
 

 

 قسم الرياضيات/  كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت 

 الوجبة االولى

 (أ)قاعة المرحلة االولى/(7) قاعة رقم 

 المرحلة االولى ت
 

 المرحلة الثالثة المرحلة االولى المرحلة الثالثة

 ابراهيم عبد هللا ابراهيم 1
 

 جبران سعد جبر جهينة ادريس خلف استبرق اسماعيل فاضل

 احمد سعد ياسين 2
 

 جهاد حميد احمد نجم  حسان صباح موالن اسراء ماهر خلف طعمه

 احمد عزة ابراهيم 3
 

 حسين علي عبدهللا حنين خالد حميد اسماعيل ابراهيم محمد

 احمد علي احمد علي 4
 

 حيدر مزهر خليفة خاطر خلف كليب نصيف اسيل عباس علي

 اسماعيل كريم خليل 5
 

 رافد صالح حسن داليا حسين خلف الماس منصور حسين 

 امنة  ارحيم علي 6
 

 رسل اياد سعدي دانيا حسين خلف ايوب محمد علي

 اية سامي كاظم 7
 

 دعاء هيثم عبد الرزاق بكر مقداد يحيى
 رفل كاظم حسين سلمان

 جعفر الصادق عبد الجبار 8
 

 رجاء صالح سعيد ثابت سلطان حسن
 حميدرقية عرب حسن 

 

 

 



 

 قسم الرياضيات/  كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت 

 الوجبة االولى

 قاعة المرحلة الثالثة/(8) قاعة رقم 

 

 المرحلة االولى ت
 

 المرحلة الثالثة المرحلة االولى المرحلة الثالثة

 رحاب سعدي محمد 1
 

 عمر سعد عبد سمير شروق صدام جاسم رياض حمود احمد

 زهراء مجاهد عبد الرحمن 2
 

 غفران جاسم عبد الوهاب محمد عبد الوهاب سالم ناظر عبد عساف

 زينب عيسى احمد 3
 

 فادية ذياب احمد عبدالباري صالح محمد سجى رافع قاسم

 سحر ظاهر هزاع 4
 

 فارس خوام كعيد خلف عبدالفتاح باسم فاضل سفانة نوري جبر فاضل

 سراج محمد مطلب 5
 

 عبيدشفاء حامد 
 كامران احمد علي عثمان سعد عزيز

 سرحان خالد جاسم 6
 

 مجبل محمد ابراهيم عذراء ابراهيم صالح عبدالسالم خلف فرج

 سالم محمد حسن 7
 

 محمد احمد محمد حسن علي حسين عالوي علياء ظاهر خسارة حسين

 سلوى عبدالستار خلف 8
 

 محمد حسن رحيم علي حسين علي عماد محمد حسين

 

 

 



 

 

 قسم الرياضيات/  كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت 

 الوجبة االولى

 قاعة المرحلة الرابعة/(9) قاعة رقم 

 

 المرحلة االولى ت
 

 المرحلة الثالثة المرحلة االولى المرحلة الثالثة

 عمر مصطفى علي 1
 

 نوران عبدالحي فهد احمد لجين مثنى محمود محمد رجب سليم

 عبد الكريمعمر يعرب  2
 

 وليد عبدالمنعم شوكت لمى سعيد حسن محمد عاصي محمد نصيف

 عهود عبدالرحمن احمد 3
 

 يونس عباس زيدان احمد محمد احمد ثلج محمد عبود حسين نعمة

 غفران باسل عبد الجبار 4

 

  محمد االمين رعد خزعل محمد عقاب

 غفران صباح مهدي 5
 

 مصطفى حميد مجيد
  محمد اياد عز الدين

 غيث نشأة عبد الوهاب 6
 

  محمد بسمان رشيد ميسم عنتر حاتم

 كيالن ظافر علي 7
 

  محمد خليل فاضل نريمان قحطان احمد محمد

 لجين عدنان خلف 8
 

  محمد فايز توفيق نعمان احمد عبد

 

 



 

 قسم الرياضيات/  كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت 

 الوجبة االولى

 (أ)قاعة المرحلة الثانية/(11) قاعة رقم 

 

 المرحلة االولى ت
 

   

 مصطفى علي خير هللا 1
 

   

 مصطفى نافع عبد حمود 2
 

   

 مكارم غسان نزهان 3
 

   

 نايف عبد حسين 4
  

  

 نسرين محمد طه 5
 

   

 نور علي طعمة هنيدي 6
 

   

 هديل ابراهيم كريم 7
 

   

 وطبان عكلة محمد 8
 

   

 بشيروفاء عبد  9
 

   

 

 



 

 

 قسم الرياضيات/  كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت 

 (أ)قاعة المرحلة االولى / (7) قاعة رقم /الوجبة الثانية 

 

 المرحلة الثانية ت
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثانية المرحلة الرابعة

 ابتهال ثامر سلطان عبدالجبار 1
 

 بسام هادي صلبي علي بتول ثامر احمد ابراهيم مهدي

 احمد راضي رافع 2

 
 ثوبان قدوري احمد حاتم عدنان حمد محمد إستبرق عبد الكريم لفته 

 احمد سامي عبد حمد 3
 

 رويدة ابراهيم خليل  حاتم نايف صالح  أسراء فاضل صعب علي

 احمد قحطان جاسم 4

 
 زينب ظافر سلمان حارث عبد علي اكرام فوزي حسين علي

 عماد سعيداخالص  5

 
 اماني خالد فليح

 حسام حميد مصلح
 صبا فاضل صلبي

 االء عبدهللا محمد خلف 6
 

 صدام حسين غائب  حسين عبدالجبار لطيف انشان عبد علي 

 امين محمود جاسم 7

 
 فيصلصفا غازي  حسين مثنى حسين أيمن مهدي خلف محمد

 ايهاب محمد محمود 8

 
 عبداالله يعقوب خضر  عليحمد محمد  زين العابدينأيهان يوسف 

 هدى عباس غزال 9
 

  همام هاشم حمد 

 

 



 

 قسم الرياضيات/  كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت 

 قاعة المرحلة الثالثة/ (8) قاعة رقم /الوجبة الثانية 

 المرحلة الثانية ت
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثانية المرحلة الرابعة

 حسن حمزة خالد احمد 1

 
 قبس محمد عبدالستار  سرمد عبدهللا مرعي حسن عبدالرحمن عبدهللا محمد

 حمزة عبد الرحمن عبدهللا 2

  
 قيس محمد صالح   سرى ضياء خليفة عبدالرحيم علي دحام

 حنين ربيع عبد اللطيف  3

 
 محمد عبدالرحمن  صفا شاكر محمود عبدهللا محمود جاسم 

 حيدر مثنى محمد  4

 
 محمد مهند عبدالفتاح  صفا محمود فيصل علي عالء حسين

 رسل حميد عباس 5

 
 مصعب عبد عباس حسين عبدالرحمن عبدهللا علي عمر محمد صالح 

 رسل محمد حسين 6

 
 نرجس شكر حمود عبدالسالم ماجد عجمي غزوان ماهر حميدان

 زينة جنان جودت 7

 
 نصير مشرف عليوي  عبدالصمد حمدان جاسم فاطمة زينل كريم

 سجاد محمد مهدي 8

 
 نور محمد اسماعيل عطية عبدهللا احمد نصيف فرح ابراهيم عبود

 يحيى عبد عكلة 9
 

  يسر طارق حمدي 

 

 

 

 



 

 قسم الرياضيات/  كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت 

 قاعة المرحلة الرابعة / (9) قاعة رقم /الوجبة الثانية 

 المرحلة الثانية ت
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثانية الرابعةالمرحلة 

 عبدهللا محمد رفعت 1

 
  فنر غدير مطلك هادي قيس عبدهللا

 عال عادل عيسى 2

 
  ليث محمد جمعة جاسم هناء محمد خلف

 علي حسن عبيس 3

 
  ماريا ابراهيم شكوري هند حميد علي

 علي عبد حسين 4

 
  محمد هاشم محمد يازي ابراهيم صالح 

 رمضان عليعمر  5

 
  مريم حسيب فهد 

 عمر عامر محمد 6

 
  مصطفى سليم جبار 

 عمر عبد اللطيف موسى 7

 
  مقداد خلف حسين 

 غادة علي جمعة 8

 
  مهند نعمان حسن 

 

 

 

 

 


