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  فاطمة صباح عباس طه  .215

  فرح عبدالرحمن حميد محمد  .216

  فيصل محمود خلف  .217

  قاسم عباس ضاري جاسم  .218

  نهاد ناجي عبدالكريم  .219

  سيف سعد توفيق  .221

  سارة خالد حميد  .221

  سعد مهدي خضير  .222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

-5102دراسي قسم الجغرافية للعام ال  ةبمنحة الطلبالمرحلة الثالثة سماء الطلبة المشمولين ا

5102 

 

 المالحظات االسم الرباعي 

  االء شهاب احمد عبد 0 .0

  االء عادل محمد علو 5 .5

  احمد جاسم محمد عباس 3 .3

  أحمد طالل أكرم محمد  .4

  احمد رباح لفتة عبد هللا  .2

  احمد طالب محمود مسلم   .2

  احمد عبد السالم  كاظم مطلق  .7

  احمد عبد السالم سامي خميس  .8

  صور علياحمد علي من  .9

  احمد فليح حسن عبد هللا  .01

  احمد قاسم محمد عباس  .00

  احمد محمد عبود  .05

  اسامة رحيم عبد هللا فاضل  .03

  اسراء شاكر محمود سلمان  .04

  اسراء عناد كاظم  .02

  اسماء عامر جدوع حسين  .02

  اسيا احسان علي عباس  .07

  اسيل جمال عالوي شيحان  .08

  اقبال حامد سعيد فريح  .09

  افراح عطا عبد عباس   .51

  أمجد سعيد علي منصور  .50

  أمل مهدي عبد كريم  .55

  أمنه عبد الغفور صبري مراد  .53

  أمير كاظم عبعوب علي  .54

  انوار صبحي علوان ابراهيم  .52

اوس محمد عبد الرزاق عبد   .52

 الرحمن

 

  ايات قحطان محسن علي  .57

  أية نبيل محمد جاسم  .58

  ايالف جميل كامل علوان  .59

  ثامر مساعد عبد هللاايمن   .31



 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

  أيه تحسين علي عبد الرحمان  .30

  آيه صبحي مجيد صالح  .35

  بان شوكت عبد هللا رميض  .33

  بدر جاسم بدر حمود  .34

  برهان سلمان عبود   .32

  بشائر رعد اسماعيل محيسن  .32

  بهاء ستار صالل شرعي  .37

  بهاء عباس مجيد رمضان  .38

  جنه جمال جبار حسين  .39

  يىجوريه جواد كاظم يح  .41

  حازم جاسم محمد خلف  .40

  حسام محمد علي سابط  .45

  حسن ثاير فالح علي  .43

  حسن صالح مهدي عليوي  .44

  حسين اياد متعب طعمة  .42

  حسين علي حسين منصور  .42

  حسين علي رحيم غايب  .47

حمزه عبد الرحمن حسب هللا   .48

 سلمان 

 

  حنان صادق مهدي حمودي  .49

  حنان علي محمد عبود  .21

  اعيل خليلحنان كامل اسم  .20

  حنين ماهر رحيم خليل  .25

  حيدر اياد داود سلمان  .23

  حيدر حميد كريم علوان  .24

حيدر عبد الغفار مبارك عبد   .22

 الوهاب

 

  حيدر فيصل يحيى سعود  .22

  ختام حسين خلف حسين  .27

  ختام عدنان محمد سلمان  .28

  دعاء جواد سلمان محمد  .29

  دعاء عماد خضير عباس  .21

  يمديار طاهر ياسين أرح  .20

  رائد صادق كريم جلوب  .25

  رائد ضياء فاضل  .23

  رحمه اكرم اسعد ظاهر   .24

  رسل سمير عبد الرحيم وهيب  .22



 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

  رسل قحطان عبد هللا حميد  .22

  رغد عدنان لطيف منصور  .27

  رفل ثائر حسين عليوي  .28

  رقيه معد محمد محمود  .29

  رنا ثاير سامي عناد  .71

  رهام عبد الرحمن احمد هادي  .70

  عيل حميد مجيدرواء اسما  .75

  رواء ستار علي ساجت  .73

  رواء فائق محمد سدرة  .74

  رواء محمد نزال عمارة   .72

  رويدة محمد علي مهدي  .72

  ريام جليل شنيف علوان  .77

  ريام حاتم حسن  محسن  .78

  زكي كريم مهدي حمد  .79

  زمن نايف فهد عبد علي  .81

  زهراء حازم سليم موسى  .80

  زهراء حسين صبري جبار  .85

  خليل ابراهيم مهديزهراء   .83

  زهراء عادل فتحي عبدال  .84

  زهراء قاسم حسن ضاحي  .82

  زياد طارق سامي علي  .82

  زياد ياسين محمود احمد  .87

  زينب حسين علي حسين  .88

  زينب خالد حسين حسن  .89

  زينب هاشم قاسم محمد علي  .91

  زينب ياسر علي مصحب   .90

  زينة مزهر محمد منشد  .95

  ساجدة غانم مبارك اسعود  .93

  سارة رابح عبد هللا حمادي  .94

  سارة وليد محمود مطرود  .92

  ساره حافظ خليفه محمد  .92

  ساره عباس فاضل محمد علي  .97

  ساره فدعم محمد فدعم  .98

  سارة قيس احمد محسن  .99

  سامر حاتم عباس خزعل   .011



 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

  ساهر هاشم محمد نصيف  .010

  ستار جبار كيطان مبارك  .015

  سجى خليل اسماعيل غزي  .013

  الفت مراد سحر شريف  .014

  سحر واثق ابراهيم حسين  .012

  سرور عمر مصطاف عثمان  .012

  سرى ربيع محمد محمود  .017

  سرى رياض  عباس حميد  .018

  سرى فوزي عبد علي  .019

  سعد علي حمد محمد  .001

  سمر سؤدد نهاد عبد اللطيف  .000

  سندس صالح جليل مجيد  .005

  سهاد سمير جعفر صادق  .003

  سهير عبد الغفور حسين علوان  .004

  ن احمد حميد احمدسوس  .002

  سيروان عالء حسين عبد  .002

  سيف سعد محمود حسين  .007

  سيف ضياء جواد   .008

  شهاب خضير علي حسين   .009

  شهد حسين عباس شندل  .051

  شهد خضير عباس عكاب  .050

  شهد رباح محمد حسين  .055

  شهد عبد الكاظم محمد حسين   .053

  شيماء رشيد مصطاف جاسم   .054

  شيماء عبد الودود علي حسين  .052

  صفاء قاسم هاشم محمود  .052

  صكر حاتم كريم حبيب  .057

  ضياء احمد حمزة صلبي  .058

  ضياء سعيد سلمان سيد  .059

  عاتكة احمد مجدي علي  .031

  عادل فاضل شحاذه ابراهيم  .030

  عاصفه كريم هاتف مجيد  .035

  عباس صبري جبوري برجلي  .033

  عباس صفاء توفيق حسن  .034

  عبد الهادي احمد عبد الهادي  .032



 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

  يد نوري حسنعبد هللا سع  .032

  عالء كاظم ياسين مدحي  .037

  عالء هادي سلمان زيني  .038

  علي احمد حسين حمد  .039

  علي احمد فرحان حداوي  .041

  علي جواد كاظم شيال  .040

  علي سالم احمد كاظم  .045

  علي عادل فياض جاسم  .043

  علي كريم حسب هللا حميد  .044

  علياء زاحم محمد عبار  .042

  عمر روكان سلمان خليفة  .042

  ر علي حسينعمر ناص  .047

  عوف رحمان حسين علوان  .048

  غزوان نومان طه حسون  .049

  غسان جاسم محمد حسين  .021

  غسق حسن غازي حميد  .020

  غفران خالد غالب حسين  .025

  فاضل خليفه علي مطر   .023

  فاضل صبيح خليل شكر  .024

  فاطمة طعمة غائب حميد  .022

  فاطمه جواد بحر جواد  .022

  فاطمه حسن حسين حمد  .027

  وان حسينفاطمه خضير عل  .028

  فرح أسعد مغير محيسن  .029

  قمر صالح مهدي هزاع  .021

  كوثر جاسم محمد محسن  .020

  كوثر علي عبد حسين  .025

  كوثر نزار طالب عبد السالم  .023

  ليث مبدر صالح سلمان  .024

  مآب فالح حسن  محمود  .022

  محمد أحمد عكله عبد هللا  .022

  محمد بالسم رمح مسرهد   .027

  محمد تغلب حسن شنتاف  .028

  جبار عبد هللا رشيدمحمد   .029

  محمد حسن كاظم شنتر  .071



 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

  محمد حسين ناصر حسن  .070

  محمد حميد سعد غزال  .075

  محمد خليل ابراهيم طعمة  .073

  محمد فالح عناد حميد  .074

  محمد فؤاد جبار شكر  .072

  محمد مازن شكر عبد هللا   .072

  محمد نهاد عناد حسب هللا   .077

  مروان مزهر ابراهيم سبع  .078

  جيد مروة رشيد حميد م  .079

  مروه صبحي هاشم محمد   .081

  مريم عباس محيسن كليز جمعة  .080

  مريم محمد مبدر ظاهر  .085

  مصطفى سالم سبع خميس   .083

  مها خليل ابراهيم عباس   .084

مها عبد الكريم عبد الصاحب   .082

 هادي

 

  مها قاسم محمد جامل سعيد  .082

  مها هادي شهاب احمد   .087

  موج سهيل نجم عبد هللا حمادي  .088

  راهيم علي احمد مؤيد اب  .089

  ميس نصيف صالح جسام   .091

  ناديه ظاهر عبد الرحمن خليفه  .090

  ناديه علي عبد الهادي حسن  .095

  نبراس حمه تايه حسين  .093

  نجوى كمال اسماعيل بيات  .094

  ندى حميد رشيد احمد   .092

  نرمين تايه ثامر بوري  .092

  نهى اياد عبد الجبار ابراهيم  .097

  نوال عبد هللا علي حسون  .098

  ر الهدى خالد غيدان خلفنو  .099

  نور الهدى رائد غازي خلف   .511

  نور حسن خويط حميد  .510

  نور طالب مهدي عواد  .515

  نور علي محمود احمد  .513

  نور الزم شهاب مولود  .514

  نور ماجد لطيف درب  .512



 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

  نور محمد محمود حميد  .512

  نور نعمان حميد خضير  .517

  نورس عامر شريف سهيل  .518

  نوري صبحي نوري عزيز جاسم  .519

  هبه اسماعيل خليفه كاظم  .501

  هبه زاحم عبد هللا يونس  .500

  هدى كريم محمد مظلوم  .505

  هدير حسن عبد الرزاق علوان  .503

  هدير صالح عطيه كسوب  .504

  هشام عدنان خلف خميس  .502

  هنادي سراب نصيف جاسم  .502

  هند اكرم نافع عباس  .507

  هند خليل ابراهيم كواد  .508

  هيثم يوسف جميل مشاري  .509

  بد العزيز نصيف جاسموجدان ع  .551

  وديان علي صاحب علوان  .550

  وسام مالك لطيف درب  .555

  وسام محمود علي حسين  .553

  وسن فيصل حميد سعيد  .554

  وعد سعدون عبد العزيز محمد  .552

  وفاء حسين منصور حسين  .552

  والء قاسم حسن سعيد  .557

  ياسر خضير عباس فاضل  .558

  ياسمين ساجد عبد الستار احمد  .559

  شيد حمدياسمين محمد ر  .531

  ياسمين ياسين طه جميل  .530

  يمامه عدنان حسين علوان  .535

  يوسف هاني فوزي جاسم  .533

  مصطفى سعدون سلطان  .534

  عبد الهادي احمد عبد الهادي  .532

532.  
 زينب يونس مجول

 جاءئنا نقل من  كركوك

537.  
 احمد بدر حسين

 جائنا نقل



 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

538.  
 حمزه حازم جمعة ربيع

 

539.  
 سيف عبد الحق اسماعيل

 

541.  
 سينعالء قيس ح

 

540.  
 مصطفى عزيز سرحان

 

545.  
 هدير مصحب حسين خليل

 

543.  
 يونس علي عاصي محمد

 

544.  
 رؤى عباس غائب

 



 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

-5102المرحلة الرابعة للعام الدراسي  اسماء الطلبة المشمولين بمنحة الطلبة
5102 

 

 المالحظات االسم الرباعي ت

  الء حسين محمد عليا  .0

  ابرار نجم عبد هللا   .5

  ثمار أبراهيم خليل محمودا  .3

  محمد احمد باسم قاسم   .4

   احمد سالم محمود علي  .2

  أحمد ضياء كريم حمود  .2

  احمد علي سعيد حسين  .7

  أحمد منذر صالح حمادي  .8

  أحمد ناظم خضير عباس  .9

  أزهار حميد جامل سعيد  .01

  اسراء جنعان جندار حسن  .00

  اسراء يوسف عبدهللا عاشور  .05

  لطيف قدوريأسماء قدوري   .03

  أسيا قاسم حمادي منصور   .04

  أسيل فرحان منصور لفته  .02

  أفراح طالب علي أحمد   .02

  افنان فالح قدوري محمود  .07

  أقبال فهد سبع خميس  .08

  أنتظار مهنه جواد أبراهيم  .09

  أوس موفق مصطفى نافع  .51

  اية رباح محمدحسن  .50

  موسى يوسفآية طارق   .55

  بلسم علي مسير عطيه  .53

  محمود سلمان داوود بالل  .54

  تغريد عباس عبد االمير علوان  .52

  التفات رعد فهد كافي  .52

  جنه زياد حكمت عارف  .57

  حسام عدنان خلف بالل  .58

  حسن ياسين فرحان فليح  .59

  حسين علي حسين شرجي  .31

  الحمزه صباح برع حسن  .30



 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

  حنين حسين نمام علي  .35

  حيدر خالد حسين  عطية  .33

  ختام ياسين نصيف جاسم  .34

  داليا شاكر محمود علي  .32

  دانية عادل حيدر جراغ  .32

  دعاء اسعد محمد اسد  .37

  دعاء هيثم جعفر عباس  .38

  دموع كريم ابراهيم صادق  .39

  ديانا علي حسين ميخان  .41

  ديمن ابراهيم خليل اسماعيل  .40

  رجاء راضي عبد الكريم  يحيى  .45

  رحاب عالء حسين عليوي  .43

  رغدة قاسم عبدهللا احمد  .44

  رغد داود سلمان خيون  .42

  رنا سلمان هادي  كريفع  .42

  رنا عدنان حسين حمودي  .47

  رندة قيس مراد كطيوي  .48

  رؤى حسين محمد درويش  .49

  رؤى رباح يعقوب صالح  .21

  رياح عمار حسن غيدان  .20

  ريام حسين علوان جواد  .25

  ريام سامي محمد علي  .23

  ريم حسن هادي خلف  .24

  زينب عبد الكريم كاظم علي  .22

  زينب علي فرج سلمان  .22

  زينة سعيد حميد عليوي  .27

  ساره محمد ابراهيم ازويني  .28

  ساره محمد خزعل عبود  .29

  سازان مكي اسماعيل احمد  .21

  سجى محمد نجم عبد  .20

  سرى فاضل عبد هللا حميد  .25

  سعد قحطان ستار ايوب  .23

  سلوى غانم شجاع محمد  .24

  سمية عامر لطيف جاسم   .22

  حسينسها أحمد محمود   .22



 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

  سها عبد الستار محمود عبد  .27

  سيف سعد أحمد عيدان  .28

  شروق علي كافي رفيدي  .29

  شمس علي خالد سلمان  .71

  شيماء ستار جبار ردام  .70

  شيماء ليث متعب مهدي  .75

  ضحى أكرم أبراهيم محمد  .73

  عبد الرحمن سهيل عبدهللا علي  .74

  عبير عبد الرحمن جاسم عباس  .72

  عذراء حيدر جعفر احمد  .72

  عالء حسين فرمان محمد  .77

  عالء عبد الرحمن حميد احمد  .78

  علي جمال حبيب عبد علي  .79

  علي جمعة باش مخلف  مضحي  .81

  علي حسن سبع ذياب  .80

  علي حسين علي  رشيد  .85

  علي عباس مجيد خليل  .83

  علي نعمت احمد بهرام  .84

  علياء ناصر حسين احمد  .82

  علياء هاشم حسون علي  .82

  عطيهعماد خلف كركز   .87

  عمر مزعل مجبل رجب  .88

  عمر يونس عبداللة داود  .89

  غاده منذر جواد كاظم  .91

  غفران طاهر جالب رغيف  .90

  غفران غضبان خزعل شبيب   .95

  غفران فؤاد مجباس حسن  .93

  غفران ماجد عزيز مراد  .94

  فراس وليد رشيد حميد  .92

  فيصل رعد فرحان صالح  .92
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