
 جامعة بغداد

  قسم الجغرافية 

  )(أ المسائية  الدراسة 2016-2015للعام الدراسي  الثانية ةاسماء طلبة المرحل

 لنتيجةا اسم الطالب ت

 ناجح  احمد ابراهيم احمد جاسم  1

  27/3/2016) في 1805ترقين قيد بموجب االمر(  احمد محمد حسين مسربت  2
  ناجحة  اسوان حمود منه خلف   3
 مكملة افراح صباح عبد العباس عباس  4

 راسب امجد جواد كاظم 5

  5/5/2016) في 1034رسوب بالغياب بموجب االمر(  ايه طه جسام احمد  6
  27/3/2016) في 707ترقين قيد بموجب االمر (  براء حميد خلف  7
 ناجحة بسمة ثامر حافظ 8

 مكمل بالل عالوي حسين عبد الله   9

27/3/2016) في  1813رسوب بالغياب بموجب االمر(  فرج بيداء لطيف حيدر  10

 راسبة تبارك صادق حسن محمد   11

  27/3/2016) في 1805ترقين قيد بموجب االمر(  حسام طالب محمود نايف 12
 ناجح حسين يوسف علي حسين  13

 مكمل حيدر ريسان صباح   14

 ناجحة دعاء محمد شوكت  15

 ناجحة ذكرى فوزي حلو  16

  27/3/2016) في 1805ترقين قيد بموجب االمر(  رامي نبهان جواد كاظم  17
 مكملة روان والي زوير تويه  18

 ناجحة زهراء محمد عباس حسن 19

  27/3/2016) في 1805ترقين قيد بموجب االمر(  زينب محسن هلول 20
 ناجح سرمد صالح عبيد  21

 (الطقس والمناخ)ناجح ومطالب بمادة  سعد حافظ سعيد نايل  22

 ناجحة شذى محمود حميد دهش   23

 ناجحة شهد مؤيد هادي سلمان  24

 ناجحة بقرار  شيماء عباس حسن رحيمه  25

  مكمل  عبد العزيز ناجي حسين 26
 ناجح   علي حسن حميد ميذاب   27

 مكمل علي طه عبد علوان   28

 ناجحة فاطمة محسن مظلوم جبر   29

 ناجحة فرح صباح حمدان فزع   30

  راسب  فنار دلشاد نجم الحميد  31
 ناجح  قحطان عدنان عبد القادر   32



  27/12/2015) في 3367ترقين قيد بموجب االمر(  محمد احمد محمد خلف  33
  5/5/2016) في 1034رسوب بالغياب بموجب االمر(  محمد ضياء كريم عباس   34
  27/3/2016) في 1805بموجب االمر(ترقين قيد   محمد فاضل راشد  35
 راسب  ناطق حمد حمود خضير   36

  5/5/2016) في 1034رسوب بالغياب بموجب االمر(  ندى عبد اللطيف خلف عبد الكريم   37
  5/5/2016) في 1034رسوب بالغياب بموجب االمر(  هدير عبد الكريم عيسى حسن   38
  راسب   مصطفى عبد الحسين خلف   39

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  (ب) المسائية  الدراسة 2016-2015للعام الدراسي  الثانية ةاسماء طلبة المرحل

 نتيجةال اسم الطالب ت

  27/3/2016) في 1805ترقين قيد بموجب االمر (  اسامة خضير ضيدان حربي 1
  27/3/2016) في 1805ترقين قيد بموجب االمر(  اسراء اثير ابراهيم سلمان  2

 مكملة  اسراء عبد الوهاب احمد   3

 ناجحة اسراء كاظم جاسم محسن  4

 راسبة اسماء جمعه سليم خماط 5

 ناجحة بقرار امال فاضل سلطان علي   6

 ناجح انمار نزار علي حسين  7

 ناجحة  ايات طه ياسين  8

  راسب  باسم حميدي علي  9

  .12/1/2016في  )125ترقين قيد بموجب االمر (  بالل مصطفى احمد عرسان   10

 ناجح حبيب محمد طه ياسين   11

 ناجح حسام كريم شناوة عليوي 12

  مكمل  حيدر حسن كاظم سعود 13
 مكمل حيدر عدنان علي حديد  14

 ناجح حيدر كاظم حبيب  15

 27/3/2016) في  1813رسوب بالغياب بموجب االمر( خالدة عزيز خلف مجيد 16

 مكملة رنا حسين موحان  17

 ناجحة رؤى سلمان حاتم سلوم 18

 ناجحة زينة مهدي عبد الكاظم مغير  19

 ناجحة  سارة عبد الجبار صاحب حمد  20

 ناجحة سارة ناجي عودة  21

 ناجحة بقرار سماح خليل ابراهيم محمد 22

 ناجحة شيماء طالب قاسم   23

 ناجحة  شيماء محمد حسن  24

 ناجحة  عذراء فؤاد كامل حسين  25

 مكمل  علي كريم بعرور فلك  26

 ناجح  محمد اكرم عباس فلحي  27

 ناجح  محمد حاتم دخن سعود   28

  27/3/2016) في  1805بموجب االمر( ترقين قيد  محمد حرب فارس   29

 ناجح  محمد عبد الحسين جميل   30

 مكمل  محمد نشوان محمد عبد الله  31

  ناجحة  مروة عبد الواحد كحط طمهور   32
  مكمل  علي حنونمروان  33
  ناجحة  مريم محمد عبد موحى   34



  ناجح  مصطفى يوسف زغير   35
  مكمل  مهند محمود هادي  36
  ناجحة  نور اياد صالح كاظم   37
   مكملة  نور ضياء محمد عبد الرزاق  38
   مكمل هشام عبد الكريم صاحب   39

  ناجحة  وفاء عبد المجيد رشيد   40

  10/4/2016في  846حسب االمر ترقين قيد   ياسر فالح شنر   41
 


