
 المدنيةجامعة تكريت                كلية الهندسة            قسم الهندسة 

  2014/2015 للعام الدراسي والثاني )التكميلي( الثاني يناالمر الجامعي للدور 
 الدور التقدير  المعدل اسم الخريج  ت 

 الثاني متوسط 68,179 محمود صالح محمود علي  1

 الثاني متوسط 65,847 شهد محمود خليل عبد 2

 الثاني متوسط 63,124 علي نصيف جاسم محمد  3

 الثاني متوسط  62,004 حنين إحسان عبدالكريم حمادي 4

 الثاني متوسط 61,214 تمارا سمير فكتوريا توما  5

 الثاني متوسط 60,717 منار عبدالغني عبدالفتاح عبدالوهاب  6

 الثاني متوسط 60,667 آية عبدالسالم خليل إبراهيم  7

 الثاني متوسط 60,631 محمد عبدالحليم خلف مهدي 8

 الثاني متوسط 60,551 محمد صالح كريم أحمد  9

 الثاني متوسط 60,199 ابتسام صالح حمد شهاب  10

 الثاني متوسط 60,197 إسراء حسين علي مهدي 11

 الثاني مقبول 59,106 حبيبسارة عناد خلف  12

 الثاني مقبول 58,908 عبدهللاعالء محمود نجم  13

 الثاني مقبول 58,568 مهدي أنس نعمة لطيف 14

 الثاني مقبول 58,040 سجى مبارك فالح مبارك 15

 الثاني مقبول 57,828 كنينحنان هادي عباس  16

 الثاني مقبول 57,782 وليد خميس قيس علوان 17

 الثاني مقبول 57,706 برزان طارق محمد 18

 الثاني مقبول 57,650 أحمد سعد عكاب كاظم 19

 الثاني مقبول 57,458 حمدان علي حسن علي 20

 الثاني مقبول 57,444 سعد عبدهللا مهدي صالح 21

 الثاني مقبول 57,240 رنا ناظر عبد عساف  22

 الثاني مقبول 56,514 زهراء علي عصمت حكيم 23

 الثاني مقبول 56,455 عبدالمعين عثمان أحمد دللي 24

 الثاني مقبول 55,880 إيمان كمال عبدالجبار عبداللطيف 25

 الثاني مقبول 55,787 طعمةسوزان حميد عبدهللا  26

 الثاني مقبول 55,554 إيهاب كمال عبدالجبار عبداللطيف 27

 الثاني مقبول 54,779 ذوالفقار محمد عبدالكريم عبدهللا 28

 الثاني مقبول 54,555 محمد ظافر شاكر عبدهللا 29

 الثاني مقبول 54,060 إنجهأفين محمد إبراهيم  30

 الثاني مقبول 53,863 إدريس محمد أحمد سكران 31

 الثاني مقبول 53,674 محمد سالم هوسي عصمي 32



 الكيمياويةجامعة تكريت                كلية الهندسة           قسم الهندسة 

  2014/2015 للعام الدراسي والثاني )التكميلي(الثاني  يناالمر الجامعي للدور 

 الدور  التقدير  المعدل  اسم الخريج  ت 

 الثاني مقبول 58,067 ميالد أحمد عبدهللا غضيب  1

 الثاني مقبول 57,329 حاتم رشيد ولي محمد 2

 الثاني مقبول 57,061 ليث عباس علي سلوم 3

 الثاني مقبول 56,396 عبدالحافظ خليل إبراهيم 4

 الثاني مقبول 56,332 ساره علي صبار محل  5

 الثاني مقبول 55,902 ميساء سليمان خلف محمد 6

 الثاني مقبول 55,169 ندى مهدي محسن شلش 7

 الثاني مقبول 54,865 أديب أنور أحمد فاضل 8

 الثاني مقبول 53,531 علي أحمد باقر فنجان  9

 الثاني مقبول 52,667 محمد يحيى قاسم محمد 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكهربائيةجامعة تكريت                كلية الهندسة            قسم الهندسة 

  2014/2015 للعام الدراسي الثاني )التكميلي(الثاني و  يناالمر الجامعي للدور 
 الدور  التقدير   المعدل اسم الخريج  ت 

 الثاني متوسط 64,256 علي عماد مجيد محمد  1

 الثاني مقبول 58,414 سرى حمد فرج لفتة 2

 الثاني مقبول 57,456 خالد حسن علوان حسين 3

 الثاني مقبول 55,460 سعد مبارك عبد أحمد 4

 الثاني مقبول 55,021 سوسن هادي جعفر صالح 5

 الثاني مقبول 54,723 ندى نبيل قاسم حسن  6

 الثاني مقبول 54,338 رويدة طارق عبدالكريم عباس 7

 الثاني مقبول 53,546 رغدة رعد ثائر محمود 8

 الثاني مقبول 53,507 زينب صالح سليمان قادر 9

 الثاني مقبول 53,252 أرجان مصدق طه شريف 10

 الثاني مقبول 53,159 رفل مجيد حميد محمود 11

 الثاني مقبول 52,857 سعد حميد شاهر حمدان  12

 الثاني مقبول 52,706 سالم محمد عبدهللا إبراهيم  13

 الثاني مقبول 52,563 حسين يوسف محمد عبود 14

 الثاني مقبول 52,365 ذكاء خلف حمد عبدهللا  15

 الثاني مقبول 52,298 حسين عباس جاسم فضيل 16

 الثاني مقبول 51,891 سرمد خالد وهيب مخلف 17

 

 

 

 

 

 

 



 الميكانيكيةامعة تكريت                كلية الهندسة           قسم الهندسة ج

  2014/2015 للعام الدراسي الثاني والثاني )التكميلي( يناالمر الجامعي للدور 
 الدور  التقدير   المعدل  اسم الخريج  ت 

 الثاني متوسط 61,407 زاد محمد سعيد كريم ا 1

 الثاني مقبول 59,035 قصي سعد عسل محمود 2

 الثاني مقبول 58,462 أركان عبدالرزاق محمد حبيب 3

 الثاني مقبول 57,409 حمزة عبدهللا رمضان محي 4

 الثاني مقبول 57,199 منتصر صباح سعدون رشيد 5

 الثاني مقبول 56,746 عبدهللا نامس محمود محمد  6

 الثاني مقبول 56,737 محمد جليل إبراهيم محمود 7

 الثاني مقبول 54,682 عبدالعزيز أحمد حميدي محمد  8

 الثاني مقبول 54,370 خلدون مدين أدهم ذياب  9

 الثاني مقبول 54,249 مهند عبدهللا صالح محمد 10

 الثاني مقبول 54,101 ساير نهار طعيس متعب 11

 الثاني مقبول 53,899 فؤاد جابر عبدهللا ماجد 12

 الثاني مقبول 53,536 حسام عيدان خلف محمود 13

 الثاني مقبول 53,090 قيس عبدالكريم جاسم محمد 14

 الثاني مقبول 52,259 مصطفى محمد أحمد خضير 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة تكريت                كلية الهندسة               قسم الهندسة البيئة

  2014/2015 للعام الدراسي الثاني والثاني )التكميلي(  يناالمر الجامعي للدور 
 الدور  التقدير   المعدل  اسم الخريج  ت 

 الثاني متوسط 65,521 أكرم حيدر قادر  فاطمة 1

 الثاني متوسط 64,250 رؤى ضاري لطيف عباس 2

 الثاني متوسط 62,836 بدور حمزه مرزه حمزه 3

 الثاني متوسط 62,774 رسل لقمان فرحان عبدالحسن 4

 الثاني متوسط 61,313 بروج نورالدين علي باوة محمد 5

 الثاني مقبول 59,131 عبدالستار جابر عبدهللا ماجد 6

 التكميلي مقبول 56,146 راغب مهدي عويد رحيم  7

 


