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عجد  اسم السادة اسم التجريدي
االختبارات 
 االلكترونيو

عجد 
 الهاجبات

 عجد
 االعالنات

عجد 
 الطمبو

 ندبةانجاز
 السحاضرات

ندبة انجاز 
 االمتحانات

 %96 %96 66 2 3 3 تاريخ العراق القجيم د.كاظم عبجهللا عطيةأ.

   66 2 1 2 حقهق االندان والجيسقراطية د.قبس ناطق دمحمأ.

 %166 %166 62 2 2 2 التحجيث في الجول االسالمية  د . سسيرة عبجالرزاق عبجهللاأ.
العرب قبل االسالم  وتاريخ تاريخ  د نياد نعسو مجيجم.

 حزارات العالم القجيم
3 3 2 66 96% 96% 

 %86 %86 66 3 3 3 تاريخ العرهر الهسطى االوربية د.ابتدام سمسان سعيجأ.م 
 
 د. رشيج احسج مختارم.

تاريخ عرر الرسالة والخالفة 
 الراشجة

3 2 2 66 86% 86% 

 %56 %56 76 1 1 1 القجيمتاريخ البالد العربية  د.عساد طارق تهفيقأ.م 
 %96 %96 66 2 3 3 تاريخ الجولة االمهية د.وئام عجنان عباسأ.

 %96 %96 76 4 5 5تاريخ الحزارة العربية في االنجلس  د.بان عمي دمحمأ.م.



 وتاريخ حزارات العالم القجيم
تاريخ الجولة االمهية وتاريخ اىل  د. شيساء دمحم حسزهم. 

الحزارة العربية البيت و تاريخ 
 االسالمية

2 2 2 76 56% 56% 

 %96 %96 66 4 5 5 مشيج البحث التاريخي د.بمقيس عيجان لهيسأ.

تاريخ اوربا في عرر الشيزة  م.انهار ناصر حدنأ.
 ومادة تاريخ بغجاد

4 4 2 92 96% 96% 

تاريخ البالد العربية الحجيث ومادة  م.نبراس خميل ابراهيمأ.
 وايرانتاريخ تركيا 

4 4 2 76 96% 96% 

تاريخ العالم السعاصر و تاريخ اوربا  د.انس يهنس عبجم.
 في القرن التاسع عذر

2 2 2 76 96% 96% 

 %96 %96 76 5 16 16 تاريخ الحزارة العربية االسالمية  .د.خزر عبج الرضا جاسمأ
 %96 %96 76 8 8 8 تاريخ العراق الحجيث د.حيجر حسيج رشيجأ. 
 %56 %56 126 2 2 2 تاريخ العالم السعاصر مرزوك هللا حسيج د.عبجأ.

 %56 %56 126 2 2 2 تاريخ الهطن العربي الحجيث د.ابتدام محسهد جهادأ.م.



تاريخ الجولة العربية االسالمية في  د.عبج الكريم عز الجينأ.
 العرهر العباسية الستاخرة

5 5 4 126 86% 86% 

الهطن العربي الحجيث تاريخ  د.ميا ناجي حدينأ.
 والسعاصر

2 2 2 76 96% 96% 

تاريخ الهطن العربي الحجيث  م. ايسان عبجهللا حسهد أ.
 والسعاصر

3 3 3 76 56% 56% 

 %96 %96 76 3 3 3 تاريخ اسيا الحجيث م. شعهب كامل نريف
 
 

 


