
 جامعة تكريت  

 كلية اهلندسة 
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  احمد إسماعيل إبراهيم  برهان محمد دحام
 احمد عزيز عبد احمد صباح احمد ديار حسن عبدالرحمن بشتوان ولي اسماعيل

 احمد فاضل علي احمد نزهان عبيد رافد نزال جوهر جاسم احمد جاسم

 أحنف قيس يوسف أالء يعقوب يوسف رحاب قاسم محمد حاتم جامل علي

 إسراء وسام كامل قاسم حسينأنغام  رفاه حسين أحمد حسام عبدالسالم محمد

 أسماء عبد الرحمن جدعان أنمار عالء احمد زبيده طارق كرحود رسل ناجح مطلك

 إيهاب احمد ندا اورهان نجيب كريم سامي ياسين ضياف رفل فلح حسن

 جيلر شيروان زين العابدين ايمان كنعان عبد الرحمن سحر عادل رشيد رقيه هادي حميد

 باب القاعة االمتحانية السبورة
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  أحمدعزالدين محمد   
 سيف النصر احمد خلف عفاف هتاف عبداللطيف عمر عادل حسن ريام اثير حامد

 شهالء عبدالكريم محمد علي حسين خزعل عمر محمد إبراهيم زينب عطا خيزران

 صبا صالح خضير علي طالل عادل ليث احمد محجوب صبا خالد نعمه

 عبد الستار مصطفى شهباز عمر رائد حميد محمد شهاب احمد صباح سلمان دلف

 علي حسين جاسم عمر عادل محمود  محمد عبداهللا محمد العباس احمد حميد

 علي رعد مكي عمر محمد خلف  محمد مصطفى كريم عبدالكريم طالب عواد

 علي صاحب جمعة غسان صبار بدوي  مناف فوزي كريم عدنان قحطان إبراهيم

 باب القاعة االمتحانية السبورة
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  غفله محمود محمد  مهند حسين علي  محمد دخيل حسين 

   عبداهللا احمد فاطمة موفق محمد محمود  محمد شريف اصلبي 

  فهد احمد عبدالسالم   نمير عماد شعبان  محمود شهاب احمد 

  قيصر غازي علي  هبة حسين مزهر  مصعب عبدالرحمن هويش 

  كاظم علي كعيبز  يحيى عامر حميد  مهند محسن فارس 

  مالك جمعة عويد  يوسف هاشم حسين  مؤيد جاسم حسين 

  محمد خميس جبر   

 السبورة
 باب القاعة االمتحانية
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 أدهم احمد دلف (قدرة) ميادة حامد عواد مجيد عبداهللا فرحان (قدرة) (تطبيقي) هوازن نجم شباط

 اسراء سامي فرحان (قدرة) نذير محمد أقديم مينا أيدن نشأت (قدرة) (تطبيقي) ياسر أحمد عبداهللا

 حمزه رعد ياسين (قدرة) ناجي محمودنور  يحيى فرج طه (قدرة) )انتاج ومعادن( عامر خليل أحمد

 خليل ابراهيم محمد (قدرة) هاوكار جمعة محمد (تطبيقي) أحمد ياس خضير (انتاج ومعادن) عمر حسن محمود

 عبدالرزاق محمد صالح (قدرة) محمد جاسم همام (تطبيقي) عبدالرحمن مداهللا شويخ (انتاج ومعادن) مصطفى شاكر مرموص

 عبدالغفور محمد هاشم (قدرة) هند صباح خلف (تطبيقي) محمد حامد محمد 

 عبداهللا خليل جاسم (قدرة) يوسف صالح جاسم (تطبيقي) موفق عبداهللا صالح 

 السبورة
 باب القاعة االمتحانية
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