
 

http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

 العولي
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 66 83 53 إدارة وتنظيم 6.76 66 91 53 كرة السلة أحالم محجوب حسن هنٌدي  .1

 3273 39 63 إدارة وتنظيم 6878 .5 62 .5 كرة السلة احمد إبراهٌم احمد حسانً  .2

 8373 89 63 إدارة وتنظيم 3973 98 91 52 السلةكرة  احمد عبود فرحان حسن  .3

 32 82 52 إدارة وتنظيم 3673 58 .9 55 كرة السلة اسامة نصٌف جاسم محمد  .4

 6.73 61 55 إدارة وتنظيم 3373 68 96 52 كرة السلة أالء هاشم عبد الخالق رشٌد  .5

 33 6. .8 إدارة وتنظيم 6376 6. 91 58 كرة السلة أٌة إبراهٌم عبد الفتاح رجب  .6

 573. 69 85 إدارة وتنظيم 6.73 61 93 56 كرة السلة إٌمان جرجٌس خورشٌد  .7

 31 83 53 إدارة وتنظيم 6676 39 62 56 كرة السلة بارق مهدي صالح  .8

 5373 65 68 إدارة وتنظيم 6576 35 91 58 كرة السلة حٌدر علً خضٌر علً  .9

 31 86 56 إدارة وتنظيم 6373 61 93 .5 كرة السلة خلٌل سراج مزهر عبد هللا  .11

 2 غائب غائب إدارة وتنظيم 2 غائب غائب غائب كرة السلة راغب عبد الستار صبري  .11

 3373 .3 52 إدارة وتنظيم 6273 38 93 56 كرة السلة زهراء برهان علً عباس  .12

 63 38 89 إدارة وتنظيم 6876 65 69 59 كرة السلة زهراء صاحب دلف عبد هللا  .13

 5. 66 82 إدارة وتنظيم 61 63 62 56 كرة السلة نعمان سارة منذر  .14

 66 68 52 إدارة وتنظيم 6876 35 91 53 كرة السلة ساري عبدهللا احمد محجوب  .15

 973. 31 86 إدارة وتنظيم 6276 33 .9 56 كرة السلة سحر حسٌن شكر علً  .16

 73.. 3. 82 إدارة وتنظيم 6.76 9. 62 55 كرة السلة سعد محمود مطر احمد  .17

 .8 86 68 إدارة وتنظيم 3678 .5 91 52 كرة السلة سفٌان شهاب احمد سلمان  .18

 8373 .8 63 إدارة وتنظيم 6378 .8 65 55 كرة السلة صفاء غازي بكر طلفاح  .19

 373. 33 56 إدارة وتنظيم 3176 33 93 52 كرة السلة ضحى احمد إبراهٌم حسٌن  .21
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http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

العولي 
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 873. 61 82 إدارة وتنظيم 6878 .6 .9 58 كرة السلة طارق زٌاد عبدهللا ابراهٌم  .21

 8973 55 63 إدارة وتنظيم 6676 36 93 55 كرة السلة طه زٌدان جاسم علً  .22

 68 66 59 إدارة وتنظيم 6978 36 91 56 كرة السلة عباس جعفر حمد سلٌمان  .23

 673. .. 53 إدارة وتنظيم 6673 1. 69 52 السلةكرة  عبد الرحمن زاحم نوري  .24

 6673 35 82 إدارة وتنظيم 6873 61 66 61 كرة السلة عبد القادر طه ٌاسٌن  .25

 63 6. 61 إدارة وتنظيم 6878 66 93 58 كرة السلة عبٌر عباس مصطفى فاضل  .26

 6373 69 53 إدارة وتنظيم .6 62 62 53 كرة السلة عزٌزة كتاب حمد خضر  .27

 3973 9. 86 إدارة وتنظيم 6878 36 93 52 كرة السلة علٌاء برهان الدٌن نوري  .28

 6273 39 53 إدارة وتنظيم 6976 89 66 59 كرة السلة عمر محجوب حسن هنٌدي  .29

 173. 9. 88 إدارة وتنظيم 6876 65 .9 53 كرة السلة قصً مهدي محمد عبود  .31

 173. 5. 85 إدارة وتنظيم 6.78 36 66 53 كرة السلة مسد اكرم كلٌب عوٌن  .31

 51 62 61 إدارة وتنظيم 6276 36 93 59 كرة السلة هدى كرٌم حمٌد عبدهللا  .32

 65 63 61 إدارة وتنظيم 3.76 63 93 58 كرة السلة احمد إسماعٌل محمد لطٌف  .33

 88 53 63 إدارة وتنظيم 3678 .8 .9 52 كرة السلة احمد خلف عبد هللا لطٌف  .34

 3973 35 63 إدارة وتنظيم 3.76 56 91 59 كرة السلة جاسماحمد صباح نصٌف   .35

 33 36 52 إدارة وتنظيم 6276 86 62 59 كرة السلة احمد لطٌف فزع محمد  .36

 86 53 .6 إدارة وتنظيم 6678 .8 69 56 كرة السلة احمد نوري راشد زٌدان  .37

 3373 .3 52 إدارة وتنظيم 3.76 86 93 52 كرة السلة انس ٌاسٌن فاضل عزٌز  .38

 65 66 52 إدارة وتنظيم 68 3. 91 52 كرة السلة اٌوب حسٌن علً صمد  .39

 273. 39 52 إدارة وتنظيم 6.76 65 62 53 كرة السلة باسم محمد عبدهللا صالح  .41
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http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

العولي 
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 .3 38 83 إدارة وتنظيم 6178 .. 69 55 كرة السلة بالل مثنى محمد جمعه  .41

 62 62 52 إدارة وتنظيم 6876 39 91 53 السلةكرة  حامد جمال عبد علً  .42

 65 36 53 إدارة وتنظيم 6576 69 66 61 كرة السلة حسٌن صالح خلف عبدهللا  .43

 .6 36 51 إدارة وتنظيم 6376 63 65 56 كرة السلة حسٌن فهمً سلٌمان مسعود  .44

 6.73 . 68 إدارة وتنظيم 3873 61 93 59 كرة السلة خالد جمال خلٌل  .45

 33 32 52 إدارة وتنظيم 63 63 91 55 كرة السلة حمدان الطٌف فٌاض خوام  .46

 8373 51 66 إدارة وتنظيم 3676 53 69 68 كرة السلة ذو الفقار صالح ولً محمد  .47

 8373 53 63 إدارة وتنظيم 3376 53 93 55 كرة السلة زٌد رٌاض عراك محمد  .48

 8573 .6 52 وتنظيمإدارة  3676 66 62 59 كرة السلة سامان داود صالح  .49

 32 83 66 إدارة وتنظيم 69 83 91 55 كرة السلة سعود جمعه محمد شرٌف  .51

 8673 85 63 إدارة وتنظيم 36 32 69 63 كرة السلة سالم ٌونس احمد  .51

 82 56 68 إدارة وتنظيم 578 .9 غائب غائب كرة السلة سلوان حسٌن علً محسن  .52

 6273 61 66 إدارة وتنظيم 3376 35 91 61 كرة السلة شاكر مصطفى علً حسٌن  .53

 3973 35 63 إدارة وتنظيم 6576 59 62 .5 كرة السلة شرٌف شهاب احمد عبدهللا  .54

 .3 38 52 إدارة وتنظيم 3173 31 91 61 كرة السلة عبد الحمٌد ٌونس محمد مدلً  .55

 .5 68 63 إدارة وتنظيم 3973 88 62 65 كرة السلة عبد هللا قٌس عبد هللا لطٌف  .56

 39 6. 83 إدارة وتنظيم 66 3. .9 52 كرة السلة عبدالعزٌز علً شحاذة رحٌم  .57

 8.73 53 52 إدارة وتنظيم 3173 38 62 61 كرة السلة عبدهللا جالل محمود عبد  .58

 8.73 89 .6 إدارة وتنظيم 3.76 83 93 52 كرة السلة عبٌدة عامر مولود  .59

 83 53 66 إدارة وتنظيم 3.76 89 62 61 كرة السلة عثمان جمال طاهر حسن  .61
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http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

العولي 
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 56 68 68 إدارة وتنظيم 3376 59 93 59 كرة السلة عقبة عبٌد أمٌن بكر  .61

 33 33 66 إدارة وتنظيم 3373 58 69 59 كرة السلة عماد سالم ابراهٌم محمد  .62

 3.73 83 53 إدارة وتنظيم 6673 58 66 58 كرة السلة عمر روكان حسن منٌر  .63

 3.73 33 52 إدارة وتنظيم 3676 89 91 61 كرة السلة محمد صالح روضانعمر   .64

 83 82 63 إدارة وتنظيم 69 32 93 55 كرة السلة فراس محمود محمد مهدي  .65

 53 66 63 إدارة وتنظيم 3973 81 62 66 كرة السلة فالح محمود عسل محمود  .66

 86 86 63 وتنظيمإدارة  33 33 91 63 كرة السلة قحطان صبحً محمد عطٌة  .67

 32 12 53 إدارة وتنظيم 6376 69 66 59 كرة السلة لٌث جمعه علً محمد  .68

 8673 89 66 إدارة وتنظيم 38 53 .9 52 كرة السلة مثنى مجٌد حمٌد إبراهٌم  .69

 82 52 63 إدارة وتنظيم 8173 68 69 68 كرة السلة محمد اسماعٌل خلف صالح  .71

 8173 81 63 إدارة وتنظيم 3376 85 93 56 كرة السلة محمد حسٌن جاسم شهاب  .71

 81 86 66 إدارة وتنظيم 3178 56 91 58 كرة السلة محمد سمٌر خلف احمد  .72

 63 62 53 إدارة وتنظيم 978. .. 62 56 كرة السلة محمد عاصً حسٌن حمود  .73

 68 68 56 إدارة وتنظيم 6576 69 91 56 كرة السلة محمد فالح عبد القادر صالح  .74

 52 92 63 إدارة وتنظيم 36 63 .9 52 كرة السلة ٌونس فهدمحمود   .75

 32 32 63 إدارة وتنظيم 3876 63 93 59 كرة السلة مصطفى خلٌل علً رشٌد  .76

 65 6. .6 إدارة وتنظيم 3176 89 91 56 كرة السلة مصطفى رمضان سلٌمان  .77

 36 36 63 إدارة وتنظيم 8378 86 91 69 كرة السلة مهند  اغنٌم ذٌاب سرحان  .78

 8.73 53 52 إدارة وتنظيم 65 83 .9 .5 كرة السلة وائل عماد ٌاسٌن ارحٌم  .79

 83 52 52 إدارة وتنظيم 36 82 93 52 كرة السلة احمد حسن علً حسانً  .81
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http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

العولي 
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 5.73 63 63 إدارة وتنظيم 6973 38 91 56 كرة السلة بشار كرٌم علً احمد  .81

 8173 51 52 إدارة وتنظيم 3173 81 .9 55 كرة السلة بهاء خالص هلوب محمود  .82

 8973 55 63 إدارة وتنظيم 8673 91 91 62 كرة السلة حارث سعد هللا سالم حسٌن  .83

 .8 88 63 إدارة وتنظيم 2 غائب غائب غائب كرة السلة حسام ٌاسٌن صالح عباد  .84

 36 38 63 إدارة وتنظيم 3378 .8 93 59 كرة السلة حسٌن شعالن بدر إبراهٌم  .85

 6173 1. 52 إدارة وتنظيم 66 62 62 52 كرة السلة حمد احمد خلف  .86

 6373 69 53 إدارة وتنظيم 6178 .6 69 53 كرة السلة خالد ثامر احمد حسٌن  .87

 8373 51 66 إدارة وتنظيم 35 63 93 52 كرة السلة خالد فاضل سلمان احمد  .88

 6273 89 غائب إدارة وتنظيم 6 52 غائب غائب كرة السلة خالد محمد خلف صالح  .89

 9. 68 51 إدارة وتنظيم 3173 38 93 59 كرة السلة رائد تركً حمد ابراهٌم  .91

 3673 35 66 إدارة وتنظيم 62 33 .9 56 كرة السلة سمٌر غانم احمد حسن  .91

 65 66 56 إدارة وتنظيم 6276 35 91 59 كرة السلة صهٌب صكر علً عبد  .92

 6973 61 .6 إدارة وتنظيم 3378 36 93 52 السلةكرة  طه محمود ربٌع عطاوي  .93

 39 36 63 إدارة وتنظيم 62 83 91 56 كرة السلة عبد الخالق ستار احمد سلمان  .94

 673. 69 86 إدارة وتنظيم 36 62 91 69 كرة السلة عبد المجٌد صالح خلف سلٌم  .95

 3273 9. 83 إدارة وتنظيم 3.76 33 .9 61 كرة السلة عبد محمود خلف محمد  .96

 68 63 52 إدارة وتنظيم 6976 65 93 59 كرة السلة علً حسٌن روضان عبد  .97

 .5 68 63 إدارة وتنظيم 86 82 93 62 كرة السلة علً صالح عبد هللا علً  .98

 35 36 63 إدارة وتنظيم 33 32 .9 59 كرة السلة علً قاسم علً حسٌن  .99

 12 36 .8 وتنظيم إدارة 6273 68 93 52 كرة السلة علً محمد إبراهٌم حمد  .111
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http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

العولي 
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 673. 63 82 إدارة وتنظيم 66 63 93 59 كرة السلة علً ٌحٌى مجٌد حمٌد  .111

 3273 39 82 إدارة وتنظيم 6578 6. 62 61 كرة السلة عماد قاسم محمد محمود  .112

 12 38 83 إدارة وتنظيم 33 33 66 86 كرة السلة عمر رمضان كامل فلٌح  .113

 5373 69 63 إدارة وتنظيم 36 63 .9 52 كرة السلة عبد الرحمنعمر عبد العزٌز   .114

 56 96 68 إدارة وتنظيم 3576 69 91 52 كرة السلة غزوان عبد ذٌاب احمد  .115

 3873 .3 66 إدارة وتنظيم 3378 86 .9 52 كرة السلة غسان بدر مخلف حسٌن  .116

 8373 89 63 إدارة وتنظيم 36 53 93 59 كرة السلة غٌث جمال خلف  .117

 5173 61 63 إدارة وتنظيم 3678 66 91 61 كرة السلة لٌث باسل عبد هللا حسٌن  .118

 32 32 63 إدارة وتنظيم 3376 53 91 61 كرة السلة لٌث فٌصل محمد  .119

 5173 59 68 إدارة وتنظيم 8676 59 62 62 كرة السلة مأمون مظهر حسون حبٌب  .111

 32 82 52 وتنظيمإدارة  6578 66 69 52 كرة السلة مثنى احمد رشٌد حسن  .111

 3973 81 .6 إدارة وتنظيم 6976 35 93 55 كرة السلة محمد ثائر سامً محمد  .112

 8173 39 68 إدارة وتنظيم 3176 35 91 52 كرة السلة محمد خالد ٌاسٌن صالح  .113

 83 82 63 إدارة وتنظيم 35 63 93 52 كرة السلة محمد سعد هللا محمود احمد  .114

 2. 36 88 إدارة وتنظيم 3673 51 91 66 كرة السلة محمد عبد هللا أحمد حمود  .115

 8173 81 63 إدارة وتنظيم .3 53 93 56 كرة السلة محمد علً عطٌة  .116

 3673 63 68 إدارة وتنظيم 6576 6. 91 61 كرة السلة محمد فنر حمود حماش  .117

 8873 51 63 إدارة وتنظيم 3976 69 93 61 كرة السلة محمود ٌاسٌن محمد خلف  .118

 89 56 63 إدارة وتنظيم 3573 61 93 52 كرة السلة حاتم شعبان ابراهٌممصطفى   .119

 5873 91 63 إدارة وتنظيم 33 62 62 59 كرة السلة مصطفى داوود سلوم  .121
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http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

العولي 
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 68 63 52 إدارة وتنظيم 6273 31 91 52 كرة السلة مهند فخري خضٌر شعبان  .121

 33 36 .6 إدارة وتنظيم 3176 36 91 61 كرة السلة مهند محمود مهدي موسى  .122

 5673 65 63 إدارة وتنظيم 3976 96 93 52 كرة السلة نواف موفق سلوم حسٌن  .123

 3.73 65 66 إدارة وتنظيم 6276 33 91 52 كرة السلة نورالدٌن إبراهٌم جاسم  .124

 .3 62 .6 إدارة وتنظيم 3376 35 .9 59 كرة السلة هذال بهجت حسن خلف  .125

 15 16 .8 إدارة وتنظيم 69 2. 93 61 كرة السلة حسٌن علًهٌثم احمد   .126

 873. 33 56 إدارة وتنظيم 6878 36 .9 59 كرة السلة ولٌد عبدهللا جاسم محمد  .127

 62 62 52 إدارة وتنظيم 65 32 93 53 كرة السلة اسماء وعد صابر  .128

 3673 5. 86 إدارة وتنظيم 6576 63 91 59 كرة السلة بشرى قاسم رؤوف  .129

 3673 35 52 إدارة وتنظيم 6976 39 .9 58 كرة السلة دانٌة محمد عمر  .131

 88 63 52 إدارة وتنظيم 3376 35 93 52 كرة السلة دالل صدام رعد  .131

 81 56 59 إدارة وتنظيم 3678 .6 .9 52 كرة السلة رباب سعد صالح  .132

 83 52 52 إدارة وتنظيم 3673 58 69 61 كرة السلة رغد محمد مطلب  .133

 53 96 52 إدارة وتنظيم 3173 58 91 58 كرة السلة عبد السالم خضٌررؤى   .134

 1273 .3 .8 إدارة وتنظيم 3876 5. 63 83 كرة السلة سهى جابر متعب  .135

 86 56 52 إدارة وتنظيم 8376 93 .9 63 كرة السلة شروق ثاٌر علوان  .136

 3.73 53 82 إدارة وتنظيم 3878 86 93 63 كرة السلة هند حسن محمد  .137

 63 6. 52 إدارة وتنظيم 3376 39 91 66 كرة السلة إبراهٌم ادرٌس عبدهللا  .138

 8373 89 63 إدارة وتنظيم 3876 85 62 66 كرة السلة احمد إبراهٌم الطٌف  .139

 82 52 63 إدارة وتنظيم 8.76 65 69 66 كرة السلة احمد عبد العلٌم جعٌدي  .141
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http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

العولي 
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 62 32 53 إدارة وتنظيم 6873 88 66 58 كرة السلة ادرٌس طلب محمد  .141

 3173 69 61 إدارة وتنظيم 6378 .6 91 56 كرة السلة انس بحري ٌوسف  .142

 6973 35 53 إدارة وتنظيم 3176 33 91 61 كرة السلة انمار عوٌد صالح  .143

 63 2. 52 وتنظيم إدارة 3876 63 93 65 كرة السلة انمار مطلك محمد  .144

 83 86 63 إدارة وتنظيم 6676 86 .9 56 كرة السلة اٌاد جاسم محمد  .145

 8.73 .8 68 إدارة وتنظيم 3376 65 62 59 كرة السلة اٌمن ظافر شامل  .146

 3573 35 .6 إدارة وتنظيم 81 82 91 66 كرة السلة بكر قادر طه  .147

 3273 83 63 وتنظيمإدارة  6376 65 93 53 كرة السلة بهاء صدام علً  .148

 3373 31 66 إدارة وتنظيم 8.76 59 93 65 كرة السلة حسن خلٌل خلف  .149

 3173 33 56 إدارة وتنظيم 3578 86 91 66 كرة السلة حسن صالح محمد  .151

 56 66 63 إدارة وتنظيم 3276 65 62 66 كرة السلة حمزه موفق جهاد  .151

 68 63 52 وتنظيمإدارة  36 33 .9 63 كرة السلة رعد خلٌل شكر  .152

 61 3. 52 إدارة وتنظيم 6376 66 62 56 كرة السلة سعد محمد نهاٌة  .153

 39 32 66 إدارة وتنظيم 3.73 68 69 56 كرة السلة سٌف مهند ضامن  .154

 3873 35 63 إدارة وتنظيم 3376 39 .9 63 كرة السلة شاكر حسن محمد  .155

 31 38 .8 وتنظيمإدارة  6.76 9. 93 53 كرة السلة شوقً محمد جاسم  .156

 273. 9. 53 إدارة وتنظيم 6973 81 62 56 كرة السلة عادل احمد علً  .157

 36 6. 88 إدارة وتنظيم 6678 .. 93 55 كرة السلة عامر نجم عبدهللا  .158

 65 36 53 إدارة وتنظيم 3.73 88 93 59 كرة السلة عبد العزٌز زاٌد عٌاش  .159

 8273 55 68 إدارة وتنظيم 3678 86 66 66 كرة السلة علً حمٌد علً  .161
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http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

العولي 
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 5673 .9 68 إدارة وتنظيم 3578 86 .9 63 كرة السلة علً هٌثم صالح  .161

 3273 35 68 إدارة وتنظيم 3378 .5 93 55 كرة السلة عمر عدنان معروف  .162

 88 53 63 إدارة وتنظيم 8178 86 91 66 كرة السلة عمر فلٌح محمد  .163

 86 88 68 إدارة وتنظيم 3876 86 91 66 كرة السلة عمر نعٌم ندا  .164

 66 68 52 إدارة وتنظيم 3378 .5 91 56 كرة السلة غسان خٌر هللا خطاب  .165

 58 98 .6 إدارة وتنظيم 8.76 59 .9 68 كرة السلة فراس حسب هللا جاسم  .166

 2 غائب 63 إدارة وتنظيم 53 غائب 93 62 كرة السلة قصً عدنان احمد  .167

 82 52 63 إدارة وتنظيم 3276 66 91 66 السلةكرة  كرم حاتم حمدي  .168

 8973 53 68 إدارة وتنظيم 8178 .6 62 68 كرة السلة كرم سهٌل حمٌد  .169

 36 33 .6 إدارة وتنظيم 6273 68 93 52 كرة السلة لؤي محمد حسن  .171

 56 96 63 إدارة وتنظيم 3678 66 93 52 كرة السلة محمد حمد محمد  .171

 68 63 52 إدارة وتنظيم 6576 63 91 59 كرة السلة محمد طلب جاسم  .172

 39 36 63 إدارة وتنظيم 8.76 85 91 62 كرة السلة محمد عبد جاسم عبد  .173

 8 3 غائب إدارة وتنظيم 5176 6 93 62 كرة السلة محمد علً زٌدان  .174

 3.73 31 63 إدارة وتنظيم 6273 1. 91 66 كرة السلة محمد خمٌس كاظم  .175

 52 96 68 إدارة وتنظيم 3276 93 93 61 كرة السلة محمد مهدي صالح  .176

 5373 .9 52 إدارة وتنظيم 89 92 .9 66 كرة السلة مصطفى عدنان مولود  .177

 56 68 68 إدارة وتنظيم 8873 58 93 62 كرة السلة هاشم صالح محمد  .178

 8. 3. 53 إدارة وتنظيم 6978 .6 91 61 كرة السلة ولٌد عبد هللا حسن  .179

 2 غائب 68 إدارة وتنظيم 82 غائب 62 62 السلةكرة  ٌحٌى محمد عبد هللا  .181
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http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

العولي 
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 3273 59 53 إدارة وتنظيم 3276 83 91 66 كرة السلة إبراهٌم دخٌل خلٌل  .181

 3673 35 52 إدارة وتنظيم 3676 86 91 68 كرة السلة إبراهٌم محمد حسٌن  .182

 88 82 68 إدارة وتنظيم 83 82 93 66 كرة السلة احسان حسن علً  .183

 86 68 52 إدارة وتنظيم 83 52 93 68 كرة السلة احمد حمٌد ٌوسف  .184

 38 83 52 إدارة وتنظيم 3.78 86 93 59 كرة السلة ارشد فاضل شاكر  .185

 8. 66 85 إدارة وتنظيم 8176 35 93 69 كرة السلة اركان عباس عتٌج  .186

 66 6. 68 إدارة وتنظيم 63 33 62 58 كرة السلة احمد ازل محمد  .187

 .6 68 53 إدارة وتنظيم 38 32 62 68 كرة السلة إسكندر ٌحٌـى نجرس  .188

 89 63 .6 إدارة وتنظيم 39 32 91 66 كرة السلة بارق خلف جمٌل  .189

 3273 69 82 إدارة وتنظيم 86 92 93 66 كرة السلة باسم إبراهٌم خمٌس  .191

 69 62 59 إدارة وتنظيم 3578 .3 91 65 كرة السلة جبران عبدالرحمن نامس  .191

 36 82 56 إدارة وتنظيم 39 53 93 66 كرة السلة جمال قحطان محمد  .192

 9873 61 غائب إدارة وتنظيم 8176 53 93 68 كرة السلة حسن طه حسٌن  .193

 8273 69 52 إدارة وتنظيم 3676 56 91 66 كرة السلة حسن قحطان حتروش  .194

 88 82 68 إدارة وتنظيم 36 52 93 63 كرة السلة حسٌن سالم متعب  .195

 56 96 68 إدارة وتنظيم 8673 61 91 66 كرة السلة الحمزة عبد الحكٌم إسماعٌل  .196

 83 86 68 إدارة وتنظيم 3873 58 93 52 كرة السلة خضر الٌاس فرحان  .197

 8673 85 63 إدارة وتنظيم 6276 33 93 59 كرة السلة دحام محمد علً  .198

 32 2. 83 إدارة وتنظيم 3676 6. 91 66 كرة السلة رائد فاٌق علً  .199

 .3 32 56 إدارة وتنظيم 39 32 91 66 كرة السلة رواد حمد صالح  .211
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http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

العولي 
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 83 82 63 إدارة وتنظيم 3976 86 91 65 كرة السلة سهٌل محمد مراد  .211

 33 86 53 إدارة وتنظيم 3676 56 91 66 كرة السلة صالح علً محمد  .212

 83 83 68 وتنظيمإدارة  83 82 93 66 كرة السلة صفاء عبد محمد  .213

 5373 65 .6 إدارة وتنظيم 3373 81 93 63 كرة السلة عبد القادر مخلف عبدهللا  .214

 373. 9. 82 إدارة وتنظيم 6376 33 62 .5 كرة السلة عبدهللا كوان سالم  .215

 8173 83 .6 إدارة وتنظيم .8 52 91 66 كرة السلة عصام حسٌن خلٌفة  .216

 69 36 53 إدارة وتنظيم 6276 39 .9 55 كرة السلة عالء محمد عٌدان  .217

 2 غائب 68 إدارة وتنظيم 2 غائب 91 63 كرة السلة علً جاسم محمد  .218

 8973 65 52 إدارة وتنظيم 8.73 58 91 66 كرة السلة علً محمد فرحان  .219

 8673 65 53 إدارة وتنظيم 8576 6 93 68 كرة السلة عمار عارف حمد  .211

 66 38 53 إدارة وتنظيم 3676 69 93 66 كرة السلة عمار محمد موسى  .211

 9. 6. 53 إدارة وتنظيم 3973 38 91 66 كرة السلة عمار هاشم نوري  .212

 38 62 68 إدارة وتنظيم 6276 69 .9 59 كرة السلة عمر علً حمد  .213

 .. 8. 82 إدارة وتنظيم 66 3. 91 56 كرة السلة عمر هالل شبٌب  .214

 51 66 66 إدارة وتنظيم 3273 61 93 .6 كرة السلة فرحان ساهً مسرهد  .215

 6573 81 51 إدارة وتنظيم 33 33 66 66 كرة السلة لبٌب اسعد شاطً  .216

 3173 31 52 إدارة وتنظيم 6878 6. 91 59 كرة السلة لٌث صدٌق حسن  .217

 .8 68 53 إدارة وتنظيم 8676 59 93 66 كرة السلة مأمون سلٌم حمودي  .218

 33 82 53 إدارة وتنظيم 3976 66 91 .6 كرة السلة مثنى مزهر عبد  .219

 86 58 63 إدارة وتنظيم 8376 65 93 66 كرة السلة محمد قاسم طعمه  .221
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http://cphe.tu.edu.iq     تم التحميل من الموقع الرسمي لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت 

 8102/  8102نخائج االهخحاى الخقىميي الىزاري للعام الدراسي  –جاهعت حكريج / كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت 

 (اإلدارة والخنظين  -كرة السلت ملادحي ) 

السعي  املادة اسن الطالب ث
01% 

العولي 
 النهائي

الخقىميي 
011% 

الدرجت 
السعي  املادة النهائيت

01% 
الخقىميي 

011% 
الدرجت 
 النهائيت

 3973 35 63 إدارة وتنظيم 8876 95 62 66 كرة السلة محمود باسم حمادي  .221

 3673 65 63 إدارة وتنظيم 8.78 .5 93 66 كرة السلة محمود مجٌد مانع  .222

 8173 53 56 إدارة وتنظيم 3.76 35 91 63 كرة السلة محمود مصطفى اكرم  .223

 973. 35 52 إدارة وتنظيم 33 62 93 63 كرة السلة مروان حسٌب حسن  .224

 3673 31 53 إدارة وتنظيم 6376 33 91 61 كرة السلة نوفان سالم صالح  .225

 273. 9. 53 إدارة وتنظيم 3.78 66 93 .6 كرة السلة وضاح طلب محمد حمد  .226

 6.73 39 86 إدارة وتنظيم 3376 35 .9 59 كرة السلة احمد عقٌل عطٌة  .227

 3673 33 63 إدارة وتنظيم 3876 85 91 .6 كرة السلة واثق خلٌل خلف  .228

 6873 35 53 إدارة وتنظيم 35 62 91 66 كرة السلة ابراهٌم حواس جاسم  .229

 8873 55 63 إدارة وتنظيم 3573 88 93 .6 كرة السلة مصطفى اسماعٌل ابراهٌم  .231

 88 53 63 إدارة وتنظيم 36 52 91 .6 كرة السلة عبد الرحمن عارف إبراهٌم  .231

 56 68 68 إدارة وتنظيم 3273 58 91 63 كرة السلة عبد هللا فارس مانع  .232

 8373 89 63 إدارة وتنظيم 3978 56 91 66 كرة السلة مناور حسن علو  .233

 51 63 63 إدارة وتنظيم 3973 58 93 .6 كرة السلة طاهر محمود جعفر  .234
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