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 الطلبة   بأسماءقائمة 
 خريجي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

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

 
 االسم  ت 

المعدل  
اكم    التر

 الجنس  التولد السكن

 انث   1998 قضاء الزبي   -البرصة  82.4002 سارة عيىس عجمان خليل  1

ن  2 ي لفتة ياسي   عريث 
ن  ذكر  1997 عشار -البرصة  81.8993 حسي 

 انث   2000 الهارثه -البرصة  81.5814 حوراء يعقوب ديوان لفتة  3

اق الجديد -البرصة  81.4528 احمد نجم عبيد كعيد 4  ذكر  1987 المشر

 ذكر  1994 حي األصدقاء  -البرصة  81.4393 مهند محمد ثجيل عذيب  5

ن  -البرصة  79.8893 ارساء باسم محمد خميس  6  انث   1999 حي الحسي 

 ذكر  1997 ناحية النشوة  -البرصة  79.8021 مهند رحيم عبد الزهرة داخل 7

 ذكر  1998 الهارثة -البرصة  79.5792 عقيل مسلم قاسم مدخول  8

 ذكر  1997 الزبي   -البرصة  79.2098 حسن جبار خلف داود 9

ن حسن  10  ذكر  1997 قضاء الهارثة -البرصة  79.1758 رضا رمضان حسي 

ن  11  انث   1999 االصمعي  -البرصة  79.0041 مريم شهاب احمد عبد الحسي 

ي الخصيب  -البرصة  78.8905 ابراهيم حامد سلمان سالم 12  ذكر  1998 اب 

 ذكر  1996 األصمعي  -البرصة  78.5998 زين العابدين عبدالكريم خضي  عاشور 13

ي الخصيب   -البرصة  78.0317 عائشة طالب عبد الستار عثمان 14  انث   1998 أب 

ي مخور 15  ذكر  1996 قضاء المدينة  -البرصة  78.0086 احمد نجم عبد النث 

 انث   1999 حي البتول -البرصة  78.0078 فاطمة وليد مجيد عبود  16

 انث   1999 الزبي   -البرصة  77.6845 نبا وفيق شاكر محسن  17

ي  جارح صي   18  ذكر  1994 قضاء الصادق -البرصة  77.3148 علي اكي  صي 

 ذكر  1997 البرصة  -البرصة  77.2803 مجتث  عادل نارص شكرون  19

 ذكر  1995 قضاء المدينة  -البرصة  76.9318 زين الدين عبدالرزاق هاشم محمد 20

ن حمود  21  ذكر  1996 الهارثة -البرصة  76.8971 عالء عبدالحليم عبدالحسي 

 انث   1994 الدير  -البرصة  76.8440 عطور حسن علي خضي   22

ن  23  ذكر  1996 المدينة -البرصة  76.7025 عبد هللا علي صاحب حسي 

ن  24  ذكر  1993 قضاء المدينه  -البرصة  76.6904 يوسف خشان عبد الحسن عبدالحسي 

 انث   1998 قضاء الدير -البرصة  76.5391 ايات هادي خريبط عوده  25

ن محمد جي  الزم  26  انث   1997 االصمعي  -البرصة  76.2742 حني 

ن علوان  27  ذكر  1996 هارثه -البرصة  76.1785 قيرص محمد حسي 

 ذكر  1999 الزبي   -البرصة  75.9309 باقر مازن صالح يارس 28
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اضعية  -البرصة  75.7188 اسعد محمد الزم شلش 29  ذكر  1996 الي 

 انث   1997 الشعله -البرصة  75.6825 ايات نشات عبد الودود مصطفن  30

ن جاسم  31 ي الخصيب  -البرصة  75.6029 محمد قاسم حسي   ذكر  1999 اب 

 انث   1998 كرمه علي   -البرصة  75.5684 مريم علي كاظم احمد  32

 انث   1999 المطيحة -البرصة  75.4099 عذراء جاسم خزعل مكي  33

 ذكر  1996 االصمعي  -البرصة  75.2739 علي سعيد محمد جاسم  34

 ذكر  1999 الهارثه -البرصة  75.1412 مهدي حسن شاكر عبد العباس  35

ي الخصيب   -البرصة  75.0026 نبا امان عبد الجبار عبد الرضا 36  انث   1997 أب 

 ذكر  1993 المعقل -البرصة  74.9262 محمد حسن موىل مالح  37

 انث   1993 براضعيه  -البرصة  74.9044 هدية حيدر محمود غضبان  38

 ذكر  1999 قضاء الزبي   -البرصة  74.8243 حسن علي صحن علي  39

ي الخصيب  -البرصة  74.7944 اطياف عالء محمد رضا عيىس 40  انث   1998 اب 

 ذكر  1995 الهارثة -البرصة  74.6435 مرتضن حبيب صياح سفاح  41

ي نارص جبارة  42
ن راضن  ذكر  1996 البرصه  -البرصة  74.4375 امي 

 ذكر  1997 قضاء الدير -البرصة  74.3699 اسعد عالوي يوسف عمران 43

 ذكر  1997 الطويسة  -البرصة  74.3617 جعفر مصطفن شاكر فالح 44

 انث   1995 سفوان -البرصة  74.2565 مثن رحيم ضعيف حنيان  45

 ذكر  1996 قضاء المدينة  -البرصة  74.2340 محمد رحمن جاسب سدخان  46

 انث   1997 الزبي   -البرصة  74.2058 نور فهد محمود موىس 47

ي صالح  48
 ذكر  1995 قضاء الدير -البرصة  74.1861 باقر محمد سبث 

 انث   1995 القبلة  -البرصة  74.0178 ايات كامل جميل احمد  49

 انث   1998 دور الضباط -البرصة  73.9837 زيزفون محمد عبد الجبار مجيد 50

 ذكر  1997 قضاء القرنه -البرصة  73.9765 اياد رزاق طعمه طاهر 51

 ذكر  1985 الموفقية  -البرصة  73.9062 امجد فاضل زبون مدهوش  52

ي الخصيب  -البرصة  73.8618 محمد رضا عودة يوسف  53  ذكر  1995 اب 

 ذكر  1997 برصة  -البرصة  73.8555 امي  علي عبد السيد سيالوي  54

 ذكر  1996 قضاء الزبي   -البرصة  73.5278 حازم كاظم طعمه مالح 55

 ذكر  1998 شط العرب  -البرصة  73.4976 علي شاكر مكطوف يونس  56

ن محمد 57  انث   1998 القبلة  -البرصة  73.4736 فاطمة عبد الرضا امي 

 ذكر  1995 قضاء شط العرب -البرصة  73.4272 حيدر نجف عبد الحسن داود 58

 ذكر  1999 الهارثة -البرصة  73.2542 عبدالكريم عيدان نارص كاطع  59

 انث   1998 الجنينه -البرصة  73.2485 فاطمة رافع نجم عبدهللا  60

 انث   1997 ناحية سفوان -البرصة  73.1662 حصة زكي ضعيف حنيان  61

ن محمد جاسم عاجب 62  انث   1999 جمعيات -البرصة  73.1581 بني 

 ذكر  1998 قضاء الفاو -البرصة  72.8423 اكرم جاسم خلف محمد 63

 ذكر  1997 ناحية السيبة  -البرصة  72.8278 سامي عبد المنعم يوسف يعقوب 64

ي جاسم 65  ذكر  1994 قضاء الدير -البرصة  72.8145 باقر كريم عريث 
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 ذكر  1998 الجمهورية -البرصة  72.7972 علي احمد عبد وادي 66

ن  67  ذكر  1995 المعقل -البرصة  72.7708 محمد جاسم حامد حسي 

ن  -البرصة  72.5440 فاطمة عامر عبد الرحيم داود  68  انث   1996 دور المحاربي 

 انث   1997 حي الجهاد  -البرصة  72.4293 امل نجم عبد هللا صالح 69

 ذكر  1996 ناحية النشوة  -البرصة  72.3497 محمود علي رميض درباي  70

 ذكر  1997 الدير  -البرصة  72.3433 ابراهيم ماجد نوري عذافة  71

 انث   1998 قضاء المدينه  -البرصة  72.2905 يشى عبد الزهرة عبد الحسن يش  72

 ذكر  1997 القبلة  -البرصة  72.2592 مرتضن باسم عيدان عبد 73

 انث   1996 الزبي   -البرصة  72.2368 سارة رياض جاسب لفتة  74

 ذكر  1997 قضاء القرنه -البرصة  72.2062 حمزة عبدالجليل ابراهيم رشم  75

ي الخصيب  -البرصة  72.1708 حمدة عبد الكريم عبد الواحد عبد علي  76  انث   1997 أب 

 ذكر  1997 قضاء الدير -البرصة  72.1618 سامي رعد كاظم عبدهللا  77

 ذكر  1996 قضاء الزبي   -البرصة  72.1367 علي رافع الزم صالح 78

 انث   1996 شط العرب  -البرصة  72.1364 طيبة عباس عبد الخرصن كاظم  79

 انث   1997 الطويسة  -البرصة  72.1150 زينب علي منادي جميل  80

 ذكر  1996 قضاء المدينه  -البرصة  72.0065 حيدر فالح فنان نهي   81

 ذكر  1997 حي الساعي  -البرصة  71.9070 عباس عبد الزهرة محمد شبل  82

 انث   1999 دور النفط  -البرصة  71.7253 زينب عادل عبد هللا مشاري  83

 انث   1996 الجبيلة -البرصة  71.7051 رواء حارث محمد حسن  84

اء  -البرصة  71.6839 حنان انور هليل عبود 85  انث   1995 حي الخرصن

 انث   1999 البرصة  -البرصة  71.6476 اية علي جاسم محمود 86

 انث   1996 حي صنعاء  -البرصة  71.6401 زينب حسن كشيش بدر  87

ي جودة راهي  88  انث   1993 قضاء الدير -البرصة  71.5368 ندى خي 

 ذكر  1994 قضاء المدينة  -البرصة  71.5271 محمد عبد الشيخ دفي  عبد الزهرة 89

 ذكر  1998 البرصه القديمه  -البرصة  71.4994 علي اسعد عبداللطيف عبدالمجيد 90

 ذكر  1997 النشوة -البرصة  71.4925 فالح حسن عبدالرحمن جاسم 91

 انث   1997 حي االساتذه  -البرصة  71.4590 فاطمة الزهراء صبيح صالح علي  92

 ذكر  1999 البرصه القديمه  -البرصة  71.4475 صادق عادل عبداالمي  احمد 93

ي الخصيب   -البرصة  71.4445 نور عبد العزيز جاسم عبد هللا  94  انث   1996 أب 

ن باقر  95  انث   1998 الجمعيات -البرصة  71.4443 زينب اسعد حسي 

ي الخصيب   -البرصة  71.4178 محمد شاكر مطر حسن  96  ذكر  1997 اب 

 انث   1995 قضاء الدير -البرصة  71.3776 اسيل عباس مصطفن احمد 97

 ذكر  1995 خور الزبي   -البرصة  71.3713 نواف عبدالكريم مالك فنجان  98

 ذكر  1997 قضاء الفاو -البرصة  71.3010 محمد باسم يابر محمد 99

 ذكر  1990 البرصه  -البرصة  71.1806 حسن برصي حسن مراح 100

ي طالق سالم 101
 ذكر  1987 تكريت  -صالح الدين  71.1672 احمد منخن

 ذكر  1997 المعقل  -البرصة  71.1129 مرتضن نزار اغريب شناوة 102
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ي الخصيب   -البرصة  71.0296 ايمان حسن فالح نبات 103  انث   1998 أب 

 ذكر  1996 قضاء الفاو -البرصة  71.0089 صالح عدنان صالح  سيف  104

ي رامي كاظم عبدالواحد 105
اضعية  -البرصة  70.9974 عبدالغثن  ذكر  1995 الي 

 ذكر  1999 مناوي باشا  -البرصة  70.9205 سجاد عبد الوهاب عبيد محمد 106

 ذكر  1997 قضاء المدينه  -البرصة  70.8868 احمد عماد جواد سالم 107

ي  108
ن سبث   ذكر  1996 قضاء المدينه  -البرصة  70.8399 يوسف محسن عبد الحسي 

ي  -البرصة  70.7887 عبد هللا فؤاد عبد الجليل عبدهللا 109  ذكر  1997 الشاح 

ي الخصيب  -البرصة  70.7843 سارة عدنان احمد عبد هللا  110  انث   1999 اب 

 ذكر  1997 قضاء المدينه  -البرصة  70.7259 عبد محمد فياض عبد الزهرة عبد هللا  111

 ذكر  1989 الهارثه -البرصة  70.5719 حامد وليد هيالن محمد 112

ن عبد الكريم عبد الرضا 113  ذكر  1995 الموفقيه  -البرصة  70.5194 محمد حسي 

 انث   1998 الدير  -البرصة  70.4722 هند عبد العزيز سعود سوادي  114

 ذكر  1997 األصمعي  -البرصة  70.3656 نور الدين ليث عزت عبدهللا  115

ي الخصيب  -البرصة  70.3059 غفران ابراهيم هاشم عبد الكريم 116  انث   1996 اب 

 ذكر  1996 الموفقية  -البرصة  70.2004 باقر باسم كريم جواد 117

يف شناوه كناص 118  ذكر  1998 قضاء الزبي   -البرصة  70.1739 علي رسر

ن  119 ن  -البرصة  70.1594 سالم كريم كاظم خشي   ذكر  1997 دور المحاربي 

 انث   1998 القبلة  -البرصة  70.0932 فاطمة عبد علي جبار حميد 120

ن  -البرصة  70.0577 رضا فاضل كاظم عبد الرضا  121  ذكر  1997 دور المحاربي 

 ذكر  1998 قضاء المدينه  -البرصة  70.0418 ايمن صباح عبدالكريم ضهد 122

 انث   1997 االمن الداخلي  -البرصة  70.0105 ارساء عالء فاخر حاجم 123

ن اوحيد 124  انث   1996 الجبيله -البرصه  69.9399 هدير باسم مفي 

 ذكر  1996 قضاء المدينه  -البرصة  69.8549 مهند لطيف جندي حمدي  125

 ذكر  1994 قضاء المدينه  -البرصة  69.8385 حسان عودة حيدر حسان  126

 ذكر  1994 قضاء الدير -البرصة  69.7820 زين العابدين ابراهيم محمد قاسم 127

 ذكر  1998 الزبي   -البرصة  69.7531 بارق ضياء جعفر خضي   128

 ذكر  1997 قضاء القرنة -البرصة  69.7528 محمد خي  هللا داغر مزيد 129

 ذكر  1996 المدينة -البرصة  69.7417 احمد عماد حريب جعفر  130

 ذكر  1998 كرمة علي   -البرصة  69.6419 عادل احمد عبد السادة جاري  131

 ذكر  1999 كرمة علي   -البرصة  69.6392 محمود جاسم محمد حسن  132

 ذكر  1998 األصمعي  -البرصة  69.5945 علي سالم مجيد جري  133

 انث   1998 المعقل -البرصة  69.5783 مروة حيدر عباس مهدي  134

 ذكر  1994 قضاء الفاو -البرصة  69.5733 محمد شهيد كريم حمادي  135

ن  136  ذكر  1995 قضاء المدينة  -البرصة  69.5384 خطاب احمد فالح حسي 

 ذكر  1999 القرنه  -البرصة  69.5107 مرتضن عقيل جميل منصور  137

ن فلس شمالن حريجة  138 ي الخصيب  -البرصة  69.5022 حسي   ذكر  1995 اب 

ن  -البرصة  69.4965 علي فاخر راهي عبد الرضا 139  ذكر  1995 حي الحسي 
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ن خريبط  -البرصة  69.4692 ريم صباح صالح مهدي  140  انث   1998 ياسي 

 انث   1994 قضاء الفاو -البرصة  69.4376 ايمان عبد الكريم عبد الشاه علي  141

 ذكر  1994 االمن الداخلي  -البرصه  69.2895 احمد عبد الغفور جابر محمد 142

 انث   1997 قضاء الفاو -البرصة  69.2853 هدى يوسف مشاري يعقوب  143

ي الخصيب  -البرصة  69.2621 ريام ابراهيم هاشم عبد الكريم  144  انث   1994 اب 

ي جي   145
ن حسن شمخن  ذكر  1997 دور الضباط -البرصة  69.1149 حسي 

ي  146
 ذكر  1997 القبلة  -البرصة  69.0887 صالح اسعد عامر سبث 

ي الخصيب  -البرصة  69.0296 حسن نور حالوب هاشم  147  ذكر  1996 أب 

يف  148 ن حمدي رسر  ذكر  1994 قضاء الهارثة -البرصة  69.0063 محمد عبد الحسي 

 ذكر  1998 القرنه  -البرصة  68.9358 رضا ثابت عامر عيدان  149

ن حامد جازع سعدون  150  ذكر  1995 الهارثه -البرصة  68.8486 حسني 

 ذكر  1995 اب  الخصيب   -البرصة  68.7881 مرتضن محمد عبد الهادي محارب  151

 ذكر  1996 مركز المدينه  -البرصة  68.7837 حسن نارص حنون شنيور  152

 ذكر  1994 قضاء الفاو -البرصة  68.7561 مرتضن نجم عبدهللا عبد هللا  153

 ذكر  1993 القبلة  -البرصة  68.7227 علي عباس عجيل كصاد 154

ن  -البرصة  68.6425 احمد رحيم عبد الكاظم حسن  155  ذكر  1997 دور المحاربي 

 انث   1998 االصمعي الجديد -البرصة  68.6105 تبارك باسم جاسم محمد 156

 ذكر  1996 الزبي   -البرصة  68.5753 اكرم جاسم محمد كريم  157

 ذكر  1997 الزبي   -البرصة  68.4627 زين العابدين مجيد رشيد عباس  158

ي الخصيب   -البرصة  68.4505 سحر صدام محيبس صندل  159  انث   1997 أب 

 ذكر  1998 المعقل -البرصة  68.4264 عباس عبد جاسم خميس  160

ي الخصيب  -البرصة  68.4154 كنعان ابراهيم ذياب رسحان  161  ذكر  1997 اب 

 انث   1997 قضاء الفاو -البرصة  68.3992 مريم شعبان رمضان صالح 162

 ذكر  1995 االصمعي  -البرصة  68.3553 مجتث  جميل مكي يوسف  163

 ذكر  1996 قضاء المدينه  -البرصة  68.3078 فاضل جبار سالم عذافه  164

 انث   1998 القبلة  -البرصة  68.2051 رباب طالب خلف هزاع  165

 ذكر  1994 الفاو -البرصة  68.1731 حسن سامي مهلهل زهراو 166

 انث   1998 الزبي   -البرصة  68.0630 اديان كاظم حبيب جهلول 167

ي يوسف 168  ذكر  2000 البرصة القديمة  -البرصة  68.0566 احمد اسعد باح 

 ذكر  1998 الجنينه -البرصة  68.0306 مصطفن باسم محمد جعفر جاسم 169

 ذكر  1995 قضاء القرنه -البرصة  67.9628 سوران سالم لفته وطبان  170

ي حبيب  171
 ذكر  1997 سفوان -البرصة  67.9262 فهد جاسب خفن

 ذكر  1996 جمهوريه -البرصة  67.8339 محمد ستار جبار محمد  172

 ذكر  1996 البرصه  -البرصة  67.7163 محمد حميد فاخر حميد 173

 ذكر  1998 الجمعيات -البرصة  67.6739 عبد العزيز رعد فهد عبد العزيز 174

 سمي  سعيد حميد 175
 ذكر  1998 قضاء المدينه  -البرصة  67.6185 مصطفن

 ذكر  1999 مناوي لجم -البرصة  67.6163 فواز وائل يوسف يعقوب  176
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ي الخصيب  -البرصة  67.5392 رسى جعفر عبد الحميد عبد هللا 177  انث   1995 اب 

 ذكر  1997 الجنينه -البرصة  67.4095 حسن كريم عجيب حمود  178

 ذكر  1996 الهارثة -البرصة  67.3576 حسن عقيل مسلم احمد 179

ن  -البرصة  67.2899 كرار كريم جي  زبيدي  180  ذكر  1997 حي الحسي 

 انث   1998 الزبي   -البرصة  67.2188 نواره عبد السالم محمود ايوب 181

 ذكر  1998 الجزائر -البرصة  67.1686 علي عبد الزهرة  كاظم عبدالوهاب 182

ن  -البرصة  66.9730 علي كريم فالح رسن 183  ذكر  1995 حي الحسي 

 ذكر  1990 موفقية -البرصة  66.8169 مهند مهدي عباس طاهر 184

 ذكر  1996 قضاء المدينة  -البرصة  66.8106 رحمن صادق عويد عليخ  185

ي الخصيب  -البرصة  66.7868 علي عدنان عبيد خلف  186  ذكر  1997 أب 

ي الخصيب  -البرصة  66.6575 زينب عماد سامي خضي   187  انث   1997 اب 

 ذكر  1996 شط العرب  -البرصة  66.3727 احمد حبيب عباس حاجم  188

 ذكر  1996 القبله  -البرصة  66.3071 سجاد شاكر كامل خلف 189

ن  190 ن ياسي   ذكر  1997 االمن الداخلي  -البرصة  66.2733 محمد نبيل عبد االمي 

 ذكر  1997 القرنه  -البرصة  66.2723 ايمن رمضان يارس شاهر 191

ن  192  ذكر  1996 قضاء شط العرب -البرصة  66.1574 عبد هللا غازي لفته حسي 

 ذكر  1999 الطويسه  -البرصة  66.1282 مهدي اسامة مهدي كاظم 193

ن كريم وادي رحمة  194  ذكر  1995 ميل٥ -البرصة  65.9523 حسي 

 ذكر  1997 الطويسة  -البرصة  65.8936 محمد ناظم نارص محمد 195

ي صابر قاسم 196
 ذكر  1996 قضاء المدينة  -البرصة  65.6852 علي شوق 

 ذكر  1997 كرمه علي   -البرصة  65.3451 حسن احمد عبد حسن  197

 ذكر  1994 الدير  -البرصة  64.6343 لطيف يوسف خزعل زويد  198

 ذكر  1998 الهارثه -البرصة  63.6280 منتظر فائز عنيد عزيز  199

 ذكر  1992 البرصة  -البرصة  61.0277 اسعد علي محسن محمد 200

 ذكر  1983 قضاء الشطرة -ذي قار  60.5712 علي محسن زويد هليل  201

ن ضوي    ع 202 ي حسي 
 ذكر  1983 حي الجهاد  -البرصة  55.9267 محمد سودابن

 

 

 


