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  االولى المرحلة (2019-2018) الدراسي للعام -الدور االول  – النهائية االمتحانات اعتراضات نتائج

 )الصباحية )الدراسة

 المالحظات بعد االعتراض قبل االعتراض المادة اسم الطالب ت

 امير بالسم ناصر  .1
 مطابق راسب راسب ميكانيك

 رار الوزارة االخيرتغيرت الحالة بعد تطبيق ق مقبول راسب حاسبات

 رحمة صبري دودح  .2
 مطابق راسب راسب ميكانيك

 مطابق راسب راسب احصاء هندسي

 زياد محمد ياسين  .3

 مطابق راسب راسب رياضيات

 مطابق راسب راسب ميكانيك

 مطابق راسب راسب احصاء هندسي

 مطابق راسب راسب (1جيلوجيا )ف جريمخ طاهر سلمان  .4

 يعل علي جان نهاد  .5
 مطابق راسب راسب احصاء هندسي

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب (1ميكانيك )ف

 عمر يونس عزاوي  .6

 مطابق راسب راسب مواد بناء

 مطابق راسب راسب رسم هندسي

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب حاسبات

 محمد رعد محمد  .7
 مطابق راسب راسب ء هندسياحصا

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب حاسبات

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب ميكانيك محمد زاهر شاكر  .8

 محمد علي احمد  .9

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب احصاء هندسي

 مطابق راسب راسب بناء مواد

 مطابق راسب راسب ميكانيك

 مطابق راسب راسب ميكانيك محمد موفق علي  .10

 مطابق راسب راسب (1رسم هندسي )ف محمد هيثم محمد  .11

 مصطفى ذنون مصطفى  .12

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب رسم هندسي

 عد تطبيق قرار الوزارة االخيرتغيرت الحالة ب مقبول راسب ميكانيك

 مطابق راسب راسب مواد بناء

 مطابق راسب راسب احصاء هندسي

 مطابق راسب راسب حاسبات

 معاذ محمد نعمه  .13
 مطابق راسب راسب (1رياضيات )ف

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب (2رياضيات )ف

 مطابق راسب راسب يكانيكم وسام مهدي صالح )عبور(  .14
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 )الصباحية )الدراسة الثانية المرحلة (2019-2018) الدراسي للعام النهائية االمتحانات اعتراضات نتائج

 

 المادة اسم الطالب ت
قبل 

 االعتراض
بعد 

 االعتراض
 المالحظات

 مطابق راسب راسب مساحة خلف ابراهيم خالد  .1

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير ولمقب راسب مساحة ذهب ايسر محمد  .2

 ذياب زينه باسم  .3
 مطابق راسب راسب موائع

 مطابق جيد جيد ديمقراطية

4.  
 عبدالرحمن سطام

 احمد

 مطابق جيد جيد موائع

 مطابق متوسط متوسط مساحة

5.  
عبدالواحد اسعد 

 ناجي
 ة االخيرتغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزار مقبول راسب رياضيات

 جابر ماريا موفق  .6
 مطابق راسب راسب مقاومة

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب مساحة

 مطابق مقبول مقبول ديمقراطية محمود محمود صالح  .7

8.  
 هبة عبد الرزاق

 عزيز

 مطابق راسب راسب موائع

 زارة االخيرتغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الو مقبول راسب مقاومة

9.  
 حميدهشام جابر
 )عبور(

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب خرسانة

 مطابق راسب راسب رياضيات
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 )الصباحية )الدراسة الثالثة المرحلة (2019-2018) الدراسي للعام النهائية االمتحانات اعتراضات نتائج

 

 المالحظات بعد االعتراض قبل االعتراض المادة اسم الطالب ت

 مطابق راسب راسب ادارة مشاريع احمد سعيد توفيق  .1

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب تربة

 مطابق راسب راسب تحليالت

 مطابق راسب راسب خرسانة مسلحة

 لة بعد تطبيق قرار الوزارة االخيرتغيرت الحا مقبول راسب ادارة مشاريع صالح احمد غالب  .2

 مطابق راسب راسب تربة

 مطابق راسب راسب ري وبزل سكران عبدالوهاب صباح  .3

 مطابق راسب راسب ادارة مشاريع

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب مرور

 مطابق راسب راسب تحليالت ر شهابعثمان شاك  .4

 مطابق راسب راسب سانةخر عمر حسن حمش  .5

 مطابق راسب راسب تربة

 مطابق راسب راسب انشاءات

 مطابق راسب راسب تحليالت

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب مرور

 مطابق جيد جيد تربة كمال محمد عالء  .6

 مطابق جيد جيد انشاءات

 مطابق راسب راسب تربة علي محمد غسان  .7

 مطابق راسب راسب ادارة مشاريع

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب ري وبزل

 مطابق راسب راسب انشاءات

 مطابق راسب راسب رياضيات )ت(

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب انشاءات حسن وسام عبدالرحمن  .8

 مطابق راسب اسبر تحليالت

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب خرسانة مسلحة

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب ري وبزل

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب خرسانة مسلحة وليد خالد حمادة  .9
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 )الصباحية )الدراسة الرابعة المرحلة (2019-2018) الدراسي للعام النهائية االمتحانات اضاتاعتر نتائج

 المادة اسم الطالب ت
قبل 

 االعتراض
بعد 

 االعتراض
 المالحظات

 بتول اسماعيل خليل  .1
 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب هيدرولوجي

 مطابق راسب راسب تخمين

 مطابق راسب راسب هيدرولوجي ا نزهاندين  .2

 سمر قيس خليل  .3

 مطابق متوسط متوسط طرق

 مطابق متوسط متوسط تخمين

 مطابق متوسط متوسط صحية

 شذى سامي علوان  .4
 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب هيدروليك

 مطابق راسب راسب تخمين

5.  
مهند عبدالرحمن 

 حمودي
 مطابق راسب راسب وليكهيدر

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب هيدرولوجي نهى محسن علي  .6

 وليد عز الدين حسن  .7
 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب اسس

 مطابق راسب راسب حديد

8.  
 منى عبدالسالم

 عبدالوهاب
 مطابق راسب راسب طرق
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 المسائية( )الدراسة االولى المرحلة (2019-2018) الدراسي للعام النهائية االمتحانات اعتراضات نتائج

 

 المالحظات بعد االعتراض قبل االعتراض المادة اسم الطالب ت

1.  
 سلطان مانع ناهي

 

 مطابق راسب راسب ميكانيك

 مطابق راسب راسب رياضيات

 بقمطا راسب راسب حاسبات

 مطابق راسب راسب مواد بناء

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب احصاء هندسي

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب ميكانيك يوسف حقي حاج )عبور(  .2
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 )المسائية )الدراسة الثانية المرحلة (2019-2018) الدراسي للعام النهائية االمتحانات اعتراضات نتائج

 المالحظات بعد االعتراض قبل االعتراض المادة اسم الطالب ت

1.  
 ابراهيم حميد سلمان

 

 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب موائع

 مطابق جيد جيد حاسبات

 مطابق جيد جدا جيد جدا لغة انكليزية

  صالح نوريعبدهللا  .2
 مطابق راسب راسب موائع

 مطابق راسب راسب مساحة

 عمر حسين منيف  .3
 تغيرت الحالة بعد تطبيق قرار الوزارة االخير مقبول راسب مساحة

 مطابق راسب راسب رياضيات

 رامي عامر عوين  .4
 مطابق راسب راسب رياضيات

 مطابق راسب راسب موائع
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 عاليالالدراسات العليا/ دبلوم  (2019-2018) الدراسي للعام النهائية االمتحانات اعتراضات جنتائ

 المالحظات بعد االعتراض قبل االعتراض المادة اسم الطالب ت

 مطابق مقبول مقبول االنشاءتصميم عناصر  رائد يوسف ابراهيم  .1

 

 

 

 

 

 

 ماجستيرالدراسات العليا/  (2019-2018) الدراسي للعام النهائية االمتحانات اعتراضات نتائج

 المالحظات بعد االعتراض قبل االعتراض المادة اسم الطالب ت

1.  
 امنة سامي ذياب

 

 مطابق جيد جدا جيد جدا قشريات

 مطابق متوسط متوسط انشاءات

 فتاح  .2
 مطابق جيد جيد قشريات

 مطابق متوسط متوسط دينامك المنشأت
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