
 من المرحلة االولى الى المرحلة الثانية 2016-2015المشمولون بالتحميل للعام الدراسي 

 بالدروس المؤشرة ازاء كل منهم صباحي

 دروس التحميل االسم ت

 مقبول بقرار  / مدخل قانون / راسب  انكليزي احمد راجي عبود  .1

 / متوسط عربي /مقبول بقرار   انكليزي احمد عبد السالم صالح  .2

  / راسب   انكليزي اسحاق فيصل سعيد  .3

 /متوسط عربي مقبول بقرار   انكليزي أغصان كهالن لفته  .4

 / متوسط عربي / راسب   انكليزي أمينة علي فاضل  .5

  مقبول بقرار /انكليزي   بالل احمد مزبان  .6

  / مقبول اقتصاد  حسام عبيد خلف  .7

  / راسب  انكليزي حمد مسير عبد الرزاق  .8

 / راسب مدخل قانون / راسب   انكليزي حنين ضياء حمدون  .9

  / مقبول   انكليزي دينا حمد علي  .10

  / مقبول انكليزي رعد سلمان احمد  .11

 / متوسط عربي / راسب   انكليزي زيد ناظم فرج  .12

 / مقبول مدخل قانون / راسب   انكليزي سراب متعب صالح  .13

 / راسب  تاريخ عالقات / راسب   انكليزي سعد صباح سهيل  .14

 / متوسط عربي / راسب   انكليزي الطيب ناظم عطية  .15

 / مقبول عربي / راسب  انكليزي مزهر عبد الرحمن شوكت  .16

  / راسب  انكليزي عبد هللا قاسم حسن   .17

 / راسب عربي / راسب  انكليزي عبيدة عامر يحيى  .18

  / راسب   انكليزي عماد علي احمد  .19

 مقبول بقرار/ عربي    / راسبانكليزي عمر باسل احمد  .20

 / راسب مدخل قانون /مقبول بقرار   انكليزي عمر حازم يونس  .21

 / مقبولاقتصاد   انكليزي   / راسب عمر مثنى محمد  .22

 / مقبول مدخل قانون / راسب     انكليزي قبس عدنان دحام  .23

  / راسب   انكليزي ماهر محمود شخير  .24

  /مقبول بقرار   انكليزي محمد اسماعيل حماد  .25

 راسب  اقتصاد / راسب   انكليزي محمد سامان صالح الدين  .26

 / مقبول مدخل قانون / راسب   انكليزي محمد عباس كرم  .27

 / مقبولحقوق وحريات  /مقبول بقراردستوري ونظم  محمد عزيز عباس  .28



 / مقبول مدخل قانون / مقبول   انكليزي محمود حبيب قادر  .29

 / مقبول مدخل قانون مقبول بقرار /  انكليزي مهند حاتم محمود  .30

 راسب /  عربي / راسب  انكليزي مهيمن علي خلف  .31

 / مقبول  مدخل قانون / مقبول بقرار   انكليزي ميسم مرزة حسون  .32

  مقبول بقرار / مدخل قانون نذير احمد شكوري  .33

 

ثالثة الى المرحلة ال الثانيةمن المرحلة  2016-2015المشمولون بالتحميل للعام الدراسي 

 بالدروس المؤشرة ازاء كل منهمصباحي 

 دروس التحميل االسم ت

  انكليزي  / راسب ابراهيم جالل عبد هللا  .1

  / راسب  انكليزي احمد حسين علي محمد  .2

  / متوسط   انكليزي اسامة زيد ابراهيم  .3

 / مقبول بقرار  اجتماع سياسي / راسب  انكليزي ايهاب عباس محجوب  .4

  / متوسط  مشكالت سياسية بالل عبد الحكيم علي  .5

 / متوسط   مشكالت سياسية متوسط/    انكليزي حارث وسام حسين  .6

 / راسب   مشكالت سياسية / مقبول  انكليزي حسن محي وهاب  .7

  / مقبولمشكالت سياسية      حسين هاشم مهدي  .8

  / مقبول بقرار انكليزي حميد بدر صيهود  .9

  / متوسط  انكليزي حيدر صالح علوان  .10

  / راسب    مشكالت سياسية / مقبول انكليزي رشا عادل جدعان  .11

  / مقبول   مشكالت سياسية رفل خطاب فياض  .12

 / مقبول بقرار   مشكالت سياسية / مقبول انكليزي رنا يونس محمد  .13

  / مقبول بقرار انكليزي رندة سالم دحام  .14

  / راسب انكليزي زينب غالب محجوب  .15

  / مقبول بقرار انكليزي عليعامر ثامر   .16

 / راسب  مشكالت سياسية / مقبول انكليزي علي ادهام لفتة  .17

  / متوسط انكليزي علي حسن ابراهيم  .18

 / مقبول    مشكالت سياسية / مقبول انكليزي علي محمد سالم  .19

 / مقبول بقرار  مشكالت سياسية / راسب   اجتماع سياسي عمر باسم محمد  .20

 / راسب   مشكالت سياسية / مقبول انكليزي خضيرعمر حسن علي   .21

  / مقبول انكليزي عمر سرحان بيدر  .22



 / مقبول بقرار مشكالت سياسية / مقبول بقرار    اجتماع سياسي غفران وجدي محمود  .23

  / مقبول انكليزي فاطمة مثنى صالح  .24

  / مقبول انكليزي فراس هالل حميد  .25

 / مقبول بقرارمشكالت سياسية   انكليزي / راسب قاسم عادل محمد  .26

   / متوسط انكليزي محمد عبد هللا بيدر  .27

 / راسب   مشكالت سياسية / مقبول انكليزي محمود فوزي حمادي  .28

 / راسب  قانون دولي / راسب    اجتماع سياسي مروان صالح خضر  .29

 / راسب  مشكالت سياسية مقبول بقرار/  انكليزي مهند نعمة عواد  .30

  / راسب انكليزي مينا مصطفى مهدي  .31

  / مقبولانكليزي  نور الدين عبد المنعم  .32

 / مقبول بقرارمشكالت سياسية  انكليزي / راسب هدير احمد سعد  .33

 / مقبول   مشكالت سياسية / مقبول بقرار   قانون دولي وسالء رؤوف جاسم  .34

  / مقبول بقرار انكليزي وليد خالد ساهي  .35

 / راسب   مشكالت سياسية / راسب انكليزي ياسمين عدنان طاهر  .36

 

رابعة الى المرحلة ال لثةالثامن المرحلة  2016-2015المشمولون بالتحميل للعام الدراسي 

 بالدروس المؤشرة ازاء كل منهمصباحي 

 دروس التحميل االسم ت

  / راسب عربيةانظمة حكم  اية غانم عبد القادر  .1

 / مقبولاالستراتيجية    / متوسطالمنظمات الدولية      جوامر سمير كريم  .2

 / مقبول  منظمات دولية / مقبول    فكر سياسي عربي اسالمي حسين علي مهدي  .3

  / متوسطالمنظمات الدولية    حوراء علي محسن  .4

 / مقبول   عالقات اقتصادية / راسب انظمة حكم عربية رعد حمود محمد  .5

 / متوسط  عالقات اقتصادية / راسب    عربي اسالمي سياسي فكر سعد اسماعيل ياسين  .6

 / مقبول انظمة حكم عربية / مقبول   فكر سياسي عربي اسالمي سيف زياد جميل  .7

 / مقبول بقرار  عالقات اقتصادية / مقبول  منظمات دولية محمد مزاحم حمدون  .8

 / مقبول بقرار  عالقات اقتصادية / مقبول   عربي اسالميسياسي فكر  منتظر مرهون سلمان  .9

 / مقبول بقرار  عالقات اقتصادية / مقبول   منظمات دولية هيثم جبار احمد  .10

 فكر سياسي عربي اسالمي    / راسب مقبول بقرار /االستراتيجية    يحيى سامي احمد  .11

 



ثالثة الى المرحلة ال الثانيةمن المرحلة  2016-2015المشمولون بالتحميل للعام الدراسي 

 بالدروس المؤشرة ازاء كل منهممسائي 

 دروس التحميل االسم ت

  / مقبول بقرار  انكليزي رعد حمود حمادي   .1

  اجتماع سياسي   / راسب سامر معمر يوسف  .2

 / راسب  مشكالت سياسية / راسبانكليزي  سفيان محمود رديف  .3

 / مقبول  مشكالت سياسية / مقبولانكليزي  سلوان عطية علي  .4

 / راسب  مشكالت سياسية / راسب  انكليزي عبد هللا مجيد عبد الكريم  .5

 / راسب   مشكالت سياسية / راسب انكليزي  علي سعد جابر  .6

  مشكالت سياسية    / راسب محمد فوزي حمادي  .7

 

رابعة الى المرحلة ال الثالثةمن المرحلة  2016-2015المشمولون بالتحميل للعام الدراسي 

 بالدروس المؤشرة ازاء كل منهممسائي 

 

 دروس التحميل االسم ت

 / جيد  منظمات دولية / متوسط  فكر سياسي عربي اسالمي انمار محمد طه  .1

 / مقبول بقرار  عالقات اقتصادية / مقبول  فكر سياسي عربي اسالمي نوري حسين محمد  .2

 


