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 (3122/3123( )لول نتائج قسم الجغرافية / كمية اآلداب/ جامعة بغداد )السنة ال 
 / شعبة )أ( ول السنة األ

 انًالزظاخ انُتٍدح اعى انطانة خ

  يكًم ازًذ خاعة تُذس عهًاٌ 1

  َاخر ازًذ خاعة ػثٕد خثش 2

 طهثح االلغاو انذاخهٍح - ازًذ يذٌر فشزاٌ صغٍتٌٕ 3

  يكًم خهفاسؽذ خضٍش صٌذاٌ  4

  َاخسح اعشاء اتشاٍْى ػثذ انغفٕس 5

  ساعثح افٍاء اتشاٍْى ٌاعٍٍ خهٍم 6

  يكًم اكشو كاظى َؼًٍّ دْؼ 7

  َاخسح االء طاسق خاعى يسًذ 8

  يكًهح اَؼاو دأد عانى يسًٕد 9

  يكًم اًَاس صثاذ ػثذ اندثاس ازًذ 11

  ساعة إَس ػثذ انغادج ػثذ ػضٌض 11

  ساعثح ذ خًاط ازًذاٌالف يسً 12

  ساعثح اٌّ ػهً زغٍ ؽافً 13

  يكًم ثايش يٕفك ػثذ انكشٌى ػهٕاٌ  14

  َاخسح زشٌش ٔائم كًال يٍُش 15

  َاخر زغاو خًؼح ػهً زغٌٕ 16

  يكًم زغٍ كًال كاظى يسًذ 17

  َاخر زغٍ ْادي يسًذ سٌساٌ 18

  يكًم زغٍٍ ػهً زغٍٍ صخً 19

  َاخسح دػاء صثاذ تذٌ يؼٍدم 21

  َاخسح دػاء ػثذ انضْشج يانك زغٍ 21

  َاخسح سغذ ْاًَ يصؼذ خضٍش 22

  َاخسح سٌاو ػًاد يضْش يسًذ 23

  َاخسح سٌاو ْؾاو فشزاٌ ػثٍذ 24

  يكًم صٌاد صانر ػهً زغٍ 25
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  يكًهح صٌُة يسًذ نفتح ػثاط 26

  َاخسح عاسج عهًاٌ يسًذ ػثذ 27

  َاخسح عاسج فالذ لاعى زغٍ 28

  َاخسح عدا اسكاٌ خثش ؽًخً 29

  َاخسح عسش اعًاػٍم اتشاٍْى لادس 31

  َاخسح طٍثح ػثذ انغادِ ثايش اخؾٍٍ 31

  َاخسح ػزساء نفتّ كاظى زغٍٍ 32

 طهثح االلغاو انذاخهٍح - ػهً زايذ زٌُٕ زًضج 33

  َاخر ػهً عٍذ زٌُٕ زغٍٍ 34

  يكًم ػهً غٍاث انذٌٍ زغٍٍ يسًذ  35

  يكًم طهك زًذ زغٍٍػهً ي 36

  يكًم ػًاس ازًذ أكٍذ دٍٍَ 37

  َاخر ػًش اعًاػٍم يسًٍٍذ 38

  يكًم غاصي ازًذ ػكٕب 39

  َاخر يسًذ تاعى ػثذ اندهٍم عهًاٌ 41

  َاخر يسًذ تاعى ػثذ انكشٌى عشزاٌ  41

  يكًم يسًذ خٓاد زغٍٍ صػٍم 42

 طهثح االلغاو انذاخهٍح - يسًذ ساضً كاطغ كًش 43

  َاخر يسًذ ػثذ انكشٌى يٓذي صانر 44

  يكًم يسًٕد زايذ فشزاٌ ظاْش 45

  يكًم يغاس يٍثى يسًذ ػثاط 46

  َاخر يصطفى ػذَاٌ يٓذي ػٍُفص 47

  ساعة يصطفى فالذ كضاس يسًذ 48

  يكًم يُاف ػهً كشٌى ػثذ انشضا 49

  يكًهح َٓاد زغٍ زشب عهًاٌ 51

  يكًهح َٕس فتسً يسً يسًٕد 51

  يكًهح َٕسْاٌ صثٍر يسًذ زغٍٍ 52
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 (ب/ شعبة )ألول السنة ا
 انًالزظاخ انُتٍدح اعى انطانة خ

  يكًهح اتتٓال ػهً زغح خاسذ 1

  َاخر ازًذ عايً يطش زًادي 2

  يكًهح اعشاء زافع ازًذ خٕاد 3

  َاخسح اٌاخ يٓذي ظاْش ػثٍذ 4

  َاخسح اٌالف فهر زغٍ فشج 5

  َاخسح اٌُاط طاسق ازًذ 6

  َاخسح اٌّ ػادل ازًذ زغٍٍ 7

  َاخسح تذٔس صثاذ زافع َؼًّ 8

  َاخسح تٍذاء ػهً ػثاط ػهٕاٌ 9

  ساعة زثٍة صغٍش يغهى عؼذ 11

  يكًم خهذٌٔ صٌذاٌ خهف يٕعى 11

  َاخسح دػاء ػهً زغٍ ػٕدِ 12

  َاخسح دػاء ػهً رخش ثدٍم 13

  َاخسح ساٍَح ػالء ازًذ ػثذ انسغٍٍ 14

  َاخسح سعم صادق يشي كاظى 15

  يكًهح سغذ زًضج ػٕدِ نؼٍثً 16

  َاخسح سَا خاعى داخم خُاًَ 17

  ساعثح سَا زًٍذ كشٌى طاْش 18

  َاخسح سٍٍَ ػثذ انكشٌى ػٍذاٌ فشٌر 19

  َاخسح صٌذٌٔ يسًذ خضٍش ػثاط 21

  يكًهح ؽٓذ ػادل زغٍ ػهً 21

  يكًهح ؽٓذ يسًذ صاتظ ػهً 22

  يكًهح ى كاظى ػثذ هللاصفا لاع 23

  يكًم ػهً ثائش ػثذ انْٕاب زغاًَ 24

  يكًم ػًش ػثذ انغًُ عهًاٌ زًٕد 25

  َاخسح فاطًح َثٍم َٕس خاعى 26
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  َاخسح فشذ عٓاو يصطفى ػهً 27

  ساعة يسًذ اتشاٍْى يسغٍ خهٕد 28

  يكًم يسًذ اعًاػٍم الصو يسًذ 29

  َاخر يسًذ َصٍش يسًذ عهٕو 31

  ساعة صطفى ػالٔي ػٕاد خثشي 31

  َاخر يصطفى لاعى ػهً 32

  ساعة يؼشٔف يسًذ خاعى صهثً 33

  يكًهح يالك عؼذٌٔ يسًذ صانر 34

  َاخسح يٍُا عشزاٌ خهٍم اتشاٍْى 35

  يكًهح َشًٌاٌ صالذ يٓذي خذٔع 36

  يكًم ًٍَش يُاضم ػثذ انٓادي يسًذ  37

  َاخسح َٕس ػثذ انسً ػضأي طّ 38

  يكًهح َٕس ػهً ػثذ ػهً ػثاط 39

  يكًهح َٕسط طانة نفتّ ؽالػ 41

  َاخسح ُْاء خاعى يسًذ يٕصاٌ 41

  َاخسح ُْذ لٍظ خاعى صٌذاٌ 42

  يكًهح ٍْاو ػهً ؽافً صغٍش 43

  ساعثح ٔد يؾتاق طانة يسًذ 44

  يكًهح ٔػذ ػثذ هللا كشٌى خؼفش 45

  يكًهح ٔفاء كاظى خثاس زغٍٍ 46

  يكًم ياخذ ازًذ اتشاٍْىٌاعش  47
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