
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



   الدور االول١٩٩٨-١٩٩٧خریجي كلیة التربیة الریاضیة للعام 
  

 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 االول ٨٣٫٦٠١ محمد یونس ذنون عبد اهللا ١
 االول ٨٢٫٧٤٤ نوفل فاضل رشید سلیمان  ٢
 االول ٧٩٫٩٦ ریان سمیر محمد سلیم  ٣
 االول ٧٩٫٢٨ صمیم محمفوظ یونس العبادة  ٤
 االول ٧٨٫٣٧١  عبد الواحدصفوان یونس ٥
 االول ٧٧٫٥٨٥ عبد الكریم حبو محمد حبو ٦
 االول ٧٧٫١٨٥ نائل یوسف عبد المجید الراعوش ٧
 االول ٧٧٫١٨٤ عمر محي الدین عبد الرزاق العبیدي ٨
 االول ٧٦٫٢٥ سعد باسم جمیل اسماعیل  ٩
 االول ٧٤٫٧٧٢ مؤید عبد الرزاق حسو مرعي ١٠
 االول ٧٤٫٤٩٩ صر حسین كفاح محمود نا ١١
 االول ٧٤٫٤٥٢ ھدیل داھي عبد اهللا ابراھیم  ١٢
 االول ٧٤٫٣٨٥ یاسر عامر صابر یونس ١٣
 االول ٧٣٫٩٤٢ فادي عزیز سلیمان الشابي  ١٤
 االول ٧٣٫١٦٨ عالء كمال عبد الرحمن عیسى ١٥
 االول ٧٢٫٦٦٧ درید سھیل عبد اهللا حسن ١٦
 االول ٧٢٫٦١٧ سالم عمر محمد بلبیسي  ١٧
 االول ٧٢٫٤ عدي غانم محمود خلیل  ١٨
 االول ٧٢٫٠٣١ خیر الدین زھیر سحوى محمود الخفاجي ١٩
 االول ٧١٫١٧٣ احمد حسن محمد الخفادي  ٢٠
 االول ٧١٫٠٥ خالد فائق زكریا  ٢١
 االول ٧١٫٠٠٨ انمار ایوب حسین علي الحبو ٢٢
 االول ٧٠٫٩٦١ خالد محمد شعبان الزیباري ٢٣
 االول ٧٠٫٥٩٨ ھشام طھ خطاب  ٢٤
 االول ٧٠٫٠٣١ فراس اكرم سلیم خضر ٢٥
 االول ٦٩٫٤٤٤ یونس حسین علي الیاس ٢٦
 االول ٦٩٫٣١٥ فراس ادریس سعید محمد ٢٧
 االول ٦٨٫٨٤٩ زیاد عبد الوھاب خلیل العبیدي ٢٨
 االول ٦٨٫٦٩٨ ھدایت ملك محمد رضا البیاتي ٢٩
 االول ٦٨٫٣٥٨ سمیر شابا حنا كنو ٣٠
 االول ٦٨٫٣٢١ ھشام فتاح شیت الصفار  ٣١
 االول ٦٨٫٣١٦ بان ودیع نوح الیونان ٣٢
 االول ٦٨٫١٩٧ یاسر یونس مھدي الحیالي ٣٣
 االول ٦٨٫١٦٣ ایسر ضیف اهللا محمد خصاویة ٣٤
 االول ٦٧٫٩٧٤ زھیر قادر صالح عرفات  ٣٥



 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 االول ٦٧٫٩١٩ فتیان ھاشم محمد صالح  ٣٦
 االول ٦٧٫٨٤٣ لد قاسم مراد ال صدرخا ٣٧
 االول ٦٧٫٨١١ محمد صالح نجم عبد اهللا ٣٨
 االول ٦٧٫٧٢٧ سعد یاسین سعید عبد اهللا ٣٩
 االول ٦٧٫٦٨١ عبد المنعم محمود ناصر ٤٠
 االول ٦٧٫٤٦٢ جاسو حسن بیسو الزندیاني ٤١
 االول ٦٦٫٧٩١ بشار عبد االمیر صالح مھیدي  ٤٢
 االول ٦٦٫٦٣٦ لح عطوكامران علي صا ٤٣
 االول ٦٦٫٦١٨ لؤي نایف عزیز زیدان  ٤٤
 االول ٦٦٫٤٥٢ ادریس احمد كریم فتاح ٤٥
 االول ٦٦٫٤٤٥ عماد محمود داھشي العالف ٤٦
 االول ٦٦٫٣٥٣ عمار عبد الجبار حامد الرحاوي ٤٧
 االول ٦٦٫٠٦٤ خالد جدوع حمید الجبوري ٤٨
 االول ٦٦٫٠٣٧ محمد عبد الرحمن محمود محمد ٤٩
 االول ٦٥٫٩٦٤ عدنان جمیل صادق علي ٥٠
 االول ٦٥٫٨١ قصي ابراھیم قاسم حمودات  ٥٢
 االول ٦٥٫٨ سناء لویس كرومي حنا ٥٣
 االول ٦٥٫٧٤٤ منتھى ایلیا ججوم اسحاقو  ٥٤
 االول ٦٥٫٦٨ حكمت محمد رشید العبدلي ٥٥
 االول ٦٥٫٥٣٧ عالء الدین خلف احمد  ٥٦
 االول ٦٥٫٣٣٣ صقر شمعون خدر العبوشي ٥٧
 االول ٦٥٫٢٦٥ سلیم بدیل حمو محمود ٥٨
 االول ٦٥٫٢٢٨ عمر علي عباس اللھیبي ٥٩
 االول ٦٥٫٢١٧ عالء یونس شمعون اورھا ٦٠
 االول ٦٥٫١٠٢ حازم حسین عمر محمد ٦١
 االول ٦٤٫٨٧٩ حمودي عزیز كاكا ــــ حسین ٦٣
 االول ٦٤٫٨٧١ جاكلین یوسف حزیران عیسى ٦٤
 االول ٦٤٫٧٣٢ ماھر توفیق داؤد جاسم ٦٥
 االول ٦٤٫٦٩٦ علي حسین یونس الطائي ٦٦
 االول ٦٤٫٦١٨ عالء ھادي جاسم الحسن  ٦٧
 االول ٦٤٫٤٧٤ احمد ھاشم سعید العبیدي  ٦٨
 االول ٦٤٫٣٤٤ زیاد یوسف نوح ششا ٦٩
 االول ٦٤٫٢٧٢ علي محمود محمد علي الصالح ٧٠
 االول ٦٣٫٩٧٧ طارق سعید عبد الرحمن زیاد  ٧٢
 االول ٦٣٫٩٢١ ابراھیم خلف صالح اسود ٧٣
 االول ٦٣٫٩٠٥ رعد محمد زكي الجبوري ٧٤
 االول ٦٣٫٤١١ صالح مصطفى سلمان قرباش ٧٦



 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 االول ٦٣٫٣١٣ فاضل متي بحو القس متي ٧٧
 االول ٦٣٫٢٢ عودان خیرو حاجي ٧٨
 االول ٦٣ امین ھزاع مراد قرو ٧٩
 االول ٦٢٫٣٨٢ شیالن ظافر علي البرزنجي  ٨١
 االول ٦٢٫٣٦٥ مثنى حكمت خضر یعقوب  ٨٢
 االول ٦٢٫٣٤٦ عبد اهللا فتحي عكیل الحدیدي  ٨٣
 االول ٦٢٫٣٤ عقیل عبد الغني عباس علي ٨٤
 االول ٦١٫٥٢٥ ایھاب اكرم سلیمان حموشي ٨٥
 االول ٦١٫٣٢٤ قاسم عبد اهللا محمد الشبول  ٨٧
 االول ٦١٫٠٢٩ د شیت احمد محمد الطائيایا ٩٠
 االول ٦١٫٠٠٤ علي عبد الكریم خضر ٩١
 االول ٦٠٫٩٧٨ عبد الكریم احمد محمد طھ الجبوري ٩٢
 االول ٦٠٫٨٤٢ نبیل محمد صالح علي الحدیدي  ٩٣
 االول ٦٠٫٨٣٤ منعم بطرس یوسف الزیباري ٩٤
 االول ٥٩٫٧٢٤ اسماعیل یاسین محمد داؤد ٩٨
 االول ٥٩٫٣٧٨  شیت نوح ال رحواثیر ٩٩
 االول ٥٩٫٣٥ خالد بھنام یوشك  ال یوشك ١٠٠
 االول ٥٧٫٥٨٤ علي حسن علي الجبوري  ١٠١
 االول ٥٧٫٤٢٩ صدام ویس حسن ال سلو  ١٠٢
 االول ٥٧٫٣٢٩ حمید خدر سدن الكیجلي  ١٠٣
 االول ٥٦٫٩٩٥ عبد الجبار احمد عمر جبالر  ١٠٤
 االول ٥٦٫٥٦٣ موشمحمد حسین محمد كر ١٠٦
 االول ٥٦٫٠٩٩ یاسر حازم محمد المشھداني  ١٠٧
 االول ٥٤٫٣١١ سعد خزعل بللو محمد ١٠٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الثاني الدور ١٩٩٨-١٩٩٧خریجي كلیة التربیة الریاضیة للعام 

  
 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 الثاني  ٦٥٫٩٠٣ محمود احمدھشام شكر  ١
 الثاني  ٦٥٫٠٣٨ حنش حیدر حنش اسود ٢
 الثاني  ٦٤٫٠٥٦ بشار حسن علي الصالح  ٣
 الثاني  ٦٣٫٤١٩ رجب ابراھیم حسو كیجو  ٤
 الثاني  ٦٢٫٨٨٤ رفعت محمد ھادي الكلوت ٥
 الثاني  ٦١٫٤١١ حسین علي محمد امین ٦
 الثاني  ٦١٫٢٦٨ عمر طالل محمد القدو  ٧
 الثاني  ٦١٫١٠٨ ظافر سالم ججو عیسو ٨
 الثاني  ٦٠٫٥٣٥ حسین حبش رضا ٩
 الثاني  ٥٩٫٩٥٩ محمد اقبال ادریس عزیز ١٠
 الثاني  ٥٩٫٨٧٨ بشار میكائیل احمد  ١١
 الثاني  ٥٦٫٧٦ سلوان حبیب ناصر ككي  ١٢
 الثاني  ٥٥٫٨٣٤ ھمام عبد الوھاب ذنون  ١٣

  
  
 


