


الدور الذي تخرج منھالمعدلاالسم ت

االول٨٤.٨٨٦ناتالي نجیب شابا حنا١

االول٨٣.٣٤٨سجى محمد عبد اهللا ٢

االول٧٥.٨٧٧ھیفاء ھومان عالوي حمزة٣

االول٧٥.٢٢٨عامر عیسى یوسف ٤

االول٧٤.٠٣أبي رامز عبد الغني٥

االول٧٣.٦٣ھدیل طارق یونس الطائي٦

االول٧٣.٣٥٨محمد عبد الوھاب  عزیز مال صالح٧

االول٧٣.٤٨٥نادیة افرام ججي٨

االول٧٢.١١٥مروان سلیمان احمد سالم الغزاوي ٩

االول٧١.٣٧١شیماء صبیح خضر تتر ١٠

االول٧١.١٨٣اسیل یوسف متي بطرس المصلوب١١

االول٧١.١٠٦ابراھیم علي سلیمان برو١٢

االول٧٠.٨٨٨معن مسعود داؤد١٣

االول٧٠.٧٣٥مقلد طھ حامد الوتار ١٤

االول٧٠.٥٣٢عمار احمد علوش١٥

االول٧٠.٠٠٩محمد عبد المنعم مصطفى المختار ١٦

االول٦٩.٤٢٢غانم زھیر غانم ١٧

االول٦٩.٠٤٧لیلى ودیع بحو ١٨

االول٦٨.٩٥٨غزوان رشید سلیم١٩

االول٦٨.٩٤٨ھیثم معمر مجید ٢٠

االول٦٨.٧٦٥ثائر لویس مجید جندو ٢١

االول٦٨.٥٩٦تركان حسن عثمان ٢٢

االول٦٨.١٣٢علي عز الدین محمد شریف قزاز٢٣

االول٦٧.٧٨٣ایاد نجم الدین عبد اهللا المالح٢٤
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االول٦٧.٥٤٣عمار لویس قریاقوس تموز ٢٥

االول٦٧.١٩٦زید سالم محمد حسن ٢٦

االول٦٧.١٣١                         ضبیان محسن عمر                            ٢٧

االول٦٦.٧٥٧سردار علي سلیمان الشبكي ٢٨

االول٦٦.٧٥٥عكرمة محمد علي التكریتي٢٩

االول٦٦.٥٤١فراس حسن الیاس الحیالي ٣٠

االول٦٦.٤٦٤نبیل ھادي محي علي السلیفاني٣١

االول٦٦.٤٤٢بدر میسر عبد الجبار الجبوري٣٢

االول٦٦.١٧٥عمار عباس عبد الكریم البو عزو ٣٣

االول٦٦.١١٨افراح خضر عزو ناني٣٤

االول٦٥.٩٣٧عصام ابراھیم محمد صابونجي٣٥

االول٦٥.٨٦٣صباح محمود احمد حسین ٣٦

االول٦٥.٧٣١عمر حازم عبد اهللا٣٧

االول٦٥.٦٦٧لیث محمد شوكت الیاس ٣٨

االول٦٥.٦٣٢علي دحل كردي العرنوص٣٩

االول٦٥.٦١٢علي نجم عبد مال حسین٤٠

االول٦٥.٤٩٥عامر سالم امین محمود٤١

االول٦٥.٤٠٩حجي خضر خلف ٤٢

االول٦٥.٣٣٨انمار میخائیل صلیوة حنا دعبول ٤٣

االول٦٥.١٢فواز یحیى داؤد حمودات ٤٤

االول٦٤.٩٢٧ھادي صالح عبد القادر عبد الكریم ٤٥

االول٦٤.٦١یوسف حلمي عسكر حیدر ٤٦

االول٦٤.٥٧٧عدي یونس جرجیس ٤٧

االول٦٤.٣٣٤محمد اسماعیل خلیل شمام ٤٨

االول٦٤.١٦٤روني ابلحد صموئیل سلیم غریب٤٩

االول٦٤.١٢٢عمر ھیثم مصطفى الطویل٥٠

االول٦٤.٠٧٧محمد جاسم محمد عبد الواحد ٥١

االول٦٣.٩٦٨وئام مارزینا خضر٥٢

االول٦٣.٥٣٩عماد حسن سلطان الجراد٥٣

االول٦٣.٣٥٧سبھان یوسف عبوش٥٤

االول٦٣.٣٣٣عماد ھاشم ابراھیم الشماع ٥٥
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االول٦٣.٢١٥نصیر یاقو یوسف قاقوش٥٦

االول٦٣.٠٩االء منعثر حسین الطعیمة ٥٧

االول٦٣.٠٨٣احمد موفق عزیز علي ٥٨

االول٦٣.٠٢٢سعد علي محمود٥٩

االول٦٢.٨٤٤عامر حمزة الخالد٦٠

االول٦٢.٥١٨محسن عبد اهللا سلطان ٦١

االول٦٢.١٥٢رحاب صادق رومان ٦٢

االول٦٢.١٢٨علي جاسم محمد االخلیف ٦٣

االول٦٢.١٠٨غازي سلیمان حمد الظاھر ٦٤

االول٦١.٨٦٥نبیل بن مبروك بن محمد ٦٥

االول٦١.٦٦٦عامر بشیر یحیى الصراف ٦٦

االول٦١.٤٧٤قاسم یوسف قاسم الھسكاني ٦٧

االول٦١.٤٦٦رافع محمود امین مسطاوي ٦٨

االول٦١.٣٢٣سلیم علي عثمان البینان ٦٩

االول٦١.١٧٤ایاد علي احمد الجادر ٧٠

االول٦١.٠٨١عمار عبد الجبار محي الدین ٧١

االول٦٠.٩٨١اركان دخیل سالم ٧٢

االول٦٠.٩٥٩كوران عمر محمد ٧٣

االول٦٠.٩٤٩بھجت طھ مصطفى علي بكر ٧٤

االول٦٠.٩٣صدام حسین محمد ٧٥

االول٦٠.٦٩١سعدون محمود مصطفى العلي امین ٧٦

االول٦٠.٦٣٢اركان خالد یحیى ٧٧

االول٦٠.١٩٩صقر طالب شكر السرحان ٧٨

االول٦٠.٠٨احمد محمد سعید خلیل الحمال ٧٩

االول٥٩.٦٧٣محمد حكمت محمود ٨٠

االول٥٩.٢٦٤ھیثم یعقوب الیاس دعبول ٨١

االول٥٨.٨٣١سمیة محمد نوري بھاء الدین القاضي ٨٢

االول٥٧.٨٦٦جلبرت كوركیس خضر الخیاط ٨٣

االول٥٧.٤٨٧عمر جمیل محمد ٨٤

االول٥١.٢٧٧عمار ابراھیم یونس٨٥
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الدور الذي تخرج منھالمعدلاالسم ت

الثاني ٦٨.٩٤٤اسامة جنان یعقوب ششا ١

الثاني ٦٧.٧٧٤طھ علي حسین مرعي٢

الثاني ٦٤.٧١٢فارس سلطان ناصر ٣

الثاني ٦٣.٩٥٩غسان محسن محمد الطائي ٤

الثاني ٦٣.٧٨٦رضوان یعرب اسماعیل الحمودات ٥

الثاني ٦٣.٦١٦محمد نجاة محمد ٦

الثاني ٦٣.٤١٥سفیان یوسف خدر ٧

الثاني ٦١.٧٩٣محمد حاج مراد علي مراد٨

الثاني ٦١.٢٣١نشأت عبد الكریم مصطفى ٩

الثاني ٦٠.٩٤وسام متي داؤد ١٠

الثاني ٦٠.٧٣عبد اهللا احسان نایف كلش١١

الثاني ٥٩.٣٠٩فھد عبد الرزاق  رمضان ١٢

الثاني ٥٩.٣٠٩بسام فرج اسحق فرنسو١٣

الثاني ٥٩.١٩٦فالح الیاس ججو التمو ١٤

الثاني ٥٨.١٦٥زیاد صدیق سعدون ١٥

الثاني ٥٨.١٦٥عماد محمد حمید محمد ١٦

الثاني ٥٧.٨٥١صبري محمد جرجیس الھابش ١٧

الثاني ٥٦.٨٧٢احسان احمد یوسف الحسن ١٨

الثاني ٥٦.٧٠٦ھیثم جبار ربیع السعدي ١٩

الثاني ٥٦.٢١٤عزام ھمام عبد اهللا الكرجیة ٢٠

سنة التخرج:١٩٩٩

القسم:كلیة التربیة الریاضیةالجامعة: الموصل

الشھادة : بكلوریوسالدراسة: صباحي
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