المادة  :ايقاعي
جامعت ذي قار
كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت
المرحلت  :االومى  /ةياج
عدد الىحداث :
فرع العلىم التطبيقيت
قائمت الدرجاث الفرعيت لالمتحاناث النهائيت للعام الدراسي 7102 – 7102
امشعً امشيوي

ج

اشه امطامةث

1

اشراء عةاس رشٌد

93

2

اشٌل حشٌى رزاق

93

تسعة عشر

3

اشٌل عةاس خنٌف

93

تسعة وعشرون

4

ايعاه حشى ثخٌل

99

ثالثة وثالثون

5

اٌث فوزي عطٌث

99

ثالثة وثالثون

6

ةاى حازه حود

93

ثالثون

7

حةارك زٌد خنف

92

أربعة وعشرون

8

حقى وهدي صامح

99

اثنان وثالثون

9

حهايً حوٌد وياحً

93

تسعة وعشرون

10

حيٌى عدياى ووشى

93

سبعة وثالثون

11

حوراء شوٌر وحود

93

تسعة وعشرون

12

حوراء ٌحٌى وحود

92

ثمانية وعشرون

13

خدٌخث خامد يعاس

92

ثمانية وعشرون

14

دعاء عذاب وحود

93

خمسة وثالثون

15

زهراء خاشه وحود

92

أربعة وثالثون

93

سبعة وثالثون

17

زٌيب ياٌف حشٌى

92

ثمانية وثالثون

18

شارت فرٌد خنف

94

ستة وعشرون

19

شارت وحود خالب

93

ثالثون

20

شارً اوخد هادي

93

تسعة وعشرون

21

شخى حشٌى عوار

93

ثالثون

22

شروق وحشى عنً

92

أربعة وثالثون

23

فاطوث رفٌع وطٌى

94

ستة وعشرون

 16زٌيب عةدامهادي حشى

مدرس المادة  :م .سهير رحمن
تىقيع :

امدرخث

امدرخث لحاةث

تسعة وثالثون

رئيس الفرع  :أ.د صادق يىسف دمحم
تىقيع :

المادة  :ايقاعي
جامعت ذي قار
كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت
المرحلت  :االومى  /ةياج
عدد الىحداث :
فرع العلىم التطبيقيت
قائمت الدرجاث الفرعيت لالمتحاناث النهائيت للعام الدراسي 7102 – 7102
امشعً امشيوي

ج

اشه امطامةث

24

يةأ راضً رزٌح

99

25

يةأ فاضل عخٌل

99

واحد وثالثون

26

يةأ لاول خودً

93

تسعة وعشرون

27

يةأ لرٌه فرهود

93

سبعة وعشرون

28

يور خوٌل عزٌز

99

ثالثة وعشرون

29

هةث اهلل فرج خةار

93

سبعة وعشرون

30

هدٌر ضاحً عخٌل

93

سبعة وعشرون

31

والء واخد وهدي شلر

29

واحد وأربعون

مدرس المادة  :م .سهير رحمن
تىقيع :

امدرخث

امدرخث لحاةث

ثالثة وعشرون

رئيس الفرع  :أ.د صادق يىسف دمحم
تىقيع :

