
 

 

 طلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير نتائج

 ( 2019-2018للعام الدراسي ) 

 

 -اسماء الدكتوراه / بشرية :

 النتيجة التخصص   االسم   ت

 ناجح بشرية عام  حيدر حميد محسن  -1

 ناجح بشرية تعويضات  احمد باقر جمعة حمود -2

 استشعار عن بعدمكمل  بشرية عام  عبد هللا عبد القادر عمار -3

  

 -اسماء الدكتوراه / طبيعية :

 النتيجة التخصص   االسم   ت

 ناجح طبيعية عام علي عبد الحسين بالسم  -1

 مكملة بالتحليل الكمي طبيعية عام  بدور محمد داود سلمان  -2

 ناجح طبيعية عام  محمد هشام عبد الرحمن -3

طبيعية/ تدوير من عام  نوفل صكب حديد -4
 الى خاص

 مكمل استشعار عن بعد

 

 

 

 -اسماء الماجستير / بشرية :

 النتيجة التخصص   االسم   ت

 ناجحة  ماجستير بشري عام هدى جاسم حسيب صالح   .1

 ناجحة تعويضات ماجستير بشري شيرين عماد كاظم جواد  .2

 ناجحة عام ماجستير بشري رنا سمير خليفة مطر  .3

سندس عبد الوهاب محمد   .4
 صكر 

 ناجحة ذوي الشهداء  ماجستير بشري

كاظم خضير عبد الواحد   .5
 مجيد

 ناجح ذوي االعاقة  ماجستير بشري



 

 

 ناجحة خاص ماجستير بشري نضال فالح شريف محمد  .6

يمامة عدنان حسين   .7
 علوان

 ناجحة خاص ماجستير بشري

 ناجحة عام  ماجستير بشري الهام جبار فرحان شالل   .8

 ناجح خاص ماجستير بشري محمد عيفان محمد عويد  .9

 ناجحة خاص ماجستير بشري سارة محمد عباس عبد   .10

 مكمل بالخرائط  ذوي الحشد ماجستير بشري اكرم كريم حمزة  .11
 ودراسات سكانية 

 

 

 

 اسماء الماجستير / طبيعية

 النتيجة التخصص   االسم   ت

 ناجح ماجستير طبيعي عام احمد كريم احمد علي  .1

 ناجحة ماجستير طبيعي عام رغد مزهر عبد الحميد   .2

ماجستير طبيعي  حيدر محمد جواد كاظم   .3
 تعويضات

مكمل خرائط ومناخ 
 شمولي/ طرائق تدريس

 ناجحة ماجستير طبيعي خاص هديل محمد كريم مهدي  .4

 ناجحة ماجستير طبيعي خاص ايمان حسين راشد خلف   .5

 ناجح خاصماجستير طبيعي  حسين خليفة عبد حسين  .6

 ناجحة ماجستير طبيعي خاص زينب علي عبد الحسين طه  .7

 ناجح ماجستير طبيعي عام عامر خميس فرحان  .8

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  /طرائق تدريس اسماء الدكتوراه 

 النتيجة التخصص   االسم   ت

 مكمل باالحصاء التربوي  عام  ميسون محمد علي علوان -1

 باالحصاء التربويمكمل  ذوي الشهداء هبة عبد الزهرة  -2

 ناجحة عام  حنان كريم خزعل -3

 

 

 

 /  طرائق تدريس اسماء الماجستير

 النتيجة التخصص   االسم   ت

 ناجح ماجستيرتعويضات حسن هليل لفتة كزار   .1

 ناجح ماجستير عام خالد هيثم محمد حمد  .2

 ناجح ماجستير خاص خلود كاظم جواد مهنا  .3

 ناجح خاص ماجستير علي عبد سالم فرحان   .4

 حةناج ماجستير خاص حنين حميد مظلوم  .5

 

 

 

 

 

 ا.م.د. مناف محمد السوداني 

 رئيس قسم الجغرافية                                                      


