
ي للعام الدراسي 
المرحلة الثانية (الدول االول  )2020-2019نتائج االمتحان النهائ 

يالعراق المعارصالقانون الدولي العاممبادئ العالقاتاالجتماع السياسياسم الطالبت ز النتيجةHeadwayالفكر السياسيالمشكالت السياسيةالسياسات العامةاالنكلي 

ي  المادة المطالب بها جيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدمقبولمتوسطادريس علي عبد مهيدي1
ز
Headwayناجح ، وناجح ف

ناجحةامتيازامتيازمتوسطجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداأريج نهاد عباس صالح2

ناجحةجيد جداامتيازمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدااستبرق محمد كامل جواد3

ناجحةامتيازجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدامتيازاية حسام محمد هيدان4

ناجحةجيد جداجيدمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيدجيد اية نزار مجيد حميد5

ناجحةجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداتمارة جاسم جواد كاظم6

راسب بالغيابحاتم حسن حاتم7

ناجحجيد جداجيدمتوسطجيدجيدجيدجيدمقبولمتوسطحسين محمد علي عباس8

ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدادراك رشيد صبري حسين9

ناجحةجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيددعاء عادل مهدي عبدهللا10

مكمملة بالعراق المعارصبالغيابجيد جداجيدمقبولجيدمتوسطغائبةجيدمتوسطجيدديانه قاسم حميد هجول11

ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسطرسول حسين عبود علي12

ناجحةجيد جدامتوسطمقبولجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدرفل ماجد حمود نكة13

ناجحةامتيازجيد جدا مقبولجيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدرواء جاسم خالد14

ناجحةجيد جداجيدمقبولمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمقبولريم ماهر هاتف15

ناجحةجيد جداجيد جدا مقبولجيد جداامتيازجيدجيدمقبولمقبولزهراء سالم حميد عبد16

ناجحة بقرارجيد جداجيد جدا قرار/ مقبول متوسطجيد جداجيدجيدقرار/ مقبول متوسطزهراء ولي حسين هاشم17

ناجحةجيد جداجيدجيدجيد جداامتيازجيدمتوسطجيدجيد جدازينب محمد زين العابدين18

ناجحةامتيازجيد جدا جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداسالي مصطفى كريم نوار19

ناجحة بقرارجيد جدامتوسطقرار/ مقبول جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمتوسطسجى ابراهيم عباس حمود20

ناجحةامتيازجيدمقبولمتوسطجيدجيدجيدمقبولمتوسطسوالف ماجد عباس علي21

ي بالغيابجيد جداجيد جدا مقبولجيدغائبةجيد جداجيدمتوسطجيدشهد خالد عبدالرحمن خلف22 ز مكملة باالنكلي 

ناجحةامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازصفا خليل عمر حمودي23

ناجحةجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسطصفاء غالب حسن شديد24

ناجحجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدمتوسطعادل صادق جعفر هادي25

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية القانون والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية



ناجحجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدجيدجيدجيدمتوسطعباس سالم مهدي صالح26

ي المشكالت والفكر القديمجيدضعيفضعيفمتوسطجيد جداجيدجيدمقبولمتوسطعباس علي حسين عبد27
 
مكمل بمادت

ناجح بقرارمتوسطمتوسطقرار/ مقبول متوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن صالح حسن28

ناجحجيد جدامتوسطجيدجيدجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطعبدهللا حاتم عبدالكريم29

ي المشكالت والفكر القديمجيدضعيفضعيفمتوسطجيدجيدجيدمقبولمتوسطعبير عبد مجيد ثابت30
 
مكمل بمادت

ناجحجيد جدامتوسطمقبولجيدجيد جدامتوسطجيدجيدجيد جداعقيل مسلم نافع اسماعيل31

ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطعلي احمد عباس ياسين32

ناجحجيدمتوسطمقبولمتوسطجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطعلي جاسم رستم محمد33

ناجحجيدجيد جدا جيدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدعلي جبار عامر زيدان34

ناجحجيد جدامتوسطمقبولجيدجيد جداجيدمتوسطجيدمتوسطعلي مرتض ى توفيق محمد35

ناجحةجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جداجيدغفران حسن جليل خلف36

ناجحةجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدجيدمقبولجيد جداغفران سامي ابراهيم37

ناجح بقرارجيدقرار/ مقبول مقبولمتوسطجيدجيدجيدمقبولمتوسطغيث ماهر علوان منصور38

ناجحةجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدجيد جدافاطمة طه حسين حبيب39

ناجحةجيدامتيازمتوسطجيدجيدجيدجيد جداجيدجيد جدافرقان سامر دحام حايف40

مكمل علم االجتماع ، مبادئ العالقات ،المشكالت السياسية ، الفكر القديممتوسطضعيفضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفضعيفكاظم نجيب كاظم جاسم41

ناجحةامتيازجيدمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد جدالبنى حسين علي عباس42

ي المشكالت السياسية والفكر السياسي القديمجيدضعيفضعيفمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطليث ثاير هادي جاسم43
ز
مكمل ف

ناجح بقرارجيدجيد جدا قرار/ مقبول متوسطجيدمتوسطمتوسطجيدجيدمحمد حيدر عباس حسن44

 بالغيابHeadwayمكمل بمادة غيابجيدمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطمتوسطمحمد قاسم عيدان كاظم45

ناجح بقرارجيد جداجيدقرار/ مقبول متوسطجيد جداجيدجيدمقبولمتوسطمرتض ى علي مشعاب سلمان46

مكل بعلم االجتماع و المشكالت السياسيةجيدمقبولضعيفجيدجيدجيدجيدمقبولضعيفمرتض ى محمد  إبراهيم47

ناجحةجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيدمتوسطمتوسطمروة تحسين فرحان منهل48

ناجحةجيد جداجيد جدا متوسطامتيازامتيازجيد جدامتوسطجيدجيدمريم باسم الطيف حسن49

ناجحةجيد جداجيد جدا مقبولجيدجيد جداجيد جداجيدمقولمتوسطمريم عباس عمر عباس50

ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدجيدمقبولجيدمصطفى عارف مجيد51

ي مبادئ العالقات ، المشكالت السياسية والفكر القديمجيد داضعيف بالغيابضعيفمتوسطجيدجيدمتوسطضعيفمتوسطمصطفى عامر ظاهر عبد52
ز
مكمل ف

ناجحجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولمقبولمقداد خميس احمد53

مكمل بالفكر القديمجيدضعيفمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمهدي سامي نايف54

ناجح بقرارجيد جداقرار/ مقبول مقبولمتوسطجيدجيدجيدقرار/ مقبول مقبولمهند عبد الرحمن نجم55

ناجحةجيد جدامتوسطمقبولجيدجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطميالد ناطق نصيف جاسم56

ناجحجيد جدامتوسطمقبولجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولمتوسطنذير معد كريم جاسم57

ناجحة بقرارجيدجيدمقبولجيد جداجيدجيدمتوسطقرار/ مقبول متوسطنور الهدى جبار قدوري58

ناجحةامتيازجيد جدا متوسطجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدانورة محمد حسين حبيب59



ناجح بمادة التحميل متوسطمصطفى جاسم محمد60

مكمل  بمواد المشكالت والهيدويضعيف بالغيابضعيفمصطفى جاسم طالب61

62


