
 

 كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد

 الكورس الثاني/قسم الجغرافية

 الدراسات العليا/لجنة االمتحان االلكتروني في قسم الجغرافية 

 

 النتيجة التخصص اسم الطالب  ت
 ناجح دكتوراه بشري كرار عمار كاظم سكر 1
 ناجح دكتوراه بشري ثائر جواد كاظم حمد  2
 ناجح دكتوراه بشري   طوفان  صالح حسن 3

 

 

 النتيجة التخصص اسم الطالب  ت
 ناجح دكتوراه طبيعي هنادي عادل صحن  1
 ناجح دكتوراه طبيعي جبار حسين شيت ولي  2
 ناجح دكتوراه طبيعي مثنى هادي كوكز نجم  3
 ناجح دكتوراه طبيعي عروبة عزيز جاسم عبد الرضا 4
 ناجح طبيعيدكتوراه  صباح باجي ديوان 5
 ناجح دكتوراه طبيعي حسين شعيل جرمط 6
 ناجح دكتوراه طبيعي عمار طه خضير  7
 ناجح دكتوراه طبيعي سحر فرحان علي  8

  



 

 

 

 النتيجة التخصص اسم الطالب  ت

 ناجح ماجستير بشري اديان علي كاظم  1
 ناجح ماجستير بشري قحطان عدنان مهلهل 2
 ناجح جستير بشريما سارة حازم ابراهيم  3
 ناجح ماجستير بشري محمد منذر عباس  4
 ناجح ماجستير بشري مازن محمد حسين  5
 ناجح ماجستير بشري عباس قاسم حميد  6
 ناجح ماجستير بشري زهراء راضي خلف 7
 ناجح ماجستير بشري سلوان علي زكي 8
 ناجح ماجستير بشري سيف شهاب احمد  9

 ناجح جستير بشريما سارة كاظم حسين  11
 ناجح ماجستير بشري وقاص مخلف محمود 11
 ناجح ماجستير بشري عادل كاظم مطلق 12
 ناجح ماجستير بشري عبد الغفار كاظم خلف  13
 ناجح ماجستير بشري رفيف علي عطية 14
عبد  زينب عبد الستار 15

  الجبار
 ناجح ماجستير بشري

 

 



 

 

 

 النتيجة التخصص اسم الطالب  ت
 ناجح ماجستير طبيعي عذراء ياسين خضيرعباس  1
 ناجح ماجستير طبيعي تانية جمعة راضي احمد 2
 ناجح ماجستير طبيعي زينب مطلك جلوب  3
 ناجح ماجستير طبيعي تغريد عباس عبد االمير  4
في مادة جيمورفولجيا  ناجح بقرار ماجستير طبيعي احمد محمد اسماعيل  5

 سياحية
 جيمورفولجيا مادة في بقرار ناجح ماجستير طبيعي ش بكر طارق حرو  6

 سياحية
 سياحية جيومرفولوجية مكمل ماجستير طبيعي مريم محمد عبد موحي 7
 جيمورفولجيا مادة في بقرار ناجح ماجستير طبيعي منى هادي حسين  8

 سياحية
سرى محمد باقر محمد  9

 جواد
 ناجح ماجستير طبيعي

 جيمورفولجيا مادة في بقرار ناجح ير طبيعيماجست احمد عباس خلف  11
 سياحية

 ناجح ماجستير طبيعي عذراء حسن عبداهلل 11
اسماعيل محمد احمد  12

 فاضل
 مكمل جيومرفولوجية سياحية  ماجستير طبيعي



 

 

 

 

 

 

 

 النتجية التخصص اسم الطالب  ت
 ناجح دكتوراه طرائق نورس محمد حسين  1
 ناجح اه طرائقدكتور  زهراء مجيد شاه محمد  2
 ناجح دكتوراه طرائق ضحى قاسم محمود 3

 النتيجة التخصص اسم الطالب  ت
 ناجح ماجستير طرائق منار يوسف مصطفى  1
 ناجح ماجستير طرائق دعاء علي نوطي 2
 ناجح ماجستير طرائق فاضل خضير محمد 3
 ناجح ماجستير طرائق خديجة عبداهلل محمد  4
 ناجح جستير طرائقما جمال كاظم جعفر 5
 ناجح ماجستير طرائق وجدان سعد عبداهلل  6
 ناجح ماجستير طرائق ميس ماجد محمد  7
 ناجح ماجستير طرائق زياد حميد كريم  8
 ناجح ماجستير طرائق زينب داود سلمان  9

 ناجح ماجستير طرائق رائد احمد سلمان  11

 


