
حماهجـــامعة البعـــث

 كلية التربية الرياضية

الرقم

كتايًةرقماًالجامعي

راسبفقط خمسة وخمسون 5555مصطفىابراىيم القاسم1933

راسبغائبغائبغائبىيثمابراىيم زبير21266

ناجحفقط ستون 6060شعبانابراىيم محسن31294

راسبغائبغائبغائبرضواناحمد القدور41276

راسبفقط تسعة وأربعون 4949موفقاحمد عنان51524

راسبغائبغائبغائبمحمداحمد ىنداوي61523

ناجحفقط ثالثة وسبعون 7373عبدالكريمادىم القداح71225

راسبفقط ثالثون 3030ىيسمأوديت العمي8770

ناجحفقط خمسة وسبعون 7575عميإباء القطريب91035

ناجحفقط خمسة وستون 6565مصطفىأحمد السعدي101218

راسبفقط عشرون 2020عمرأحمد جنيد111172

راسبفقط ثمانٌة عشر 1818صائبأحمد محفوض121256

ناجحفقط ثمانٌة وثمانون 8888ىشامأماني كشتو131365

راسبغائبغائبغائبمحمدأميمو نيوف141289

راسبفقط خمسة وأربعون 4545مروانباسل الحاج151223

راسبفقط سبعة وأربعون 4747ناصربتول األسعد161333

راسبغائبغائبغائبمحمد حسانبدر دندشي171043

ناجحفقط تسعة وستون 6969عبداهللبشار اسود181367

راسبغائبغائبغائبمعنبييو اسبر191056

راسبفقط عشرة 1010عبدالوىابتميم الحسين201376

راسبفقط تسعة وأربعون 4949محمدثائر قرواني الخطيب211041

راسبغائبغائبغائبابراىيمجورج االبراىيم221495

راسبغائبغائبغائبنخموجورج جبور231128

راسبفقط ثمانٌة وأربعون 4848جرجسجيانا طعمة241262

راسبسعيدحسام بزنكو251311

راسبغائبغائبغائبمحمد فيصلحسان االحمد261013

راسبفقط اثنان وأربعون 4242فيدحسان محمد271194

راسبغائبغائبغائبمصطفىخالد الدينار281369

ناجحفقط تسعة وسبعون 7979عبدالغنيخالد سالمة291251

راسبفقط ثالثة وخمسون 5353وليدخالد سميب301196

راسبفقط عشرة 1010طالبربيع الخضر311238

راسبفقط أربعون 4040بسامرود القصير321147

ناجحفقط تسعة وستون 6969محمد نوافزيد كسم331363

إيقاف تسجيل

في مقرر االختبارات والمقاييس     (مستجدين) نتائج السنة الثالثة 

       مواد فصل ثاني            2017/2016                   الدورة االضافية للعام الدراسي 

اسم االباالسم والشهرةتسلسل
االمتحان 

النظري

المجموع
النتيجة



راسبغائبغائبغائببسامسالم سممو341511

راسبغائبغائبغائبعمرسعد الطويل351349

راسبغائبغائبغائبطارقشفاء الحسن361258

راسبغائبغائبغائببسامصالح وسوف371205

ناجحفقط واحد وستون 6161اسعدصقر باشوري381036

ناجحفقط ستة وستون 6666سعيدعامر العموش391187

راسبفقط أربعة وعشرون 2424مصطفىعامر عبد401075

راسبغائبغائبغائبأحمدعبد الرزاق الحمود411502

راسبفقط واحد وعشرون 2121محمد أسعدعبد القادر عروق421121

ناجحفقط أربعة وستون 6464عيسىعبد اهلل طبولي431190

ناجحفقط واحد وستون 6161جمالعبداهلل قسوم44994

راسبفقط أربعة وعشرون 2424عميعبير حيدر 451372

راسبغائبغائبغائبغازيعدنان الشربعي461327

راسبصفرصفرصفرعدنانعدي صطوف471334

راسبفقط ثالثة وأربعون 4343محمودعرام قاشوش481264

راسبفقط سبعة وأربعون 4747محمد ياسرعروه ابي زمر491380

ناجحفقط واحد وستون 6161اكرمغنوه ياغي501077

راسبغائبغائبغائبوىيبفادي شاىين511189

راسبغائبغائبغائبفوازفرح أسد521292

راسبغائبغائبغائبحمودفؤاد عموش53931

راسبفقط واحد وأربعون 4141عامرماجد المالطمي541345

راسبغائبغائبغائبطعمهمادلين الوسوف551095

ناجحفقط سبعة وسبعون 7777خميفمازن المحيميد561201

راسبفقط سبعة وثالثون 3737احمدمحمد العساف57874

راسبفقط أربعة وثالثون 3434غالبمحمد القشاش581204

راسبفقط أربعون 4040عميمحمد المحمد591335

راسبفقط ثمانٌة وأربعون 4848احمدمحمد المحمود601239

راسبغائبغائبغائبسرحانمحمدأمين جمعوط611341

راسبغائبغائبغائبوليدمحمد بزنكو621362

راسبغائبغائبغائبعبدالحمٌدمحمد حسام المبابيدي631275

راسبغائبغائبغائبمحسنمحمد حمزة جعمور641080

راسبغائبغائبغائبجهادمحمد عثمان65999

راسبغائبغائبغائبفرٌزمحمد مقرقد661127

راسبغائبغائبغائبأحمدمحمد نزار الكناص671358

راسبغائبغائبغائبعمرمصطفى سبع العرب681195

راسبفقط أربعة 44محمدمعاذ المصٌن69929ً

راسبفقط واحد وثالثون 3131محمدمياب العمر701254

راسبغائبغائبغائبدعارميند العمي 711347

راسبفقط خمسة وثالثون 3535محمودميى الحمود721496



راسبفقط أربعون 4040علًميس سموم731212

راسبفقط ستة وثالثون 3636احمدنبال الصافتل741165ً

راسبفقط واحد وثالثون 3131خٌامندى شيخ الشباب75895

راسبغائبغائبغائبٌوسفنصر اليوسف76846

راسبغائبغائبغائبموسىنعمان أبو عمشة 771015

ناجحفقط اثنان وستون 6262محمدنور المحرز781114

راسبغائبغائبغائبعبدالحلٌمىاني البكور791270

راسبفقط سبعة وأربعون 4747أمٌرطاللىاني الحيدر801278

راسبغائبغائبغائبمحمدهبه الشٌخ خضر811102

راسبغائبغائبغائبمصطفىىيا قطيني82909

ناجحفقط خمسة وستون 6565محمدوسٌم العلٌوي831132

راسبفقط ثمانٌة عشر 1818رٌاضوليد المصطفى841319

راسبفقط ثمانٌة 88غسانٌنال قٌمه851167

الرقم

كتايًةرقماًالجامعي

راسبغائبغائبغائبنعمانبشار فيد1

النتيجة

في مقرر اختبارات والمقاييس  (مستنفذين) نتائج السنة الثالثة 

         مواد فصل ثاني2017/2016    الدورة االضافية للعام الدراسي 

اسم االباالسم والشهرةتسلسل
االمتحان 

النظري

المجموع



الرقم

كتايًةرقماًالجامعي

راسبغائبغائبغائبياسرالمنذر العاري11045

ناجحفقط ستون 6060جاللأٌهم طه2917

راسبغائبغائبغائبٌاسٌنباسل الصادق3995

راسبجرجبشرى السميمان41031

راسبغائبغائبغائبعبد العزيزبالل الحسن51044

راسبغائبغائبغائبفاٌزجونً فرح6961

راسبغائبغائبغائبيحيىحمزة قداد71040

راسبغائبغائبغائبتٌسٌررامز المحمد8990

راسبفقط أربعة وعشرون 2424عبد الرحمنسٌف الدٌن العاري9955

راسبغائبغائبغائبمحفوضعامر السموع10940

راسبفقط عشرون 2020إيادعبد الرحمن مختار111021

راسبغائبغائبغائبمحمدعبد الرحيم الحمو121360

راسبغائبغائبغائبعبد المطيفعبد الرحيم موصمي131092

ناجحفقط ستة وسبعون 7676عبد القادرعبد الوىاب الحمدان141142

راسبغائبغائبغائبنصرعالء الدٌن ملوك15954

راسبفقط اثنان 22احمدعالء السلوم161004

ناجحفقط أربعة وسبعون 7474عبد القادرعالء شيخ النجارين171074

راسبغائبغائبغائبأحمدعمي حمدان18792

راسبغائبغائبغائبجمال فخر الدٌن الدور19844

ناجحفقط اثنان وستون 6262عبد الخالقفريد مغمومو201158

راسبفقط اثنان وخمسون 5252ركن الدٌن مجد حبابة21912

راسبغائبغائبغائبمصطفىمحمد كرٌحت22845

راسبفقط عشرة1010مروانمرٌانا طعمه231350

راسبغائبغائبغائبمحمد غازيموسى العاري24922

راسبغائبغائبغائباحمدهالل كناص251163

راسبغائبغائبغائبفاٌزوافً الحج26897

ناجحفقط اثنان وستون 6262وئام العوض27863

راسبغائبغائبغائبنعٌمٌزن القطرٌب28855

النتيجة

في مقرر االختبارات والمقاييس (راسبين) نتائج السنة الثالثة

       مواد فصل ثاني                 2017/2016                         الدورة االضافية  للعام الدراسي 

اسم االباالسم والشهرةتسلسل
االمتحان 

النظري

المجموع

إيقاف تسجيل



الرقم

كتايًةرقماًالجامعي

راسبغائبغائبغائبوليداحمد الحالق11153

راسبغائبغائبغائبمحمدأحمد البيطار31149

راسبفقط تسعة وعشرون 2929محمدأنور المزعم4767

راسبغائبغائبغائبحسينباسل الصطوف51352

راسبغائبغائبغائبرفيقبسام قدورة61317

راسبغائبغائبغائباحمدبالل حاج حسن71154

ناجحفقط ثمانٌة وستون 6868محمدحسين الصمودي8784

راسبغائبغائبغائبمحمد كسارخالد الكناص9812

راسبغائبغائبغائبمحي الدينرشا أبو داود10830

راسبفقط أربعة وأربعون 4444عميرشا عيسى11829

راسبغائبغائبغائبعبد المسٌحسامر اسعد12991

ناجحفقط ثالثة وستون 6363زىيرسائح المخزوم131084

راسبغائبغائبغائبدحامسمر عبد هللا14887

راسبغائبغائبغائبمرهفعامر البٌطار15878

راسبغائبغائبغائبمحمد كسارعبد هللا الكناص16926

ناجحفقط ستة وستون 6666كمالعماد الزبدي171140

راسبفقط أربعة وثالثون 3434سلٌمانعمار أبو علو18928

راسبغائبغائبغائبالٌاسعهد حداد20970

ناجحفقط ثالثة وستون 6363محمودمحمد الشٌخ هود21918

راسبفقط واحد وأربعون 4141احمدمحمد العبد اهلل22622

راسبغائبغائبغائبمصطفىمحمد جمعة العلوش23914

راسبغائبغائبغائبولٌدمحمد نعوف251083

ناجحفقط ثمانٌة وستون 6868درٌدمزداد البرازي27920

راسبغائبغائبغائبعلًمصطفى سلوم28927

ناجحفقط ستون6060نورسنور ضعون29870

راسبعامرىاني شموط30783

راسبغائبغائبغائباٌلٌاوسٌم تعالولو31851

إيقاف تسجيل

في مقرر اختبارات والمقاييس   (تخلف ثالث) نتائج السنة الرابعة 

         مواد فصل ثاني2017/2016    الدورة االضافية للعام الدراسي 

اسم االباالسم والشهرةتسلسل
االمتحان 

النظري

المجموع
النتيجة


