
  قسم علوم االرض التطبیقیة/ كلیة العلوم 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨لدراسات العلیا للعام الدراسي  نتائج امتحانات الطلبة المتقدمین

  الدرجة  الفرع   نوع الدراسة  القسم  اسم الطالب  ت
%١٠٠   

  ٣٢.٧  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  احمد محمد سعید عبید   .١

  ٤١.٥  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  اسراء سعید حسین حسن   .٢

  ٣٧.٣  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  بشوار خورشید محمد مصطفى   .٣

  ١٦.٨  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  رشا فلیح حسن عباس   .٤

  ٥١.٥  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  رفل امجد خضیر رحیم   .٥

  ٣١.٠  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  رھان حمد نوري ھزاع   .٦

  ٥٨.٢  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  عادل قاسم كریم محمد   .٧

  ٣٣.٠  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  عدي یونس عزیز مال هللا   .٨

  ٣٩.٠  -------   الماجستیر  التطبیقیةقسم علوم االرض   علي حسین محمد علي   .٩

  ٥١.٥  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  عمر محمود عمر عالوي   .١٠

  ٤٧.٠  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  فادي رائد نجیب رزوقي   .١١

  ٣٨.٤  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  محمد احمد خلف حسین   .١٢

  ٣٦.٥  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  علي طاھر یونسمحمد طاھر    .١٣

  ٢٦.٩  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  محمد نایف ھدیب مجیت   .١٤

  ٥٢.٥  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  منى خالد فرج عبد   .١٥

  ٦١.٠  -------   الماجستیر  قسم علوم االرض التطبیقیة  یاسر احمد خضیر زیدان   .١٦

  ٤١.٥  -------   الدبلوم العالي  قسم علوم االرض التطبیقیة  یوسف عبدالجبار ھوبي علي   .١٧

  ٤٦.٠  -------   الدبلوم العالي  قسم علوم االرض التطبیقیة  محمد امین محمد حسین   .١٨

  ٣٦.٥  -------   الدبلوم العالي  قسم علوم االرض التطبیقیة  سھاد سعد حمود   .١٩

  ٣٤.٥  -------   الدبلوم العالي  قسم علوم االرض التطبیقیة  افنان محمد مصطفى   .٢٠

  ٤١.٧  -------   الدبلوم العالي  قسم علوم االرض التطبیقیة  اخالص فاروق كریم   .٢١

  ٤٨.٥  -------   الدبلوم العالي  قسم علوم االرض التطبیقیة  كاظم فرقد جودت    .٢٢

  ٥١.١  -------   الدبلوم العالي  قسم علوم االرض التطبیقیة  تمارا یحیى ابراھیم   .٢٣

  ٤٠.٢  -------   الدبلوم العالي  قسم علوم االرض التطبیقیة  بشائر حسون عبدالمھدي   .٢٤

  ٣٥.٢  -------   الدبلوم العالي  قسم علوم االرض التطبیقیة  محمد حجوب عبید   .٢٥

  ٣١.٠  -------   الدبلوم العالي  قسم علوم االرض التطبیقیة  یقین خالد محمد كسار    .٢٦

  لجنة التدقیق                                   مقرر الدراسات العلیا                             رئیس القسم 
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