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 (3122/3123نتائج قسم الجغرافية / كمية اآلداب/ جامعة بغداد )السنة الثالثة( )
 ة / شعبة )أ(ثالثالسنة ال

 انًالدظاخ انُتُجح اطى انطانة خ

  يكًم ادًذ فزداٌ كىيح  1

  َاجذح اطزاء طهُى دًُذ ػالوٌ 2

  َاجخ اطؼذ دظٍُ يكطىف ػهُىٌ 3

  َاجذح ايم تاطى يذًذ 4

  يكًهح ٌ يذًذ جاطىاًَاٌ هاد 5

  َاجخ دظاو يجُذ دًُذ جثز 6

  َاجخ دظٍ غانة دظٍ طهًاٌ 7

  َاجخ دظٍُ طؼذ كاظى ػثذ هللا 8

  َاجخ دظٍُ كزَى اردًُح صذٍُ 9

  يكًهح دُاٌ صادق جؼفز غُذ 11

  يكًم دُذر طه ادًذ 11

  يكًم خانذ يهذٌ طانى 12

  َاجذح خًائم خًُض ػاجم 13

  َاجذح خهف ػثذ دَُا يذًذ 14

  َاجخ رايٍ اتزاهُى ادًذ يذًذ 15

  َاجذح رطم اتزاهُى كتاب 16

  َاجذح رطم ثائز ػثذ انهادٌ دظٍُ 17

  َاجذح رطم دظٍُ جثُز اخىٍَ 18

  َاجذح رطم رساق ػثاص 19

  َاجذح رضاب ػزَف جُجاٌ صثار 21

  َاجذح روتاكه ػهٍ ػثذ انكزَى ػفٍ 21

  َاجذح نذظٍُ كاظىرَى اطؼذ ػثذ ا 22

  َاجذح سهزاء ثايز دظٍ 23

  َاجذح سهزاء كزَى ػزهاٌ كاظى 24

  َاجذح طزور لىرتاٌ خذاداد 25
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 طهثح االلظاو انذاخهُح - طزي دُذر خضُز يذًذ 26

  َاجذح طىطٍ خضُز ػهٍ خانذ 27

  َاجذح ػهذ يذًذ ػثذ انزضا 28

  َاجذح ػهالء ريضاٌ خهف 29

  يكًهح ػهٍػًُاء ػثاص  31

  َاجذح صاتزٍَ فىسٌ خهف دًُذ 31

  َاجذح صفا خضُز هذال 32

  َاجخ طه طؼذٌ ادًذ صانخ 33

  َاجخ ػثًاٌ هؼاو ػثذ هللا ػهُىٌ 34

  َاجخ ػهٍ دظٍُ صكثاٌ 35

  َاجذح فاطًح ػهٍ ػثذ انشهزج كاظى 36

  َاجذح فزح دًُذ ػشَش ػهٍ 37

  َاجذح نًً يُُز هادٌ طهًاٌ 38

  َاجخ يذًذ خضُز ػثاص 39

  َاجخ يذًذ خهف سَذاٌ ػاكىل 41

  َاجخ يذًذ ػثذ هللا ػثاص 41

  َاجذح يزوج صانخ يهذٌ 42

  َاجذح يزوج ػهٍ يذظٍ طالع 43

  َاجذح يزوج يذًىد ػثىد يذًذ 44

  َاجذح يزَى ػثذ انهادٌ اكىع جىاد 45

  َاجذح يُادج َذًُ دظٍ اتزاهُى 46

  َاجذح  خهُفح روضاٌَذي ػثذ هللا 47

  راطثح َذي دمٍ اطًاػُم 48

  يكًهح َىر فؤاد فاروق يذًذ  49

  َاجذح َىر كايم يىالٌ طُذ 51

  يكًهح هُاو صانخ يهذٌ جؼفز  51

  َاجذح ورود ػهٍ هادٌ دًذ 52

  َاجذح َمٍُ دًشج ػثذ انىهاب 53

  َاجذح َاطًٍُ دظٍ كاظى طؼىد 54
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 (بة / شعبة )لثالثالسنة ا
 انًالدظاخ انُتُجح اطى انطانة خ

  يكًم ادًذ كىَطغ دًذاٌ 1

  َاجخ ادًذ ياجذ ػثذ 2

  راطة ادًذ يذًذ ػثىد 3

 طهثح االلظاو انذاخهُح - اسهار جهاٌ تخغ 4

  يكًهح اطزاء ػثاص ػهىاٌ دظٍ 5

  َاجذح اًَاٌ ػثذ االيُز يذظٍ يذًذ 6

  يكًهح اًَاٌ ونُذ خانذ 7

  يكًم اَىب جًؼح ػالوٌ 8

  راطة دظٍ صانخ دظٍ 9

  يكًم دًشج دظٍُ ػثالٌ 11

  َاجذح دُاٌ صذاو ػؼُغ 11

 طهثح االلظاو انذاخهُح - دىراء يذًذ سٍَ انؼاتذٍَ 12

  َاجذح خذَجح هاػى طزَف دػز 13

  يكًهح رؤي داود كؼُذ تانغ 14

  َاجذح رؤي فىسٌ يهذٌ 15

  خَاج ردًٍ ػىلٍ يذًذ 16

  َاجذح رهاو ػش انذٍَ ػثذ انُثٍ 17

  َاجذح سهزاء دايذ ػثذ 18

  َاجذح طارج رجة ػثُذ 19

  َاجذح طجً ػثذ انهادٌ ػثاط 21

  َاجذح طزي ػًار يجثاص 21

  َاجذح طفاَح صادق يذًىد َجزص 22

  َاجذح طهاد دظٍ دًذ ػثاص 23

  يكًم ػاكز يذًىد دظٍُ 24

  يكًهح ضمػُزٍَ صثاح كايم فا 25

  راطة ػهٍ ػادل يذًذ 26
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  َاجخ ػهٍ هاٍَ ػثذ يذًذ 27

  َاجخ فاطًح خهُم اتزاهُى 28

  يكًم فزاص جثار رػى 29

  َاجذح فٍُ داسو يذًذ ػهٍ 31

  َاجذح فُاٌ ػثذ انذظٍُ يظفز ايٍُ 31

  يكًم لاطى ػثذ هللا يذًذ 32

  راطثح كىكة يذًذ ػارف 33

  كًمي ياهز دهاو دظٍُ 34

  يكًهح يزوج ػهٍ جهىب 35

  يكًهح يزوج ػثذ اَذاو 36

  َاجخ يصطفً ػايز َصُف جاطى 37

  َاجخ يصطفً ػثذ االنه يذًذ 38

  َاجذح يًُ طانة طهًاٌ 39

  َاجذح َذي َجى كزَى دظٍ 41

 طهثح االلظاو انذاخهُح - َىر يذًذ ػثذ انزدًٍ 41

  َاجذح َىرص تذظٍُ ػثُة ػاصٍ 42

  َاجذح هُذ طهًاٌ غضثاٌ ػهٍ 43

  َاجذح وطٍ واثك ػثذ انىهاب يذًذ 44
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