
 المدنيةجامعة تكريت                كلية الهندسة            قسم الهندسة 

  2015/2016 للعام الدراسي والثاني )التكميلي( الثاني يناالمر الجامعي للدور

 الدور التقدير  المعدل اسم الخريج  ت 

 الثاني متوسط 64,591 ساره محمد وهاب احمد 1

 الثاني متوسط 61,525 ايناس صالح ابراهيم هزاع 2

 الثاني متوسط 60,760 ماني احسان شاكر عبدهللاآ 3

 الثاني مقبول 58,954 اسامة وليد مجيد سعيد 4

 الثاني مقبول 58,635 زينب سليمان زين العابدين خورشيد 5

 الثاني مقبول 58,314 رفل سمير خيرهللا غني  6

 الثاني مقبول 58,167 دعاء تركان عبدهللا حسن 7

 الثاني مقبول 57,996 احمد رافع صالح احمد 8

 الثاني مقبول 57,817 عمر هالل جزاع خلف 9

 الثاني مقبول 57,789 امنة عبدالهادي ابراهيم حسين 10

 الثاني مقبول 57,684 عذراء ماهر عبد المولى احمد 11

 الثاني مقبول 57,033 نورس رعد فليح حسن 12

 الثاني مقبول 56,412 حسنسجى حسين مزهر  13

 الثاني مقبول 55,892 حلمي يوسف محمود حمزة 14

 الثاني مقبول 55,414 نور سفيان رشيد عبد 15

 الثاني مقبول 55,389 ذاكر زيدان خليف عيسى 16

 الثاني مقبول 54,999 فاضل بشير عبدهللا عبد المجيد 17

 الثاني مقبول 54,414 زهراء طلب صبار محل 18

 الثاني مقبول 54,355 عطية عبد محسن هسمي 19

 الثاني مقبول 53,837 غسان عدنان ابراهيم جادر 20



 

 الكيمياويةجامعة تكريت                كلية الهندسة           قسم الهندسة 

  2015/2016 للعام الدراسي الثاني والثاني )التكميلي( يناالمر الجامعي للدور

 الدور  التقدير  المعدل  اسم الخريج  ت 

 الثاني مقبول 59,244 محمد صالحاسراء وحيد فريد  1

 الثاني مقبول 58,293 نهاد احمد حسين خلف 2

 الثاني مقبول 57,157 عبد األمير طاهر عبدالرحمن أيالف 3

 الثاني مقبول 56,747 محمد جهاد سليمان همرو 4

 الثاني مقبول 56,422 تمارا عماد مهدي احمد 5

 الثاني مقبول 56,076 اسيا ماهر عبد الواحد خليل 6

 الثاني مقبول 56,029 مها محمود ابراهيم صالح 7

 الثاني مقبول 55,432 عصمي مريم زعال هوسي 8

 الثاني مقبول 55,021 عذراء فرج رحيم مذود 9

 الثاني مقبول 54,513 عبير عالء الدين حمد حمادي 10

 الثاني مقبول 53,550 عاشور عبد احمد هسمي 11

 الثاني مقبول 53,203 ياسمين خالد خلف عطية 12

 الثاني مقبول 52,759 يوسف مخيف عبد عصمي 13

 الثاني مقبول 52,366 بيستون يوسف جبار نوري 14

 الثاني مقبول 52,129 محمد انمار محمود صالح 15

 

 

 



 الكهربائيةجامعة تكريت                كلية الهندسة            قسم الهندسة 

  2015/2016 للعام الدراسي الثاني )التكميلي(الثاني و يناالمر الجامعي للدور

 الدور  التقدير  المعدل  اسم الخريج  ت 

 الثاني مقبول 59,406 شهاب بمعتز وعد حسي 1

 الثاني مقبول 55,817 ندى احمد صالح كردي 2

 الثاني مقبول 55,054 صداع حمادة حنيت محمد  3

 الثاني مقبول 54,787 ابراهيم صائب صالح جاسم 4

 الثاني مقبول 54,647 احمد عبدالغفور رحيم احمد 5

 الثاني مقبول 54,384 حسنخليل فاضل  ههال 6

 الثاني مقبول 53,306 ريهام رافع سامي مطر 7

 الثاني مقبول 52,690 لطيفصفوان طارق عزت  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الميكانيكيةامعة تكريت                كلية الهندسة           قسم الهندسة ج

  2015/2016 للعام الدراسي الثاني والثاني )التكميلي( يناالمر الجامعي للدور

 الدور  التقدير  المعدل   اسم الخريج  ت 

 الثاني مقبول 57,212 محمد رشيد حمد حمادي 1

 الثاني مقبول 57,125 عمر محمود عبد الرزاق عبد 2

 الثاني مقبول 56,553 وسام جاسم زناد جاسم 3

 الثاني مقبول 56,365 احمد رمضان عطاهللا طه  4

 الثاني مقبول 55,047 عكله شافي عكله موسى 5

 الثاني مقبول 54,949 هاشم عبدالجبار احمد عميري 6

 الثاني مقبول 54,620 علي حسينمصطفى نافع  7

 الثاني مقبول 54,552 حارث عبدالحكيم صباح جاسم 8

 الثاني مقبول 54,026 عزالدين كريم احمد جاعد 9

 

 

 

 

 

 

 



 

 هندسة البيئةلية الهندسة               قسم جامعة تكريت                ك

  2015/2016 للعام الدراسي الثاني والثاني )التكميلي(  يناالمر الجامعي للدور

 الدور  التقدير  المعدل   اسم الخريج  ت 

 الثاني جيد 71,894 نهاوند خميس كعود علي  1

 الثاني متوسط 68,353 زهراء محمود محمد صالح 2

 الثاني متوسط 66,828 مآب نعمان لهيب يحيى  3

 الثاني متوسط 63,337 صالح حسن ماجد آيات 4

 الثاني متوسط 63,330 لقاء عبد احميد مخلف  5

 الثاني متوسط 62,755 عمر شاكر احمد عبدهللا 6

 الثاني متوسط 62,161 سازان وهاب عودل صالح 7

 الثاني متوسط 62,070 محمد خضير سعود امه 8

 الثاني متوسط 62,041 عمر يشار محمد خضر  9

 الثاني متوسط 60,720 شهد زاحم كامل حمود 10

 الثاني مقبول 59,599 امنة عبدالخالق حاتم يعكوب 11

 الثاني مقبول 59,415 زمن مازن زكي جسام 12

 الثاني مقبول 58,727 وائل فاضل سايع فرحان 13

 الثاني مقبول 55,106 ايمان عبدالسالم عبدالرحيم امين 14

 


