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 / الكورس االول 2019-2018السعي السنوي للمرحلة الثانية للعام الدراسي 
 االسماء ت

متحجرات ال 

 فقرية

االحصاء 

 الوصفي
 علم الطبقات

بصرية 

 معادن

برامج 

 خدمية

جيولوجيا 

 تركيبية
 جيومورفولوجي

      20 38 احمد جاسم حسين مصلح  .1

      30 33 احمد شمس الدين محمد  .2

      22 28 مداحمد منذر مح  .3

      37 41 اركان ابراهيم عباس جميل  .4

      25 23 اسراء عبدالقادر عبدالجبار  .5

      42 39 اسماء غالب عبدهللا   .6

      مستوفي مستوفي امير رعد صبار عليوي  .7

      44 34 انس غانم حميد ويس  .8

      25 25 ايالف هيثم منير احمد  .9

      34 36 ايه امير مولود شعباوي  .10

      27 33 حديد مخلف خضر حمد  .11

      مستوفي 23 حسام شامل محمود  .12

      43 39 حسين جربوع ابراهيم حيمد  .13

      37 30 خيرية سعد قاسم سعدون   .14

      20 27 رافد اسماعيل تركي خلف  .15

      38 32 رسل ياسر هادي جميل  .16

      25 32 رنين حرب حمد محمد  .17

      31 28 ل سبعزينب محمد جال  .18

      30 26 زينب محمد مجيد  .19

      36 41 سارة طالب عدنان طلب  .20

      41 40 صابرين قتيبة شامل محمد  .21

      20 43 صالح مهدي صالح ابراهيم  .22

      30 28 عبدالقادر عامر خطاب علي  .23

      27 26 عبدهللا علي شعبان عطية  .24

      20 24 عبدالهادي  حسن محمد حسين  .25

      22 27 عثمان قاسم عبدهللا  .26
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      43 38 فاطمة قاسم محمد حسن  .27

      32 36 محسن عطاهللا عبد محيسن  .28

      25 20 محمد حسن لطس حسن  .29

      25 32 محمد حميد حبيب رشان  .30

      مستوفي 30 محمد معاد محمد  .31

      25 28 محمود علي عسكر جلعوط  .32

      41 29 مروة حاتم كريم حسن  .33

      32 35 مروة ستار جسام  .34

      27 24 مصطفى نجاة هادي جعفر  .35

      25 37 مهجة حارث ناجي احمد  .36

      45 38 مهند ادريس هاشم  .37

      35 35 نايف موسى حسين فياض  .38

      مستوفي مستوفي نشوان ابراهيم  عبدهللا  .39

      22 22 نور ساجر فاضل دبيس  .40

      25 24 عبدهللا حماديهدى محمد   .41

      32 34 هند سعد جاسم محمد  .42

      45 44 هند سلمان محمود حسن  .43

      31 30 ياسر محمد خلف جعدان  .44

      25 40 يوسف محمود مزهر  .45

 

 

 


