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 (3122/3123نتائج قسم الجغرافية / كمية اآلداب/ جامعة بغداد )السنة الثانية( )
 / شعبة )أ( ثانيةالسنة ال

 انًالدظاخ انُتٛجح اعى انطانة خ

  يكًم ادًذ تاعى يٓذ٘ عثذ 1

  يكًم ادًذ دًضج عثذ انْٕاب  2

  َاجخ ادًذ دًٛذ كٛطاٌ عثذ هللا 3

  يكًم ادًذ فٛصم الصو يذٛم 4

  َاجخ ادًذ َجى عثذ يذغٍ 5

  َاجذح اسٚج يذًذ عهًاٌ يٓذ٘ 6

 طهثح االلغاو انذاخهٛح - اصْش عهٙ كشدٕخ جاعى 7

  َاجذح االء يذًذ ٔداعّ يذًذ 8

  يكًهح انطاف عٕاد دًٕد سْٛف 9

  َاجذح اَاط ثائش يٓذ٘ عهٙ 11

  َاجذح اَغاو عثذ انْٕاب يٓذ٘  11

  يكًم اٚاد جًال طانة عثذ االنّ 12

  َاجذح تشاء عهًاٌ يٓذ٘ صانخ 13

  َاجخ تٓاء خانذ َعٛى يذًذ 14

  َاجخ تذغٍٛ سؽٛذ يصطفٗ  15

  َاجذح تغشٚذ عثذ جاعى عثذ هللا 16

  يكًم دٛذس دغٍ يذًذ جاعى 17

 طهثح االلغاو انذاخهٛح - خضش غانٙ دغٍٛ عثذ 18

  َاجذح سَا ثائش ادغاٌ يٓذ٘ 19

  َاجذح عثذ سٔٚذج عهٙ َاٚف 21

  َاجخ صٚذ عًاد يذًذ يجٛذ 21

  َاجذح صُٚة عثذ انكاظى كشٚذ٘  22

  َاجذح عاسج عٛغٗ عهٙ عهًاٌ 23

  يكًم عايش جاعى عثذ انذغٍٛ  24

  َاجذح عذش دغٍٛ سداو كاظى 25
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  َاجذح عشٖ سعذ عهٙ دغٍٛ 26

  َاجذح عهش جاتش دشاٌ عهٛخ 27

  َاجذح ؽٓذ خهذٌٔ ععذٌٔ عهٙ 28

  َاجذح ؽٓالء ْاد٘ يذغٍ  29

  يكًهح ؽٛشٍٚ لاعى دغٍ فتاح 31

  َاجذح صفا تاعى يظٕٓس عهٙ 31

  َاجذح عزساء عهٕاٌ ْاٚظ ععٛذ 32

  يكًم عهٙ جًعح جًٛم كشٚى 33

  َاجذح غفشاٌ ادًذ عٛفاٌ دًضج 34

  َاجذح فاطًح ادغاٌ عثاط دٛذس 35

  َاجخ فشاط دأد صانخ يذم 36

  َاجخ ادًذ عطٛح َعًحكشاس  37

  َاجذح كضال دايذ كشٚى ايٍٛ 38

  َاجذح نثُٗ عثاط يظهٕو جاعى 39

  َاجذح يأثش عذَاٌ فانخ دغٍ 41

  َاجخ يذًذ ادغاٌ َجى عثذ 41

  يكًم يذًذ عثذ انهطٛف يذًذ  42

  َاجخ يذًذ كشٚى طّ اتشاْٛى 43

  يكًم يذًذ ْاؽى يذًذ رٚاب 44

  َاجذح ٛذسيشٔج َٕٚظ لًش د 45

  يكًم يصطفٗ تذس عهٕاٌ عثٛذ 46

  َاجذح يٓا جاعى دًٛذ خهٛم 47

  َاجذح يٓا دغٍ دًٛذ دغٍٛ 48

  َاجذح يٓا ْؾاو عثذ انجثاس كشٚى 49

  َاجخ َٕس انذٍٚ عذَاٌ سعٍ 51

  َاجذح ْاجش سعذ خضٛش عثاط 51

  َاجذح ْذٖ عثذ انشضا عثذ جهٕٛ 52

  َاجذح ْذٚم عثذ االيٛش سدٛى  53
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 (ب/ شعبة )لثانيةالسنة ا
 انًالدظاخ انُتٛجح اعى انطانة خ

  يكًم اتشاْٛى عثٕد سؽٛذ يجٛذ 1

 طهثح االلغاو انذاخهٛح - ادغاٌ عهٙ ظاْش يذٛثظ 2

  َاجخ ادًذ ثًٍٛ عفتاٌ 3

  يكًم ادًذ جًعح جاعى يذًذ 4

 طهثح االلغاو انذاخهٛح - ادًذ جًٛم اتشاْٛى عهٕاٌ 5

  َاجخ ادًذ صثاح دًٛذ كاظى 6

 طهثح االلغاو انذاخهٛح - ادًذ يٓذ٘ عهًاٌ اسدٚى 7

  يكًهح اصْاس دغٍ يجٛذ كؾٛؼ 8

  َاجذح اعشاء خًٛظ كايم يذٛغٍ 9

  يكًهح االء دغٍٛ يشاد دشٚص 11

  يكًهح أالء كاظى عثذ عهٙ ؽًٛكٙ      11

  َاجذح اّٚ سعذ ؽُاٌ دًٛذ٘ 12

  َاجذح دجا٘تتٕل خضعم جثش  13

  يكًم دغاو جاعى عهٙ عثذ هللا 14

 طهثح االلغاو انذاخهٛح - دٛذس جاعى دايذ عطٛح 15

  يكًم دٛذس خضٛش عثذ غاَى 16

  َاجذح دانٛا ؽايم عثذ انهطٛف 17

  َاجذح دعاء ٚذٛٗ دغٍ 18

  َاجذح سلٛح دغٍ عثذ االيٛش 19

  َاجذح صْشاء ؽاكش تًكٍٛ 21

  يكًهح ذ دغَٕٙعاسج جاعى يذً 21

  َاجذح عذش عهٛى عثذ هللا يذًذ 22

  َاجخ عالو عذَاٌ دشتٙ نفتّ 23

  َاجذح ؽشٔق خهٛم تٕفٛك ادًذ 24

  َاجذح ؽٓذ عثذ انذافع يٕنٕد تكش 25

  َاجذح ؽًٛاء عايش غاص٘ 26
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  َاجذح طٛثح ياجذ صثش٘ جاعى 27

  َاجخ عالء خًٛظ عثٛذ كاظى 28

  يكًم سعهٙ دًٛذ عجى ؽأ 29

  يكًم عهٙ خانذ َاصش عثاط 31

  َاجخ عهٙ صانخ َصٛف جاعى 31

 طهثح االلغاو انذاخهٛح - عًش يخٛهف دغٌٕ جثش 32

 طهثح االلغاو انذاخهٛح - ياْش ادًذ سؽٛذ ظاْش 33

  َاجخ يذًذ جاعى يذًذ عاٚذ 34

  َاجخ يذًذ دٛذس عثذ انشعٕل 35

  يكًم يذًذ فاضم يٓذ٘ عالج 36

 طهثح االلغاو انذاخهٛح - يذًذ يٓذ٘ َذِ 37

  يكًم يذًذ َجى عثٛذ عثذ عهٙ 38

  َاجذح يشٔج تاعى ْاد٘ 39

  َاجذح يٛالد عثذ أنًٛح خهف 41

  يكًم َادس عثذ انكشٚى سؽٛذ 41

  َاجذح َثأ يذًذ عهٙ يذًٕد 42

  َاجذح َغشٍٚ جاعى فٛاض ؽأ٘ 43

  َاجذح َٕس جهٛم اتشاْٛى 44

  يكًم ؽزس يضٚعم ْاد٘ 45

  َاجذح ْذٖ عالو دغٍ صسكٕػ 46

  يكًم ْؾاو يذًذ يٓذ٘ كاظى 47
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