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 قسم الجغرافية التطبيقية / كلية اآلداب / جامعة تكريتل( 2020 – 2019طلبة الدراسات العليا / الماجستير للعام الدراسي ) نتائج

 النتيجة اختياري  Eنصوص  موارد مائية  تحليل كمي  سكان  منهج بحث  استشعار عن بعد  اسم الطالب ت

 معدل  مواد 

 ناجحة ناجحة مستوفية مستوفية متوسط جيد جيد جيد جدا جيد آمنة فرحان محمود 1

 ناجحة ناجحة جيد جدا امتياز متوسط جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا ايمان محمد حماش 2

 ناجح ناجح جيد جيد جدا متوسط جيد متوسط جيد جدا جيد جهاد مدهللا عبدهللا 3

 ناجح ناجح جيد جيد جدا جيد جيد جيد جيد جدا جيد جدا خالد أسود سالم 4

 ناجح ناجح جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا خالد عيسى أحمد  5

 ناجحة ناجحة جيد امتياز متوسط جيد جيد جيد جيد جدا ذكرى خلف محمود  6

 ناجحة ناجحة جداجيد  امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز امتياز زينب جمال نعمان  7

 ناجح ناجح امتياز جيد جدا متوسط جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا طالب خلف عبد  8

 ناجح ناجح امتياز امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز عدنان علي حمد  9

 ناجح ناجح جيد جدا امتياز جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا علي فائق مشعل  10

 ناجح ناجح جيد جدا جيد جدا متوسط جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا عمر أحمد عواد  11

 ناجح ناجح امتياز جيد جدا جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا فراس محمد صبار  12

 ناجح ناجح جيد جيد جدا متوسط متوسط جيد جيد جدا جيد جدا فيصل فرحان صالح  13

 ناجح ناجح جيد جدا امتياز متوسط جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا محمود ابراهيم خلف  14

 ناجحة ناجحة جيد جدا امتياز متوسط جيد جيد جيد جدا جيد منال ساهي محمد  15

 ناجح ناجح جيد جيد جدا متوسط جيد جيد جيد جدا جيد جدا مهند علي حسين  16

                ال يوجدالمكملون /                          16  الناجحون /                           16العدد الكلي /       

 رئيس القسم                                                              مقرر الدراسات العليا                                                                       



  أ.د نجيب عبدالرحمن محمود                                                          م . د .سعدي عبدهللا أحمد                                                         


