
 نتائج قسم علوم االرض التطبيقي / المرحلة الثالثة / الكورس االول

 سم الطالبا نت

 جيوفيزياء
زلزالية )

 (وكهربائية

استشعار 
 عن بعد

مبادئ 
 الجيوكيمياء

صخور 
 رسوبية

هيدرولوجيا 
 وهيدروكيمياء

 الخامات
النتيجة 
 النهائية

 ناجح جيد جدا جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد  ابراهيم عدنان صالح 1

 ناجح جيد جيد جيد متوسط جيد جيد احمد غازي عطية 2

 مكمل مستوفي مستوفي ضعيف ضعيف مقبول مستوفي  احمد نعيم غافل 3

 ناجح جيد جيد جيد جيد جيد جدا جيد  اسعد عبد الجبار توفيق 4

 مكمل ضعيف جيد ضعيف مقبول مقبول مقبول اسماء خير اهلل عيسى 5

حجوكيالليث باسل  6  مكمل مقبول مقبول متوسط ضعيف متوسط ضعيف 

 ناجح متوسط جيد مقبول متوسط متوسط متوسط ايه احمد عيسى 7

 ناجح جيد متوسط مقبول متوسط جيد متوسط  ايه مقداد يونس 8

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط جيد متوسط ايمان سومنز زين العابدين 9

 ناجح متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط جيد ايوب عباس احمد 10

 ناجح جيد جيد جدا متوسط متوسط جيد جدا جيد بان ابراهيم احمد 11

 ناجح مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول براء ثائر حازم 12

 مكمل مستوفي مستوفي مستوفي ضعيف مقبول مستوفي   بكر ياسين عمر 13

 ناجح مستوفي مستوفي مقبول مقبول مقبول مستوفي تهاني محمد سعد 14

 ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول حارث فيصل غازي 15

 مكمل مقبول جيد مقبول ضعيف متوسط مقبول  حسين علي حمدي 16

 ناجح مقبول جيد متوسط متوسط جيد جدا جيد  حنين ربيع حازم 18

 ناجح متوسط جيد مقبول جيد مقبول متوسط  دالل طاهر دلب 19

 ناجح مقبول جيد متوسط متوسط جيد مقبول  رانية خالد ضاحي 20

 ناجح مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول  رندة اسعد صفر 21

 ناجح مقبول جيد مقبول مقبول مقبول متوسط  سرور صباح نجم 22

 ناجح جيد جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا  سرى خالد جاسم 23

حمدسلوى علي  24  مكمل ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف 

 ناجح جيد جيد متوسط متوسط جيد جيد  سماح باسم خلف 25

 ناجح جيد جيد جدا متوسط جيد جيد جدا جيد جدا  سهاد فيصل محمد 26

 ناجح جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا متوسط جيد جدا  سيف خضر محمد 27

 ناجح مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول سيف فيصل صالح 28

 مكمل ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول  شهباء قيس حمد 29

 ناجح مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول ضفيان حامد محمود 30

 مكمل مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط متوسط  عبد الرحمن ستار جليل 31

 ناجح متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط علي ادهم سحب 32

 ناجح متوسط جيد متوسط مقبول جيد متوسط علي كاظم حسن 33

 ناجح متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط  عمر عزيز فياض 34

 ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول عمر مناف ياسين 35



 مكمل مقبول مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول  لينا عدنان عبد محمود 36

 مكمل مقبول متوسط مقبول ضعيف متوسط مقبول  محمد جبار اسد اهلل 37

 ناجح جيد متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط  محمد حسين راضي 38

 ناجح متوسط مقبول متوسط جيد مقبول جيد  محمد خليل خلف 39

 ناجح مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول  محمد عباس احمد 40

االلهنبأ صفاء عبد  41  مكمل مقبول جيد متوسط ضعيف متوسط متوسط  

 مكمل مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط مقبول نجاح خضير حديد 42

 ناجح متوسط جيد جدا جيد متوسط متوسط متوسط  نور سامي دلف 43

 مكمل ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول نورس حسين غازي 44

 ناجح متوسط جيد متوسط متوسط متوسط جيد جدا هارون رشيد لطيف 45

 مكمل مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف  هيثم جواد سليمان 46

 مكمل ضعيف متوسط مقبول ضعيف ضعيف ضعيف  وديان سبهان محمود 47

 ناجح جيد متوسط متوسط متوسط جيد متوسط  ياسر عامر مولود 48

 

 

 

الكورس الثاني /نتائج قسم علوم االرض التطبيقي / المرحلة الثالثة   

 تحليل اسم الطالب ت
 تركيبي

جيوكيمياء 
 الصخور

جيولوجيا 
 العراق

هيدرولوجيا 
 هندسية

صخور 
نارية 

 ومتحولة

مناجم 
 ومقالع

النتيجة 
 النهائية

 ناجح متوسط جيد جيد متوسط متوسط متوسط  ابراهيم عدنان صالح 1

 ناجح جيد جدا متوسط جيد جيد جدا مقبول جيد احمد غازي عطية 2

 مكمل مستوفي ضعيف مستوفي مستوفي ضعيف مستوفي  احمد نعيم غافل 3

 ناجح جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد جيد  اسعد عبد الجبار توفيق 4

 مكمل جيد متوسط متوسط ضعيف مقبول مقبول اسماء خير اهلل عيسى 5

 مكمل متوسط مقبول متوسط مقبول ضعيف مقبول الليث باسل حجوكي 6

 ناجح جيد متوسط جيد جدا مقبول متوسط مقبول ايه احمد عيسى 7

 ناجح متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول  ايه مقداد يونس 8

 ناجح متوسط متوسط جيد مقبول متوسط متوسط ايمان سومنز زين العابدين 9

 مكمل جيد جدا متوسط جيد مقبول ضعيف متوسط ايوب عباس احمد 10

احمد بان ابراهيم 11  ناجح جيد جيد جيد جدا متوسط متوسط متوسط 

 مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول ثائر حازم براء 12

 مكمل مستوفي مقبول مستوفي مستوفي ضعيف مستوفي   بكر ياسين عمر 13

 مكمل مستوفي مقبول مستوفي مستوفي ضعيف مستوفي تهاني محمد سعد 14

 ناجح متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول حارث فيصل غازي 15

 مكمل جيد متوسط متوسط مقبول ضعيف مقبول  حسين علي حمدي 16

 ناجح جيد متوسط جيد جدا متوسط مقبول جيد  حنين ربيع حازم 17



 ناجح جيد جيد جدا جيد جدا متوسط متوسط متوسط  دالل طاهر دلب 18

 ناجح جيد جيد جيد متوسط مقبول متوسط  رانية خالد ضاحي 19

 ناجح جيد جدا مقبول جيد مقبول مقبول مقبول  رندة اسعد صفر 20

 ناجح جيد جدا متوسط جيد مقبول مقبول مقبول  سرور صباح نجم 21

 ناجح امتياز جيد جدا جيد جدا متوسط متوسط جيد  سرى خالد جاسم 22

 مكمل مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف سلوى علي حمد 23

 ناجح جيد متوسط جيد متوسط متوسط متوسط  سماح باسم خلف 24

 ناجح جيد جيد جيد جدا جيد متوسط جيد  سهاد فيصل محمد 25

 ناجح جيد جيد جيد جدا جيد جيد متوسط  سيف خضر محمد 26

 مكمل متوسط متوسط متوسط ضعيف مقبول مقبول سيف فيصل صالح 27

 مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف  شهباء قيس حمد 28

 ناجح جيد متوسط جيد مقبول مقبول مقبول ضفيان حامد محمود 29

 مكمل مقبول مقبول جيد مقبول مقبول ضعيف  عبد الرحمن ستار جليل 30

 ناجح متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول علي ادهم سحب 31

 مكمل متوسط متوسط جيد مقبول مقبول ضعيف علي كاظم حسن 32

 ناجح جيد متوسط جيد جدا مقبول مقبول متوسط  عمر عزيز فياض 33

 ناجح متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول عمر مناف ياسين 34

 مكمل مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف  لينا عدنان عبد محمود 35

 مكمل جيد مقبول متوسط مقبول ضعيف مقبول  محمد جبار اسد اهلل 36

 ناجح متوسط متوسط جيد مقبول مقبول مقبول  محمد حسين راضي 37

 ناجح متوسط متوسط جيد مقبول مقبول مقبول  محمد خليل خلف 38

 ناجح جيد جدا جيد جيد متوسط مقبول مقبول  محمد عباس احمد 39

 مكمل متوسط متوسط جيد مقبول ضعيف مقبول  نبأ صفاء عبد االله 40

 مكمل مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول نجاح خضير حديد 41

 ناجح جيد جدا جيد جيد جدا متوسط مقبول متوسط  نور سامي دلف 42

 مكمل مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف نورس حسين غازي 43

 ناجح مقبول متوسط جيد جدا متوسط مقبول متوسط هارون رشيد لطيف 44

 مكمل متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  هيثم جواد سليمان 45

 مكمل متوسط مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول  وديان سبهان محمود 46

 ناجح جيد مقبول جيد متوسط مقبول مقبول  ياسر عامر مولود 47

 مكمل مستوفي ضعيف مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي احمد ثابث مهدي 48

 
 مكمل مستوفي ضعيف مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي جراح فهد

 
 مكمل مستوفي مقبول مستوفي مستوفي ضعيف مستوفي بارق عبداهلل

 
 مكمل مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي ضعيف مستوفي اية طارق

 
 مكمل مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي ضعيف مستوفي حسين تركي

 
 مكمل مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي ضعيف مستوفي عبداهلل فاضل

 
 مكمل مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي ضعيف مستوفي محمد حمد خضير

 
 مكمل مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي ضعيف مستوفي فراس حسين عبيد



 


