
 المرحلة الثانية :

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 قسم الجغرافية 

 النتيجة اسم الطالب ت

 عبور حسام عدنان خلف 1

 ناجحة رغد داود سلمان 2

 ناجح رياح عمار سلمان 3

 عبور ريم حسن هادي 4

 عبور زينب علي فرج 5

 ناجحة سرى فاضل عبد هللا 6

 ناجحة سلوى غانم شجاع 7

 ناجحة عبد الستار محمودسها  8

 ناجحة شيماء ستار جبار 9

 عبور علي نعمت احمد 11

 ناجحة نريمان نجم عبدي 11

 ناجحة اسراء يوسف 12

 عبور علي جمال 13

 ناجح عادل ناظم خضير 14

 ناجحة جنة زياد حكمت 

 ناجح علي حسن سبع 15

 ناجح مهند كريم سبع 16

 عبور اثير قادر عيدان 17

 عبور احمد باسم قاسم 18

 ناجح احمد ضياء كريم 19

 ناجح احمد علي سعيد 21

 ناجح احمد ناظم خضير 21

 ناجحة استبرق عامر عبد 22

 ناجحة اسماء قدوري لطيف 23

 ناجحة افراح طالب علي 24

 راسبة افراح عطا عبد 25

 عبور افنان فالح قدوري 26

 ناجحة اقبال فهد سبع 27

 ناجحة مهنه جوادانتظار  28

 ناجحة ايه طارق يوسف 29

 راسب برهان سلمان عبود 31

 ناجحة بلسم علي مسير 31

 ناجحة التفات رعد فهد 32

 عبور الحمزة صباح برع 33

 ناجح حيدر خالد حسين 34



 ناجحة ختام ياسين نصيف 35

 ناجحة دانية عادل حيدر 36

 عبور ديمن ابراهيم خليل 37

 ناجحة عبد الكريم رجاء راضي 38

 ناجحة رحاب عالء حسين 39

 ناجحة رسل عيسى ذياب 41

 ناجحة رسل محمود قاسم 41

 راسبة رؤى عباس غائب  42

 عبور ريام سامي محمد 43

 ناجحة زينب عبد الكريم كاظم  44

 عبور زينة سعيد حميد 45

 ناجحة سارة محمد ابراهيم 46

 ناجحة سجى محمد نجم 47

 عبور قحطان ستارسعد  48

 عبور سمية عامر لطيف 49

 ناجح سيف سعد احمد 51

 راسب سيف ضياء جواد 51

 ناجحة شروق علي كافي 52

 ناجحة ضحى اكرم ابراهيم 53

 ناجح عبد الرحمن سهيل عبد هللا 54

 ناجحة عبير عبد الرحمن جاسم 55

 عبور عالء حسين فرمان 56

 ناجح عالء عبد الرحمن حميد 57

 عبور علي جمعة باش 58

 ناجح علي حسين علي 59

 عبور عماد خلف كركز 61

 عبور عمر عادل توماز 61

 ناجح عمر مزعل مجبل  62

 عبور عمر يونس عبد هللا 63

 ناجحة غفران طاهر جالب 64

 عبور غفران غضبان خزعل 65

 ناجحة غفران فؤاد مجباس 66

 ناجح فراس وليد رشيد 67

 عبور يوسف ناويفراس  68

 عبور فيصل رعد فرحان  69

 راسب قاسم جاسم عبود 71

 ناجح قيس احمد علي 71

 ناجح قيصر هاشم سعيد 72

 ناجحة كاني فرهاد احمد 73

 ناجح ليث جليل ابراهيم 74

 ناجح محمد ثاير محمود 75

 ناجح محمد حامد احمد 76



 ناجح محمد خميس محمد 77

 ناجح محمد نصير عزيز 78

 ناجح محمد سالم محمد 79

 ناجح محمد هاشم احمد 81

 ناجح مروان زبار طالل 81

 ناجحة مروة علي كاظم 82

 عبور معن علي حمود 83

 ناجح منهل خليل ابراهيم 84

 ناجحة مها خميس خليل 85

 ناجحة مها طارق عبد الحسن 86

 ناجح مؤيد حازم محمد  87

 ناجحة نسرين ثعبان عواد 88

 ناجحة نهى كريم خليفة 89

 ناجحة نور هادي عارف 91

 ناجحة نوره سمير مهدي 91

 ناجحة هالة زيد يحيى 92

 عبور هبة سامي عزو 93

 ناجحة هبة عادل حسب هللا 94

 ناجحة هديل لطيف محمد 95

 ناجحة هند محمد علي 96

 ناجح ياسين ادهم رحيم 97

 ناجحة يسرى علي نوري 98

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 قسم الجغرافية

 الدراسة المسائية :

 النتيجة اسم الطالب ت

 راسب رامي حميد قادر 1

 ناجح سيف ثاير عبد هللا 2

 ناجحة نور قصي رشيد 3

 ناجحة عالية حسين علي 4

 ناجحة ساره مراد يعقوب 5

 راسب خالد وليد حميد  6

 راسب صدام حسين رجاء 7

 راسب علي عضيد محمد 8

 راسب محمد ثاير كاظم 9

 راسب محمد ولي حسين 11

 ناجحة هدى عاصم محمود 11

 ناجحة نور اسماعيل خلف 12

 راسب عمر حسين علي 13
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