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الدور الثاني للعام الدراسي / النتائج النهائية للطلبة الممتحنين في قسم العلوم السياسية 
1023 – 1024 

 

 المرحلة األولى 
 

 النتيجة االسم ت
 ناجحة سهام جميل حسن 1
 ناجح بقرار محمد قادر إسماعيل 2
 ناجحة بقرار األميرزينب سعد عبد  3
 ناجحة هديل احمد نايف 4
 ناجح بقرار دون مهديفؤاد سع 5
 ناجح إدريسعلي عثمان  6
 ناجح محمد أسعود جابر 7
 ناجح بقرار كاظم عدنان محمد 8
 ناجحة مروة عباس فاضل 9
 ناجح فرقان مهند عبد الرزاق 11
 ناجح بقرار  عمار عبد علي 11
 ناجح هاني صاحب عبد خليل 12
 ناجحة هديل كامل عبد اهلل 13
 ناجحة سهنادي مازن يا 14
 ناجحة بيداء حميد توفيق 15
 ناجحة هاجر لطيف نور 16
 ناجحة بقرار هالة جميل خماس 17
 ناجحة بقرار رنا طارق كامل 18
 ناجحة بقرار رفيدة عماد سليم 19
 ناجح مهند نعيم مجلي 21
 ناجح مهند احمد خضير 21
 ناجح محمود حسن عبد اللطيف 22
 راربق ناجح محمد قاسم محمد 23
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 ناجح كرار كاظم فاضل 24
 ناجحة فاطمة ياسين عبود 25
 ناجح بقرار فاضل علي حسن 26
 ةناجح غزوة فالح حسن 27
 ناجح بقرار علي طارق خضير 28
 ناجح علي شكر نوري 29
 ناجح بقرار األميرعمر عيسى عبد  31
 ناجح بقرار علي حيدر كيطان 31
 ناجحة بقرار شهد صباح عطا 32
 ناجح شهد خزعل طه 33
 ناجحة سرى احمد جميل 34
 ناجحة بقرار سحر مجيد علي 35
 ناجحة سارة مروان عبد الملك 36
 ناجحة سارة علي عبد النبي 37
 ناجحة إسماعيلحنين رائد  38
 ناجح بقرار حسين رعد فاضل 39
 ناجحة إبراهيمساجد  أية 41
 ناجح احمد سعد كاظم 41
 اجح بقرارن احمد لؤي خضير 42
 ناجح احمد عباس محمد 43
 ناجح عبد الحسين أديب أيسر 44
 ناجحة إبراهيم إسماعيل آيات 45
 ناجحة بقرار بان نزار محمد 46
 ناجحة رندة عبد الرزاق محمد 47
 ناجحة رانيا حامد محمد 48
 ناجحة دعاء محمود عبد النبي 49
 ناجح بقرار محمد شهاب احمد 51
 ناجحة بقرار يابسهى سعد ذ 51
 ناجح حماد فوزي خضير 52
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 ناجحة إخالص حسين عبد 53
 ةمحمل شهد باسم مصطفى 54
 محمل محمد بهجت علوان 55
 محمل حسين ماهر فاضل 56
 محملة هالة جاسم محمد 57
 محملة ورود خالد سلمان 58
 محملة محاسن سلطان محمود 59
 محملة علي حسين إيالف 61
 محمل إبراهيم منير نعيم 61
 محمل مصطفى محمد خلف 62
 محمل محمد هاشم محمد 63
 محمل محمد فالح مهدي 64
 محمل علي غضبان عبد الرحمن 65
 محمل عبد اهلل علي حسين 66
 محمل سمير قيس حميد 67
 محمل تمام علي كرجي 68
 محمل حسين مجيد حميد 69
 محمل احمد غازي عبد 71
 محمل عيدان محمد إخالص 71
 محملة حوراء عباس علي 72
 محمل زيد برهان عبد الرزاق 73
 محملة ميالد حميد خلف 74
 راسب محمد نوري حسين 75
 راسب شهاب داود شهاب 76
 راسب بهاء حسين هليل 77
 راسب مهند زيد محسن 78
 راسب ياسين خضير عباس 79
 راسب فراس جميل عناد 81
 راسب مهند حسين نايف 81
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 راسب مهدي جاسم حسون 82
 راسب محمد صكبان كاظم 83
 راسب عدنان مقبل كريم 84
 راسب سجاد علي حسون 85
 راسب احمد عبد الخالق حميد 86
 راسب حيدر صباح محسن 87
 راسب علي غالب مهدي 88
 راسب محمد قاسم محمد 89
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 . المرحلة الثانية
 
 

 النتيجة االسم ت
 ناجحة حنين رسول مهدي 1
 ناجح مهند زهير موسى 2
 ناجح حسين علي توفيق 3
 ناجح جميل أركانرسول  4
 ناجحة إبراهيمخولة احمد  5
 ناجحة ورود هادي صالح 6
 ناجحة هناء طه محمد 7
 ناجح محمد نوح كريم 8
 ناجح بقرار محمد عبد سلمان 9
 ناجح إسماعيلمحمد خليل  11
 ناجحة ن صاالرمجدة عدنا 11
 ناجح عبد اهلل عبد الكريم حسين 12
 ناجحة شهد عيسى حمد 13
 ناجحة شذى احمد حنون 14
 ناجحة غفران جمال احمد 15
 ناجحة وفاء حازم محمد 16
 ناجحة بقرار هبة حاتم اسماعيل 17
 ناجحة بقرار مريم احمد محمود 18
 ناجح بقرار علي احمد حسين 19
 ناجح اهللعلي نجم عبد  21
 ناجح سيف هاشم عنفوص 21
 ناجح بقرار سيف لطيف مال اهلل 22
 ناجحة زينب عمران عسكري 23
 ناجحة رندة عدنان عامر 24
 ناجحة رسل ناصر ابراهيم 25
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 ناجحة ذو الفقار احمد حمد 26
 ناجحة اية قاسم محمد 27
 ناجح بقرار وائل غازي سلطان 28
 بقرارناجح  سلمان كاظم شهاب 29
 ناجحة مهدي إبراهيمهاجر  31
 ناجح علي محمود ضاري 31
 ناجح نور قيس حسن 32
 ناجحة عالء الين مهدي محمد 33
 محمل حيدر محمد عباس 34
 محمل فريد علي مريس 35
 محمل رشا عبد الرحمن منصور 36
 راسب مهند محمود احمد 37
 راسب عبد الرحمن طه محمد 38
 راسب علي مجيد علي 39
 راسب علي محمد عبود 41
 راسب قاسم عواد سلطان 41
 راسب محمد احمد شاكر 42
 راسب حيدر إبراهيم احمد 43
 راسب أنفال محمد عبد الرحمن 44
 راسب زين العابدين علي عبد الستار 45
 راسب حيدر هادي حسن 46
 راسب حسن صفاء إبراهيم 47
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 . المرحلة الثالثة
 

 لنتيجةا االسم ت
 ةناجح سارة عمر محمود 1
 ةناجح نور عالم علي 2
 ناجح محمد عادل مرتضى 3
 بقرار ناجح محمد عبد الهادي حسين 4
 بقرار ناجح عبد عطية أميرمحمد  5
 بقرار ناجح غيث رعد سعد 6
 ناجح علي مهدي خسرو 7
 ةناجح مروة خليل إبراهيم 8
 ناجح علي حسين عليوي 9
 بقرار ناجح ناصر سمير فهمي 11
 ة بقرارناجح ريزان عدنان علي 11
 ناجح احمد عبد الكريم مرزا 12
 محمل كنعان عبد الحكيم عبد الرحمن 13
 ةمحمل كردستان عدنان محمد 14
 ةمحمل سرى قاسم محمد 15
 محمل حسين علي مجيد 16
 محملة قهرمان أكرم تماره 17
 محملة يوسف توفيق أيان 18
 راسب صطفى أمينمحمد م 19
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 . المرحلة الرابعة

 
 

 النتيجة االسم ت
 ناجح احمد إسماعيل غافل 1
 ناجح احمد فارس عبد اهلل 2
 ناجحة إيمان كامل محمد 3
 ناجح بشار احمد عمار 4
 ناجح بالل نوري وهيب 5
 بقرار ناجح حيدر عيدان كاظم 6
 ةناجح رغد رعد سعد 7
 ةجحنا زهراء حسين صادق 8
 بقرار ناجحة زينة حسين صادق 9
 بقرار ناجح هشام عبد الجبار حسن 11
 بقرار ناجح صالح هادي فريج 11
 ة بقرارناجح شهد وليد عبد الرزاق 12
 ناجح عمار زاهد زامل 13
 ناجح عمار ادهم صفر 14
 بقرار ناجح عصام عبد الرحمن خلف 15
 ناجح عالء تركي إبراهيم 16
 ناجح رؤوف علي نبيل 17
 ناجح قصي ثائر تبان 18
 ناجح مصطفى عباس فاضل 19
 ناجح مصطفى فالح جاسم 21
 ناجح منتظر عبد اهلل سعدون 21
 ناجح ميسرة علي مالك 22
 ناجحة بقرار صفا مظهر عبد الستار 23
 ناجح ضرغام كريم كيطان 24
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 راسب وليد ثائر عبد محسن 25
 راسب محمد جميل لطيف 26
 راسب جوان عبد الكريم كمال 27
 راسب ربيع علي عبد الباقي 28
 راسب محمد قدوري سلمان 29

 


