
100 من التنافسً االمتحان درجةالدراسةالشهادةالقسماالسمت

42دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةسالم داود عادل اٌفان1

33دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةحسن خضٌر حسٌن اٌناس2

32دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم نصٌف جاسم سهى3

33دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةٌوسف طالب ثاٌر عل4ً

22دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةحمٌدي جاسم خالد ولهان5

31دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةخلٌل سلوم حسن عل6ً

34دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةحسٌن عبدهللا علً لٌنا7

40دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةشكر خلٌفة علً زٌنة8

34دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد جاسم محسن سعد9

35دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةٌاس مجٌد جمعه طٌبه10

33دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌهعلً عبدالعزٌز عبدالرحمن محمد11
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100 من التنافسً االمتحان درجةالدراسةالشهادةالقسماالسمت

27ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةشحاذة حسن محمد اسراء12

30ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم رشٌد هٌثم اسراء13

49ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد ابراهٌم اكرم اسماء14

40ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةابراهٌم خلٌل زٌد اسماء15

34ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد عبدهللا ستار اسماء16

26ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعلً صاحب هٌثم اٌات17

28ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد عزٌز اسعد بان18

35ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةخمٌس مالك نزار جنان19

 غائبةماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعلً نمام حسٌن حنٌن20

42ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةكاظم ستار عبدالسالم حنٌن21

40ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةخلف زٌدان علً حٌدر22

غائٌةماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعباس جعفر هٌثم دعاء23

35ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعنفوص محمد شنٌف رسل24



46ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةداود محمد احمد رشا25

45ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسٌن علً طارق زٌنب26

34ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةصالح ابراهٌم حسٌن سجى27

27ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسلمان محمد جمال سحر28

43ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحمده سواد ابراهٌم سرى29

29ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةكاظم محمد اسماعٌل شهد30

35ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةزٌنل عبدالرزاق هشام صبا31

40ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحمدي شاكر عبدهللا عائشه32

52ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسن نوري سعٌد عبدهللا33

37ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةزٌدان محمد باسم عل34ً

51ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةابراهٌم سلمان عباس فاتن35

35ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجرمط عبد صبري فضاء36

37ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاحمد شهاب الرزاق عبد مروه37

41ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجمٌل عارف موفق مالك38

38ماجستٌرالجغرافٌةالجغرفٌةمحمد محسن مثنى منى39



36ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسن صالح سطوان مهى40

39ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةفرحان ٌاسٌن سامً مٌسره41

52ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعباس عٌدان صبحً نور42

48ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمنهل جرٌان سعد نورا43

37ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةكاظم حسٌن رفعت هدى44

24ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم حمودي صاحب هدى45

35ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةفرحان عبود ٌاسٌن هشام46

27ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسن عباس قدوري هند47

40ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحبٌب سرحان نصرهللا هٌام48

56ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحسن اسماعٌل كرٌم بٌداء49

40ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةهوبً حسٌن عبدالرضا ابراهٌم50

25ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةضاحً حمٌد اٌاد احمد51

53ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحبٌب وهاب سمٌن ازهار52

28ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمنصور حمادي قاسم اسٌا53

30ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةخمٌس سبع خالد االء54



31ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم ابراهٌم جمال اٌمان55

34ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسون علً موفق حسن56

26ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجمعة فٌاض رحٌم خالد57

30ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةابراهٌم رزوقً جلٌل رائد58

41ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد حسٌن علً رعد59

37ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمنصور حمٌد فرحان رنا60

43ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةخضٌر اسماعٌل سامً زٌنب61

31ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجسام عبود الرزاق عبد سال62ً

53ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةنجم علً جاسم سجى63

29ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعلً حسن جلٌل سرٌه64

35ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم غٌدان عدنان سناء65

36ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسن كامل باسم سٌف66

34ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةخلٌل اسماعٌل خلٌل شهد67

26ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد سلٌمان ناصر شٌماء68

53ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسبع فزع محان عاصم69



33ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةابراهٌم الرحمن عبد ابراهٌم عبدهللا70

45ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةٌاسٌن طه حسن عل71ً

42ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسلوم حسٌن سلٌم عل72ً

43ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعلً حسٌن شوقً عل73ً

46ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةخلف سالم مجٌد عماد74

34ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد جاسم كاظم عمر75

37ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسلٌم عباس حمٌد كرٌم76

34ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسٌن محمد عبدهللا مالك77

29ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةهوه محمود شاكر مرٌم78

39ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةكمر محمود رشٌد مصطفى79

30ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةخلف فرحان نوري معاذ80

38ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعواد حمد خلٌفه نبراس81

39ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةخلف صالح طه ندى82

26ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد احمد شهاب نها83

46ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمهدي صالح صباح نور84



45ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمصطاف رشٌد حمٌد نورس85

43ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد علً صبار وسام86

42ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعلً مراد هللا عبد وسام87

17ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسٌن ناصر علٌوي زٌاد88

29ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةرمٌض حسن احمد شهد89

41ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةناٌل عودة ٌاس صفاء90

32ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسٌن علً حسٌن عل91ً

40ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد مهدي حسٌن عل92ً

40ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةابراهٌم عٌدان سلمان عل93ً

45ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاسماعٌل محمد ٌوسف مارٌا94

32ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم محمد قاسم مثنى95

37ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجواد حمود قاسم محاسن96

45ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةبشٌر فرحان هللا عبد منال97

36ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمهدي كاظم ضٌاء نور98

41ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسن احمد مزهر نور99



43ماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةزٌدان عزٌز كرٌم وسن100


