
درجت الامخحان الخىافس يالدراصتالخخصصاللضماصم الطالبث

44الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتجحضين هادي رميض طعمه1

44الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتحضامر مهدي جضام محمد2

49الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتزياد محمد حضً احمد3

50الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتصهاد عالظ خلف مرش4

35الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتصهى جاصم هصيف جاصم5

40الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتضياء مدلىل فرج حض6ً

33الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتعبىد جركي عدوان صالح7

48الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتعالء مهدي صالح حضين8

43الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتمروان عبد ابراهيم محمد9

36الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتمروة صالم محمد جاصم10

 في كضم الجغرافيت2019-2018للعام الدراس ي    (املاجضخير والدكخىراه  ) درجاث الامخحان الخىافس ي للطلبت املخلدمين للدراصاث العليا 
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35الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتمياده فرحان حميد صالح11

37الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتنهضه صلمان ابراهيم ًىصف12

47الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتهىر رعيد حميد محمد13

32الدكخىراهالجغرافيتالجغرافيتًاصر لفخه حضين علىان14

درجت الامخحان الخىافس يالدراصتالخخصصاللضماصم الطالبث

32املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيترعا رعد محمد عباش15

28املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيترهدة خليل ابراهيم حمىد16

30املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتزيد خليفه صلمان كاظم17

44املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتزييب طارق علي حضين18

47املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتزييب ًىوط مجىل جىامير19

28املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتصجى ابراهيم خليل ابراهيم20

35املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتصجى جاصم علي هجم21

21املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتصعد خليل ابراهيم خالف22

30املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتصالم حضً صالح حمد23

37املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتصهاد صمير جعفر صادق24

54املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتصىريه اصماعيل خليل عيس ى25



48املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتصيروان عالء حضين عبد26

42املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتصيف حميد مجيد علي27

24املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعهاب احمد حضً علىان28

31املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعهد خليل اصماعيل خليل29

26املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعيماء صعد جمعه ربيع30

37املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعيماء محي هصيف جاصم31

24املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتصباح جار هللا محيميد حاجم32

32املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعادل كاظم مطلك حض33ً

31املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعاًده عليل محضً ًاصين34

48املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعبد هللا صعيد هىري حض35ً

29املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعصام خالد عبد اللطيف رحمت هللا36

35املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعلي باصم محمد زيدان37

36املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعلي حضين جالب حمادي38

23املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعلي عبد حبيب عباش39

30املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعمار جحضين عبد محيض40ً

30املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعمار طارق عبد الىهاب محمد41



15املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتعمر ًىوط عبد هللا داود42

22املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتفاطمه اصماعيل حميد معروف43

27املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتكمر صالم محمىد صالح44

32املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتكيط عبد الرحمً جضام هاصر45

32املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتكريم حضً خليفه خلف46

29املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتكىثر علي عبد حضين47

19املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتمروه بهجت حضً هصيف48

29املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتمصطفى محمىد هصيف خليل49

42املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتمها خميط خليل محمد50

25املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتمياصه كاصم حضين حبيب51

32املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتهىرش عبد الرحمً حضً علي52

28املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتهدي جمال حمىد كاظم53

33املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتاحمد طالل اكرم محمد54

39املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتاركان حضً دهبىش حضين55

35املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتاصماء كدوري لطيف كدوري56

23املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتاصيا كاصم حمادي مىصىر57



52املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتاكبال فهد صبع خميط58

45املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتاًاد جاصم جبر هادي59

30املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتاًمً عدهان غضبان غريب60

37املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتاًىاش علي حضين حىىن61

20املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتبارق عباش فاضل علىان املفرجي62

34املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتجاصم اصماعيل علي عجاج63

40املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتجاصم محمد حراز عباش64

37املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتحضين علي دوعان عيفان65

35املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتحىين ماهر رحيم خليل66

47املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتدريد محمد جاصم جىاد67

31املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتدهيا عهاب احمد كمبش68

54املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتدًار طاهر ًاصين ارحيم69

32املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتدًىا حيدر جمر عسيس70

43املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيترائد صادق كريم جلىب71

32املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيترجاء كيط خضيرعباش72

38املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتوجدان عبد العسيس هصيف جاصم73



34املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتودًان علي صاحب علىان74

44املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتوصام صبار علي محمد75

18املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتوفاء حضين مىصىر حضين76

37املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتوفاء عليل حميد صالم77

35املاجضخيرالجغرافيتالجغرافيتوالء كاصم حضً صعيد78


