
  المرحلة الثالثة  / الدراسة الصباحٌة  -نتائج امتحانات المكملٌن 

 1026 – 1025 -الدور االول 

المواد التً ٌمتحن بها المكملون بعد التخفٌف بموجب القرار الوزاري                             

 1026-6-21فً   1211

 مة مالحظة ٌعد الطالب ناجحا فً المواد غٌر المذكورة فً القائ

 االسم ت
 تصوٌب نتٌجة الطالب بعد القرار الوزاري 

 ) مواد امتحان الدور الثانً (

 أمرٌكتٌن عباس محمد جاسم احمد  .2

  أوراسٌاعبور    مسلم محمود طالب احمد  .1

 كاظم  السالم عبد احمد  .1

 مطلق

 مدن

 سامً السالم عبد احمد  .4

 خمٌس

  مدن

 موارد/  رٌكتٌنام/  زراعٌة/ صناعٌة علً منصور علً احمد  .5

 احصاء/   /موارد صناعٌة عباس محمد قاسم احمد  .6

 احصاء/ مدن سلمان محمود شاكر اسراء  .7

 عبد الرزاق عبد محمد اوس  .8

 الرحمن

  موارد/  امرٌكتٌن/   صناعٌة

  موارد/  مدن علً محسن قحطان اٌات  .9

  موارد/   مدن/ زراعٌة  علوان كامل جمٌل اٌالف  .20

 مدن سٌنح جبار جمال جنه  .22

  موارد/   زراعٌة سابط علً محمد حسام  .21

  مدن علٌوي مهدي صالح حسن  .21

 امرٌكتٌن / احصاء/  مدن حسٌن اٌاد متعب  .24

 موارد منصور حسٌن علً حسٌن  .25

  موارد / مدن/  صناعٌة غاٌب رحٌم علً حسٌن  .26

 احصاء/  زراعٌة عبود محمد علً حنان  .27

 احصاء خلٌل اسماعٌل كامل حنان  .28



 ارشاد م حسٌن خلفختا  .29

 موارد/  مدن  عباس خضٌر عماد دعاء  .10

 مادة العبور خرائط/  احصاء/  موارد عباس فاضل ضٌاء رائد  .12

 / مواد العبور جٌمور /اوراسٌا موارد/  امرٌكتٌن/  مدن  منصور لطٌف عدنان رغد  .11

 موارد رنا عباس فاضل  .11

 طرائق/  احصاء/  مدن كاظم خلٌفه لطٌف رواسً  .14

 احصاء ة محمد علًروٌد  .15

 تارٌخ/  طرائق/  احصاء/ مدن زهراء خلٌل ابراهٌم   .16

 موارد زٌاد ٌاسٌن محمود  .17

 موارد -مدن  زٌنب حسٌن علً  .18

 احصاء زٌنب خالد حسٌن  .19

 موارد زٌنب ماجد خزعل  .10

 تارٌخ/  موارد/  امرٌكتٌن حمادي هللا عبد رابح سارة  .12

 احصاء/  موارد/  مدن/  زراعٌة  سارة عباس فاضل  .11

 احصاء / مادة العبور اوراسٌا/  موارد/   زراعٌة  فدعم محمد فدعم ساره  .11

واشكال سطح  احصاء / مادة تحمٌل اوراسٌا/  / موارد مدن حسٌن ابراهٌم واثق سحر  .14

 االرض

 مدن  علً عبد حسن سالم  .15

 مدن سوسن احمد حمٌد  .16

  صناعٌة / موارد سٌف ضٌاء جواد حسٌن  .17

  مدن  شندل عباس حسٌن شهد  .18

 مدن / موارد  حسٌن محمد رباح شهد  .19

 اوراسٌا تحمٌل مادة/  تارٌخ/  احصاء/  مدن/  صناعٌة محمود هاشم قاسم صفاء  .40

 مدن ضٌاء سعٌد سلمان  .42

  صناعٌة ابراهٌم شحاذه فاضل عادل  .41



 مدن عباس صبري جبوري  .41

 زراعٌة حمد أحمد أٌاد عبدالرحمن  .44

 اوراسٌا تحمٌل / مادة اءاحص مدحً ٌاسٌن كاظم عالء  .45

 مدن/  صناعٌة عالء هادي سلمان  .46

 تارٌخ/  موارد/   زراعٌة  حمد حسٌن احمد علً  .47

 مدن علً احمد فرحان  .48

  احصاء/  / موارد مدن/  زراعٌة شٌال كاظم جواد علً  .49

 تارٌخ/  / احصاء صناعٌة حسٌن علً ناصر عمر  .50

 تارٌخ -موارد  –مدن  غزوان نومان طه  .52

 اوراسٌا تحمٌل مادة/  مدن  حمٌد غازي حسن غسق  .51

 ارشاد -مدن  –صناعٌة  قمر صالح   .51

 مدن  مسرهد رمح بالسم محمد  .54

 مدن طعمة ابراهٌم خلٌل محمد  .55

 احصاء محمد فالح عناد  .56

 اوراسٌا تحمٌل مادة/   احصاء/  موارد / مدن   مجٌد حمٌد رشٌد مروة  .57

 موارد سعٌد جامل محمد قاسم مها  .58

  زراعٌة / امرٌكتٌن خلف غٌدان خالد الهدى نور  .59

  صناعٌة احمد محمود علً نور  .60

 مكملة بجمٌع مواد الصف الثالث نور محمد محمود  .62

 مدن هبة زاحم عبدهللا  .61

 اوراسٌا تحمٌل مادة /تارٌخ /  موارد/  مدن /  صناعٌة عباس نافع اكرم هند  .61

 موارد  كواد ابراهٌم خلٌل هند  .64

  مدن /  صناعٌة ود علًوسام محم  .65

 مدن ٌاسر خضٌر عباس  .66

  احصاء/  موارد سلطان سعدون مصطفى  .67



 محمد

  احمد الهادي عبد  .68

 احمد عبدالهادي

 موارد

 صناعٌة ربٌع جمعة حازم حمزة  .69

 اسماعٌل الحق عبد سٌف  .70

 ابراهٌم

 موارد/  مدن

 موارد-مدن  علً حسٌن قٌس عالء  .72

 سرحان عزٌز مصطفى  .71

 هادي

 احصاء

 موارد خلٌل حسٌن مصعب هدٌر  .71

 تارٌخ / مادة تحمٌل علم النفس/  موارد/  صناعٌة عباس محمد عادل علً  .74

 / مناهج احصاء/  زراعٌة / موارد/  صناعٌة عبدهللا نوري   .75

 احصاء محمود شاكر سمر  .76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لدراسة المسائٌة المرحلة الثالثة  / ا -نتائج امتحانات المكملٌن 

 1026 – 1025 -الدور االول 

المواد التً ٌمتحن بها المكملون بعد التخفٌف بموجب القرار الوزاري                             

 1026-6-21فً   1211

 مالحظة ٌعد الطالب ناجحا فً المواد غٌر المذكورة فً القائمة 

 االسم ت
 اريتصوٌب نتٌجة الطالب بعد القرار الوز

 الدور الثانً (مواد امتحان ) 

 اوراسٌا تحمٌل مادة/   امرٌكتٌن أثٌر قادر عٌدان  .2

 احصاء/  امرٌكتٌن/ مدن احمد سامً لطٌف  .1

 احصاء/   مدن احمد فرج حاتم  .1

  امرٌكتٌن/ مدن  خلٌل ابراهٌم حردان  .4

 امرٌكتٌن حسٌن علً حسٌن باش  .5

 تارٌخ زراعٌة / طرائق /  حٌدر محمد أحمد زٌدان  .6

 احصاء سعدي عباس فرحان  .7

  مدن  سالم شاكر حمودي  .8

 مدن / احصاء سٌهلة حسون دروٌش  .9

 ارشاد سورٌة اسماعٌل خلٌل  .20

 مدن سٌف منصور جاسم   .22



 طرائق عقٌل رحمن مظلوم  .21

  احصاء/  امرٌكتٌن قاسم محمد جارهللا  .21

 امرٌكتٌن كٌالن مهدي صالح  .24

 احصاء مازن مزهر عبدهللا  .25

  امرٌكتٌن / مدن ى احمد خزعلمجتب  .26

  امرٌكتٌن  محمد نزار عبود  .27

 احصاء/  مدن مرٌم عدنان علوان  .28

  احصاء/  امرٌكتٌن/ مدن  مزهر ٌاس عواد  .29

 احصاء/  امرٌكتٌن/ مدن مجٌد علً مٌس   .10

 طرائق / تارٌخ/  امرٌكتٌن جعفر موسى ناظم  .12

 مدن واصف عاكف جواد  .11

 ع المواد الصف الثالث + مادتً ) تقنٌات + جٌمور تطبٌقً(مطالب بجمٌ مرتضى حسن دروٌش  .11

 


