
 
 

 

 كلية الهندسة/ جامعة تكريت /المدنية قسم الهندسة ل نتيجة االمتحان التنافسي

 0200-0202للعام الدراسي 

 دبلوم عال

التنافسي  درجة االمتحان االسم ت
(100%) 

 23 سراب برهان يعقوب 1

 

 ماجستير

درجة االمتحان التنافسي  االسم ت
(100%) 

 43 احمد حسن كاظم 1

 30 احمد طالب كريم 2

 43 انصاف رعد عبود 3

 30 بيريفان محمد عمر 4

 40 تارا اديب جاسم 5

 27 جمال محمود داود محمد 6

 43 حسين هادي قدوري 7

 37 عيد جديعخضر علي  8

 57 دالل رافع محمد عبد 9

 37 دنيا حسين كامل 10

 70 رائد مخلد رديف 11

 43 رسل خلف عبد عباس 12

 57 رشا نهاد رمضان خضير 13

 43 رقيه خليل ابراهيم  احمد 14

 20 رهان جدوع محمد 15

 50 زهراء محمد زمان 16

 37 زينب ثائر داود 17

 53 ساره مراد جاسم محمد 18

 47 سمر قيس خليل 19

 37 سها لؤي علي  20

 60 عباس حسن مجيد 21

 43 عبد الله باسل ارحيم  22

 17 عبد الله عامر مهدي 23

 37 غفران هيثم لفته فارس 24

 30 قيس خماس علي 25



 

درجة االمتحان التنافسي  االسم ت
(100%) 

 53 كوثر غازي عبد جواد 26

 50 محمد صالح خلف 27

 37 محمد عبدالكريم عبدالله موسى 28

 67 عالء كمال رؤوفمحمد  29

 27 محمد عماد صالح محمد 30

 23 محمد مجيد سعيد 31

 47 محمد موفق فرج 32

 33 محمود مصطفى قادر 33

 33 مصطفى باسم فاضل 34

 47 منار محمد عبد الله 35

 40 نوف رجب عبد الرحمن 36

 63 هبة فالح حسن 37

 27 هند رعد تركي  38

 37 ورود سعيد نعمان 39

 30 وسام يونس احمد خلف 40

 57 والء عبد الهادي عبد الرسول 41

 30 وليد خميس قيس علوان 42

 47 يوسف مهاوش رشيد 43

 

 دكتوراه

درجة االمتحان التنافسي  االسم ت
(100%) 

 63 احمد سعدي محمود فحل 1

 47 افنان صالح امين 2

 57 اكرم خلف محمد جاسم 3

 30 خالد موفق يونس 4

 30 حسن ابراهيمصفا  5

 37 كونول علي مردان علي 6

 77 نعيم محمد علي عبد 7

 47 واصف خضير مجيد 8
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 كلية الهندسة/ جامعة تكريت / قسم الهندسة الكيمياويةل نتيجة االمتحان التنافسي

 0200-0202للعام الدراسي 

درجة االمتحان التنافسي  االسم ت
(100%) 

 36 ادريس مولود خضر 1

 62 ارام نوزاد علي 2

 24 حمه صالحاسمر  3

 16 ايالف علي خلف حسين 4

 44 ايمان عباس موسى 5

 32 ايه صبري عبيد 6

 54 ايوب ابراهيم محمد يوسف 7

 32 حادي فالح حسن سبع 8

 48 حاضر عبدالله محمد عبدالله 9

 20 حال عامر شاكر 10

 38 دانا حمه غريب كريم 11

 46 ساري نوري محمود 12

 24 ضياء جمعه عويد 13

 40 عبدالرحمن عبدالستار جبر 14

 34 عذبه سبهان خلف 15

 58 عمر ابراهيم فرحان سليمان 16

 34 غالب جاسم كاظم 17

 16 قبس اسماعيل سالمه 18

 30 محمد جاسم محمد 19

 20 منال محمود ابراهيم 20

 34 نريمان مزهر حمادة 21

 32 نضال محمد مراد 22

 30 نهى صخي اكريم  23

 28 الهدى ناصر احمد نور 24

 34 هبه كريم نصيف جاسم 25

 38 هدى عماد فاضل 26

 32 هيفاء فالح غيهب شباط 27

 26 وداد كاظم خلف سلمان 28
 

 

 



 

 

 

 

 

 كلية الهندسة/ جامعة تكريت / قسم الهندسة الكهربائيةل نتيجة االمتحان التنافسي

 0200-0202للعام الدراسي 

درجة االمتحان التنافسي  االسم ت
(100%) 

 40 اسراء حلمي احمد سعيد 1

 33 خليل مهديثرى اسماعيل  2

 43 حارث مثنى ابراهيم 3

 57 حميد غانم جمعة 4

 47 ضياء محمد اسماعيل عطيه  5

 43 عالء يونس روضان 6

 43 علي أحمد مصطفى 7

 53 محب احمد قاسم ذير 8

 33 مروه عماد محمد رشاد عيد 9

 37 مريم نبيل محمد 10

 43 مهند بدران جاسم 11

 37 ميساء رزاق علي عبد 12

 50 وسام حجاب سعود هديل 13

 50 وليد مجيد زبار 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كلية الهندسة/ جامعة تكريت /قسم الهندسة الميكانيكية ل نتيجة االمتحان التنافسي

 0200-0202للعام الدراسي 

 ماجستير

درجة االمتحان التنافسي  االسم ت
(100%) 

 27 محمد اساور نبيل 1

 23 زينب وليد عزيز خضر 2

 27 صابر فاضل خليل 3

 20 عبدالهادي حسن خلف سليمان 4

 33 علي حسين جاسم 5

 27 علي كمال جمال 6

 40 محمود علي محمد 7

 47 مقدام طه احمد ضيدان 8

 27 موج عمر طاهر 9

 

 دكتوراه

درجة االمتحان التنافسي  االسم ت
(100%) 

 20 محمدجاسم أحمد  1

 30 سعد سامي فرحان  2

 43 سيف صباح ارحيم 3

 20 عبدالقادر أحمد عناز 4

 27 علي خلف احمد عكلة 5

 23 عمر هيثم غانم 6

 27 ليث احمد محجوب خلف 7

 23 مهند لطيف حمادة 8

 0 نصر ثويني أحمد 9

 23 هاشم شكر حمود 10
 


