الوادة  :سلت
جاهعت ذي قار
كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت
الورحلت  :االَلى  /ةىٌو
عدد الىحداث :
فرع العلىم التطبيقيت
قائوت الدرجاث الفرعيت لالهتحاناث النهائيت للعام الدراسي 7102 – 7102
الشعً الشىَي

ت

اشن الطالب

1

احٌر راضً صةر

38

2

ادشاو عمً فارس

37

3

ادهد اشعد عةد الرزاق 36

4

ادهد عمً دشٌو

39

5

أزٌر داثن أشغٌو

36

6

ازٌر شرداو خمف

40

7

اشاهة اةراٌٌن ىعهً

35

8

اكرن جاشن عةاس

37

9

اهجد شمهاو هىخً

34

الدرجة

 10اهجد كاظن جةر

36

 11دشان ةاكر هٍدي

33

 12دشو دشٌو عةَدي

31

 13دشو طالب دشو

36

 14دشٌو فؤاد شركال

39

 15دشٌو هدهد طاٌر

36

 16دٌدر جةار ىاصر

36

 17دٌدر دٌدر شٌف

46

 18دٌدر َلٌد خالد

40

 19شجاد ةاشن ىجن

39

 20شجاد جاشن دهٌد

41

 21شعد كٌس عهار

35

 22شٌف جَاد عةاس

41

 23شٌٍد عمً هطرَد

47

هدرس الوادة  :ا.م باسن ساهي
تىقيع :

الدرجة كثاةة

رئيس الفرع  :أ.د صادق يىسف دمحم
تىقيع :

الوادة  :سلت
جاهعت ذي قار
كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت
الورحلت  :االَلى  /ةىٌو
عدد الىحداث :
فرع العلىم التطبيقيت
قائوت الدرجاث الفرعيت لالهتحاناث النهائيت للعام الدراسي 7102 – 7102
اشن الطالب

ت

الشعً الشىَي
الدرجة

 24صفاء ىاجً رشثن

36

 25عةاس جاةر زغٌر

35

 26عةاس دشٌو هثاىً

43

 27عةاس دهٌد ىعهً

37

 28عةاس دٌدر جةر

40

29

عةد الدشو عةد

الدرجة كثاةة

40

الرضا

 30عالء هدهد هدشو

35

 31عمً دشٌو رزاق

38

 32عمً دشٌو هدهد

42

 33عمً شثار ىَر

31

 34عمً هدهد ردٌن

35

 35عمً عةد اهلل هَشى

31

 36عمً هالك هزٌر

38

 37غفار جةَري كرٌن

41

 38كرار ىعٌن هجٌد

30

 39لٌج عاهر عةد الدشٌو 34
 40لٌج هَشى اةراٌٌن

39

 41هدهد ةاشن جةار

33

 42هدهد دخاو هدهد

35

 43هدهد عاهر شعدَو

36

 44هدهد عةاس عاٌد

36

 45هدهد عةد فالخ دشو

37

 46هدهد عهار ٌاشر

33

هدرس الوادة :ا.م باسن ساهي
تىقيع :

رئيس الفرع  :أ.د صادق يىسف دمحم
تىقيع :

الوادة  :سلت
جاهعت ذي قار
كليت التربيت البدنيت وعلىم الرياضت
الورحلت  :االَلى  /ةىٌو
عدد الىحداث :
فرع العلىم التطبيقيت
قائوت الدرجاث الفرعيت لالهتحاناث النهائيت للعام الدراسي 7102 – 7102
ت

اشن الطالب

الشعً الشىَي
الدرجة

 47هدهد لطٌف رزاق

34

 48هدهد ٌادي عمَاو

37

 49هدهد ٌاشن هدهد

36

 50هرثضى ادهد عحهاو

39

 51هشثاق طالب زٌَد

33

 52هصطفى دةٌب عةد

36

 53هصطفى عصان ةىدر

31

 54هصطفى ىاصر عطٌة

33

 55هىاف رعد جاشن

33

 56هىثظر فاضل عةد

34

 57هٍىد عدىاو هدهد

38

 58هؤهل دشٌو هدهد

39

 59هٌحن عاهر دهد

33

 60هٌشر هدهد خضٌر

32

الدرجة كثاةة

 61ىَرالدٌو صةاح هَداو 35
ٌ 62شان عَدي لفثً

34

ٌ 63هان دٌدر عمً

32

َ 64شان عاهر ىاصر

39

َ 65لٌد رزاق زاجً

36

هدرس الوادة :ا.م باسن ساهي
تىقيع :

رئيس الفرع  :أ.د صادق يىسف دمحم
تىقيع :

