
                                                                                                          جامعة ذي قار              

  / مااي ني/ بن ثالثال املرحلة :                                                  كلية الرتبية البدنية وعلىم الرياضة   

 
 )الدور االول( 1029 – 1028المتحانات النهايية للعام الدراس  ا نتايج

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل احمد خميل عناد حسن 1
 ناجح احمد شاكر حسين عناية 2
 ناجح احمد عبد الرضا ناصر 3
 ناجح احمد فالح كاظم محمد 4
 ناجح بقرار احمد محمد جواد مطشر 5
 ناجح احمد محمد عمي جاسم 6
 ناجح احمد نعيم محمد عجيل 7
 - اكرم عدنان حميد 8
 ناجح لفتةامجد محيسن  9
 ناجح بقرار باسم عطشان صالح 11
 ناجح جميل ابراهيم عمي 11
 مكمل حبيب جعفر حبيب 12
 ناجح حسن يحيى سفيح مبارك 13
 مكمل حسنين اوس حسون 14
 مكمل يرحسين رحيم عبد جب 15
 مكمل حسين عمي مزهر 16
 مكمل حيدر احمد مالك حمد 17
 ناجح حيدر بهمول جايد 18
 ناجح شاكر كاظم رائد 19
 ناجح رشوان عبد الكاظم عبد 21
 - رضا خالد عبد الحسن 21
 ناجح زهير صادق ثاجب عمي 22
 ناجح زين العابدين مدلول 23
 مكمل سامر عمي عواد شندل 24



                                                                                                          جامعة ذي قار               

  / مااي ني/ بن ثالثال املرحلة :                                                   كلية الرتبية البدنية وعلىم الرياضة   

 
 )الدور االول( 1029 – 1028النهايية للعام الدراس   المتحاناتا نتايج

 

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل صابر كامل حمود 25
 مكمل صالح عدنان عبد الرحمن 26
 ناجح صالح محمد شدود هدار 27
 ناجح ضياء حميد عبد العبداهلل 28
 ناجح طالب عمي حسين كاظم 29
 ناجح عادل لطيف جاسم 31
 ناجح بقرار عباس كاظم عذاب كزار 31
 ناجح عبد الرحمن امين خمف 32
 ناجح عبد الرحمن حبيب غازي 33
 ناجح عمي جاسم لطيف حسين 34
 ناجح عمي ناصر حرابة مطر 35
 ناجح بقرار عمي يحيى سفيح مبارك 36
 ناجح بقرار عمار عمي تموز عودة 37
 ناجح عمر مرتضى حسين 38
 مكمل غزوان مهدي مزيد 39
 ناجح محمد عبد الكاظم حمادي 41
 بقرار ناجح محمد عواد جبار 41
 ناجح بقرار محمد مطشر زاهي كعيد 42
 ناجح مرتضى اياد جبار حسين 43
 مكمل مصطفى عالوي غازي 44
 مكمل مصطفى مهدي عمي 45
 مكمل منذر عموان كاطع حمزه 46
 ناجح مهند رحيم كاطع عطية 47
 مكمل مهند زياد حذية عساف 48
 ناجح هاشم كامل مصبح دامج 49


