
 الكهربائيةجامعة تكريت                كلية الهندسة            قسم الهندسة 

  2014/2015 للعام الدراسي األولاالمر الجامعي للدور 
 التقدير  المعدل اسم الخريج  ت 

 جيد 78,754 حسين جمعة سليم محمد 1

 جيد 76,787 عمر حسن محمد سكران 2

 جيد 71,989 علي أحمد مصطفى شريف 3

 متوسط 68,790 أياد عمادالدين محسن علي 4

 متوسط 67,379 ضياء محمد إسماعيل عطية 5

 متوسط 66,621 عبدهللا عالء شاكر مهدي 6

 متوسط 66,145 محمد قاسم إبراهيم سليمان 7

 متوسط 65,580 مؤمن نبيل أحمد خطاب  8

 متوسط 62,929 مصعب محمد جاسم فتحي 9

 متوسط 62,666 محمد ناطق محمد عبد  10

 متوسط 62,039 طلب أحمد خرنوب إبراهيم 11

 متوسط 61,669 محمد علي حمد حاوي 12

 متوسط 61,599 وسر حسين علي جاسم  13

 متوسط 60,827 امجد عثمان محمود محمد 14

 متوسط 60,134 فيصل جبير عواد عكلة 15

 مقبول 59,722 عمر وسام علي صالح 16

 مقبول 59,588 علي حمادة حنيت أحمد 17

 مقبول 59,501 هدى خليل أحمد باوي 18

 مقبول 59,483 مصطفى حميد جاسم حمزه  19

 مقبول 59,053 دريا مجيد نجم باقي 20

 مقبول 58,699 حسن جعفر محمود زين العابدين 21

 مقبول 58,603 أحمد كنعان سمين إسماعيل 22

 مقبول 57,188 سليمانعلي عبدالكريم علي  23

 مقبول 56,998 أحمد جاسم عزيز عيسى  24

 مقبول 56,310 أحمد مرعي حسن سليم 25

 مقبول 56,234 أسامة رفعت خليل أحمد 26

 مقبول 55,641 سرمد محمد علي حسين 27

 مقبول 55,338 أحمد علي هزاع صالح 28

 مقبول 52,949 كاروان ياسين قادر أمين 29

 



 المدنيةجامعة تكريت                كلية الهندسة           قسم الهندسة 

  2014/2015 للعام الدراسي األولاالمر الجامعي للدور 
 التقدير  المعدل  اسم الخريج  ت 

 جيد جدا  82,263 سيف سعد محمد خضر  1

 جيد جدا 82,224 حذيفة فرمان إسماعيل إبراهيم 2
 جيد جدا 81,392 هشام محمد راشد عبود  3
 جيد جدا 80,982 زيد عماد محمد نعمان  4

 جيد جدا 80,786 منى زياد برع مهدي  5

 جيد 79,649 ريم ذاكر محمود عبدهللا  6

 جيد 77,375 إسراء محمد خليل إبراهيم  7

 جيد 75,472 هشام خالد محمد يحيى 8

 جيد 75,425 سمر شكر حسين علي 9

 جيد 74,385 عثمان مجيد عبدهللا حسين  10

 جيد 74,154 زينة جمال ياسين حسين  11

 جيد 73,319 آمنة سامي ذياب محل  12

 جيد 72,649 صابرين حيدر عباس طاهر 13

 جيد 72,636 والء عالء حسين علوان  14

 جيد 71,357 فادية عدنان علي حسين  15

 جيد 71,050 صالح خورشيد مجيد حسن  16

 متوسط 69,921 محمد احسان فاضل صالح 17

 متوسط 69,888 غسان حسين حمر حسين 18

 متوسط 68,499 حنين سالم داوود صالح 19

 متوسط 67,639 بسمة عبدالموجود عبدالقادر محمد  20

 متوسط 67,347 آمنة عبدالصمد رشاد محمد  21

 متوسط 66,593 أرشد أحمد حسين أحمد  22

 متوسط 66,029 صباح كريم مصطفىأشواق  23

 متوسط 65,103 ريم عبدهللا يوسف عبد 24

 متوسط 64,780 علي أياد عبدالكريم رفيق 25

 متوسط 64,047 زبيدة خليل إبراهيم مصطفى  26

 متوسط 63,960 نورس فارس علي أحمد  27

 متوسط 62,650 عمر محمد خلف حسين  28

 متوسط 61,902 إخالص نعمان عبدهللا محمد  29

 متوسط 60,296 محمد فايز علي حسين  30



 جامعة تكريت                كلية الهندسة            قسم الهندسة الكيمياوية

  2014/2015 للعام الدراسي األولاالمر الجامعي للدور 
 التقدير   المعدل اسم الخريج  ت 

 جيد جدا  82,325 رمضان محمد طعمه هبه 1

 جيد جدا  82,190 عمار علي حسين علي  2
 جيد جدا  80,325 عمر عابدين علي إبراهيم 3
 جيد  79,923 علي عبدهللا أحمد محيميد 4
 جيد 79,883 رنا عصام أحمد إسماعيل  5

 جيد 77,841 محمد هيثم خيرو شريف 6

 جيد 75,326 عثمان سامي بدوي جبل 7

 جيد 75,152 زينة ربيع جبوري هالل 8

 جيد 74,680 وسام إبراهيم عبدهللا محمد   9

 جيد 73,783 نادية متعب إبراهيم حسين  10

 جيد 73,388 إسراء كاطع شتيوي عبيد  11

 جيد 71,524 صفا رمضان محمد طعمه  12

 جيد 70,967 هه ردي رشيد مجيد عارف 13

 متوسط  68,750 سارة ضياء خليل عبدالرزاق 14
 متوسط 68,076 حنين خالد رمضان عبد  15

 متوسط 67,848 نوارس عباس عبدهللا علي  16

 متوسط 67,386 سامان رمضان محمد أمين  17

 متوسط 66,466 أيمن جمال مرعي حسن  18

 متوسط 66,366 سربست جرجيس جاسم اسعد 19

 متوسط 66,319 عباس عبدهللا أحمد مصطفى  20

 متوسط 65,689 حنين محمد مهدي هالل 21

 متوسط 64,750 سجى عماد محمد حبيب  22

 متوسط 64,374 سرمد إبراهيم محمود جبارة 23

 متوسط 63,783 وسام محمد خلف كلشن 24

 متوسط 63,557 حمزة مريوان فاضل فيض هللا  25

 متوسط 63,206 نيكار محسن إبراهيم حمود  26

 متوسط 62,946 فاطمة عامر جاسم محمد  27

 متوسط 62,449 هبة خلف صالح علي  28

 متوسط 62,329 سعد أحمد حسن حنتو  29

 متوسط 62,277 هبة أحمد مقداد محمد  30



 متوسط 62,143 إبراهيم روضان صالح محيميد 31

 متوسط 61,999 مها خضير ياسين علوان  32

 متوسط 61,880 سرى باسل ليح حسن  33

 متوسط 61,879 كمال أسعد كمال اسعد  34

 متوسط 61,746 مصطفى منور مطني محمد  35

 متوسط 61,396 حمد محمود حمد عبدهللا  36

 متوسط 61,079 عمار يوسف محمد بكر  37

 متوسط 61,071 إيناس مطلك حمود بخيت 38

 متوسط 60,740 فادية محمود عباس أجدع  39

 متوسط 60,629 رند مثنى حسن سلمان  40

 متوسط 60,581 توفيق جنات فؤاد حكيم 41

 متوسط 60,276 عبدالعزيز قحطان عبدهللا سلمان  42

 مقبول 59,846 إيناس أحمد ماهر محمود  43
 مقبول 58,720 نوفل حمد صالح خلف  44
 مقبول 58,401 هبة حسين نصيف أحمد  45

 مقبول 58,150 ريم صالح أحمد خلف  46

 مقبول 57,659 أحمد جواد ثابت جاسم  47

 مقبول 57,315 عبير سعدون عبد فندي  48

 مقبول 56,683 مروان محمد شريف جاسم  49

 مقبول 56,653 إيمان مهدي نعمة حمد  50

 مقبول 56,314 مروة سعدهللا محمد شاه وران  51

 مقبول 56,273 محمد علي عاصي حسين  52

 مقبول 56,253 موفق خلف سليمان خلف  53

 مقبول 55,997 علي أحمد سطام حمد  54

 مقبول 54,620 فدوة عدنان ساير سالم  55

 مقبول 53,681 ميثم ناهي كريم زبار  56

 

 

 

 

 



 الميكانيكيةامعة تكريت                كلية الهندسة           قسم الهندسة ج

  2014/2015 للعام الدراسي الميكانيكيةاالمر الجامعي للدور 
 التقدير   المعدل  اسم الخريج  ت 

 جيد جدا  82,037 إسراء سامي فرحان خضير  1
 جيد 77,178 عجيب أحمد سلطان أحمد  2
 جيد 74,737 خالد هادي محمد نصيف 3

 جيد 72,252 عبدالرزاق محمد صالح جخدم  4

 جيد 71,977 عمر حسن محمود إرحيم  5

 جيد 70,547 عبدالرحمن مدهللا شويخ عبيد  6

 متوسط 68,512 مصطفى شاكر مرموص دايح  7
 متوسط 67,842 محمد سالم طه عبدالرحمان 8

 متوسط 63,622 محمد مجيد جمعة مجيد  9

 متوسط 63,503 زياد خلف حمد جخدم  10

 متوسط 63,015 أحمد عبد أحمد رجب  11

 متوسط 62,619 محمد عماد سامي فارس  12

 متوسط 62,309 عبدهللا خليل جاسم محمد 13

 متوسط 62,307 رفاة عدنان سلمان حسن  14

 متوسط 60,777 عمر ياسر جالل سلطان  15

 متوسط 60,077 محمد يونس عطية محمد 16

 متوسط 60,022 أحمد محمد إبراهيم عبد  17

 مقبول 59,928 عبدالرحمن عزيز علي محسن  18
 مقبول 59,430 عبدالعزيز عامر عبدالعزيز حسين 19

 مقبول 58,783 محمد خورشيد جهاد منصور 20

 مقبول 58,127 بكر صديق إسماعيل خضر 21

 مقبول 57,764 إبراهيم أيوب محمدصالح فيضي 22

 مقبول 57,212 هونر فوزي حسين علي  23

 مقبول 56,741 مصطفى أحمد سعدون مسلم  24

 

 

 



 الهندسة البيئة جامعة تكريت                كلية الهندسة               قسم

  2014/2015 للعام الدراسي األولاالمر الجامعي للدور 
 التقدير   المعدل  اسم الخريج  ت 

 جيد جدا  82,034 حنان مهدي محمد حسين  1
 جيد حدا 80,268 دالل حسن هادي عباس 2
 جيد 78,641 أحمد عبدالملك فياض عناد 3
 جيد 78,520 نورس إسماعيل جاسم محمد 4
 جيد 75,555 أغنار علي سلمان خلف 5
 جيد  74,136 مها مصطفى أحمد تماوي 6
 جيد  74,011 صباح جرجيس محمد عزت 7
 جيد  73,176 حنين نجاح محمد زينل 8
 جيد  73,134 هدى حسن مهدي حسين 9

 جيد  72,519 دعاء صباح طه عمر  10
 جيد  70,337 حنين علي عبدالرزاق عبود 11
 متوسط 69,930 نظام الدين فاضل قادراسين  12
 متوسط 69,788 ضحى تركان عبدهللا حسن  13
 متوسط 69,541 سجاد علي حسين علي 14
 متوسط 69,513 نور سالم عبدالقادر بهجت  15
 متوسط 68,940 سحر أحمد نصيف جاسم  16
 متوسط 68,777 نشوان حسن يوسف علي 17
 متوسط 68,775 زمن حسين علي محمود  18
 متوسط 67,161 إسراء مظهر صالح مرعي 19
 متوسط 65,564 ندى خالد صالح عادل  20
 متوسط 62,715 سجى رعد جاسم محمد  21
 متوسط 62,169 هدى عوني محمد أسعد 22
 متوسط 61,709 أواز مجيد حميد ولي  23
 مقبول 59,925 شهد إسماعيل جاسم محمد  24
 مقبول 57,930 حسام مكي حميد أمين  25

 


