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 .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

حامد سعدي حسين  

 علي 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 20,142

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

محمد حمد حسين  

 علي 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 24,941

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

هديل جاسم محمد  

 احمد

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 99,111

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

-0241 االول عمر شالل علي احمد  

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 91,112

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

ادريس ياسر خلف  

 جليل 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 91,122

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

وليد عبدالرحمن  

 صالح محمد 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 93,113

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

محمود جمعة محمد  

 صالح 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 90,212

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

احسان علي هادي  

 كريم

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 94,023

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

وضاح صابر محمد  

 زهو 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 92,100

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

عبدالرحمن  نجم  

 عبدهللا محمد 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 92,191

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

شهد نور الدين  

 عثمان داود

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 92,113

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

سالم عواد قاسم  

 محمد 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 92,301

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

ساجر مطلك اسود  

 فياض 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,90

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

شكور اسماعيل  

 شكور رضا 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,044

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

سيف خلف ابراهيم  

 علي 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,141

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

مشتاق جمال محي  

 الدين امين

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,992

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

-0241 االولابراهيم خليل ابراهيم  

0241 

3/43/4121 

/41/44في

  صباحي الثامنة 12,124



 0241 احمد

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

محمد فوزي سالم  

 خلف 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,122

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

-0241 االول صبا وليد خالد محمد 

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,010

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

سيف خيرو ياسين  

 حسين

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,439

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

ايمن عبدالسالم قادر  

 جادر 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,431

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

-0241 االول وسن نقي حسن باقر 

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 19,243

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

سعدي صالح عبدهللا  

 صائل 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

19,124 

 

 

  صباحي الثامنة

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

-0241 االول نبيل طه عبد يوسف  

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 19,122

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

ابراهيم عدنان جايد  

 زيدان

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,311

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

سفيان رياض مسربت  

 محمد 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,114

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

 غسان علي لطيف 

 جاسم

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,129

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

احمد ناجي محمد  

 عبدهللا

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,111

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

مهند محسن ابراهيم  

 احمد 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,119

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

عمر فاروق  

 عبدالرحمن احمد 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,102

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

ريبين رشيد محمد  

 صالح

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,021

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

وعد احمد مصلح  

 هندي 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 13,121

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

علي حسين علي عبد  

 الحليم 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 13,291

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

مازن  حسين علي  

 رشيد 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 13,211

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

اثير محمد احمد  

 محمد

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 13,921

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

حسن محمد علي  

 فاضل

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

  صباحي الثامنة 13,301



0241 

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

بالل تركي متعب  

 عبدالكريم

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 13,02

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

 انهار علي محمود 

 احمد

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 13,011

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

جمال يونس  هعائش 

 عبد

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 10,101

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

مهند محسن عباس  

 علي 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 10,141

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

عثمان صابر شطب  

 علوش 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 10,019

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

-0241 االول حسين علي اكبر ههب 

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 10,014

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

احمد حسن محمد  

 عبدهللا

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 10,439

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

علي حسين محمد  

 سعدون 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 10,211

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

محمد عثمان احمد  

 محمد 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 14,912

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

 حيدر اسماعيل نافع 

 يوسف

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 14,191

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

جوتيار صالح عثمان  

 عبدهللا

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 14,11

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

سالم خلف عبد  

 خطاب 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 14,133

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

جاسم مصطفى  

 جاسم عباس 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 14,412

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

ادريس هاشم عادل  

 علي

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 14,411

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

محمد علي عبدهللا  

 علي 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,111

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

مصطفى اثير جليل  

 ابراهيم 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,001

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

عمار عبدهللا سلمان  

 علي 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,001

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

زياد خلف محمد  

 ظاهر

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,449

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

حيدر علي صائب  

 رؤوف

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

  صباحي الثامنة 12,213



0241 

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

احمد شاكر محمود  

 ارحيم

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,19

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

خالد محمد  همياد 

 عيادة

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,122

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

عادل خضير جاسم  

 محمد 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,111

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

امجد مزاحم احمد  

 محيميد

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,111

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

مهران مزبان عمر  

 جاسم 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,120

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

 مالك محمد درويش 

 حنتوش

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 12,233

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

عوف عبدالرحيم  

 وهيب حسن 

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 19,120

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

زياد ابراهيم طه  

 ياسين

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,10

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

اسماعيل خلف  ةحمز  

 سالم

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,219

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

 حسام ابراهيم رشيد 

 حسين

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,104

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضه

احمد طالب روكان  

 عبدهللا

-0241 االول

0241 

3/43/4121 

/41/44في

0241 

  صباحي الثامنة 11,101
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التربية البدنية  تكريت 

وعلوم 

 الرياضه

ميالد حمدي حسين  

 علوان
-0241 الثاني

0241 

3/43/4100 

في 

34/4/0241 

  صباحي الثامنة 13,331

التربية البدنية  تكريت

وعلوم 

 الرياضه

ايناس عطا اهلل احمد  

 عويد
-0241 الثاني

0241 

3/43/4100 

في 

34/4/0241 

  صباحي الثامنة 13,301

التربية البدنية  تكريت

وعلوم 

 الرياضه

ضحى ستار عبد الجبار  

 مصرع
-0241 الثاني

0241 

3/43/4100 

في 

34/4/0241 

  صباحي الثامنة 13,219

التربية البدنية  تكريت

وعلوم 

 الرياضه

فردوس مهدي فاضل  

 مهدي
-0241 الثاني

0241 

3/43/4100 

في 

34/4/0241 

  صباحي الثامنة 10,129

التربية البدنية  تكريت

وعلوم 

 الرياضه

-0241 الثاني علي كريم علي فليح 

0241 

3/43/4100 

في 

34/4/0241 

  صباحي الثامنة 12,391

التربية البدنية  تكريت

وعلوم 

 الرياضه

-0241 الثاني علي فليح محمد جاسم   

0241 

3/43/4100 

في 

34/4/0241 

  صباحي الثامنة 12,121

التربية البدنية  تكريت

وعلوم 

 الرياضه

زيد عبدالكريم سالم   

 حسين
-0241 الثاني

0241 

3/43/4100 

في 

34/4/0241 

  صباحي الثامنة 19,103

التربية البدنية  تكريت

وعلوم 

 الرياضه

الحمزة باسم علوان   

 احمد
-0241 الثاني

0241 

3/43/4100 

في 

34/4/0241 

  صباحي الثامنة 19,141

التربية البدنية  تكريت

وعلوم 

 الرياضه

أبو بكر عبد اللطيف   

 جاسم محمد
-0241 الثاني

0241 

3/43/4100 

في 

34/4/0241 

  صباحي الثامنة 11,901

التربية البدنية  تكريت

وعلوم 

 الرياضه

-0241 الثاني بلقيس بهاء محمد عثمان  

0241 

3/43/4100 

في 

34/4/0241 

  صباحي الثامنة 11,249

التربية البدنية  تكريت

وعلوم 

 الرياضه

مصطفى احمد شذر  

 حسين
-0241 الثاني

0241 

3/43/4100 

في 

34/4/0241 

  صباحي الثامنة 11,114

 
 


