
 
 



 2009 - 2008   لواال رودال:العام الدراسي

 كلیة التربیة الریاضیة
 التسلسل االسم الجنس المعدل التقدیر  الترتیب 
 1 علي صباح محمد سلطان ذكر 83.97352 جید جدًا األول 
 2 لؤي باسل علي مجید ذكر 79.79218 جید الثاني 
یدج الثالث   3 سیف الدین عبدالرحیم بشیر الحیالي ذكر 78.0121 
 4 حسان مصطفى نبیل منجي ذكر 77.166 جید الرابع 
 5 محمد فارس صالح ھالل ذكر 77.1195 جید الخامس 
 6 براء طارق حمدون خلیل ذكر 76.56678 جید السادس 
 7 عمر نزار عزیز جاسم ذكر 76.46706 جید السابع 
 8 فضاء زھیر سلطان مھدي أنثى 76.2858 جید الثامن 
 9 مارلین موسى عزو جیو أنثى 73.97002 جید التاسع 
 10 اسراء یسین حمادي احمد أنثى 73.7419 جید العاشر 
 11 محمد سعداهللا نجم عبداهللا ذكر 73.6851 جید الحادي عشر 
 12 محمد سعید عبدالكریم جاسم ذكر 73.6797 جید الثاني عشر 
 13 احمد نذیر بشیر رضا ذكر 73.64702 جید الثالث عشر 
 14 شیماء موفق اسود الحیالي أنثى 73.5258 جید الرابع عشر 
 15 یاسر سمیر زكي اسماعیل ذكر 73.49258 جید الخامس عشر 
 16 رضوان نذیر سلیمان حساني ذكر 72.96882 جید السادس عشر 
 17 احمد مجبل ذیاب یاسین ذكر 72.45736 جید السابع عشر 
لثامن عشرا   18 مروان ھاني عبدالجبار مصطفى ذكر 71.90744 جید 
 19 تغرید سعدو شابا یعقوب أنثى 71.0992 جید التاسع عشر 
 20 علي ابراھیم صالح حمید ذكر 70.6937 جید العشرون 
 21 االء خالد ابراھیم عبدالرحمن أنثى 70.44316 جید الحادي والعشرون 
 22 ایمن خالد طاھر شیتاوي ذكر 69.9289 متوسط الثاني والعشرون 
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 التسلسل االسم الجنس المعدل التقدیر الترتیب 
 23 محمد یونس قاسم یونس ذكر 69.92514 متوسط الثالث والعشرون 
 24 صقر جمال فیصل علي ذكر 69.5723 متوسط الرابع والعشرون 
ارتن بھنام منصور سلیمانم ذكر 69.49602 متوسط الخامس والعشرون   25 
 26 وسام ھرمز ایشو ھرمز ذكر 69.2032 متوسط السادس والعشرون 
 27 احمد اسماعیل محمد بكر ذكر 68.68214 متوسط السابع والعشرون 
 28 سیف خیرالدین صالح صفو ذكر 67.81992 متوسط الثامن والعشرون 
براھیم كوركیساوان نوئیل ا أنثى 67.54632 متوسط التاسع والعشرون   29 
 30 عبدالكریم عبدالرزاق عبدالكریم طالب ذكر 67.29068 متوسط الثالثون 
 31 حسام قاسم محمد حسن ذكر 67.2594 متوسط الواحد والثالثون 
 32 عمار عرب یونس علي ذكر 67.24162 متوسط الثاني والثالثون 
سبراء خالد رمزي الیا أنثى 67.2119 متوسط الثالث والثالثون   33 
 34 ریتا بھنام عبود طوبیا أنثى 67.0309 متوسط الرابع والثالثون 
 35 زینة عبدالسالم یعقوب اسحاق أنثى 66.972 متوسط الخامس والثالثون 
 36 صالح ھاني حسن علي ذكر 66.58208 متوسط السادس والثالثون 
 37 حسام نایف محمود فتحي ذكر 66.56452 متوسط السابع والثالثون 
امن والثالثونالث   38 معاذ ھالل حسین علي ذكر 66.52084 متوسط 
 39 محمد حبیب اهللا غالم محمد ذكر 66.51426 متوسط التاسع والثالثون 
 40 محمد طارق عبدالرحمن عزیز ذكر 66.44554 متوسط األربعون 
 41 راكان عبدالقادر محمد علي ذكر 66.32076 متوسط الواحد واألربعون 
عونالثاني واألرب   42 حمید احمد مجید عمر ذكر 66.2918 متوسط 
 43 یحیى عبدالعزیز دحام عطیة ذكر 66.17142 متوسط الثالث واألربعون 
 44 عامر عبدالواحد محمد خصیر ذكر 66.1503 متوسط الرابع واألربعون 
 45 مھند محمود صالح اسماعیل ذكر 66.02984 متوسط الخامس واألربعون 
توسطم السادس واألربعون   46 زیدون عبدالسالم عبداهللا محمد علي ذكر 65.97734 
 47 مثنى سالم احمد محمد ذكر 65.93474 متوسط السابع واألربعون 
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 التسلسل االسم الجنس المعدل التقدیر الترتیب 
 48 عماد تحسین ابراھیم اسماعیل ذكر 65.90014 متوسط الثامن واألربعون 
واألربعونالتاسع    49 مثنى عبدالجبار جاسم محمد ذكر 65.7133 متوسط 
 50 مروة ھاشم محمود داؤد أنثى 65.3769 متوسط الخمسون 
 51 محمد ارفاعي احمد سلیمان ذكر 65.35062 متوسط الواحد والخمسون 
 52 علي محمود خلیل اسماعیل ذكر 65.2322 متوسط الثاني والخمسون 
 53 عزام احمد جاراهللا ذكر 65.15564 متوسط الثالث والخمسون 
 54 وائل مقداد شاھین یحیى ذكر 65.09416 متوسط الرابع والخمسون 
 55 طارق محمد علي جبر ذكر 64.97244 متوسط الخامس والخمسون 
 56 عمر ولید عزیز مجید ذكر 64.69426 متوسط السادس والخمسون 
مد سعیدمحمد نظیر مح ذكر 64.604 متوسط السابع والخمسون   57 
 58 بسام جمعة حنش زكرط ذكر 64.4292 متوسط الثامن والخمسون 
 59 جوان نجیب بھنام حجي أنثى 64.0985 متوسط التاسع والخمسون 
 60 احمد طھ محمود حسین ذكر 64.08854 متوسط الستون 
 61 محمد سالم حمید یحیى ذكر 64.07962 متوسط الواحد والستون 
 62 نوار صباح متي عبو ذكر 64.02274 متوسط الثاني والستون 
 63 مروة بھنام حنا أنثى 63.97818 متوسط الثالث والستون 
 64 محمود حامد سلطان منصور ذكر 63.8976 متوسط الرابع والستون 
 65 یوسف ناظم یوسف احمد ذكر 63.85396 متوسط الخامس والستون 
ا منصورتوما مبارك صلیو ذكر 63.73454 متوسط السادس والستون   66 
 67 صالح احمد صالح حریث ذكر 63.45128 متوسط السابع والستون 
 68 احمد خلیف خلیل ابراھیم ذكر 63.2046 متوسط الثامن والستون 
 69 ضیاء غانم مجید محمد ذكر 63.15938 متوسط التاسع والستون 
 70 عمر عامر صالح شطیب ذكر 63.15718 متوسط السبعون 
وسطمت الواحد والسبعون   71 لیث شاكر علوان سلیمان ذكر 63.0495 
 72 علي نافع شلش نجم ذكر 62.9847 متوسط الثاني والسبعون 
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 التسلسل االسم الجنس المعدل التقدیر الترتیب 
 73 عثمان باسل عالء الدین احمد ذكر 62.93085 متوسط الثالث والسبعون 
 74 یحیى عبدالكریم احجاب عبدالرحمن ذكر 62.88456 متوسط الرابع والسبعون 
 75 حسین یوسف شریف حاجي ذكر 62.873 متوسط الخامس والسبعون 
 76 سعد عبداهللا فاضل كلیب ذكر 62.8618 متوسط السادس والسبعون 
 77 عمر ذنون حمد مرعي ذكر 62.81104 متوسط السابع والسبعون 
 78 محمد طالل محمود اسماعیل ذكر 62.76456 متوسط الثامن والسبعون 
 79 محمود محمد محمود خلف ذكر 62.63106 متوسط التاسع والسبعون 
 80 عمر تحسین علي عبداهللا ذكر 62.6275 متوسط الثمانون 
 81 راكان عدنان بنیامین حمو ذكر 62.5874 متوسط الواحد والثمانون 
 82  عبدالقادرسیف رعد عبداهللا ذكر 62.53269 متوسط الثاني والثمانون 
 83 احمد سالم فتحي نجم ذكر 62.4952 متوسط الثالث والثمانون 
 84 عدي عبدالستار عبداهللا صالح ذكر 62.11022 متوسط الرابع والثمانون 
 85 لبید خالد عبود جاسم ذكر 61.9001 متوسط الخامس والثمانون 
 86 علي اسامة احمد محمد ذكر 61.63742 متوسط السادس والثمانون 
 87 كرم سلیمان نوري محمود ذكر 61.45434 متوسط السابع والثمانون 
 88 انس ابراھیم محمد شریف ذكر 61.2178 متوسط الثامن والثمانون 
 89 محمود یونس محمود محمد صالح ذكر 61.1956 متوسط التاسع والثمانون 
 90 مضر مؤید عبداهللا جاسم ذكر 61.01862 متوسط التسعون 
نسعونالواحد وال   91 یوسف علي محمود السلطان ذكر 60.78634 متوسط 
 92 محمد صالح خزعل محمد ذكر 60.76772 متوسط الثاني والتسعون 
 93 محمد ولید اسماعیل عبداهللا ذكر 60.6602 متوسط الثالث والتسعون 
 94 اركان عبدالعزیز خلیل شیخان ذكر 60.65924 متوسط الرابع والتسعون 
 95 رغید سالم ذنون داؤد ذكر 60.5756 متوسط الخامس والتسعون 
 96 كرم شریف فتحي مصطفى ذكر 60.23496 متوسط السادس والتسعون 
 97 علي واثق یاسین عبد العباسي ذكر 60.191 متوسط السابع والتسعون 
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 التسلسل االسم الجنس المعدل التقدیر الترتیب 
 98 محمد صالح محمد سلیمان ذكر 60.17352 متوسط الثامن والتسعون 
 99 ایمن فتحي احمد حمید ذكر 60.09762 متوسط التاسع والتسعون 
 100 سامي افرام حمو خوشابا ذكر 60.0747 متوسط المئة 
 101 عمار ولید علي احمد ذكر 59.99862 مقبول المئة وواحد 
 102 رونال عامر عادل عزیز ذكر 59.945 مقبول المئة واثنان 
 103 عبدالجبار سلطان حسین علي ذكر 59.6782 مقبول المئة وثالثة 
 104 خضر الیاس علي صالح ذكر 59.28868 مقبول المئة واربعة 
 105 رعد محمد سعید شاھین ذكر 59.283 مقبول المئة وخمسة 
 106 محمد بشیر رشید سعید ذكر 58.925 مقبول المئة وستة 
 107 اسماعیل عبدالكریم یونس عبداهللا ذكر 58.76194 مقبول المئة وسبعة 
 108 ایمن صدیق محمد مصطفى ذكر 58.6046 مقبول المئة وثمانیة 
 109 زیاد مصطفى مجید سعید ذكر 58.43494 مقبول المئة وتسعة 
 110 عمر فاضل عمر قادر ذكر 58.3912 مقبول المئة وعشرة 
م یوسف عزیزبكر عبدالمنع ذكر 58.3763 مقبول المئة والحادى عشر   111 
 112 ھشام حازم محمود حمید ذكر 58.36213 مقبول المئة والثاني عشر 
 113 حارث فتحي احمد حمید ذكر 58.05292 مقبول المئة والثالث عشر 
 114 امجد محسن محمد خضیر ذكر 58.0111 مقبول المئة والرابع عشر 
 115  دعبولمحمود عاید محمود ذكر 57.95838 مقبول المئة والخامس عشر 
 116 سریان ساجد ابلحد سلیمان ذكر 57.73 مقبول المئة والستة عشر 
 117 اشرف مضر احمد خلیل ذكر 57.5372 مقبول المئة والسابع عشر 
 118 عمار میسر سعید حسین ذكر 57.3432 مقبول المئة والثامن عشر 
 119 سامر عزیز جبرائیل كیزو ذكر 57.2404 مقبول المئة والتاسع عشر 
 120 ریان حسین محمد علي عبداهللا ذكر 57.04732 مقبول المئة والعشرون 
 121 مصطفى سیف الدین صبري شاھر ذكر 56.9164 مقبول المئة والحادي والعشرون 
 122 یونس خلف عبداهللا عبداهللا ذكر 56.70175 مقبول المئة والثاني والعشرون 
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دلالمع التقدیر الترتیب   التسلسل االسم الجنس 
 123 سركفت عاصف احمد محمد ذكر 56.565 مقبول المئة والثالث والعشرون 
 124 منھل مؤید یونس صالح ذكر 55.92086 مقبول المئة والرابع والعشرون 
 125 محمد احمد حمادي حمدون ذكر 55.62067 مقبول المئة والخامس والعشرون 
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