
التنافسً االمتحان درجةالدراسةالتخصصالقسماالسمتت

24الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةسلطان عبدهللا حامد أسراء11

28الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةقدوري لطٌف قدوري اسماء22

38الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجلوب كرٌم صادق رائد33

43الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم حسن محمود راغب44

44الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجمعه علً محمد علٌاء65

52الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةسرحان حسون رحٌم حسٌن76

30الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةحمادي جالب حسٌن عل87ً

40الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةعٌسى خلٌل اسماعٌل سورٌه98

53الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم ابراهٌم اسماعٌل فاضل109

30الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةعبدهللا احمد صالح ماهر1110

38الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد علً قاسم نور1211
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49الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجواد جاسم محمد درٌد1312

48الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةسهٌل نجم عباس محمد1413

30الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةعٌفان دوشان علً حسٌن1514

29الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةناصر جسام عبدالرحمن قٌس1615

36الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجعاطه ناٌف سعٌد ناٌف1716

التنافسً االمتحان درجةالدراسةالتخصصالقسماالسمتت

47الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسن فخري قحطان احمد181

غائبالماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةشهاب حمٌد خلٌل اسماعٌل192

29الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعبدهللا مطشر حسٌن اسٌا203

20الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسن عواد علً اٌه214

20الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسٌن عطٌه محمود حسٌن225

51الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمجٌد حمٌد جمٌل حسٌن236

30الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعلً نمام حسٌن حنٌن247



30الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد جاسم رزوقً رسل258

41الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةصالح مهدي موزر زٌنب269

39الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةابراهٌم حسٌن علً ساره2710

30الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم صالح ستار سال2811ً

21الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةٌاسٌن محمد سعد سماء2912

34الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعاصً هادي خلٌل سوسن3013

33الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةشكر محمد جاسم صفا3114

26الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسن خضٌر فٌصل صفا3215

24الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم عبداللطٌف عواد طٌبه3316

27الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاحمد صالح علً طه3417

19الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمود وهٌب غفوري ضحى3518

28الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةفرحان كنوش ردام عل3619ً

25الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعبار محمد زاحم علٌاء3720



37الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةقدوري حمد عبدالستار فاطمه3821

28الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعبد جلٌحً جاسم نبأ3922

21الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحسن محمد صاحب محمد4023

25الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاحمد شهاب عبدالرزاق مروه4124

38الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعبد عٌسى كرٌم مرٌم4225

28الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحسن لطٌف رشٌد وسن4326

15الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةخلٌفه عبدالكرٌم صفاء احمد4427

42الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةصالح مجٌد صبحً اٌه4528

20الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحمٌد كرٌم حسن سدٌر4629

28الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعناد جارهلل محمد قاسم4730

14الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةخمٌس ناهً اسماعٌل ٌاسر4831

25الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةخلٌل زكرٌا ولٌد صدام4932

33الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةابراهٌم محمد جاسم احمد5033



33الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعطٌه حسٌن محمد احمد5134

33الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم محمد نبٌل اٌه5235

غائبالماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعجاج علً اسماعٌل جاسم5336

22الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةهاتف داود شهاب دنٌا5437

20الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسعٌد محمد هادي دنٌا5538

37الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةهانً احمد حٌدر رشا5639

41الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمود مجٌد علً سرى5740

39الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةتوفٌق مولود محمد محمود شٌالن5841

23الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةالٌاس محمد محمود عائشه5942

26الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحمد ابراهٌم صبحً عبٌر6043

26الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةكاظم حسن رزاق عثمان6144

27الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمدب ابراهٌم مزهر عل6245ً

24الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحمودي احمد عبدالجبار عمار6346



25الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعبدهللا خالد عبدالباري ماشاءهللا6447

25الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسلمان سعٌد عبدالستار مروان6548

56الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمجٌد مهدي سلمان مروه6649

28الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةشكر حسٌن صادق مها6750

36الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمصطفى عبدالحسٌن خالد مٌساء6851

30الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةهادي حسٌن عبدالهادي نبأ6952

18الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسن عمر فٌصل نٌكار7053

28الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد حسٌن ناصر ولٌد7154


