
 (  2016 - 2015) الدور االول                           كلية الهندسة  - جامعة تكريت

 قسم الهندسة المدنية

 التقدير  المعدل  االسم الرباعي  ت

 جيد جدا   83,668 أسامه عبدالرزاق مخلف طعمة 1

 جيد 77,809 علي الحج أحمد شخير 2

 جيد 77,464 يات احمد حسين علي آ 3

 جيد 76,245 صالح لطيف عبدهللا محمد 4
 جيد 75,178 معتز حميد نايل عبود 5
 جيد 74,299 نسرين أحمد عبدهللا محمد 6
 جيد 73,167 جاسم محمد فاضل عباس  7
 جيد 73,067 شهد أنور إبراهيم دحام 8
 جيد 72,749 ضحى رياض حمود عبد 9
 جيد 72,177 محمد نمر محمد هزاع  10
 جيد 71,505 زبيده طاهر صابر رجب  11
 جيد 70,734 عالء يوسف محمود سليمان 12
 جيد 70,553 محمد مصطفى قاسم محمد  13
 متوسط 69,556 زهراء عيسى علي سليمان 14

 متوسط 69,425 بشار محمد محمود أحمد  15

 متوسط 69,159 مهند محمد خلف محمد  16
 متوسط 69,054 عبدالغني حميد إبراهيم عيسى  17
 متوسط 69,038 سيماء زكي صالح قدوري  18
 متوسط 68,932 ضحى جمال أحمد علوان 19
 متوسط 68,040 نبع عبدالحكيم محمد عبدالعزيز 20
 متوسط 67,686 ساره عبدالسالم محمد أحمد 21
 متوسط 66,434 القاسم مجول حمودي إبراهيم  22
 متوسط 65,788 ليث غازي رزاق زكرط 23
 متوسط 65,067 علي خلف عليوي هويده 24

 متوسط 64,262 إسماعيل هاشم حسين زوبع  25
 متوسط 64,092 داليا شاكر مهدي صالح  26
 متوسط 64,059 مصعب فرج ماهر محمود  27
 متوسط 63,833 نجاد عامر عياش عبد  28

 متوسط 61,407 شافي علي حمد سلطان  29
 متوسط 61,142 صباح محمد أحمد محمد  30
 متوسط 60,452 عبدهللا محمود علي أحمد  31
 متوسط 60,221 رؤى عبدالسالم خيرو حميدي 32
 مقبول 59,317 علي عبدهللا علي خلف  33

 مقبول 58,629 عمر خالد محمود محمد  34
 مقبول 58,617 مصطفى جواد كاظم حاتم  35
 مقبول 58,135 نور محمد خلف عبدالكريم  36
 مقبول 57,029 شعالن شاهر فليح نواف  37
 مقبول 54,275 أيمن خضير بهلول محمود  38

 



 (  2016 - 2015الدور االول )                           كلية الهندسة  -جامعة تكريت 

 الكيمياويةقسم الهندسة 

 التقدير  المعدل  االسم الرباعي  ت

 جدا  جيد  87,301 هيمن عبدالرحمن سالم حسن 1

 جيد جدا   82,977 خلف سميط عويد هندي  2

 جيد 76,610 هبه طارق محمد عبد الغني  3

 جيد 76,010 عبدهللا احمد حميد هحمز 4

 جيد 75,533 عبدهللا علي احمد هخديج 5

 جيد 74,683 مصطفى توفيق فاضل عباس 6

 جيد 74,471 ناوز عبدهللا علي حسن 7

 جيد 74,346 رجب عبدهللا هشوخان جمع 8

 جيد 72,585 ايالف انور نواف سعود 9

 جيد 71,558 عيسى حمد خلف عيسى 10

 جيد 71,433 سرمد كامل محمد أحميد 11

 جيد 71,383 ريم حميد ندا حماد 12

 جيد 71,155 ريام مدين محمد احمد 13

 جيد 71,057 ماهر حمد ضاري حسين 14

 جيد 71,041 حسان محمد حمود ظاهر 15

 جيد 70,665 يالف علي خلف حسينآ 16

 متوسط 69,753 عالء صالح حسين عبدهللا 17

 متوسط 69,560 علي حامد عبدهللا حسين 18

 متوسط 69,435 زينب حسين علي حق ويردي 19

 متوسط 69,184 ارام نوزاد علي حسن 20

 متوسط 67,745 عمر غسان عبدالقادر ماهر 21

 متوسط 67,363 مثنى ياسين مخلف ههب 22

 متوسط 67,202 سعد احمد عواد حسين 23

 متوسط 66,879 فراس مهدي صالح خلف 24

 متوسط 65,917 مرام سلمان ذياب جادر  25

 متوسط 65,531 محمد توفيق محمد عبد 26

 متوسط 65,330 نور حسن محمد إسماعيل 27

 متوسط 65,103 سمية إسماعيل إبراهيم محمد 28

 متوسط 64,980 إبراهيم مخلفدينا عامر  29

 متوسط 64,761 فرح احمد محمد داود 30

 متوسط 64,625 شهد عمار رفعت عثمان 31

 متوسط 64,412 رسول سيف الدينهيرو عبدالكريم  32

 متوسط 64,098 هند عبد الوهاب حسين حمدي 33

 متوسط 63,509 احمد شامل خلف عودة 34

 متوسط 62,416 كامل ناصر  حسين عبيد 35

 متوسط 62,206 سامي سعيد هالل حمدي 36

 متوسط 61,833 اسامه صالح عبد صالح 37

 متوسط 61,700 دالل نعمان حسون علي 38

 متوسط 60,291 علي رضاسندس تحسين عمران  39



 متوسط 60,020 صالح محمد خضر همرو 40

 مقبول 59,908 منذر نعمان عبد هاي 41

 مقبول 59,676 هناء محمد خلف ياسين 42

 مقبول 59,425 مزاحم جاسم محمد احمد 43

 مقبول 59,357 اسراء باقر مهدي صالح 44

 مقبول 59,197 بتهال عبد عبش بنيانا 45

 مقبول 58,665 احمد خالد غدير حسون  46

 مقبول 58,152 سفانه عبدالكريم خضر خلف 47

 مقبول 57,870 إيناس وسام غازي فليح 48

 مقبول 57,552 صالح صباح محمد هرحم 49

 مقبول 57,484 حسين كامل يونس ابراهيم 50

 مقبول 56,043 اسراء محمود احمد محمد 51

 مقبول 55,748 حسن صالح هحمود عطي 52

 مقبول 55,549 يوسف حميد عبد هاسام 53

 مقبول 55,548 نبيل رعد جاسم حسين 54

 مقبول 55,021 عذراء فرج رحيم مذود 55

 مقبول 54,556 ميثم خضر دخيل علي 56

 مقبول 54,294 زيد نجيب احمد صالح 57

 مقبول 54,153 نوراي وزير انور عبدهللا 58

 مقبول 53,983 مراد يوسف خلف حسين 59

 مقبول 53,578 غنى مازن ماهر حسن 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (  2016 - 2015الدور االول )                           كلية الهندسة  -جامعة تكريت 

 الكهربائيةقسم الهندسة 

 التقدير  المعدل  االسم الرباعي  ت
 إمتياز  90,856 عبدالرحمن ناظم صالح جميل  1
 جيد جدا   83,167 عادل محسن محمد عبيد 2
 متوسط 68,743 أشرف عمر لطيف رشيد 3
 متوسط 67,479 سكينه خزعل صالح محمود 4

 متوسط 64,137 أنمار اجهاد رجب حسين  5

 متوسط 62,453 عبدهللا عدنان قادر محمد 6

 متوسط 62,421 ساره خلدون محمد سليمان 7

 متوسط 62,322 محمد حمد خلف عبيد 8

 متوسط 61,752 ساره خزعل صالح محمود  9

 متوسط 61,266 حوران عبد صالح حميدي 10

 متوسط 60,989 صالحمحمدأمين مؤيد موفق  11

 مقبول 59,946 زياد أياد محمود علي  12
 مقبول 59,610 أحمد أسامه خالد توفيق 13

 مقبول 59,397 أمجد محمد إبراهيم عبد 14

 مقبول 58,784 ساهر خليل دهام مجول 15

 مقبول 57,870 عبدالستار عبدالجبار خلف سلوم 16

 مقبول 57,768 شهالء صفر أحمد سعدون 17

 مقبول 57,145 سيف وليد مجيد سعيد 18

 مقبول 57,011 أفين إسماعيل سمين محمود 19

 مقبول 56,700 رهام حسن علي عيسى 20

 مقبول 56,657 زكريا نجاه خورشيد سعيد 21

 مقبول 55,523 زياد حميد صالح خماس  22

 مقبول 54,181 كنيص عبد ربهمحمد يوسف  23

 مقبول 53,434 نشوان حسيب حسين سمين 24

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (  2016 - 2015الدور االول )                           كلية الهندسة  -جامعة تكريت 

 الميكانيكيةقسم الهندسة 

 التقدير المعدل  االسم الرباعي  ت

 جيد جدا 80,253 يحيى فرج طه عبيد 1

 جيد 78,330 سلمان خلف هاحسان جمع 2

 جيد 76,154 رعد ياسين لطيف هحمز 3

 جيد 74,826 احمد منصور راشد حسن 4

 جيد 73,870 حمد حسين خلفأهاني  5

 جيد 72,857 بشرى عبد علي فيصل 6

 جيد 71,918 براهيم جابر قدري مولودإ 7

 جيد 71,264 محمد يونس خضر حسن 8

 جيد 70,986 محمود عبدالرحمن ياسين صالح 9

 جيد 70,144 حمد دلف جوبانأدهم أ 10

 متوسط 65,605 ريبين هيرش صديق محمد 11

 متوسط 65,532 حمدأغزوان رعد شهاب  12

 متوسط 62,935 حنين فالح حسن طه 13

 متوسط 61,846 صالح عطية محمد حمد 14

 متوسط 61,643 ريج محمد ضامن عبدالجبارأ 15

 مقبول 59,804 عبدهللا عبد هرعد جمع 16

 مقبول 59,080 براهيمإنوفل ناظم محمد  17

 مقبول 57,156 حمد عبدهللا محمد حسينأ 18

 مقبول 56,724 براهيم فياضإنسام مهدي أ 19

 مقبول 56,176 عمر خليف عويد هالل 20

 مقبول 55,556 ميعاد عدنان هارون حميد 21

 مقبول 54,383 هه ريز محمد سالم رحمن 22

 مقبول 54,097 علي حسين علي حمد 23
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (  2016 - 2015الدور االول )                           كلية الهندسة  -جامعة تكريت 

 البيئةقسم هندسة 

 التقدير المعدل  االسم الرباعي ت
جدا   جيد 81,963 منصور قاسم خميس هفاطم 1  
جدا   جيد 80,729 حسينحنين سعيد محمد  2  
 جيد 79,365 سليمان هند باسل حامد 3
 جيد 77,722 عبدالوهاب نصر عبدالفتاحزينب  4
 جيد 77,671 محمد يالف رياض رجبإ 5
 جيد 76,884 صالح عبد هللا نجم حسين 6
 جيد 75,811 جاسم دعاء ياسين علي 7
 جيد 75,610 يعقوب  سحقإحمد أساره  8
 جيد 75,457 حسن إبتهال ثامر لطيف 9
 جيد 74,737 صالح صفوت جمال علي 10
 جيد 74,458 حاجم موفق ابراهيمسراء  11
 جيد 73,353 احمدهدى خليل ابراهيم  12
 جيد 71,123 صالح لبنى قحطان حماده 13
 متوسط 69,194 جاسمخلف أحمد عبدهللا  14
 متوسط 68,386 قنبر رويده عدنان محسن 15
 متوسط 68,235 شنبل كوثر شبل خلف 16
 متوسط 67,761 حمود سعد مجيد محمد 17
 متوسط 67,676 كريم زاد عبدهللاآنار چ 18
 متوسط 67,584 حسين علي نضير زكي 19
 متوسط 65,936 علي محمد محمود سلوم 20
 متوسط 65,877 صالحهديل عبدالسالم عبدالرضا  21
 متوسط 64,781 مهديحفصه مهند عبدالعزيز  22
 متوسط 63,804 مصطفى سراء حسيب خالدإ 23
 متوسط 63,350 فيصل عبدالرحمن رياض نهى 24
 متوسط 61,867 حسنهاجر هاني صاحب  25
 متوسط 61,331 جبار مينا نصير قاسم 26
 مقبول 59,513 تقي لجين عبدالجليل تركي 27

 

 

 

 

 

 

 



 

 


