
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدور االول١٩٨٧- ١٩٨٦للعام خریجي كلیة التربیة الریاضیة 
  

 الدور  الدرجة االسم  ت
 االول ٨٥٫٧٨٨ ثیالم یونس عالوي  ١
 االول ٨٢٫٨٧٩ ریاض یونس مروكي ٢
 االول ٨٢٫٦١٢ احمد حازم احمد ٣
 االول ٨٢٫١٣٣ صالح احمد حمودي ٤
 االول ٨١٫٥١٧ رفھیثم یشوع ش ٥
 االول ٨٠٫٨٦٣ ثامر سلیمان اسماعیل  ٦
 االول ٧٩٫٢١٥ عبد الجبار عبد الرزاق حسو ٧
 االول ٧٧٫٣١١ ماجد مجید رفو ٨
 االول ٧٧٫٠٦ احمد محمد كریم ٩
 االول ٧٦٫٣٠٥ سمیرة زیا ھرمز ١٠
 االول ٧٥٫٣٩٥ اشواق حلیم جمیل ١١
 االول ٧٥٫٢٨٧ منتھى احمد محمد ١٢
 االول ٧٥٫٢٣٩ نجالء ادوار عودیشو ١٣
 االول ٧٣٫٩٨٢ شذى عباس جاسم ١٤
 االول ٧٣٫٩٧٦ عبد الرحمن عبد اهللا محمد ١٥
 االول ٧٣٫٧٨٧ احالم محمود حسن ١٦
 االول ٧٣٫٦٨٧ قاسم محمد امین ١٧
 االول ٧٢٫٥٥٣ حسین ثامر طاھر ١٨
 االول ٧٢٫٢٦٨ شكریة سعید حسین  ١٩
 االول ٧١٫٢٦٩  سلیم اھھ نك سعد اهللا ٢٠
 االول ٧٠٫٥٤٩ ماجد حامد محمود ٢١
 االول ٧٠٫٧٣٧ مقداد جرجیس فتحي  ٢٢
 االول ٦٩٫٨٢٩ سالم جبیر داؤد ٢٣
 االول ٦٩٫٦٠٥ توفیق عبد الرحمن عبد القادر ٢٤
 االول ٦٩٫٣٩١ احمد مصطفى محمد ٢٥
 االول ٦٨٫٩٧٤ سفر محمد محمد سلیم ٢٦
 االول ٦٨٫٤٦٨ رائد محمد عجیل  ٢٧
 االول ٦٨٫٢٩٩ خلیل ابراھیم درسن ٢٨
 االول ٦٧٫٨٢ نزار كمال توفیق ٢٩
 االول ٦٧٫٧٤ حامد شیت حامد ٣٠
 االول ٦٧٫٧٢٦ عصمت عیسى سعید ٣١
 االول ٦٧٫٦١٧ عبد الرزاق جالل محمد ٣٢
 االول ٦٧٫٣٣٥ عبد المنعم محمد حمزة ٣٣
 االول ٦٧٫٢٨٤ سعدون حمود خضیر ٣٤
 االول ٦٧٫٠٧٧ رة اسعد شریفامی ٣٥
 االول ٦٦٫٦٥٨ مؤید مارزینة موسى ٣٦
 االول ٦٦٫٦٤٧ امجد احمد یاسین ٣٧
 االول ٦٦٫٥٢ نجم عبد علي ابراھیم ٣٨
 االول ٦٦٫٢٤٤ سعد رشید یونس ٣٩



 الدور  الدرجة االسم  ت
 االول ٦٦٫٠٨١ فتحیي احمد مصطفى ٤٠
 االول ٦٥٫٩٥٩ زیاد شھاب حمد ٤١
 االول ٦٥٫٥٩٥ موسى عبد الحسین شاكر ٤٢
 االول ٦٥٫١٨٩ عماد عبد اهللا نجم  ٤٣
 االول ٦٥٫١٦٢ رعد یعقوب عزو  ٤٤
 االول ٦٥٫١٢٣ ناجي ھاشم قدوري  ٤٥
 االول ٦٤٫٩٣٨ نصر الدین محمد ابراھیم ٤٦
 االول ٦٤٫٨٠٣ احمد سلطان حادي ٤٧
 االول ٦٤٫٣٩٥ اثیر ذنون یونس ٤٨
 االول ٦٤٫١٠٥ احمد صابر معروف ٤٩
 االول ٦٣٫٨٣٩  محمد جوادعمار ٥٠
 االول ٦٣٫٨١٤ مشیر محمد مصطفى ٥١
 االول ٦٣٫٦٧١ ھذال عواد حمادي ٥٢
 االول ٦٣٫٣٩٣ ثابت حامد محمود ٥٣
 االول ٦٢٫٨٩٤ فاروق جاسم محمد ٥٤
 االول ٦٢٫٥١٥ مقداد یونس ابراھیم ٥٥
 االول ٦٢٫٥٠٧ محمود محمد سعدون ٥٦
 االول ٦٢٫٢٠٦ ایتان مجید عبد اهللا ٥٧
 االول ٦١٫٦٨ عماد محمود حسن ٥٨
 االول ٦١٫٥٨٤ خوشناو حسن سعید ٥٩
 االول ٦١٫٤٤٦ منھل سالم نوري الصراف ٦٠
 االول ٦١٫٣٥٩ احمد سلمان خضیر ٦١
 االول ٦٠٫٩١١ صالح حسن صالح ٦٢
 االول ٦٠٫٩٠٢ امل روفائیل توما ٦٣
 االول ٦٠٫٨٦٣ اسامھ محمد عزیز ٦٤
 االول ٦٠٫٤٣٧ رافد حنا یلدا ٦٥
 االول ٥٩٫٨٨٧ علي جاسم محمد ٦٦
 االول ٥٨٫٤٦١ سالم حمید خضر ٦٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الثاني الدور ١٩٨٧- ١٩٨٦للعام خریجي كلیة التربیة الریاضیة 
  

 الدور  الدرجة االسم  ت
 الثاني  ٧١٫١٧٦ عبد الوھاب بشیر ولي ١
 الثاني  ٧١٫٠٨٤ اسامة محمد علي ٢
 الثاني  ٧٠٫٦٧٧ عبد السالم محمد سعید ٣
 الثاني  ٧٠٫٢٩٨ نوري زینل فتاح ٤
 الثاني  ٦٩٫٨١٤ محمد نعیم محمد  ٥
 الثاني  ٦٩٫٤١٧ شاكر محمود حسین ٦
 الثاني  ٦٩٫٣١١ ایھاب سعید محمد ٧
 الثاني  ٦٩٫٢٣٩ احمد صباح قاسم ٨
 الثاني  ٦٩٫١٨٤ احمد ذنون محمد ٩
 الثاني  ٦٨٫٧٨٥ مشتاق ھاشم یاسر ١٠
 الثاني  ٦٧٫٩٤٨ فالح طھ عبد ١١
 الثاني  ٦٧٫٣٥٢ احمد طاھر قادر  ١٢
 الثاني  ٦٧٫٠٦١ علي عبد الواحد عولد  ١٣
 الثاني  ٦٦٫٩٩ ایاد الیاس خضیر ١٤
 الثاني  ٦٦٫٥٦٧ مھدي كریم حسین ١٥
 اني الث ٦٦٫٤٠٨ جنكیز صالح مصطفى ١٦
 الثاني  ٦٦٫٢٦٤ رامي ذنون عبد الرحمن ١٧
 الثاني  ٦٦٫١١ رومیل اوس جنید ١٨
 الثاني  ٦٥٫٧٤ جندي حسین عمو ١٩
 الثاني  ٦٥٫٥٨٦ ھادي رمضان جراد ٢٠
 الثاني  ٦٥٫٤١ علي عبد الصاحب جعفر ٢١
 الثاني  ٦٥٫١١٩ محمد صالح بكر سعید ٢٢
 الثاني  ٦٤٫٨٤٤ رعد حسن ددو ٢٣
 الثاني  ٦٤٫٤٥٨ قاھر نایف عایش ٢٤
 الثاني  ٦٤٫٤٨٧ عدي احمد محمد ٢٥
 الثاني  ٦٤٫٣٣٦ خالد محمود یونس ٢٦
 الثاني  ٦٤٫٣٠٥ حازم محمد علي قدو ٢٧
 الثاني  ٦٣٫٩٧٤ صباح حسن جواد ٢٨
 الثاني  ٦٣٫٩٦٥ مثنى نذیر داؤد ٢٩
 الثاني  ٦٣٫٩٤٨ عمار احمد علي ٣٠
 الثاني  ٦٣٫٨٣٦ ف عبد اهللا محمد یوس ٣١
 الثاني  ٦٣٫٦٣٢ صفوك حمید سلمان ٣٢
 الثاني  ٦٣٫٥٨ محمد مرعي علي ٣٣
 الثاني  ٦٣٫٣٣٩ منیر یوحنا مكو ٣٤
 الثاني  ٦٢٫٤٣١ نجاح عزو كوركیس ٣٥
 الثاني  ٦٢٫٣٩٥ معن ابراھیم رمضان  ٣٦
 الثاني  ٦٢٫٢٢١ لقمان سعید صالح ٣٧
 اني الث ٦٢٫١٩٢ محمد نوري داؤد ٣٨
 الثاني  ٦١٫٩٩٥ حازم محمد عباس  ٣٩



 الدور  الدرجة االسم  ت
 الثاني  ٦١٫٩٧١ حمزة عبد الكریم خضر ٤٠
 الثاني  ٦١٫٦٨٦ لؤي بشیر ابراھیم ٤١
 الثاني  ٦١٫٤٦٩ صالح محمد حسین ٤٢
 الثاني  ٦١٫٤١٩ بشار عبد الحسین ھاشم ٤٣
 الثاني  ٦١٫٢٤٨ علي حسان حسون ٤٤
 لثاني ا ٦١٫٠٣٩ عبد السالم محمود عجیل ٤٥
 الثاني  ٦٠٫٩٨١ عادل معیوف علي ٤٦
 الثاني  ٦٠٫٩٢٨ سالم حسین محمد ٤٧
 الثاني  ٦٠٫٣٠٢ صباح نوري محمد  ٤٨
 الثاني  ٦٠٫٠٧٨ خالد مال اهللا بالل  ٤٩
 الثاني  ٦٠٫٠٠٣ سلیمان داؤد یاسین ٥٠
 الثاني  ٥٩٫٥٠٦ فاضل ھادي عباس ٥١
 ني الثا ٥٨٫٤٣٧ نامق جالل عبد القاسم ٥٢
 الثاني  ٥٨٫٣٠٣ ابراھیم اسماعیل عبد الرحمن ٥٣
 الثاني  ٥٧٫٩٥٢ شھیر وھبي مجید ٥٤
 الثاني  ٥٧٫٤٣٥ موفق نوري سعید ٥٥
 الثاني  ٥٧٫٢١٤ رزكار ظاھر طھ ٥٦
 الثاني  ٥٧٫٠٥٥ خالد نجم عبد اهللا  ٥٧
 الثاني  ٥٧٫٠١٩ برھان فریق صالح ٥٨
 الثاني  ٥٦٫٨٣ نصر محمود حسن ٥٩

 


