
 موقع القاعة : الطابق االرضي لقسم الرياضيات                                                               جامعة تكريت      

                      قاعة المرحلة الثالثة                                                                                     كلية علوم الحاسوب والرياضيات

  (7) رقم  قاعة                                      قسم الرياضيات

 مرحلة ثالثة 12مرحلة اولى +  16عدد الطلبة في القاعة : 

 ابراهيم حمد محمود

 المرحلة االولى

 احمد سامي عبد حمد

 المرحلة الثالثة

 انوار حسين زوبع احمد

 المرحلة االولى

 حمد محمدحاتم عدنان 

 المرحلة الثالثة

 

 ابراهيم شهاب حمادي

 المرحلة االولى

ابتهال ثامر سلطان 

 عبدالجبار

 المرحلة الثالثة

 محمد اياد محمد خلف

 المرحلة االولى

 حارث عبيد علي محمد

 المرحلة الثالثة

 احمد صباح علي خلف
 المرحلة االولى

 احمد قحطان جاسم

 المرحلة الثالثة

 صالح نايالف عدنان فرحا

 المرحلة االولى

حسين عبدالجبار لطيف 

 ادريس

 المرحلة الثالثة

 عبدهللا احمد نصيف جاسم

 المرحلة االولى

اخالص عماد سعيد 

 خورشيد

 المرحلة الثالثة

 كرمان  ايوب عبد الهادي

 المرحلة االولى

 حمد محمد علي حمد

 المرحلة الثالثة

 جمعة اسيل علي سعدون

 المرحلة االولى

 محمد امي صالحبالل س 

 المرحلة االولى

 

 مخيفامال اسماعيل ثامر

 المرحلة االولى

 االء عبدهللا محمد خلف

 المرحلة الثالثة

 حارث محمود مجيد

 المرحلة االولى

 حمزة خالد احمد حسن

 المرحلة الثالثة

 رحيم عليامنة 

 المرحلة االولى

 

 حنين خالد حميد 

 المرحلة االولى

 

 خليف امين سامي جهاد

 المرحلة االولى

 

 امين محمود جاسم صالح

 المرحلة الثالثة

 حمودي داليا علي صالح

 المرحلة االولى

حمزة عبد الرحمن عبدهللا  

 حمزة

 المرحلة الثالثة

 

 



 ضياتموقع القاعة : الطابق االرضي لقسم الريا                                                               جامعة تكريت      

 قاعة المرحلة االولى  أ                                                                                                         كلية علوم الحاسوب والرياضيات

  (8)رقم  قاعة                                      قسم الرياضيات

 مرحلة ثالثة 14ة اولى + مرحل 16عدد الطلبة في القاعة : 

 دعاء هيثم عبدالرزاق)ر(

 المرحلة االولى

 زينة جنان جودت عبدهللا

 ثرثار ق رمضانيشيرين فا المرحلة الثالثة

 المرحلة االول

 عبدهللا محمد رفعت

 المرحلة الثالثة

 بنيان رانية رعد عبيد

 المرحلة االولى

 سجاد محمد مهدي محمد

 المرحلة الثالثة
 سلمان نصفا صالح حس

 المرحلة االول

 عال عادل عيسى رمان

 المرحلة الثالثة

 عبدهللا رشا حسين علي

 المرحلة االولى

 سرى ضياء خليفة

 صفاء ثائر حردان صالح المرحلة الثالثة

 المرحلة االول

 علي حسن عبيس تركي

 المرحلة الثالثة

 علي ريام يونس حسن

 المرحلة االولى

 صفا شاكر محمود صالح

 الثالثةالمرحلة 
 )م(حمود حسين عباس ادهام 

 المرحلة االول

 علي عبد حسن احمد

 المرحلة الثالثة

 محمد زينب سالمة سلمان

 المرحلة االولى

 

 عبدالرحمن احمد علي

 المرحلة االول

 بكر مقداد يحيى

 المرحلة الثالثة

ة المرحلة زينب نزار يحيى عطي

 االولى

 

 صفا محمود فيصل درويش

 محمد عبدالسالم مهدي صالح المرحلة الثالثة

 حلة االولالمر

 عمر عامر محمد شحاذة

 المرحلة الثالثة

 سربوت سجاد عبدهللا هاتف

 المرحلة االولى

 

 
 مخلف عبدالقادر محمد تركي

 المرحلة االول

 عمر سعد عبد

 المرحلة الثالثة

 سجى سالم خليل ابراهيم

 المرحلة االولى

عبدالصمد حمدان جاسم 

 علي

 المرحلة الثالثة

 جاسم عبدهللا علي حسين

 المرحلة االول

 موسى عمر عبد اللطيف

 المرحلة الثالثة

 

 



 موقع القاعة : الطابق االول لقسم الرياضيات                                                               جامعة تكريت

 عةقاعة  المرحلة الراب                                                                    كلية علوم الحاسوب والرياضيات

  (9)رقم  قاعة                                      قسم الرياضيات

 مرحلة ثالثة 16مرحلة اولى +  16عدد الطلبة في القاعة : 

 اديهعبدهللا عماد لطيف 

 المرحلة االولى

 فنر غدير مطلك عويد

 فجر جميل معيوف المرحلة الثالثة

 المرحلة االولى

 يحيى عبد عكلة محمد

 لثةالمرحلة الثا

محمد  عبدالهادي عبدالحميد

 محمود

 المرحلة االولى

 ماريا ابراهيم شكوري

 المرحلة الثالثة
 خليفة فرح عطية موسى

 المرحلة االولى

 يسر طارق حمدي لطيف

 المرحلة الثالثة

 عبدالعزيز عتاب علي دحام

 المرحلة االولى

 محمد هاشم محمد حسن

 شيخ قبس وسمي محمد المرحلة الثالثة

 ة االولىالمرحل

 ايوب محمد علي

 المرحلة الثالثة

 محمود عمار مدحت شكر

 المرحلة االولى

 مريم حسيب فهد احمد

 المرحلة الثالثة
 قيصر محسن علي جمعة

 المرحلة االولى

 جبران سعد جبر

 المرحلة الثالثة

 خضر عمر صافي خليل

 

 المرحلة االولى

مصطفى سليم جبار 

 عبدالحسين

 المرحلة الثالثة
 )ر(علي محمد  ظافر كيالن

 المرحلة االولى

 بتول ثامر علي نصيف

 المرحلة الثالثة

 )ر( عمر مصطفى علي

 المرحلة االولى

 مقداد خلف حسين عليوي

 ماريا فيصل ابراهيم حسن المرحلة الثالثة

 المرحلة االولى

 مد محمود عبدمحايهاب 

 المرحلة الثالثة

 غفران صباح مهدي )ر(

 المرحلة االولى

 باس غزال خضيرهدى ع

 المرحلة الثالثة
 )ر( محمد اياد عز الدين

 المرحلة االولى

 عبدهللا احمد نصيف جاسم

 المرحلة الثالثة

 فاتن محمود ابراهيم

 المرحلة االولى

 همام هاشم حمد زيدان

 علوان محمد خليل فاضل المرحلة الثالثة

 ر()

 المرحلة االولى

 مهند نعمان حسن درويش

 المرحلة الثالثة

 



 موقع القاعة : الطابق االول لقسم الرياضيات                                                               جامعة تكريت

 الثانيةقاعة  المرحلة                                                                     كلية علوم الحاسوب والرياضيات

  (10)رقم  قاعة                                      قسم الرياضيات

 ماجستير 13+  مرحلة ثالثة 3مرحلة اولى +  18عدد الطلبة في القاعة : 

 حجاب محمد صالح مرعي

 المرحلة االولى

 

اسامة اسعد حمدي محمد 

 ماهر

 مرحلة الماجستير

 مصطفى نافع عبد حمود)ر(
 المرحلة االولى

 فد صالح حسن عبدهللارا

 الثالثة المرحلة

 سالم محمد طالب صالح

 المرحلة االولى

 

 بشتيوان صابر نوري صابر

 مرحلة الماجستير
 محمد مها عباس نوري

 المرحلة االولى

 حيدر مثنى محمد حميد

 المرحلة الثالثة

 محمد محمود ياسين

 المرحلة االولى

 

زهراء عثمان عبدهللا 

 عبدالرحمن

 مرحلة الماجستير

 سليمان مهدي عمر عبد

 لمرحلة االولىا

 غادة علي جمعة عبدهللا

 المرحلة الثالثة

 حسين محمد نجم عبيد

 المرحلة االولى

 

 شهد جاسم محمود سلوم

 مرحلة الماجستير
 ثاير ميراج جبار مزيون

 المرحلة االولى

 

 عمر ابراهيم خليل خلف

 مرحلة الماجستير

 مختار هاشم محمد

 المرحلة االولى

 

 صدى عماد رديف طالب

 الماجستير مرحلة
 نبأ حسين علي للطيف

 المرحلة االولى

 

 محمد نوري نومان محمد

 مرحلة الماجستير

 تفاح مصطفى اكريم حسن

 المرحلة االولى

 

 عبير فارس ذيبان رجب

 مرحلة الماجستير
 نسرين محمد طه عبود )ر(

 المرحلة االولى

 

 مروة ضامن سلطان جمعة

 مرحلة الماجستير

 علوان مصطفى حسن احمد

 لمرحلة االولىا

 علي صباح صادق سلمان

 هاجر رعد فضل الدين مرحلة الماجستير

 المرحلة االولى

 

 ناصر علي مراد نزار

 مرحلة الماجستير

 مصطفى حسين ابراهيم

 المرحلة االولى

نورهان عصام الدين عبدهللا 

 عزيز

 مرحلة الماجستير
 جاسم وسن محمود محمد

 المرحلة االولى

 نور قيس محسن صالح

 رحلة الماجستيرم

 وفاء عبد بشير )ر(

 المرحلة االولى

 

 عثمان وليد محمد عواد
 المرحلة االولى

 

 

 



 

 

 موقع القاعة : الطابق االرضي لقسم الرياضيات                                                               جامعة تكريت      

 قاعة المرحلة الثالثة                                                                                                          كلية علوم الحاسوب والرياضيات

  (7) رقم  قاعة                                      قسم الرياضيات

 ثانيةمرحلة  16+  رابعةمرحلة  16عدد الطلبة في القاعة : 

استبرق اسماعيل فاضل 

 باسع

 المرحلة الرابعة

 ابراهيم عبد هللا ابراهيم حمد

 المرحلة الثانية

الماس منصور حسين 

 عبدهللا

 المرحلة الرابعة

 رجاء صالح سعيد خضر

 المرحلة الثانية

 اسراء ماهر خلف طعمه

 المرحلة الرابعة

 احمد سعد ياسين احمد

 المرحلة الثانية

 حيدر مزهر خليفة خاطر

 المرحلة الرابعة

 سعدي محمد احمدرحاب 

 المرحلة الثانية

اسماعيل ابراهيم محمد 

 حماش

 المرحلة الرابعة

 احمد علي احمد علي

 المرحلة الثانية

 رسل اياد سعدي حميد

 المرحلة الرابعة

 زهراء مجاهد عبد الرحمن 

 الطيف

 المرحلة الثانية

 اسيل عباس علي محمد

 المرحلة الرابعة

 جاسم اية سامي كاظم

 نيةالمرحلة الثا

 رفل كاظم حسين سلمان

 المرحلة الرابعة

 سلوى عبدالستار خلف

 عبود

 المرحلة الثانية

 حسين علي عبدهللا حسن

 المرحلة الرابعة

 اسماعيل كريم خليل ابراهيم

 المرحلة الثانية

 رقية عرب حسن حميد

 المرحلة الرابعة

 طيبة كنعان بهاء حاجم

 المرحلة الثانية

 ثابت سلطان حسن محمد

 حلة الرابعةالمر

 شاهر حسان صباح موالن 

 المرحلة الثانية

 رياض حمود احمد

 المرحلة الرابعة

عبدالباري صالح محمد 

 سطام

 المرحلة الثانية

 غفران جاسم محمود عباس

 المرحلة الرابعة

 خلف كليب نصيف جاسم

 المرحلة الثانية

 عبدالسالم خلف فرج جاسم

 المرحلة الرابعة

 مسهر عثمان سعد عزيز

 لمرحلة الثانيةا

 شفاء حامد عبيد كنيص

 المرحلة الرابعة

 دانيا حسين خلف حسين

 المرحلة الثانية

 علياء ظاهر خسارة حسين

 المرحلة الرابعة

 حسين علي حسين عالوي

 المرحلة الثانية



 ق االرضي لقسم الرياضياتموقع القاعة : الطاب                                                               جامعة تكريت

 قاعة المرحلة االولى  أ                                                                                                         كلية علوم الحاسوب والرياضيات

  (8)رقم  قاعة                                      قسم الرياضيات

 ثانيةمرحلة  16+  رابعةمرحلة  16في القاعة : عدد الطلبة 

 عماد محمد حسين علي

 المرحلة الرابعة

 عمر يعرب عبد الكريم احمد

 المرحلة الثانية

 نريمان قحطان احمد محمد

 المرحلة الرابعة

 محمد احمد ثلج محمد
 المرحلة الثانية

 سفانة نوري جبر فاضل

 المرحلة الرابعة

 عبدالفتاح باسم فاضل

 لة الثانيةالمرح

 محمد عقاب احمد

 المرحلة الرابعة

 نايف عبد حسين عبود

 المرحلة الثانية

 فارس خوام كعيد خلف

 المرحلة الرابعة

عهود عبدالرحمن احمد 

 سطام

 المرحلة الثانية

 مصطفى حميد مجيد احمد

 المرحلة الرابعة

 حنين ربيع عبداللطيف خلف

 المرحلة الثانية

 كامران احمد علي محمد

 رحلة الرابعةالم

 عزاوي لجين عدنان خلف

 المرحلة الثانية

 محمد عبود حسين نعمة

 المرحلة الرابعة

 هديل ابراهيم كريم حسين

 المرحلة الثانية

 مجبل محمد ابراهيم مريد

 المرحلة الرابعة

محمد االمين رعد خزعل 

 حسين

 المرحلة الثانية

 نعمان احمد عبد خليفة

 المرحلة الرابعة

 

 محمد طهوطبان عكلة 

 المرحلة الثانية

 محمد احمد محمد حسن

 المرحلة الرابعة

 ابراهيم محمد بسمان رشيد

 المرحلة الثانية

 وليد عبدالمنعم شوكت مجيد

 المرحلة الرابعة

 احمد راضي رافع رجب

 المرحلة الثانية

 محمد حسن رحيم مصطفى

 المرحلة الرابعة

 حسون محمد فايز توفيق

 المرحلة الثانية

 ذياب احمد خلففادية 

 المرحلة الرابعة

 حسام حميد مصلح

 المرحلة الثانية

 محمد رجب سليم عبد

 المرحلة الرابعة

 مكارم غسان نزهان شهاب

 المرحلة الثانية

 جهاد حميد احمد نجم

 المرحلة الرابعة

 حسين مثنى حسين علي

 المرحلة الثانية

 



 

 موقع القاعة : الطابق االول لقسم الرياضيات                                                               جامعة تكريت

 قاعة  المرحلة الرابعة                                                                    كلية علوم الحاسوب والرياضيات

  (9)رقم  قاعة                                      قسم الرياضيات

 ماجستير 13+  مرحلة ثانية 9مرحلة رابعة +  7طلبة في القاعة : عدد ال

 

اسامة اسعد حمدي محمد 

 ماهر

 مرحلة الماجستير

 داليا حسين خلف حسين

 المرحلة الثانية

 سالم ناظر عبد عساف

 المرحلة الرابعة

 

 محمد نوري نومان محمد

 مرحلة الماجستير

 

 بشتيوان صابر نوري صابر

 مرحلة الماجستير

 علي سعيد حسن لمى

 المرحلة الثانية

 يونس عباس زيدان احمد

 المرحلة الرابعة

 

 مروة ضامن سلطان جمعة

 مرحلة الماجستير

 

زهراء عثمان عبدهللا 

 عبدالرحمن

 مرحلة الماجستير

 رسل حميد عباس حسن

 المرحلة الثانية

 ميسم عنتر حاتم حماد

 المرحلة الرابعة

 

 ناصر علي مراد نزار

 يرمرحلة الماجست

 

 شهد جاسم محمود سلوم

 مرحلة الماجستير

 مرعي حسن سرمد عبدهللا

 المرحلة الثانية

 محمد عبدالرحمن حسين

 المرحلة الرابعة

 

 نور قيس محسن صالح

 مرحلة الماجستير

 

 صدى عماد رديف طالب

 مرحلة الماجستير

عبدالسالم ماجد عجمي 

 حماد

 المرحلة الثانية

 نوران عبدالحي فهد احمد

 لة الرابعةالمرح

 

نورهان عصام الدين عبدهللا 

 عزيز

 مرحلة الماجستير

 

 عبير فارس ذيبان رجب

 مرحلة الماجستير

 ليث محمد جمعة جاسم

 المرحلة الثانية

 سجى رافع قاسم صالح

 المرحلة الرابعة

 

 علي صباح صادق سلمان

 مرحلة الماجستير

 عمر رمضان علي

 المرحلة الثانية

 محمد عاصي محمد نصيف

 لمرحلة الرابعةا

 

 عمر ابراهيم خليل خلف

 مرحلة الماجستير

عبد الوهاب محمد عبد 

 الوهاب عبدالمجيد

 المرحلة الثانية

 نور علي طعمة هنيدي 

 المرحلة الثانية

 


