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 ابن رشد / قسم الجغرافية –جامعة بغداد / كلية التربية 

اريخ تخرج ـباحية وبتـات الصـللدراس 1991/1991ي ـعام الدراسـريجين للـماء الطلبة الخـمة بأسـقائ
 انيـدور الثـلل 1/13/1991اريخ ـوبت 13/6/1991دور االول ـلل

 محمد غركان حربي حسين .1     ويبدا بالتسلسل 
 أسماعيل محمد أحمد فاضل .151 وينتهي بالتسلسل

 نسـالج دورـال عدلـالم ماءــاالس ت

 ذكر األول 263138 حسين محمد غركان حربي 1

 انثى األول 213821 ندى نجيب سلمان داود 8

 انثى األول 213192 موسى سعدية عبد الكاظم جريو 1

 انثى األول 233113 وفاء حسن عباس حميد 1

 ذكر األول 233389 عدنان شالكة عالوي الحسيني 5

 انثى األول 793727 زينب مصطفى ذيبان حسن 6

 انثى األول 723198 نازك حسين جابر حسين 7

 انثى األول 713913 ميسون صالل ميدان الكيالني 2

 انثى األول 713133 رسن حسننادية سعدون  9

 انثى األول 713255 سهى عبد الحافظ صادق حسين 13

 انثى األول 713115 شذى حماد خليفة شاكر 11

 ذكر األول 713367 سميع جالب منسي مجلي 18

 ذكر األول 783718 أسعد نعمة هادي بوهان 11

 انثى األول 783871 سلمى شنو نعمة كريم 11

 انثى األول 713118 خليل عليسناء فتاح  15

 انثى األول 733795 خولة خضر محيي خلف 16

 ذكر األول 733521 حسون محمد احمد ناصر 17

 ذكر الثـاني 733182 عبد الغفار كاظم خلف خميس 12

 انثى األول 693615 منى محمد صبحي خضر 19

 انثى األول 693611 رضية كاظم زاجي الظاهر 83

 انثى األول 693191 ازهار ياسر فهد  81
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 انثى األول 693398 سعدية ابراهيم حسين علي 88

 انثى األول 623285 هالة قاسم كاظم حسين 81

 انثى األول 623171 اشواق كريم جواد جاسم 81

 انثى األول 623111 رونق عبد الرحيم عبد هللا احمد 85

 ذكر األول 623117 عبد الحسين حسن عبيد الكناني 86

 ذكر األول 623137 نجاح كاظم محمد علوان 87

 انثى األول 623363 اسراء صبري محمد حميد 82

 انثى األول 673251 سهام عبد الغني جبر ياسين 89

 انثى األول 673725 سعاد جبار كاظم يوسف 13

 ذكر األول 673111 طالب كريم ثجيل الزوير 11

 انثى األول 673897 هيام فاضل هاشم معيدي 18

 انثى األول 673898 عال محمد جاسم الكفكير 11

 انثى األول 673865 تمارا عبود رشيد ابراهيم 11

 انثى األول 673178 شروق زكي ناجي صادق 15

 انثى األول 673171 ايمان حسين سعيد نوفان 16

 ذكر األول 673327 مسلم ظاهر سلمان 17

 انثى األول 663988 احمدشيماء عبد الوهاب محيي  12

 ذكر األول 663912 علي سلمان كاظم العميري 19

 ذكر األول 663227 سعدي خلف احمد كنهير 13

 ذكر األول 663773 عادل شياع نعمان علي 11

 ذكر األول 663718 رشيد محسن عبود حميدي 18

 انثى الثـاني 663612 احرار حسين مرعي سموم 11

 ذكر األول 663517 مرموصحميد ياسين رسن  11

 انثى األول 663152 اسراء خطاب راضي سويد 15

 انثى األول 663117 سعاد عبد االمام جابر حافظ 16

 انثى األول 663822 رابعة جبار مظلوم فزيع 17

 انثى األول 663832 صفاء سالم حسن عبود 12

 انثى األول 663197 كميلة شهاب حمد زعون 19
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 ذكر األول 663117 كامل مهدي صالح الفراجي 53

 انثى األول 663321 هالة ابراهيم عبد الوهاب محمد 51

 انثى األول 663328 ميسون خليل ابراهيم حمادي  58

 ذكر األول 653981 سمير حمدان ثجيل 51

 انثى األول 653981 حنان طه عبود مهدي 51

 ذكر األول 653218 احمد كاظم حميد لفتة 55

 انثى األول 653611 هناء جواد كاظم حمزة 56

 ذكر الثـاني 653593 هيثم محمد مكاوي حمادي 57

 ذكر األول 653112 قاسم سرحان مجذاب عبد 52

 ذكر األول 653185 بدر رسول بردي خضر 59

 انثى األول 653113 هند ناصر حسين صفر 63

 ذكر الثـاني 653118 قاسم محمد شيحان الدليمي 61

 ذكر األول 653152 ستار عبيد جاسم محيميد 68

 انثى األول 613211 منتهى عبد الغفار حطاب كحيط 61

 ذكر الثـاني 613671 محمود شاكر خضير شليج 61

 انثى األول 613521 نازك عبد شراد عبد 65

 انثى األول 613188 علياء انور عبد االحد بهنام 66

 انثى األول 613827 ميسون حسين جاسم جازع 67

 ذكر األول 613177 علي كريم عبيد زغـير 62

 انثى األول 613175 منى عبد الكريم عبد القادر علي 69

 انثى األول 613317 ماجدة ياسين اسماعيل محمد 73

 ذكر األول 613981 لؤي خليل حمودي خليل 71

 انثى األول 613783 رغد فؤاد محمود عباس 78

 ذكر الثـاني 613672 سواعد محمد حلو صويحي 71

 انثى األول 613572 اخالص عباس عناد جاسم 71

 ذكر األول 613577 احمد لطيف سعود حميد 75

 انثى األول 613558 هناء جعفر كاظم دبـيـس 76

 انثى األول 613581 خالدة كاظم ظاهر عودة 77
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 ذكر األول 613188 عبد الطيف فؤاد رشيد مجيد 72

 انثى األول 613852 خالدة عبد الجبار مريوش جاسم 79

 ذكر األول 613812 سلمان حسين محمد علي 23

 انثى الثـاني 613812 بيداء مهدي لطيف امين 21

 ذكر الثـاني 613811 احمد عزيز مارد ذهب 28

 ذكر الثـاني 613833 فائز كاظم حسون منذور 21

 انثى األول 613171 امل يونس محسن حمود 21

 انثى األول 613113 عواطف غالب عبد جنديل 25

 انثى األول 613115 لطيفة بني حسين سرحان 26

 ذكر األول 613363 مالك عبد االمير رعد مسـير 27

 انثى الثـاني 683912 هيفاء محسن مهدي علي 22

 ذكر الثـاني 683298 فوزي عبد الكاظم كريم جاسم 29

 انثى األول 683291 المالكي نجلة بدر دهماج 93

 ذكر الثـاني 683715 هادي مهدي صويغ سبع 91

 انثى األول 683677 سهاد كريم عبد الرضا عبد السادة 98

 ذكر األول 683668 جمال كاظم جعفر سلمان 91

 ذكر األول 683522 علي عبد الجبار لعيبي شاكر 91

 انثى األول 683511 بشرى ناظم فرهود عبود 95

 انثى األول 683512 سودة حسن حسين بشرى ابو 96

 انثى الثـاني 683535 انتظار عريبي عبد حمزة 97

 ذكر األول 683182 حمزة خلف سلمان 92

 انثى الثـاني 683823 هدية جـاسم صالح منصور 99

 ذكر األول 683183 صالح مهدي علي حسين 133

 ذكر األول 683117 حسن هويش عبد البديري 131

 انثى األول 683393 وداد ابراهيم عبد احمد 138

 انثى األول 613962 وصال عبد الرسول مهدي جيح 131

 انثى األول 613918 جمر محمود اد هاديهس 131

 انثى األول 613281 ربيعة خميس علوان عباس 135
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 انثى األول 613218 سهاد عمران جواد خلف 136

 ذكر األول 613725 جليل جبار قاسم صفوك 137

 انثى األول 613775 ُسـالفة طارق محمد رحيم  132

 انثى الثـاني 613755 لمعان علي عزيز امين 139

 انثى الثـاني 613711 زينب حسن غائب عزام 113

 انثى األول 613621 سليمة جساب عبد الحسين بدن 111

 انثى األول 613683 ميساء قـاسم نعمة حسين 118

 ذكر الثـاني 613565 فرهود حنونعلي كاظم  111

 ذكر الثـاني 613183 شريف ضاري خلف سالم 111

 ذكر األول 613828 كريم جبار كباشي حطاب 115

 ذكر األول 613112 ماجد محمد خليف دهش 116

 ذكر األول 613367 جاسم خليل حمود الحميدي 117

 انثى األول 633962 فاتن فاضل ابراهيم العبودي 112

 ذكر األول 633918 عادل عبد الحسين عبد علوان 119

 انثى األول 633227 سميعة ابراهيم حسين عليوي 183

 ذكر األول 633217 جاسم عبد محمد حبوب 181

 ذكر األول 633218 محمود كاظم عبيد عداي 188

 ذكر األول 633725 حسن علي رضا محسن 181

 ذكر األول 633713 احمد هادي حسين حسون 181

 ذكر الثـاني 633625 نظام اسود حسن حبيب 185

 انثى الثـاني 633657 ليلى حسين ابراهيم إسكـندر 186

 انثى األول 633597 مهى عبد الكريم جمعة احمد 187

 ذكر األول 633172 علي مطلق غالي سلمان 182

 انثى األول 633111 صباح فاضل حسون مجيد 189

 انثى األول 633117 احالم عجمي خضر شريف 113

 ذكر الثـاني 633118 عامر جواد حسون 111

 انثى الثـاني 593913 كوثر عبيد كاظم عبيد 118

 ذكر الثـاني 593211 علي سعد خميس شرهان 111
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 انثى الثـاني 593552 أسماء رشيد ابراهيم جراد 111

 ذكر األول 593165 صالح مهدي علي عبيد 115

 ذكر الثـاني 593118 حسن حسين علي زميـم 116

 ذكر األول 593112 حسنين شاكر سلمان صالح 117

 ذكر الثـاني 593111 طالب رباط عبد شاطي 112

 ذكر الثـاني 523913 سعد منصور عبيد عباس 119

 ذكر الثـاني 523528 محمد خلف ناصر محمد 113

 انثى الثـاني 523513 امال جاسم عنكــود حسن 111

 ذكر الثـاني 523125 زويد مرزة الحولمجيد  118

 ذكر الثـاني 523861 اياد مالك محمد سبتي 111

 ذكر األول 523115 حسن علي حسين عليوي 111

 ذكر الثـاني 523181 جبار عبيد داود مطير 115

 انثى األول 523133 ميسون حسين كعيد رشك 116

 انثى األول 573918 زينب نوري عزيز مشخال 117

 ذكر األول 573258 حازم طه ياسين سنيد 112

 انثى الثـاني 573713 نسرين محمد سالم محمد 119

 ذكر الثـاني 573131 محمد عبد الرحمن محمود 153

 ذكر الثـاني 573113 طارق يحيى محمد علي 151

 ذكر الثـاني 563257 به رهه م علي مصطفى علي 158

 ذكر الثـاني 563651 عبد المهدي عبد الحسين ساجت سمرمد 151

 ذكر الثـاني 553211 أسماعيل محمد احمد فاضل 151
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