
غداد   جامعة 

ة    قسم الجغراف

عة  ة المرحل الرا ة (أ) 2016-2015للعام الدراسي اسماء طل اح   الدراسة الص

  النتیجة  اسم الطالب  ت
مل   احمد راض احمد  1   م
  ناجح  احمد رزاق حمید فارس   2
م   3   ناجح  احمد عز الدین ناصح ابراه
اس   4 اظم ع مل  احمد علي    م
  ناجح  عبد النبياحمد قاسم محمد   5
  ناجحة  سارة غالب نزال حصني   6
  ناجحة  اسراء لیث فاضل علي  7
اد حسین جاسم حماد   8 قرار   ا   ناجح 
اد عامر لطیف جاسم  9 موجب االمر(  ا ) في 10879ترقین قید 

27/12/2015  
مان محمد فتح الله عبد الكرم  10   ناجحة  ا
  ناجح  حسین قاسم صاحب زاجي  11
اح مجید غالي  12 االمر   حیدر ص   6/3/2016في1410الغاء ترقین قید 
اظم علوان 13 رم  مل  حیدر    م
ا محمد نصیف جاسم  14   ناجحة  ران
مید 15 ار مح اسط ج   ناجحة  رسل عبد ال
  ناجحة  رؤ حسین طاهر علي  16
  ناجحة  زهراء عبد الصمد قاسم حسین  17
اس جوهر  18 اظم ع   ناجحة  زنب 
امل  19   ناجحة  سارة محمد عبد الفتاح 
اظم 20 ار  ماء شمخي ج   ناجحة  ش
اذر جاسم محمد  21 اح    ناجح  ص
اظم 22 مل  ضامن فالح حسن    م



  ناجح  ضرغام عبود محسن عیدان  23
اس  24 ة محمد لیلو ع   ناجحة  طی
م جواد  25 اء محمد ابراه   ناجحة  عل
اس  26   ناجح  عمار طه خضیر ع
  ناجحة  غفران مزهر شاكر محمد  27
  ناجحة  منار یوسف مصطفى حسن  28
ر  29 سم خلف حسن ص   ناجحة  م
  ناجحة  نهى احمد شهاب حسن  30
ار صادق 31 رم ج   ناجحة  هد 
  ناجحة  هدیل حمید سعد اسماعیل  32
االمر   یوسف علي حسین 33   8/2/2016في  1004ترقین قید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



غداد   جامعة 

ة    قسم الجغراف

ة المرحلة ا عاسماء طل ة (ب) 2016-2015ة للعام الدراسي لرا اح   الدراسة الص

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجح  اسامة سامي عدا بتیت   1
ا اسماعیل سعید لعیبي   2   ناجحة  تان
  ناجحة  دعاء قاسم محمد ابو حلیل   3
  ناجحة  رسل عبد الكرم عودة نجم   4
مل  نایف عبد اللهرعد محمود   5   م
ملة  رغد فؤاد شفی امین   6   م
مل  زاد عبد الرزاق حمید حسین   7   م
م محمد سرحان   8   ناجح  سالم رح
  ناجحة  شوق جمال خزعل علي  9

قرار   ضرغام محمد جحیل غبن  10   ناجح 
  ناجح  عالء محي شالكة محسن  11
االمر   علي عبد المحسن حمید فرحان  12 في  1004ترقین قید 

8/2/2016  
  ناجحة  فاتن حسن مخیف عبد  13
ار 14 ح حسن ج االمر   رار فل في  1004ترقین قید 

8/2/2016  
  ناجح  محمد حامد حسین محمد 15
  ناجح  محمد غافل حمید هلیل  16
م  17   ناجح  محمد فاضل عودة شل
قرار  مرم احمد حسن شاطي  18   ناجحة 
اظم عبد 19 قرار   مرم جواد    ناجحة 
اطع ماد  20 قرار  مرم عبد الرضا    ناجحة 
مل  مقداد جاسم محمد 21   م



االمر   مهد عاید سمیر  22 في  1004ترقین قید 
8/2/2016  

امي بدر محمد حسین  23 ملة  م   م
س علي هاشم محمد  24   ناجحة  م
اهض مغامس  25 قرار   نداء حرر    ناجحة 
ملة  نور حمود محمد عبد المجید  26   م
اظم مظلوم 27 قرار   هاجر علي    ناجحة 
قرار   هاجر محمد حمید عبد المجید 28   ناجحة 
ار  29   ناجحة  هناد عادل صحن ج

 


