55

 مكمل سعد أحمد حسين 05 55

 ناجح سعد أحمد خلف 06 55

 مكمل سالم زيد خليفة 07 58

 مكملة سمر شاكر محمود أحمد 08 50

 مكملة سوزان أحمد خليفة 09 55

 ناجحة سوالف عبدالرحمن ناجي 21 55

 ناجح سيف طارق صبري 20 54

 ناجح شامل سلمان علي 22 54

 ناجحة شذى جميل فالح 22 55

 ناجحة شهباء محمود عباس 24 55

 ناجحة شيرين إبراهيم خدا مراد 25 55

 ناجحة شيالن صالح خلف 26 55

 ناجحة صابرين محمد فاضل 27 58

 مكملة صفا عبد الرحمن شاكر 28 50

 مكملة ضحى ثاير كاظم 29 55

 ناجح طارق ثائر صالح 21 55

 ناجح عباس عيادة محمد 20 54

 ناجح عباس فاضل محمد 22 54

  عباس كريم خلف 22 45



 ناجح عبدالخالق عبدالكريم حمادي 24 45

 

 (2102-2102)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  - الرابعةالمرحلة  -قسم التاريخ

 (ب)شعبة 

 المالحظات ثالثياالسم ال ت ت

 مكمل صبارعبد العظيم حميد  25 45

 مكمل عثمان ذعذاع عبود 26 45

 غ عصام علي حسين 27 48

 مكمل عطا محمد مهدي 28 40

 ناجحة عال صباح عبد الواحد 29 45

 ناجح علي حسين محمد 41 45

 مكمل علي قاسم حميد 40 44

 ناجح علي قاسم عباس 42 44

 ناجحة علياء قاسم خماس 42 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (2102-2102)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  -الرابعةالمرحلة  -قسم التاريخ

 (ج)شعبة 

 المالحظات ثالثياالسم ال ت ت

 ناجح عمر حسن رشيد 0 45

 ناجح عمر طه كريم 2 45

 ناجح عمر فاضل عباس 2 45

 ناجحة غصون عبدالكريم عبد الرضا 4 48

 ناجحة فاطمة مظهر عيدان 5 40

 مكمل لوبچقصي مصحب  6 45

 ناجح مثنى مهدي شاهر 7 45

 مكمل محمد حسن كاظم 8 44

 ناجح محمد علي حسين 9 44

 مكمل محمد عزيز حسن 01 555

 ناجح مراد عبد الحسن عباس 00 555

 ناجح مروان سالم عبد هللا 02 555

 مكمل مروان فاضل كاظم 02 555

 ناجح مروان واثق نصيف 04 558

 ناجحة مروة خالد إبراهيم 05 550

 ناجحة مروة صالح الدين عبد الواحد 06 555

 ناجحة مروة مجيد فاضل 07 555

 ناجحة مروة نوفل صابر 08 554

 ناجح مصطفى سبهان عبد صالح 09 554

 ناجح مصطفى عبد الخالق علي 21 555

 ناجح معد رزوقي جميل 20 555

 مكملة  حميد عرب  ميثاق رشيد 22 555

 ناجحة ميعاد عبد الواحد مجيد 22 555

 مكمل نهاد مجيد حميد 24 558

 ناجحة نهى حسب هللا خليفة 25 550

 ناجحة نهى كامل علي 26 555

 ناجحة نور جاسم محمد 27 555

 ناجحة املـچنور خوام 28 554

 ناجحة نور صبحي مهدي 29 554

 ناجحة نور فاضل حمزة 21 555

 ناجحة نافعهالة أكرم  20 555



 ناجحة هبة زيدان خلف 22 555

 ناجحة هبة عدنان عبد نصيف 22 555

 مكملة هبة محمد خفيف 24 558

 ناجحة  هدى جبار أحمد 25 550

 

 (2102-2102)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  - الرابعةالمرحلة  -قسم التاريخ

 (ج)شعبة 

 المالحظات ثالثياالسم ال ت ت

 مكملة سهيل نجمهدى  26 555

 ناجح هشام سلمان داود 27 555

 ناجحة هند عبد الكريم شكر 28 554

 مكملة وجدان حميد موسى 29 554

 ناجحة ورود كريم راشد 41 555

 ناجحة ياسمين عبد الكريم إبراهيم 40 555

 ناجح يحيى تركان مهدي 42 555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (2102-2102)ية للعام الدراسي مسائالدراسة ال - الرابعةالمرحلة  -قسم التاريخ

 (أ)شعبة 

 اتـــــــــــــــــــــــــــــالمالحظ ثالثياالسم ال ت ت

 ناجح أبا بكر خليل ابراهيم 0 0

 ناجح أثير جاسم مظلوم 2 2

 مكمل أثير جليل إبراهيم 2 2

 ناجحة أحالم حامد كاظم 4 4

 ناجحة أحالم محمد صالح 5 5

 ناجح  أحمد جبار أحمد 6 6

 ناجح  أحمد طعمة غائب 7 7

 ناجح أحمد عادل صالح 8 8

 ناجح أحمد مزهر عبد هللا 9 9

 مكمل أركان طه حسون 01 01

 ناجحة أريج حسين عبد هللا 00 00

 راسب أسامة سامي طه 02 02

 ناجحة آالء محمد عادل 02 02

 مكملة إلهام حميد داود 04 04

 ناجحة عبد الكريم جليلأنهار  05 05

 ناجح أوس مؤيد سلمان 06 06

 ناجحة إيمان خالد جاسم 07 07

 ناجح إيهاب هادي نصار 08 08

 ناجح باسم مجيد سلمان 09 09

 مكملة براء رعد عطية 21 21

 ناجحة تغريد رشاد عاصي 20 20

 ناجحة تغريد عيسى محمد 22 22

 مكمل جاسم عباس عبد 22 22

 ناجح كريم محسن جمعة 24 24

 ناجح  جهاد حنش حميد 25 25

 مكمل حازم إبراهيم شهاب 26 26

 ناجح  حامد سلمان كنعان 27 27

 مكمل حامد محمد صالح 28 28

 ناجح حسن مجبل عبد األمير 29 29

 ناجح حسين غسان جابر 21 21

 مكمل حيدر عبد الكريم شمس الدين 20 20



 مكمل مسعودالحميد حيدر عدنان عبد  22 22

 ناجح حيدر محمد عبد ولي 22 22

 ناجح حيدر يعرب عبد الرزاق 24 24

 ناجح خالد عبد وهيب 25 25

 

 (2102-2102)ية للعام الدراسي مسائالدراسة ال -الرابعة المرحلة  -قسم التاريخ

 (أ)شعبة 

 المالحظات ثالثياالسم ال ت ت

 مكمل خالد فيصل خضير 26 26

 ناجح  أحمد خالد كريم 27 27

 ناجحة خنساء ياس جاسم 28 28

 ناجح دليل زمان بريسم 29 29

 ناجح رامي أحمد حسين 41 41

 مكمل رامي خليفة حسين 40 40

 ناجح رحيم علي حمد 42 42

 مكمل رؤى زنزل خزعل 42 42

 مكمل رسول غضبان عبد 44 44

 ناجح رمضان محمد حبيب 45 45

 ناجحة رنا علي محمود 46 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شعبة  (2102-2102)ية للعام الدراسي مسائالدراسة ال - الرابعةالمرحلة  -قسم التاريخ

 ب)

 المالحظات ثالثياالسم ال ت ت

 ناجحة رنا وادي ناجي 0 85

 مكمل رياض محمود جدوع 2 84

 ناجح زهير خلف قادر 2 84

 مكمل زينب يحيى مرتضى 4 05

 ناجحة سارة وليد داود 5 05

 ناجحة سرى منتصر علي 6 05

 ناجح سعد محسن عليوي 7 05

 ناجح سنان ستار داخل 8 08

 ناجحة سهاد سلمان داود 9 00

 ناجحة سهى خضير علي 01 05

   شعبان ثامر فرحان 00 05

 ناجحة شيماء طه حسين 02 04

 مكمل صالح عبد هللا محمد 02 04

 مكمل صدام حسين حمد 04 55

 ناجح يد احمدكريم عبصفاء  05 55

 ناجحة ضحى طالب عبد هللا 06 55

 ناجح  ضياء إبراهيم رشيد 07 55

 ناجح طالب عباس علي 08 58

 ناجح  طه فاضل عزيز 09 50

  مكمل عباس حكيم طه 21 55

 مكمل عباس خضير محمد 20 55

 مكمل عباس خليفة عباس 22 54

 ناجح عباس علي جار هللا 22 54

 ناجح فاضل صالح عباس 24 55

 ناجح عبد الحكيم طلب جعفر 25 55

 راسب عبد الكريم محمد إبراهيم  26 55

 مكمل علي إبراهيم درب 27 55

 ناجح علي سهيل نجم 28 58

 كملم علي علي كامل حسين 29 50

 مكمل عمار خليل إبراهيم 21 55

 مكمل عمار سالم حسن 20 55

 ناجح عمر حسين جمعة 22 54



 ناجح عمر خاجي محمد 22 54

 مكمل عمر ستار لطيف 24 45

 

 

 (2102-2102)ية للعام الدراسي مسائالدراسة ال - الرابعةالمرحلة  -قسم التاريخ

 (ب)شعبة 

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحظ ثالثياالسم ال ت ت

 مكمل عمر سلمان نجم 25 45

 مكمل عمر محمد خلف 26 45

 ناجح إسماعيل كنعان غانم 27 45

 مكمل غزوان علي حسين 28 48

 ناجح فالح مجيد سلمان 29 40

 ناجحة فرح فائق إبراهيم 41 45

 ناجح فهمي إبراهيم سلمان 40 45

 ناجح قاسم عبود حمد 42 44

 قدامة قحطان اسكندر 42 44
بحسب طلبه  2102/  2100ترقين قيد للعام 

الصادر  2102/ 9/ 09في ( 0101) بموجب االمر 
 عن التسجيل المسائي

 ناجح قصي هشام بهلول 44 45

 ناجحة كوثر حميد درويش 45 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (2102-2102)ية للعام الدراسي مسائالدراسة ال -الرابعة المرحلة  -قسم التاريخ

 (ج)شعبة 

 اتــــــــــــــــــــــالمالحظ ثالثياالسم ال ت ت

 ناجح مازن شاكر سلمان 0 45

 ناجح مازن محمود جميل 2 45

 ناجح مجيد هادي جواد 2 48

 ناجح محمد أحمد إبراهيم 4 40

 ناجح محمد بشار محسن 5 45

 مكمل محمد جعفر حسين 6 45

 مكمل محمد حسين عزيز 7 44

 محمد حميد علي 8 44
تم ترقين قيده في الكتاب المرقم /متوفــــــــى

 22/4/2102في ( 299)

 ناجح محمد زيدان خلف 9 555

 مكمل محمد سامي كاظم 01 555

 مكمل محمد عبد الكريم إبراهيم 00 555

 مكمل محمد عبد هللا صالح 02 555

 ناجح محمد فاروق عبد 02 558

 مكمل محمد قاسم خليل 04 550

 مكمل محمود عباس حمود 05 555

 مكمل محمود قحطان محمود 06 555

 مكمل المهديمرتضى عباس عبد  07 554

 ناجح مروان قاسم حمادي 08 554

 ناجحة مروة رشيد حميد 09 555

 مكملة مروة قاسم محمد 21 555

 راسب مصطفى حميد رشيد 20 555

 مكمل مصطفى كامل أحمد 22 555

 ناجح مصطفى محمد جواد 22 558

 مكمل مصطفى نوري حسين 24 550

 مكملة مها يوسف مسعود 25 555

 مكمل مهند علي حسين 26 555

 ناجحة ميساء علي ناصر 27 554



 مكمل ناجح علي حسين 28 554

 ناجح نبيل إبراهيم كمال 29 555

 ناجح نزار فيصل حمد 21 555

 ناجحة نسرين هادي دهش 20 555

 ناجحة نهى حسين غني 22 555

 ناجحة نهى محمد جمعة 22 558

 ناجحة نورا طالب محي 24 550

 ناجحة هالة سعد هادي 25 555

 

 (2102-2102)ية للعام الدراسي مسائالدراسة ال - الرابعةالمرحلة  -قسم التاريخ

 (ج)شعبة 

 المالحظات ثالثياالسم ال ت ت

 مكملة هبة علي حنش 26 555

بسبب عدم دفعها  2102/ 2102راسبة للعام  هدى جاسم محمد 27 554
/ 0/  21في ( 49)القسط بموجب االمر المرقم 

 صادر عن امانة مجلس   2102

 ناجحة هديل علي جهاد 28 554

 ناجحة هند سلمان داود 29 555

 ناجح وسام عدنان مهدي 41 555

 ناجح وسام محمد سالم 40 555

 ناجحة وفاء نصيف جاسم 42 555

 مكمل وليد حسين علوان 42 558

 ناجح وليد عبد حسن 44 550

 راسب ياسر أحمد مهدي 45 555

 مكمل ياسر فهمي حسين 46 555

 ناجح ياسر يحيى أحمد 47 554

 

 


