
 

  2102 – 2102اسماء ومعدالت طلبة قسم العلوم السياسية الخريجين للعام الدراسي 

 2102/  8/  1بتاريخ  00211حسب االمر الجامعي المرقم  (  االولالدور )      

 التقدير المعدل اسم الطالب الرباعي ت

 جيد جدا 88,  8 بدور حسين حاتم سعد  0

 جيد جدا 81,  82 عفاف عوني عبود عباس 2

 جيد جدا 87, 87 سيماء سالم جاسم محمد  2

 جيد جدا 82,  61 محاسن محسن اسماعيل مصطفى 7

 جيد جدا 82,  82 سجى برهان عبد الكريم حسين  1

 جيد جدا 82,  08 ايهاب علي عبدهللا رشيد 1

 جيد جدا 82, 10 اديبة كامل محمود حسين  8

 جداجيد  80,  11 حيدر حسيب مطر حبيب  8

 جيد جدا 81,  78 عبد العليم فاضل وادي منصور  6

 جيد جدا 81, 0 ليث ستار سالم محمد  01

 جيد 86,  10 تميم عماد صادق محمد  00

 جيد 86,  28 نزار ثامر علي احمد  02

 جيد 88,  88 هدى موسى محسن وحيد  02

 جيد 88,  76 مروان حميد ابراهيم  شهاب 07

 جيد 88,  22 خلف اسماعيل انسام حياوي 01

 جيد 81,  81 رنا محمد حبيب جاسم  01

 جيد 81,  88 عباس فايق عبود حسين  08

 جيد 82,  10 نهى خليل ابراهيم جاسم  08

 جيد 82,  76 بناز احمد ناصر شيخان  06

 جيد 82,  27 احمد ابراهيم مرحب نبيت  21

 جيد 82,  01 طيبة عادل خضر علوان  20

 جيد 82,  16 وفاء فاضل محمود جاسم  22

 جيد 80,  18 امال عاصي هادي رشيد  22

 جيد 80,  77 هاشم كريم احمد جاسم  27

 جيد 80,  21 سمر خالد رحيم محمود  21

 جيد 80,  20 فاطمة عيسى روضان رضا  21

 جيد 80, 20 هيثم علي عبدهللا حسين  28

 جيد 81,  82 سيفان فرمان ابراهيم قمر  28

 جيد 81,  16 عمر محمد رشيد فزع  26

 جيد 81,  18 صفاء عبد الستار علوان احمد  21

 جيد 81,  18 مروج هيالن محمود احمد  20



 جيد 81,  71 سميرة تحسين شريف عليوي  22

 جيد 81, 77 شهد طالب كرجي كاظم  22

 متوسط 16,  68 مالك جابر عبد الستار داود  27

 متوسط 16,  28 عثمان كريم داود سلمان  21

 متوسط 16,  28 سالم عبد االمير كاظم جوري  21

 متوسط 16,  08 مروة ياسين محمد احمد  28

 متوسط 16,  11 عمر علي محمد حسن 28

 متوسط 18,  87 مثال فاضل عبود جاسم  26

 متوسط 18,  86 حسين عبدهللا مشعل علي  71

 متوسط 18,  88 خليل كاظم  خليل عليوي 70

 متوسط 18,  87 احمد محمد عايش مخلف  72

 متوسط 11,  88 نور فرج علوان عبدهللا  72

 متوسط 11,  81 هاني عباس فاضل عزيز  77

 متوسط 11, 68 قاسم خضير عباس جاسم  71

 متوسط 11,  11 محمد ثامر عزت حسن 71

 متوسط 12,  16 مشعل عثمان فليح حسن 78

 متوسط 12,  71 حمزة كاظم جواد حسن  78

 متوسط 12, 0 امجد هاشم محمد يوسف  76

 متوسط 10,  72 سالم محي عطية عابط  11

 متوسط 11, 16 مريم هاشم اكرم عباس  10

 مقبول 16,  02 علي فاضل علي سلوم  12

  

 

  2102 – 2102اسماء ومعدالت طلبة قسم العلوم السياسية الخريجين للعام الدراسي 

 2102/  00/  1بتاريخ  01172حسب االمر الجامعي المرقم  ( الدور الثاني )      

 التقدير المعدل اسم الطالب الرباعي ت

 متوسط 48,  48 حسين فهد فليح حسن  1

 متوسط 48,  93 احمد شهاب احمد سالم  2

 متوسط 48,  11 رشا حسين كاظم محمد  9

 متوسط 48,  19 سارة علي عبد الحسين حاتم  8

 متوسط 42,  48 محمد حامد عبد احمد  5

 متوسط 41,  51 احمد عبدهللا عبد الكريم فارس 4

 متوسط 41,  94 مروان زياد احمد خضير 7

 متوسط 41, 24 حمزة طالل جاسم خميس 4



 متوسط 41,  25 رغد حميد راشد احمد  3

 متوسط 41, 17 محمد جاسم محمد ارزيج 11

 متوسط 41,  11 طالب شهاب احمد مصطفى 11

 مقبول 53, 38 محمد حسين محمد كاظم  12

 مقبول 53,  75 خالد قحطان عبدهللا شوني 19

 مقبول 53,  95 نورهان عبد الكريم كاظم محمد  18

 مقبول 53,  11 حسام حميد رشيد سعدهللا  15

 مقبول 57, 52 محمد عبداالله  سامي حسن  14

 مقبول 57,  99 سعد عبد المطلب خضر علي  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


