
 صباحً/ الدراسة   االولىالمرحلة  -نتائج امتحانات المكملٌن 
 5102 – 5102 -الدور االول 

المواد التً ٌمتحن بها المكملون بعد التخفٌف بموجب القرار الوزاري                             

 5102-2-01فً   1015

 مالحظة ٌعد الطالب ناجحا فً المواد غٌر المذكورة فً القائمة 

 االسم ت
  الوزاري القرار بعد الطالب نتٌجة تصوٌب
 ( الثانً الدور امتحان مواد) 

 اشكال  –خرائط  ادرٌس جلٌل ابراهٌم  .1

 جمٌع مواد الصف االول ازهار قاسم حسٌن  .2

 اشكال  –خرائط  ازهر عبدالرزاق ابراهٌم  .3

 خرائط اسامة اسماعٌل طه  .4

 اشكالخرائط /  اوس وحٌد عزٌز  .5

 خرائط الحاٌة مهدي ص  .6

 خرائط  تبارك عبدالباقً حمٌد  .7

 خرائط / لغة عربٌة جهاد مؤٌد كامل  .8

 مناخ / حقوق / لغة عربٌة الحسن حسٌن علً  .9

 خرائط حٌدر عبدالحسن حسب هللا  .11

 خرائط دعاء حسٌن ابراهٌم  .11

 لغة عربٌة –حقوق  –تارٌخ  -افرٌقٌا   –خرائط  رنا حسٌن علً  .12

 خرائط رٌام علً حسٌن  .13

 / لغة عربٌةاشكالخرائط /  زبٌدة احمد جبار  .14

 خرائط زهراء جمعة عبد علً  .15

 اشكالخرائط /  زهراء عبدالكرٌم كاظم  .16

 اسس تربٌة  –حقوق  –علم النفس  –اشكال  –خرائط  زٌنب عدنان محمد  .17

 / حقوق اشكالخرائط /  سارة حازم خلٌل  .18

 خرائط سماء نادي سلمان  .19

 خرائط عبادة زكً محًٌ  .21

 خرائط عبدهللا صبري كرٌم  .21

 حقوق عبدهللا كاظم خلف  .22



 خرائط علً هادي حمٌد  .23

 حاسوب -خرائط  مثنى خالد اسماعٌل  .24

 حاسوب –حقوق  محمد فلٌح فرحان  .25

 حقوق/  تارٌخ / خرائط/  مناخ محمود احمد محمود  .26

 جمٌع مواد الصف االول محمد علً احمد  .27

 افرٌقٌا مصطفى قحطان عدنان   .28

 حاسوب -خرائط  دالهادي حسٌننبأ عب  .29

 حقوق نزار قاسم علً فرحان  .31

 حقوق –خرائط  نمارق عطٌة محمود  .31

 حقوق –خرائط  نهى ولٌد رشٌد  .32

 خرائط  نور حازم حمٌد  .33

 حقوق نور محمد علً  .34

 خرائط  هاجر احمد خضٌر  .35

 حاسوب -حقوق  –خرائط  هجران علً صباح  .36

 حقوق هند مجٌد رشٌد  .37

 حقوق وسام احمد طه  .38

 افرٌقٌا –خرائط  وسام صالح محمد  .39

 خرائط / حقوق/ حاسوب / اسس تربٌة سٌف باسم كامل  .41

 والتارٌخ( عدا الحاسوب) ما جمٌع مواد الصف االول مطالب ب سلمان داود خٌر  .41

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نتائج امتحانات المكملٌن 
  5102 - 5102 - الدور االول - المسائٌة الدراسة - االولى المرحلة 

 االسم ت
  الوزاري القرار بعد الطالب نتٌجة تصوٌب
 ( الثانً الدور امتحان مواد) 

  حقوق / خرائط احمد حامد عبدهللا  .1

 احمد ستار محمد  .2
 خرائط

 اسامة زٌد كامل  .3
 ق حقو – اشكال – خرائط

 امل عبد اللطٌف غضبان  .4
  / حاسوب حقوق 

 اكرم سلطان هادي  .5
 تربٌة اسس –وب حاس – حقوق – اشكال – خرائط

6.  
 خرائط / حقوق / حاسوب  اٌة حازم عبدالهادي

 اوس مظفر عبدالجبار   .7
 خرائط

 عربٌة لغة/ تربٌة اسس/  حاسوب/  حقوق بسام عدنان كمر  .8

 جمال فهمً مزهر  .9
  حاسوبطقس / خرائط  / حقوق / 

 حمد علً سرٌح  .11
 حقوق –خرائط 

 حنٌن مثنى سعٌد  .11
 حقوق

 حٌد احمد فاضل  .12
 حقوق

 حٌدر علً حسٌن  .13
 حاسوب 

 علم النفس خالد زٌدان خلف  .14

 زمن محمد احمد  .15
 اشكال

 طقس / حقوق زٌنب ابراهٌم مصطفى  .16

 حقوق زٌنة فائق ابراهٌم  .17

18.  
 زٌد صالح داود

   حاسوب/  حقوقخرائط /   

19.  
 سامر عٌدان مرعً

 حاسوبطقس / اشكال /علم النفس / 

21.  
 سجاد محمود كاظم

 حقوق

 س سحر خالد عبا  .21
 حاسوب

 سٌف ستار احمد  .22
 حقوق

 شهد احمد علً  .23
 حاسوب/  اشكال

 عثمان حسٌن خضٌر  .24
 خرائط / اسس تربٌة



 عثمان محجوب حسٌن  .25
 حاسوب/  خرائط

 علً عاشور هانً  .26
 حاسوبحقوق / 

 علً عباس وٌس  .27
 لغة عربٌة/  حاسوب/  حقوق 

 علً محمود كرٌم  .28
 حاسوب

 حقوق علً ٌاسٌن خضر  .29

 سمعمر جبار جا  .31
  حقوقخرائط / 

 فرح قاسم محمد  .31
 حاسوب

 / حقوق / حاسوب اشكال لٌث طالب كرٌم  .32

 لٌث عبدهللا عزٌز   .33
  حاسوب/  حقوقاشكال /  

 محمد رضوان لطٌف  .34
  حاسوب/ اشكال 

 محمد عبد الرضا  .35
 خرائط / اشكال 

 عربية لغة / حاسوب/   اشكال محمد فاضل فرحان  .36

 تربية اسس/  حقوق/   كالاش/  خرائط محمد قحطان علً  .37

 حاسوب/   حقوق/  النفس علم/  خرائط مروان باسم كامل  .38

  خرائط مصطفى نجاح كرٌم  .39

 حقوق مهند احمد طه  .41

 اسس تربية مهٌمن محمد حسن  .41

42.  
 مٌس كامل صبري

/   حقوق/  تاريخ/   النفس علم/  اشكال/ /افريقيا واستراليا خرائط/  طقس
  تربية اسس/ حاسوب

 حاسوب/   حقوق/  اشكال/  خرائط ر اسماعٌل ناهً ٌاس  .43

 اشكال ٌحٌى وسمً كرٌم  .44

 


