
الدراسة الصباحية  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  2016/2015       دمج تسلسالت الخريجين للدورين االول والثاني للسنة الدراسية 

الدور المعدل االسم ت

االول86.9471مصطفى عبد األمير حسين مطر1

االول86.9274عبد اهلل غازي حمدان عباس2

االول86.8280بدر نبيل رجب عباس3

االول84.7165زينب صبري حازم صبري4

االول84.6851عمي صالح مهدي وثيج5

االول83.4669مصطفى مهدي سممان صالح6

االول83.1543عمي عبد الحسين صبري عموان7

االول82.1685المختار احمد محمد حسن محمد عمي8

االول81.4891هبه عمي منذر سعد9

االول81.1523زياد طارق كريم حمادي10

االول81.1254مروة حسين عمي شرهان11

االول80.9040محمد حازم محمد عبداهلل12

االول80.3146محمد هاني عبد المجيد خميل13

االول79.7305يوسف كاظم عبد شحتول14

االول79.4714حيدر راضي رحيم شرهان15

االول79.2702مصطفى طالل جعفر حسين16

االول79.1808عمي احمد عمي عطية17

االول78.8461مها حقي إسماعيل محسن18

االول78.1889سجى احمد عبد الوهاب محمد19

االول77.5880دنيا ستار عبود طعمة20

االول77.4109احمد نهاد حازم ناجي21

االول77.1046بدور قتيبة عبد الكريم مهدي22

االول77.0865نورس طالب عبد عصفور23
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االول76.9397إسماعيل قاسم محمود عباس24

االول76.9324عثمان احمد عبد الوهاب بالل25

االول76.8130رفل انيس يعقوب عيسى26

االول76.7479حنين صفاء سممان ناصر27

االول76.6942محمد رحيم عبد مثنى28

االول76.6544عمي عبد الجبار فاضل بالسم29

االول76.3284براء وسام خميل ابراهيم30

االول76.2266حنين غسان احمد حمدي تقي31

االول76.1769رحيق نزار محمود عبد الحسين32

االول76.1646أصيل داود سممان كاظم33

االول76.1083(معممة)سهى عبد الستار احمد 34

االول76.1066هبة عمار نجاح محي35

االول75.6955سيف مهند عبد الحمزة مرزا36

االول75.6200حمزة عبد الحسين خضير عباس37

االول75.5907عاصم محمد ماهر فهد38

االول75.3340اية حسين عبد عمي حسين39

االول75.2550عمار أحمد دغيم نايف40

االول75.2481محمد ليث كمال مجيد41

االول75.0614بالل خالد عمي صالح42

االول75.0540زينب عبد الكريم محمد رضا43

االول74.9486احمد بالل سممان عمي44

االول74.9072محمد تقي مناضل مصحب45

االول74.8804هالة زيد عبد جبار46
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االول74.5552غفران عبد الواحد سكران حمزة47

االول74.5393محمد شاكر حميد مجيد48

االول74.4757رسل يحيى احمد ابراهيم49

االول74.4582مروان خضير حسين ضبع50

االول74.2574رسل حسين نجم حسن51

االول74.0308يوسف عالء حسين خضر52

االول74.0176محمد الجواد داود سممان محمد53

االول74.0054مهند أحمد ضياء حقي54

االول73.9620مرتضى عمي جودة محمد55

االول73.9115دعاء حسين عموان مسير56

االول73.8992ندى عامر أحمد فرج57

االول73.7979دعاء حيدر مهدي مجيد58

االول73.7416عمر إبراهيم خميل جمعة59

االول73.3997رسل احمد حسن غزال60

االول73.3656ريام طارق عبد ناصر61

االول73.3150(معممة)عفاف عالوي كاطع هادي 62

االول73.2122موج مؤيد جواد كاظم63

االول73.1024محمد عامر محمود زينل64

االول73.0877ميس صالح هادي عبد65

االول72.7588نوفل باسم فرحان داود66

االول72.7360ليث حاتم كريم ابراهيم67

االول72.7166ايناس مؤيد مفيد محمد68

االول72.6152ليث عبد الحسين عبد األمير يعقوب69
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االول72.4554خمدون صباح إسماعيل إبراهيم70

االول72.1526ايهاب رحيم جحيش رحيم71

االول72.0808أمير ستار جبار عريبي72

االول71.9542سمار غالب حاتم عمي73

االول71.9328حارث ضياء كاظم خمف74

االول71.7606إبراهيم حسين عبد الرضا جاسم75

االول71.6797عبد اهلل أديب حميد خميس76

االول71.3735عبد الرحمن ناصر عبد صبر77

االول71.3536حسين جاسم كريم محمد78

الثاني71.3207عمي ضياء الوس كبي79

االول71.2156رياض عماد الدين خميل زكي80

الثاني71.2016محسن عبد فمحي حسن حسين81

االول71.1475إسماعيل حميد صالح مطر82

االول71.0863(معمم)ياسر فرات اسد حسين 83

االول71.0368حسام محسن إبراهيم حسون84

االول70.9726استبرق عبد الرضا كريم حبيب85

االول70.8819رغدة جمال عبد األمير حسين86

االول70.7917وسام لطيف إبراهيم نعمة87

االول70.6750محمد عباس اسماعيل حربي88

االول70.1839مصطفى حسام الدين صالل89

االول70.1429قتيبة عمر حامد عباس90

االول70.0981صفاء عدنان راضي لفتة91

االول69.9680دعاء عدنان صاحب جاسم92
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االول69.9422حامد عبد الناصر حامد احمد93

االول69.8958أحمد وعد حازم محمد94

االول69.7510اطياف فارس جواد مهدي95

االول69.7486عمي خضير كاظم جاسم96

االول69.6833معاذ عصام توفيق عمي97

االول69.6181رعد غني عبد رويض98

االول69.5124سجى صباح هادي صالح99

االول69.3554لؤي عبد الرزاق ظافر حسن100

االول69.2945عبد الرحمن فالح حسن سممان101

االول69.2596عمي قاسم حميد عمي102

االول69.1588عمر صفاء أحمد حسن103

االول69.0870رسل احمد عمران عمو104

االول69.0785ورود رحيم عبد النبي عمي105

االول69.0768يوسف جعفر هادي محمد عمي106

االول69.0049اماني عبد الكريم حسين عميوي107

االول68.8966هند زهير عمي احمد108

االول68.6843سيف عبد الستار عذاب رهيف109

االول68.5814يوسف جمال رحيم مهاوي110

االول68.4852محمد فيصل سعود خميفة111

االول68.4573عراق عمي جبار صالح112

االول68.4148دينا جاسم ابراهيم هيالن113

االول68.3890آيات نبيل كامل سعيد114

االول68.2157ميس عبد الكريم جاسم عميوي115
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الثاني67.8297طيف حسن منديل حسن116

االول67.7773بيداء عباس فاضل عمي117

االول67.7661مصطفى جواد كاظم جبر118

االول67.6183محمد احمد شاكر حمد119

االول67.6058إبراهيم محمد إبراهيم ولي120

االول67.4325حيدر خالد راضي عباس121

االول67.4265محمد عادل هاشم جواد122

االول67.3495روكان حردان عدنان غشوان123

االول67.3125كمال هديب عبد الرضا عموان124

االول67.1642تمارا ثامر عبد اهلل عادي125

االول67.1352موج عمران محمد كوزين126

االول67.1130ليث فرحان فرج خريبط127

االول67.0101انور صالح هادي حميد128

االول66.9950ابو بكر رعد اسعد طه129

االول66.9040محمد عادل داود سممان130

االول66.8836عمي ياسين حمدان سيالن131

االول66.8351يوسف جمال كاظم جواد132

االول66.8135مصطفى خضير حسين مهدي133

االول66.7963مريم جمال عبد جاسم134

االول66.6443حسين عمي عبد الصاحب عبد الحسين135

االول66.6340رفل مهدي صافي عموان136

االول66.6304امير عبد السالم راضي زبون137

االول66.5260احمد عبد الجميل مهدي صحين138
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االول66.4579كرار نظيف طويرش هويدي139

االول66.4338(معمم)لؤي جواد صادق كاظم  140

االول66.4042عمي جاسم غريب نجف141

االول66.3959سارة باسل عبد الستار احمد142

االول66.1532بهاء سالم عبد الرحمن عزت143

الثاني65.9382زمن شفيق حمودي احمد144

االول65.9264تمارة عمي غازي صبري145

الثاني65.8973رفيف عوض وسام عبد الجبار146

االول65.8057صفا أثير حمزة رحيم147

االول65.7384نور عالء عبد عمي148

االول65.4369إحسان كريم عمي كاظم149

االول65.3131احمد نجم الدين محمد حسن150

االول65.2436عمي جميل ناصر حسين151

االول65.2088حسين عمي حسين برغش152

االول65.1865عمي زيدان بدن زامل153

االول65.1483سجى عامر محسن حمود154

االول65.1376همام رائد جمعة نعمة155

االول65.0320محمد سعدي عمي عباس156

االول65.0320بان هشام فاضل حمد157

الثاني64.6915نور حمودي عمي محمد158

االول64.4720عباس سمير عباس جاسم159

االول64.4700حسين عمي صبار سعدون160

االول64.4558حيدر قاسم محسن باهض161
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االول64.2792رسل حمادي عمي مشوح162

االول64.2139قيصر فارس عبد الحميد حاتم163

االول64.1425بشار ضياء صبحي حسن164

االول63.8223ليث عبد الوهاب محمود رحيم165

االول63.5991احمد اياد عبد الرحمن سبتي166

االول63.5537مرتضى ناجح مهدي خنياب167

االول63.5286كرار محمد داخل عودة168

االول63.4203ياسر عالء حسين كاظم169

االول63.3337ياسر سند مخمف عيسى170

االول63.2837محمد شاكر محمود سممان171

الثاني62.9720امير جمال طارش حميدي172

الثاني62.7757اسامة عامر احمد جاسم173

الثاني62.4165حسن عادل حسن مهدي174

االول62.2784المصطفى احمد يونس خير اهلل175

االول62.2066احمد عبد الزهرة عبد العباس محيل176

االول62.0053مها عبد الحمزة فالح مهدي177

الثاني61.8654عمي ساهر عبد الواحد محمد178

الثاني61.2719ياسين عبد االمير عباس فرحان179

االول61.2380هديل هادي صالح مفتن180

االول61.2360ياسر سمير صادق خضير181

االول61.2118عمار جمال مزاحم ذاكر182

الثاني61.1456اسامة عبد الباسط عبد الغني احمد183

االول61.1268(معمم)عمي جاسب خشن عمود 184
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االول61.1250محمد عمي عبد الجبار عمي185

االول61.0670طيبة باسم عبد عمكم186

الثاني60.9650حسام حافظ عيسى حسن187

االول60.9044مروة عدنان عودة جياد188

االول60.5194عمي صادق شالل جاسم189

الثاني60.4901زينب عماد سممان مهدي190

الثاني60.2937احمد جبار محسن جازع191

الثاني59.8647محمد عباس حنون حاتم192

الثاني59.7261سيف سعد عباس حمد193

الثاني59.4131رامي موسى محي محمد194

الثاني58.9464نور محمد محسن زيدان195

الثاني58.8941حارث سمير عبد الواحد منير196

الثاني58.3485مصطفى صالح هادي عبد197

الثاني57.5492جعفر صادق عبد االمير داخل198

الثاني57.4985نور عبد الستار حسن ناصر199

الثاني56.9473نصرت سممان خمف عطية200

الثاني55.7592ادهم ابراهيم خميل جاسم201
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