
حماهجـــامعة البعـــث

 كلية التربية الرياضية

الرقم

كتايًةرقماًالجامعي

راسبغائبغائبغائبرضواناحمد القدور11276

راسبفقط أربعون 4040موفقاحمد عنان21524

راسبغائبغائبغائبمحمداحمد ىنداوي31523

ناجحفقط ستون 6060عميإباء القطريب41035

ناجحفقط ستون 6060محمدأميمو نيوف51289

ناجحفقط ستون 6060ناصربتول األسعد61333

راسبغائبغائبغائبمحمد حسانبدر دندشي71043

راسبفقط عشرون 2020عبداهللبشار اسود81367

راسبغائبغائبغائبمعنبييو اسبر91056

راسبغائبغائبغائبعبدالوىابتميم الحسين101376

راسبغائبغائبغائبابراىيمجورج االبراىيم111495

ناجحفقط ستون 6060جرجسجيانا طعمة121262

راسبغائبغائبغائبمحمد فيصلحسان االحمد131013

راسبغائبغائبغائبمصطفىخالد الدينار141369

راسبغائبغائبغائبطالبربيع الخضر151238

راسبغائبغائبغائبعمرسعد الطويل161349

راسبغائبغائبغائبطارقشفاء الحسن171258

ناجحفقط ستون 6060اسعدصقر باشوري181036

ناجحفقط سبعون 7070عامر العموش19

راسبغائبغائبغائبمصطفىعامر عبد201075

راسبغائبغائبغائبغازيعدنان الشربعي211327

راسبفقط ثالثون 3030زيادعمر المط 221199

ناجحفقط ستون 6060رضوانعمرو بوشي231138

ناجحفقط ستون 6060اكرمغنوه ياغي241077

ناجحفقط سبعون 7070غازيفراس الحالق251050

راسبفقط عشرة 1010حمودفؤاد عموش26931

راسبفقط أربعون 4040عامرماجد المالطمي271345

راسبغائبغائبغائبطعمهمادلين الوسوف281095

راسبصفرصفرصفرخميفمازن المحيميد291201

ناجحفقط ستون 6060حسٌنمحمد الخالد 301216

راسبصفرصفرصفراحمدمحمد العساف31874

راسبفقط عشرة 1010غالبمحمد القشاش321204

راسبفقط عشرة 1010عميمحمد المحمد331335

النتيجة

في مقرر فزلوجيا التدريب والتغذية (مستجدين) نتائج السنة الثالثة

       مواد فصل ثاني            2017/2016                   الدورة اإلضافية للعام الدراسي 

اسم االباالسم والشهرةتسلسل
االمتحان 

النظري

المجموع



راسبغائبغائبغائبسرحانمحمدأمين جمعوط341341

راسبغائبغائبغائبمحسنمحمد حمزة جعمور351080

ناجحفقط ستون 6060جهادمحمد عثمان36999

راسبفقط أربعون 4040عبد اهللمحمد كناكر 371274

راسبغائبغائبغائبأحمدمحمد نزار الكناص381358

راسبفقط أربعون 4040عمرمصطفى سبع العرب391195

راسبفقط خمسون 5050محمدمعاذ المصٌن40929ً

راسبفقط عشرون 2020محمدمياب العمر411254

ناجحفقط ستون 6060مصطفىميند الحوراني421240

ناجحفقط ستون 6060علًميس سموم431212

ناجحفقط خمسة وستون 6565خٌامندى شيخ الشباب44895

راسبغائبغائبغائبٌوسفنصر اليوسف45846

ناجحفقط سبعون 7070موسىنعمان أبو عمشة 461015

راسبصفرصفرصفرمحمدنور المحرز471114

راسبغائبغائبغائبمحمدهبه الشٌخ خضر481102

راسبغائبغائبغائبمصطفىىيا قطيني49909

ناجحفقط ستون 6060محمدوسٌم العلٌوي501132



الرقم

كتايًةرقماًالجامعي

راسبغائبغائبغائببرجسأمانة ابراهٌم1949

ناجحفقط خمسة وستون 6565جاللأٌهم طه2917

ناجحفقط ستون 6060ٌاسٌنباسل الصادق3995

راسبجرجبشرى السميمان41031

راسبغائبغائبغائبعبد العزيزبالل الحسن51044

راسبفقط عشرة 1010محمودجاسم الحمود61160

راسبفقط خمسون 5050يحيىحمزة قداد71040

راسبغائبغائبغائبمحمدخالد قرٌع81301

راسبغائبغائبغائبتٌسٌررامز المحمد9990

راسبغائبغائبغائبمحفوضعامر السموع10940

راسبغائبغائبغائبعبد المطيفعبد الرحيم موصمي111092

راسبغائبغائبغائبنصرعالء الدٌن ملوك12954

راسبغائبغائبغائبأحمدعمي حمدان13792

ناجحفقط سبعون 7070عبد الخالقفريد مغمومو141158

راسبغائبغائبغائبعبد الكريممحمد الشيخ بكور151168

ناجحفقط ستون 6060مروانمرٌانا طعمه161350

راسبغائبغائبغائبمحمد غازيموسى العاري17922

راسبغائبغائبغائباحمدهالل كناص181163

ناجحفقط سبعون 7070برجسوئام العوض19863

النتيجة

إيقاف تسجيل

في مقرر فزيولوجيا التدريب والتغذية  (راسبين)نتائج السنة الثالثة

          مواد فصل أول2017/2016    الدورة اإلضافية  للعام الدراسي 

اسم االباالسم والشهرةتسلسل
االمتحان 

النظري

المجموع



الرقم

كتايًةرقماًالجامعي

راسبغائبغائبغائبوليداحمد الحالق11153

راسبغائبغائبغائبرفيقبسام قدورة21317

راسبفقط ثالثون 3030احمدبالل حاج حسن31154

راسبفقط أربعون 4040محمد وحيدبالل عموش41146

راسبغائبغائبغائبأحمدحسين األسعد51012

راسبغائبغائبغائبمحمد كسارخالد الكناص6812

راسبغائبغائبغائبمحي الدينرشا أبو داود7830

راسبغائبغائبغائبعبد المسٌحسامر اسعد8991

راسبفقط أربعون 4040محمودعامر البركات91099

راسبمحمدعبٌدة القصاب10853

راسبغائبغائبغائبمحمدكرٌم الحموي11686

ناجحفقط ستون 6060ماهرلمى الدبٌات121059

ناجحفقط سبعون 7070عبد الحمٌدمحمد الحلوم13899

ناجحفقط ستون 6060محمودمحمد الشٌخ هود14918

راسبغائبغائبغائبدرٌدمزدا البرازي15920

راسبفقط خمسة وعشرون 2525حنانجود زيادة16850

ناجحفقط تسعون 9090نورسنور ضعون17870

راسبغائبغائبغائباٌلٌاوسٌم تعالولو18851

محروم دورتٌن

في مقرر فزيولوجيا التدريب والتغذية  (تخلف ثالث)نتائج السنة الرابعة 

      مواد فصل أول2017/2016الدورة اإلضافية للعام الدراسي 

اسم االباالسم والشهرةتسلسل
االمتحان 

النظري

المجموع
النتيجة


