
 جامعة تكريت          

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

 المسائيةالدراسات        

 نتائج االمتحان النهائي
 / المرحلة الثانية 8102/8102)المحاولة الثانية( / للعام الدراسي  الدور التكميلي   

طرائق  كرة الطائرة كرة السمة كرة اليد العاب قوى حاسوب انكميزي عمم التدريب بايوميكانيك اختبارات احصاء اسماء الطمبة ت
 تدريس

جمناستك 
 فني

ولمقب احمد غالب حسن  .1   ضعيف          

 ضعيف         مقبول امين مقصود حسين  .2
 

 

          مقبول ثائر كعود مخمف  .3
 

 

 مقبول         مقبول الحارث مثنى كامل  .4
 

 

     ضعيف مقبول مقبول ضعيف  مقبول حسن محمود سعدون  .5
 

 

         ضعيف مقبول صالح مظهر محمود  .6
 

 

            مقبول صفاء عبدالمطيف محمد  .7

 ضعيف ضعيف  ضعيف     مقبول  ضعيف عدنان حمد سامر  .8
 

   ضعيف       ضعيف عالء حسين حسن  .9
 

 

          مقبول عمي حسن حمود  .10
 

 

          مقبول عمي عبدالرسول مالك  .11
 

 

          مقبول غفران فائق عمي  .12
 

 



 جامعة تكريت          

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

 المسائيةالدراسات        

يزيانكم عمم التدريب بايوميكانيك اختبارات احصاء اسماء الطمبة ت طرائق  كرة الطائرة كرة السمة كرة اليد العاب قوى حاسوب 
 تدريس

جمناستك 
 فني

          مقبول فيصل الياس خضر  .13
 

 

         مقبول/ قرار  محمد حسين رشاد  .14
 

 

          مقبول ماهر حسن صالح  .15
 

 

          ضعيف مصطفى سامي احمد  .16
 

 

          مقبول مصطفى كريم فهد  .17
 

 

 ضعيف ضعيف       مقبول  مقبول ى نوري اسماعيلمصطف  .18
 

          مقبول همام رعد بنيان  .19
 

 

           وداد حافظ احمد  .20
 

 ضعيف

 

 
 

 أ.د ابتسام حيدر بكتاش                           مسائيةجنة االمتحانية لمدراسات الالم                           
 د / وكالةالعمي                        
                         /     /0202 

 



 جامعة تكريت          

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

 المسائيةالدراسات        

 نتائج االمتحان النهائي
 / المرحلة االولى 8102/8102)المحاولة الثانية( / للعام الدراسي  الدور التكميلي   

 
 حاسوب المغة االنكميزية كرة السمة اسماء الطمبة ت

  مقبول  محمد نشمي امين 1

   ضعيف حسين محمد عمي 0

 ضعيف   وقاص سعد بنيان 3

         
 
 
 
 
 
 
 

 أ.د ابتسام حيدر بكتاش                   مسائية        جنة االمتحانية لمدراسات الالم               
 العميد / وكالة                        
                         /     /0202 



 جامعة تكريت          

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

 المسائيةالدراسات        

 

 
 نتائج االمتحان النهائي

 / المرحلة الرابعة 8102/8102)المحاولة الثانية( / للعام الدراسي  الدور التكميلي   
 

 رياضة معاقين الكرة الطائرة العاب قوى ادارة وتنظيم اسماء الطمبة ت

1 

 
 محمد عمي زيدان

 
 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف

 

 

 

 

 

 

 د ابتسام حيدر بكتاشأ.                   مسائية        جنة االمتحانية لمدراسات الالم               
 العميد / وكالة                        
                         /     /0202 

 



 جامعة تكريت          

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

 المسائيةالدراسات        

 نتائج االمتحان النهائي
 المرحلة الثالثة/  8102/8102)المحاولة الثانية( / للعام الدراسي  الدور التكميلي   

 

 
 االصابات جمباز بحث عممي تعمم حركي اسماء الطمبة ت

   مقبول / قرار  امر بندر محمودع 1

 مقبول  مقبول  حسام صالح خمف 0

 مقبول  مقبول  منصور سميمان ليمي 3

    ضعيف عبدالناصر جمعة مصطفى 4

   مقبول مقبول عقيل جوهر محمد 5

  مقبول   دريد جامل محمود 6

 مقبول    رعد سعد ليل 7
 
 

 

 أ.د ابتسام حيدر بكتاش                   مسائية        ات الجنة االمتحانية لمدراسالم               
 العميد / وكالة                        
                         /     /0202 


