اسماء الطلبة المشمولين بالمراجعة ليوم األحد  2021-9-19لغرض التعهد
في كلية العلوم – جامعة تكريت

 .1ابتهال توفيق فاضل عباس الحيالي
 .2ابراهيم جنيد ابراهيم عبد البومهدي
 .3ابراهيم علي زاحم يوسف الجبوري
 .4احمد ثامر محمد طويسان الجنابي
 .5احمد عطيه حميد محمد الجبوري
 .6احمد فيصل محمد علوان العزاوي
 .7احمد وطبان مسير فرحان السعدون
 .8احمدحسن ريزه جسام/المكدمي
 .9اسراء عبد السالم ابراهيم عبدهللا الناصري
اسعد صحو كليب صالح الطائي
.10
اسعد طه حميد جاسم الدوري
.11
اسيا علي عبد السالم حمد الصميدعي
.12
اسيل اسماعيل علي جواد العزاوي
.13
افراح عبد القادر فاضل محمد الحداد
.14
الخيزران المهلب خلف سلمان الجبوري
.15
اليمان حذيفه عبدهللا محمد
.16
امنة احمد مظهر علي الدوري
.17
انعام خالد محمد عباس الحيالي
.18
انهار ربيع حسين علي التكريتي
.19
انور ايوب احمد علي الفراجي
.20
انور عبدالوهاب خلف عبدهللا البياتي
.21
ايمان سعد مجيد خضير التكريتي
.22
ايمان وليد درويش سليم التميمي
.23
ايمن احمد عيسى
.24
ايناس مالك احمد حسين المزروعي
.25
إيالف مدهللا شويخ عبيد القيسي
.26
أتين عامر حميد منصور العزاوي
.27
أحالم داود عبيد مهدي العزاوي
.28
أصالة زهير خالد شهاب مال خليل
.29
آسيا حامد محمد كاظم العزاوي
.30
بثينة عبدهللا صالح محمد
.31
بسام محمد عبدهللا نعمه الجبوري
.32
بيداء محمود علي حسين البياتي
.33
پيمان سروت علي محمد الداودي
.34
تقى محمد طيب احمد الجبوري
.35
جمال محمد قاسم بنو البياتي
.36
حسن احمد ضاري حمادي العبيدي
.37
حسين ثامر نمر عدوان الجميلي
.38
حفصه عبدالرضا عباس طعمة العباسي
.39
حمد خميس حمود حسين القيسي
.40
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حنان فائق رشيد صالح المشهداني
حنين اسماعيل رمضان علي الحساني
حيدر عصام محمود خطاب الدوري
خالد هالل جزاع خلف الجميلي
خضر جاسم خضر عباس الياس الجبوري
خيرهللا يعرب احمد عبد الناصري
دجى قصي علي حسن الخزرجي
دعاء جاسم محمد حوري الجبوري
دعاء زياد برع مهدي الجنابي
دعاء مروان علي حسن العزاوي
دنيا فوزي اسماعيل جاسم الدوري
رانية خميس نجم عبدهللا التكريتي
ربيع خميس رمضان احمد الخفاجي
رسل حسين شطب محمد االسودي
رسل هشام طه محمد التكريتي
رشا دحام حميدي حسن السامرائي
رفل ماجد مخلف حمادي العبيدي
رمضان محمد سليم عزيز العويسي
رهام حسين احمد علي السعداوي
ريم حسين ابراهيم موسى البياتي
ريم سعود عبد عزيز الدوري
ريمي مروان محمد صالح جاسم
زيدون وليد محمد عبد الوهاب الشيخلي
سارة موفق يونس عبد الباقي الجبوري
ساره سعران عبيد شاني اليعگوبي
ساره عبدهللا كامل تركي الجميلي
ساره نصير عبدالحميد عبدهللا الطائي
ساره نوري خلف شاهر السبعاوي
سامر رافع يونس فاصل السالمرائي
سدير صالح عبد االمير مهدي الزبيدي
سعد ذياب محمد عليوي الليفان
شريف نايف ابراهيم ناصر الجبوري
شفاء محمد نامس شگطي
شفيقه مرتضى عمر طعمه البلداوي
شهد سهيل حسن درويش
شهد صالح عطيه علو الجبوري
شهد طارق حمد احمد الدوري
شيماء نجم شهاب احمد الدوري
ضرغام محمد حسين حمد /الحسن
طيبه خلف محمود خلف الجبوري
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عبد الكريم صخي اكريم الجنابي
عبدالحكيم الياس خضر عبيد اللهيبي
عبدالسالم محمد ابراهيم علي الجبوري
عبدالقادر محمود جمعة احمد السامرائي
عبدهللا اياد فارس عبدهللا الدوري
عبدهللا باسم اسماعيل خلف الدوري
عبدهللا نجم عبد مهدي حديثي
عبدالوهاب محمد محمود عباس الجبوري
عبير امين مصطفى امين العبدربه
عثمان محمود علي حسين البياتي
عزت محمود جواد حنادة البواسود
عصام رعد سعد علي
علي حسين خضر محمود الحيداوي
علي عبد الحق عبد القادر عبد المجيد النجار
علي عبدهللا محمود علي الجبوري
علي فاضل يوسف احمد الجبوري
عمار عبدالخالق احمد عبدالكريم الموالي
عمر اسعيد محمد جواد العبيدي
عمر سامي بدوي جبل الجنابي
غفران عدنان جايد زيدان التكريتي
فادية محمود خلف عويد الجميلي
فارس هزاع مخلف حسن الجبوري
فراس حميد مخلف عواد المعيني
فرح مجيد توفيق خضير الدوري
فردوس نوري فياض محل الجنابي
قيصر محمود جادهللا صالح السبعاوي
لمياء خميس نايف مخلف الدليمي
ليث عبدالمطلب كاظم عزيز الخشماني
ليث هيثم خضير محمد الجبوري
مثايل ضاري رشيد خلف الجنابي
مثنى اكرم طالب مضحي النعيمي
مجيد حميد حمدان كطاع الدليمي
محمد احمد صالح محي الجميلي
محمد ادريس محمد مصلح العزاوي
محمد خالد حمد حسن الجبوري
محمد خلف احمد حبيب العنزي
محمد سامي فرحان خضير الجنابي
محمد طاهر عبدهللا عبدالرحمن الجنابي
محمد كردي عواد جنعان العياده
محمد كريم احمد صالح العزاوي
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محمود حسن محمود أرحيم الدوري
محمود عبدهللا سلطان عيسى الجبوري
مروان مجيد رشيد محمود العزاوي
مروة كريم طه يحيى الدوري
مريم سعدي مهدي حسن الدليمي
مريم طارق دحام جاسم العبيدي
مصطفى تركي دلي صالح العجيلي
مصطفى عامر ابراهيم مخلف الزناد
مصطفى محمد عيسى درويش الجبوري
مصطفى نبيل جبار علوان الخزرجي
ميس وليد شاكر عبدهللا الدوري
ميسم ياسين حمود محمد الحربي
نادية جليل ابراهيم روان النعيم
نبأ حيدر عبد اللطيف خليفة المعيني
نرجس خالد كامل تركي الجميلي
نزار مطلك حمود بخيت العباسي
نسرين احمد عبد عصمي الجنابي
داود سلمان العباسي
نور حارث ُّ
نور حسن احمد معجون التكريتي
نور زياد برع مهدي الجنابي
نور صباح سعيد جمعه الحمداني
نورا محمد نجيب احمد عبد الفتاح البلداوي
هبه محمد عبيد داود الجميلي
هدى علي محمود ابراهيم
هدى محمد مشعل حبيب الدوري
هند ظافر عبدالرزاق العزيز
هيثم حسين عبد خضر الجبوري
وجدان ابراهيم محمود عبد الدليمي
يحيى محمد جاسم هريس الخزرجي
يوسف مزاحم احمد جاسم التكريتي

