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 نية( المرحلة الثا2018-2017االمتحانات النهائية للعام الدراسي )اعتراضات نتائج 

 أسم الطالب ت
المعترض  المادة

 عليها
قبل النتيجة 

 األعتراض
بعد النتيجة 

 األعتراض
 المالحظات

 مطابق راسب راسب مساحة أسراء عبد اللطيف مهدي 1

 مطابق مقبول مقبول موائع احمد غالب صالح 2

 ابراهيم خالد خلف 3
 مطابق راسب راسب مقاومة المواد

 مطابق راسب راسب رياضيات

 اوس محمد هادي 4

 مطابق راسب راسب مقاومة مواد

 مطابق راسب راسب رياضيات

 مطابق راسب راسب ت . الخرسانة

 مطابق راسب راسب مساحة

 مطابق راسب راسب موائع

 مطابق راسب راسب أنشاء مباني

 زكريا خلف سالم 5
 مطابق راسب راسب حاسبات

 مطابق راسب راسب احصاء

 مطابق راسب راسب مساحة سعد جاسم مديد 6

 مطابق راسب راسب رياضيات سيناء نعمان خالد 7

 مطابق راسب راسب رياضيات ماريا غالب حسين 8

 يحيىمريم فاروق  9

 مطابق راسب راسب رياضيات

 مطابق راسب راسب ت . الخرسانة

 مطابق راسب راسب مساحة

 مطابق راسب راسب موائع

 مصطفى معاذ صابر 10

 مطابق راسب راسب رياضيات

 مطابق راسب راسب ت . الخرسانة

 مطابق راسب راسب مساحة

 منار كريم حبيب 11

 مطابق راسب راسب مقاومة المواد

 مطابق راسب راسب رياضيات

 مطابق راسب راسب مساحة

 مطابق راسب راسب موائع مصطفى امجد خضير 12

 مطابق راسب راسب رياضيات كرم نوري بشير 13

 مطابق راسب راسب ت . الخرسانة وسام عبد الرحمن حسن 14

 مطابق راسب راسب موائع وليد صباح سليمان 15

 مطابق راسب راسب مساحة يونس وهبي شكور 16
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 لثة( المرحلة الثا2018-2017اسي )االمتحانات النهائية للعام الدراعتراضات نتائج 

 

 المعترض عليها المادة أسم الطالب ت
قبل النتيجة 

 األعتراض
بعد النتيجة 

 األعتراض
 المالحظات

 مطابق ةراسب ةراسب نظرية المنشأت شهد ستار حميد  .1

 بتول اسماعيل خليل  .2
 مطابق ةراسب ةراسب خرسانة مسلحة

 مطابق ةراسب ةراسب ادارة مشاريع

 دنيا حسين شكور  .3
 مطابق ةراسب ةراسب خرسانة مسلحة

 مطابق ةراسب ةراسب هندسة مرور

 محمد رضا موسى  .4

 مطابق راسب راسب خرسانة مسلحة

 مطابق راسب راسب نظرية المنشأت

 مطابق راسب راسب تحليالت هندسية

 مطابق راسب راسب هندسة المرور

 مطابق راسب راسب ميكانيك التربة

 مطابق راسب راسب ادارة مشاريع

 مطابق راسب راسب ري وبزل

 نهى محسن علي  .5
 مطابق ةراسب ةراسب نظرية المنشأت

 مطابق ةراسب ةراسب تحليالت هندسية

 وليد عز الدين حسن  .6
 مطابق راسب راسب تحليالت هندسية

 مطابق راسب راسب هندسة مرور

 

 

 

 

 د. سعد محمود رؤوف
 رئيس القسم

2\ 7\ 2018 
 

 

 



 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة تكريت

 كلية الهندسة

 قسم الهندسة المدنية

 
 

 
Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education and 

Scientific Research 

Tikrit University 

College of Engineering 

Civil Eng. Dept. 

 

 
 جامعة تكريت  –تكريت  –صالح الدين  –العراق  

 

 Tikrit.uni@tu.edu.iq 

 بعة( المرحلة الرا2018-2017االمتحانات النهائية للعام الدراسي )اعتراضات نتائج 

 المعترض عليها المادة أسم الطالب ت
قبل النتيجة 

 األعتراض
بعد النتيجة 

 األعتراض
 المالحظات

 مطابق راسب راسب منشاءات هيدروليكية احمد حميد صالح  .1

 حارث زكي صالح  .2

 مطابق راسب راسب تصاميم خرسانية

 مطابق راسب راسب هندسة اساسات

 مطابق راسب راسب منشاءات هيدروليكة

 مطابق راسب راسب تخمين

 رفل مازن حميد  .3
 مطابق ةراسب ةراسب هندسة اساسات

 مطابق ةراسب ةراسب تخمين

 مطابق راسب راسب ادارة مشاريع )عبور( سيروان عزيز علي  .4

 مطابق راسب راسب تخمين غالب حماد مطر  .5

 مطابق راسب راسب هيدرولوجي محمد علي عبيد  .6

 مطابق راسب راسب تصاميم حديد محمد عقيل حسين  .7

 مطابق ةراسب ةراسب منشاءات هيدروليكية لبنى براء محمود  .8

 عبد العزيز فواز احمد  .9
 مطابق راسب راسب منشاءات هيدروليكية

 مطابق راسب راسب تخمين

 يحيى خميس ضاري  .10

 مطابق راسب راسب تصاميم حديد

 مطابق راسب راسب هندسة اساسات

 مطابق راسب راسب هيدرولوجي

 اركان حسام توفيق  .11

 مطابق راسب راسب تصاميم حديد

 مطابق راسب راسب هندسة اساسات

 مطابق راسب راسب منشاءات هيدروليكية

 مطابق راسب راسب طرق

 مطابق راسب راسب تخمين

 مطابق راسب راسب )عبور(تحليالت هندسية 
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