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 المادة  المرحلة   االسم الثالثي   القسم  ت
حالة 

 االعتراض  
  النتيجة  

1 

 اللغة العربية 

  المرحلة االولى صباحي والمسائي جميعهم مطابق ما عدا  

  ناجحة بقرار  غير مطابق   النحو والبالغة   االولى/ صباحي  اسيل حسب ملبس  2

  المرحلة الثانية صباحي جميعهم مطابق ما عدا 3

 غير مطابق  . االدب 2النحو   الثانية / صباحي  زينب عادل هالل    4
ناجحة في مادة النحو ناجحة  

 في مادة االدب  
 

  المرحلة الثالثة والرابعة صباحي ومسائي ال توجد اعتراضات  5

7             
 

6 

 اللغة االنكليزية  

  المرحلة االولى صباحي جميعهم مطابق 

  المرحلة االولى  مسائي جميعهم مطابق ما عدا الطلبة   7

  ناجحة وبتقدير جيد جدا   غير مطابق   القراءة   االولى / مسائي  بشرى طاهر مرزوك   8

  ناجحة وبتقدير امتياز  غير مطابق   القراءة   االولى / مسائي  اصالة حلمي شعالن   9

  ناجحة وبتقدير امتياز  غير مطابق   الفرنسي   مسائي االولى /   حوراء عبد الرزاق عاشور  10



  المرحلة الثانية صباحي جميعهم مطابق ما عدا اللغة االنكليزية   11

  ناجح وبتقدير متوسط  غير مطابق   القراءة   الثانية / صباحي  حسنين حسين علوان اللغة االنكليزية   12

  جميعهم مطابق المرحلة الثانية مسائي   اللغة االنكليزية   13

  المرحلة الثالثة صباحية جميعهم مطابق  اللغة االنكليزية   14

  المرحلة الثالثة مسائي جميعهم مطابق  اللغة االنكليزية   15

  المرحلة الرابعة صباحي جميعهم مطابق ماعدا  اللغة االنكليزية   16

  ناجحة بتقدير متوسط غير مطابق   الرواية  الرابعة / صباحي  نسرين خالد خضير   اللغة االنكليزية   17

  ناجح بتقدير مقبول   غير مطابق   الترجمة   الرابعة / صباحي  احمد عادل موسى  اللغة االنكليزية   18

  المرحلة الرابعة مسائي جميعهم مطابق    اللغة االنكليزية   19

  اعتراضات جميع الطلبة في المراحل كافة وللدراستين الصباحية والمسائية مطابقة    التاريخ   20

21 

الجغرافيا ونظم  
المعلومات  
 الجغرافية  

  ناجحة غير مطابق   اللغة العربية  االولى   بنين كاظم جواد 

  ناجحة غير مطابق   الجغرافية االجتماعية  االولى   ياسمين صبري جاسم 22

 االولى   علي فالح حسن   23
.اللغة  2علم الخرائط      
 العربية 

مطابق   
مطابق لم  
 يمتحن 

  راسب

 االولى   تبارك عدنان فاخر  24
علم الخرائط       

 .تاريخ العراق  2
 غير مطابق  

ناجحة في مادة التاريخ وبقرار  
 في مادة علم الخرائط

 



 واسترالياافريقيا  االولى   كرار جواد عبد الغفار 25
مطابق لم   

 يمتحن 
  راسب

 جغرافية اجتماعية  االولى   سيف منذر عيسى  26
مطابق   لم  

 يمتحن 
  راسب

  راسب مطابق  علم الخرائط االولى   حسين اياد نصر   27

28 

الجغرافيا ونظم  
المعلومات  
 الجغرافية  

 االولى   علي هادي مهدي 
.علم  2علم الخرائط   

 االشكال االرضية 
  راسب مطابق 

 االولى   تبارك اسعد محمد  29
.  2اللغة العربية       

 طقس ومناخ 

غير مطابق   
في اللغة  
العربية  

ومطابق في  
الطقس 

والمناخ / لم  
 تمتحن  

ناجحة في اللغة العربية  
وراسبة في مادة الطقس  

 والمناخ 

 

 تحليل مكاني  الثالثة نور محمود عبد علي  30
مطابق / لم  

 تمتحن 
  راسبة  

  راسب مطابق  امريكا الجنوبية   الثالثة مرتضى جاسب سلمان  31

  ناجح غير مطابق  تحليل مكاني  الثالثة احمد نجم سلمان 32

  ناجحة   غير مطابق  جغرافية اجتماعية  الثالثة زينب عماد جاسب  33

 الثالثة مزيد موحان سهيل راشد  34
امريكا الجنوبية   

 .مشكالت زراعية  2
  راسب مطابق 

المعلومات   35
 والمكتبات 

  اعتراضات جميع الطلبة في المراحل كافة وللدراسة الصباحية مطابقة  ما عدا

  ناجحة بتقدير متوسط   غير مطابق  علم المعلومات   دعاء خليل ابراهيم   36



  اعتراضات جميع الطلبة في المراحل كافة وللدراسة الصباحية مطابقة   الفلسفة   37

  اعتراضات جميع الطلبة في المراحل كافة وللدراستين الصباحية والمسائية  مطابقة   الترجمة   38

 


