
المرحلة االوىل (الدور االول  ) 2020-2019                      نتائج االمتحانات النهائية للعام الدراسي 

ي حقوق االنسانتاري    خ العالقاتالمدخل للسياسةاالنظمة السياسيةاسم الطالبت ز النتيجةHeadwayالحاسوبالمدخل للقانوناللغة العربيةعلم االقتصاداالنكلي 

مكمل بمادة االنظمة السياسيةامتيازمتوسطجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولغائبإبراهيم شاكر محمود 1

ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداابراهيم هاشم عبد هللا 2

مراجعة حسابات الكلية احمد محمد احمد محمود3

ناجحة امتيازجيدجيدامتيازجيدجيد جداامتيازجيدجيدجيدارجوان فوزي محمد سعيد4

ناجحةامتيازجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمتوسطافراح قاسم محمد صالح5

ناجحةجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسطجيد جداايمان لطيف خليل اسماعيل6

ز حسن7 ز حيدر حسي  ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداحسي 

ز عبد هللا علي8 ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمتوسطحسي 

ناجحةامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسطجيدرونق قادر حسن خميس9

ز قاسم10 ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولزين العابدين حسي 

ز11 ناجح بقرار جيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولقرار/ مقبول زينب عبد الستار علي ياسي 

ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد امتيازجيدمقبولمتوسطزينة محمد هادي صالح12

ناجح بقرارجيدمتوسطجيدامتيازجيدجيدجيد جداجيدقرار/ مقبولمقبولسجاد رعد فاضل صادق13

ناجحة بقرارجيد جداجيدجيدامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولقرار/ مقبول رسور محمد شهاب سلمان14

ناجحةامتيازجيدجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطمقبولسما خليل عبد الجليل كاظم15

ناجحجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيدامتيازجيد جدامتوسطمتوسطسيف سعد نافع زيدان16

ناجحامتيازجيدجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمقبولشهاب عدنان احمد حمد17

Headwayمكمل غائبجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدمقبولمقبولشهد رياض احمد علي18

ناجحةامتيازجيد جيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولمتوسطضىح باسم وهيب ساجت19

ز20 راسبة بالغياب بجميع الموادضىح جاسم ابراهيم حسي 

ز جاسم محمد21 ناجحامتيازجيدجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسططه ياسي 

مكمل بالغياب بمدخل لعلم السياسةامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداغمتوسططيبة حسين علي فوزي22

ناجح بقرارامتيازمقبولجيدامتيازجيدجيد جداجيدجيدمقبولقرار/ مقبولعبد الرحمن نوري عبود23

ناجحامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدعبد هللا اثير احسان24

ناجح بقرار جيد جدامتوسطمتوسطامتيازجيدجيدجيد جداجيدقرار/ مقبولقرار/ مقبول عبد هللا حسين علوان25

ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمتوسطعبد امللك فاضل صالح26
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ناجح بقرارجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدقرار/ مقبول مقبولعلي ثامر مطر حسن27

ناجحامتيازجيدجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولعماد حامد محمد زيدان28

ناجح بقرارجيد جداجيدجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدفرار/ مقبول مقبولعمر  ناصر  ناجي عطوان29

ناجحجيد جدامتوسطجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدعيس ى وليد احمد اسماعيل30

ناجحةجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدغفران خلدون جميل احمد31

ناجحجيد جدامقبولمتوسطجيدجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمقبولليث عماد علي32

ناجحة بقرار امتيازجيدجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدقرار/ مقبول قرار/ مقبول فاطمة موفق عارف جميل33

ناجحةامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداجيدامتيازجيدمقبولمتوسطفاطمة نزار جليل خضير34

ناجحةامتيازجيدجيدامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدمقبولجيدكوثر هيثم محمد سلمان35

مكمل بمدخل لعلم السياسة واالنظمة السياسيةجيد جدامقبولجيدامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدضعيفضعيفمحمد رافد محمد36

ي االنظمة وعلم السياسة ومدخل للقانونجيدمقبولضعيفجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمحمد عمار محمد عاشور37
ز
مكمل ف

ناجحةجيد جداجيدجيدامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمريم مازن حميد احمد38

ناجح بقرارجيد جداجيدمقبولامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدقرار/ مقبول قرار/ مقبول مصطفى شاكر محمود39

ناجحجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمقبولمهدي رياض عيس ى موس ى40

ناجحامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامؤمل محمود طلب محمود41

ناجحةامتيازمقبولجيد جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمتوسطنبا حيدر حاكم عبد املنعم42

ناجح بقرار جيد جدامتوسطجيدامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيدقرار/ مقبول متوسطودود خالد طه أحمد43

ناجح بقرارجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدجيد جدامتوسطمقبولقرار/ مقبول وطبان محمود كردي صفر44

ناجح بقرار جيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدفرار/ مقبول مقبولوليد خالد حميد عليوي45

مكمل بالغياب بخمس موادجيد جداغائبغائبجيدغائبمقبولمتوسطغائبمقبولغائبيوسف كمال عبد منديل46

ناجح بالهيدوي ومكمل بمدخل لدراسة القانونجيد جداادريس علي عبد مهيدي47

مراجعة القسم/ ناجح بالهيدوي جيد جدامقبولمصطفز جاسم طالب48

ناجحجيد جدامقبول مهند عبدالرحمن نجم49

يجيد جدامكملحسن محمد خليفة50 ز مراجعة القسم/ مكمل بمدخل لعلم السياسة باالنكلي 

يغعبدالرحمن صالح حسن51 ز مراجعة القسم/ مكمل بمدخل لعلم السياسة باالنكلي 


