
ة ق   سم الجغراف

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

  نتیجةال  اسم الطالب  ت
  ناجحة  االء حسن فرج محمد  1
ار   2 االمر   احمد طعمة ج   1/3/2016في  1331ترقین قید 
  ناجح  احمد نعمة عبد رحمان   3
اض   4 امل ف   ناجحة  اسراء راغب 
  ناجحة  اسالم عالء طعمة جاسم   5
  ناجح  اكرم ثجیل نجم عبد الله   6
ات راح جبر خفي   7   ناجحة  ا
ات صادق محمد راضي   8   ناجحة  ا
  ناجحة  بیداء محمد دوا زناد   9

اس  10   ناجح  حامد احمد ع
  ناجح  حسین عالو حسن فرحان  11
اسم حسان عبود 12   ناجح  حوراء 
اظم  13   ناجح  حیدر جاسم حمود 
اح محسن مناتي  14 مل  حیدر ص   م
رم  15 م مامه    ناجحة  خدیجة فاضل رح
اظم  16 اب حسب االمر   رسول عبد الكرم حاتم  الغ في  2113رسوب 

6/4/2016  
ع حسین  17   ناجحة  رهام سالم هاد س
  ناجحة  زمن زدان عبد الله مناحي  18
م  19   ناجحة  جلوب دهشزنب ابراه
اب حسب االمر   زنب موجد حمزة محمد 20 الغ في  2113رسوب 

6/4/2016  
  ناجحة  زهراء راضي خلف  21
االمر   سجا حسین داود 22   24/2/2016في  1207ترقین قید 



س 23 م جرج   ناجحة  سجى خلیل ابراه
اظم رزاق  24   ناجحة  سمارة جواد 
مل  سیف سعد جواد عبد 25   م
اد حسین 26 ملة   سهیر ا   م
د 27   ناجحة  شذ حسن جاسم زو
  ناجحة  شهد مصطفى فرج علي داود 28
امل عبود جاسم  29 ة  شهالء    راس
ر احمد  30   ناجح  صهیب نزه ش
م حسین 31 ة محمد ابراه   ناجحة  طی
د فرحان  32 اس زغیر جو   ناجح  ع
اس عبد االمیر حسن عودة  33   ناجح  ع
ب  34 حیى ص االمر   عبد الستار    24/2/2016في1204ترقین قید 
رم  35 صل    ناجح  عبد الله مواز ف
  ناجح  عبد الهاد احمد مهد  36
رم عبد  37   ناجح  علي حاكم 
اس هزاع  38   ناجح  عماد قاسم ع
اس حسین 39   ناجح  عمر محمد ع
اظم عبد  40   ناجح  فاد فاضل 
ة  41 م محمد عط   ناجحة  فاطمة رح
مل  رار فارس حمزة حسن  42   م
ات 43 رم ن   ناجحة  لهیب هیثم 
  ناجح  محمد قاسم حسن ماضي  44
  راسب  محمد هاد عبد الله حمود  45
  ناجح  محمد ولید طارق صالح  46
ول خلف  47 ش ة  مرم جمال    راس
  ناجحة  مرم محمد صبر منشد  48
  ناجح  مقداد احمد حماد طهیوش  49
  ناجح  موج زامل عبد الرضا جود الله  50



مان ولي  51 أ داود سل   ناجحة  ن
ار جاسم حسین  52   ناجحة  نهى ج
ار فرحان شالل 53   ناجحة  الهام ج

  ناجحة  هد حبیب موسى ضیدان 54
  ناجحة  هد عبد الجلیل فاضل حسین  55
  ناجحة  هدیل عبد الرزاق هاشم محمد 56
اس علي 57    زنب ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ة    قسم الجغراف

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

  نتیجةال  اسم الطالب  ت
ني   1 ملة  االء غالب سلمان ثو   م
رم سلمان خلف   2   راسب  احمد 
وماني   3   ناجح  اسامة محمد جلوب 
  ناجحة  امیرة عبد االمیر جوان حسن   4
ة عبد الخال حمید موسى   5 ملة  ا   م
الغش  ایهاب سالم احمد حمزة   6   راسب 
  ناجحة  شائر سالم حمود جوان  7
اس   8   ناجح  شیر فاضل عدل ع
اس علي نجم  9   ناجح  حارث ع

  ناجح  حسام احمد عبد الله عافص  10
ملة   حنین مظفر عبد الوهاب خلف 11   م
ك 12   ناجح  حیدر جاسم محمد عل
  ناجحة  دعاء زامل محسن سعد 13
اس  14   ناجحة  رواء رشید فاضل ع
امل حمد 15   ناجح  راض ثامر 
  ناجحة  زهراء رضا حمید حبیب  16
  ناجحة  زنب ضامن ناصر جبر  17
  ناجحة  سجى عدنان زدان محمد  18
  ناجحة  سحر لیث عبد الكرم احمد  19
  ناجحة  سمر احمد جعفر حسین  20
فان حسین  21   ناجح  سیف حمید ع
  ناجح  سیف شهاب احمد عبد  22
    شهد مصطفى عبد الوهاب  23
  ناجحة  شهد نجم عبد هامل  24



م  25 م احمد ابراه مل  عبد الله ح   م
  ناجحة  عبیر علي عبود جید  26
االمر   عذراء عبد الكاظم زالة  27   24/2/2016في1206ترقین قید 
اس  28 مل  علي حسین علي ع   م
  ناجح  عمار زن محمد فرحان  29
  ناجحة  فاتن عدنان عبد نایف نجم 30
  ناجحة  فرح حمید لطیف محمد 31
  ناجح  فهد زاهد ذعار عالو  32
س موسى عبد  33 مل  محمد ق   م
    مروة امجد مزاحم دروش  34
ود  35   ناجحة  مرم سعد موحان 
مل  مقداد مهد سلمان حمد 36   م
  ناجحة  منال علي حمزة علي  37
الغش  موسى راض عبد علي سلمان  38   راسب 
الد محمد حسین مجهول 39 ملة  م   م
  ناجحة  نجالء حسین ناصر علیو  40
  ناجحة  نور الهد جاسم حمید سالم  41
    نور امجد مزاحم دروش 42
  ناجحة  نور عبد الرزاق محمد غرب  43
ة مازن هاد  44 ملة  ه   م
اس  45 ة  هد علي خضیر ع   راس
ام عبد الله حسن عبد الله 46   ناجحة  ه
سى سلمان 47   ناجح  ولید خالد ع
اطع  48 االمر   ولید خالد    1/3/2016في  1329ترقین قید 

اب حسب االمر  الغ في  2113رسوب 
6/4/2016  

موجب االمر ( ) في 2666ترقین قید 
5/5/2016  



اس 49 حیى علي ع   ناجح  اسر 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



غداد   جامعة 

ة    قسم الجغراف

ة المرحلة الثالثة للعام الدراسي  ة ( 2016-2015اسماء طل اح   )جالدراسة الص

  نتیجةال  اسم الطالب  ت
  ناجح   احمد محمد حمید جاسم   1
  ناجحة  استبرق دلف قحطان دلف   2
  ناجح  امین حمید عبید محمد   3
  ناجحة  انفال منصور غالي بدن   4
ة غائب عودة محسن   5   ناجحة  ا
اس   6   )راسب  حسام عبد الغالب جمیل ع
  ناجحة  حنین حمید مظلوم خلیل   7
ح   8   ناجحة  دعاء سد خان مجید فل
ح حسن جبر   9   ناجحة  رشا فل

  ناجحة  رفل مهد صالح جبر  10
ملة  الكرم مهد حمیدزهراء عبد  11   م
  ناجحة  زنب عبد االمیر اسماعیل شذر  12
  ناجحة  زنب مالك عبد المحسن حسن 13
ط مطر  14   ناجحة  سارة مانع خر
مل  سامي طعمة حسن خالطي  15   م
اسین احمد طه  16   ناجحة  سجى 
ب  17 اطع صالح طو   ناجحة  سهاد 
  ناجحة  شهد علي عبد حسین  18
ماء  19 دش اطع زو   ناجحة  جاسب 
اظم  20 سن  ح مح اس فل   ناجح  ع
الل  21   ناجح  عبد العزز احمد عبد الوهاب 
  ناجحة  عذراء عدنان ایدام ضمد  22
ع     ناجح  عالء خلف حمید ر



  ناجح  علي حسین علیو جبر  23
  ناجح  علي محمد صالح احمد  24
مان احمد  25 مل  عمار احمد سل   م
  ناجح  عمار مزهر حمود ساحل  26
ملة  فرح عقیل هاشم محسن  27   م
س نعمة عبود خلف  28   راسب  ق
  ناجح  رم موف هاد نصار  29
  ناجح  محمد حامد حسین شهاب  30
  ناجح  محمد منصور عبود جرو  31
حي جاسم محمد  32   ناجحة  مرم ص
  ناجح  مصطفى فالح حسین حنوش  33
م  34 س عماد ابراه   ناجحة  عبد السادةم
سى ساجت 35 م ع   ناجحة  نور الهد رح
اس علي حسین  36 ة ع   ناجحة  ه
  ناجحة  هدیر عدنان اصغر داغر  37
اس  38 اطع ع   ناجحة  ورود محسن 
رم  39 اس غانم سلطان    ناجح  ال
  ناجح   اسین علي نزال جالب  40

  

  

  

  

  

  

  



ة    قسم الجغراف

ة المرحلة الثالثة ة (د) 2016-2015للعام الدراسي  اسماء طل اح   الدراسة الص

  النتیجة  اسم الطالب  ت
م حبیب عبود   1 ملة  االء ابراه   م
اح جاسم   2 ملة  ابتسام ص   م
ملة  اسراء حبیب عبد النبي محمد  3   م
ار موسى   4   ناجح  اوس احمد ج
ادر محمد عبد عیدان   5   ناجحة  ب
رم العیبي علي   6   ناجح  حسنین 
مل  حنین منصور حسین جاسم   7   م
ار حمود  8   ناجحة  دعاء علي ج
  ناجحة  رنا عبد المنعم حسن فنجان   9

  ناجحة  رهام سعد مالح مطر  10
  ناجحة  زهراء علي محسن عالو  11
ملة  زنب فاضل سفاح متعب  12   م
طیخ رذالة  13   ناجحة  سارة رضا 
  ناجحة  سر اسامة صادق عبد السادة  14
اب حسب االمر   سما حاتم نمیر حماد 15 الغ في  2113رسوب 

6/4/2016  
ملة  سهام علي حسین حسن 16   م
مل  سیف حیدر برطیل فرحان  17   م
اس موسى  18   ناجحة  شهد فاهم عبد الع
اض  19 ملة  صفا عامر سلمان ف   م
اح دروش عنید 20   ناجح  عبد الرحمن ص
  ناجح  عبد القادر علي سلمان جمیل  21
و  22 مل  عالء محمد خورشید د   م
  ناجح  علي حسین مجتوب جلوب  23



ي یوسف  24 مل  علي محمود تر   م
  ناجح  عماد نجم عبد الله عودة  25
اس  26 مل  عمر فرد خضیر ع   م
ع 27   ناجحة  عهود ماجد فالح ر
  ناجحة  فاطمة جاسب عودة عبید  28
ش 29   ناجح  رار علي حسین ع
اء 30 صل راشد محسن لم   ناجح  ف
س خلوفي  31   ناجح  محمد فرح عب
موجب االمر(  محمد نور محمد خلف  32 ) في 1442تأجیل 

7/3/2016  
اس غالي 33   ناجح  محمود حامد ج
اس یونس مجید 34   ناجحة  مرم ع
امل 35 ملة  مرم محمد شوقي    م
اظم 36 اح  مل  مصطفى فرحان ص   م
مل  مد هاتف هاد خلف حم 37   م
ار اسماعیل حسین  38 مل  مهند ج   م
  ناجحة  نرمین احمد مصطفى رضا  39
اح عاصي  40   ناجحة  نور عبد الله ص
  ناجحة  نور ولید لعیبي منهي  41
  ناجحة  هد جاسم حسیب صالح  42
م حسین  43   ناجحة  هد خلیل ابراه
  ناجحة  هد هاد شاكر محمود  44
م قاسم مر  45 ملة  هدیر نع   م
  ناجحة  هند علي حزم مالح 46
  ناجح  ولید حامد حسین حمود 47
  ناجح   اسر عامر علي داود 48
اظم  49   ناجحة  اسمین فاضل یونس 
حیى  50 اظم    ناجحة  جورة جواد 



اسین عثمان 51   ناجح  طه 
 


