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37الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةتسامر مهدي جسام دمحم1

51الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم دمحم زغٌر حاوي2

35الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةحسن مطشر عبد هللا حٌدر3

28الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةخلدون رحمان علوان دمحم4

27الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةسهى جاسم نصٌف جاسم5

44الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةسٌف دمحم عبد مندٌل6

36الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةضٌاء مدلول فرج حسن7

28الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةعواطف تحسٌن احمد شندي8

42الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةفٌصل عمر حمود مدٌد9

29الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةمهند جمٌل ابراهٌم محمود10

33الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةمٌاده فرحان حمٌد صالح11

19الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةناٌف سعٌد ناٌف جعاطه12

25الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةولهان خالد جاسم حمٌدي13

32الدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةلٌث دمحم عٌدان خاطر14
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40الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاستبرق عبد الرحمن ناٌف عل15ً

31الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاسراء هٌثم رشٌد جاسم16

44الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاسماء اكرم ابراهٌم دمحم17

38الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاسماء زٌد خلٌل ابراهٌم18

40الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاسماء ستار عبد هللا دمحم19

35الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاسٌا لاسم حمادي منصور20

50الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاعتصام عبد الوهاب عبد 21

61الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةالبال فهد سبع خمٌس22

25الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةامانً حسن داخل نزر23

32الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةانمار علً درباس مصلح24

35الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاٌات هٌثم صاحب عل25ً

51الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةاٌسر غالب كرٌم جلوب26

37الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةبارق عباس فاضل علوان27

31الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةجنان نزار مالن خمٌس28

36الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحربً حسٌن اسماعٌل ناصر29

48الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحسٌن عبٌد عباس جواد30

45الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةحٌدر عبد الواحد شالل فٌصل31

57الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةدرٌد دمحم جاسم جواد32

30الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةرشا رعد دمحم عباس33

34الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةرغد طاهر صالح دمحم34

38الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةرٌاض احمد مجٌد شبٌب35

29الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةزٌنب شهاب احمد فرج36

35الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةزٌنب علً نجم عبد هللا37

50الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةساره دمحم ابراهٌم حمٌد38

43الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسالً عبد الرزاق عبود جسام39

47الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسجى جاسم علً نجم40

42الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسجى خلٌل اسماعٌل غزي41

25الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسرٌه جلٌل حسن عل42ً

54الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسناء حكمت حسن محمود43

56الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةسٌروان عالء حسٌن عبد44

43الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةشهد خلٌل اسماعٌل خلٌل45
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51الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعامر عبد الستار دمحم شطب50
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43الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةكرٌم حمٌد عباس سلٌم63

34الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةكوثر علً عبد حسٌن64

30الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمثنى لاسم دمحم جاسم65

49الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةدمحم صباح محسن حواس66

36الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةدمحم ناظم فخري حسن67

31الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمرٌم شاكر محمود هوه68

48الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمرتضى عبد الخالك علً حسٌن69

46الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمروه عبد الرزاق شهاب احمد70

46الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمنى مثنى محسن دمحم71

35الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةمٌدٌا صباح حمٌد سعٌد72

37الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةنها شهاب احمد دمحم73

36الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةنورا سعد جرٌان منهل74

56الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةنور حسن علً نصٌف75

46الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةنورس حمٌد رشٌد مصطاف76

33الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةنور لاسم علً دمحم77

23الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةهدى صاحب حمودي جاسم78

60الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةهناء علً نومان خلف79

37الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةهند خلٌل ابراهٌم كواد80

46الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةهٌام نصر هللا سرحان حبٌب81

48الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةوسام رضا زٌدان خلف82

48الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةوسام صبار علً دمحم83

25الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةوفاء حسٌن منصور حسٌن84

56الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةوالء لاسم حسن سعٌد85

46الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةٌوسف خالد ٌحٌى دمحم86

26الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةعمر رشٌد حمٌد داغر87

41الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةبشار دمحم محمود دمحم88

46الماجستٌرالجغرافٌةالجغرافٌةشذى عبد الرحمان اسعد عبد 89


