
 جامعة بغداد

  قسم الجغرافية 

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

 النتيجة  اسم الطالب ت

 .13/3/2016) في611ترقين قيد بموجب االمر (  ابراهيم ثائر مجيد عبد المناف  1

 ناجح  احمد علي خضير عباس   2

  مكمل ابراهيم فالح حمدان غثوان  3
 ناجح  ابو الحسن ساجد حميد حسن  4

 مكمل ادريس حسن سالم مكاون  5

 ناجح  ادهم مظهر ادهام 6

 ناجح اسامة احمد حميد محيسن  7

 مكملة اسراء كاظم جواد حمد  8

 ناجحة ايسر عبد االمير يوسف بجاي 9

) في 622رسوب بالغياب بموجب االمر (  حامد جاسم حمود فليح 10
14/2/2016. 

 ناجح حسين عبد الهادي جاسم محمد 11

  حمادي ناجي محمود حمادي 12

 مكمل حيدر صالح علي نور الدين 13

 مكمل دريد حاتم نواف محمود 14

 ناجحة دينا حسين محي سجان 16

  مكملة  دعاء خضير جخيور17
 ناجح ذو الفقار سعد حمدان بدن18

 ناجحة زينب عبد االمير مهدي كاظم 19

 مكمل سرمد فاضل كباشي سلمان 20

 مكملة شهد عصام اسماعيل حقي  21

 مكمل صالح عبد الله صالح مشكور 22

  عباس فاضل حريث احمد 23

 ناجح عبد القادر مزهر عباس عبيد24

 1/3/2016في  528ترقين قيد باالمر   عبد الله علي عبيد 25

 ناجح   علي جبار حسن خلوفي  26

 ناجح رشيد خضير حميدعلي  27



 ناجح علي كردي علي غرب 28

 ناجحة فاطمة محسن علي ابراهيم  29

   فراس عدنان محمد محمود 30

 مكمل  مثنى صادق مصلح ذعار 31

 ناجح  مراد كريم فاضل محمد 32

 مكمل مرتضى عجيل منشد حسن  33

 مكمل  مصطفى صالح مهدي عبيد34

    مصطفى عادل قنديل شنان 35
 ناجح منتظر ستار حسين عبيد  36

 مكمل  مهدي عبد الخضر جفات بجاي 37

 مكملة  نور سالم حسين عبد الله38

 ناجحة نور عالء احمد عبد الحميد 39

 راسبة نور رياض سلمان داود 40

 مكملة هديل عباس زايد كاظم  41

 27/3/2016) في 1814 (ترقين قيد بموجب االمر  والء جاسم محمد عبد الله  42

 مكمل  يقين عبد الجبار ضاحي ثيل  43

 مكمل يوسف عويد مرضي عقل  44
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   

  (ب)المسائية  الدراسة 2016-2015اسماء طلبة المرحل الرابعة للعام الدراسي 

 لنتيجة ا اسم الطالب ت

 مكملة ابتهال قيس عبود علوان   2

 مكمل احمد ابراهيم حميد  1

 مكمل احمد سليم خضير عباس  3

 مكمل احمد علي روضان عبود   4

 مكمل احمد محمد عبد الحسين حنون 5

 ناجح اسامة سامي محمود خليل  6

  اسامة علي حسين محمد 7

 مكمل اسامة مطلك خضير عباس  8

 مكمل امجد صالح سلمان ابراهيم  9

 ناجحة براء باسم محمد ولي  10

  بركات محمد حسين هالل  11

 ناجح  حسام عقيل عبود كاظم  12

 مكمل حقي اسماعيل عودة محمد 13

   خالد جاسم محمد  14

  رضا محمد حسين علي  15

  رنا جمال بهلول امين  16

  رنا صالح جميل عمر  17

 مكمل سعد حسين زعال حرب  18

   سعدون احمد شحاذة  19

  سيف احمد ابراهيم عبد الغالب  20

 مكمل صباح حسن صدام مزبان  21

 مكمل  عامر مزهر علي ابراهيم  23

 ناجحعثمان جبار حسين علي الجميلي 22

 مكمل  عدنان فهيم صالح محمد  24

 مكمل علي راشد علي خليف  25

 مكمل علي سمير فالح عثمان   26

 مكمل علي طه علوان جاسم   27



 مكمل علي مهدي سلمان ارديم  28

   عماد خيري ابراهيم مجيد   29

 مكمل عمر حميد سرحان جاسم   30

  قصي ساطع عبد هادي  31

   كرار عبد الحسن حسين علي   32

 مكمل محمد حميد محمد  45

 مكمل  محمد سامي احمد موسى   33

 مكمل  محمد سعدون عبد شبل  34

  مكمل محمد عبد الكريم صاحب حزام  35
   محمد كريم راضي جوحي  36

 مكمل  مروان محمد داود منصور 37

    مريم عبد الرضا كاطع 38
 مكملة مسرة علي سامي عباس  39

 ناجح مصطفى حبيب دايح زويد 40

  مها عبد فرحان طه 41

 مكمل مهند طالب منصور حمندي  42

 .14/3/2016 ) في626رسوب بالغياب بموجب االمر ( هاجر حسين حمزة حمود  43

 ناجح  همام ماجد داود سلمان   44

   وليد محمد حمد   45

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 جامعة بغداد
  قسم الجغرافية 

  المسائية (ج) الدراسة 2016-2015اسماء طلبة المرحل الرابعة للعام الدراسي 
 النتيجة  اسم الطالب ت

 مكمل احمد علي فهد اسماعيل  1

 ناجحة  استبرق فوزي توفيق اسماعيل  2

 مكمل انمار غالب يوسف عباس 3

 مكمل ايمن حميد عبد زاير  4

 ناجح جاسم محمد دلف مزهر  5

 مكمل جمال علي مدلل علي  6

 ناجح حيدر جميل فرحان سلمان  7

 ناجح حيدر حسن جهاد رحيم  8

 مكمل حيدر يزن محمود فريد 9

 مكمل حيدر ماهر محمد مشكور 10

 مكملة رنا عامر مزهر جعفر مهدي 11

  زمن عبد الخالق كريم عبود 12

  زينب حسام علي عزيز13

 مكملة  زينب رعد داود روضان 14

 مكملة شاناز محمد زيدان غيدان 15

  شروق ياسر جبار عليوي 16

 ناجحة شهالء حسين خير الله رحيم  17

  ضحى علي حمزة كاظم  18

 ناجح علي بديوي حمزة عبيد 19

 ناجح عمر ابراهيم مخلف سبع 20

   كرار عباس كاطع 21

 مكمل  محمد عواد كاظم سعيد 22

 ناجح محمد فاضل عباس حمد23

 مكملة  مريم علي مهدي عبود  24

 مكمل  مسلم رحيم علي نصيف  25



 مكملة  نبراس فاضل مخيلف يسر 26

 ناجح نوار منذر حسام حمادي  27

  نور اياد شريف احمد  28

 ناجحة نورس محمد دانة كاظم  29

 هدى مظهر عبد الكريم معروف  30

 مكمل   يوسف كريم كاطع والي  31

    محمد قاسم عباس مزعل 32
 


