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 تكريت

 

التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

-8002 االول تركي مناع عباس ثامر 

8002 

 

3/33/2838 

 5/8/8002في 

821388 

 

 الثانية

 

 صباحي

 

 

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول باسم مجيد محمد حميد 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 781288

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول مصطافمروان قاسم عاشور  

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 731276

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول عامر محمد محمود خلف 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 781820

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول منهل عباس كريم هزيم 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 781033

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول سالم خلف فهد مطلك 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 73

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول حامد احمد عبداهلل حسين 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 701763

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول عالء نقي حمادي جاسم 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 521223

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول محمد توفيق خضر محمود 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 521263

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول حيدر نجاح حارز داود احمد 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 521802

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول طه اسماعيل محمد ياسين 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 521772

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول زبير صالح جاسم احمد 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 521378

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول سلوان نوار عزيز محسن 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 521850

البدنية التربية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول شاكر حمود صبحي علي 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 521832

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول زياد مظهر احمد علوان 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 521838

التربية البدنية  تكريت

 الرياضةوعلوم 
-8002 االول مهند اكرم صالح علي 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 581227

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول لؤي صالح محمد برغش 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 581677

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول حسن مهند غني احمد 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 571728

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول نوار محمد خلف عبد عالوي 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 571583

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول لؤي كريم خلف عطية 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 571637

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول ايهم صباح هاشم غني جميل 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 571332

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول مثنى معن مسربت محمد 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 571023



التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول مروان رياض مصطفى 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 551823

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول عباس فاضل حسن علي 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 551772

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول جمال فزع ابراهيم احمد 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 55177

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول انور صبحي حسان نجم 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 551568

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول وليد خلف علي صالح 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 551352

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول عبد الناصر فارس نعمان سكران 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 561232

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول احمد باسل محمد عزيز 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 561533

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول مساهر عبداهلل محمود سبتي 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 531233

 التربية البدنية تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 االول خالد جابر مرعي حسن 

8002 
3/33/2838 

 5/8/8002في 

  صباحي الثانية 581323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ((8002/8002اسماء الطلبة الخريجون/ كلية التربية الرياضية / للعام الدراسي ))
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التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 الثاني احمد باسل محمد عزيز 

8002 
3/33/33672 

في 

3/30/8002 

  صباحي الثانية 565533

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 الثاني جابر مرعي حسنخالد  

8002 
3/33/33672 

في 

3/30/8002 

  صباحي الثانية 585323

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 الثاني عباس فاضل حسن علي 

8002 
3/33/33672 

في 

3/30/8002 

  صباحي الثانية 555772

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 الثاني لؤي كريم خلف عطيه 

8002 
3/33/33672 

في 

3/30/8002 

  صباحي الثانية 575637

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 الثاني مثنى معن مسربت محمد 

8002 
3/33/33672 

في 

3/30/8002 

  صباحي الثانية 575023

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
-8002 الثاني مساهر عبداهلل محمود سبتي 

8002 
3/33/33672 

في 

3/30/8002 

  صباحي الثانية 535233

 

 

 


