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 نتائج االعتراضات
 ت

 
 

 نتيجة االعتراض النتيجة بعد التدقيق النتيجة قبل التدقيق المادة الطالب اسم

 إٌمان كنعان عبدالرحمن 1

 مطابق مقبول ) قرار ( مقبول ) قرار ( IIتصمٌم 

 مطابق ضعٌف ضعٌف تكٌٌف الهواء

 رعد شهاب أحمد 2

 مطابق مقبول ) قرار ( مقبول ) قرار ( IIتصمٌم 

 مطابق ضعٌف ضعٌف عبور (انتقال الحرارة ) 

 مطابق ضعٌف ضعٌف IIتصمٌم  رغد عفٌف زٌدان 3

 صباح سلمان دلف 4

 مطابق ضعٌف ضعٌف IIتصمٌم 

 مطابق مقبول ) قرار ( مقبول ) قرار ( ) عبور ( Iتصمٌم 

 مطابق مقبول مقبول سٌطرة وقٌاسات عمر عادل محمود 5

 غسان صبار بدوي 6

 مطابق مقبول ) قرار ( مقبول ) قرار ( IIتصمٌم 

 مطابق ضعٌف ضعٌف تكٌٌف الهواء
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 نتائج االعتراضات

 نتيجة االعتراض النتيجة بعد التدقيق النتيجة قبل التدقيق المادة الطالباسم  ت

 صبا خالد نعمة 1

 مطابق ضعٌف ضعٌف 2عملٌات تصنٌع 

 مطابق ضعٌف ضعٌف 2موائع 

 مطابق ضعٌف ضعٌف انتقال الحرارة

 مطابق مقبول )قرار ( مقبول )قرار ( 1تصمٌم 

 مطابق ضعٌف ضعٌف نظرٌة مكائن

 محمد طارق حمٌد 2
 مطابق جٌد جٌد 1تصمٌم 

 همام جاسم محمد 3

 مطابق مقبول )قرار ( مقبول )قرار ( نظرٌة مكائن

 مطابق ضعٌف ضعٌف 1تصمٌم 
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 ثانيةالاملرحلة:                                                                                                                                                                                                                                                        قسن امليكانيك
 

 نتائج االعتراضات
 نتيجة االعتراض النتيجة بعد التدقيق النتيجة قبل التدقيق المادة الطالباسم  ت
 مطابق مقبول ) قرار ( مقبول ) قرار ( 1موائع  عبدالخالق نشأة عبدالوهاب 1

 مطابق جٌد جدا جٌد جدا دٌنامٌك الحرارة محمد ابراهٌم خلف 2

 مشتاق رشك مشكور 3
 مطابق قرار ( مقبول ) مقبول ) قرار ( دٌنامٌك الحرارة

 مطابق ضعٌف ضعٌف 2رٌاضٌات 

 مطابق ضعٌف ضعٌف مقاومة المواد ألق غسان علً 4

 مطابق مقبول ) قرار ( مقبول ) قرار ( مقاومة المواد محمد جمال خلٌل 5

 مطابق ضعٌف ضعٌف دٌنامٌك الحرارة مصطفى ماهر خلف 6

 رعد أحمد صالح 7

 مطابق ضعٌف ضعٌف مقاومة المواد

 مطابق ضعٌف ضعٌف 2مٌكانٌك هندسً 

 مطابق مقبول ) قرار ( مقبول ) قرار ( لغة انكلٌزٌة

 عبدالرحمن نصار 8
 مطابق مقبول ) قرار ( مقبول ) قرار ( 1موائع 

 مطابق ضعٌف ضعٌف دٌنامٌك الحرارة

 مطابق ضعٌف ضعٌف مقاومة المواد محمد عبدهللا سلطان 9

 مطابق ضعٌف ضعٌف )عبور( IIمٌكانٌك هندسً  احمد محمود محٌمٌد 11

 مطابق ضعٌف ضعٌف )عبور( IIرٌاضٌات  آٌة موفق صبري 11

 مطابق ضعٌف ضعٌف )عبور( IIرسم هندسً ووصفٌة براء عبدهللا عبد 12

 علً ٌوسف ابراهٌم 13
 مطابق ضعٌف ضعٌف )عبور( IIرسم هندسً ووصفٌة

 مطابق ضعٌف ضعٌف )عبور( IIمٌكانٌك هندسً 

 عمار عبدالرحمن موسى 14
 مطابق ضعٌف ضعٌف )عبور( IIرٌاضٌات 

 مطابق ضعٌف ضعٌف فٌزٌاء معادن ) عبور (

 مطابق ضعٌف ضعٌف )عبور( IIرسم هندسً ووصفٌة محمد مالك ساجت 15

 مطابق ضعٌف ضعٌف )عبور( IIرٌاضٌات  همام ضامن حسٌن 16
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 نتائج االعتراضات
 نتيجة االعتراض النتيجة بعد التدقيق النتيجة قبل التدقيق المادة الطالباسم  ت

 باقر صبٌح جلوب 1
 مطابق ضعٌف ضعٌف IIمٌكانٌك هندسً

 مطابق مقبول ) قرار ( مقبول ) قرار ( IIرسم هندسً ووصفٌة

 مطابق ضعٌف ضعٌف مبادئ دٌنامٌك الحرارة حسٌن كامل عبد 2

 فاطمة طالب علً 3
 مطابق مقبول مقبول IIهندسً ووصفٌةرسم 

 مطابق ضعٌف ضعٌف فٌزٌاء معادن

 احمد خلٌل صالح 4
 مطابق ضعٌف ضعٌف IIمٌكانٌك هندسً

 مطابق ضعٌف ضعٌف مبادئ دٌنامٌك الحرارة

 مطابق ضعٌف ضعٌف IIرسم هندسً ووصفٌة اٌوب كمال بادي 5

 حسن علً تحسٌن 6

 مطابق مقبول ) قرار ( قرار (مقبول )  IIرسم هندسً ووصفٌة

 مطابق ضعٌف ضعٌف فٌزٌاء معادن

 مطابق ضعٌف ضعٌف مبادئ دٌنامٌك الحرارة

 مطابق ضعٌف ضعٌف مبادئ دٌنامٌك الحرارة المظفر جمال مولود 7

 مطابق مقبول ) قرار ( مقبول ) قرار ( IIرسم هندسً ووصفٌة ٌاسٌن رؤوف ٌاسٌن 8

 عبدالرزاقعبدهللا فؤاد  9

 مطابق ضعٌف ضعٌف IIمٌكانٌك هندسً

 مطابق ضعٌف ضعٌف فٌزٌاء معادن

 مطابق ضعٌف ضعٌف IIرٌاضٌات 

 مطابق ضعٌف ضعٌف مبادئ دٌنامٌك الحرارة

 مطابق ضعٌف ضعٌف IIهندسة كهربائٌة 

 


