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  ٢٠١٧-٢٠١٦ : العام الدراسي  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة :الكلية 

  : القسم

  ١٧/١٢/٢٠١٧في٣/١٣/١٤٧٩٦:األول الجامعي للدور األمررقم وتاريخ 

  ١٦/١١/٢٠١٧في٣/١٣/١٣٤٥٧:الثاني الجامعي للدور األمررقم وتاريخ 

  الصباحية : نوع الدراسة

   والثاني األول: الدور  ٢٠١٨/ ٧/١في ٣/١٣/٢٢  :داريرقم وتاريخ األمر اإل

  الدور  التقدير  المعدل  الجنس  االسم الرباعي  ت

 االول  ًجيد جدا 86.7649 ذكر عبدالقادر نوزاد اسماعيل شوقي.١

 االول  ًجيد جدا 81.8588 ذكر احمد نامق عبدهللا دمحم.٢

 االول ًجيد جدا 80.9026 ذكر محمود جالل ناصر دمحم.٣

 االول جيد 79.2500 انثى الكريم دمحم عبدهللا عبدانيظبر.٤

 االول جيد 78.7000 ذكر سرمد سعد حميد فنجان.٥

 االول جيد 78.2623 انثى شنكه عدنان احمد دمحم.٦

 االول جيد 78.2211 ذكر مراد رجب كاظم كوثر.٧

 االول جيد 77.4263 ذكر مروان قاسم دمحم هالل.٨

 االول جيد 77.4184 ذكر زيد علي عبيد عيسى.٩

 االول جيد 76.3588 انثى زينب عدنان عمر محي الدين.١٠

 االول جيد 76.3070 ذكر هيثم انور عبدهللا جمعه.١١

 االول جيد 76.1860 انثى سجى دمحم هادي نعمة.١٢

 االول جيد 75.9386 ذكر دمحم عمر دمحم خلف.١٣

 االول جيد 75.7912 انثى ندى احسان جمعه ياسين.١٤

 االول جيد 75.1395 انثى ريم حسيننورسن بهاء الدين ك.١٥

 االول جيد ٧٥.٠٨٦٨ ذكر سرمد صفاء صبحي مجيد.١٦
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 الدور التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 االول.١٧ دمحم حمزه مصطفى مهدي ذكر ٧٥.٠١٧٥ جيد

 االول.١٨ ان حسين علي سليمانظاي انثى جيد 75.0132

 ولاال.١٩ شايان دمحم امين كريم انثى جيد 74.7211

 االول.٢٠ مصطفى احمد طه حبيب ذكر جيد 74.4430

 االول.٢١ حواء زياد احمد قادر انثى جيد 73.9904

 االول.٢٢ هشام داخل عبد جبر ذكر جيد 73.8254

 االول.٢٣ صهيب ثائر طه عبدهللا ذكر جيد 73.4456

 االول.٢٤ ساره حسين دمحم درويش انثى جيد 72.8316

 الثانيا.٢٥ ياسين وسمي طه ياسين ذكر جيد 72.6404

 االول.٢٦ كاروان حمه صالح عبدالرحيم حسين ذكر جيد 72.5395

 االول.٢٧  طالب الماس حسينيظانير انثى جيد 72.2614

 االول.٢٨ ايه كامران عبدهللا امين انثى جيد 72.0658

 االول.٢٩ سامان ميكائيل هياس عزيز ذكر جيد 72.0605

 ولاال.٣٠ أنس عدنان عمير عالوي ذكر جيد 72.0193

 االول.٣١ أسعد سعيد عثمان عاصي ذكر جيد 71.9693

 االول.٣٢ هوري لقمان درويش فالمرز انثى جيد 71.8886
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 الدور التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 االول .٣٣ اياد طارق بيرداود سعيد ذكر جيد 71.8000

 االول .٣٤ هيشو سيف الدين نوري دمحم انثى جيد 71.6763

 االول .٣٥ عبدهللا دمحم امينهاوري  ذكر جيد 71.2974

 االول .٣٦ حسن دمحم حسن احمد ذكر جيد 71.0368

 االول .٣٧ فارس طيب دمحم خليل ذكر جيد 70.7018

 االول .٣٨ الحافظ احمد حسن وسام عبد ذكر جيد 70.6219

 االول .٣٩ فتحي فاروق دمحم احمد ذكر جيد 70.5912

 االول .٤٠ انثى جيد 70.2254  سعد عبدهللا شريفايظان

 االول .٤١ شهله سيامند شمس الدين محي الدين انثى جيد 70.1088

 االول .٤٢ حسن علي جاسم جبر ذكر  جيد 70.0272

 االول .٤٣ شاخوان نوزاد دمحم فاتح ذكر 69.8982 متوسط

 االول .٤٤ طه امين حسن عارف ذكر 69.7228 متوسط

 االول .٤٥ انثى 69.6561 متوسط ناظم قدوري عبدالرحماناظين 

 االول .٤٦ داسيار كمال سعيد دمحم انثى 69.5904 متوسط

 االول .٤٧ هيثم احمد عبدهللا شبيب ذكر 69.3693 متوسط

 االول متوسط .٤٨ مهند محمود صالح مشوح ذكر 69.2667
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 الدور التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 االول متوسط 69.1816 ذكر علي حسين حكمت عمر  .٤٩

 االول متوسط 69.1465 ذكر راهيم خلفثائر سلمان اب  .٥٠

 االول متوسط 69.1263 انثى االء نظام الدين مجيد عبدهللا  .٥١

 االول متوسط 69.0842 ذكر نزار قادر كنوش احمد  .٥٢

 االول متوسط 68.9781 انثى تابان كفاح نوري حسن  .٥٣

 االول متوسط 68.8588 ذكر به لين ازاد رحمان رحيم  .٥٤

 االول متوسط 68.2561 ذكر برهان ناصر صالح بكر  .٥٥

 االول متوسط 68.0254 ذكر كاوه محمود دمحم صالح  .٥٦

 االول متوسط 67.9281 ذكر مروان عبدالنبي حسن معروف  .٥٧

 االول متوسط 67.7237 انثى سونيا محمود احمد رضا  .٥٨

 االول متوسط 67.6202 انثى درون عبدهللا عمر علي  .٥٩

 االول طمتوس 67.6035 ذكر يوسف صباح عوني رفيق  .٦٠

 االول متوسط 67.4561 انثى سرى وليد خالد حسين  .٦١

 االول متوسط 67.1281 ذكر مهند فالح داود خضير  .٦٢

 االول متوسط 67.1079 ذكر عبدهللا ياسين شحاذه جمعه  .٦٣

  االول متوسط 66.9895 ذكر اري دمحم مجيد رشيد  .٦٤
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 الدور التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 االول متوسط 66.8772 ذكر يدان عليوي مطلكفهد ز.٦٥

 االول متوسط 66.7132 ذكر اسو شيرزاد نادر دمحم.٦٦

 االول متوسط 66.5868 ذكر رامان كامران جهاد عبدالرحمن.٦٧

 االول متوسط 66.4754 ذكر احمد عبدالكريم طاهر محي الدين.٦٨

 االول متوسط 65.8974 ذكر قاسم زيدان ابراهيم احمد.٦٩

 الثاني متوسط 65.8456 انثى لطيف دمحم احمدئه فين .٧٠

 االول متوسط 65.7368 ذكر بيشره و رمضان رشيد عبدهللا.٧١

 االول متوسط 65.7123 انثى رسل ضياء قاسم محمود.٧٢

 االول متوسط 65.6974 ذكرسرمد سيروان عبدالرحمن عبدهللا.٧٣

 االول متوسط 65.5588 انثى شيالن وليد حسين عزيز.٧٤

 االول متوسط 65.4693 ذكر ي عبدهللا دمحمسردار غاز.٧٥

 االول متوسط 65.2272 ذكر شتيوان نجم عبدهللا دمحم امينث.٧٦

 االول متوسط 65.1500 انثى اسراء ايدن عبداللطيف دمحم.٧٧

 االول متوسط 65.1009 ذكر روان جبار دمحم قادر.٧٨

 االول متوسط 64.9211 ذكر عبدهللا جهاد عارف معروف.٧٩

 االول متوسط 64.7746 ذكر  سعيد عمردارا مولود.٨٠
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 الدور التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 الثاني متوسط 64.7132 ذكر علي عبد العباس غافل حمزة.٨١

 االول متوسط 64.3360 انثى نينا فائق عزيز شريف.٨٢

 االول متوسط 63.5561 ذكر دمحم منير علي خلف.٨٣

 االول متوسط 63.1404 ذكر  محي الدينريم رحمة هللا اسماعيله ه.٨٤

 االول متوسط 62.6526 ذكر اسامة صفاء عبد اللطيف رفيق.٨٥

 االول 62.4184 متوسط ذكر كانبي قادر حمزه\باظي ئ.٨٦

 الثاني متوسط 62.3439 انثى روزان سردار توفيق دمحم.٨٧

 االول متوسط 62.3009 ذكر سعيد علي سعيد قادر.٨٨

 االول متوسط 62.0439 انثى فراز اسعد دمحم سليمان.٨٩

 االول متوسط 61.9184 ذكر احمد نوري صالح فرحان.٩٠

 االول متوسط 61.7070 ذكر ديار صالح عثمان عبدهللا.٩١

 االول متوسط 61.1219 ذكر علي احمد خورشيد رشيد.٩٢

 االول متوسط 60.7746 ذكر به شدار عبيد دمحم داود.٩٣

 االول متوسط 60.2079 ذكر ضرغام عزام احمد ابراهيم.٩٤

 االول  متوسط 60.0588 ذكر ياسر اسماعيل علي محمود.٩٥

 االول  مقبول 59.7149 ذكر عبدالرزاق رضا كاكه رش دمحم.٩٦
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 الدور التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

 االول مقبول 59.4851 ذكر كارزان كانبي حسن خضر .٩٧

 الثاني مقبول 59.1088 ذكر ميران عماد سمين رحيم .٩٨

 الثاني مقبول 59.1088 ذكر هه لكورد جوده مجيد فقي .٩٩

 الثاني مقبول 59.0158 ذكر هاوري اكبر شكور نامق .١٠٠

 الثاني مقبول 58.7982 ذكر زامدار عبدهللا كاكه رش عبدالرحمن .١٠١

 الثاني مقبول 58.7246 ذكر شيروان انور علي اسعد .١٠٢

 الثاني ولمقب 56.8289 ذكر شاالو عبدالرحمن دمحم حسن .١٠٣

 الثاني مقبول 56.2132 ذكر صالح سامي صالح علي .١٠٤

 الثاني  مقبول 55.6763 ذكر ارداش علي حسين دمحم .١٠٥


