
 21/9/2021اسماء الطلبة المشمولين بالمراجعة ليوم الثالثاء الموافق 

 جامعة تكريت - لغرض التعهد في كلية العلوم

   

 
 

 روى نوري تركي حمد الجبوريأ  .1

 بتسام سعدي محمد عطيه الخزرجيا  .2

 برار علي حمادي تركي الكرغوليا  .3

 برار كريم ضاري خلف الجبوريا  .4

 ابراهيم عوض الجبوريبراهيم نايف ا  .5

 بوبكر محمود محمد داود السامرائيا  .6

 حمد اسماعيل حسن عبد هللا الجبوريا  .7

 حمد حاجم سلطان عجيل الدليميا  .8

 حمد رياض عيسى خلف الصميدعيا  .9

 حمد صالح سمير جاسم الفهداويا  .10

 حمد ظافر صبار عطية الطائيا  .11

 حمد عامر رجب محمد الدوريا  .12

 الرحمن الجنابيحمد عبد الحق احمد عبد ا  .13

 حمد عكله صالح علي الجبوريا  .14

 حمد مجيد حميد علي التكريتيا  .15

 ريج سامي سالم محمد الجنابيا  .16

 ريج مظهر خلف عبدهللا الجبوريا  .17

 زهر ثاير غيدان كاظم السعيديا  .18

 سامه احمد محمد عطيه اللهيبيا  .19

 ساور عمار فيصل عبد الدوريأ  .20

 سماء سلطان محمد فاضل الدوريا  .21

 البطاويسماء منذر محمد سلومي أ  .22

 سماعيل فراس سامي محمد الناصريا  .23

 سيا اسامه كامل شطيب الراويا  .24

 سيل محجوب فارس حسن العزاويا  .25

 صاله نضير سرحان ذياب /ذيابا  .26

 العيساويطياف صالح حسن محمود ا  .27

 فنان خالد ثابت خالد سلمانا  .28

 مل عايد فهد عبدهللا الطائيا  .29

 مل عايد فهد عبدهللا الطائيأ  .30

 منه اياد حميد مجيد الخشمانيا  .31

 مير بشير ابراهيم رجب الحبوريا  .32

 ميرة حسن عاصي مجول الناصريأ  .33

 نور عبدالغني محمود خلف الجبوريا  .34

 يات جاسم محمد مجيد جافا  .35



 يات سامي عمر محمد تكريتيا  .36

 ية واثق نعمة حمد التكريتيآ  .37

 يالف احمد طه احمد الجبوريا  .38

 عواد الناصرييالف رياض ناظم ا  .39

 يمان احمدناجي محي حبيبا  .40

 يمان سوري هنوني هزاع العزاويا  .41

 يناس ثامر محمد طويسان الجنابيا  .42

 يه زياد حميد مخلف الناصريآ  .43

 اسم عيدان خلف محمود البياتيب  .44

 اسم عيدان خلف محمود البياتيب  .45

 اسم محمد لطيف سالم الجبوريب  .46

 ان نعمان حسين عطيه الجبوريب  .47

 تول خليل بنيان نواف الدليميب  .48

 راق حكمت علوان كريم الكالبيب  .49

 شار محمد جاسم حمادي الجنابيب  .50

 لبشير محمد عبدالخالق حميد مجيد الخزرجيا  .51

 نواف فارس الحياني الل حامدب  .52

 الل سعد مطلك حميد المزروعيب  .53

 يداء عدنان جاسم عويد العزاويب  .54

 حسين محمد رجب حمود السامرائيت  .55

 سنيم ماجد احمد صالح الدليميت  .56

 قوى بابان عبدهللا سلمان الجبوريت  .57

 قوى علي حسين نصيف الزبيديت  .58

 ولين خالد ابراهيم محمد البياتيت  .59

 يما قصي حاتم عبدهللا الجبوريت  .60

 ابت محمد هديب نجم العبيديث  .61

 يهان حمد صالح حمادي الجبوريج  .62

 يهان هالل مبروك حبل الشمريج  .63

 الطائيارث مثنى حمدي مهدي ح  .64

 سام اسماعيل غزال عبد المشهدانيح  .65

 سام محمد حسين حسن التميميح  .66

 سام محمد سعيد حسين مرعي الجبوريح  .67

 سن ابراهيم صالح حمد الجبوريح  .68

 سن محمود حسن رشيد الونداويح  .69

 لحسين طالل عبد الجبار عبود النيسانيا  .70

 فصه يقضان اسماعيل قدوري الدوريح  .71

 مزه غسان حسين علي الحسانيح  .72

 عدنان حسن خليل الزيدينين ح  .73

 نين فهمي مجيد سلمان الدوريح  .74

 اليا محمد بدر كنوش العزاويد  .75

 اليا ياسين طريد كردي الجنابيد  .76



 عاء أحمد حسن إسماعيل الكيالنيد  .77

 عاء حمود صالح محي الجميليد  .78

 الجبوريعاء مشعان رميض حماده د  .79

 الل جاسم محمد الطيف الدوريد  .80

 كرى عيسى راشد برجس الجنابيذ  .81

 حمزة البياتي جاء محمد غنير  .82

 حاب نبيل حسين احمد العزير  .83

 شا سحاب عداي محيميد الخزرجير  .84

 غد ابراهيم جدوع عبدهللا العباسير  .85

 غد احمد علي شهاب المال خليلر  .86

 غد زياد سليمان محمد خالد عبد الجبار الدليمير  .87

 غدة نصيف جاسم محمد الحبابير  .88

 فد علي رفيق حسين البياتير  .89

 فل حكمت ابراهيم ارحيم اللهيبير  .90

 فل مصطفى طعمه بكر الجبورير  .91

 ند عناد يحيى محمد العزاوير  .92

 وان حسن محمدعمرر  .93

 وايه محمود حميد خليل الجبورير  .94

 ؤى سمير مدحت سعيد العزاوير  .95

 واثق نعمة حمد الموسى فرج ويدةر  .96

 يام امين صالح لفته السامرائير  .97

 يم فيصل نجم عبد العزاوير  .98

 يم ممدوح هوير كردي الجنابير  .99

 يم ياسر زكي عبد الكريم الشكرجير  .100

 يهام حسين علي حسينر  .101

 هراء بسيم صباح اسماعيل الغفرانيز  .102

 هراء تورهان وهبي احمد اقصوز  .103

 يدون شاكر عيسى علي الجبوريز  .104

 ينب اسكندر محمود احمد البياتيز  .105

 ينب عبدالرحمن حمادي مهدي الجنعانز  .106

 الخالديينب فؤاد سعدهللا محمد ز  .107

 ينه أحمد ابراهيم احمد السامرائيز  .108

 ينه ارشد روكان صالح البياتيز  .109

 العجيلياجر ادريس عبدالرحمن حسين س  .110

 اجر عبود هزبر محمد المزروعيس  .111

 ارة ساجد توفيق ابراهيم السامرائيس  .112

 ارة عبدالمرتاح خيرهللا ابراهيم الموسويس  .113

 اره حكمت علوان كريم الجبوريس  .114

 اره خالد حبيب حميد الصالحيس  .115

 اره مانع ابراهيم محمد الصميدعيس  .116

 اره موسى محمود مربط الجبوريس  .117



 بأ ماهر خلف أبراهيم الجنابيس  .118

 جى تركي مجيد عناك الجواريس  .119

 جى وهيب لفته فارس الجواريس  .120

 حر فيصل شالش خلف الجبوريس  .121

 حر موفق محي حميد الدوريس  .122

 رى صفوان عزالدين عارف الدوريس  .123

 الفه محمد عمر شريف التكريتيس  .124

 لوان محمد مهدي صالح التميميس  .125

 ناء إبراهيم حسين محمد الجبوريس  .126

 ندس هيثم صالح مهدي القلعاويس  .127

 اسود الجبوريهى فرج عليان س  .128

 يف الدين كامل علوان حسن النيسانيس  .129

 يف عبداللطيف محمد عبدالقهار السامرائيس  .130

 عيب جهاد مسلم دغيم العانيش  .131

 هد اديب احمد خطاب الزبيديش  .132

 هد ثائر ضامن عباس الحديثيش  .133

 هد حامد عبد امين الدوريش  .134

 هد عبد الرزاق علي حسين الجرمليش  .135

 وكت فائق رشيد صالح المشهدانيش  .136

 يرين جبار علي شالل الكرويش  .137

 يماء محمد عياش عبدهللا الجبوريش  .138

 دى طالل علي طه التكريتيص  .139

 فا فاروق عبد اللطيف ابراهيم السلمانيص  .140

 ميم عبد األمير حمد هدوه الزبيديص  .141

 هيب وعد عكله موسى الجبوريص  .142

 حى احمد صابر عبد العزيز الرفاعيض  .143

 حى جمال صالح مخلف العبيديض  .144

 ه شتيوي عبد مطر الجوعانيط  .145

 ائشه صالح عزيز خضر الدوريع  .146

 بدالعزيز علي احمد حسن المشهدانيع  .147

 بدهللا زياد جبر خليفة الناصريع  .148

 بدهللا فاروق يحيى مهدي الطائيع  .149

 ثمان خلف زيدان علوان الجبوريع  .150

 ذراء حقي اسماعيل جاسمع  .151

 لعزاويا  .152

 هذال االحبابي لي ثامر احمدع  .153

 لي خيرهللا أحمد اكريم الدوريع  .154

 سعيد العزاويلي سمير مدحت ع  .155

 عمرالخسارهلي عدنان خطاب ع  .156

 لياء لطيف محمود حمد الجبوريع  .157

 لية حسين أحمد حسن الجبوريع  .158



 مار محمد عبدهللا خضر البياتيع  .159

 يسى محمد كردي رمضان الجبوريع  .160

 سان محمد دحام دغيش العيساويغ  .161

 فران مظهر خلف ذيب الجداديغ  .162

 اطمة الزهراء عماد صالح محمد التكريتيف  .163

 اطمة قاسم شعبان عبود  المزروعيف  .164

 اطمه ستار عبد الجبار مصرع الشطراويف  .165

 رح عامر نصيف جاسم التكريتيف  .166

 رح فائق عبدالجبار شكر العزاويف  .167

 ردوس علي أحمد خلف الدليميف  .168

 مال الطيف عزاوي زناد النيسانيك  .169

 بنى عامر محمد جاسم الطائيل  .170

 بنى عبد الستار حبيب جاسم النعيميل  .171

 يث محمد طه عبدهللا الجبوريل  .172

 ينا حكمت علي فياض المحمديل  .173

 ينا نجاح طه بكر القاسميل  .174

 يندا علي عباس فتاح كركشل  .175

 ينه ثامر خماس احمد المشهدانيل  .176

 ثنى مطشر جغيف الناصريم  .177

 حمد جميل احمد حمادي الجنابيم  .178

 حمد خالد أحمد حسن الجميليم  .179

 حمد يوسف ذنون ابراهيم المعماريم  .180

 روان صباح مهدي جرو الدليميم  .181

 روج احيم اسماعين عبد الصاحب الداوديم  .182

 روه سالم يوسف هيالن العباسيم  .183

 روه عدنان حسن محمود هويرم  .184

 روه فرحان احمد عبد العيساويم  .185

 ريم خالد بتال عبد الشمريم  .186

 ريم ساجد توفيق ابراهيم السامرائيم  .187

 حسين الجبوريصطفى خلف سليمان م  .188

 صطفى سمير مدحت سعيدم  .189

 صطفى عبد المجيد عبد الكريم نصيفم  .190

 عاذ محمد شكر محمود الحبابيم  .191

 عد اسعد عبد صالح عبدم  .192

 نار عبد صالح حسن الجبوريم  .193

 نةهللا جمال احمد حميد الحديثيم  .194

 نصور جمعه صالح حسين الجبوريم  .195

 هل احمد كيتو موسى السويفيم  .196

 ذيبان االيوبيلمهند جمال مولود ا  .197

 وج احمد خيرو عمر التكريتيم  .198

 وسى عبدالرزاق احمد رديني العباسيم  .199



 ياده صالح الدين ترف حبيب الجبوريم  .200

 يس الريم محمد بدر كنوش العزاويم  .201

 يسم سعيد هويسان متعب الجنابيم  .202

 اديه جبار عويد طالل العانين  .203

 اريمان محمد جاسم حمادي الجنابين  .204

 اهد داود فاضل داود النعيمين  .205

 بأ عبدهللا عزاوي رشيد الحمدانين  .206

 براس علي احمد خلف الدليمين  .207

 جمه حمد مشحن حمد الجنابين  .208

 رمين عبد الجليل حسن علي السامرائين  .209

 زهان أحمد ياسين عبد العيثاوين  .210

 صير نجم عبدهللا خضر الدورين  .211

 ضال احمد عسكر عبدهلل الجبورين  .212

 ور ابراهيم صالح علي العباسين  .213

 ور حامد ابراهيم باييز الحديثين  .214

 ور عبدالرزاق حسن عياش الحرباوين  .215

 ور محمد ابراهيم محمد السامرائين  .216

 ور محمد جميل محمد العجيلين  .217

 ور محمود احمد سمين البياتين  .218

 ور محمود حديس جاسم الجميلين  .219

 الحرباويور هاتف فاضل طعمه ن  .220

 ورستارعبدالجبار مصرع الشطراوين  .221

 وره قاسم خضير درويش المكدمين  .222

 يران ثائر كليب مطلك الحيدرين  .223

 حارث عبدالمطلب محمد الراوي اجره  .224

 اجر سعد محمد عماش البومهديه  .225

 بة عزالدين محمد جواد العاصيه  .226

 به سعد عسل محمود الجبوريه  .227

 به ناظم مجباس فياض الحمدانيه  .228

 جران سعد عسل محمود الجبوريه  .229

 دى عبدالهادي حسين جاسم الجبوريه  .230

 دى ناهي أكريم زبار الجنابيه  .231

 دير نزار نعمان إسماعيل التكريتيه  .232

 ديل لطيف ياسين احمد النيسانيه  .233

 ديل ياسين ابراهيم احمد التميميه  .234

 شام صباح فيحان محمود الدوريه  .235

 شام فاضل محمد جاسم االحبابيه  .236

 ند سعد مهدي حسن الدوريه  .237

 ند محمد خليل سبهان المفرجيه  .238

 وازن مولود ياسين زهو الدوريه  .239

 يثم خضر محمد حسين الجبوريه  .240



 داد يوسف علي مصلح الجبوريو  .241

 ديان علوان خلف عطاهلل الجبوريو  .242

 رود خضير جاسم محمد العبيديو  .243

 سام عبد الكريم حسن علوانو  .244

 سام فارس احمد حمود البوحمودو  .245

 ليد خالد جاسم محمد الجبوريو  .246

 هج موفق صباح شعيب العزاويو  .247

 ئام سعيد صالح  حبيب السامرائيو  .248

 سرى صباح عليوي ناصر الطربوليي  .249

 وسف صالح محمد رشيد النعيميي  .250

 


