املادة :كرة يد

جامعت ذي قار

املرحلت  :اهثبٌٍج  /تٌبح

كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت

عدد الىحداث 4:

فرع العلىم التطبيقيت

قائمت الدرجاث الفرعيت لالمتحاناث النهائيت للعام الدراسي 8102 – 7102
ح

اشى اهظبهتج

اهشؽٌ اهشٌوً
اهدرجج ركيب

اهدرجج نخبتج

1

ادٍبً صبهح حشً

23

اثٌبً وثالثوً

3

ايبٌٌ جتبر فبئق

04

ارتؽوً

2

آٍبح حشًٍ يٍس

27

شتؽج وثالثوً

0

تشبئر جيؽج جبتر

02

ثالثج وارتؽوً

5

خلوى صتبر ؼظٍج

21

واحد وثالثوً

6

خيبطر شيٍر حرٍز

04

ارتؽوً

7

خيبطر ؼوض هونٌ

23

اثٌبً وثالثوً

8

جواً ؼتد اهزهرث ؼتد

04

ارتؽوً

9

جواً ؼزح شخورً

05

خيشجوارتؽوً

 14حًٌٍ جبشى يحيد

00

ارتؽج وارتؽوً

 11حوراء احيد هبدً

39

خشؽج وؼشروً

 13حوراء شؽد شهبة

23

اثٌبً وثالثوً

 12حوراء فوزً ٍبشًٍ

37

شتؽج وؼشروً

 10دالل غبزً فوٍح /خأجٍل
 15رٍزاً حشً شخبر

03

اثٌبً وارتؽوً

 16زٌٍة جتبر جيٍل

29

خشؽج وثالثوً

 17زٌٍة حٍدر حشً

04

ارتؽوً

 18زٌٍة يزؼل يحبرة

02

ثالثج وارتؽوً

 19زٌٍة ٌتٍل هفخج

25

خيشج وثالثوً

 34فبظيج جبشى صتر

25

خيشج وثالثوً

 31شيس اهطحي ؼوٌ

01

واحد وارتؽوً

 33ؼتٍر ؼوٌ ؼتد صبٍل

01

واحد وارتؽوً

 32غبدث تبشى راشد

26

شخج وثالثوً

يدرس اهيبدث  :أ.د أيًٍ خزؼل ؼتد
خوكٍػ :

رئٍس اهفرغ  :أ.د صبدق ٍوشف يحيد
خوكٍػ :

املادة :كرة يد

جامعت ذي قار

املرحلت  :اهثبٌٍج  /تٌبح

كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت

عدد الىحداث 4:

فرع العلىم التطبيقيت

قائمت الدرجاث الفرعيت لالمتحاناث النهائيت للعام الدراسي 8102 – 7102
ح

اشى اهظبهتج

اهشؽٌ اهشٌوً
اهدرجج ركيب

اهدرجج نخبتج

 30هٍوي حشًٍ ؼوٌ

28

ثيبٌٍج وثالثوً

 35يٌبل ؼوٌ ؼظٍج

07

شتؽج وارتؽوً

 36يروٍ خبهد رزٍج

29

خشؽج وثالثوً

 37يرٍى نرٍى ؼوٍوً

27

شتؽج وثالثوً

 38يشبؼل ؼتد اهلل فرحبً

29

خشؽج وثالثوً

 39يٌبر ٌؽٍى يحيد

29

خشؽج وثالثوً

 24يرٍى نبعى ؼوٌ

21

واحد وثالثوً

 21يووم يبجد شبهى

27

شتؽج وثالثوً

ٌ 23تب تبشى هظٍف

28

ثيبٌٍج وثالثوً

ٌ 22وال خيٍس جتبر

29

خشؽج وثالثوً

ٌ 20ور ؼتد اهرحيً/ؼتور 22

ثالثج وثالثوً

ٌ 25ور ٌبعى ؼتد ٍوشف

20

ارتؽج وثالثوً

 26هبجر جبشى حيود

28

ثيبٌٍج وثالثوً

 27هبجر صبحة ؼبجل
 28هتج نرٍى ايبٌج

يدرس اهيبدث  :أ.د أيًٍ خزؼل ؼتد
خوكٍػ :

07

شتؽج وارتؽوً

رئٍس اهفرغ  :أ.د صبدق ٍوشف يحيد
خوكٍػ :

