
 قسم هندسة النفط

 

5106-5105الدور االول للعام الدراسً  أمتحانات نتائج  

الشعبة أ - الرابعةالسنة   

الناجحون   
 التسلسل االسم التسلسل االسم

سلمان داود فوزي عبدالفتاح عبود شمران عبداألمٌر احمد 06   0 
علً منصور سمٌر عذراء صالح محمد خالد اوس 07   5 
شمخً مزعل فالح غفران عاصً ضاٌع عبدهللا بتول 08   3 
كاظم ابراهٌم اسماعٌل فاطمه سعٌد عبدالحسن عماد حسنٌن 09   4 

عبدالحسن راضً احمد فرح عبٌد حسٌن علً حسٌن 51   5 
عبدالكاظم جواد طالب كرار عبدالمجٌد محمد خضٌر رضا 50   6 
كاطع رحٌمه احمد مروة كاظم عبدالنبً مهدي زهراء 55   7 

حسون عباس رسول مصطفى عبود ناهً علً زٌنب 53   8 

نافع حسٌن عبدالسالم مهند حسٌن صبري محمد زٌنب 54   9 

حسٌن كاظم ماجد مهند محمد كاظم فاضل سجى 55   01 

رشٌد علٌوي ٌاسٌن مهند بطً ٌونس حازم سٌف 56   00 

لوتً شغدون كنعان نرجس احمد ناجً هٌثم شهد 27   05 

مرهون حسٌن فائق نعم حسن خلف غازي صفا 28   03 

رضا محمد كاظم مهدي هاشم صالح علً كامل صهٌب 29   04 

سلمان حتوت هاتف ٌاسر سلمان زوٌد مجٌد طٌبة 30   15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم هندسة النفط

5106-5105الدور االول للعام الدراسً  امتحانات نتائج  

بالشعبة  - الرابعةالسنة   

الناجحون   
 التسلسل االسم التسلسل االسم

محمود جمال زهٌر ضرغام خلف محمد خالد احمد 51   0 
كتاب هادي حسٌن عبدالرحمن نجم سهٌل عبدالوهاب احمد 50   5 

حسن مصطفى حسن عبٌر محٌمٌد عبد ناجً احمد 55   3 
ناصر مطرود طعمة علً صالح مهدي صالح اسامة 53   4 
سلٌمان علً عبدالحلٌم علً هاشم عطٌه عقٌل اغادٌر 54   5 
بدٌر كنج علً عمار دٌوان علً طالب اكرم 55   6 

جاسم  علً خالد غفران عبدالواحد حمٌد ضٌاء اٌة 56   7 
محسن علً صباح غفران مسٌر مطٌره صاحب بشار 57   8 

سالم حسٌن خٌرهللا قحطان حسن فلٌح علً حنٌن 58   9 

محمود جاسم حٌدر كرار كاظم جواد حسٌن رسل 59   01 

عباس كرٌم منصور ماهر حسٌن ابراهٌم راجً زٌنب 31   00 

رشٌد عبٌد رٌكان محمد جابر هادي علً زٌنب 30   05 

كاظم قانع عماد محمد علً مراد عبدالحسٌن ساجد 35   03 

ابراهٌم خلٌل فرحان محمد كوٌد زغٌر صالح ساره 33   04 

فعٌل زغٌر علً مصطفى احمد محمد احمد سردار 34   05 

رضا اموري صبٌح نور منصور عبود عامر سرى 35   06 

روضان حمد مجٌد هجران جابر شمخً صفاء شهد 36   07 

دوٌج  حسٌن فاضل هشام شاكر علً حسٌن صالح 37   08 

عبدالحسٌن صبر عبدالرضا صفاء 38   09 
 

 


