
 

 

 الجغرافيةقسم 
للعام الدراسي                                             المسائية) الدور األول ( الدراسة  الثانينتائج المرحلة 

2017/ 2018 
 

 أ
 

 النتيجة اسم الطالب ت
 ناجحة االء سلمان عيسى حسن  .1

 مكمل أحمد هادي جاسم محمد  .2
 ناجح بالل مؤيد عبيد خلف  .3
 ناجح تمارة عبد الرحمن  اسماعيل   .4
 مكمل خالد خضير مزعل مهدي  .5
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 ناجحة سارة سعيد خالد سعيد  .8
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 ناجح سفيان سعد حسين محمد  .11
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 ناجح سيف خضير عبيد سعيد  .13
 ناجحة سم خلف عطية شفاء قا  .14
 مكمل ضياء هاشم محمد حرفوش  .15
 ناجح عباس حسين جبار حميد  .16
 ناجحة غفران عباس محمد عصواد  .17
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 مكمل وليد كريم حمادي حسين  .23
 ناجح علي محمد الرزاق عبد تمارة  .24
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 النتيجة اسم الطالب ت
 مكمل اسامة  خالد عكاب  فياض  .1
 مكمل براء طارق كمر فرحان   .2
 ناجحة تبارك محمود شكر محمود  .3
 ناجحة زينب فارس عبد الجبار عبد السادة  .4
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 مكملة خولة جبار نعمة حسن  .6
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 مكملة طيبة سفيان شاكر محمود  .8
 ناجح عبد العزيز مجيد شحاذة وهيب  .9

 ناجح انلمى مؤيد حميد علو  .10
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