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

ي اسم الطالبت اتيجيةالفكر الغرب  يالفكر االسالمينظم الحكم العربيةالمنظمات الدوليةاالستر ز النتيجةHeadwayالعالقات االقتصاديةاالحزاب السياسيةاالنكلت 

ناجحجيد جداجيدجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جدامقبولمقبولابراهيم وليد خالد حسين1

يجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيدمتوسطغائباحمد عباس محمد2 مكمل بالغياب بمادة الفكر الغرب 

ناجحةجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدمقبولمتوسطأرازو جليل الماس3

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولأسماء محمد عبدهللا4

ناجح بقرارجيد جدامتوسطجيدجيد جدامتوسطقرار/ مقبول جيدمتوسطقرار/ مقبول أمجد محمد حميد5

ناجحةامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدامتوسطغآمنة علي حسين اسود6

ناجحةجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولآية محمد شاكر محمود7

ناجحةامتيازجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدتمارة حميد حمد محمد8

ناجحجيد جداجيدجيدامتيازمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطتوفيق دريد توفيق شفيق9

ناجحجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولحسن محمد علي10

ناجحجيد جداجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدحسين أيوب حاتم احمد11

ناجحةامتيازجيدجيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبول حنين ابراهيم  كنوت حسن12

ناجحجيد جداجيدجيدجيد جداجيدمتوسطجيدمقبولمقبولحيدر كريم نجم13

ناجحةامتيازجيدجيدامتيازمتوسطمقبولجيدمتوسطجيدديانا مازن صالح قدوري14

ي نظم الحكم والفكر االسالميجيد جدامقبولمتوسطجيد جداضعيفضعيفجيدمقبولمقبولرافع محارب خليل جليل15
ز
مكمل ف

ناجحةجيد جداجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولرحمة تركي شاني مثنى16

ناجحةجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطجيدرسل طارق قاسم صادق17

ناجحةجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطجيدرفاه طه علوان18

ي االسالميامتيازجيدجيدجيد جداغجيدجيدغغزهراء طالب هادي امانة19 اتيجية ، والفكر العرب 
ي الحديث ، واالستر مكمل بالفكر الغرب 

ناجحةجيد جداجيد جداجيدامتيازمتوسطمتوسطجبدمتوسطمتوسطزينب احمد حسن20

ناجحةجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيدزينب حسين عبدهللا منصور21

ناجحةامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطزينب حسين محمود حسن22

ناجحةجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطزينب محمد مهدي عباس23

مكملة بالغياب بمادة نظم الحكم العربيةجيدجيدجيدجيد جدامتوسطغجيدمقبولمقبولسارة مشتاق طالب علي24

ناجحةامتيازجيدجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جداسجى سعد محمد عباس25

ناجحةجيد جدامتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولسرى سعيد عباس مرجان26

ناجحةامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطسماء رحيم حاكم نصيف27

ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيدمتوسطمتوسطسيف سعد عبد ابراهيم28

ناجحامتيازجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطصادق اركان صادق كاظم29

ناجحةجيدجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدصفا عبدالكريم محمود صالح30

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية القانون والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية



ناجحةامتيازجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطضحى سلمان محمد محمود31

ناجحةامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيدضحى ناهض خلف جواد32

ناجحجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولضياء حسيب برهان33

ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسطجيدطه حسين علي كريم34

ناجحةجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطعائشة نصر عبد35

ناجحجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطعباس مقداد منعم36

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدجيدعبدالحسن محمد حسين علي37

ناجحجيد جدامتوسطجيدجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطعبدالهادي سالم هادي عبد38

اتيجية ، والفكر  االسالمي ونظم الحكم العربيةجيد جدامقبولمتوسطجيدضعيفضعيفجيدضعيفضعيفعلي حامد سالم عبدالهادي39
ي ا ، واالستر مكمل بالفكر الغرب 

ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازعلي حسن عباس خميس40

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطجيدعلي رعد صالح خليل41

ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازمقبولمتوسطجيدمقبولجيد جداعلي صالح رشيد صيهود42

ناجحامتيازجيدجيدامتيازمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدغيث موفق حميد كاظم43

ناجحةجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسطجيدمتوسطجيد جدافاطمة عبدالستار بدر صالح44

ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطفضل جبار عبدهللا عبدالهادي45

ناجحجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطقيس مؤيد مصطفى عبدالكريم46

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطجيدجيدمقبولجيدكميل مهدي ابراهيم اسماعيل47

ناجح بقرارجيد جداجيدجيدجيد جدامقبول بقرارمقبولجيدمقبولمتوسطمحمد احمد حميد ياسين48

49
محمد عبدالرزاق عباس جرمط

ناجحامتيازجيدجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدامتوسطجيد

ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامقبولمتوسطجيدمقبولجيدمحمد عبدالقادر حميد حسن50

ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطمقبولجيد جدامقبولجيدمحمد قاسم عبود راضي51

ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمرتضى اياد احمد خميس52

ناجحة بقرارامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطقرار/ مقبول جيدمتوسطمتوسطمريم فاضل عباس رضا53

ناجحجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطمقبول بقرارمصطفى جاسم طالب54
ناجحامتيازجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولمصطفى جاسم محمد55

56
مصطفى عبدالرحمن محمد حميد

ناجحجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطجيد جدامقبول بقرارمقبول

ناجحةامتيازجيدجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازميسم مجيد محمد عبدالرزاق57

ناجحةامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدميمونة معد ابراهيم عبدالكريم58

ناجحةجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطنجاح سليمان  حسين حمود59

ناجحةجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمتوسطهاجر عبدالخالق علي كريم60

ناجحةامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيدهالة جاسم محمد حسون61

ناجحةجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدهدى محمود صادق مهدي62

ناجحةجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدوفاء سبع ياسر63

ناجحةجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطياسمين عباس غانم ذياب64


