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

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

ناجحمقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداأري    ج نهاد عباس صالح1

ق محمد كامل جواد2 ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيداستير

ي  علم السياسة والمدخل للقانونجيدغجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطغجيداية حسام محمد هيدان3
 
مكمل بمادت

ناجحةمتوسطمتوسطجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدامتيازجيد جدااية نزار مجيد حميد4

ناجحةجيدجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداتمارة جاسم حواد كاظم5

معيدة بالغيابغغغغغغغغغحسناء احمد خضي  ياس6

 محمد علي عباس7
ز ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداحسي 

ز8 ي حسي  ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدادراك رشيد صير

ناجحةجيدجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدادعاء عادل مهدي عبدهللا9

ناجحةمتوسطمقبولجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيدجيد جداجيد جداديانة قاسم حميد هجول10

 عبود علي11
ز ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدارسول حسي 

ناجحةجيدجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدارفل ماجد حمود نكة12

ناجحةجيدجيدامتيازجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدارنا اسعد عبود كاظم13

ناجحةجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيدزهراء سالم حميد عبد14

ناجحةمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدازهراء شكر حميد كريم15

ز هاشم16 ناجحةجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدازهراء وىلي حسي 

معيدة بالغيابغغغغغغعغغزهراء باسل عباس كريم17

ناجحةجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدازينب محمد زين العابدين 18

ناجحةجيدجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداساىلي مصطفز كريم نوار19

ناجحةجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداسجر ابراهيم عباس حمود20

ناجحةجيدمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداشهد خالد عبدالرحمن خلف21

ناجحةمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيدامتيازجيد جداصابرين قحطان جالب رغيف22

ناجحةجيدجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جداصفا خليل عمر حمودي23

ز شديد24 ناجحةمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جداامتيازجيدصفاء غالب حسي 

ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدعبدهللا حاتم عبدالكريم25

ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداعادل صادق جعفر هادي26

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية القانون والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية



ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداعباس سالم مهدي صالح27

ز عبد28 ناجح بقرار بمادة المدخل للقانونمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدجيدمتوسطعباس علي حسي 

ناجحةمتوسطجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازعبي  عبد مجيد ثابت29

ناجحجيدجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعقيل مسلم نافع اسماعيل30

ز31 ناجحجيدجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداعلي احمد عباس ياسي 

ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعلي جبار عامر زيدان32

ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعلي مرتضز توفيق محمد33

مكملة بالمدخل للقانونمتوسطغجيدجداجيد جدامتوسطجيدجيدامتيازجيدغفران حسن جليل خلف34

ناجحةجيدمتوسطامتيازجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازغفران سامي ابراهيم جامل35

ز حبيب36 ناجحةمتوسطجيدجيد جداجيدجداجيدجيدجيد جداامتيازجيد جدافاطمة طه حسي 

معيدة بالغيابغغغغغغغغغفاطمة محمد حسن محمد37

ناجحةجيدجيدامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جدافرقان سامر دحام حايف38

ناجح بقرار بمدخل للقانونمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطكاظم نجيب كاظم جاسم39

 علي عباس40
ز ناجحةجيدجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدالبنز حسي 

ناجحمقبولمتوسطجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدليث ثاير هادي جاسم41

معيدة بالغيابغغغغغغغغغلقاء سعد علي صالح42

ز43 معيد بالغيابغغغغغغغغغليث عماد علي حسي 

ناجحجيدمتوسطجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامحمد حيدر عباس حسن44

يمقبولمقبولجيد جداجيد جداغمتوسطجيد جداجيد جداجيدمحمد قاسم عيدان كاظم45 ز مكمل باإلنكلي 

ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامرتضز محمد  إبراهيم حمد46

 علي مشعاب سلمان47
ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدامتيازجيد جدامرتضز

ز فرحان منهل48 ناجحةجيدجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامروة تحسي 

ناجحةجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدجدامريم باسم لطيف حسن49

ناجحةجيدجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامريم عباس عمر عباس50

معيدة بالغيابغغغغغغغغغمصطفز ثامر خميس حسن51

ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيدجيدجيدامتيازامتيازمصطفز عامر ظاهر عبد52

يمهدي سامي نايف53
ز
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ز
يمستوف
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ز
يمستوف

ز
يمستوف

ز
ناجحمتوسطمستوف

ناجحةجيدجيدجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداامتيازجيد جداميالد ناطق نصيف جاسم54

ناجحجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدانذير معد كريم جاسم55

يجيدمتوسطجيد جداجيدغجيد جدامتوسطامتيازجيد جدانور الهدى جبار قدوري56 ز مكملة باإلنكلي 

ز حبيب57 ناجحةمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدانورة محمد حسي 


