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 المرحلة االولى 
 المواد الدراسية المكمل بها النتيجة بعد القرار اسم الطالب

 م السياسة، حقوق االنسان، انكميزي، اقتصاد، عربي وحاسباتعم ناجح بمادة تاريخ العالقات الدولية ابراهيم اياد حسن
 عربي ومدخل قانون ناجح بمادة تاريخ العالقات الدولية احمد فيصل حسين

 انظمة سياسية واقتصاد ناجح بمدخل القانون اسماعيل جميل اسماعيل
 مدخل الى عمم السياسة، اقتصاد وحاسبات ناجحة باإلنكميزي انوار عباس حسين
 اقتصاد ومدخل القانون ناجح بمادة تاريخ العالقات الدولية ايسر مجيد سعود
 مدخل القانون ناجحة بمادة عمم السياسة حوراء نجم عبود
 تاريخ العالقات الدولية ومدخل القانون ناجحة بمادة عمم السياسة روال روكان مزبان
سية، تاريخ عالقات دولية، حقوق االنسان، اقتصاد، انظمة سيا ناجحة باإلنكميزي والحاسبات  زهراء فدعم محمد

 عربي ومدخل القانون
ناجحة بتاريخ العالقات ومدخل  شجن صفاء ابراهيم

 القانون
 اقتصاد وعربي

 المغة العربية ناجح باالقتصاد ومدخل القانون عمر عمي محمد
 مدخل القانون ناجحة بمادة تاريخ العالقات مشتاق طالب خميل

 اقتصاد، مدخل القانون وحاسبات ناجحة بتاريخ العالقات واالنكميزي ان حماديورود عدن
 انظمة سياسية، اقتصاد ومدخل القانون ناجح باإلنكميزي بالل خالد فاضل
 اقتصاد ومدخل القانون ناجح بعمم السياسة محمد فاضل حسن
 عمم السياسة ومدخل القانون ناجح بالحاسبات روكان عدنان صالح

   
   

 المرحلة الثانية
 المواد الدراسية المكمل بها النتيجة بعد القرار اسم الطالب

 اجتماع سياسي وقانون دولي عام ناجح بالسياسات العامة رسول سعيد حميد
عراق الناجح باالجتماع السياسي و  محمد االمين جعفر

 معاصرال
 القانون الدولي العام واالنكميزي

 القانون الدولي العام باالجتماع السياسي ناجحة استبرق سعد حسين



اجتماع سياسي، عالقات دولية، قانون دولي، انكميزي، سياسات  ناجح بالمشكالت السياسية عمي عامر محمد
 عامة

سياسات المعاصر و العراق ناجح بال عمي غالب مهدي
 عامةال

 القانون الدولي واالنكميزي

 قانون دولي وعراق معاصر يةناجح بالمشكالت السياس كرار كمال رشيد
 القانون الدولي ناجح بالسياسات العامة محمد محمود اشكير
ناجح بالعالقات الدولية ومشكالت  محمود نوري حسين

 سياسية
 قانون دولي، انكميزي، سياسات عامة، فكر قديم

   
 المرحلة الثالثة

 المواد الدراسية المكمل بها النتيجة بعد القرار اسم الطالب
 االنكميزي ناجح بالفكر الغربي احمد لؤي خضير
 المنظمات الدولية ونظم الحكم العربية ناجحة باالستراتيجية بشرى زيد نايف
 الفكر الغربي والعالقات االقتصادية ناجح بالمنظمات الدولية بشير كريم عمي
 لفكر الغربي ونظم الحكم العربيةا ناجح بالعالقات االقتصادية تمام عمي كرجي
 نظم الحكم العربية واالنكميزي ناجحة باألحزاب السياسية سهى سعد ذياب 
الفكر الغربي، منظمات دولية، احزاب سياسية، نظم الحكم  ناجح باالستراتيجية عمي طارق خضير

 العربية وعالقات اقتصادية
 احزاب سياسية وعالقات اقتصاديةانكميزي،  ناجح بالمنظمات الدولية فاضل عمي حسن
 احزاب سياسية وانكميزي ناجح بالعالقات االقتصادية عمي يحيى عبد

 انكميزي وعالقات اقتصادية ناجح بالفكر الغربي حيدر هادي حسن
 فكر غربي وعالقات اقتصادية ناجح بنظم الحكم عمار عبد عمي

 حكم وانكميزينظم ال ناجح بالعالقات االقتصادية فؤاد سعدون مهدي
 فكر غربي ومنظمات دولية ناجح بنظم الحكم وانكميزي كاظم عدنان محمد

 فكر غربي وانكميزي ناجح باألحزاب السياسية محمد جميل عبد الرزاق
 منظمات دولية وعالقات اقتصادية ناجح باإلنكميزي محمد قاسم محمد
ستراتيجية، نظم الحكم، احزاب سياسية، عالقات فكر غربي، ا ناجح بالمنظمات الدولية منير نعيم ابراهيم

 اقتصادية
استراتيجية، منظمات دولية، نظم الحكم العربية، انكميزي  ناجح بالفكر الغربي مهند احمد خضير

 وعالقات اقتصادية
 عالقات اقتصاديةناجح بالفكر الغربي والمنظمات  مهند محمود احمد



 الدولية
 منظمات دولية ات االقتصاديةناجحة بالعالق ميالد حميد خمف
 استراتيجية، منظمات دولية ونظم الحكم ناجحة بالعالقات االقتصادية هالة جاسم محمد

 فكر غربي واستراتيجية ناجحة بالمنظمات الدولية سارة مروان عبد الممك
   

 الرابعةالمرحلة 
 المواد الدراسية المكمل بها النتيجة بعد القرار اسم الطالب

 انكميزي وفمسطين  ناجحة بالفكر الغربي ة عدنان عامررند
 فكر اسالمي وانكميزي ناجح بالفكر الغربي سممان كاظم شهاب
 االنكميزي ناجح بالفكر الغربي عمي نجم عبداهلل

 فكر غربي وانكميزي ناجح بتركيا وايران كرار فزع عبد االمير
 ن وفكر غربيتركيا وايرا ناجح باإلنكميزي حيدر ابراهيم احمد

   
 


