
 ( قسم الجغرافية 8102 – 8102نتائج االمتحان التكميمي )                            

 تغيير الحالة النتيجة الدراسة المواد الدراسية المرحمة اسم الطالب ت
 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية االء صباح خميل -1

 محمل راسب الصباحية وتخطيط تنمية الثانية اشتي قانع فخر الدين -2

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية افان محمد وهاب -3

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية ايالف مؤيد عبداهلل -4

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية بريهان برهان كريم -5

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية عبد الخالق عماد  -6

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية عبداهلل هشام عباس -7

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية ابتهال فالح محمد -8

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية طالبعمي حسين  -9

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية عمي قيس انور 11

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية مسمم سرتيب عثمان 11

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية مصطفى فالح عمر 12

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية ياسر احمد سمطان 13

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية وتخطيط تنمية الثانية اسراء فاضل عمي  14

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية الصناعة ج الثالثة محمود عزالدين حق  15

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية الصناعة ج الثالثة سناء صباح اسماعيل       16

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية الصناعة ج الثالثة هدى جعفر قادر 17

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية الصناعة ج الثالثة عمي محمد قاسم 18

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية  موارد+ الصناعة ج الثالثة اياد محسن محمد 19

 النجاح الى العبور من ناجح الصباحية الصناعة ج الثالثة احمد كريم صالح 21

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية الصناعة ج الثالثة آالء محمود شكر  21

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية الصناعة ج الثالثة إبراهيم رميض محمود 22

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية الصناعة ج الثالثة بشار خميس عبداهلل اسود  23

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية تاريخ+ الصناعة ج الثالثة جيهان زكي بهاء الدين 24

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية الصناعة ج الثالثة حسين محمد حسن 25

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية لزراعة+ الصناعة ج الثالثة مصطفى محمد صالح 26

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية الصناعة ج الثالثة نواف عباس جاسم 27

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية الطبيعية الموارد ج الثالثة فيان غازي عبيد 28

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية الزراعة ج الثالثة منير مرعي حسن 29

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية الزراعة ج الثالثة وسام ولي شهاب 31

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية والتخطيط التنمية الثانية ارسن فاروق بهاء الدين 31

 خرائط+ تنمية الثانية احمد رشيد رحمان 32
 موضوعية

 النجاح الى العبور من ناجح المسائية
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