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 األول

  
القسم او  الكلية الجامعة

 الفرع

رقم وتاريخ االمر  سنة الخريج الدور اسم الخريج

 الجامعي

رقم  المعدل

 الدورة

نوع 

 الدراسة

 المالحظات

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول نكتل مزاحم خليل جمعه

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 8,9,02

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول اسامة سوادي حمد علي

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 839334

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول حسام عبد محي مصطفى

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة ,83903

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول خميس كوان بحر هزاع

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة ,8093

 التربية كلية التربية  تكريت

 الرياضية

احمد عصام جوبان 

 ارزيق

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 37943

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

مأمون فؤاد دعدوش 

 يوسف

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 33933

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول مازن شجاع مانع محمود

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 329872

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول حمود نجم حسن سند

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 329247

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول خالد محمود روؤف احمد

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة ,32904

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

محمد عبد الخالق طه 

 شريف

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 339732

 التربية كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول انس صالح كواد راهي

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 339733

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول عويد عبداهلل محمد علي

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 33903

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول محمد جاسم امين علي

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 349238

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

احسان محمود حسن 

 محمد

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة ,34923

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

فراس نصرت سليمان 

 داود

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 309422

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول احمد حسن خضر محيميد

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 2,9,24

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول نصير عطه سميان علي

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 2,9033

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول امثل صبحي فاضل لطيف

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 27928

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول احمد سعدون احمد عمر

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 279228

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول محمد انور كوثر حسين

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 289243

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  33/8873/  3 4002/  4002 األول محمد حيدر جواد موسى

34  /8 /4002 
  صباحي العاشرة 289022
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 الثاني

 
 القسم او الكلية الجامعة

 الفرع

رقم وتاريخ االمر  سنة الخريج الدور اسم الخريج

 الجامعي

رقم  المعدل

 الدورة

نوع 

 الدراسة

 المالحظات

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  3,,8/  33/  3 4002/  4002 الثاني مروان محمود بكر احمد

30  /30  /4002 
  صباحي العاشرة 339273

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  3,,8/  33/  3 4002/  4002 الثاني اسامة ذياب عبد حسن

30  /30  /4002 
  صباحي العاشرة 339433

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  3,,8/  33/  3 4002/  4002 الثاني انس حواس حاجم حسن

30  /30  /4002 
  صباحي العاشرة 289874

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

في  3,,8/  33/  3 4002/  4002 الثاني عمر خطاب محيميد حلو

30  /30  /4002 
  صباحي العاشرة 2893,4

التربية  كلية التربية  تكريت

 الرياضية

عبداللطيف شريف شهاب 

 احمد

في  3,,8/  33/  3 4002/  4002 الثاني

30  /30  /4002 
  صباحي العاشرة 239243

 

 

 

 


