
 

لعام ل باالمتحان التنافسي في كلية الهندسة/ جامعة تكريت لدراسات العليا والمشمولينلسماء المتقدمين أ

 2222-2222الدراسي 

 قسم هندسة البيئة

 االسم ت

 احمد جاسم محمد مخلف 1

 ارشد عبد الباقي جمعه شكر 2

 امنه اركان عبدالقادر جار الله 3

 ايه منيب خالد مصطفى 4

 بان حردان مشحن عباس 5

 البراق زهير محمود زهوان 6

 خطاب سلطان عبد الله احمد 7

 دعاء ياسين علي جاسم 8

 رحاب قاسم محمد جمعه 9

 رقيه كريم عداي طلك 10

 رنا فاضل حسين علوان 11

 سجى محمد صالح حسن 12

 سرى شاكر محمود فياض 13

 خلف عائشة شريف ضاري 14

 عائشة عبد الرزاق طه حمود 15

 عبد الرحمن محمد صابر اسماعيل 16

 عبد العزيز حاتم محمد عبد الرزاق 17

 عبد العزيز فخري جميل عباس 18

 عثمان نزهان علي احمد 19

 عقيل علي كنوش حمد 20

 علي احمد علي احمد 21

 هاژه جالل احمد رمضان 22

 هبه جابر جمال محمد سعيد 23

 هديل رفعت خليل احمد 24

 هديل عبد السالم عبد الرضا صالح 25

 

  



 

 الهندسة الكهربائيةقسم 

 االسم ت

 ابو عبيدة ناطق خزعل علي 1

 احمد حسن حمد احمد 2

 احمد زيدان خلف عطية 3

 امين صالح جاسم احمد 4

 انمار اجهاد رجب حسين 5

 انمار عبوش احمد محمود 6

 محمود يوسف طارق اياد 7

 ايمن نايف محمد حسن 8

 تودد علي حسين نصيف 9

 حسان علوانجوانه حامد  10

 رافد زيدان خليف عيسى 11

 سحر حافظ عزاوي محمد 12

 سرمد رمضان احمد الطيف 13

 سفيان محمد أحمد روضان 14

 شيماء شهاب ولي صمد 15

 عبد الله علي خليف مغير 16

 عبدالقادر ابراهيم حسن احمد 17

 علي صابر يونس جعفر 18

 علي طاهر صابر سعيد 19

 سلمان ليث عزبه حميد 20

 محمد محسن رمضان عبد الله 21

 مصطفى حسن ردام حمد 22

 ميساء رزاق علي عبد 23

 نور صالح كاظم علي 24

 هاوري ازاد هاوار محمد 25

 هشام خضر جاسم احمد 26

 ئه له ند فريدون اسماعيل محمد 27

 

  



 

 قسم الهندسة الكيمياوية

 االسم ت

 ابتهال عبد عبش بنيان 1

 شعالن مبارك مطراحمد  2

 احمد عبدالله علي احمد 3

 احمد عبدالله محمد علي 4

 ادريس مولود خضر حمد 5

 اطياف موسى محمد عزيز 6

 امال جاسم محمد حناوي 7

 ايمان عباس موسى محمد 8

 حاضر عبدالله محمد عبدالله 9

 حسن سليم ذياب حنتو 10

 ديار يوسف كريم رشيد 11

 حسنرند طارق خلف  12

 رنده داود مصطفى حمد 13

 زهراء محمد حارز داود 14

 سارة بشير محمد حويجة 15

 سامر معتز عيال مجيد 16

 سلسبيل يوسف يعقوب يوسف 17

 ضياء جمعه عويد دلي 18

 طاهر محمود رشيد محمود 19

 لباب غانم حميد نجم 20

 محمد جاسم محمد شهاب 21

 محمد خطاب أحمد عبدالكريم 22

 عبد مروان ابراهيم حمد 23

 مالك بدري احمد مهيدي 24

 منال محمود ابراهيم عبد الحميد 25

 نريمان مزهر حمادة نامس 26

 نهى صخي اكريم زبار 27

 نور الهدى ناصر احمد هريط 28

 هاله عبد الرحمان رمضان هايف 29

 هيفاء فالح غيهب شباط 30

 وسام فارس نجرس حسن 31

 عويد وادي وليد ماهر 32

 صفد مجيد رشيد خلف 33

 

  



 

 قسم الهندسة المدنية/ دبلوم
 االسم ت

 احمد طالب كريم علي 1

 بسيم محرف عزيز حسين 2

 فندي انور احمد فاضل 3

 محمد عبدالله حمد ظاهر 4

 قسم الهندسة المدنية/ ماجستير
 االسم ت

 ابراهيم حميد سلمان خميس 1

 حسينابراهيم خليل ابراهيم  2

 احمد حميد جمعه حمد 3

 احمد عبداللطيف جدوع ناصر 4

 احمد محمد جاسم محمد 5

 اسيل يوسف كريم داود 6

 انصاف رعد عبود سعيد 7

 اياب باسم صالح محمد 8

 اياد خالد عبد القادر بنيان 9

 آمنه حسين حمود صبح 10

 بان صالح ابراهيم محمد 11

 بان محمد فنر فياض 12

 جمال محمود مجيد بسمه 13

 بشير حسين عبد دعار 14

 بالل نجاة خورشيد سعيد 15

 بيداء مهيدي عايد خلف 16

 بيريفان محمد عمر محمد 17

 تارا اديب جاسم عباس 18

 جمال محمود داود محمد 19

 جوتيار خليل جالل رشيد 20

 رسل خلف عبد عباس 21

 رفقه غسان فيصل عبد 22

 درويشرفل صالح مهدي  23

 رقيه خليل ابراهيم احمد 24

 رنده حسيب عفتيان علي 25

 زهراء محمد زمان جعفر 26

 زينب احمد فرج خليل 27

 سارة اكرم جاسم عريان 28

 سمر قيس خليل ابراهيم 29

 سها لؤي علي حسين 30

 سيروان عزيز علي محسن 31

 شفاء عبدالله عكيل حمادة 32



 

 االسم ت

 جلوب صبرطيبة الزهراء ستار  33

 عادل عبدالله عبد شحاذه 34

 عبد الرحمن احمد مجيد محمد 35

 عبد الرزاق جودي محمود ارزوقي 36

 عبدالرحمن سطام احمد حسن 37

 عبدالرحمن عباس حسن عباس 38

 عمر صالح مخلف حسين 39

 غفران هيثم لفته فارس 40

 قيس خماس علي ابراهيم 41

 اسماعيلمحمد اسماعيل محمود  42

 محمد شعالن محمد صالح 43

 محمد عبدالكريم عبدالله موسى 44

 منار محمد عبدالله حسن 45

 منذر مؤيد متعب سالم 46

 مهدي عبد الكريم رشيد عبد اللطيف 47

 نادية خالد خضير ياسين 48

 نبيل شهاب احمد حسين 49

 نور مؤيد كاظم عليوي 50

 نوف رجب عبد الرحمن احمد 51

 هديل رمزي شاكر يونس 52

 هنادي عبد الحكيم عبد العزيز عبد المجيد 53

 هند رعد تركي هزاع 54

 يونس حسن محمد حسن 55

 يوسف مهاوش رشيد محمود 56

 يمامه ابان عثمان عبد الرزاق 57

 قسم الهندسة المدنية/ دكتوراه
 االسم ت

 احمد نامس احمد مطرود 1

 اسامه عبدالرزاق مخلف طعمه 2

 أحمد محّمد أحمد سكران 3

 حمد مسلط احمد خلف 4

 عاصم هجران عارف امين 5

 عبد الرحمن عبد الله حمد حسين 6

 علي الحج احمد شخير 7

 عمر محمد خلف حسين 8

 نورس فارس علي احمد 9

 مهدي مشعان مهدي صالح 10

  



 

 قسم الهندسة الميكانيكية/ ماجستير

 االسم ت

 حسين احمد خالد احمد 1

 الحسين علي محمد الطيف 2

 بنار عمر علي محمد 3

 تميم حمد خلف عكلة 4

 حنين علي عبد الجليل صادق 5

 رافد احمد خلف مسير 6

 زياد عواد حميد مخلف 7

 زينب وليد عزيز خضر 8

 سعد كريم جاسم نفوس 9

 شاكر محمود حسين علي 10

 شذى غازي مرهون شكر 11

 حمدان فاضلعاصي محمد  12

 عبد الهادي حسن خلف سليمان 13

 عفاف هتاف عبداللطيف رحيم 14

 علي ابراهيم خليل ابراهيم 15

 فائق حماد جاسم محمد 16

 محمد ابراهيم قدوري خلف 17

 محمد إبراهيم خلف كاظم 18

 محمد جاسم فارس دخيل 19

 محمد ساجد فخري غضبان 20

 محمد طارق مجيد هراط 21

 محمد عامر عباس شمران 22

 محمد يونس عطيه محمد 23

 مرجى سعد سلمان مهدي 24

 مصطفى حيدر مخيلف ابراهيم 25

 همام ضامن حسين عليوي 26

 مسلط هند مسلط عمر 27

 واثق طلب خلف حسين 28
 

 قسم الهندسة الميكانيكية / دكتوراه

 االسم ت

 ادهم احمد دلف جوبان 1

 اللهاسيل ناظم فتحي عبد  2

 حمزة رعد ياسين لطيف 3

 شهد ناظم كنو ربيع 4

 عبد القادر احمد عناز  عثمان 5

 عدي شاكر محمود شكر 6

 علي خلف احمد عكله 7

 محمد حامد محمد ذنون 8

 محمد حامد علي عبد الله 9

 محمد علي محمد صالح 10
 


