
 قسم هندسة البيئة الدور األول / – (2018 - 2017) نتيجة االمتحانات النهائيةنتائج االعتراض على 
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 مصادقة اللجنة االمتحانية                                                                                                                                           

 المرحلة األولى

 اسم الطالب ت
 المادة

ميكانيك  I رياضيات
 هندسي

مبادئ 
 هندسة البيئة

كيمياء 
 عامة

اللغة 
 اإلنكليزية

الرسم 
 الهندسي

اللغة 
 العربية

  مطابق مطابق     حمد سلطان بدويا  .1
  مطابق   مطابق   حمد محمد خليلا  .2
 مطابق    مطابق مطابق  حمد مظهر حسينا  .3
     مطابق   رشد عبدالباقي جمعةا  .4
 مطابق   مطابق مطابق   سامة محمد خلفا  .5
     مطابق  مطابق يمن شكر حمودا  .6
  مطابق      بارك بشير حسنت  .7
  مطابق    مطابق  ليل ابراهيم جاسمخ  .8
    مطابق    يانا احمد عليد  .9

  مطابق   مطابق مطابق مطابق احم اسماعيل عليز   .10
 مطابق   مطابق    ياد سعد نزالز   .11
  مطابق   مطابق  مطابق رى شاكر محمودس  .12
      مطابق  هد كاظم خلفش  .13
  مطابق  مطابق    الل محمد احمدط  .14
 مطابق مطابق  مطابق مطابق مطابق مطابق بدالرحمن مضر ياسينع  .15
    مطابق  مطابق  بدالكريم عامر عبدالكريمع  .16
  مطابق      لي الهادي محمد عيسىع  .17
    مطابق    لي طالل حميديع  .18
     مطابق مطابق  مار علي موسىع  .19
       مطابق مر باسم محمدع  .20
  مطابق مطابق     حمد حمادة متعبم  .21
  مطابق    مطابق  صطفى فارس سعيدم  .22
    مطابق  مطابق  صعب عدنان مخلفم  .23
  مطابق      سيم ربيع نايفن  .24
    مطابق    ور أسراج محمدن  .25
    مطابق   مطابق وسف عبدالرضا عباسي  .26
      مطابق  يد اسامة عبدالرحمن )ع(ز   .27
     مطابق   اسر طه داود )ع(ي  .28
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 مصادقة اللجنة االمتحانية                                                                                                 

 

 

 

 المرحلة الثانية

 اسم الطالب ت
 المادة

رياضيات 
II 

تطبيقات 
كيمياء  االسالة تلوث الهواء حاسبة

ساحة الم   Iهيدروليك  تحليلية
 الهندسية

احصاء 
 هندسي

 مطابق        سراء حمود سلمانا  .1
  مطابق       فؤاد كاملية آ  .2
  مطابق  مطابق     يمان صالح محيميدا  .3
 مطابق مطابق مطابق  مطابق مطابق  مطابق لبراق زهير محمودا  .4
 مطابق  مطابق مطابق مطابق    نين صادق محيح  .5
  مطابق  مطابق مطابق    يد اسامة عبدالرحمنز   .6
  مطابق مطابق     مطابق ه عمر طهط  .7
 مطابق        ائشة حسين هاديع  .8
  مطابق       ائشة غانم جاسمع  .9

     مطابق   مطابق الدين محمد فاضلالءع  .10
  مطابق  مطابق     ساري اسماعيل حميدم  .11
     مطابق    ؤيد مهدي حسنم  .12
 مطابق  مطابق مطابق     اسر طه داودي  .13
   مطابق     مطابق ية منتظر حسن )م(آ  .14
  مطابق مطابق      (معبد اهلل اثير ذياب )  .15
   مطابق      اطمة عامر عبدالعزيز )م(ف  .16
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 مصادقة اللجنة االمتحانية                                                                                                 

 المرحلة الثالثة

 اسم الطالب ت
 المادة

اإلدارة 
 النوعية

 انظمة معالجة
 مياه الفضالت

التحليالت 
 الهندسية

النفايات 
القنوات  مايكروبايولوجي الصلبة

 المفتوحة
شبكات 
 اإلسالة

    مطابق  مطابق  ية منتظر حسنآ  .1
     مطابق   يناس ابراهيم خليلا  .2
    مطابق مطابق   ائشة ثائر عليع  .3
    مطابق مطابق   بداهلل اثير ذيابع  .4

 المرحلة الرابعة

 اسم الطالب ت

 المادة

 إدارة المشاريع األنظمة المبسطة
 الهندسية

تحليالت 
 عددية

إعادة 
استخدام 

 المياه

مواضيع 
بيئية 
 منتخبة

المخلفات 
 الصناعية

معالجة 
 الخبث

    مطابق مطابق   سيل حسام جمعةا  .1
       مطابق هند جاسم محمدم  .2
 مطابق   مطابق مطابق   حمد عدنان ابراهيمم  .3
 مطابق   مطابق  مطابق مطابق اطمة عدنان قادرف  .4
    مطابق مطابق   اطمة عامر عبدالعزيزف  .5
 مطابق مطابق  مطابق    فران نواهل خورشيدغ  .6
   مطابق  مطابق   لي احمد محيميدع  .7
  مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق  يف صالح حسينس  .8
  مطابق    مطابق  سن داود ابراهيمح  .9

  مطابق   مطابق   يم حسن حسينر   .10
     مطابق   ية منير عليآ  .11


