
 

 

 2222-2222للعام الدراسي لدراسات العليا المقبولون في كلية الهندسة جامعة تكريت في ا

 
 قسم هندسة البيئة

 قناة القبول االسم ت
 القبول العام عبد العزيز حاتم محمد عبد الرزاق  1
 القبول العام عائشة عبد الرزاق طه حمود  2
 القبول العام هبه جابر جمال محمد سعيد  3
 النفقة الخاصة بان حردان مشحن عباس  4
 النفقة الخاصة علي احمد علي احمد  5
 النفقة الخاصة هديل عبد السالم عبد الرضا صالح  6
 تعويض متضررين سرى شاكر محمود فياض  7

 
 
 

 قسم الهندسة الكهربائية
 قناة القبول االسم ت
 القبول العام يوسفمحمود  طارق اياد  1
 القبول العام ابو عبيدة ناطق خزعل علي  2
 القبول العام احمد زيدان خلف عطية  3
 النفقة الخاصة رافد زيدان خليف عيسى  4
 النفقة الخاصة ئه له ند فريدون اسماعيل محمد  5
 النفقة الخاصة شيماء شهاب ولي صمد  6
 تعويض متضررين هاوري ازاد هاوار محمد  7
 تعويض متضررين انمار عبوش احمد محمود  8
 تعويض متضررين عبد الله علي خليف مغير  9

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 قسم الهندسة الكيمياوية
 قناة القبول االسم ت
 القبول العام عبد مروان ابراهيم حمد  1
 القبول العام هاله عبد الرحمان رمضان هايف  2
 القبول العام احمد عبدالله علي احمد  3
 القبول العام احمد شعالن مبارك مطر  4

 القبول العام محمد جاسم محمد شهاب  5

 القبول العام سارة بشير محمد حويجة  6

 النفقة الخاصة نهى صخي اكريم زبار  7
 النفقة الخاصة امال جاسم محمد حناوي  8
 النفقة الخاصة منال محمود ابراهيم عبد الحميد  9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 قسم الهندسة المدنية
 دبلوم عالي

 قناة القبول االسم ت
 النفقة الخاصة فندي انور احمد فاضل  1
 النفقة الخاصة محمد عبدالله حمد ظاهر  2
 النفقة الخاصة احمد طالب كريم علي  3
 تعويض متضررين بسيم محرف عزيز حسين  4

 
 ماجستير

 قناة القبول االسم ت
 القبول العام عبدالرحمن سطام احمد حسن  1
 القبول العام رقيه خليل ابراهيم احمد  2
 القبول العام عمر صالح مخلف حسين  3
 القبول العام احمد حميد جمعه حمد  4
 النفقة الخاصة انصاف رعد عبود سعيد  5
 النفقة الخاصة مهدي عبد الكريم رشيد عبد اللطيف  6
 النفقة الخاصة رسل خلف عبد عباس  7
 تعويض متضررين اسيل يوسف كريم داود  8
 تعويض متضررين احمد عبداللطيف جدوع ناصر  9

 تعويض متضررين جوتيار خليل جالل رشيد  11
 احتياجات خاصة محمد عبدالكريم عبدالله موسى  11

 
 دكتوراه

 قناة القبول االسم ت
 القبول العام عاصم هجران عارف امين  .1
 القبول العام اسامه عبدالرزاق مخلف طعمه  .2
 القبول العام أحمد محّمد أحمد سكران  .3
 تعويض متضررين مشعان مهدي صالحمهدي   .4

 



 

 

 
 

 قسم الهندسة الميكانيكية
 ماجستير

 قناة القبول االسم ت
 القبول العام محمد إبراهيم خلف كاظم  1
 القبول العام محمد طارق مجيد هراط  2
 القبول العام محمد ساجد فخري غضبان  3
 القبول العام محمد عامر عباس شمران  4
 النفقة الخاصة فائق حماد جاسم محمد  5
 النفقة الخاصة علي ابراهيم خليل ابراهيم  6
 النفقة الخاصة محمد يونس عطيه محمد  7
 النفقة الخاصة شاكر محمود حسين علي  8
 النفقة الخاصة محمد ابراهيم قدوري خلف  9

 النفقة الخاصة واثق طلب خلف حسين  11
 تعويض متضررين همام ضامن حسين عليوي  11
 2113ذوي شهداء قبل  مرجى سعد سلمان مهدي  12

 
 دكتوراه

 قناة القبول االسم ت
 القبول العام حمزة رعد ياسين لطيف  1
 القبول العام ادهم احمد دلف جوبان  2
 تعويض متضررين محمد علي محمد صالح  3
 تعويض متضررين عدي شاكر محمود شكر  4

 


