
حماهجـــامعة البعـــث
 كلية التربية الرياضية

الرقم

كتايًةرقماًالجامعي

ناجحفقط ثمانون 8080حسانابراهٌم البرٌدي11236

راسبغائبغائبغائبرضواناحمد القدور21276

ناجحفقط ستون 6060موفقاحمد عنان31524

راسبغائبغائبغائبمحمداحمد هنداوي41523

ناجحفقط ثمانٌة وستون 6868علًإباء القطرٌب51035

راسبغائبغائبغائبعمرأحمد جنٌد61172

راسبغائبغائبغائبصائبأحمد محفوض71256

راسبغائبغائبغائبمحمدأمٌمه نٌوف81289

راسبغائبغائبغائبمحمد حسانبدر دندش91043ً

راسبغائبغائبغائبعبدهللابشار اسود101367

ناجحفقط ستة وستون 6666حسٌنبشٌر النجار111226

راسبغائبغائبغائبمعنبهٌه اسبر121056

ناجحفقط أربعة وستون 6464عبدالوهابتمٌم الحسٌن131376

راسبغائبغائبغائبابراهٌمجورج االبراهٌم141495

راسبغائبغائبغائبنخلهجورج جبور151128

راسبسعٌدحسام بزنكو161311

راسبغائبغائبغائبمحمد فٌصلحسان االحمد171013

راسبغائبغائبغائبمصطفىخالد الدٌنار181369

راسبفقط ستة وخمسون 5656ولٌدخالد سلهب191196

راسبفقط ثالثة وثالثون 3333طالبربٌع الخضر201238

راسبفقط واحد وخمسون 5151بسامرود القصٌر211147

راسبغائبغائبغائبطارقشفاء الحسن221258

ناجحفقط أربعة وستون 6464مصطفىعامر عبد231075

راسبغائبغائبغائبأحمدعبد الرزاق الحمود241502

راسبغائبغائبغائبمحمد أسعدعبد القادر عروق251121

راسبفقط سبعة وخمسون 5757عدنانعدي صطوف261334

ناجحفقط خمسة وستون 6565محمودعرام قاشوش271264

راسبفقط خمسة وخمسون 5555محمودعمر الخلٌفة281244

ناجحفقط ستون 6060اكرمغنوه ٌاغ291077ً

ناجحفقط خمسة وستون 6565حمودفؤاد علوش30931

راسبغائبغائبغائبطعمهمادلٌن الوسوف311095

ناجحفقط ستة وستون 6666خلٌفمازن المحٌمٌد321201

راسبفقط ستة وثالثون 3636احمدمحمد العساف33874

في مقرر مدخل اإلدارة الرياضية    (مستجدين) نتائج السنة الثالثة

           مواد فصل ثاني2017/2016        الدورة اإلضافية للعام الدراسي 

اسم االباالسم والشهرةتسلسل
االمتحان 

النظري

المجموع
النتيجة

إيقاف تسجيل



ناجحفقط واحد وستون 6161غالبمحمد القشاش341204

ناجحفقط أربعة وستون 6464احمدمحمد المحمود351239

راسبغائبغائبغائبسرحانمحمدأمٌن جلعوط361341

راسبغائبغائبغائبولٌدمحمد بزنكو371362

راسبغائبغائبغائبمحسنمحمد حمزة جعمور381080

ناجحفقط ثالثة وستون 6363جمعةمحمد علً أبو طبشه391215

راسبغائبغائبغائبفرٌزمحمد مقرقد401127

راسبغائبغائبغائبأحمدمحمد نزار الكناص411358

ناجحفقط أربعة وستون 6464عمرمصطفى سبع العرب421195

ناجحفقط ستون 6060مصطفىمهند الحوران431240ً

راسبغائبغائبغائبدعارمهند العلً 441347

راسبفقط اثنان وثالثون 3232احمدنبال الصافتل451165ً

ناجحفقط أربعة وسبعون 7474عٌسىنتالً مرضعة 461076

راسبفقط اثنان وعشرون 2222خٌامندى شٌخ الشباب47895

ناجحفقط واحد وستون 6161موسىنعمان أبو عمشة 481015

راسبفقط سبعة وثالثون 3737محمدنور المحرز491114

راسبغائبغائبغائبعبدالحلٌمهانً البكور501270

راسبفقط ثالثة وخمسون 5353أمٌرطاللهانً الحٌدر511278

راسبغائبغائبغائبمحمدهبه الشٌخ خضر521102

راسبغائبغائبغائبمصطفىهٌا قطٌن53909ً



الرقم

كتايًةرقماًالجامعي

راسبغائبغائبغائبتٌسٌررامز المحمد1990

راسبغائبغائبغائبمحفوضعامر السموع2940

راسبغائبغائبغائبعبد اللطٌفعبد الرحٌم موصل31092ً

راسبغائبغائبغائبنصرعالء الدٌن ملوك4954

راسبغائبغائبغائبأحمدعلً حمدان5792

ناجحفقط واحد وسبعون 7171عبد الخالقفرٌد مغمومه61158

راسبغائبغائبغائبمحمد غازيموسى العاري7922

راسبغائبغائبغائبنعٌمٌزن القطرٌب8855

الرقم

كتايًةرقماًالجامعي

راسبغائبغائبغائبنعمانبشار فهد1674

الرقم

كتايًةرقماًالجامعي

ناجحفقط سبعة وستون 6767محمدكرٌم الحموي1686

ناجحفقط خمسة وتسعون 9595علًمصطفى سلوم2927

في مقرر مدخل اإلدارة الرياضية      (راسبين) نتائج السنة الثالثة 

          مواد فصل أول2017/2016          الدورة اإلضافية للعام الدراسي 

اسم االباالسم والشهرةتسلسل
االمتحان 

النظري

المجموع
النتيجة

في مقرر مدخل اإلدارة الرياضية  (مستنفذين) نتائج السنة الثالثة 

           مواد فصل أول2017/2016          الدورة اإلضافية للعام الدراسي 

اسم االباالسم والشهرةتسلسل
االمتحان 

النظري

المجموع
النتيجة

النتيجة

في مقرر مدخل اإلدارة الرياضية  (تخلف ثالث) نتائج السنة الرابعة

           مواد فصل أول2017/2016       الدورة اإلضافية للعام الدراسي 

اسم االباالسم والشهرةتسلسل
االمتحان 

النظري

المجموع


