
 

 

الدور              5102 – 5102الطلبة الخريجون / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للعام الدراسي 

 األول
القسم  الكلية الجامعة

او 

 الفرع

رقم وتاريخ االمر  سنة الخريج الدور اسم الخريج

 الجامعي

رقم  المعدل

 الدورة

نوع 

 الدراسة

 المالحظات

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة

 3/03/05111 5102/5102 األول احمد طه احمد عبد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 824,62

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول سلطان احمد سلطان عبداهلل ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,16422

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول عمر حمد خلف صحن ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 134202

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول نداء حازم حسن امين  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 134502

التربية البدنية  تكريت

 الرياضةوعلوم 
 3/03/05111 5102/5102 األول عمر احمد عبداهلل صالح ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 134052

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول عماد خلف محمد حمد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 154325
التربية البدنية  تكريت

 الرياضةوعلوم 
 3/03/05111 5102/5102 األول نور حسن عبداهلل علي ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 154336

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول محمود خالد حسن علي ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 1540,2

التربية البدنية  تكريت

 الرياضةوعلوم 
 3/03/05111 5102/5102 األول كنعان نواف موسى حميد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 10416

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول بيداء رعد عبد الكريم طه  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 104511

التربية البدنية  تكريت

 الرياضة وعلوم
 3/03/05111 5102/5102 األول شيرين نوفل جاجان صالح ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 114681
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول عبد المنعم خالد خلف عزيز ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 114612

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول ايمان هاشم محمد عسكر ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 114231

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول عمر طعمه وهيب خزعل ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 114,22

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
صبيحة سليمان زين  ---   

 العابدين محمد

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 114305

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول عبداهلل ناظم موسى مظراب  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 114121
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول علي قيس محمود صالح ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264658

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول مظر علي احمد خليفة ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264851

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول عبيدة حماد عبد عصمي ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264801

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول عمر حسين مطلك خليفه ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264113

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول صقر عبداهلل احمد عبوش ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264,05

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول محمود عيسى دهش حميد  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 284113
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول حسام نجرس هالل حمد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 284121

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول حارث كهالن سنبار رديني ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,,2842

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول علي حميد جاسم محمد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,28421

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول عال عبد محي مصطفى ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 284322

البدنية  التربية تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول احمد رشيد مجيد سليم ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 284321
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول يوسف مولود مرعي حسن  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,28416

البدنية التربية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول احمد عصام عبداهلل محمود ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 2148,2

  صباحي التاسعة 2148,1 3/03/05111 5102/5102 األول ايمن فيصل مشعان خلف ---   التربية البدنية  تكريت



 50/8/5102في  وعلوم الرياضة

البدنية التربية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول كرار سلطان فرحان حمادي ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214251

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
حمزه عبد المطلب جعفر  ---   

 عباس

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214218

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول بان رعد عبد الكريم طه ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214313

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول ايوب حمزه حسين عبد  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214526

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
محسن قحطان حتروش  ---   

 محمد

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224622

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول محمد احمد رضا مصطفى ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224880
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول عمار مجيد علي محمد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224822

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول سهير عصام جمال عبداهلل ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224103

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول عمر ذياب مناور داود  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224283

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول امير سعد عبد الباقي سلمان ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224233

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول نشوان كامل عواد عبد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224,85
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
رسل عبداهلل صالح  ---   

 عبداهلل

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224822

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول ياسر ابراهيم عبداهلل عبد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224831

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول انور دلف احمد عبد الستار ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,22422

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول منهل عبد فياض علي  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224222

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول حماد حازم حسن محمد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 2,,224

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول ايمن محمد علوان خلف ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224528
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول طارق جاسم صالح معجون ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 2,4683

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول راغب عبداهلل فارس حسن ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 2,4831

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول نادية عالء حمود طلمس ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 2,4251

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول حسن احمد حسين حمد  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 2,4328

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول منار ثائر زكي يونس ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,23461
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول ابتهال ضامن سعيد حميد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 234851

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول مخلص عادل علي فيحان ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 234106

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
جميل عبداهلل عبد الرزاق  ---   

 شهاب

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 234,38

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
سلوان سالم احمد عبد  ---   

 الستار

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 234312

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول مصطفى طارق حمد احمد  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 234326

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول اسامة خضر حسين ربيع ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 234506
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول سالم كامل عطيه حبيب ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 254125

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول هذال علي محمد حبيب ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 254122

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول خليل بحر شهاب احمد ---   

 5102./50/8في 

  صباحي التاسعة 254135

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
عبد الجليل خميس حمد  ---   

 فياض

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 204625

  تكريت

التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

 3/03/05111 5102/5102 األول اكرم حيدر جواد عمران  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 204138



التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول مصطفى عدي زهير ماهر ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 204133

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول مصطفى محمد حميد خليل ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 204225

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول علي يحيى احمد شوزي ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 204252

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول أيالف ضاري دحام جاسم ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 204,21

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول حسين فاضل أكبر محمد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,204,3

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول رنا ناجي كاظم ارحيم  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 204083
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول أسماء فواز علي نصيف ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214826

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول نور محمد ياسين مجول ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214830

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول مروان احمد غايب سعيد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214186

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول مقداد طه احمد محمد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214286

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول احمد جار اهلل محمد كاظم ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214281
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
محمود عبد الغني نايف   ---   

 رديف

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214,21

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول هند عدنان صالح مهدي ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214311

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
بالل عبد الواحد كلش  ---   

 حنتوش 

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214523

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول أية قحطان عباس عثمان ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214520

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول والء حسين سالم حسين ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,21403

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
ساري ضمير رمضان  ---   

 مهدي

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,21412
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول مها رحاب حسين عباس  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,26416

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول مازن لطيف تركي شاهر ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264288

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول مضر بديوي حسن صالح ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264221

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
عبد العزيز حسن جاسم  ---   

 عيسى

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264222

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول مطلب علي حسين داود ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264,35
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول علي حميد عبود زيدان ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264322

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول أحمد مزهر تايه غزال  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264511

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
فراس عبداهلل حسين  ---   

 حمادي

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264012

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
حسين سعد عبداهلل  ---   

 محمود

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 264020

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
مروه حسام عدنان  ---   

 ابراهيم

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 2640,1

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول حيدر طه محمود ارحيم ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 284625
التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول حسام شهاب احمد صالح ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 284108

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول عامر صباح محمد جسام  ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 284211

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول هيمن غدار هديب مطلك ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,28421

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
مصطفى برهان عبد  ---   

 الرزاق محمد

 3/03/05111 5102/5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 284532

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/5102 األول وطبان علي نصيف جاسم ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 284010

 

 



التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة

عمر موفق اسماعيل  ---   

 خضر

 3/03/05111 5102/  5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214606

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
مروان مطلك فارس عبد  ---   

 الستار

 3/03/05111 5102/  5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214825

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/  5102 األول خالد موسى خلف خاطر ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة ,21426

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/  5102 األول موج محمد خليل عثمان ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 2142,1

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
مصطفى خميس علي  ---   

 حسن

 3/03/05111 5102/  5102 األول

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 214,61

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/  5102 األول اسماء محسن علي محمد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 224282

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/  5102 األول مثنى مجيد جاسم محمد ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 2242,8

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
 3/03/05111 5102/  5102 األول همام عقيل حسين علي ---   

 50/8/5102في 

  صباحي التاسعة 2,4228
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القسم  الكلية الجامعة

او 

 الفرع

رقم وتاريخ االمر  سنة الخريج الدور اسم الخريج

 الجامعي

 الدراسةنوع  رقم الدورة المعدل

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
انمار بشار خليل  ---

 اسماعيل

 3/03/09382 5102/  5102 الثاني

 09/05/5102في
 صباحي التاسعة 2243,0

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
اركان شهاب  ---

 احمد وسمي

 03/09382/ 5102/  5102 الثاني

 09/05/5102في
 صباحي التاسعة 264522

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
علي محمد  ---

 حسين علي

 03/09382/ 5102/  5102 الثاني

 09/05/5102في
 صباحي التاسعة 284251

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
مصطفى مزاحم  ---

 علوان محيميد

 03/09382/ 5102/  5102 الثاني

 09/05/5102في
 صباحي التاسعة 214118

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
احمد محمد احمد  ---

 عويد

 03/09382/ 5102/  5102 الثاني

 09/05/5102في
 صباحي التاسعة 2245,3

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
سرور عبد  ---

الكريم لطيف 

 ابراهيم

 03/09382/ 5102/  5102 الثاني

 09/05/5102في
 صباحي التاسعة 224112

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
احمد شكر سمين  ---

 ابراهيم

 03/09382/ 5102/  5102 الثاني

 09/05/5102في
 صباحي التاسعة 224586

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
دهام احمد تركي  ---

 خلف

 03/09382/ 5102/  5102 الثاني

 09/05/5102في
 صباحي التاسع 2,4188

التربية البدنية  تكريت

 وعلوم الرياضة
سوذاب فائق  ---

 تركي فيصل

 03/09382/ 5102/  5102 الثاني

 09/05/5102في
 صباحي التاسع 2,4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


