
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تكريت/كلية الهندسة       

قسم الهندسة المدنية                       
 
 

 

 المرحلة الثالثة                                 (1قاعة ) المرحلة االولى                                       

 

 ولىالمرحلة األ المرحلة الثالثة ولىالمرحلة األ المرحلة الثالثة ولىالمرحلة األ

 حميد أحمد نواف جواهر متعب ابراهيم ياد جمعة خلفأ ابراهيم جمال كريم االء مصطفى أحمد

 عليحنين سعد عبد  حارث زكي صالح يمن عبد الغني أحمدأ ابراهيم كامل اعشوي أبراهيم حميد صالح

 خير هللا كريم خلف حنين الماني عناد آيه جمال محمود احمد رحيم احمد أحمد سعيد توفيق

 آيه مولود أبراهيم احمد عبداللطيف جدوع حمد طاهر صالحأ
خلف عبد الهادي 

 أحجاب
 رانيه أحمد هاشم

 رسل خلف عبد عباس الجباررائد سعدون عبد  الحارث عبد هللا أمين سماء مندوب هزاعأ أحمد عبد الغني أحمد

 أحمدرسل محمد  رفل مازن حميد الهنوف فراس سامي سيه احمد سمير عبدأ أحمد غالب صالح

 رفل صالح مهدي سيروان عزيز علي بان حسين حمد امال حمد محمد أحمد ناصر خلف

 رنا اثير مهنا عبد العزيز فواز احمد تبارك حامد خضير امنة اسامة كامل احمد وليد طه

 تقى حسام خيرو باسم أحمد علي أحمد ياسين عبد هللا
عبد هللا عبد الرحيم 

 محمود
 رنين سعدي عزيز

أسراء عبد اللطيف 

 مهدي
 صباربالل مزهر 

تقى محمد عبد 

 اللطيف
 ريام شعبان حسن عبد هللا مهند محمود

 حسن هادي جالل جزاع احمد صالح أنمار محمود حسن
عبدالكريم موفق 

 عبدالكريم
 زكريا خلف سالم

 زهراء محمد زمان عمر باسم صالح حمزة أحمد سلمان جميل نوري جميل آيات برهان جاسم
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 المرحلة الثالثة                           (2قاعة )المرحلة االولى                                  

 

 ولىالمرحلة األ المرحلة الثالثة ولىالمرحلة األ المرحلة الثالثة ولىالمرحلة األ

 عبد الملك عبد هللا أحمد عمر سمير سعيد زياد خلف حمد
مهند عبدالرحمن 

 حمودي
 فرح عبد هللا جاسم

 فهد هيثم ساهي هيفاء سلمان عبد هللا عبد الواحد اسعد ناجي عمر عدنان يونس فهميزياد طارق 

 فيصل علي حسين وسام أسماعيل محمد عبير حسن نايف عمر عماد سلمان علي سجى ثامر عبد

 فيصل وائل زنبور والء سعد ابراهيم عثمان شاكر شهاب عمران حسن اسود سرمد خيال صالح

 كوثر غازي عبد وليد عزالدين حسن عثمان يوسف غايب مطر حمادغالب  مديدسعد جاسم 

 كوثر محي محيميد ياسمين عبد الجليل علي صالح وهاب عبدهللا كامل هفاطم سفيان عدنان عطية

 عزاوي حاجم ىلبن يحيى خميس ضاري عمر تركي ندا قتيبه شفيق درب سيناء نعمان خالد

 ليلى طارق أسماعيل دينا نزهان كمال عبد عبد الكريم حميدعمر  لبنى براء محمود شاكر محمود فرج

 ماريا غالب حسين مصطفى باسم فاضل عمر مناف هاشم لمياء رجب نوفان صبا وائل حسن

 محمد أياد حسين ياسر غسان ممدوح عهد عبد حمدان محمد عقيل حسين طيبة زيدان جاسم

 محمد سعيد ذياب ــــــــــ فاطمة رمضان محمد محمد علي عبيد طيبة مروان كامل

 محمد صالح خلف ــــــــــ فاطمة صالح نوري منذر نعمان حسين عائشة عثمان حمود

 

WhiteboardWindow



  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تكريت/كلية الهندسة       

قسم الهندسة المدنية                       
 
 

 

 

 (3قاعة ) المرحلة االولى                                       

 

 المرحلة االولى  المرحلة االولى  المرحلة االولى

 نرجس صباح غضبان  معن حمود نزال  محمد غسان علي

 هبة مثنى حسين  منار كريم حبيب  محمود حسن عطيه

 هشام جابر حميد  صالح مهيمن عامر  محمود محمد محمود

 همام خلف حسن  نبأ فؤاد صابر  مروه نجم عبد

 وليد خالد حمادة  عباس رنبأ ناظ  مصطفى أمجد خضير

 وليد صباح سليمان  نجوى ياسين محمود  مصطفى رافد عبد

 يوسف مهاوش رشيد  ندى يونس خضير  مصطفى سعد موسى
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 (4قاعة )   المرحلة االولى                                     

 

 المرحلة االولى  المرحلة االولى  المرحلة االولى

 طالب عبور  كرم نوري بشير  يونس وهبي شكور

 طالب عبور  نور سالم أسماعيل  أبراهيم عبد األمير صبار

 طالب عبور  يزن معد عبد القادر  رقية خليل أبراهيم

 طالب عبور  طالب عبور  زينب أبراهيم عطية

 طالب عبور  طالب عبور  زينب جاسم محمد

 طالب عبور  طالب عبور  سفيان حماد عبد

 طالب عبور  طالب عبور  طيف عبيد أمين
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