
 

 

 قسم هندسة النفط

5106-5105الدور االول للعام الدراسً   أمتحانات نتائج  

الشعبة أ -الثالثةالسنة   

 

 الناجحون
 التسلسل االسم التسلسل االسم

ظاهر محمد ابراهٌم سفٌان عباس ظاهر وعد احمد 18   0 
فرٌد محمد ٌزن سلمى هادي عباس رٌاض اسراء 19   5 
حسٌن علً موفق صادق علً محمد الدٌن محً الدٌن صالح امٌر 20   3 
سعود سرهٌد فرحان طارق حسٌن خالد عادل امٌر 21   4 

محمود عبدالفتاح احمد الفتاح عبد عبود حسٌن عبود اٌالف 22   5 
عباس فاضل احمد عال كاظم عبٌد حسون اٌهم 23   6 

احمد علً تحسٌن عالء مصطفى عبدالكرٌم عصام بان 24   7 
عباس  علً عبد جواد علً عذوب مرزوك فالح حنٌن 25   8 

مجٌد عباس رحٌم علً فتوح خلٌل شعبان حٌدر 26   9 

هاشم فاضل حٌدر كرار حسن عدنان قحطان حٌدر 27   10 
ابراهام اكوب هارتٌون ماركرٌت ابراهٌم عبدالحسن فالح دالٌا 28   00 

سالم جواد ٌونس مرٌم خلوف خزٌم رٌاض رمزي 29   05 
جاسم رشٌد حمٌد مصطفى فتوح مجٌد خالد زهراء 30   03 

فارس سلمان داود نبرد جاسم حسن ناثر زهراء 31   04 
مهدي جواد رائد ٌاسٌن محمد جواد رعد زٌنة 32   15 
اسماعٌل عبدالرضا عدنان ٌمامة رشٌد عبدالحسٌن جابر زٌنب 33   16 

هانً ٌعقوب مٌثم مصطفى حسون ناجً حسون سرور 34   17 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

النفطقسم هندسة   

5106-5105الدور االول للعام الدراسً  امتحانات نتائج  

ب الشعبة -الثالثةالسنة   

 

 الناجحون
 التسلسل االسم التسلسل االسم

كاظم سوادي مٌثم مرام جاسم ناجً حمٌد الةأص 05   0 
دهلة محسن جاسم نور سلوت حسٌن حبٌب حسن 03   5 
عٌسى محمود عٌسى نور ٌعكوب حسن جمعة رجاء 04   3 
كاظم عبدالحسٌن فوزي نور حسٌن احمد اٌاد رند 05   4 
نشوان الهدى نور نصٌف شرٌف ٌاسٌن زهراء 06     5 
داغر سعد هادي هالة احمد ٌحٌى الرحمن عبد زٌد 07   6 
جبل عودة جعفر هبة شاكرعبدالرزاق عبدالحكٌم ضحى 18   7 
كرٌم سلمان محمد هبة عوٌد غلٌم محمد عقٌل 19   8 

علوان حمٌد كمٌل هٌلٌن لفتة رشٌد محمد علً 20   9 

ٌاسر حسٌن عباس ٌاسر عمران عبداالمٌر لٌث غفران 21   10 
داود فوزي باسل ٌوسف مظلوم كامل محمد فاضل 22   00 

  

 


