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 معالون العميد لشؤلون الطلبة لوالتسجيل / شعبة التسجيل
 / الكلورس الثاني أستماره السعي الفصلي

  7102- 7102قسم التربية البدنية لوعللوم الرياضة للعام الدراسي 
 المسائية -ة :ـــــــــــــــــــالدراس                                                                            لول   اال -المرحلة :
 -تلوقيع مدرس المادة :                                                                               ( 2)   -: القاعة 
 د. مرلوان نلوري  -ادة :ـــالمأسم مدرس                                                                         اللغة العربية  -: المادة 

 أسم الطالب ت

 االمتحان األلول
 درجة 05

 االمتحان الثاني
 درجة 05

 المجملوع درجات 01النشاط 

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

 سثع عشرج 71 ستت 4 ستت 4 خوست 3 إبراهٍن احود هحود علً هصطفى 0

 خمس وثالثون 13 عشرة 71 اثٌتا عشر 71 ثالث عشرة 71 إحساى عاهر ههدي أحود 7

 احدى وعشرون 17 سبعت 1 ستت 4 ثواًٍت 8 أحود ًجن عبد حسٍي 3

 اثنتان وعشرون 11 سبعت 1 سبعت 1 ثواًٍت 8 إسواعٍل فؤاد إسواعٍل رزوق 4

 ثمان وعشرون 18 سبعت 1 تسعت 9 اثٌتا عشر 71 أهٌه هحود ٌىسف سلواى 5

 - - - - - - - - أهٍر جىاد جبار جىاد 6

 ارتع وعشرون 12 ثواًٍت 8 ثواًٍت 8 ثواًٍت 8 بٌٍي زهٍر هصطفى هحود 2

 تسع وعشرون 19 عشرة 71 تسعت 9 عشرة 71 تبارك هىٌدي هحود عالوي 2

 77/4/7102في  10تالعدد أ/ 7102 – 7102 رسوب تالغياب للعام الدراسي حسٍي عىدة دروٌش خلف 9

 اثنتان وعشرون 11 سبعت 1 سبعت 1 ثواًٍت 8 رٌام حسٍي علً هحود 71

 عشرون 11 سبعت 1 ستت 4 سبعت 1 سارة هحود عبد الىاحد كرٌن 77
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 أسم الطالب ت

 االمتحان األلول
 درجة 05

 االمتحان الثاني
 درجة 05

 المجملوع درجات 01النشاط 

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

 الدرجة كتابة الدرجة رقما   الدرجة كتابة الدرجة رقما  

 خمس عشرج 73 خوست 3 خوست 3 خوست 3 عثواى ولٍد احود 71

  71/7/7102في  12أ/ حسة االمر االداري 7102-7102راسة تالغش للعام الدراسي  عور طاهىش غسال  71

 تسع عشرج 79 سبعت 1 ستت 4 ستت 4 كاظن ههدي صالح أحود 72

 تسع عشرج 79 ستت 4 ستت 4 سبعت 1 لوى سعد عباش حسي 73

 تسع عشرج 79 ستت 4 ستت 4 سبعت 1 هحود جبار سالن 74

 احدى وعشرون 17 ستت 4 سبعت 1 ثواًٍت 8 عبدهحود صالح حسي علىاى  71

 احدى وعشرون 17 ستت 4 سبعت 1 ثواًٍت 8 عدًاى هٌاتً كاظنهحود  78

 اريع وعشرون 12 ثواًٍت 8 ثواًٍت 8 ثواًٍت 8 فسعهحود فاضل سعدوى  79

 خمس وعشرون 13 ثواًٍت 8 ثواًٍت 8 تسعت 9 هصطفى كرٌن عبد الحسٍي 11

 ثماني عشرج 78 خوست 3 سبعت 1 ستت 4 هؤهل حسي زوٌر جابر  17

  - - - - - - - هؤٌد احود هحود هٌصىر  11

 سثع وعشرون 11 تسعت 9 تسعت 9 تسعت 9 ًشىاى كرٌن علً خلف 11

 سثع وعشرون 11 ثواًٍت 8 ثالث عشرة 71 ستت 4 ولٍد خالد خضٍر عبٍد 12
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 مصادقة                                         مصادقة                                              
 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةرئيس                                   ل عن المرحلة ؤورئيس اللجنة االمتحانية المس


