
 
 2020-2019الفصل االول/  المرحلة الثانية نتائج 

 قسم علوم االرض التطبيقية

 االسماء ت
برامج 

 خدمية

متحجرات 

 ال فقرية

جيولوجيا 

 تركيبية

بصرية 

 معادن

علم 

 الطبقات

جيولوجيا 

 حقلية

احصاء 

 وصفي

 متوسط مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف جيد ابراهيم عبدهللا حسن ناصر  .1

 ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مقبول ابراهيم محمد طلك عدنان  .2

 ----- مقبول ضعيف ----- ------ ----- مقبول احمد جاسم حسين مصلح  .3

 مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول مقبول احمد عماد مجيد علي  .4

 ---- مقبول ---- ضعيف ----- ----- ---- منذر محمداحمد   .5

 مقبول جيد جيد مقبول متوسط جيد جيد امنه عصام عبدالعزيز مهدي  .6

 مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف جيد ايمن منعم مسرهد محمد   .7

 متوسط جيد جيد متوسط جيد جدا متوسط جيد بسام جاسم محمد رجب  .8

 متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط ضعيف جيد حسين احمد فنر فياض  .9

 جيد جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا متوسط جيد جدا حسين علي زيد تركان  .10

 مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط دعاء يوسف رمان حسن  .11

 ---- ---- ضعيف مقبول ----- ---- ---- رافد اسماعيل تركي خلف  .12

 جيد جدا جيد مقبول مقبول جيد مقبول متوسط رجاء محمود عيدان احمد   .13

 متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط جيد جيد زهراء سعد محمد نايف   .14

 جيد جيد متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جدا زهراء فاضل هادي كاظم  .15

 مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف متوسط سالي شوكت مهدي علي  .16

 جيد جدا متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول منوسط عائشة مشعل صالح خلف  .17

 ضعيف مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول متوسط عبدهللا اياد صالح نعمه  .18

 متوسط ----- ضعيف ------ ----- ----- ---- عبدالهادي  حسن محمد حسين  .19

 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول عبيدة عامر سلطان  .20

 متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط جيد جدا عبيدة عامر عباس عكال  .21

 جيد متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول عطية ربيع عبد عبدهللا  .22



 جيد توسطم مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط علي غالب علي عباس  .23

 جيد متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط علياء حسن احمد محسن  .24

 ----- مقبول ----- مقبول ----- ----- ----- محمد حسن لطس حسن  .25

 ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مقبول محمد عدنان احمد صالح  .26

 ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف متوسط محمد نعمة خلف عبدهللا  .27

 ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول محمود محمد سليمان  .28

 جيد متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط جيد مصطفى حسن علي ضيدان  .29

 ضعيف متوسط متوسط مقبول جيد جيد متوسط مهند زحالن حسين عبدهللا  .30

 متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط ميادة محمود احمد عيسى   .31

 جيد ------ ضعيف ----- ----- ----- ----- نور ساجر فاضل دبيس  .32

 جيد جدا متوسط ضعيف ضعيف مقبول مقبول مقبول وسام زاحم نجم حسن  .33

 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مقبول هيثم زيدان خلف  .34

 ----- ----- مقبول ----- ------ ------ ----- حديد مخلف خضر  .35

 ----- ----- مقبول ----- ----- ----- ----- زينب محمد مجيد  .36

 ----- ----- ضعيف ----- ----- ----- ----- حسام شامل محمود  .37

 ----- ----- ----- ضعيف ----- ----- ------ محمد احمد شمس الدين  .38

 ----- ----- ----- ضعيف ----- ----- ----- محمد معاد محمد  .39

 ----- ----- ----- ضعيف ----- ----- ------- مصطفى نجاة هادي  .40

 ----- مقبول ----- ----- ----- ----- ------ اسراء عبد القادر   .41

 جيد ----- ----- ----- ----- ----- ------ صالح مهدي صالح  .42

 ----- ----- ----- ----- متوسط ----- ------ جاسم محمد جوير  .43

 

 

 

 

 

 



 2020-2019 لثةالفصل االول/  المرحلة الثانتائج 

 قسم علوم االرض التطبيقية

 جيوفيزياء االسماء ت
استشعار 

 عن بعد
 الجيوكيمياء

صخور 

 رسوبية
ا يدروجيولوجيه

 وهيدروكيمياء

خامات 

 ومعادن
 لغة انكليزية

 متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول متوسط مقبول احمد شمس الدين محمد  .1

 مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف احمد علي ربيع  .2

 جيد جدا متوسط جيد متوسط متوسط جيد متوسط اركان ابراهيم عباس جميل  .3

 متوسط ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف اسراء عبدالقادر عبدالجبار  .4

 جيد جدا امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز جيد اسماء غالب عبدهللا  .5

 مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف امير رعد صبار عليوي  .6

 جيد مقبول ضعيف مقبول ضعيف متوسط ضعيف انس غانم حميد ويس  .7

 متوسط مقبول متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول ايالف هيثم منير احمد  .8

 متوسط جيد متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول ايه امير مولود شعباوي  .9

 متوسط ---- ---- --- --- مقبول مقبول جاسم محمد جوير  .10

 مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف حديد مخلف خضر حمد  .11

 متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف حسام شامل محمود  .12

13.  
حسين جربوع ابراهيم 

 حيمد
 متوسط امتياز جيد جيد متوسط جيد جيد جدا

 جيد جيد جيد متوسط متوسط متوسط متوسط خيرية سعد قاسم سعدون  .14

 متوسط مقبول جيد متوسط مقبول ضعيف مقبول رسل ياسر هادي جميل  .15

 متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول رنين حرب حمد محمد  .16

 متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول زينب محمد جالل سبع  .17

 متوسط متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف زينب محمد مجيد  .18

 جيد جدا متوسط متوسط جيد جيد جيد متوسط سارة طالب عدنان طلب  .19

 مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف سعد عامر عائد  .20

 ----- مقبول ---- --- ---- مقبول --- سلوى علي حمد  .21

 امتياز جيد جيد جيد جيد جيد متوسط صابرين قتيبة شامل محمد  .22

23.  
صالح مهدي صالح 

 ابراهيم
 متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول

24.  
عبدالقادر عامر خطاب 

 علي
 متوسط مقبول متوسط متوسط  ضعيف مقبول ضعيف

 متوسط مقبول جيد متوسط ضعيف متوسط مقبول عبدهللا علي شعبان عطية  .25



 مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف عثمان قاسم عبدهللا  .26

 متوسط ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف عمر شريف خلف حماد  .27

 جيد جيد جيد جدا جيد متوسط متوسط جيد جدا فاطمة قاسم محمد حسن  .28

 مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف قيصر غالب فهد  .29

 متوسط متوسط مقبول ضعيف ضعيف متوسط ضعيف محسن عطاهللا عبد محيسن  .30

 مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط محمد حميد حبيب رشان  .31

 مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مقبول محمد معاد محمد  .32

 جيد مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول محمود علي عسكر جلعوط  .33

 مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول حاتم كريم حسنمروة   .34

 امتياز جيد جيد جدا جيد متوسط جيد جدا جيد جدا مروة ستار جسام  .35

 مقبول مقبول متوسط متوسط جيد جيد متوسط مصطفى نجاة هادي جعفر  .36

 جيد جدا جيد جدا جيد جيد مهجة حارث ناجي احمد  .37
 جيد جد

 ا
 امتياز جيد جدا

 جيد جدا جيد جدا متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط ادريس هاشممهند   .38

 مقبول متوسط جيد مقبول  ضعيف مقبول ضعيف نايف موسى حسين فياض  .39

 مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول نشوان ابراهيم  عبدهللا  .40

 متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط ضعيف هدى محمد عبدهللا حمادي  .41

 جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد مقبول جيد سعد جاسم محمدهند   .42

 جيد متوسط جيد جيد جيد جيد جيد هند سلمان محمود حسن  .43

 ----- ---- --- ----- ضعيف ضعيف ---- هيثم جواد سليمان حمود  .44

 مقبول مقبول مقبول متوسط ضعيف مقبول مقبول ياسر محمد خلف جعدان  .45

 مقبول متوسط ضعيف متوسط ضعيف مقبول متوسط يوسف محمود مزهر  .46

  متوسط   -- مقبول ----- محمد عماد حسين  .47

     ضعيف   لينا عدنان عبد  .48

     مقبول   نجاح خضير حديد  .49

     ضعيف   احمد نعيم غافل  .50

     ضعيف   شهباء قيس حمد  .51

     ضعيف   وديان سبهان محمود  .52

     ضعيف   نورس حسين غازي  .53

     ضعيف   بكر ياسين عمر  .54



 2020-2019 رابعةالفصل االول/  المرحلة النتائج 

 قسم علوم االرض التطبيقية

صخور  االسماء ت
 صناعية

جيولوجيا 
 بيئية

جيولوجيا 
 هندسية

جيولوجيا 
 النفط

تقنيات حفر 
آبار وجس 

 بئري

عصر 
 رباعي

عمل حقلي 
 منهجي

 جيد جدا   جيد جدا جيد جدا  جيد جدا جيد جيد جدا امتياز ابراهيم عدنان صالح  .1

 جيد جدا   جيد جيد جدا جيد جدا جيد امتياز جيد احمد غازي عطية زراك  .2

 متوسط ضعيف ضعيف مقبول ضعيف مقبول متوسط احمد نعيم غافل رشيد  .3

 جيد جدا   جيد جيد جيد جيد جيد جيد جدا اسعد عبدالجبار توفيق  .4

 جيد مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط اسماء خيرهللا عيسى عروة  .5

 متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول جيد متوسط ألليث باسل حجوكي حمد  .6

 جيد متوسط جيد مقبول مقبول مقبول جيد آية احمد عيسى فرحان  .7

 جيد متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط آية مقداد يونس هادي  .8

 متوسط جيد جيد متوسط متوسط جيد جيد ايمان سونمز زين العابدين  .9

 جيد جيد متوسط متوسط مقبول متوسط جيد جدا ايوب عباس احمد خورشيد  .11

 جيد جدا   جيد جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا بان ابراهيم احمد خلف  .11

 متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول براء ثائر حازم عباس  .12

 متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط بكر ياسين عمر بكر   .13

 متوسط مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول متوسط تهاني محمد سعد ابراهيم  .14

 جيد جيد متوسط متوسط متوسط متوسط جيد حارث فيصل غازي جمعة  .15

 متوسط جيد متوسط متوسط مقبول متوسط جيد حسين علي حمدي توفيق  .16

 جيد جيد جيد جيد متوسط متوسط امتياز حنين ربيع حازم علي  .17

 جيد جيد جيد متوسط متوسط متوسط جيد دالل طاهر دلف   .18

 جيد جيد جدا جيد متوسط متوسط متوسط جيد رانية خالد ضاحي  .19

 جيد مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط رندة اسعد صفر نادر   .21

 جيد متوسط جيد متوسط متوسط جيد جيد سرور صباح نجم عبدهللا  .21

 جيد جدا   جيد جدا جيد جدا جيد متوسط متوسط جيد سرى خالد جاسم حمادي  .22

 جيد جيد جدا جيد متوسط جيد جيد جدا جيد سماح باسم خلف كجوان  .23

 جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا سهاد فيصل محمد عباس  .24

 جيد جدا   جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا سيف خضر محمد عبدالوهاب  .25



 جيد مقبول متوسط جيد مقبول متوسط جيد جدا سيف فيصل صالح حمد  .26

 متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول متوسط شهباء قيس حمد غضبان  .27

 جيد متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جدا ضفيان حامد محمود   .28

 جيد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط عبدالرحمن ستار جليل   .29

 جيد جدا   مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول جيد علي ادهم سحب مهدي   .31

 جيد جدا   جيد متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جدا علي كاظم حسن عبدالحسين  .31

 جيد متوسط متوسط جيد متوسط جيد جيد عمر عزيز فياض علي  .32

 جيد متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول عمر مناف ياسين توفيق  .33

 جيد ضعيف مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط عدنان عبد محمودلينا   .34

 جيد جيد مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط محمد جبار اسدهللا علي  .35

 جيد جيد جيد متوسط متوسط جيد جيد جدا محمد حسين راضي حسون  .36

 جيد جيد متوسط متوسط متوسط جيد جيد محمد خليل خلف عيسى   .37

 جيد جدا   جيد متوسط جيد متوسط مقبول جيد محمد عباس احمد حسون  .38

 مطالب جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا امتياز محمد عماد حسين  .39

 جيد متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط نبأ صفاء عبداالله  .41

 متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول متوسط نجاح خضير حديد  .41

 جيد جيد متوسط متوسط مقبول جيد جيد جدا نور سامي دلف خليفة  .42

 متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيق ضعيف نورس حسين غازي  .43

 جيد جدا   جيد جيد متوسط مقبول مقبول جيد هارون رشيد لطيف مهدي  .44

 ةمطالب ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مقبول وديان سبهان محمود حبيب  .45

 جيد متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط ياسر عامر مولود ذيبان  .46

 
 
 


