
 جامعة ذي قار                                                                                          

 / ةالثاني كلية الرتبية البدنية وعلىم الرياضة                                                          املرحلة:

 
 9102 – 8102النهائية للعام الدراسي  النتائج

 اسم الطالب ت
 النتيجة

   اسراء عباس رشيد 1
  اسيل حسين رزاق  2
 ناجحة بقرار اسيل عباس خميف 3
 مكممة انعام حسن ثجيل عوده 4
  اية فوزي عطية  5
  بان حازم حمد جار اهلل  6
  تبارك زيد خمف كاظم 7
  تقى ميدي صالح زغير 8
 تياني حميد مناحي  9
 ناجحة حنين عدنان موسى 11
  حوراء سمير محمد  11
  حوراء يحيى محمد 12
 خديجة خالد نعاس جبر 13
  دعاء عذاب محمد حمد  14
15 
 

 

 دالل غازي فميح 

  زىراء جاسم محمد  16
  زينب عبد اليادي  17
 ناجحة زينب نايف حسين 18
 ناجحة بقرار سارة فريد خمف محمد 19
  سارة محمد جالب 21
 مكممة امجد ىادي بردان ةسار  21
 مكممة سجى حسين عمار  22
  شروق محسن عمي 23
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 9102 – 8102النهائية للعام الدراسي  النتائج

 

 اسم الطالب ت
 النتيجة

  شعاع مطشر سرحان 24
  فاطمة رفيع وطين 25
  نبأ راضي رزيج تركي 26
 ناجحة بقرار نبأ فاضل عجيل جحيل 27
 مكممة نبأ كامل جوده زاجي 28
 مكممة نبأ كريم فرىود فجر  29
  نور جميل عزيز  31
  ىبة  اهلل  فرج جبار  31
  ىدير ضاحي عجيل  32
  والء ماجد ميدي سكر  33
 مكمل اثير راضي صبر جاسم 34
  احسان عمي فارس 35
 مكمل احمد اسعد عبد الرزاق  36
  احمد عمي حسين منخي 37
  أزىر حاتم أشغين خمف 38
 ناجح ازىر سرحان خمف كاظم 39
  اسامة ابراىيم نعمو  41
  اسامة ستار جبار 41
  اكرم جاسم عباس عبد 42
  امجد سممان منخي  43
  امجد كاظم جبر سدخان 44
  المصطفى عبد الكريم  45

4 

 
 



 جامعة ذي قار                                                                                          

 / الثانية الرتبية البدنية وعلىم الرياضة                                                          املرحلة:كلية 

 
 9102 – 8102النهائية للعام الدراسي  النتائج

 

 اسم الطالب ت
 النتيجة
 

  حسام باقر ميدي ىاشم  46
  حسام بردان حمد  47
  حسن حسين عبودي 48
  عبل حسن طالب حسن 49
  حسين رحيم عموان 51
  حسين فؤاد سركال ثويني 51
  حسين محمد طاىر  52
  حيدر جبار ناصر  53
 ناجح بقرار حيدر حيدر سيف 54
  حيدر وليد خالد ىادي 55
  سجاد باسم نجم عبد 56
  سجاد جاسم حميد نيسان 57
 مكمل سعد قيس عمار جعفر 58
  سيف جواد عباس ابريبر 59
 ناجح بقرار مطرودشييد عمي  61
 ناجح صفاء ناجي رستم سير 61
  عباس جابر زغير كايم 62
  عباس حسين مناتي فزاع 63
 ناجح عباس حميد نعمو عسكر 64
  عباس حيدر جبر بمش 65
  عباس رياض نعيم 66
  عبد الحسن عبد الرضا  67
  كاظمعبداهلل طالب  68
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 اسم الطالب ت
 النتيجة

  عالء محمد محسن 69
  عمي حسين رزاق مناحي  71
  عمي حسين محمد خويط 71
  عمي ستار نور ميدي 72
 مكمل علي محمد رحيم  73
  عمي عبداهلل موسى جعفر 74
 ناجح بقرار عمي مالك مزىر سميمان 75
 ناجح غفار جبوري كريم سفيح 76
  فراس شاكر راشد  77
 ناجح بقرار نعيم مجيد عالويكرار  78
 ناجح ليث عامر عبد الحسين  79
 ناجح ليث موسى ابراىيم  81
 ناجح بقرار محمد باسم جبار كريم 81
  محمد دخان محمد 82
  محمد عامر سعدون 83
  محمد عباس عايد 84
  محمد عبد فالح حسن 85
  محمد عمار ياسر  86
  محمد لطيف رزاق  87
  محمد ىادي عموان   88
  ىاشم محمد محمد 89
 مكمل مرتضى احمد  عثمان  91
  مروان ىادي جابر 91
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 اسم الطالب ت
 النتيجة

  مشتاق طالب زويد  92
 ناجح بقرار مشرق عباس عواد 93
 ناجح بقرار مصطفى حبيب عبد  94
 مكمل مصطفى عصام بندر 95
 ناجح مصطفى ناصر عطية  96
  مناف رعد جاسم  نبيت 97
  منتظر فاضل عبد  98
  ميند عدنان محمد  99
  مؤمل حسين محمد  111
  ميثم عامر حمد طاىر  111
  ميسر محمد خضير  112
  نور الدين صباح  113
 ناجح ىشام عوده لفتو عمي 114
  ىمام حيدر عمي نزال 115
  وسام عامر ناصر  116
  وليد رزاق زاجي ناىي  117
 مكمل ياسر عمي ياسر  118

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


