
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    الدور االول١٩٨٩ - ١٩٨٨للعام خریجي كلیة التربیة الریاضیة 
 الدور  الدرجة االسم  ت
 االول ٨٥٫١٣٨ ثائر غانم حمدون ١
 االول ٨١٫٥٤١ خالد محمد داؤد  ٢
 االول ٨١٫٢٠٧ ضیاء زكي ابراھیم ٣
 االول ٨٠٫٨٨٨ احمد عبد الغني طھ ٤
 االول ٨٠٫٣٩٧ ب سالم ذنون صھی ٥
 االول ٨٠٫١٣٢ امال نوري بطرس ٦
 االول ٧٨٫٠٢٦ زیاد طارق حامد ٧
 االول ٧٧٫٣٨٨ طارق حسین محمد صالح ٨
 االول ٧٦٫٢٩٣ عصام محمد عبد الرضا ٩
 االول ٧٥٫٥٠٢ علي ھادي غلوم  ١٠
 االول ٧٥٫٣٦ صباح نور الدین صابر ١١
 االول ٧٤٫٩٥٤ نواف ابراھیم علي ١٢
 االول ٧٤٫٧٣٥ جالل حسن سلیمان ١٣
 االول ٧٤٫٤٥٦ طالل ھادي مجید  ١٤
 االول ٧٤٫٣٥٦ عبد اهللا ابراھیم محمود  ١٥
 االول ٧٣٫٩٤٢ صبحي طیب ایبو ١٦
 االول ٧٢٫٥٠٣ وضاح طھ حمو ١٧
 االول ٧٢٫٤٩٩ ظافر عبد المنعم  فاضل  ١٨
 االول ٧١٫٦٠٧ جاسم حمدان سعید  ١٩
 االول ٧١٫٣٣ سلیمان مصطفى عباس  ٢٠
 االول ٧١٫١٢٤ سعد ابراھیم احمد ٢١
 االول ٧١٫٠٨٣ ریاض یوسف عبد المسیح ٢٢
 االول ٧٠٫٩٣٢ ھدى سامي اسحق ٢٣
 االول ٧٠٫٥٣١ موفق محمد علي احمد ٢٤
 االول ٧٠٫٤٥٣ محمد حسن عبد اهللا  ٢٥
 االول ٧٠٫٤٠٢ احمد محمد سلمان  ٢٦
 االول ٧٠٫٢٤٦ دینا سالم اسحق ٢٧
 االول ٧٠٫٠٥١ بشرى رمضان محمد  ٢٨
 االول ٦٩٫٨٧٤ بدران عباس بدر  ٢٩
 االول ٦٩٫١٦٤ خالد اسماعیل محمد  ٣٠
 االول ٦٨٫٩٣٧ غسان محمد طھ ٣١
 االول ٦٨٫٨٥٩ سھام حسین جمیل ٣٢
 االول ٦٨٫٥٦٢ یحیى كنعان نایف ٣٣
 االول ٦٨٫٢٠٦ ادیب عبد االحد سیدا ٣٤
 االول ٦٨٫٠١٣ ونس عليجمعھ ی ٣٥
 االول ٦٧٫٩٥ ناصح محمد امین  ٣٦
 االول ٦٧٫٧٢٣ خضیر یونس احمد  ٣٧
 االول ٦٧٫٤٣٥ اسامھ عبد الفتاح حامد  ٣٨
 االول ٦٧٫٠٨٩ صباح محمود حامد ٣٩
 االول ٦٦٫٩٥٦ عبد السالم محمد جاسم ٤٠



 الدور  الدرجة االسم  ت
 االول ٦٦٫٧٠٨ حسیب متي ھرمز ٤١
 االول ٦٦٫٦ عبد اهللا احمد محمد  ٤٢
 االول ٦٦٫٢٣٦ حسن ھاشم یونس  ٤٣
 االول ٦٦٫١١١ ذنون عزت یوسف  ٤٤
 االول ٦٥٫٨٢٢ رافع نافع علي  ٤٥
 االول ٦٥٫٧٩٤ نعمان علي عمر  ٤٦
 االول ٦٥٫٥٩٣ ماھر تحسین قرني ٤٧
 االول ٦٥٫٥٨ عزیز ایشو حنا  ٤٨
 االول ٦٥٫٤٦٩ نشأت محمد نجیب ٤٩
 االول ٦٥٫٤٣ زیاد ھاشم خلیل ٥٠
 االول ٦٥٫٢٦٣ صفوان عبد اهللا محمود ٥١
 االول ٦٥٫١٧٩ قحطان عبد الجبار یاسین ٥٢
 االول ٦٥٫٠٤٦ صالح محمد امین  ٥٣
 االول ٦٤٫٩٣ جاسم محمد علي یوسف ٥٤
 االول ٦٤٫٨٥٦ راكان عبد اهللا صالح ٥٥
 االول ٦٤٫٨٠٢ علي حسن عمر  ٥٦
 االول ٦٤٫٧٤ معن نور الدین یونس ٥٧
 االول ٦٤٫٤٥٨ سرود رفیق مصطفى  ٥٨
 االول ٦٤٫٤٣ امجد عبد السالم محمود  ٥٩
 االول ٦٤٫١٠٦ فواز فاضل علي  ٦٠
 االول ٦٣٫٩١ عادل محمد عبود ٦١
 االول ٦٣٫٧٤٧ فیصل یحیى قاسم  ٦٢
 االول ٦٣٫٣٧ محمد حازم خضیر  ٦٣
 االول ٦٣٫٣١٩ باسل مروكي منصور ٦٤
 االول ٦٢٫٧٨٥ هللا عبد اهللا صابر عبد ا ٦٥
 االول ٦٢٫٧٢٤ قیس محمد امین صالح  ٦٦
 االول ٦٢٫٣٨٥ یعرب عبد الرزاق مصطفى  ٦٧
 االول ٦٢٫١٢٤ خولة محمد حسن ٦٨
 االول ٦١٫٩٨٣ محمد شوكت محمد خالد ٦٩
 االول ٦١٫٣٠٥ خطاب ابراھیم رجب  ٧٠
 االول ٦١٫٠٦ مؤید عبد الجبار سلطان  ٧١
 االول ٥٩٫٤٣ سالم یاقو ایشو  ٧٢
 االول ٥٩٫٣١٩ ھاني محمود احمد  ٧٣
 االول ٥٩٫٠٦٥ عز الدین سلیمان حسین  ٧٤
 االول ٥٨٫٧ موسى الحاج ابراھیم  ٧٥
 االول ٥٨٫٥٣٦ نشوان ذنون حسن  ٧٦
 االول ٥٧٫٠٣٨ فرمان شكري عبد الرحمن ٧٧

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  
    الدور الثاني١٩٨٩ - ١٩٨٨للعام خریجي كلیة التربیة الریاضیة 

  
 الدور  الدرجة االسم  ت
 الثاني  ٧٢٫٨٤٤ مؤید احمد سلمان  ١
 الثاني  ٧١٫٧٠١ شامل طلیع یحیى ٢
 الثاني  ٧١٫٥٦٩ شوان خا لد عبد الواحد ٣
 الثاني  ٧١٫٢٦ ھشام محمود ایوب ٤
 الثاني  ٧١٫١٩٤ شاخوان مجید كریم  ٥
 الثاني  ٧٠٫٣٣٣ خضر احمد مال ٦
 الثاني  ٧٠٫١٧٧ طھ قاسم یحیى ٧
 الثاني  ٦٩٫٦٦٨ نشوان محمد حسین ٨
 الثاني  ٦٩٫١٢٥ شورش محمد حسن ٩
 الثاني  ٦٨٫٦٨٣ افراح عبد الخالق یحیى ١٠
 الثاني  ٦٨٫٥٩٧ غالب رشید محمد امین ١١
 الثاني  ٦٨٫٤٨٤ عادل اكبر حمید ١٢
 لثاني ا ٦٨٫٤٥٣ لیث اسماعیل حسین ١٣
 الثاني  ٦٨٫٠٣١ مؤید محمود محمد  ١٤
 الثاني  ٦٦٫٩٢٥ سامي سعید اسماعیل ١٥
 الثاني  ٦٦٫٩١٥ فؤاد جبرائیل میكائیل ١٦
 الثاني  ٦٦٫٨٤٥ عزالدین محمد جمعة ١٧
 الثاني  ٦٦٫٥٥٦ عدنان حوران یونس ١٨
 الثاني  ٦٦٫٤٣ رضوان حمید جمیل  ١٩
 اني الث ٦٦٫٤٢ سعید نوري محمد ٢٠
 الثاني  ٦٦٫٣٦ ناطق الیاس داؤد ٢١
 الثاني  ٦٦٫٣١٨ عزالدین عسكر جالل ٢٢
 الثاني  ٦٦٫١٣٨ احمد محمود سعید ٢٣
 الثاني  ٦٥٫٩٣ احمد شھاب احمد ٢٤
 الثاني  ٦٥٫٧٦٩ خوشابا یلدا كوركیس ٢٥
 الثاني  ٦٥٫٧٦٤ جیا شفیق محمد ٢٦
 الثاني  ٦٥٫٧٥٤ طالل حمید مجید ٢٧
 الثاني  ٦٥٫٧٥ د غبیني سلیمان احم ٢٨
 الثاني  ٦٥٫٥٤١ ابراھیم محمد عبود ٢٩
 الثاني  ٦٥٫٢٩٣ سلیمان عبد اهللا اسماعیل ٣٠
 الثاني  ٦٥٫١٥٥ بیمان طھ محمد امین ٣١
 الثاني  ٦٥٫١٠٤ فخري محمد یونس ٣٢
 الثاني  ٦٥٫٠٥٩ رائد عبد الجواد بشیر ٣٣
 الثاني  ٦٥٫٠٣٣ یاسین عباس حبش ٣٤
 الثاني  ٦٤٫٩٩٢ خلدون سعید عبد ٣٥
 الثاني  ٦٤٫٨٠٥ احمد محمد عبد اهللا ٣٦
 الثاني  ٦٤٫٧٠٨ انوار ذنون محمد ٣٧
 الثاني  ٦٤٫٣٦ امجد عبد اهللا عیسى ٣٨



 الدور  الدرجة االسم  ت
 الثاني  ٦٤٫٢٢٨ فوزي محمد عبد العزیز ٣٩
 الثاني  ٦٤٫١٩ فارس حمادي ابراھیم  ٤٠
 الثاني  ٦٤٫٠٧٤ اسرار احمد محمد عبد اهللا ٤١
 الثاني  ٦٤٫٠٥٥ اسامة بشیر كریم ٤٢
 الثاني  ٦٣٫٩٥٩ ایاد سعید مصطفى ٤٣
 الثاني  ٦٣٫٩٤٣ عبد الباسط صالح محمد ٤٤
 الثاني  ٦٣٫٨٦٨ نشوان الیاس رزوقي  ٤٥
 الثاني  ٦٣٫٨٦١ بشتیوان كریم عبد اهللا ٤٦
 الثاني  ٦٣٫٨٤٦ رشدي رشید عارف ٤٧
 الثاني  ٦٣٫٧٢٤ صباح محمود سلیم ٤٨
 الثاني  ٦٣٫٦٢٤ احمد محروس علي ٤٩
 الثاني  ٦٣٫٥٢٨ نافع سلیمان محمود ٥٠
 الثاني  ٦٣٫٤٨٩ زیان حسین وھاب ٥١
 الثاني  ٦٣٫٤٣ حسین ابراھیم حسین زین العابدین ٥٢
 الثاني  ٦٣٫١٢٤ مھند محمد نجیب قاسم ٥٣
 الثاني  ٦٣٫٠٦ امجد حسن طھ ٥٤
 الثاني  ٦٣٫٠١ دعمار عبد اهللا حمی ٥٥
 الثاني  ٦٢٫٨٧١ احمد یونس ذنون ٥٦
 الثاني  ٦٢٫٨٣٣ مزھر غریب فارس ٥٧
 الثاني  ٦٢٫٧٧٧ شمس الدین صالح خضر  ٥٨
 الثاني  ٦٢٫٧٤٩ خضر عبد الكریم خلف ٥٩
 الثاني  ٦٢٫٦٥٨ عبد الجبار عبد الكریم سلیمان  ٦٠
 الثاني  ٦٢٫٥٧٣ عبد العظیم خضر شاھین  ٦١
 الثاني  ٦٢٫٤٦٤ حمود عزیز حسن م ٦٢
 الثاني  ٦٢٫٢٥٦ زیان فیصل احمد ٦٣
 الثاني  ٦٢٫١٥٢ رمضان خلیفة حنوش ٦٤
 الثاني  ٦٢٫١٢٨ لقمان عادل قنبر  ٦٥
 الثاني  ٦٢٫٠٩٧ زیاد عبد االلھ جاسم ٦٦
 الثاني  ٦٢٫٠٦ طالل عبو منصور  ٦٧
 الثاني  ٦٢٫٠٤٣ ازاد حسن عبداهللا ٦٨
 الثاني  ٦٢٫٠١٥ مد حسینجھاد اح ٦٩
 الثاني  ٦١٫٩٩٧ عزیز كریم جبر  ٧٠
 الثاني  ٦١٫٩٣ زیاد سلیمان محي الدین  ٧١
 الثاني  ٦١٫٨٧٣ ریاض عرب احمد ٧٢
 الثاني  ٦١٫٨١٩ حسین ابراھیم حسین احمد ٧٣
 الثاني  ٦١٫٨٠٥ كھدار جمیل یونس ٧٤
 الثاني  ٦١٫٧٢٢ بسام ایلیا سلیم  ٧٥
 الثاني  ٦١٫٧٢١ ر رشیدھناء حید ٧٦
 الثاني  ٦١٫٧١٦ نشأت نور الدین احمد ٧٧
 الثاني  ٦١٫٦٥٧ عماد عثمان غریب ٧٨
 الثاني  ٦١٫٦٣٦ عادل خضر شیخو  ٧٩



 الدور  الدرجة االسم  ت
 الثاني  ٦١٫٥٧٣ محمد فھمي عبد  ٨٠
 الثاني  ٦١٫٥٦٨ عدنان عبد اهللا مصطفى ٨١
 الثاني  ٦١٫٥١٣ ابراھیم محمد مصطفى ٨٢
 الثاني  ٦١٫٤٣٤ لملك سلیمانمحمد عبد ا ٨٣
 الثاني  ٦١٫٤١٦ حمید حسن عبد اهللا ٨٤
 الثاني  ٦١٫٤١٤ كمال توفیق عنتر ٨٥
 الثاني  ٦١٫٣٢٢ عباس یاسین جمعة ٨٦
 الثاني  ٦١٫٢٠١ عماد اكرم جالل  ٨٧
 الثاني  ٦١٫١٥٣ عبد الھادي محمد نذیر امین  ٨٨
 ني الثا ٦١٫١٢١ صدر الدین محي الدین امین  ٨٩
 الثاني  ٦١٫٠٩٨ نوفل غانم احمد  ٩٠
 الثاني  ٦١٫٠١٥ عباس علي حمید ٩١
 الثاني  ٦١٫٠١٣ محمد احمد محمد علي  ٩٢
 الثاني  ٦٠٫٩٧٢ ایاد شریف احمد  ٩٣
 الثاني  ٦٠٫٩٥٥ فاضل عباس یونس ٩٤
 الثاني  ٦٠٫٨٧٨ عالء الدین محمود احمد  ٩٥
 اني الث ٦٠٫٨٧٤ صالح عبد اهللا احمد  ٩٦
 الثاني  ٦٠٫٨٥٣ نظال احمد محمد ٩٧
 الثاني  ٦٠٫٨٤٦ اسماعیل الیاس حسن ٩٨
 الثاني  ٦٠٫٦٩٤ جیا غیاث عبید ٩٩
 الثاني  ٦٠٫٦٦٦ سردار حمید رشید ١٠٠
 الثاني  ٦٠٫٥٨٦ نجاد عبد الرحمن احمد ١٠١
 الثاني  ٦٠٫٥٧٢ طارق حسن رمضان  ١٠٢
 الثاني  ٦٠٫٥٣٤ فرمان نوري فقي محي الدین  ١٠٣
 الثاني  ٦٠٫٥١٣ سفیان غانم سلیمان  ١٠٤
 الثاني  ٦٠٫٣٦٣ عقیل شیت قاسم ١٠٥
 الثاني  ٦٠٫٢٩٧ نوزاد نافع صالح ١٠٦
 الثاني  ٦٠٫٢٤٨ فارس حسین مصطفى ١٠٧
 الثاني  ٦٠٫١٨٦ قاسم ایوب احمد ١٠٨
 الثاني  ٦٠٫١٨ سعد یونس داؤد ١٠٩
 اني الث ٦٠٫١٥٢ احمد عباس محمد  ١١٠
 الثاني  ٦٠٫١٣٣ عبد الحكیم اكبر علي ١١١
 الثاني  ٦٠٫٠٦٩ عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن ١١٢
 الثاني  ٥٩٫٩٣ سعید جدعان محمد ١١٣
 الثاني  ٥٩٫٨٦٥ ولید سالم سمیر ١١٤
 الثاني  ٥٩٫٧٨٥ عبد اللطیف جولي  عارف ١١٥
 الثاني  ٥٩٫٧٠٦ مجید مصطفى سمین ١١٦
 الثاني  ٥٩٫٦٣٦ محمدنبیل حازم  ١١٧
 الثاني  ٥٩٫٦٠٢ عبد االمیر علي عباس ١١٨
 الثاني  ٥٩٫٤٧٣ محمد سعید علي یوسف ١١٩



 الدور  الدرجة االسم  ت
 الثاني  ٥٩٫٣٧٩ خالد ادریس عبد ١٢٠
 الثاني  ٥٩٫١١٨ سوزان لطیف سلیم  ١٢١
 الثاني  ٥٩٫٠٧٤ ضیاء طاھر عیسى  ١٢٢
 الثاني  ٥٨٫٩٧٥ فوزي سالم خلف ١٢٣
 الثاني  ٥٨٫٨٤٩ قاسمقاسم صالح  ١٢٤
 الثاني  ٥٨٫٨١٤ اورنیك صابر اسعد ١٢٥
 الثاني  ٥٨٫٧٨٨ ولید عیسى شمعون ١٢٦
 الثاني  ٥٨٫٦٩٥ بیمان علي حمد  ١٢٧
 الثاني  ٥٨٫٦٨ سھ رباز حمد امین محمد امین ١٢٨
 الثاني  ٥٨٫٦٥٢ اركان احمد سلیمان ١٢٩
 الثاني  ٥٨٫٦٣٤ ھوار علي عبوش ١٣٠
 الثاني  ٥٨٫٤٧١ سن عزیزعلي ح ١٣١
 الثاني  ٥٨٫٤٣ سالم اسرائیل حنا ١٣٢
 الثاني  ٥٨٫١٦٣ عبد الرزاق محمد یاسین ١٣٣
 الثاني  ٥٨٫١٥٦ عدنان متي عبد المسیح ١٣٤
 الثاني  ٥٨٫٠٩٦ محمد ممتاز عبد اللطیف ١٣٥
 الثاني  ٥٧٫٤٤٥ لطیف محمد صالح ١٣٦
 الثاني  ٥٧٫٤٤١ طھ ایوب سلیمان  ١٣٧
 الثاني  ٥٧٫٣٧٥ محسن علي محمد  ١٣٨
 الثاني  ٥٧٫٣٣١ نبیل دانیال شابا ١٣٩
 الثاني  ٥٧٫٢٣ عباس ابراھیم علي  ١٤٠
 الثاني  ٥٥٫٣٢٧ معروف محمد سالم حسن ١٤١

 


