
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   الدور االول١٩٨٦- ١٩٨٥للعام خریجي كلیة التربیة الریاضیة 
 

 الدور  الدرجة االسم  ت
 االول ٨٢٫٨١١ صفاء ذنون اسماعیل ١
 االول ٨٢٫١٩٣ متي محمود حسین  ٢
 االول ٨١٫٤٥٩ ضیاء رشاد عیدان  ٣
 االول ٨١٫٢١١ ظافر جعفر عبد الزھرة ٤
 االول ٨٠٫٩٦٤  محمد شیتایاد ٥
 االول ٧٩٫٢٢٨ فصیح رشید محمد امین  ٦
 االول ٧٨٫٨٢٢ اسماعیل عبد الجبار صالح ٧
 االول ٧٨٫٦٠٤ سیف غانم حسن ٨
 االول ٧٨٫٣٤٥ جبار زاجي سعود ٩
 االول ٧٨٫١٤٣ نوفل محمد محمود ١٠
 االول ٧٧٫٠٥٧ غیداء سالم عزیز ١١
 لاالو ٧٧٫٠٠٦ خالد حسین محمد ١٢
 االول ٧٦٫٩٥٩ محمد عبد الواحدعباس ١٣
 االول ٧٦٫٩٢٥ عماد حسین عبد اهللا ١٤
 االول ٧٥٫٣٢٧ قصي غانم سعید ١٥
 االول ٧٥٫٣٢٧ لؤي یونس جرجیس ١٦
 االول ٧٤٫٦٨ حنان نور الدین عبد الرحمن  ١٧
 االول ٧٣٫٦٣٢ روان محمد سعید ١٨
 االول ٧٣٫٦٣١ فھد عبد المجید عبد الحمید ١٩
 االول ٧٣٫٢٧٤ مشعل ابراھیم ھادي ٢٠
 االول ٧٣٫٢٥٥ عبد الكریم فاضل حمودي  ٢١
 االول ٧٠٫٩٣ ممتاز احمد امین ٢٢
 االول ٧٢٫٩٢٧ طھ نصیف جاسم ٢٣
 االول ٧٢٫٨٢٣ نجیب روفیل حنا  ٢٤
 االول ٧٢٫٧١٨ طالل فاضل محمود ٢٥
 االول ٧٢٫٤٥٦ سعد ذنون احمد ٢٦
 االول ٧٢٫١٨٨ نشوان سامي مصطفى ٢٧
 االول ٧١٫٩٤١ بطرس جبو موشي ٢٨
 االول ٧١٫٦٣٣ كورسیل احمد حسین  ٢٩
 االول ٧١٫١٢٢ عاكف محمد ظاھر ٣٠
 االول ٦٩٫٨٩٢ ماجد محمد رحیم ٣١
 االول ٦٩٫٦٤٥ زیاد ولي كریم ٣٢
 االول ٦٩٫٥٣٧ محمد احمد ابراھیم ٣٣
 االول ٦٩٫٠٩ عصام نوح یعقوب  ٣٤
 االول ٦٨٫٧٥٦ عم عصام دارا فد ٣٥
 االول ٦٨٫٤٠٥ جمال كمال مصطفى ٣٦
 االول ٦٧٫٦٩٤ خالد بھنام یعقوب  ٣٧
 االول ٦٧٫٥٠٤ خالد مروكي عودیش ٣٨
 االول ٦٧٫٤٦٣ عبد المجید سعید مجید ٣٩



 الدور  الدرجة االسم  ت
 االول ٦٧٫٢٢٥ بشار علي عزت ٤٠
 االول ٦٦٫٩٥٩ خالد سالم علي ٤١
 االول ٦٦٫٤١٦ ماھر محمد علي ٤٢
 االول ٦٦٫٣٧٣ صلیبي حسین طھ  ٤٣
 االول ٦٦٫٢٩ قاسم یحیى محمود ٤٤
 االول ٦٥٫٧١١ محمود امین طھ ٤٥
 االول ٦٥٫٦٢٥ خالد عبد الوھاب عبد القادر  ٤٦
 االول ٦٥٫٤٠٢ ھھ لكورد انور بكر ٤٧
 االول ٦٥٫٢٠٩ باسم محمد علي  ٤٨
 االول ٦٤٫٦ عارف محمد ابراھیم ٤٩
 االول ٦٣٫٩٧٥ ایاد احمد خلیل ٥٠
 االول ٦٣٫٣٧٦ علي بكتش سلیمان ٥١
 االول ٦٣٫٠١١ ابراھیم زیدان شعبان ٥٢
 االول ٦٢٫٩٢٨ علي حسین اسماعیل ٥٣
 االول ٥٧٫١٠٤ عبد الحافظ جودات عبد الحافظ  ٥٤
 االول ٥٦٫٧٨٥ عباس علي یوسف ٥٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدور الثاني١٩٨٦- ١٩٨٥للعام خریجي كلیة التربیة الریاضیة 
  

 الدور  الدرجة االسم  ت
 الضاني  ٧٢٫٦٥١ ازاد حسن قادر  ١
 الثاني  ٧٢٫٠٦ خضیر جاسم حسن  ٢
 الثاني  ٧١٫٦٠٦ فائق محمد علي خضر  ٣
 الثاني  ٧١٫٣٧٨ غانم حبیب عبد اللطیف ٤
 الثاني  ٧٠٫٧٢٧ كریم مدلول عامر  ٥
 الثاني  ٧٠٫٤٠٩ صالح محمد احمود ٦
 الثاني  ٧٠٫٢٧٢ طالل عبد الكریم محمد احمد ٧
 الثاني  ٧٠٫٠٦ وسام خامیس صلیوا ٨
 الثاني  ٦٩٫٧٧٥ فائز ذنون ندیم ٩
 الثاني  ٦٩٫٧٠٧ عماد شالي صافي ١٠
 الثاني  ٦٩٫٥٩ باسم كریم علوان  ١١
 الثاني  ٦٩٫٥٦ محمد رضا جابر علي ١٢
 الثاني  ٦٩ بد الكریم عبد اهللاسعد ع ١٣
 الثاني  ٦٨٫٨٩٣ عبد العزیز ابراھیم علو ١٤
 الثاني  ٦٨٫٨٣٣ حارث صدیق عبد اهللا ١٥
 الثاني  ٦٨٫٧١٢ عماد حسن الیاس  ١٦
 الثاني  ٦٨٫٢٤٢ جمیل محمد علي عباس  ١٧
 الثاني  ٦٨٫٢١٢ جاسم حامد محمود ١٨
 الثاني  ٦٧٫٤٠٩ سعد اهللا عباس رشید ١٩
 الثاني  ٦٧٫٢١٢ مصعب یونس علي ٢٠
 الثاني  ٦٦٫٨٣٣ عامر عبد الحافظ جرجیس ٢١
 الثاني  ٦٦٫٧٨٧ ؤمید حمھ علي محمد ٢٢
 الثاني  ٦٦٫٦٦٦ مازن خضیرعباس  ٢٣
 الثاني  ٦٥٫٦٨١ محسن بالل علي  ٢٤
 الثاني  ٦٥٫٣٩٣ علي وھب علي  ٢٥
 الثاني  ٦٥٫٣٤٨ ھاشم احمد محمد  ٢٦
 الثاني  ٦٥٫٠٦ جاسم محي الدیناحمد  ٢٧
 الثاني  ٦٥٫٠١٥ سالم عبد الغني اسماعیل ٢٨
 الثاني  ٦٤٫٦٢٤ یوسف قاسم  عمر ٢٩
 الثاني  ٦٤٫٨٧٨ مسلم محمد نجم ٣٠
 الثاني  ٦٤٫٥٩ نظام حمید زینل  ٣١
 الثاني  ٦٤٫٥٤٥ خلوق غریب احمد ٣٢
 الثاني  ٦٣٫٩٨٤ سلیمان خالد اسماعیل  ٣٣
 الثاني  ٦٣٫٨١٨ الدین ھاشم احمدبرھان  ٣٤
 الثاني  ٦٣٫٦٥١ فكري اسماعیل خلیل  ٣٥
 الثاني  ٦٣٫٦٠٦ خالد فارس داؤد  ٣٦
 الثاني  ٦٣٫٤٥٤ فكرت عبید اسماعیل  ٣٧
 الثاني  ٦٣٫٣٩٣ مسلم حمید حسین  ٣٨
 الثاني  ٦٣٫٣١٨ لطیف امین خوادة ٣٩



 الدور  الدرجة االسم  ت
 الثاني  ٦٣٫١٢١ طالل بھاء الدین نوري ٤١
 الثاني  ٦٢٫٤٦٩ نوفل نایف حساوي ٤٢
 الثاني  ٦٢٫٣٦٣ حیدر محسن یاسین ٤٣
 الثاني  ٦١٫٩٥٤ عباس احمد سلیمان ٤٤
 الثاني  ٦١٫٦٨١ سعد علي عبد الرحمن  ٤٥
 الثاني  ٦١٫٦٦٦ عبد اهللا مرعي حسن ٤٦
 الثاني  ٦١٫١٦٩ سیامند محمد حجي عبد اهللا ٤٧
 الثاني  ٦١٫١٣٦ احمد یونس عابد ٤٨
 الثاني  ٦٠٫٧٧٢ تیسیر محمد خلیل ٤٩
 الثاني  ٦٠٫٦٣٦ خالد عیسى خورشید ٥٠
 الثاني  ٦٠٫٥٣ ابراھیم صدیق محمود ٥١
 الثاني  ٦٠٫٥١٥ بولص عودیشو صومو ٥٢
 الثاني  ٥٩٫٣١٨ حسین علي عبد الرحمن  ٥٣
 الثاني  ٥٦٫٦٦٦ كامیران محمد عبد اهللا ٥٤
 ي الثان ٥٦٫٢١٢ ایاد جمیل محمد ٥٥
 الثاني  ٥٥٫٥ عماد عبد الرزاق یحیى ٥٦

 


