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 الطلبة   بأسماءقائمة 
 خريجي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 (مسائيةالدراسة الي  )(ـــ2021 - 2020ـــ) للعام الدراس 
 )الدور األول( 

 
 االسم  ت 

المعدل  
اكم    التر

 الجنس  التولد السكن

1   
 ذكر  1995 قضاء شط العرب -البرصة  85.3524 منتظر كاظم انتيش صاف 

2   
 ذكر  1987 قضاء شط العرب -البرصة  83.3715 دلف كاظم انتيش صاف 

3   
 ذكر  1977 قضاء شط العرب -البرصة  82.9008 لقمان كاظم انتيش صاف 

 ذكر  1977 شط العرب  -البرصة  81.5063 عل  عبد الحسي   حمود ثجيل 4

 انث   1991 القبلة  -البرصة  81.2184 اسماء عبد عل  عبد الحسي   جويد 5

 ذكر  1991 ح  الحسي    -البرصة  79.2609 ماهر عباس زاير عالوي  6

 انث   1990 الهارثة -البرصة  78.2463 كفاية سهل نجم عبيد 7

 انث   1997 الهارثه -البرصة  77.1517 بني   رمضان شاكر غزاوي 8

 ذكر  1993 الهارثه -البرصة  76.2540 محمد الجواد سمي  جواد كاظم 9

 ذكر  1997 الجمهورية -البرصة  76.1170 المرتض  عبد الكريم جاسم صبيح  10

 انث   1995 الهارثة -البرصة  76.0374 فاطمة بشي  عبود كيطان  11

 ذكر  1980 القبله  -البرصة  75.7930 اسامة محمود خضي  غال   12

 انث   1982 شط العرب  -البرصة  75.6738 زينب جعفر سعدون سهر  13

 انث   1991 الكرمة -البرصة  75.4048 زهراء عبد االمي  حسي   شياع  14

 ذكر  1981 الهارثة -البرصة  75.3290 عدنان جعفر عبد محمد 15

  عبد السادة جياد  16
 ذكر  1988 ناحية سفوان -البرصة  74.6933 عل  راض 

 ذكر  1995 االمن الداخل   -البرصة  74.5093 نور الدين عل  زيارة عبيد 17

 عل   18
 ذكر  1997 ناحية خور الزبي   -البرصة  74.2690 عبد هللا عقيل حسي  

 انث   1985 كرمة عل    -البرصة  74.1628 رواء نارص محسن خضي   19

 ذكر  1983 هارثة -البرصة  73.9112 عل  محمد قادر كشكول  20

 ذكر  1976 کرمه عل    -البرصة  73.7719 حيدر عل  فاضل عباس 21

 ذكر  1982 الهارثة -البرصة  73.5457 افنان جعفر عبد محمد 22

 ذكر  1982 القبلة  -البرصة  73.2539 حيدر مالك عبد الكاظم محمد 23

 انث   1991 البرصه  -البرصة  72.9391 لميس نزار لطيف شهاب الدين 24

 ذكر  1997 الزبي   -البرصة  72.8850 عبد الرحمن ياسي   عبد الرحمن ياسي    25

 ذكر  1981 ح  األصدقاء  -البرصة  72.7562 عل  عودة مهلهل محيسن  26

 ذكر  1993 المعقل -البرصة  72.5001 ميثم شاكر كامل جاسم 27

 ذكر  1996 الدير  -البرصة  72.2351 فؤاد سالم عذاب حاجم 28

 ذكر  1986 شط العرب  -البرصة  72.1211 فواز احمد محمود دفي   29
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 ذكر  1992 شط العرب  -البرصة  72.0592 حسي   محمد حسي   حسن  30

 ذكر  1988 المعقل -البرصة  72.0269 عباس اسد نارص عنيس   31

 ذكر  1994 المعقل -البرصة  71.9735 حسن خي  هللا جاسم عبيد 32

 ذكر  1994 قضاء القرنه -البرصة  71.5185 صباح صالح مردان صالح  33

 ذكر  1984 ح  االصمع  القديم  -البرصة  71.4485 حيدر عبد هللا عبد النث   مخور 34

 انث   1992 نواب الضباط -البرصة  71.1483 اسماء رحيم عباس عبد الحسي    35

 انث   1992 الجمعيات -البرصة  70.8693 صبا عماد نارص شعبان  36

  جابر 37
 ذكر  1987 قضاء القرنة -البرصة  70.8582 جاسم ياسي   منات 

 ذكر  1991 القبلة  -البرصة  70.6415 حسي   جماغ حافظ محمد 38

  كاظم صالح 39
 ذكر  1998 قضاء أت   الخصيب  -البرصة  70.3741 الحر منخ 

 ذكر  1999 االصمع  القديم  -البرصة  69.2285 الحسن محمد نعيم طاعون  40

 ذكر  1991 االرب  ع شوارع -للبرصه  69.0418 عمار عبد الجبار عبود عل   41

 ذكر  1993 الجبيلة -البرصة  68.9997 حسن مهدي اليذ محمد 42

 ذكر  1996 قضاء االمام الصادق -البرصة  67.7998 احمد غال  قاسم اعبيد 43

 ذكر  1993 نواب الضباط -البرصة  67.6939 محمد عبد الكريم صابر كاظم 44

 ذكر  1989 قضاء الدير -البرصة  67.4704 نبيل عبد عطية شي   45

 ذكر  1987 القرنة  -البرصة  66.1255 عباس عبد الزهرة عبد الكريم منشد 46

 ذكر  1988 ح  الكفاءات  -البرصة  66.0025 حسن حسي   شوع  جليف  47

 ذكر  1984 البرصه  -البرصة  65.9090 عادل محمد الزم مطلك  48
 

 

 


