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 الطالب اسم ت
 جٌوفٌزٌاء
زلزالٌة )

 (وكهربائٌة

استشعار عن 
 بعد

مبادئ 
 الجٌوكٌمٌاء

صخور 
 رسوبٌة

هٌدرولوجٌا 
 وهٌدروكٌمٌاء

  اللغة االنكلٌزٌة الخامات
النتٌجة 
 النهائٌة

صالح ابراهٌم عدنان 1  ناجح متوسط جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد  

 ناجح جٌد جدا جٌد جٌد جٌد متوسط جٌد جٌد احمد غازي عطٌة 2

 مكمل مقبول مستوفً مستوفً ضعٌف ضعٌف مقبول مستوفً  احمد نعٌم غافل 3

 ناجح جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد جدا جٌد  اسعد عبد الجبار توفٌق 4

خٌر هللا عٌسىاسماء  5  مكمل جٌد ضعٌف جٌد ضعٌف مقبول مقبول مقبول 

 مكمل جٌد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط ضعٌف اللٌث باسل حجوكً 6

 ناجح امتٌاز متوسط جٌد مقبول متوسط متوسط متوسط اٌه احمد عٌسى 7

 ناجح امتٌاز جٌد متوسط مقبول متوسط جٌد متوسط  اٌه مقداد ٌونس 8

 ناجح امتٌاز متوسط متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط اٌمان سومنز زٌن العابدٌن 9

 ناجح مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط جٌد اٌوب عباس احمد 10

 ناجح جٌد جدا جٌد جٌد جدا متوسط متوسط جٌد جدا جٌد بان ابراهٌم احمد 11

 ناجح جٌد مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول براء ثائر حازم 12

 مكمل متوسط مستوفً مستوفً مستوفً ضعٌف مقبول مستوفً   بكر ٌاسٌن عمر 13

 ناجح جٌد مستوفً مستوفً مقبول مقبول مقبول مستوفً تهانً دمحم سعد 14

 ناجح جٌد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول حارث فٌصل غازي 15

 مكمل امتٌاز مقبول جٌد مقبول ضعٌف متوسط مقبول  حسٌن علً حمدي 16

 ناجح جٌد جدا مقبول جٌد متوسط متوسط جٌد جدا جٌد  حنٌن ربٌع حازم 18

 ناجح جٌد جدا متوسط جٌد مقبول جٌد مقبول متوسط  دالل طاهر دلب 19

 ناجح امتٌاز مقبول جٌد متوسط متوسط جٌد مقبول  رانٌة خالد ضاحً 20

 ناجح جٌد جدا مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول  رندة اسعد صفر 21

 ناجح جٌد مقبول جٌد مقبول مقبول مقبول متوسط  سرور صباح نجم 22

 ناجح امتٌاز جٌد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا جدا جٌد  سرى خالد جاسم 23

 مكمل مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول سلوى علً حمد 24

 ناجح جٌد جدا جٌد جٌد متوسط متوسط جٌد جٌد  سماح باسم خلف 25

 ناجح جٌد جدا جٌد جٌد جدا متوسط جٌد جٌد جدا جدا جٌد  سهاد فٌصل دمحم 26

 ناجح امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جٌد جدا متوسط جدا جٌد  سٌف خضر دمحم 27

 ناجح جٌد مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول سٌف فٌصل صالح 28

حمد شهباء قٌس 29  مكمل متوسط ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول  

 ناجح جٌد جدا مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول ضفٌان حامد محمود 30

 ناجح جٌد مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط  عبد الرحمن ستار جلٌل 31

 ناجح امتٌاز متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط علً ادهم سحب 32

 ناجح جٌد جدا متوسط جٌد متوسط مقبول جٌد متوسط علً كاظم حسن 33

 ناجح جٌد جدا متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط  عمر عزٌز فٌاض 34

 ناجح جٌد جدا مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول عمر مناف ٌاسٌن 35

 مكمل متوسط مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول  لٌنا عدنان عبد محمود 36

 ناجح جٌد مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول  دمحم جبار اسد هللا 37

 ناجح متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط  دمحم حسٌن راضً 38

 ناجح متوسط متوسط مقبول متوسط جٌد مقبول جٌد  دمحم خلٌل خلف 39

 ناجح جٌد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول  دمحم عباس احمد 40

 مكمل جٌد مقبول جٌد متوسط ضعٌف متوسط متوسط  نبأ صفاء عبد االله 41

 مكمل متوسط مقبول مقبول مقبول ضعٌف متوسط مقبول نجاح خضٌر حدٌد 42

 ناجح جٌد متوسط جٌد جدا جٌد متوسط متوسط متوسط  نور سامً دلف 43

 مكمل مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول نورس حسٌن غازي 44

 ناجح جٌد متوسط جٌد متوسط متوسط متوسط جدا جٌد هارون رشٌد لطٌف 45

 مكمل متوسط مقبول مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف  هٌثم جواد سلٌمان 46

 مكمل مقبول ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف  ودٌان سبهان محمود 47

 ناجح جٌد جدا جٌد متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط  ٌاسر عامر مولود 48
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 الطالب اسم ت
 تحهيم

 تركيبي

جيىكيمياء 

 انصخىر

جيىنىجيا 

 انعراق

هيدرونىج

 يا هندسية

صخىر 

نارية 

 ومتحىنة

مناجم 

 ومقانع

اننتيجة 

 اننهائية

 ناجح متىسط جيد جيد متىسط متىسط متىسط  ابراهٌم عدنان صالح 1

 ناجح جيد جدا متىسط جيد جيد جدا مقبىل جيد احمد غازي عطٌة 2

 مكمم مستىفي مقبىل مستىفي مستىفي ضعيف مستىفي  احمد نعٌم غافل 3

 ناجح جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد جيد  اسعد عبد الجبار توفٌق 4

هللا عٌسىاسماء خٌر  5  ناجح جيد متىسط متىسط مقبىل مقبىل مقبىل 

 مكمم متىسط مقبىل متىسط مقبىل ضعيف مقبىل اللٌث باسل حجوكً 6

 ناجح جيد متىسط جيد جدا مقبىل متىسط مقبىل اٌه احمد عٌسى 7

 ناجح متىسط متىسط متىسط مقبىل مقبىل مقبىل  اٌه مقداد ٌونس 8

 ناجح متىسط متىسط جيد مقبىل متىسط متىسط اٌمان سومنز زٌن العابدٌن 9

 ناجح جيد جدا متىسط جيد مقبىل مقبىل متىسط اٌوب عباس احمد 10

 ناجح جيد جيد جيد جدا متىسط متىسط متىسط بان ابراهٌم احمد 11

 ناجح مقبىل مقبىل مقبىل مقبىل مقبىل مقبىل براء ثائر حازم 12

 ناجح مستىفي مقبىل مستىفي مستىفي مقبىل مستىفي   بكر ٌاسٌن عمر 13

 ناجح مستىفي مقبىل مستىفي مستىفي مقبىل مستىفي تهانً دمحم سعد 14

 ناجح متىسط مقبىل متىسط مقبىل مقبىل مقبىل حارث فٌصل غازي 15

 مكمم جيد متىسط متىسط مقبىل ضعيف مقبىل  حسٌن علً حمدي 16

 ناجح جيد متىسط جيد جدا متىسط مقبىل جيد  حنٌن ربٌع حازم 18

 ناجح جيد جيد جدا جيد جدا متىسط متىسط متىسط  دالل طاهر دلب 19

 ناجح جيد جيد جيد متىسط مقبىل متىسط  رانٌة خالد ضاحً 20

 ناجح جيد جدا مقبىل جيد مقبىل مقبىل مقبىل  رندة اسعد صفر 21

 ناجح جيد جدا متىسط جيد مقبىل مقبىل مقبىل  سرور صباح نجم 22

 ناجح امتياز جيد جدا جيد جدا متىسط متىسط جيد  سرى خالد جاسم 23

 مكمم مقبىل ضعيف مقبىل مقبىل ضعيف ضعيف سلوى علً حمد 24

 ناجح جيد متىسط جيد متىسط متىسط متىسط  سماح باسم خلف 25

 ناجح جيد جيد جيد جدا جيد متىسط جيد  سهاد فٌصل دمحم 26

 ناجح جيد جيد جيد جدا جيد جيد متىسط  سٌف خضر دمحم 27

 ناجح متىسط متىسط متىسط مقبىل مقبىل مقبىل سٌف فٌصل صالح 28

 مكمم مقبىل مقبىل مقبىل مقبىل ضعيف ضعيف  شهباء قٌس حمد 29

 ناجح جيد متىسط جيد مقبىل مقبىل مقبىل ضفٌان حامد محمود 30

 مكمم مقبىل مقبىل جيد مقبىل مقبىل ضعيف  عبد الرحمن ستار جلٌل 31

 ناجح متىسط مقبىل متىسط متىسط مقبىل مقبىل علً ادهم سحب 32

 مكمم متىسط متىسط جيد مقبىل مقبىل ضعيف علً كاظم حسن 33

 ناجح جيد متىسط جيد جدا مقبىل مقبىل متىسط  عمر عزٌز فٌاض 34

 ناجح متىسط مقبىل متىسط مقبىل مقبىل مقبىل عمر مناف ٌاسٌن 35

عدنان عبد محمودلٌنا  36  مكمم مقبىل ضعيف مقبىل مقبىل ضعيف ضعيف  

 مكمم جيد مقبىل متىسط مقبىل ضعيف مقبىل  دمحم جبار اسد هللا 37

 ناجح متىسط متىسط جيد مقبىل مقبىل مقبىل  دمحم حسٌن راضً 38

 ناجح متىسط متىسط جيد مقبىل مقبىل مقبىل  دمحم خلٌل خلف 39

 ناجح جيد جدا جيد جيد متىسط مقبىل مقبىل  دمحم عباس احمد 40

 ناجح متىسط متىسط جيد مقبىل مقبىل مقبىل  نبأ صفاء عبد االله 41

 مكمم مقبىل مقبىل مقبىل ضعيف ضعيف مقبىل نجاح خضٌر حدٌد 42

 ناجح جيد جدا جيد جيد جدا متىسط مقبىل متىسط  نور سامً دلف 43

 مكمم مقبىل مقبىل مقبىل ضعيف ضعيف ضعيف نورس حسٌن غازي 44

 ناجح مقبىل متىسط جيد جدا متىسط مقبىل متىسط هارون رشٌد لطٌف 45

 مكمم متىسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  هٌثم جواد سلٌمان 46

 مكمم متىسط مقبىل مقبىل ضعيف ضعيف مقبىل  ودٌان سبهان محمود 47

 ناجح جيد مقبىل جيد متىسط مقبىل مقبىل  ٌاسر عامر مولود 48

 


