
 جامعة تكريت                                    كلية الهندسة

 2013/2014قسم الهندسة المدنية الدور االول 

 اسم الطالب الرباعي تسلسل

 احمد حبيب عليوي احمد 1

 اسراء احمد عبدهللا احمد 2

 انوار هاشم صالح عبدالرحيم  3

 انور نخل كردي نايف  4

 اوس محمد فؤاد رجب  5

 ايات عصام محمد رشيد 6

 حارث عماد محمد نعمان 7

 حسان وادي عبد الهادي ضيف 8

 خضر علي عيد جديع  9

 دعاء عالء حسين علوان 10

 رائد احمد حسن حزام  11

 محمدرواء محمد صالح  12

 سارة اكرم جاسم عريان 13

 سارة عبدهللا حسين عبدهللا  14

 سارة فائق شاكر حافظ  15

 سارة قيس زيدان خلف  16

 ياس رومي  طيبطاهر  17

 عامر هيجل عبدهللا خضر  18

 عبدالقادر محمد حميد محمود  19

 علي ربيع جاسم عبدهللا  20

 علي صالح مطر ظاهر  21

 عمر ذياب مهيدي سليمان  22

 عمر عبد الكريم فتحي دخيل  23

 عمر منذر عايد احمد  24

 غسان فارس طه عباس  25

 غفران عماد سامي مهيدي  26

 فاضل عزيز حميد سمين  27



 فرح منير ياسين  مخلف  28

 محمد خالد محمد صالح  29

 محمد خليل ابراهيم غفور  30

 محمود معد مهدي شالل  31

 مهند راشد احمد مهدي  32

 ميمونة حروش اسماعيل ابراهيم  33

 نجيب عبدهللا علي ابراهيم  34

 مدحت سعيد نداء سمير 35

 ندى حسين ياس خضر  36

 نور خليل ابراهيم بندر  37

 نور سعد مشعل حسن  38

 وسام نزال جوهر دخيل  39

 ئاري حبيب احمد سعيد  40

 ياسين يحيى عبد الجبار معروف 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عة تكريت                                    كلية الهندسةجام

 2013/2014الدور االول  الكهربائية قسم الهندسة 

 اسم الطالب الرباعي تسلسل

 ابراهيم حامد جاسم محمد 1

 اثير حميد حسن جاسم  2

 احمد حميد صادق راضي  3

 احمد سامي عنتر عبود  4

 احمد ستار محمد صالح  5

 احمد سمير عبدهللا قادر  6

 احمد شمس الدين عادل عباس  7

 احمد عبدالوهاب عبد الواحد لطيف  8

 انمار محمد جاسم جاعد  9

 اياد طارق محمود يوسف  10

 ايناس وضاح وهيب مخلف  11

 بسام وسام حميد خورشيد  12

 بكر سعيد شهاب حمد  13

 مروان رمضان  بكرخيالن  14

 دعاء نجاح حاجم حسن  15

 رافد زيدان خليف عيسى  16

 زينب احسان شاكر حسن  17

 زينه رعد رؤوف عمر  18

 سميه منير جاسم محمد  19

 شيفان علي جبار محمود  20

 رجب شتر جاسم  عبدالحافظ  21

 عبدالرحمن ابراهيم عبيد حمادي  22

 عبدالعزيز قادر عزيز محمود 23

 علي حسين علي سليمان   24

 علي عرفان شاكر علي  25

 عمر احمد كنوش فياض  26

 فرحان خلف رمضان علي  27



 قائد ايوب حسن داود  28

 الفا فؤاد ابو بكر محمد  29

 محمد احمد جمعة دخيل  30

 محمد جنكيز يشار رفيق  31

 محمد حكمت ممتاز جاسم  32

 مخاص ثامر حميد محسن  33

 مروان مجيد عبد الحميد محمود  34

 مروة بشير فتحي حيدر  35

 مصطفى كمال ابراهيم عثمان  36

 مصطفى مازن عبد الهادي  احمد  37

 منال محمد جهاد سليمان  38

 مهند محمد هاني داود  39

 نور احمد ابراهيم احمد  40

 هديل جالل عبدهللا حسين  41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عة تكريت                                    كلية الهندسةامج

 2013/2014الدور االول  الكيمياوية قسم الهندسة 

 اسم الطالب الرباعي تسلسل

 احمد صالح عواد عبد الكريم  1

 احمد عدنان بللور عباس  2

 احمد فتحي احمد سلطان  3

 احمد ميزر محمد سمير  4

 اسراء ابراهيم محمد حسين  5

 اسماء مجيد فاضل مصطفى  6

 اميد بهاء الدين شكور حسين  7

 ايمان عباس موسى محمد  8

 محمدبرزان فاتح عبد الرحمن  9

 بوتان يوسف امين محمد  10

 تارا صادق جمال يوسف  11

 جالل خضير محسن موسى  12

 جنان نور الدين عزيز علي  13

 جنبت حسام الدين محمود حميد  14

 حمدان يوسف حمدان احمد  15

 حنين نعمان شاكر عبد الهادي  16

 دنيا احمد مهدي عبطان  17

 رفعت حسن  عدناندنيا  18

 رواء محمد صالح مهدي  19

 رويدة يونس خوشيد احمد  20

 رئام احمد عبدهللا صالح  21

 زريا حسن عبد الكريم محمد  22

 زينة احمد عبدهللا علي  23

 سارة ياسين حسن جاسم  24

 سامر عبد الحسين شويش عباس  25

 سحر علي اكبر شاكر ابراهيم  26

 سعد قاسم محمد حمودي  27



 سمير كريم محمد رسول 28

 سندس حسين يوسف زينل 29

 سوزان جليل محمود احمد  30

 سمين  حسنسوما اسعد  31

 صفاء بشير حميد خليل  32

 صهيب نور الدين امين صابر 33

 طيبة علي حسين نصيف  34

 طيف احمد خلف ياسين  35

 علي احمد اميد محمد صابر  36

 علياء ابراهيم حميد بربوتي  37

 عمر حامد علي مخلف  38

 عهد عبدالرحمن غانم الحاج قدو 39

  حسنفريال حكيم كريم  40

 الفيصل هاشم عبدالواحد حسين  41

 لبابة عامر قدوري ويس  42

 مازن جاسم محمد فرتم  43

 محمد ساالر محمد غريب حسن  44

 محمد سليمان محمد مبارك  45

 محمد هاشم بالل علي  46

 مروان عبداللطيف محمود علي  47

 مصطفى حسين هامان حويش  48

 مها عبد الرزاق مهدي صالح  49

 ميعاد جويسم محمد ربيع  50

 نور ضياء حسن عبدهللا  51

 نورجان علي رضا علي  52

 هالة عبد الجبار توفيق صالح  53

 هبة حسن خضير حسن  54

 هدى احمد محمد احمد  55

 يونس فرج محمد خليفة  56

 



 

 

 

 عة تكريت                                    كلية الهندسةجام

 2013/2014الدور االول  الميكانيكية قسم الهندسة 

 اسم الطالب الرباعي تسلسل

 احمد جاسم محمد حميد 1

 ايمن جاسم محمد كصمي  2

 بكر طالل عادل فخري 3

 بهاء طه حميد خضر  4

 حاضر فياض علي عباس  5

 حذيفة صالح الدين شالل عبد الرزاق  6

 عبير ستار جبير محمد  7

 عالء فاضل عباس عبدهللا  8

 عماد عوض خلف زراو  9

 محمد حامد علي عبدهللا  10

 مروان اياد طه شهاب  11

 مريوان صابر جبار ابراهيم  12

 مصطفى حامد عبد عباس  13

 منتظر محمد حسين فرمان  14

 ن برغش ينجاح سلطان حس 15

 هيثم عبد الرزاق رمضان عبدهللا  16

 ياسر احمد عبدهللا خضر  17

 

 

 

 



 

 

 

 عة تكريت                                    كلية الهندسةجام

 2013/2014الدور االول  البيئة قسم هندسة 

 الطالب الرباعي اسم تسلسل

 احمد حمزة عباس علي  1

 احمد رعد هادي حسين  2

 اسامة هاشم تقي ياسر  3

 اسراء عبد الباري عبد الواحد لطيف  4

 افنان كامل محسن حسن  5

 اميمه نزار محمد عبد اللطيف  6

 ايبك محمد رفيق نامق  7

 بان حردان مشحن  عباس  8

 جيالن علي اكبر شاكر ابراهيم  9

 حنين حامد فاضل عباس  10

 خلدون ضاري عبد الفتاح غرجي  11

 رقية نصيف جاسم عباس  12

 رنا احمد فيصل حسين  13

 سارة زياد عبد الوهاب عباس  14

 سلمان احمد محمد عبدهللا  15

 سهير حسين صفاء الدين شفيق  16

 صائب علي حمودي امين  17

 ضحى شريف اصلبي فياض  18

 ضرغام عماد حسن هادي  19

 طالل ضيول حسن هاشم  20

 عبدهللا مزاحم ذنون احمد  21

 فرقان علي مهدي قنبر  22



 محمد صباح شاهين رجب 23

 مصطفى عامر احمد صايل  24

 مصطفى وليد مجيد اسماعيل  25

 مهاوش جاسم محمد احمد  26

 نور سلطان خزعل نزال  27

 نور عامر كوان عزيز  28

  سلمانهند منعم احمد  29

 ولدان عبد الحسين فتحي حمد  30

 يعقوب عبدهللا لفته طاهر  31

 


