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  جامعة تكريت

 كلية اهلندسة 

 قسم اهلندسة الكهربائية
(1قاعة رقم )  

 أدًد زشُد يدغش يهُد تذسٍُ دًدٌ كىزاٌ عبد هللا دبُب

 أدًد طاهس أدًد يسوة عًاد دمحم زشاد دمحم دسٍُ كاظى

 ثسي اسًاعُم خهُم يهدٌ شري عبد انسشاق عبد انذًُد يُصىز عهُىٌ عهٍ

 جُهاٌ عهٍ عباض عاصى عبد انكسَى شذاذة َىز أدًد إبساهُى

 دازث يثًُ ابساهُى عبد هللا بدزاٌ يطس َىز دسٍُ جاسى

 زَا عبد انهطُف صانخ عهٍ عادل زافع عبدانسالو والء اندٍَ يصهس شاهس

 سازة فائك عبد هللا عهٍ كاظى خهف 

 سذس دافع عصاوٌ عهٍ َىسف دسٍ 

 



  جامعة تكريت

 كلية اهلندسة 

 قسم اهلندسة الكهربائية
(2قاعة رقم )  

 سهُم يذًىد عبدهللا دسٍُ عهٍ دمحم دسٍ 

 شري هُالٌ سعُد فاطًت زشُد أدًد دايد عبد انمادز دًد

خانص يذُسٍ دمحم دسٍُ جًعت سهُى  صفاء ثايس دىاض 

دسٍُزواء جاسى   ضُاء شكس دًىد يهُد عدَاٌ عىَد 

 يثًُ ادًد يسهظ َضال زشُد سعُد سكُُت خصعم صانخ

 دمحم أدًد خهف فهد هاشى زشولٍ سًاح خُسهللا ثابت

 دمحم دًد دخُم ابتساو كايم َجى عبد هللا سعد شكٍ

 يذًىد ونُد خاند سعد جشعى دنف عبد هللا صانخ يهذاٌ

 



 

 

 اريج غانم قدوري

 مريم جميل ابراهيم  

 

 سعد احمد حسن 

 حسان محمد حمود 

 سارة فالح حسن 

 سعاد حسين احمد 

 شهلة اكرم مصطفى 

 فاروق هاشم حسين  

 محمد حسن محمد 

 احمد نبيل احمد 

 نبراس ناظم خلف 

 هدى عاصي دهام

هيرو عبد الكريم سيف  

 الدين

 ارام نوزاد علي 

 براء ارحيم جاسم 

 حنان حمود صالح

 سارة فرج ياسين 

عبد الجبار خضر عبد  

 الجبار

ليلى طلعت قادر  

 اسماعيل 

 محمد عزيز سليمان 

 موفق خلف سليمان

 نور ميسر حمود 

 هدى ناجي رشيد 

                  مدخل القاعة
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