
 المكمل بهاالمواد  الصف االسم ت 
النتٌجة 
 الحالٌة

النتٌجة بعد 
 االعتراض

 النتٌجة النهائٌة

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة االول / ج عبٌدة نجم عبد هلل  .1

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة األول / د ٌوسف هشام فٌصل  .2

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة األول / د مثنى سامً بدٌوي  .3

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة األول / ب احسان شعالن شالل  .4

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة األول / ب ابراهٌم حسن رٌزة  .5

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة األول/ ج حسٌن علً صالح  .6

 مطابقغٌر  ناجح بقرار ضعٌف اللغة االنكلٌزٌة األول / ج اسامة خلف غازي  .7

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة األول / د ردام خالصمحمد   .8

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة األول / أ محمد اسماغٌل ابراهٌم   .9

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة األول / ب عثمان مجٌد علوان  .11

11.  
عبد الرزاق احمد عبد 

 العزٌز
 األول / ب

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

 مطابق ضعٌف  التشرٌح

 األول / أ هانً مرتضى كامل  .12

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

 مطابق ضعٌف  عربٌةاللغة ال

 مطابق ضعٌف  الحقوق

 األول / د مرتضى طالب عداي  .13
 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

 مطابق ضعٌف  التشرٌح

 األول / ج محسن ازمر محسن  .14
 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

 مطابق ضعٌف  الحقوق

 األول / ج رشٌد حمٌد ابراهٌم  .15

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

 مطابق ضعٌف  التشرٌح

 مطابق ضعٌف  عربٌةاللغة ال

 مطابق ضعٌف  التارٌخ

16.  
عبد الرحمن هاشم 

 محمد
 األول / د

 مطابق ضعٌف  رفع األثقال

 مطابق ضعٌف  الحقوق

 مطابق ضعٌف  ألعاب القوى

 األول / ب علً عدنان موسى  .17

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

 مطابق ضعٌف  التشرٌح

 مطابق ضعٌف  عربٌةاللغة ال

 األول / ج أٌمن ناظم محمد  .18
 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

 مطابق ضعٌف  التشرٌح

 مطابقغٌر  متوسط ضعٌف كرة القدم األول / أ  احمد ناجً جابر  .19

 مطابقغٌر  ناجح بقرار ضعٌف التارٌخ األول / أ اثٌر جاسم بدٌوي  .21

 مطابقغٌر  جٌد جدا   متوسط رفع األثقال األول / أ اسماعٌل حمو عبد  .21

 مطابق ضعٌف  التشرٌح األول / ج محمد ابراهٌم علً  .22

 مطابق مقبول  كرة السلة األول / ب احمد فوزي لفتة  .23

 مطابق ضعٌف  الحقوق ب األول / سمٌر غانم ظاهر  .24

 مطابقغٌر  ناجح بقرار ضعٌف التشرٌح األول / أ محمد عبد الرحمن علً  .25

 مطابقغٌر  متوسط  التشرٌح األول / أ حسٌن علً خطاب  .26

27.  
زٌن العابدٌن عبد 

 المجٌد شذر
 األول / أ

 مطابق ضعٌف  الحقوق

 مطابق ضعٌف  التارٌخ

 مطابق ضعٌف  التشرٌح األول / د مهدي رعد محمد  .28



 النتٌجة الحالٌة المواد المكمل بها الصف اسم الطالب ت 
النتٌجة بعد 
 األعتراض

النتٌجة 
 النهائٌة

 مطابق ضعٌف  احصاء الثانً/ ج انس شعالن حمادي  .1

 وعد اسماعٌل ابراهٌم  .2
 مطابق ضعٌف  احصاء ج الثانً/

 مطابقغٌر  مقبول بقرار ضعٌف طرائق التدرٌس

 مطابق ضعٌف  احصاء ب الثانً/ هللا حسٌنقتادة عبد   .3

 مطابق ضعٌف  احصاء ج الثانً/ مازن رعد مطلك  .4

 مطابق ضعٌف  احصاء ب الثانً/ محمود حسٌن حمٌد  .5

 مطابق ضعٌف  احصاء ب الثانً/ سامر ناٌف محمد  .6

 مطابقغٌر  مقبول ضعٌف احصاء ج الثانً/  سٌف محمد زالل  .7

 مطابق ضعٌف  احصاء دالثانً/  صٌاف حردان احمد  .8

 اٌوب عطا هللا طلب  .9
 مطابق مقبول بقرار مقبول بقرار احصاء جالثانً/ 

 مطابقغٌر  مقبول بقرار ضعٌف األختبرات

 اٌاد مزهر ظاهر  .11
 مطابق ضعٌف  احصاء جالثانً/ 

 مطابق ضعٌف  جمناستك اجهزة

 مرتضى عبد االمٌر حمد  .11

 مطابق ضعٌف  احصاء بالثانً/ 

 مطابق ضعٌف  األختبارات

 مطابق ضعٌف  كرة الٌد 

 مطابق ضعٌف  طرائق التدرٌس

 مطابق ضعٌف  جمناستك

 مطابق ضعٌف  طرائق التدرٌس بالثانً/  صهٌب موفق ذٌاب  .12

 ولٌد خالد محسن  .13

 مطابق ضعٌف  احصاء دالثانً/ 

 مطابق ضعٌف  جمناستك

 مطابق ضعٌف  كرة السلة

 مطابق ضعٌف  األختبارات

 عبد هللا صالح حمد  .14

 مطابق ضعٌف  احصاء بالثانً/ 

 مطابق ضعٌف  طرائق التدرٌس

 مطابق ضعٌف  علم التدرٌب

 مطابق ضعٌف  كرة السلة 

 مطابق ضعٌف  جمناستك

 مطابقغٌر  مقبول ضعٌف كرة السلة جالثانً/  علً صالح محمد  .15

 مطابق ضعٌف  كرة الطائرة جالثانً/  منار حسٌن احمد  .16

 مصطفى عدي اسعد  .17
 مطابق ضعٌف  جمناستك بالثانً/ 

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

 مصطفى احمد ٌحٌى  .18

 مطابقغٌر  مقبول ضعٌف جمناستك  بالثانً/ 

 مطابق غٌر جٌد جدا   جٌد كرة السلة

 مطابق ضعٌف  االختبارات

 مطابق ضعٌف  طرائق التدرٌس بالثانً/  احمد حاتم مهدي  .19

 احمد فالح احمد  .21
 مطابقغٌر  جٌد متوسط اللغة االنكلٌزٌة دالثانً/ 

 مطابقغٌر  جٌد جدا   متوسط باٌو مٌكانٌك

 مطابق جٌد جدا   جٌد جدا   كرة الطائرة د الثانً/ انور مجٌد جسام  .21

 مطابق جٌد جٌد اللغة االنكلٌزٌة أالثانً/  مروة ٌاسر حسٌن  .22

 ابراهٌم احمد علً  .23
 مطابق ضعٌف  جمناستك  بالثانً/ 

 مطابق مقبول بقرار مقبول بقرار كرة السلة



 

 

 براء احمد اسماعٌل  .24
الثانً/ 
 تحمٌل

  اللغة االنكلٌزٌة
 مطابق ضعٌف

 عبد هللا محمد حردان   .25
الثانً/ 
 تحمٌل

  األحصاء
 مطابق ضعٌف

 مطابقغٌر  مقبول ضعٌف االنكلٌزٌةاللغة   ب الثانً/ محمد صالح شهاب  .26

 المواد المكمل بها الصف اسم الطالب ت
النتيجة 
 الحالية

النتيجة بعد 
 االعتراض

 النتيجة النهائية

 مطابق ضعٌف  جمناستك الثالث/ا سلسبٌل عمر خطاب  .1

 مطابق ضعٌف  جمناستك جالثالث/ اوراس محمود محمد  .2

علً عبد الكرٌم   .3
 مفتاح

 بالثالث/
 جمناستك

 مطابق ضعٌف 

4.  
 دالثالث/ عمار زٌدان معروف

 مطابق ضعٌف  جمناستك

 مطابق ضعٌف  جمناستك

5.  
 بالثالث/ محمد عٌسى حمد

 مطابق ضعٌف  جمناستك

 مطابق ضعٌف  التعلم الحركً

6.  

 بالثالث/ براء احمد اسماعٌل

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة / تحمٌل

 مطابق ضعٌف  كرة القدم

 مطابق ضعٌف  جمناستك

 مطابق ضعٌف  طرائق التدرٌس

 مطابق ضعٌف  كرة الطائرة

7.  

 دالثالث/ ٌاسٌن طه جاسم

 مطابق ضعٌف  كرة القدم

 مطابق ضعٌف  كرة السلة

 مطابق ضعٌف  االصابات البدنٌة

 مطابق ضعٌف  جمناستك

 مطابق ضعٌف  ألعاب مضرب

 مطابق ضعٌف  علمًبحث 

8.  

 بالثالث/ احمد حامد خلف

 مطابق ضعٌف  فسلجة 

 مطابق ضعٌف  األصابات البدنٌة

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

 مطابق ضعٌف  جمناستك

9.  

 دالثالث/ عبد هللا محمد حردان

 مطابق ضعٌف  بحث علمً

 مطابق ضعٌف  طرائق التدرٌس

 مطابق ضعٌف  ألعاب مضرب

 مطابق ضعٌف  جمناستك

 مطابق ضعٌف  كرة القدم

 مطابق ضعٌف  االحصاء / تحمٌل

11.  
 بالثالث/ احمد قٌس شرٌف

 مطابق ضعٌف  بحث علمً

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة 

 مطابق ضعٌف  كرة القدم



 

 

 مطابق ضعٌف  االصابات البدنٌة 

 مطابقغٌر  مقبول ضعٌف فسلجة

 مطابق ضعٌف  جمناستك

 مطابق ضعٌف  ألعاب المضرب

11.  

 دالثالث/ غٌث عبد االمٌر

 مطابق ضعٌف  فسلجة 

 مطابق ضعٌف  طرائق التدرٌس

 مطابق ضعٌف  ألعاب المضرب

 مطابق ضعٌف  كرة القدم

 مطابق ضعٌف  ججمناستك

12.  
 جالثالث/ حسٌن جاسم محمد

 مطابق ضعٌف  التعلم الحركً

 مطابق ضعٌف  الكرة الطائرة

13.  
 دالثالث/ عمر ظافر عدنان

 مطابق ضعٌف  بحث علمً

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

14.  

 دالثالث/ امجد طه تحمد

 مطابق جٌد جدا   جٌد جدا   بحث علمً

 مطابق جٌد جدا   جٌد جدا   الفسلجة

 مطابق جٌد جٌد األصابات البدنٌة

 غٌر مطابق مقبول ضعٌف البحث العلمً بالثالث/ رباح حسناحمد   .15

 مطابق ضعٌف  كرة القدم  بالثالث/ برع خضر محمود  .16

 مطابق ضعٌف  كرة القدم جالثالث/ صفاء حسٌن رٌزا  .17

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة دالثالث/ محمد مظخر رحمان  .18

19.  

 بالثالث/ اسامه رافع محمد

 مطابق ضعٌف  الجمناستك

 مطابق ضعٌف  المبارزة

 مطابق ضعٌف  الكرة الطائرة

 مطابق ضعٌف  كرة القدم

 مطابق ضعٌف  ألعاب المضرب

 مطابق ضعٌف  اللٌاقة البدنٌة

 مطابق ضعٌف  األصابات البدنٌة

 مطابق ضعٌف  البحث العلمً

 مطابق ضعٌف  اللغة االنكلٌزٌة

 مطابق ضعٌف  طرائق التدرٌس

 مطابق ضعٌف  البحث العلمً تحمٌلالرابع/ سالم ٌونس احمد  .21

 النتٌجة النهائٌة النتٌجة بعد االعتراض الٌةالنتٌجة الح المواد المكمل بها الصف االسم ت

 مطابق ضعٌف  علم التدرٌب الرابع عبٌدة عامر مولود  .1

 مطابق ضعٌف  علم التدرٌب الرابع اسامه نصٌف جاسم  .2

 مطابق ضعٌف  علم التدرٌب الرابع لٌث فٌصل محمد  .3

 عبدهللا قٌس عبدهللا  .4
 الرابع
 

 مطابق ضعٌف  علم التدرٌب

 مطابق ضعٌف  علم التدرٌب

 الرابع محمد خالد ٌاسٌن  .5
 مطابق ضعٌف  علم التدرٌب

 مطابق ضعٌف  رٌاضة المعاقٌن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع حسٌن شعالن بدر  .6
 مطابق ضعٌف  علم التدرٌب

 مطابق ضعٌف  كرة الٌد

 غٌر مطابق مقبول بقرار ضعٌف العاب  الرابع احمد حسن علً   .7

 مطابق ضعٌف   الرابع احمد خلف عبدهللا  .8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


