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 جامعة تكريت
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 (         رقم القاعة االمتحانية )  

 عمادة الكلية موقع القاعة :
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ابراهيم فاروق 
 ذياب ابراهيم

احمد عدنان احمد 
 صالح

اسامة جمال صباح  
 جاسم

عامر طاهر بكر 
 حسن

ايالف محمود  
 عزاوي محمد

سلوان عدنان 
 جاسم حمد

تبارك نصيف جاسم 
 عليوي

علي وجدي نجم 
 صغير

حمد جاسم محمد 
 خلف

ابراهيم وليد محمد 
 صالح

احمد خالد احمد 
 عبدالسالم

نزار ثابت  اسيد
 صالح

حنين فاضل حسين 
 حمد

ايمان عامر محمود  
 عايد

شهد محمد طعمه  
 عبدالرزاق

تبارك هيثم 
 عبدالرزاق سعيد

عمر محمد خليل 
 عثمان

حمدية عطية ذياب 
 احمد

احمد خابور صالح 
 حسن

اسراء مظهر  
 سحاب مطر

افتخار نوار مجيد 
 حميد

دحام محمد 
 عبدالكريم قدوري

مزهر صابر  ايمن
 رجب

عائشة خضر 
 عاصي سلمان

تقى يحيى يونس 
 ذنون

عمران منذر عايد 
 عمر

ثويني طه حمزة 
 وردي

 خالد طه حمد احمد
افنان محمد بدران 

 حميد
امنة عبدالستار 
 عسكر مصري

رعد عبد الباقي 
 جمعة شكر 

 وضاح طه بكر بدر
عبد الكريم علي 

 كريم طه
ثابت محسن عنتر 

 محمود
فاطمة بها ء 
 عطوان سويد

حنين حسن عبدهللا 
 سالم

احمد سعد سالم 
 عبد

االء بهاء سعيد  
 مصطفى

امنة عطاهللا عبدهللا 
 محيسن

رغد سعد لطيف 
 محمود

براك ثاير ربيع 
 غنام

عبد هللا احمد حسن 
 احمد

جهاد عبدالناصر 
 طه عسكر

فاطمة عبد هللا 
 ابراهيم حمد

خالد بنيان خالد 
 محمد

احمد عبدالحكيم 
عبدالمقصود 

 عبدالعزيز

امنية جمال احمد  
 حميد

امنة محمود حماد 
 صالح

سليمان ريم يوسف 
 محمد

بركات محمد مخلف 
 حسين

عبد المهيمن 
 سلوان شكري

حارث رياض حسن 
 علوان

فجر جميل معيوف 
 خليوي

خالد وليد غائب 
 شاكر

احمد عدنان عواد 
 خلف

ايالف محمد عطية  
 علي

انعام جاسم كعيبز 
 حمادي

زينب احمد غشان 
 رحيل

بشير محمود 
 ياسين طه

عبد الوهاب احمد 
 حميد حمادي

الحارث مثنى حاتم 
 حسين

قصواء مروان حكم 
 توفيق

خليفة احمد طاهر 
 خليفة

احمد كامل عفات 
 زعيتر

براء احمد حمد  
 طلب

ايه ثامر حميد  
 منصور

زينب فؤاد فاروق 
 عبدالرزاق

احمد يونس  بكر
 احمد

عبد الوهاب فنر 
 عبد العزيز جياد

حذيفة عماد انور 
 حسين

كرم عادل محمد 
 سلمان

نزهان محمود دالل 
 عبد

احمد محمد فهد 
 نزال

بسعاد احمد محمد 
 حسين

اية صالح عماش 
 جمعه 

زينب وسام قادر 
 ذياب

بهاءالدين انور 
 مالك رشيد

عبدهللا سنان اكثم 
 محمد

حسن عماد عبد 
 محمد

لينه محمد قاسم 
 محمد

دموع عواد ركاض 
 نوفان

احمد مخلص 
 خيرهللا علي

بكر سفيان فيصل 
 فوزي

 احمد طعمة اية طه  
زينة احمد عدنان 

 حميد
تبارك خالد محمود 

 موالن 
عبدهللا عصام 
 عبدهللا حميده

حفصة عبدالمطلب 
 عبدالوهاب حسين

محمد بديع محمد  
 صالح

راجي ضياء ذياب 
 فرج
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رافع رعد حسين 
 عبد

محمد خلدون 
 ممدوح حمد 

زيد امجد محمود 
 محمد

منار محمود 
 فياض حرير

سمر حازم عبدهللا 
 هويدي

احمد صالح حسن  
 مجيد

طيبة شاكر حميد 
 عبد

 
عبدالقادر محد 

 فارس علي

رحمة جندب 
قحطان الغفاري 

 يعقوب

محمد سامي سعيد  
 خلف

زين العابدين 
مشتاق احمد 

 علوان

منار ياسر محمد 
 خلف

سيف احمد حسن  
 خليل

رفل احمد عدنان 
 خليل

عائشة اكبر حسن 
 صالح

 
عبدهللا جاسم 
 حرجان جاسم

سالم لطيف  رسل
 حسن

محمد عبد السالم 
 خيرو حميدي

زينب عبدالسالم 
 خلف محمد

منصور عوده 
 شكارةشياع 

شجن محسن جياد 
 ختالن

سيف جواد علي 
 حندوش

العباس ناظر خليل 
 ابراهيم

 
عبدهللا حميد خلف 

 حويجة

روكان طالل 
 حميدي محمد

محمد غانم جلود 
 عبد

زينة طارق علي 
 احمد

نها علوان الطيف 
 عبود

ياسر  صالح
 عبدالواحد احمد

علي محمد خيرو 
 حمادي

رشيد  عبدالحكيم
 احمد محمد 

 
عبدهللا ميثم عدنان 

 إبراهيم

رويدة رائد نصيف 
 جاسم

محمود خطاب 
 احمد وكاع

زينة مشعان 
 مرهون حمد

نواف زياد حميد 
 خلف

صدام علي حمد 
 رنج

محمد رسول 
 عبدهللا جاسم

عبدالرحمن احمد 
 موسى خليفة

 
عبدالملك محمود 

 عيدان احمد

ريام علي طعمه 
 هنيدي

عباس مختار هيثم 
 ابراهيم

سارة حسين محمد 
 يحيى

هالة بهاء مجيد 
 شهاب

صفا قاسم محمد 
 رزوقي

محمد عبدهللا 
 محمد صالح

عبدالرحمن رياض 
محمد صالح 

 ابراهيم
 

عرب عماد حسون 
 نصيف

زهراء خميس  
 عزام حمد

مريم مهند سالم 
 خلف

سارة صالح احمد 
 عطية

وليد مانع صالح 
 محيميد

حامد حسين  صفاء
 محمد

 
عبدالرحمن طالل 

 احميد حديد
 

محمود  عزالدين
 بخيت محمد

زهراء خيرو 
 تلفاح مصلح

مصطفى احمد 
 حمدي لطيف

سارة غالب 
 مصطاف احمد

ياسين رحيم 
 فرحان نواف

صهيب محمد 
 اسماعيل احمد 

 
عبدالرحمن محمد 

 محسن محمود 
 

عالء عامر سعيد 
 توفيق

زهراء طاهر 
 نصيف حسين

مصطفى جمعة 
 احمد عبدالرزاق

سبأ قاسم محمد 
 صالح

يعقوب خضير 
 عويد حسون

صهيب يونس 
 جاسم محمد

 
عبدالرحمن محمد 

 خلف طه
 

علي جمعة جاسم 
 محمد

نازك احمد  زهير
 إبراهيم

مفاز محمد رجب 
 زيدان

سعد حسين حماد 
 حايف

يوسف ابراهيم  
 حسن علي

ضحى فليح حسن 
 رشيد

 
عبدالرحمن همام 

 عبدهللا هويش
 

علي ربيع خلف 
 علي
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  المرحلة االولى  المرحلة االولى  المرحلة االولى

  عمر طلعت عيسى خلف  علي سرمد صابر رشيد
عمر يوسف عبدالحميد 

 مجيد
 

  علي عقيل احمد عبدالمجيد
عمر عبدالرحمان رمضان 

 هايف
  احمد صعب اعفين فارس 

  فارس ليث فارس رشيد  عمر عزيز ابراهيم عبدهللا  عنادعلي فهد حسون 

  فاروق سبتي حسن جاسم  عمر علي عباس علي  علي وليد عدنان محمد

  فاطمة غالب علي جميل  عمر فاروق دحام شمران  عمر احمد نجم عبدهللا

  ليث فارس رشيد قيس  عمر مناع احمد مصلح   عمر ازرق زرزور حسين

  فالح حسن جاسم قيصر  عمر منذر حبيب محسن  عمر خالد عبدالرحمن علي
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 االولىالمرحلة   االولىالمرحلة   االولىالمرحلة 

  كرار ستار فرمان غايب
محمد عبدالوهاب عبدالفتاح 

 عبدالوهاب
 مصطفى شعبان فهمي ابوالفتوح 

 مصطفى عمر احمد محمد  محمد عمر احمد عبدهللا   لبيد زهير اكرم علي

 مصطفى ياسر نامس دحام  محمد قاسم منير خلف  ليث رافع احمد حسين

 منار مصلح حمد فرمان  محمد نعمان رجب احمد  مآب آيدن عدنان رفيق

 منار نهاد علي حميد  محمد وائل عبدهللا محمود  محمد احمد عزاوي محمد 

 منال منيف دحام حمود  محمد عبدالرحمن مطلك مرام  جاسممحمد خالد ناجي 

 مها منعم احمد حمود   مرتضى نزهان حمود نصيف  محمد خضير خليل سالم

 مها يوسف عبد احميد  مروة عامر سفيان طه  محمد خلف جدعان عبدهللا

 عبدهللا اسماعيل طه موسى  مريم بشار كاظم احمد  محمد صبحي احمد خلف

 ميسم جاسم خلف حسين  مريم خضير محمد طه  عادل علي سبعمحمد 

 مينا مضر ظافر محمد  مصطفى ابراهيم عايش عطية  محمد عبدالرسول احمد رديني

 نبأ حميد مجيد احمد  مصطفى امين عبدالكريم عجيل  محمد عبدالهادي ابراهيم حمد
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 االولىالمرحلة  االولىالمرحلة  االولىالمرحلة 

 عبدالرحمن طالل قدوري محمد  هشام قصي جارو مصلح نبأ سعد مكي علوان 

 عبدهللا صباح أنور يادكار  احمد حسن عليوي  همام نبيل شهاب حمد نصيف 

 عبدهللا طلب صبار محل  يعقوب يوسف سلمان  هناء نهال خليل خلف جاسم

 كاظم حسن كاظم حمادي  ورود عامر عناد مهدي  نهلة عويد ابراهيم محمد 

 محمد ابراهيم سطام حمد  وفاء عبدالجبار عزبز طابور  نهى ماهر برك مطر 

 محمد سالم قدوري حمد  وليد خالد ابراهيم معدل  نور جمال سطام هلوش 

 مصطفى علوان حسين نصيف  ايه محي الدين شمس الدين جالل  حميد علي حسين  هجران

 هالل مجيد علي هالل  سفيان ياسين محمد طياوي  رياض خليفة محسنهدى 

  شيماء احمد جدوع سلمان  هديل صالح محمود خلف 
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