
  6102-6102أسماء الطلبة الخرٌجٌن للعام الدراسً 

 الرٌاضٌاتكلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  قسم  –جامعة تكرٌت 

 الصباحٌةالدور االول الدراسات 

 التسلسل معدل اسم الطالب الرباعً ت
 االول 36.69 زهار شرٌف اصلبً فٌاضا  .0

 الثانً 82.88 جنان رٌاض توفٌق حسٌن  .6

 الثالث 89...8 سلٌمان محمد عبد عباوي  .9
 الرابع 86.332 عمر جمال عطشان ضاري  .4
 الخامس 80.209 عبد هللا احمد هزاع سمٌر  ..
 السادس 80.969 رصٌد خلف محمد حمد  .2
 السابع 81.460 رحاب صابر عواد خضر  .2
 الثامن  23.8.2 هادي نامس انصٌف هسمٌ  .8
 التاسع 23.400 خزعل دحام ذٌاب خزعل  .3

 العاشر  23.602 جسوم مهديجاسم فاضل   .01
 الحادي عشر 28.623 توانا مهدي علً محمد  .00
 الثانً عشر 28.626 هسراء نامس حسن خسارا  .06
 الثالث عشر 22.243 سعد هادي محمد نصٌف  .09
 الرابع عشر 22.693 هوازن عٌسى رزوقً ابراهٌم  .04
 الخامس عشر 22.22 حسٌن عبد عباس هرقٌ  ..0
 السادس عشر 22.693 سٌل محمود ٌوسف محمدا  .02
 السابع عشر 22.090 زكً مجٌد عبد هللا هسار  .02
 الثامن عشر 824..2 سفٌان غازي سعٌد احمد  .08

 التاسع عشر 206..2 روكان غرٌب احمد هرند  .03
 العشرون .98..2 عبد الرحمن عبد هللا إبراهٌم حسٌن  .61
 الحادي والعشرون 29.819 سٌف سرحان محمد سرحان  .60
 الثانً والعشرون 29.624 زعٌان احمدسراء مصطفى أ  .66
 الثالث والعشرون 16..26 سماء محمد صالح شكريا  .69

 الرابع والعشرون 26.642 هناء جاسم محمد حسٌن  .64
 الخامس والعشرون 26.669 بالسم صبري عبد االله هبثٌن  ..6
 السادس والعشرون 20.223 احمد عباس جسام محمد  .62
 السابع والعشرون 60..20 مشتاق جاسم محمد حسٌن  .62
 الثامن والعشرون 21.880 سفٌان عجٌل مطشر متعب  .68
 التاسع والعشرون 23.494 سجى عادل حمٌد مخلف  .63
 الثالثون 22..22 متعب سراج مزهر عبد هللا  .91
 الحادي والثالثون 22.438 عثمان محمود علوان حسٌن  .90
 الثانً والثالثون 24.133 ٌمان حماد محً محمودا  .96
 الثالث والثالثون 29.346 شاكر محمود أسراء هاشم  .99
 الرابع والثالثون 29.130 لى عادل ساهً حسنر    .94



 الخامس والثالثون 26.324 فٌاء فاٌق سعدون جدٌعا  ..9
 السادس والثالثون 26.040 بالل عبد الصمد إسماعٌل إبراهٌم  .92
 السابع والثالثون 3.226. رؤى ٌاسر محمد خلف  .92

 الثامن والثالثون 3.214. عمر محمد طه محمود  .98

 التاسع والثالثون 3.624. إسماعٌل غانم حسٌن علً  .93
  

 

 

 

 

 

 

 

 


