
  7102-7102قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة للعام الدراسي  لثةاستمارة السعي النهائي لطلبة المرحلة الثا
 

 معاون العميد لشؤون الطلبة والتسجيل / شعبة التسجيل
 / الكورس الثاني أستماره السعي الفصلي

  7102- 7102قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة للعام الدراسي 
 الصباحية -ة :ـــــــــــــــــــالدراس                            الثالثة                                                         -المرحلة :
 -توقيع مدرس المادة :                                 (                                                       1)  -القاعة :
 د. مروان نوري  -ادة :ـــأسم مدرس الم                                                                               اللغة العربية  -المادة :

 أسم الطالب ت

 االمتحان األول
 درجة 05

 االمتحان الثاني
 درجة 05

 المجموع درجات 01النشاط 

 الدرجة رقما  
الدرجة 
 كتابة

الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

 ثالث وعشرون 32 ثمانٌة 8 ثمانٌة 8 سبعة 7 السجاد فالح حسن 0

 اربع وعشرون 32 خمسة 5 عشرة 01 تسعة 9 إبراهٌم صبحً حمٌد 7

 عشرون 31 تسعة 9 ستة 6 خمسة 5 إبراهٌم منشد مطلك 3

 اربع وعشرون 32 تسعة 9 سبعة 7 ثمانٌة 8 احمد فالح حسن 4

 احدى وعشرون 30 ستة 6 ثمانٌة 8 سبعة 7 احمد كرٌم رحمن 5

 - - - - - - - - احمد كرٌم محمد 6

 سبع وعشرون 37 ثمانٌة 8 ثالث عشرة 02 ستة 6 أٌمن عادل فواد 2
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  7102-7102قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة للعام الدراسي  لثةاستمارة السعي النهائي لطلبة المرحلة الثا
 

 أسم الطالب ت

 االمتحان األول
 درجة 05

 االمتحان الثاني
 درجة 05

 المجموع درجات 01النشاط 

 الدرجة كتابة الدرجة رقما  
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

 - - - - - - - - أمٌن عبد الخضر 2

 ثماني وعشرون 88 ثمانٌة 8 عشرة 01 عشرة 01 تبارك عباس فاضل 9

 ثالث وعشرون 82 سبعة 7 ثمانٌة 8 ثمانٌة 8 حسن عامر كرٌم 01

 احدى وعشرون 80 ثمانٌة 8 تسعة 9 خمسة 5 حسٌن غائب عودة 00

 اربع وعشرون 82 عشرة 01 سبعة 7 سبعة 7 حمزة هاتف شنان 07

 تسع وعشرون 89 عشرة 01 تسعة 9 عشرة 01 حٌدر عكار حاتم 03

 ثالث وعشرون 82 ستة 6 تسعة 9 ثمانٌة 8 خالد فاضل عباس 04

 احدى وثالثون 20 عشرة 01 عشرة 01 احدى عشر 00 رٌم عبد األمٌر صعب 05

 - - - - - - - - رسول قاسم كاظم طاهر 06

 ست وعشرون 86 ستة 6 ثالث عشرة 02 سبعة 7 سرمد جمعة ناهً 02

 ثالث وثالثون 22 ثمانٌة 8 ثالث عشرة 02 اثنتا عشر 08 صالح قاسم عطٌة 02

 ثمان وثالثون 28 عشرة 01 اربع عشرة 02 اربع عشرة 02 دٌنا جمال عبد أمٌن 09

عوٌدعباس فاضل  71  77/4/7102في  7272حسب االمر االداري ص/ 7102-7102ترقيه قيد للعام الدراسي  
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 أسم الطالب ت

 االمتحان األول
 درجة 05

 االمتحان الثاني
 درجة 05

 المجموع درجات 01النشاط 

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

 اربع وعشرون 82 ثمانٌة 8 ثمانٌة 8 ثمانٌة 8 علً باسل علً 30

 اثنتان وثالثون 28 عشرة 01 عشر احدى 00 احدى عشر 00 علً جعفر مفتن 33

 عشرون 81 سبعة 7 سبعة 7 ستة 6 علً رمزي عبد المحسن 32

 تسع وعشرون 89 تسعة 9 تسعة 9 احدى عشر 00 علً معارج مفتن 32

 خمس وعشرون 85 تسعة 9 احدى عشر 00 خمسة 5 علً رحٌم عباس 35

 اثنتان وثالثون 28 سبعة 7 اثنتا عشر 08 ثالث عشرة 02 عمار عبٌد محمود 36

 تسع عشرة 09 ستة 6 ستة 6 سبعة 7 غزوان مهدي نعمة 37

 - - - - - - - - فراس حمٌد عبد 38

 ثمان وعشرون 88 ثمانٌة 8 عشرة 01 عشرة 01 كرار حسن سلمان 39

 - - - - - - - - لٌث عباس كرٌم 21

 احدى وثالثون 20 تسعة 9 عشرة 01 اثنتا عشر 08 محمد باسل نجم 20

 اربع وثالثون 22 تسعة 9 عشرة 01 خمس عشرة 05 محمد احمد حمٌد 23

 00/7/7102في  0770حسب االمر االداري ص/ 7102-7102مؤجل للعام الدراسي  محمد احمد عطٌة صالح 22
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 أسم الطالب ت

 االمتحان األول
 درجة 05

 االمتحان الثاني
 درجة 05

 المجموع درجات 01النشاط 

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

 ست وعشرون 36 سبعة 7 اثنتا عشر 03 سبعة 7 مرتضى زهٌر إبراهٌم 34

 ثمان وعشرون 38 عشرة 01 تسعة 9 تسعة 9 منذر نعمان تاٌه 35

 عشرون 31 ثمانٌة 8 سبعة 7 خمسة 5 مناف هاشم كاظم حسٌن 36

 ثالثون 21 عشرة 01 تسعة 9 احدى عشر 00 مصطفى حمٌد ورور 32

 ثمان وعشرون 38 سبعة 7 ثالث عشرة 02 ثمانٌة 8 مصعب محمود لطٌف 32

 خمس وعشرون 35 ثمانٌة 8 عشرة 01 سبعة 7 وسام علً هاشم 39
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 مصادقة                                                                       مصادقة
 ول عن المرحلة                                   رئيس قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةؤرئيس اللجنة االمتحانية المس

 
 

 

 


