
 جامعة األنبار/ كلٌة اآلداب

 قسم الجغرافٌة

 الدور  األول 7102/ 7102نتائج االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً الثانً 
 الصف الرابع

البحار  -ج اسم الطالب ت
 والمحٌطات

نظرٌات الموقع 
 الصناعً

المشكالت 
 البٌئٌة

 نظرٌات الدولٌة
نصوص 
 إنكلٌزي

 المالحظات بحث التخرج

 ناجح جٌـد متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط أثٌر خلٌفة عبد جاسم          1

 ناجح جٌد جدا   متوسـط مقبول مقبول جٌـد مقبول احمد حسٌن عبد خضٌر 2

 مكمل جٌـد مقبول مقبول راسب راسب متوسـط احمد حمٌد محمد مرعً    3

 الذمةتحجب لعدم إكمال براءة  - - - - - - أحمد ساري ظاهر 4

 مكمل مقبول متوسـط مقبول راسب راسب مقبول أحمد شهاب أحمد 5

 مكمل متوسـط مقبول راسب راسب راسب مقبول أدٌب ٌونس سوٌد           6

 مكمل مستوفً مستوفً مقبول مستوفً راسب راسب إشراق حمد موسى 7

 مكمل جٌـد مقبول مقبول راسب جٌـد جٌـد أطٌاف تركً عبود           8

 ناجح جٌـد متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط أفراح محمود عبد االله     9

 ناجح جٌـد متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول آمال مالك عبدهللا 11

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - أمال ٌاسٌن حامد نصٌف    11

 براءة الذمةتحجب لعدم إكمال  - - - - - - امجد حاتم عبدهللا  12

 مكمل متوسـط مقبول راسب مقبول مقبول متوسـط أنور خالد خلف جراد        13

 ناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد أنور رحٌم حمود مضحً   14

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - آٌات عباس فاضل عباس   15

 ناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط مقبول جٌد جدا   اٌمن احمد علً       16

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - أٌه وسام عبد الواحد          17

 مكمل جٌـد متوسـط مقبول راسب مقبول متوسـط براء مزهر دهام            18

 مكمل مقبول متوسـط مقبول راسب راسب مقبول براق دحام ثمٌل            19

 ناجح جٌـد مقبول متوسـط مقبول مقبول متوسـط بلسم خلٌل إبراهٌم 21

 ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط متوسـط تحسٌن علً حسن مصلح      21

 ناجح جٌد جدا   متوسـط جٌـد متوسـط مقبول جٌـد جاسم محمد إبراهٌم حماد     22

 مكمل جٌـد متوسـط مقبول مقبول راسب مقبول حامد علً احمد 23

 ناجح مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً متوسـط حذٌفة خالد احمد 24

 مكمل مستوفً مستوفً مستوفً راسب راسب مستوفً حسن خشان مجبل 25

 مكمل جٌـد راسب مقبول راسب راسب مقبول حنٌن حاتم حمٌد 26

 مكمل مقبول متوسـط راسب مقبول راسب راسب حنٌن حمٌد رشٌد                 27

 راسب جٌـد جٌـد راسب راسب راسب راسب خمائل شهاب احمد 28

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - خولة عبدهللا حمد              29

 ناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول جٌـد متوسـط خٌرهللا خلف عالوي           31

 ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد متوسـط جٌد جدا   جدا   جٌد دعاء إبراهٌم فاضل                31

 ناجح مستوفً مستوفً مستوفً متوسـط جٌد جدا   جٌد جدا   دٌنا فؤاد جمٌل صالح 32

 مكمل مقبول متوسـط مقبول راسب راسب مقبول ربى منذر خلف عبدهللا        33

 ناجح جٌـد متوسـط مقبول مقبول متوسـط جٌـد رسل منذر سالم محسن       34

 ناجح جٌـد جٌد جدا   متوسـط متوسـط جٌـد جٌـد رعد حمدان عزام حنش         35

 مكمل مقبول متوسـط متوسـط راسب راسب متوسـط رند علً حسٌن 36

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - رواء ماجد حمٌد 37

 مكمل جدا  جٌد  جٌـد جٌـد راسب متوسـط جٌـد رؤى ثامر جبار     38

 ناجح جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد زٌدان محان زٌدان خلف 39

 ناجح مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً متوسـط مستوفً زٌنة عبدالرحمن خضٌر  41

 



 جامعة األنبار/ كلٌة اآلداب

 قسم الجغرافٌة

 الدور  األول 7102/ 7102نتائج االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً الثانً 
 الصف الرابع

البحار  -ج اسم الطالب ت
 والمحٌطات

نظرٌات الموقع 
 الصناعً

 المالحظات بحث التخرج إنكلٌزينصوص  نظرٌات الدولٌة المشكالت البٌئٌة

 مكمل جٌد جدا   جٌد جدا   مقبول راسب جٌد جدا   متوسـط سارة احمد شرقً                41

 ناجح مقبول جٌـد مقبول مقبول متوسـط متوسـط سارة خمٌس عبد الرزاق 42

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة ـ ـ ـ ـ ـ ـ سامر حاتم محمد  43

 مكمل مقبول راسب راسب مقبول متوسـط متوسـط سرمد هادي رافع 44

 ناجح مستوفً مستوفً مستوفً مقبول مقبول متوسـط سرور سعد محمد 45

 ناجح متوسـط جٌد جدا   متوسـط مقبول مقبول متوسـط سرى حكٌم لفتان عبٌد        46

 ناجح مقبول مقبول متوسـط متوسـط جٌد جدا   جٌـد سعد علً عبٌد علً          47

 ناجح جٌـد جٌـد مقبول مقبول جٌد جدا   متوسـط سعد قاسم حمادي       48

 ناجح مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً متوسـط مستوفً سعدهللا سلٌم محمد  49

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - سماهر نمر نواف  51

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - سمر هاشم جبار احمد  51

 ناجح جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط جٌد جدا   جٌـد سوالف صبحً حامد عبد 52

 ناجح جٌد جدا   متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول سوالف طه داود سلٌمان     53

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - سٌف حسن جاسم            54

 ناجح جٌـد مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط سٌف عٌد عباس             55

 ناجح جٌد جدا   مقبول متوسـط مقبول مقبول متوسـط سٌف عبود إسماعٌل     56

 ناجح مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مقبول مستوفً سٌف مخلف حسن  57

 ناجح جٌد جدا   مقبول متوسـط متوسـط مقبول جٌـد شهد أسامة سعٌد حسن 58

 راسب  جٌـد راسب راسب راسب راسب راسب شهد نوري نجم 59

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - ضٌاء كاظم حسون                 61

 ناجح جٌد جدا   مقبول مقبول متوسـط جٌـد متوسـط عامر جاسم مدحً فرحان      61

 جٌد جدا   مقبول متوسـط مقبول جٌـد متوسـط عبد المجٌد محمد عواد      62
 ناجح

 جٌـد مقبول جٌـد جٌـد مقبول متوسـط عبدالخالق غنً عمٌر        63
 ناجح

 جٌـد راسب راسب مقبول متوسـط مقبول عبدالرحمن خالد عاٌد             64
 مكمل

 ناجح مقبول مقبول متوسـط مقبول جٌـد مقبول عبدالرحمن قاهر ناٌف   65

 ناجح متوسـط مقبول متوسـط مقبول جٌـد متوسـط عبدالقادر سعدي وردي        66

 ناجح متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط امتٌاز جٌد جدا   عبدهللا جمال عبد العزٌز          67

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - عبدهللا فؤاد محمود شهاب   68

 مكمل متوسـط مقبول مقبول راسب متوسـط متوسـط عبٌدة عبد الكرٌم حسن      69

 مكمل مقبول مقبول مقبول راسب راسب مقبول عبٌر خمٌس رحٌم   71

 جٌـد متوسـط متوسـط مقبول متوسـط مقبول عصام عبد ناٌف حنوش       71
 ناجح

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - عالء احمد محمد            72

 ناجح جٌد جدا   مقبول مقبول جٌـد متوسـط متوسـط عالء وحٌد فرٌح سبتً           73

 ناجح متوسـط مقبول مقبول متوسـط جٌـد متوسـط علً زٌدان خلف 74

 مكمل متوسـط مقبول متوسـط راسب راسب متوسـط عبدهللاعلً محمد عبد  75

 ناجح مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مقبول مستوفً عمر بداع صالح  76

 مكمل جٌـد مقبول مقبول راسب راسب راسب عمر جاسم محمد          77

 ناجح متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط متوسـط عمر خلف حامد                78

 ناجح جٌد جدا   جٌـد جٌـد متوسـط امتٌاز جٌد جدا   عمر رافع صاٌل           79

 راسب مقبول راسب مقبول راسب راسب راسب عمر محمد احمد 81

 



 جامعة األنبار/ كلٌة اآلداب

 قسم الجغرافٌة

 الدور  األول 7102/ 7102نتائج االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً الثانً 
 الصف الرابع

البحار  -ج اسم الطالب ت
 والمحٌطات

نظرٌات الموقع 
 الصناعً

المشكالت 
 البٌئٌة

 نظرٌات الدولٌة
نصوص 
 إنكلٌزي

 المالحظات بحث التخرج

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - عمر محمد عبود فرحان 81

 ناجح جٌد جدا   متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط عودة إبراهٌمعناد  82

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - فاتن عبدالعزٌز هاشم      83

 مكمل متوسـط مقبول راسب مقبول مقبول مقبول فراس عدنان خلف      84

 ناجح جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط جٌد جدا   جٌـد فراس مصلح فرحان     85

 ناجح جٌـد متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط كفاء ٌاسٌن حمدهللا فنوص     86

 ناجح جٌـد متوسـط جٌـد مقبول جٌد جدا   متوسـط لٌث علً خضر      87

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - لٌث فاضل بزٌع حمود   88

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - مثٌل سعدي طراد 89

 ناجح جٌـد مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول محمد إسماعٌل كردي         91

 ناجح جٌـد مقبول متوسـط مقبول جٌـد جٌـد محمد حمٌد عبد حماد           91

 ناجح جٌد جدا   جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد جٌـد محمد راضً حسن 92

 مكمل مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً راسب مستوفً محمد رٌاض صبار  93

 راسب مستوفً مقبول راسب راسب راسب راسب محمد زٌدان خلف  94

 مكمل مستوفً راسب مستوفً  مستوفً راسب متوسـط محمد سلمان شمر  95

 ناجح جٌد جدا   جٌـد جٌـد متوسـط جٌد جدا   جٌـد محمد طالب سالم نصار   96

 ناجح مقبول متوسـط متوسـط مقبول جٌد جدا   جٌـد محمد عبد مخلف عبد         97

 ناجح مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مقبول مستوفً محمد علً صالح  98

 ناجح جٌد جٌـد مقبول مقبول مقبول مقبول محمد علً عبد مصلح        99

 مكمل متوسط مقبول راسب مقبول راسب مقبول محمد مصلح مطلك مخلف   111

 مكمل مقبول مقبول راسب راسب متوسـط مقبول محمد ناصر محمد       111

 مكمل متوسـط راسب مقبول راسب راسب مقبول محمد نوري صالح احمد   112

 ناجح متوسـط مقبول مقبول مقبول جٌـد مقبول محمود مجٌد رشاد حسٌن         113

 ناجح متوسـط متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول محمود محمد عبد 114

 ناجح مقبول متوسـط جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   محمود مشعان هالل          115

 مكمل جٌـد مقبول مقبول راسب مقبول متوسـط مرتضى سوري مالك          116

 ناجح متوسـط جٌـد جٌـد مقبول جٌـد جٌـد مرح ثائر جمعة جبٌر         117

 مكمل مقبول متوسـط مقبول راسب مقبول متوسـط مروة خلف حسٌن 118

 ناجح متوسـط متوسـط متوسـط مقبول جٌـد مقبول مصطفى خمٌس حسن        119

 مكمل مستوفً مقبول مستوفً مستوفً راسب مقبول مصطفى سعدي دحام  111

 ناجح مستوفً مقبول مستوفً مستوفً متوسـط مستوفً مصطفى ضٌاء عبدهللا  111

 راسب جٌـد مقبول راسب راسب راسب راسب مصطفى عامر شاكر رزٌج 112

 ناجح مستوفً مقبول مستوفً مقبول مقبول متوسـط مهند هالل حمٌد 113

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - مؤمن احمد عبد  114

 ناجح مقبول جٌد جدا   متوسـط مقبول جٌد جدا   جٌد جدا   نبا احمد علً خلف             115

 مكمل مقبول متوسـط راسب راسب مقبول متوسـط نهاد حاتم رشٌد              116

 ناجح مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مستوفً مقبول نور عبد الناصر شعبان  117

 تحجب لعدم إكمال براءة الذمة - - - - - - نور فواز خلف 118

 مكمل مقبول متوسـط متوسـط راسب جٌـد متوسـط نور محمد حبٌب هاشم          119

 مكمل متوسـط مقبول مقبول راسب مقبول مقبول نوري عدنان زٌدان بردي  121

 



 جامعة األنبار/ كلٌة اآلداب

 قسم الجغرافٌة

 الدور  األول 7102/ 7102نتائج االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً الثانً 
 الصف الرابع

البحار  -ج اسم الطالب ت
 والمحٌطات

نظرٌات الموقع 
 الصناعً

المشكالت 
 البٌئٌة

 نظرٌات الدولٌة
نصوص 
 إنكلٌزي

 المالحظات بحث التخرج

 ناجح جٌـد متوسـط جٌـد مقبول جٌـد جٌـد هاجر حامد محسن   121

 راسب متوسـط متوسـط راسب راسب راسب راسب هبة محمود حسٌن                  122

 ناجح متوسـط جٌـد مقبول مقبول جٌـد متوسـط هدٌل حسٌن ملوكً 123

 مكمل متوسـط راسب مقبول راسب جٌـد متوسـط ولٌد خالد إسماعٌل                124

 ناجح جٌد جدا   متوسـط مقبول جٌـد جٌد جدا   متوسـط ٌزن ٌاسٌن جبار مطر        125

 مكمل مقبول مقبول مقبول راسب راسب راسب ٌوسف عبد الكرٌم فاضل   126

127         

128         

129         

131         

131         

132         

133         

134         

135         

 


