
تاريخ األمر الجامعيرقم األمر الجامعيالمعدلاالختصاصالقسماألسمت

٨٤٫٥٦١١٠٢٦/١١/٣١٩٨٩/٠٩/٢٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعكلة سليمان علي الزبيدي١

٨٨٫٨٦١١٠٢٧/١١/٣١٩٨٩/٠٩/٢٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعامر غازي حامد شيخو٢

٨٥١١١٨٣/١١/٣١٩٨٩/٠٩/٢٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمكي محمود حسين علي الراوي٣

٨٣٫٩٤١١١٨١/١١/٣١٩٨٩/٠٩/٢٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأياد محمد عبد اهللا صالح الطائي٤

٨١٫٩٧١١١٨٢/١١/٣١٩٨٩/٠٩/٢٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةخالد عبد المجيد عبد الحميد صالح الخطيب٥

٨٠٫٤٢١١١٨٠/١١/٣١٩٨٩/٠٩/٢٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنوفل محمد محمود الحيالي٦

٧٣٫٨٥٣٩٥٨/١١/٣١٩٩٠/٠٣/١٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمكرم حميد مجيد بهرام٧

٧٧٫٨٨٦٦٨٨٢/١١/٣١٩٩٠/٠٥/٢٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةصبحي نمر محمود عيسى عيسى٨

٨١٫٠٥٧١٢٢٤١/١١/٣١٩٩٠/١٠/٠٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأوديد عود يشو اسي دتما االشوتي٩

٨٢٫٦٥٧١٢٢٩٤/١١/٣١٩٩٠/١٠/١٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةريان عبد الرزاق سعيد الحسو١٠

٨٤٫٣٧١١٢٣٦١/١١/٣١٩٩٠/١٠/١٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنبيل محمد عبد اهللا جرجيس الشاروك١١

٨١٫٧٧١١٢٣/١١/٣١٩٩٠/١٠/١٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةثيالم يونس عالوي حسن الحديدي١٢

٨١٫٤٢٩٥٣٧٩/١١/٣١٩٩١/٠٩/٢٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةسعد نافع علي الدليمي١٣

٧٧٫٥٤٢٧٧٨٧/١١/٣١٩٩١/١٢/١٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةصفاء ذنون اسماعيل ذنون االمام١٤

٨٠٫٢٥٧٩٣٧/١١/٣١٩٩٢/٠٢/١٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةخالد محمود عزيز عبد اهللا السيفو١٥

٨٨٫٦٥٧٩٦٢/١١/٣١٩٩٢/٠٢/١١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةرياض أحمد اسماعيل يحيى الشريفي١٦

٧٩٫٢٥٧١٠١٦٦/١١/٣١٩٩٢/١٢/٠٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةطالل نجم عبد اهللا خضر١٧

٨٠٫٦٨٦١٠١٦٥/١١/٣١٩٩٢/١٢/٠٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةليث محمد داؤد ذنون البنا١٨

٨١٫٥٧١١٠٦٨٣/١١/٣١٩٩٢/١٢/٢٦التربية الرياضيةالتربية الرياضيةضرغام جاسم محمد بكر النعيمي١٩

٧٦٫٥٧١٥٨٢/١١/٣١٩٩٣/٠١/٢٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأفراح ذنون يونس حسن٢٠

٧٨٫١٧١٦٤٢/١١/٣١٩٩٣/٠١/٢٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةايثار عبد الكريم غزال سعيد الدوسة٢١

٧٥٫٨٢٨١٧٧٦/١١/٣١٩٩٣/٠٣/٠٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةثـــائر غــانم حمدون مال علو٢٢

٨٦٫٥٧١٣٥٩٢/١١/٣١٩٩٣/٠٥/١٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةناظم شاآر يوسف علي الوتار٢٣

٨١٫٨٤٦٥٧/١١/٣١٩٩٣/٠٦/٢٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنشوان محمود داؤد سليمان الصفار٢٤

٧٤٫١١٤٧٦٩٤/١١/٣١٩٩٣/٠٩/٢٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةقصي حازم محمد عبد الرحمن الزبيدي٢٥

٧٠٫١٧١٩١٤٥/١١/٣١٩٩٣/١١/٠٦التربية الرياضيةالتربية الرياضيةسميرة زيا هرمز أوشانا٢٦

٧٨٫٠٢٨٩١٤٦/١١/٣١٩٩٣/١١/٠٦التربية الرياضيةالتربية الرياضيةآسرى أحمد فتحي مرعي٢٧

٧٩٫٩١٢٥٧٩٨/١١/٣١٩٩٤/٠٧/١٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأياد محمد شيت محمد المريومة٢٨

٧٨٫٥٢٦٩٦٨/١١/٣١٩٩٤/٠٨/٢٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةغيداء سالم عزيز عالوي النعيمي٢٩

٧٤٫٨٧٨٠٠/١١/٣١٩٩٤/٠٩/٢٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةآمـال نوري بطرس اليـاس٣٠

٧٩٫٠٨٥٨٣٠١/١١/٣١٩٩٤/١٠/٠٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمحمد عبد الواحد علي البياتي٣١

٧٨٫٩٩٤٣٩٣١/١١/٣١٩٩٥/٠٦/٠٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةوليد خالد همام محمد النعمة٣٢

٨٥٫٤٧٢٦٨٥٧/١١/٣١٩٩٥/١٠/٠١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعقيل يحيى هاشم ولي عبد العزيز االعرجي٣٣

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل

خريجي الدراسات العليا  (١٩٨٩/٩/١) ولغاية (٢٠٠٨/٨/٣١)
الكلية: التربية الرياضية           الشهادة: ماجستير



٨٥٫٤١٦٦٨٥٨/١١/٣١٩٩٥/١٠/٠١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمحمد حيدر سليمان محمود الطائي٣٤

٨٤٫٢٢٢٧٤/١١/٣١٩٩٦/٠١/١٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمحمود شكر صالح عبد اهللا الخلف٣٥

٨٤٫١٩٤٤٧٠٠/١١/٣١٩٩٦/٠٨/٠٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنبراس يونس محمد أحمد ال مراد٣٦

٧١٫٣٠٥٥٤٥٨/١١/٣١٩٩٦/٠٩/٠٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمحمد ذاآر سالم عبد اهللا نجيب النعيمي٣٧

٨٤٫٢٧٧٥٤٥٩/١١/٣١٩٩٦/٠٩/٠٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةسبهان محمـود احمـد شهـاب الزهيـري٣٨

٨٢٫٥١٦٥٦٥٤/١١/٣١٩٩٦/٠٩/١١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةوضاح غانم سعيد عبد اهللا الصميدعي٣٩

٨٥٫١٣٨٥٦٩٢/١١/٣١٩٩٦/٠٩/١٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةجمال شكري بسيم جري الهاللي٤٠

٨٣٫٠٥٥٦٢٨٨/١١/٣١٩٩٦/١٠/٠٦التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعبد الجبار عبد الرزاق حسو مرعي الغريري٤١

٨٤٫٥٦٨٠٥/١١/٣١٩٩٦/١٠/٢٦التربية الرياضيةالتربية الرياضيةزياد يونس محمد حمادي الصفار٤٢

٧٩٫٣٦٨٤٦/١١/٣١٩٩٦/١٠/٢٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةرياض خليل خماس عبد الحميري٤٣

٨٤٫٦٧٦١٩/١١/٣١٩٩٦/١١/٢٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنشوان ابراهيم عبد اهللا خضر النعيمي٤٤

٨٦٫٠٥٥٤٣٧/١١/٣١٩٩٧/٠١/٢٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعمار مؤيد عمر عبد اهللا الميالجي٤٥

٧٨٫٦٩٣٤٠٠٠/١١/٣١٩٩٧/٠٦/١٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةلؤي جالل محمد أمين أحمد الحجار٤٦

٨٣٫١٣٨٧٠١١/١١/٣١٩٩٧/٠٩/٠٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةفداء أآرم سليم خضر الخياط٤٧

٨٤٫٣٠٥٧٣٢٤/١١/٣١٩٩٧/٠٩/٢٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةزياد طارق حامد سعيد الطائي٤٨

٧٦٫٣٦١٧٣٢٥/١١/٣١٩٩٧/٠٩/٢٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعبد المعين صبحي خالد االرآي٤٩

٨٢٫٧٥٧٣٤٩/١١/٣١٩٩٧/٠٩/٢١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةليث اسماعيل صبري محمد العبيدي٥٠

٨٣٫٥٨٣٧٦٦٨/١١/٣١٩٩٧/١٠/٠٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةفالح طه حمو سليمان الحمداني٥١

٨٣٫٥٤٤٨١٥٥/١١/٣١٩٩٧/١٠/٢٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةخالد محمد داؤد ذنون البنا٥٢

٨٥٫٧٢٢٣٢٢/١١/٣١٩٩٨/٠١/١٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأحمد عبد الغني طه الدباغ٥٣

٨٣٫٠٦٤٤٤٠٤/١١/٣١٩٩٨/٠٧/١٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةزهير يحيى محمد علي السبعاوي٥٤

٨٢٫٩٨١٢٠/١١/٣١٩٩٨/١١/٢١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمحمد توفيق عثمان محمد توفيق٥٥

٧٥٫٠٨٨٨٠١/١١/٣١٩٩٨/١٢/١٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةاسراء صباح يحيى سلطان الخفاف٥٦

٧٤٫٢٨٨٠٣/١١/٣١٩٩٨/١٢/١٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأحمد حامد أحمد حمدان السويدي٥٧

٧٨٫٩٥٨٨٠٠/١١/٣١٩٩٨/١٢/١٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةآالء عبداهللا حسين علي المولى٥٨

٧٧٫٥٨٨٠٢/١١/٣١٩٩٨/١٢/١٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنوال آكو بطرس آكو نوني٥٩

٨٢٫٥٤٥٥٨٦٦/١١/٣١٩٩٩/٠٨/٢٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةجريل محمد عيال سلمان بصيرا٦٠

٧٨٫١٥١٧٦٥٠/١١/٣١٩٩٩/١٠/١٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنجاة سعيد علي مجيد بك٦١

٧٨٫٨١٨٨٠٤٦/١١/٣١٩٩٩/١٠/٣٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمحمد خليل جاسم العكيدي٦٢

٨٣٫٣٣٣٩٢٦٤/١١/٣١٩٩٩/١١/٠٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةزياد طارق سليمان داؤد الطائي٦٣

٨٤٫٢٩٣٢٨/١١/٣١٩٩٩/١١/١٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنغم محمود محمد صالح أحمد العبيدي٦٤

٧٩٫١٥١١٠١٠٠/١١/٣١٩٩٩/١٢/٠٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةوليد خالد رجب عمر الحمداني٦٥

٧٩٫٤٢٤٣٩٠/١١/٣٢٠٠٠/٠١/١٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةوليد غانم ذنون عون البدراني٦٦

٧٧٫٧٨٧٣٨٩/١١/٣٢٠٠٠/٠١/١٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةوليد ذنون يونس أحمد النعيمي٦٧

٧٦٫٤٢٤١٧١٠/١١/٣٢٠٠٠/٠٣/٠١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةفارس عبد اهللا جاسم الكرجية٦٨

٧٧٫٤٣١٩٦٥/١١/٣٢٠٠٠/٠٣/٠٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعمار محمد خليل موسى الهاللي٦٩

٧٧٫٧٥٦٥٨٦٨/١١/٣٢٠٠٠/٠٧/٢٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةسالم عمر محمد محمود البلبيسي٧٠

٧٩٫١٨١٧٢٤٢/١١/٣٢٠٠٠/٠٨/٢٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعبد الودود أحمد خطاب العمر التكريتي٧١



٧٥٫٤٨٣٧٢٤٣/١١/٣٢٠٠٠/٠٨/٢٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعالء آمال عبد الرحمن عيسى٧٢

٨٠٫٢٣٨١٠٤٤٠/١١/٣٢٠٠٠/١١/١٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعدي غانم محمود خليل الكواز٧٣

٧٧٫٠٣١١٥٦١/١١/٣٢٠٠٠/١٢/١٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةيحيى محمد محمد علي محمد الطائي٧٤

٧٦٫٢١٢١١٥٦٦/١١/٣٢٠٠٠/١٢/١٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةندى عبد الحميد علي جاسم فصولة٧٥

٧٨٫٧٤٥٨٠/١١/٣٢٠٠١/٠١/٠٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةسعد باسم جميل اسماعيل الوزان٧٦

٧٩٫٢٤٢٩٨/١١/٣٢٠٠١/٠١/٠٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمؤيد عبد الرزاق حسو مرعي العزيري٧٧

٧٧٫٢١٢١١٨/١١/٣٢٠٠١/٠١/٠٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةبيريفان عبد اهللا محمد سعيد المفتي٧٨

٧٦٫٩٧٥١٠٠/١١/٣٢٠٠١/٠١/٠٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنوفل فاضل رشيد سليمان السلطان٧٩

٧٩٫٥٣٣٣٨٢/١١/٣٢٠٠١/٠١/١٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمحمد يونس ذنون عبد اهللا المشهداني٨٠

٧٧٫٢١٢٠٥٢/١١/٣٢٠٠١/١١/١٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأحمد حازم أحمد فتحي الطائي٨١

٨١٫٩٧١٩٣١/١١/٣٢٠٠٢/٠١/٢٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمعن عبد الكريم جاسم محمد٨٢

٧٨٫٩١٤١٠٦٧/١١/٣٢٠٠٢/٠١/٢٦التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمحمد سعد محمود حنتوش٨٣

٧٨٫٦٢٩١٧٩٢/١١/٣٢٠٠٢/٠٢/١٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةبثينة حسين علي اوحيد الطائي٨٤

٧٧٫٧١٤٤١٤٤/١١/٣٢٠٠٢/٠٤/٢١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةهديل داهي عبد اهللا ابراهيم٨٥

٧٧٫٢١٠٧٢٢/١١/٣٢٠٠٢/٠٩/٢٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعبد المنعم أحمد جاسم حمادي الجنابي٨٦

٧٧٫١٣٨١٣٠٨٤/١١/٣٢٠٠٢/١١/١٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعصام محمد عبد الرضا شراد الناهي٨٧

٧٦٫٩٧١١٣٩٧٧/١١/٣٢٠٠٢/١١/٢٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنواف عويد عبود محمد العبيدي٨٨

٨١٫٧٤٢١٤٠٠٧/١١/٣٢٠٠٢/١١/٢٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنغم خالد نجيب يحيى الخفاف٨٩

٧٦٫٨٥٧١٣٩٩٠/١١/٣٢٠٠٢/١١/٢٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأحمد اسماعيل عبد اهللا ياسين الطائي٩٠

٨٠٫٦٥٧١٤٠٠٨/١١/٣٢٠٠٢/١١/٢٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةياسر منير طه علي البقال٩١

٨٠٫٢٨٥١٤٩٦٠/١١/٣٢٠٠٢/١٢/٢٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةثامر محمود ذنون أحمد٩٢

٨٢٫١٤٢١٣٢/١١/٣٢٠٠٣/٠١/٠٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعبد الرحيم محمد الطيب سالمي٩٣

٧٧٫٤٥٧٥٧٤/١١/٣٢٠٠٣/٠١/١٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةربيع حازم سلمان توما٩٤

٨٠٫٧١٤٦١٣/١١/٣٢٠٠٣/٠١/٢٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةفادية محروس جرجيس نعومي٩٥

٨٣٫٧٧١٣٠٦٩/١١/٣٢٠٠٣/٠٥/٢٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةسلوان خالد محمود مصطفى مال عبيدة٩٦

٧٨٫٠٢٧٣٠٣٣/١١/٣٢٠٠٤/٠٥/٠٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعامر محمد سعيد عبد الرحمن محمد المولى٩٧

٨٢٫٩٥٥٣٠٨٤/١١/٣٢٠٠٤/٠٥/٠٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةشهاب أحمد حسن خلف الظاهر٩٨

٧٧٫٣٤٤٣٦٠٢/١١/٣٢٠٠٤/٠٥/٣٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةفالح طه عبد يحيى العاصي٩٩

٨٢٫٧٣٣٣٦٦٥/١١/٣٢٠٠٤/٠٦/٠١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةايالف أحمد محمد عيسى الشمري١٠٠

٨٣٫٥٣٦٦٣/١١/٣٢٠٠٤/٠٦/٠١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةضياء زآي ابراهيم صالح الحسو١٠١

٨٠٫٩١٦٣٧٨٦/١١/٣٢٠٠٤/٠٦/٠٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةشهلة محمد سلطان حماد العبيدي١٠٢

٧٨٫٤٣٦٦٨٨/١١/٣٢٠٠٤/٠٩/٠٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةاسماعيل عبد الجبار صالح داؤد الزبيدي١٠٣

٧٨٫١٧٧٨٨/١١/٣٢٠٠٤/٠٩/٣٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةرافع ادريس عبد الغفور حسن السعيد١٠٤

٨٠٫٣٨٩٦٨/١١/٣٢٠٠٤/١٠/٢٦التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنظير جميل اسماعيل داؤد الوزان١٠٥

٨٦٫١٣٩٨٣٤/١١/٣٢٠٠٤/١١/٢٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعالء الدين فيصل خطاب عمران الزبيدي١٠٦

٨٢٫٧٢١٠٣٩١/١١/٣٢٠٠٤/١٢/٠٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأحمد هشام محمد الهاللي١٠٧

٨٣٫٢٦١٠٤٣٤/١١/٣٢٠٠٤/١٢/٠٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمحمد سهيل نجم عبد اهللا المرعي١٠٨

٧٧٫٤٣١٠٨٥٩/١١/٣٢٠٠٤/١٢/٢٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأحمد مؤيد حسين الزبير١٠٩



٨٤٫١٩١٠٨٥٨/١١/٣٢٠٠٤/١٢/٢٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعبد الملك سليمان محمد أحمد١١٠

٧٥٫٥٢٢٧٩/١١/٣٢٠٠٥/٠١/١٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمحمود مطر علي البدراني١١١

٧٧٫٧٢٧٥٨/١١/٣٢٠٠٥/٠١/٢٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةهيام صادق أحمد حسين١١٢

٨٣٫٧١١٣٨٣/١١/٣٢٠٠٥/٠٢/٢١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعدنان هادي موسى بولص حنون١١٣

٧٥٫٦٦١٣٨٥/١١/٣٢٠٠٥/٠٢/٢١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعبد القادر محمود قادر علي الحيالي١١٤

٧٤٫٩١١٤٥٥/١١/٣٢٠٠٥/٠٢/٢٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمحمد مرعي علي محمد الطائي١١٥

٧٩٫١٦١٩٦٩/١١/٣٢٠٠٥/٠٣/٠٨التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعثمان عدنان عبدالصمد البياتي١١٦

٨٠٫٠٨٢٤٣٥/١١/٣٢٠٠٥/٠٣/٢٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةاحسان قدوري أمين عبد القادر١١٧

٧٥٫٥٨٢٤٣٣/١١/٣٢٠٠٥/٠٣/٢٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةشكر محمود سعيد خضر١١٨

٨٠٫٥٨٣٢٣٦/١١/٣٢٠٠٥/٠٤/١٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعلي حسين محمد أحمد طبيل١١٩

٧٣٣٢٣٤/١١/٣٢٠٠٥/٠٤/١٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعصام دارا فدعم فتاح١٢٠

٧٩٫٥٢٣٩٥٥/١١/٣٢٠٠٥/٠٥/٠٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأحمد صباح قاسم توفيق العبيدي١٢١

٧٧٫٣٨٣٩٦١/١١/٣٢٠٠٥/٠٥/٠٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةايمان الياس عزو اسطيفو١٢٢

٨١٫٠٢٤٧٥٩/١١/٣٢٠٠٥/٠٥/١٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةايناس بهنام نقوال جمجوم١٢٣

٧٩٫٤٩٤٧٥٠/١١/٣٢٠٠٥/٠٥/١٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةشذى حازم آورآيس حنا١٢٤

٨٠٫٣٣٤٧٦٣/١١/٣٢٠٠٥/٠٥/١٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعائدة محمد شفيق سالم العكام١٢٥

٧٨٫٤٧١٥٢٩٦/١١/٣٢٠٠٥/٠٦/٠٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةحيدر غازي اسماعيل غازي١٢٦

٧٨٫٤٧٥٢٩٧/١١/٣٢٠٠٥/٠٦/٠٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعلي زهير صالح حمو١٢٧

٧٥٫٢٧٥٢٩٥/١١/٣٢٠٠٥/٠٦/٠٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةفارس حسين مصطفى ال حمو١٢٨

٧٨٫٦٦٥٢٩٨/١١/٣٢٠٠٥/٠٦/٠٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةهديل طارق يونس جميل الطائي١٢٩

٧٥٫٧٧٦٠٣٩/١١/٣٢٠٠٥/٠٦/٢٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةفاطمة حسين عويد١٣٠

٧٧٫٩٧٧٥٦٦/١١/٣٢٠٠٥/٠٧/٠٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةفراس محمود علي محمد الخوخي١٣١

٧٤٫٩١٦٥٦٩/١١/٣٢٠٠٥/٠٧/٠٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةفارس فاضل حسين علي الطائي١٣٢

٧٥٫٤١٦٥٧٠/١١/٣٢٠٠٥/٠٧/٠٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةغادة عبد الجبار حمودي جاوي الوزان١٣٣

٨١٫٢١٦٥٧٠/١١/٣٢٠٠٥/٠٧/٠٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةثامر غانم داؤد محمد١٣٤

٨٤٫٠٢٧١٣١٧٩/١١/٣٢٠٠٥/١١/٢٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةأبي رامز عبـدالغني عبـداهللا البكري١٣٥

٧٩٫٦٠٨١٥٦٠٢/١١/٣٢٠٠٥/١٢/١١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةطارق حسين محمد صالح الحجية١٣٦

٨١٫٣٣٢٨٦١/١١/٣٢٠٠٦/٠٢/١٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعمر سمير ذنون محمود المال حمو١٣٧

٧٩٫١٦٢٨٦٣/١١/٣٢٠٠٦/٠٢/١٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمنهل خطاب سلطان محمد الجواري١٣٨

٨٠٫١٧٢٢٨٦٢/١١/٣٢٠٠٦/٠٢/١٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعلي فتاح رشيد عارف العبيدي١٣٩

٧٨٫٤٣٣١٤٤/١١/٣٢٠٠٦/٠٢/١٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةهيوا محمد اسماعيل محمود١٤٠

٨٠٫٤٦٤٤٤٧/١١/٣٢٠٠٦/٠٣/٠٩التربية الرياضيةالتربية الرياضيةخالد محمد شعبان محمد عجيلي١٤١

٧٧٫٠٧٥٢٤٤/١١/٣٢٠٠٦/٠٣/٢٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنقي حمزة جاسم عبدو السياف١٤٢

٨٤٫٠٢٦١٥٧/١١/٣٢٠٠٦/٠٤/٠٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنشأت بشير ابراهيم الحمداني١٤٣

٨١٫٦٦٦٥٨٦/١١/٣٢٠٠٦/٠٤/١٦التربية الرياضيةالتربية الرياضيةزهرة جميل صالح يوسف السليفاني١٤٤

٨٠٫٤٧٦٥٨٥/١١/٣٢٠٠٦/٠٤/١٦التربية الرياضيةالتربية الرياضيةزينب مصطفى ذنون مصطفى الشاوي١٤٥

٧٨٫٦٩٩١٧٦/١١/٣٢٠٠٦/٠٥/٣٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةرائد ابراهيم فتحي خطاب الطائي١٤٦

٧٩٫٦١١١٥٤٩٩/١١/٣٢٠٠٦/٠٩/٢١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةفرهاد علي مصطفى حسين خوشناو١٤٧



٧٩٫٦٣٨١٥٦٠٣/١١/٣٢٠٠٦/٠٩/٢١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةزياد سالم عبد فرحان الحيالي١٤٨

٧٨٫٢٢٤١٦٣٧٠/١١/٣٢٠٠٦/١٠/٠٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعلي عبد اهللا خلف ابراهيم١٤٩

٨٣٫١٦٦١٨٥٣٩/١١/٣٢٠٠٦/١١/١٤التربية الرياضيةالتربية الرياضيةثابت احسان احمد مصطفى١٥٠

٨٠٫٦٣٨١٩٢٧٤/١١/٣٢٠٠٦/١١/٢٦التربية الرياضيةالتربية الرياضيةاحمد رعد ابراهيم خليل١٥١

٧٧٫٩٧٢٢٠٢٦٧/١١/٣٢٠٠٦/١٢/١٢التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعبداهللا حسن علي صالح السبعاوي١٥٢

٧٧٫٧٧٧٢٠٩٣٩/١١/٣٢٠٠٦/١٢/٢٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةزيني مشكو حجي مراد ال مراد١٥٣

٧٥٫٦٣٨١٥٧٠/١١/٣٢٠٠٧/٠١/٣١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمثنـى حــازم نـايف داؤد المولى١٥٤

٧٧٫٢٥١٥٦٩/١١/٣٢٠٠٧/٠١/٣١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعبد السالم عبد الجبار حامد سعيد الرخاوي١٥٥

٧٥٫٦١١١٩٦٨/١١/٣٢٠٠٧/٠٢/٠٦التربية الرياضيةالتربية الرياضيةصباح متي فتح اهللا ابرام براز١٥٦

٧٤٫٣٠٥٤٥٢٣/١١/٣٢٠٠٧/٠٣/١٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةنغم مؤيد محمد الراشدي١٥٧

٧٨٫٢٧٧١٧٩٨٩/١١/٣٢٠٠٧/١١/١١التربية الرياضيةالتربية الرياضيةهادي احمد خضر حبوش المتيوتي١٥٨

٧٨٫٤٩٧١٨١٢٦/١١/٣٢٠٠٧/١١/١٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةاياد علي محمود حسن عمر اغا١٥٩

٨٤٫٨٠٥١٩٦٠٨/١١/٣٢٠٠٧/١٢/١٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةماهر فاضل محمد عبد اهللا النعيمي١٦٠

٧٧٫٩٧٢١٩٦/١٠/١١/٣٢٠٠٧/١٢/١٠التربية الرياضيةالتربية الرياضيةانتظار فاروق الياس ججي صوران١٦١

٨٠٫٦٦٦١٠١٩/١١/٣٢٠٠٨/٠١/٢٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةاياد شهاب احمد صالح الحجية١٦٢

٧٨٫٣٨٨١٧٣٦/١١/٣٢٠٠٨/٠٢/٠٥التربية الرياضيةالتربية الرياضيةلقاء عبد المطلب خليل ابراهيم١٦٣

٧٦٫٠٢٧١٨٢١/١١/٣٢٠٠٨/٠٢/٠٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةافراح عبد الخالق يحيى محمد علي١٦٤

٨٢٫٥١٨٢٠/١١/٣٢٠٠٨/٠٢/٠٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةادهام صالح محمود خضر١٦٥

٨٤٫١٦٦١٨١٩/١١/٣٢٠٠٨/٠٢/٠٧التربية الرياضيةالتربية الرياضيةعمر فاروق يونس قاسم عالوي١٦٦

٧٧٫٤٧٥٢١٢٩/١١/٣٢٠٠٨/٠٢/١٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةمقداد مالك محمود جاسم الزبيدي١٦٧

٨٥٫٢٧٧٥٠٦١/١١/٣٢٠٠٨/٠٤/٠٣التربية الرياضيةالتربية الرياضيةجميل محمود حسن عبد الواحد١٦٨
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