
  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 :ــــــــــــــــــالدراس                            الثالثة                                                          -المرحلة :
 -توقيع مدرس المادة :                                 (                                                       7)  -القاعة :
 د. مروان نوري  -م مدرس المادة :ــأس                                                                               اللغة العربية  -المادة :

 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

 اربع وعشرون 42 ثالثة 3 احدى عشر 00 عشرة 01 احمد حسن مشكور 0

 اربع وثالثون 32 عشرة 01 اثنتا عشر 04 اثنتا عشر 04 احمد فؤاد كاظم 7

 اربع وعشرون 42 ستة 6 سبعة 7 عشرة 01 احمد كرٌم سلمان 3

 3/0/7102فٌ  28حسب االمر االدارً ص/ 7102-7102مؤجل للعام الدراسٌ  احمد منعم شحاذة 4

 عشرون 41 ستة 6 تسعة 9 خمسة 5 األمٌن حامد صبر 5

 ست وعشرون 46 عشرة 01 سبعة 7 تسعة 9 اشرف مظهر محمد 6

 احدى وعشرون 40 ثمانٌة 8 ستة 6 سبعة 7 أٌة رعد صالح 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 رقما  
الدرجة 
 كتابة

الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

70/7/7102فٌ  0942وحسب االمر االدارً ص/ 7102-7102وقل مه الدراست الصباحيت الي الدراست المسائيت للعام الدراسٌ  أٌوب علً رمضان 2  

 خمس وعشرون 52 ثمانٌة 8 احدى عشر 11 ستة 6 توفٌق محمود رجا 9

 ثالث وثالثون 33 ثمانٌة 8 عشرة 11 خمس عشرة 12 حسام احمد فارس 01

 احدى وعشرون 51 سبعة 7 ستة 6 ثمانٌة 8 حسٌن رحٌم دلٌل 00

 خمس عشرة 12 خمسة 2 خمسة 2 خمسة 2 حسٌن فاضل جبر 07

 ثمان وعشرون 58 ثمانٌة 8  11 عشرة 11 حنٌن صالح مهدي 03

 اربع وعشرون 52 ثمانٌة 8 سبعة 7 عشرة 11 داوود سلمان عواد 04

 - - - - - - - - ذو الفقار حٌد كاظم 05

 ثماويت وثالثون 38 عشرة 11 اربع عشرة 12 اربع عشرة 12 رسول رعد عادل 06

 عشرون 51 سبعة 7 سبعة 7 ستة 6 رامً سعٌد بدٌوي 02

رعد ابراهٌمرامً  02  سبع عشرة 17 ستة 6 ستة 6 خمسة 2 

 اربع وعشرون 52 تسعة 9 سبعة 7 ثمانٌة 8 رٌام عدي صالح 09

 سبع وعشرون 57 تسعة 9 تسعة 9 تسعة 9 زٌد حنون شوكان 71

BED-PHE-QU4/3-02-02 

V1-2018/05/  

 

 

 



  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 01 النشاط

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

 احدى وعشرون 51 سبعة 7 سبعة 7 سبعة 7 زٌد سامً محمد زٌدان 70

 خمس وعشرون 52 ستة 6 سبعة 7 اثنتا عشر 15 زٌنب احمد محمد 77

عبد الكاظم صفا جواد 73  خمس وثالثون 32 عشرة 11  15 ثالث عشرة 13 

 عشرون 51 اربعة 2 سبعة 7 تسعة 9 علً عزٌز عبد جسار 74

 سبع وعشرون 57 خمسة 2  11 اثنتا عشر 15 علً كاظم شمر 75

 ست عشرة 16 خمسة 2 ستة 6 خمسة 2 عناد مهدي مجٌد 76

 احدى وعشرون 51 سبعة 7 سبعة 7 سبعة 7 قسور فاهم حبٌب 72

 4/8/7102فٌ  3702حسب االمر االدارً ص/ 7102-7102ترقيه قيد للعام الدراسٌ  كرار حسٌن عبد 72

 ثمان وعشرون 58 تسعة               9       ثمانٌة 8 احدى عشر 11 كرار جاسم علوان 79

 - - - - - - - - كرار كرٌم محمد 31

 ست وعشرون 56 سبعة 7 ستة 6 ثالث عشرة 13 كرار ناجً سلمان 30

 اثىتان وعشرون 55 اربعة 2 تسعة 9 تسعة 9 لٌث جاسم محمد 37

 تسع عشرة 19 سبعة 7 ستة 6 ستة 6 ماجد حاتم عاٌد 33
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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 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

الدرجة 
 رقما  

 الدرجة كتابة
الدرجة 
 رقما  

الدرجة 
 كتابة

 تسع وعشرون 49 تسعة 9 عشرة 01 عشرة 01 محمد إٌاد خلف 34

 اربع وعشرون 42 عشرة 01 ثمانٌة 8 ستة 6 محمد جاسم محمد 35

 - - - - - - - - محمد عباس طالب حمٌد 36

 اربع وعشرون 42 تسعة 9 ستة 6 تسعة 9 مسلم مهدي خلف 32

 - - - - - - - - مرتضى رزاق جهاد 32

 سبع وعشرون 47 تسعة 9 سبعة 7 احدى عشر 00 مصطفً حازم محمد 39

 - - - - - - - - مصطفى نجدي عبد هللا 41

 خمس وثالثون 35 عشرة 01 عشرة 01 خمس عشرة 05 هدى جمعة طه 40

جبار عبد هللا هٌام 47  سبع وعشرون 47 تسعة 9 ستة 6 اثنتا عشر 04 
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 مصادقة                                                                       مصادقة
 رئيس قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةول عن المرحلة                                   ؤرئيس اللجنة االمتحانية المس

 

 

 


