
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تكريت/كلية الهندسة       

قسم الهندسة المدنية                       
 
 

 

 

 المرحلة الرابعة                            (   1قاعة )المرحلة الثانية                                        

 

 الثانيةالمرحلة  الرابعةالمرحلة  الثانيةالمرحلة  الرابعةالمرحلة  الثانيةالمرحلة 

 حواس احمد رياض رند حارث ناجي حاتم كريم تركي أحمد حميد جمعه خلف خالد ابراهيم

 داود سامي زهراء رهان جدوع محمد علي خلف حسن الوليد لطيف عبد الخالق  هادي حسين أحمد

 سلوم حسن ساره ريام ناصر شويخ رمضان عمران حسن أفراح صالح الدين داود احمد شاكر صالح

 عبد محمد قاسم سعيد زينه يونس علي حوراء هاشم محمد امنة حسين عبد سعيد محمد احمد

 ارحيل باسم سلوى ستار حاجم محمد خطاب احمد خطاب أحمدامنه طالب  اركان محمد حمود

 سمر قيس خليل سجاد عبد الغني أحمد محمد رافع دالل أنس عبد الرحيم كامل خلف خالد اسماء

 سوزان حمد رضوان سجى ناجح عبد الكريم كامل حسين دنيا أياد خالد عبدالقادر امنة حسين حمود

 شذى سامي علوان صدام حماده احنيت كريم حامد رحمة جاسم حمادة أيمان خليل اسماعيل بتول

 شهد ستار حميد عبد الرحمن خالد حمد ردينه خيال صالح بركان عباس محمود اديب جاسم اتار

 رقية عماد محمود الحسن علي فاضل تمار ميثم جواد
عبد الرزاق حسين 

 محيميد
 صفوت جوهر برك

 عفتيان حسيب رندة حنان باسم ذياب عبد غسان ثريا
عبدالرزاق أبراهيم 

 مجيد
 ابراهيم جمال عامر
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تكريت/كلية الهندسة       

قسم الهندسة المدنية                       
 
 

 

 

 المرحلة الرابعة                            (   2قاعة )المرحلة الثانية                                           

 

 الثانيةالمرحلة  الرابعةالمرحلة  الثانيةالمرحلة  الرابعةالمرحلة  الثانيةالمرحلة 

 وسام علي عبدهللا محمود عادل كامل صابر معاذ مصطفى علي حسن حماده ارحيم باسل هللا عبد

 صباح الوهاب عبد
 سكران

 وليد احمد محمد مروان أسماعيل مطلك غايب معين مهند علي عبد الكاظم حمد

 ياسر موفق علي مروان مراد حالب موسى نصير يوسف علياء محمد طه علي فرحان جميل

 عمار كريم بديوي منار محمد عبد هللا حسين عالء ميس غسق غفوري علي عمر حبيب حواس

 طالب عبور مناف محمد حماش شهاب عاصم نبأ فاتن أحمد أسماعيل شاكر عامر هفاطم

 طالب عبور نوار عزام أحمد ارحيمندى باسل  فاضل محمد جاسم صالح وليد فاطمه

 نهى محسن علي قيس هاشم محمد هللا عبد اضحوي فريال
نور الدين مصطفى 

 منيور
 طالب عبور

 طالب عبور نوران فيصل شريف نوف رجب عبد الرحمن لباب أبراهيم زيدان محمد  صالح مبدر

 طالب عبور هند رعد تركي هالة هاشم علي ليلى حسين زبار محمد عبد هللا حمد

 طالب عبور هالل خالد وليد حسين صالح هدير محمد حماد ناصر عليوي هللا عبد محمد

 طالب عبور ياسر أركان ماجد   فاضل مازن هديل محمد علي محمود جاسم طالل مروه

 طالب عبور  يوسف أحمد مجيد   
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