
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  األول الدور ١٩٨٢-١٩٨١التربیة الریاضیة للعام خریجي كلیة 
  

 الدور  الدرجة االسم  ت
 األول ٨٢٫٨١ عمار علي احسان  ١
 األول ٨٠٫٧٥ افع صالح فتحير ٢
 االول ٨٠٫١٨ نورھان حكمت عبد اهللا  ٣
 االول ٨٠٫٠٤ خلیل ابراھیم سلیمان  ٤
 االول ٧٩٫٠٩ د احمد قاسم زیا ٥
 االول ٧٨٫٥٢ خالد احمد حسین  ٦
 االول ٧٨٫٤٥ محمد زكي عبدي ٧
 االول ٧٨٫٢٢ مؤید موفق فتحي  ٨
 االول ٧٧٫٧٩ نھلة یوسف كریم  ٩
 االول ٧٧٫٦٣ ریان عبد الرزاق حسو ١٠
 االول ٧٧٫٢ ثائر عبد االحد اوغسطین  ١١
 ولاال ٧٧٫٠٢ ریاض عبد الرحمن  عبد  ١٢
 االول ٧٦٫٩٣ محمد یونس علي یونس  ١٣
 االول ٧٦٫٣٦ منیر جرجیس شعیا  ١٤
 االول ٧٥٫٧ صالح مھدي ھادي  ١٥
 االول ٧٥٫٤ یاسین مصطفى عبود  ١٦
 االول ٧٥٫٢ عبد المنعم مصطفى زكروك ١٧
 االول ٧٤٫١٣ جلیل ھاشم محمود  ١٨
 االول ٧٣٫٨٦ رمزي احمد سعدي  ١٩
 االول ٧٢٫٧٥ توما ادیسون یلدا  ٢٠
 االول ٧٢٫٤٧ رائد عبد الجبار محمد ٢١
 االول ٧٢٫٣٤ سعید حمید خضیر  ٢٢
 االول ٧٢٫٢٧ عبد الوھاب سلطان داؤد ٢٣
 االول ٧١٫٩٥ ازاد حاجي احمد  ٢٤
 االول ٧١٫٩٥ محمد ابراھیم عثمان  ٢٥
 االول ٧١٫٨١ سالم اسود سالم ٢٦
 االول ٧١٫٥١ سناء حمدي حمید  ٢٧
 االول ٧٠٫٥ رائد مولود باشا  ٢٨
 االول ٧١٫١٨ سركون غازي نمرود ٢٩
 االول ٧٠٫٦٢ یاسر علي محمد امین  ٣٠
 االول ٧٠٫٥٣ نازك عبد الرحمن یحیا ٣١
 االول ٧٠٫٣١ مزاحم ذیاب احمد  ٣٢
 االول ٦٩٫٩٧ ناصر نعمان نجم ٣٣
 االول ٦٩٫٩٧ عبد العظیم یاسین حسن ٣٤
 االول ٦٩٫٩١ وبنكتل محمود ای ٣٥
 االول ٦٩٫٧ امجد محمد نوري  ٣٦
 االول ٦٩٫٦٨ صدیق محمد عباس  ٣٧
 االول ٦٩٫٥٩ ادریس یونس عبد اهللا ٣٨
 االول ٦٩٫٥٦ سیامند جالل صمد ٣٩
 االول ٦٩٫٤٣ ناجي فاضل محمد ٤٠
 االول ٦٩٫٣٤ صبحي منصور معتوك  ٤١
 االول ٦٩٫٢٢ رائد دحام ذنون  ٤٢
 االول ٦٩٫٠٦  عبد حمد فرحان ٤٣



 الدور  الدرجة االسم  ت
 االول ٦٨٫٨٨ ایاد سعید احمد ٤٤
 االول ٦٨٫٦١ كریم سلمان داؤد ٤٥
 االول ٦٨٫٥٣ ایمان عبد العزیز مھدي  ٤٦
 االول ٦٨٫٣١ معاذ توفیق مخلف  ٤٧
 االول ٦٨٫٣١ حامد ھادي فلیح ٤٨
 االول ٦٨٫٢٢ جاسم احمد نجم  ٤٩
 االول ٦٨٫١٥ زھیر طھ توفیق ٥٠
 االول ٦٨٫٠٩ ین علي سعود حس ٥١
 االول ٦٨٫٠٩ كریم عطیوي بربك  ٥٢
 االول ٦٨٫٠٦ محمد حمید  ظاھر  ٥٣
 االول ٦٧٫٨٦ ماجد محمود مجید  ٥٤
 االول ٦٧٫٧٢ عبد السالم یاسین محمد ٥٥
 االول ٦٧٫٧ صافي حسن عبید ٥٦
 االول ٦٧٫٦٨ ازاد محي الدین فرج ٥٧
 االول ٦٧٫٥٢ سالم جاسم محمد ٥٨
 االول ٦٧٫١٣ قاسم كاظم حسین  ٥٩
 االول ٦٧٫٠٩ ذلفاء عبد اهللا ھاشم  ٦٠
 االول ٦٦٫٩٧ احمد ابراھیم احمد ٦١
 االول ٦٦٫٩٥ جواد احمد زیدان  ٦٢
 االول ٦٦٫٨٣ نرمین بھجت عبد اهللا ٦٣
 االول ٦٦٫٧٩ یاقو شمعون یاقو ٦٤
 االول ٦٦٫٦١ شامل یونس حسن  ٦٥
 االول ٦٦٫٤ ھیثم خضر عبود ٦٦
 االول ٦٦٫٢٧ محمد جواد محمد جواد  ٦٧
 االول ٦٦٫١٨ احمد عبد الكریم علي  ٦٨
 االول ٦٦٫١٥ جمال داؤد سبع ٦٩
 االول ٦٥٫٩٥ عبد الواحد حمزة عزیز  ٧٠
 االول ٦٥٫٩٥ ثابت مطلك محمد ٧١
 االول ٦٥٫٩ ریاض صبار جفال  ٧٢
 االول ٦٥٫٧٥ حسین حبیب مصلح ٧٣
 االول ٦٥٫٥٤ ابراھیم صباح محمود  ٧٤
 االول ٦٥٫٣١ عبد الصمد محمد علي  ٧٥
 االول ٦٥٫٢٧ شوقي عبد الستار عبد الجبار  ٧٦
 االول ٦٥٫٠٢ فالح محمود جسام  ٧٧
 االول ٦٤٫٦٨ جمیل خدر علي  ٧٨
 االول ٦٤٫٢٧ نمییر سالم نوري  ٧٩
 االول ٦٤٫٢٧ قرحان عبد الحسین ٨٠
 ولاال ٦٤٫٢٢ سعد جواد جاسم ٨١
 االول ٦٤٫٢ غازي حسین جاسم  ٨٢
 االول ٦٣٫٧ جمعة عزیز علي  ٨٣
 االول ٦٣٫٧ خلیل میخا ھرمز  ٨٤
 االول ٦٣٫٦٣ نازح ابراھیم ذنون  ٨٥
 االول ٦٣٫٥ روفائیل سوالقا روفو  ٨٦
 االول ٦٣٫٣٦ سعد فتحي یاسین  ٨٧
 االول ٦٣٫٠٤ احمد حسن مھوس  ٨٨
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 االول ٦٣٫٠٤ نومان حسین مصلح ٨٩
 االول ٦٣٫٠٢ عبد اهللا سلیمان صلبي ٩٠
 االول ٦٢٫٧٧ عادل طھران بكتاش  ٩١
 االول ٦٢٫٦٧ رعد عیسى ابراھیم  ٩٢
 االول ٦١٫٨٦ وادي جبل عوین  ٩٣
 االول ٦١٫٦٩ عمر بشار صالح ٩٤

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  الثاني الدور ١٩٨٢-١٩٨١ربیة الریاضیة للعام التخریجي كلیة  
  

 الدور  الدرجة االسم  ت
 الثاني    جلیلة لطیف قدوري ١
 الثاني    حكمت اوراھا ججو ٢
 الثاني  ٦٣٫٣٦ غزاي محمد عبد اهللا ٣
 الثاني  ٦٣٫٤٧ ماھر محمود حمودي ٤
 الثاني    ماجد فرحان شاكر ٥
 الثاني    ازاد اسحق میخا  ٦
 الثاني    الیاس جردو یوسف ٧
 الثاني  ٦٤٫٠٦ جمال كامل حسین ٨
 الثاني    سنان محمد محمود ٩
 الثاني    شاھین عمر عوفز  ١٠
 الثاني    صالح الھادي المثلوثي  ١١
 الثاني  ٦١٫٦١ صباح انور عبد اهللا ١٢
 الثاني    فرج كریم مفرح ١٣
 الثاني    قریش فاضل عباس  ١٤
 الثاني    م ناصر حسینكری ١٥
 الثاني    یونس احمد محمود ١٦
 الثاني    خضر احمد علي ١٧
 الثاني    خلیل احمد جاسم ١٨
 الثاني    دلیر حمھ سعید احمد ١٩
 الثاني    عبد العظیم علي توفیق  ٢٠
 الثاني    محمد بھاء الدین عباس ٢١
 الثاني    مزھر سالم ثابت ٢٢
 الثاني    وسى مھدي صالح م ٢٣
 الثاني  ٦١٫٦٥ ناظم جاسم حمود ٢٤
 الثاني  ٦٠٫٥ محمد الیاس عرب ٢٥

 


