المادة  :كشافت
جامعت ذي قار
كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت
المرحلت  :االّهى  /ةٌاج
عدد الىحداث :
فرع العلىم التطبيقيت
قائمت الدرجاث الفرعيت لالمتحاناث النهائيت للعام الدراسي 7102 – 7102
اهشعً اهشٌّي

ج

اشى اهطاهةث

1

اشراء عةاس رشٌد

73

2

اشٌل صشًٌ رزاق

73

ثالثون

3

اشٌل عةاس خوٌف

92

تسعة وعشرون

4

اٌعاى صشً دزٌل

92

ثمانية وعشرون

5

اٌث فّزي عطٌث

73

ستة وثالثون

6

ةاً صازى صيد

77

ثالثة وثالثون

7

حةارم زٌد خوف

73

خمسة وثالثون

8

حلى يِدي صاهش

92

تسعة وعشرون

9

حِاًٌ صيٌد يٌاصً

92

تسعة وعشرون

10

صًٌٌ عدٌاً يّشى

73

ستة وثالثون

11

صّراء شيٌر يصيد

73

واحد وثالثون

12

صّراء ٌصٌى يصيد

73

ثالثون

13

خدٌزث خاهد ٌعاس

77

ثالثة وثالثون

14

دعاء عذاب يصيد

73

خمسة وثالثون

15

زُراء زاشى يصيد

73

ثالثون

03

أربعون

17

زٌٌب ٌاٌف صشًٌ

73

واحد وثالثون

18

شارت فرٌد خوف

93

ستة وعشرون

19

شارت يصيد زالب

73

واحد وثالثون

20

شارٍ ايزد ُادي

77

ثالثة وثالثون

21

شزى صشًٌ عيار

93

ستة وعشرون

22

شرّق يصشً عوً

92

ثمانية وعشرون

23

فاطيث رفٌع ّطًٌ

93

سبعة وعشرون

 16زٌٌب عةداهِادي صشً

مدرس المادة  :م .دمحم حسن
تىقيع :

اهدرزث

اهدرزث نحاةث

سبعة وثالثون

رئيس الفرع  :أ.د صادق يىسف دمحم
تىقيع :

المادة  :كشافت
جامعت ذي قار
كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت
المرحلت  :االّهى  /ةٌاج
عدد الىحداث :
فرع العلىم التطبيقيت
قائمت الدرجاث الفرعيت لالمتحاناث النهائيت للعام الدراسي 7102 – 7102
اهشعً اهشٌّي

ج

اشى اهطاهةث

24

ٌةأ راضً رزٌر

73

25

ٌةأ فاضل عزٌل

93

سبعة وعشرون

26

ٌةأ نايل زّدٍ

93

ستة وعشرون

27

ٌةأ نرٌى فرُّد

92

تسعة وعشرون

28

ٌّر زيٌل عزٌز

93

خمسة وعشرون

29

ُةث اهلل فرذ زةار

73

ستة وثالثون

30

ُدٌر ضاصً عزٌل

70

أربعة وثالثون

31

ّالء يازد يِدي شنر

73

ستة وثالثون

مدرس المادة  :م .دمحم حسن
تىقيع :

اهدرزث

اهدرزث نحاةث

ثالثون

رئيس الفرع  :أ.د صادق يىسف دمحم
تىقيع :

المادة  :كشافت
جامعت ذي قار
كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت
المرحلت  :االّهى  /ةًٌٌ
عدد الىحداث :
فرع العلىم التطبيقيت
قائمت الدرجاث الفرعيت لالمتحاناث النهائيت للعام الدراسي 7102 – 7102
ج

اشى اهطاهب

1

ادٌر راضً صةر

اهشعً اهشٌّي
اهدرزث

اهدرزث نحاةث

72

سبعة وعشرون

2

اصشاً عوً فارس

33

ثالثة وثالثون

3

اصيد اشعد عةد اهرزاق

72

سبعة وعشرون

4

اصيد عوً صشًٌ

37

اثنان وثالثون

5

أزُر صاحى أشغًٌ

37

اثنان وثالثون

6

ازُر شرصاً خوف

37

اثنان وثالثون

7

اشايث اةراٌُى ٌعيَ

72

تسعة وعشرون

8

انرى زاشى عةاس

31

ثالثون

9

ايزد شوياً يٌخً

31

ثالثون

 10ايزد ناظى زةر

72

خمسة وعشرون

 11صشاى ةاكر يِدي

72

تسعة وعشرون

 12صشً صشًٌ عةّدي

73

ثالثة وعشرون

 13صشً طاهب صشً

31

ثالثون

 14صشًٌ فؤاد شرنال

72

ثمانية وعشرون

 15صشًٌ يصيد طاُر

72

تسعة وعشرون

 16صٌدر زةار ٌاصر

72

ستة وعشرون

 17صٌدر صٌدر شٌف

72

ثمانية وعشرون

 18صٌدر ّهٌد خاهد

30

واحد وثالثون

 19شزاد ةاشى ٌزى

33

أربعة وثالثون

 20شزاد زاشى صيٌد

33

ثالثة وثالثون

 21شعد كٌس عيار

77

اثنان وعشرون

 22شٌف زّاد عةاس

72

سبعة وعشرون

 23شٌِد عوً يطرّد

72

ستة وعشرون

مدرس المادة  :م .دمحم حسن
تىقيع :

رئيس الفرع  :أ.د صادق يىسف دمحم
تىقيع :

المادة  :كشافت
جامعت ذي قار
كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت
المرحلت  :االّهى  /ةًٌٌ
عدد الىحداث :
فرع العلىم التطبيقيت
قائمت الدرجاث الفرعيت لالمتحاناث النهائيت للعام الدراسي 7102 – 7102
ج

اشى اهطاهب

اهشعً اهشٌّي
اهدرزث

اهدرزث نحاةث

 24صفاء ٌازً رشحى

72

تسعة وعشرون

 25عةاس زاةر زغٌر

72

ستة وعشرون

 26عةاس صشًٌ يحاًٌ

72

سبعة وعشرون

 27عةاس صيٌد ٌعيَ

32

ستة وثالثون

 28عةاس صٌدر زةر

72

ثمانية وعشرون

 29عةد اهصشً عةد اهرضا

31

ثالثون

 30عالء يصيد يصشً

72

سبعة وعشرون

 31عوً صشًٌ رزاق

73

أربعة وعشرون

 32عوً صشًٌ يصيد

37

اثنان وثالثون

 33عوً شحار ٌّر

72

تسعة وعشرون

 34عوً يصيد رصٌى

72

سبعة وعشرون

 35عوً عةد اهلل يّشى

73

أربعة وعشرون

 36عوً ياهم يزُر

33

ثالثة وثالثون

 37غفار زةّري نرٌى

33

أربعة وأربعون

 38نرار ٌعٌى يزٌد

72

ستة وعشرون

 39هٌخ عاير عةد اهصشًٌ

33

أربعة وثالثون

 40هٌخ يّشى اةراٌُى

77

اثنان وعشرون

 41يصيد ةاشى زةار

72

سبعة وعشرون

 42يصيد دخاً يصيد

30

واحد وثالثون

 43يصيد عاير شعدًّ

33

ثالثة وثالثون

 44يصيد عةاس عاٌد

32

خمسة وثالثون

 45يصيد عةد فاهش صشً

33

أربعة وثالثون

 46يصيد عيار ٌاشر

72

ثمانية وعشرون

مدرس المادة  :م .دمحم حسن
تىقيع :

رئيس الفرع  :أ.د صادق يىسف دمحم
تىقيع :

المادة  :كشافت
جامعت ذي قار
كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت
المرحلت  :االّهى  /ةًٌٌ
عدد الىحداث :
فرع العلىم التطبيقيت
قائمت الدرجاث الفرعيت لالمتحاناث النهائيت للعام الدراسي 7102 – 7102
ج

اشى اهطاهب

اهشعً اهشٌّي
اهدرزث

اهدرزث نحاةث

 47يصيد هطٌف رزاق

37

اثنان وثالثون

 48يصيد ُادي عوّاً

72

تسعة وعشرون

 49يصيد ُاشى يصيد

32

سبعة وثالثون

 50يرحضى اصيد عدياً

30

واحد وثالثون

 51يشحاق طاهب زٌّد

31

ثالثون

 52يصطفى صةٌب عةد

 72خمسة وعشرون

 53يصطفى عصاى ةٌدر

73

أربعة وعشرون

 54يصطفى ٌاصر عطٌث

31

ثالثون

 55يٌاف رعد زاشى

 72خمسة وعشرون

 56يٌحظر فاضل عةد

72

ثمانية وعشرون

 57يٌِد عدٌاً يصيد

30

واحد وثالثون

 58يؤيل صشًٌ يصيد

33

ثالثة وثالثون

 59يٌدى عاير صيد

31

ثالثون

 60يٌشر يصيد خضٌر

31

ثالثون

ٌّ 61راهدًٌ صةاس يّصاً

71

عشرون

ُ 62شاى عّدٍ هفحَ

72

سبعة وعشرون

ُ 63ياى صٌدر عوً

73

أربعة وعشرون

ّ 64شاى عاير ٌاصر

31

ثالثون

ّ 65هٌد رزاق زازً

30

واحد وثالثون

مدرس المادة  :م .دمحم حسن
تىقيع :

رئيس الفرع  :أ.د صادق يىسف دمحم
تىقيع :

