
غداد   جامعة 

ة    قسم الجغراف

ة المرحلة االول للعام الدراسي  ة (أ) 2016-2015اسماء طل اح   الدراسة الص

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجحة  االء علي مختاض خواف   1
ان   2    ابتهال علي ناصر بن
  ناجح  احمد عبد الله احمد عبد  3
ي   4 شاش تر  نقل الى قسم علوم القران وف  احمد عماد 

 27/12/2015) في 10901االمر(
نقل الى قسم علوم القران وف   اروة  جمعة حمد جاسم   5

 27/12/2015) في 10901االمر(
اس   6 ات جاسم نخش ع قرار   ا   ناجحة 
ط  7 ات درع احمد سم موجب   ا ة  لیز نقل الى قسم اللغة االن

  15/12/2015) في  10646االمر(
ات عبد االمیر غني وهیب  8  ناجحة   ا
م  9 ر ة عدنان ثامر   ناجحة  ا

ان  10 اسین شر ا طه   ناجحة  ثر
 ناجح  حسین نصر خوص جابر  11
م   12   ناجحة  حنین جاسم احمد ابراه
م   13 رافع عبد الستار عبد الكر

  عبد الله 
 ناجح

م   14 ر ة  ماجد صالح     ران
اس   15 ار ع نقل الى قسم علوم القران وف   رفل ولید ج

 27/12/2015) في 10901مر(اال
اس سلمان   16 اد ع ة ا  ناجحة  رق
ام محمود محمد محمود   17 قرار  ر  ناجحة 
    زهراء جاسم  جندیل محمد  18



نب خالد توفی جمشیر   19 نقل الى قسم علوم القران وف   ز
  27/12/2015) في 10901االمر(

نة احمد حسین ناف  20    ز
م محمد  21  سارة خلیل ابراه

  علي 
ملة   م

    سنار ثایر عبد جلیل  22
م حسن عبد   23  ناجحة  شهد ابراه
ضحى حسین عبد علي   24

اس    ع
 

امل ثامر   25 اس احمد  مل  ع  م
م  26 ر امل  اس  عض المواد  ع   راسب مستوفي في 
اظم   27  ناجح  عالء محمد خلف 
دان جبر   28 موجب  مصطفى علي ز ة   نقل الى قسم اللغة العر

 15/12/2015) في 10645االمر(
ش علي  29 ش موجب   هدیر محمد  تأجیل دراسة للمرة االولى 

  7/3/2016) في 1434االمر(
نقل الى قسم علوم القران وف   وسن عبد جودة فجر  30

 27/12/2015) في 10901االمر(
 ناجحة  والء شاكر محمود احمد   31
م القران وف نقل الى قسم علو   اسر علوان ناصر سلمان   32

 27/12/2015) في 10901االمر(
ر  33   ناجحة  قین خلف نعمه حو
اب حسب االمر   احمد قحطان حتروش   34 الغ  3400رسوب 

    اسراء سعد عبد الحسین   35
اس   36     رواء جاسم محمد ع
ا یوسف عبد علي سلمان   37    س

اب حسب االمر  الغ   3400رسوب 
ا  عامر خالد مشعل   38 اب حسب االمر رسوب    .3400لغ

موجب االمر  في  1032ترقین قید 



10/2/2016.  
اب حسب االمر   عبد الله محمد علي تقي   39 الغ   3400رسوب 
اطع   40 ار  اب حسب االمر   علي ستار ج الغ   3400رسوب 
  تاجیل  مروه جاسم حمید   41
س حسن خلف لفتة   42     م

  
اح نجم عبد   43 اب  نبراس ص الغ   3400حسب االمر  رسوب 
اب حسب االمر   نور یونس سرحان شدهان   44 الغ   3400رسوب 
اد   45 اس    تاجیل  هدیل خضیر ع
  2015-2014رسوب   هدیل قاسم حسن صالح   46
ام عبد الحسین صالح   47 اب حسب االمر   ه الغ   3400رسوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ة المرحلة االول للعام الدراسي  ة (ب) 2016-2015اسماء طل اح   الدراسة الص

  نتیجةال  اسم الطالب  ت
مل  احمد  عبد صالح   1   م
    احمد عبد صالح جاسم   2
قرار  اسراء جواد عبد الزهرة جالل  3  ناجحة 
اح داخل  4 ملة  اسراء ص   م
سن عبد حسین  5  ناجحة  اسراء مح
موجب االمر(  اوراس احمد شهاب شاتي   6 ي ) ف1434تأجیل دراسة للمرة االولى 

7/3/2016 
اظم صالح عبد السادة   7  ناجحة  تقى 
سیر عناد محمد راشد   8   ناجحة  ت
 ناجحة  جیهان علي حسن مرضوخ   9

امل عبید رجا   10   ناجح  خالد 
ع   11 مل  خالد ولید عبدالله ض   م
ر قاسم محمد  12   ناجحة  ذ
اظم عبید  13 ح  موجب االمر(  زهراء صب ) في 1434تأجیل دراسة للمرة االولى 

7/3/2016 
   زهراء محمد خزعل عبید   14
و هیلك  15 نب خیرالله جر  ناجحة  ز
نب ستار جابر ثبیت  16   ناجحة  ز
موجب االمر(  سارة عبد االمیر محمد داود   17 ة  ) 10645نقل الى قسم اللغة العر

 15/12/2015في 
   سارة عبد الرضا علي حماد   18
 ةناجح  سر حامد قمر جدران   19
  ناجح  سیف عدنان طالب هاشم   20
مل  طاهر خالص عبد مجید   21   م
مل  عبد الله عادل علي  22   م
م   23 مل  علي حمید خلیل ابراه  م



 ناجح  علي صاحب حسن صالح   24
   علي عودة عبید حسین   25
قرار  غادة علي مر حسن   26  ناجحة 
سى حسن   27  ناجحة  قسمة عبد علي ع
ملة  الله خلف  نور هاد عبد  28  م
صل محمد ثامر   29 ملة  نیران ف  م
 ناجحة  هاجر حمید عواد محمد  30
قرار  هالة خالد عبد علي   31   ناجحة 
م   32  ناجحة  الهام هشام  اسماعیل ابراه
ملة   هجران جاسم محمد حمود   33  م
امل حسن خلف  34 قرار  اسر    ناجح 
الن   35 م غ ر اب حسب  اثار  الغ   .3400االمر  رسوب 

موجب االمر (   18/2/2016) في 1120ترقین قید 
سان داخل بجا   36 اب حسب االمر   احمد ر الغ   3400رسوب 
اب حسب االمر   احمد ظاهر عبد الله   37 الغ   .3400رسوب 

موجب االمر(   10/2/2016) في 1032ترقین قید 
    احمد علي صالح هالل   38
اب حسب االمر   ر ازهر عبد الوهاب مزهر طاه  39 الغ   3400رسوب 

موجب االمر (   .18/2/2016) في 1120ترقین قید 
اب حسب االمر   اكرم خالد عبد  40 الغ   3400رسوب 

موجب االمر (   .18/2/2016) في 1119ترقین قید 
االمر    15/2/2016في  1084ترقین قید 

ات فالح عودة  41 اب حسب االمر   ا الغ   3400رسوب 
  .10/2/2016) في 1032موجب االمر(ترقین قید 

ار محمد   42   770تاجیل حسب االمر   زهراء ولید ج
نب غاز جاسم   43 اب حسب االمر   ز الغ   3400رسوب 
اس   44 ز غائب ع اس عز اب حسب االمر   ع الغ   .3400رسوب 

موجب االمر (   18/2/2016) في 1120ترقین قید 
    عبد السالم زامل سعدون   45



  12106تاجیل حسب االمر   حسین علي حسین  علي  46
اب حسب االمر   علي عبد عبد الله بزون   47 الغ   3400رسوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ة المرحلة االول للعام الدراسي  ة (ج) 2016-2015اسماء طل اح   الدراسة الص

   نتیجةال  اسم الطالب  ت
اض   1 حر ف قرار  احمد علي    ناجح 
اد عبد الست  2 ة ا    ار مصطفى  ا
ة صالح عبد الرزاق غفور   3  ناجحة  ا
الف قاسم موجود داغر   4 ملة  ا  م
م محمد غالم  5 ر مان   ناجحة  ا
 ناجح  جاسم طالب سعد عبید  6
مل  حسین عامر حمید منسي   7  م
مل  حمد عبد الله حمد عبید  8  م
اظم  9  ناجحة  حنین سعد عبد الرحمن 

ملة   حنین عبد الله هاد مهد  10  م
قرار  حوراء حسین علیو عبود  11  ناجحة 
موجب   حوراء رعد صغیر شر   12 ة  نقل الى قسم اللغة العر

 15/12/2015) في 10645االمر(
ملة  حوراء محمود سبهان صخي   13  م
اس   14 نب سالم ستار ع موجب االمر   ز في  414ترقین قید 

14/1/2016 . 
اس خلف منصور  15 نب ع   ةناجح  ز
  ناجحة  سارة ثابت عودة علوان  16
سداد عبد الرزاق عبد الوهاب   17

  مهد 
 ناجحة

 ناجحة  شغاف علي عبد االمیر هاد   18
اء احمد حسن مرضخوخ  19 ملة  عل   م
رم الله حمد   20 اس حسن   ناجح  ع
  ناجحة  عبیر محمود اسماعیل  21
م  رار علي دهش خضیر   22 ة  وجب نقل الى قسم اللغة العر

 15/12/2015) في 10645االمر(



ود  23  ناجحة  وثر حسن حمود مر
مل  ماجد حنون سلمان حمود  24   م
اس   25 م حسین رسول     مر
م محمود اسماعیل هند   26  ناجحة  مر
س جالل  صالح اسماعیل   27 ملة   م  م
أ هاني احمد   28   ناجحة  ن
ز المي  29 موجب تأجیل دراسة للمرة االو   ند صالح حر لى 

  7/3/2016) في 1434االمر(
ام ماجد  30  ناجحة  نور الهد جواد 
 ناجحة نور الهد هاشم محمد عبود  31
ضومي  32 ملة  نور جمال علي   م
اظم   33 اظم خضر  قرار  نور   ناجحة 
  ناجحة  نور حامد اسماعیل  34
اسم محمد جاسم  35 مل  یوسف    م
  ناجح   محمد حمد هاد صالح  36
اس حماد م  37 اب حسب االمر   حمد خضیر ع الغ   3400رسوب 
اس فرحان  38     مصطفى احمد ع

اب حسب االمر  الغ   3400رسوب 
    مهند حازم محمد خلیل   39

اب حسب االمر  الغ   3400رسوب 
    حنین منصور غالي بدن   40

اب حسب االمر  الغ   3400رسوب 
    حیدر عبد الحسین علي   41

اب حسب اال الغ   3400مر رسوب 
ار احمد   42     دعاء علي ج

اب حسب االمر  الغ   3400رسوب 
اح ناصر سعدون   43     رافد ص
اس جاسم   44 ام خضیر ع     ر
اظم خفیف شنون   45     شهد 



  378تاجیل حسب االمر   عبیر قاسم حسین ناصر   46
  769تاجیل حسب االمر   فاطمة موسى مراد   47
اض   48 اب حسب االمر رسوب   مال غالب علي ف   3400الغ
اب حسب االمر   مصطفى داود سلمان   49 الغ   3400رسوب 
اب حسب االمر   نور جلیل عبد الساده ساجت   50 الغ   3400رسوب 

 


