
 9002/9000خريجو كلية التربية الرياضية / جامعة تكريت / للعام الدراسي 

 .الدور ) األول(

 

 الكلية جامعة

و 
م ا

س
لق
ا

ع
ر
لف
ا

 

سنة  الدور اسم الخريج 

 التخرج

رقم وتاريخ 

 االمر الجامعي

رقم  المعدل

 الدورة

نوع 

 الدراسة

ت
ظا

ح
ال

لم
ا

 

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

صالح وسام عوني  

 قدوري

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 776.20

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

محمد رعد داود  

 سليمان

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 706.30

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

مروان خيرو  

 ياسين حسين

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 706304

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

احمد رحيم لطيف  

 حبش

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 706020

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

سعدون حزين  

 فرحان علي

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 706009

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

معاوية احمد مجيد  

 عبيد

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 26200.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

فالح حسن جار  

 مسعود

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 06.90.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

هبة محمد جبر  

 محمد

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 6794..

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

محمود طلب خلف  

 عبداهلل

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 630..

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

مروان عاصي  

 مهدي عبيد

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 6023..

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

اخالص علي  

 سلمان حمندي

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 36077.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

ابراهيم احمد  

 عتاوي محمد

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 367.2.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

نغم اركان ياسين  

 خلف

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 36437.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

حارث محمود  

 فاضل لطيف

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 36000.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

علي فاضل حسين  

 علي

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 36004.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

عمر عبداهلل حسين  

 عبداهلل

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 96300.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

اوس عارف  

 موسى علي

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 96970.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

فراس قحطان  

 رجب محمد

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 96902.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

ارشد عادل رشيد  

 فراس

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 06247.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

ايوب علي جعفر  

 حسين

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 06004.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

منير ثائر منير  

 بكر

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 06477.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

رياض عبد  

الرحمن ياسين 

 محمد

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 06007.

  صباحي الثالثه 06.40. 3/03/00300-9000 االولاحمد عبد صالح  التربية البدنية  تكريت



 4/7/9000في  9002 سلمان وعلوم الرياضه

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

محمد عالء موسى  

 خلف

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 06040.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

كريم مظفر علي  

 شيرزاد

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 06404.

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

عمر ابراهيم طه  

 مهدي

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 026049

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

عبد القادر فخري  

 خليل مصطفى

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 006000

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

خلدون هالل احمد  

 مهدي

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 0.6004

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

احمد عبد المطلب  

 كاظم عزيز

-9000 االول

9002 

3/03/00300 

 4/7/9000في 

  صباحي الثالثه 006343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 9002/9000خريجو كلية التربية الرياضية / جامعة تكريت / للعام الدراسي 

 الدور ) الثاني (6

 

 الكلية الجامعة

م 
س

لق
ا

ع 
ر
لف
وا

ا
 

سنة  الدور  اسم الخريج  

 التخرج

رقم وتاريخ 

 االمر الجامعي

رقم  المعدل

 الدورة

نوع 

 الدراسة

ت
ظا

ح
ال

لم
ا

 

التربية البدنية  تكريت 

وعلوم 

 الرياضه

-9002 الثاني أيه اديب جاسم حمادي 

9000 

3/03/00200 

في 

97/00/9000 

  صباحي الثالثة 06.43.

التربية البدنية  تكريت

وعلوم 

 الرياضه

مثنى عبد الرزاق عبد  

 الوهاب اسماعيل

-9002 الثاني

9000 

3/03/00200 

في 

97/00/9000 

  صباحي الثالثة 0.6007

 


