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 مكان التمدٌم
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن \جامعة بغداد\الجامعات\

 \دكتوراه\اسالمً\التارٌخ\رشد
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- no   40 67.8054 79.722 ال ذكر 22/7/1977 رحٌم دمحم كعٌد مهدي 1

               

               

               

 مكان التمدٌم
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن \جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\اسالمً\التارٌخ\رشد
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 النسبًالمعدل 
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 48.69317629 46 49.8473947 85.602 59.762 ال ذكر 23/8/1995 كرار لاسم غاٌب معارج 1

2 
ى اسماعٌل جاسم سج

 خلف
   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 42.43945868 34 46.05636954 91.062 57.637 ال انثى 5/6/1994

3 
ئد نومان خناوي را

 رخٌص
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 39.3303654 24 45.90052201 90.023 56.99 ال ذكر 16/6/1977

 انثى 27/11/1979 مٌساء دمحم عالوي خلف 4

 ال
 
 
 
 
 
 

   تنحٌة --- خطا بٌانات   56.68876809 79.47 64.48
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 2 النفمة الخاصة لناة المبول \دكتوراه\حدٌث\التارٌخ\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- no   42 64.0108 73.444 ال ذكر 30/5/1983 حسٌن علً فلٌح حسن 1

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- no   40 62.575 72.25 ال انثى 11/12/1991 ل ناصر جعفر دربا دال 2

               

               

               

 2 النفمة الخاصة لناة المبول \ماجستٌر\حدٌث\التارٌخ\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 52.60951599 40 58.01359428 85.159 69.3 ال ذكر 27/12/1977 عبد الحسٌن خلف خلٌفه 1

2 
ر هللا خلٌل هراط خٌ

 عاصً
   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 50.84628877 40 55.49469824 83.917 65.61 ال ذكر 1/1/1978

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 50.60981278 32 58.58544683 83.287 68.897 ال ذكر 1/12/1992 ام كرٌم دمحم جوٌعدعص 3

4 
عماد عبد العباس حمٌد 

 بدر
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 48.89942849 34 55.28489785 87.419 67.26 ال ذكر 18/7/1980

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 47.60107536 36 52.5729648 92.19 66.35 ال انثى 30/6/1985 لٌا رعد شكر محموددا 5

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 45.58329834 28 53.11899762 84.15 62.924 ال انثى 26/11/1982 رسل لاسم غضبان كحٌط 6

 9/11/1996 ح جبار حسن لكالنفر 7
 انثى
 

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 42.60382687 22 51.43403838 85.79 61.759 ال
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 مكان التمدٌم
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن \جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\بشرٌة\الجغرافٌة\رشد
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 النسبًالمعدل 
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة --- 65.65094084 66 65.50134405 81.906 76.124 ال ذكر 16/7/1998 اٌاد حمٌد هراط علً 1

   مرشح حسب الخطة --- 59.86307738 52 63.23296768 85.828 75.95 ال انثى 25/8/1974 عام ٌاسٌن خضٌر جدرانان 2

3 
د الحمٌد فواز كاظم عب

 مسلط
   غٌر مرشح --- 53.5984119 54 53.42630271 86.157 64.343 ال ذكر 19/10/1988

   غٌر مرشح --- 53.25994517 52 53.79992167 83.733 63.508 ال انثى 20/2/1985 وئام محمود مهدي دمحم 4

5 
در فلٌح عبدالحسن حٌ

 مطٌر
   غٌر مرشح --- 50.55453778 52 49.93505397 86.894 60.497 ال ذكر 18/12/1980

   غٌر مرشح --- 48.71652089 50 48.16645841 84.03 57 ال ذكر 1/6/1987 اٌهاب عادل خلٌف حمد 6

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 51.93526927 44 55.33609895 83.907 65.417 ال ذكر 20/12/1990 مد ناصر حسٌن جاسماح 7

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 51.92177279 28 62.17396113 81.906 72.257 ال ذكر 27/11/1997 نى لاسم عبد فرحانمث 8

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 51.52137145 44 54.74481636 83.907 64.718 ال ذكر 17/1/1990 عباس عدنان ٌحٌى دمحم 9

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 45.26323973 40 47.51891389 86.214 57.255 ال انثى 25/9/1996 بٌر علً حسٌن زعٌلع 10

   تنحٌة --- خطا بٌانات   51.60837729 85.73 61.938 ال انثى 17/1/1995 وراء فهد عباس سالمح 11

               

               

               

 مكان التمدٌم
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن \جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\طبٌعٌة\الجغرافٌة\رشد
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة --- 56.94735534 52 59.06765049 88.38 72.41 ال ذكر 26/10/1989 حسام عادل دمحم خلف 1



4 
 

 ذكر 26/9/1981  جاسم طه راضًدمحم 2

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

15/11/2005 

   مرشح حسب الخطة --- 56.0729538 56 56.10421971 83.11 65.88

   غٌر مرشح --- 55.96851987 68 50.81217125 92.668 64.355 ال انثى 28/2/1996 ٌان علً صاحب علوانود 3

4 
نور فائك دمحم صالح عبد 

 الرزاق
 انثى 25/11/1984

موظف فً وزارة 
الصناعة والمعادن 
والمباشرة بعد آخر 

 1/12/2015شهادة فً 

   غٌر مرشح --- 54.17456416 50 55.96366308 82.69 65.48

5 
مصطفى ماجد حمٌد عبد 

 هللا
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 54.27515252 44 58.67878931 81.906 68.195 ال ذكر 28/2/1997

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 49.80802702 46 51.44003861 85.738 61.74 ال انثى 1/5/1977 مروة صباح حسٌن مهدي 6

               

               

               

 مكان التمدٌم
طرائك \الجغرافٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \دكتوراه\تدرٌس الجغرافٌة
 1 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 انثى 1/1/1976 سهاد فرحان راضً شغً 1

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

19/11/2013 

83.444 no   56 75.2108 --- مرشح حسب الخطة   

 ذكر 1/3/1976 سم اغدٌر عوده عبٌدجا 2

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

25/8/2019 

76.972 no   54 70.0804 --- غٌر مرشح   

3 
دالمنعم رشٌد فاضل عب

 عباس
     no 77.75 ال ذكر 1/7/1978

درجة التنافسً غٌر 
 صحٌحة

   تنحٌة ---
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 مكان التمدٌم
طرائك \الجغرافٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\تدرٌس الجغرافٌة
 2 النفمة الخاصة المبوللناة 

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 ذكر 20/5/1984 كاظم فلٌح حسن كاطع 1

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 

شهادة فً آخر 
17/11/2007 

   مرشح حسب الخطة --- 54.59337349 68 48.84767642 92.96 62

2 
ٌى سعدون مهدي ٌح

 نادوس
   مرشح حسب الخطة --- 49.09885834 50 48.71265477 87.082 59.105 ال ذكر 1/6/1987

 انثى 27/8/1981 راء هاشم جواد علًاس 3

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

8/2/2005 

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 56.49328963 48 60.1332709 75.82 66.12

   ثانًغٌر مرشح فرز  --- 53.77724671 36 61.39606673 83.396 72.269 ال ذكر 27/9/1983 سعد احمد مهٌدي حمٌدي 4

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 48.82077971 48 49.17254245 87.082 59.663 ال انثى 12/2/1991 غصون ماجد غنً كرٌم 5

6 
حسٌن جمعه حرفو  

 داود
1/1/1984 

 ذكر
 
 
 
 
 
 
 
 

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 45.77565349 48 44.82236213 86.157 53.981 ال
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 مكان التمدٌم
العلوم التربوٌة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\ادارة تربوٌة\العلوم التربوٌة\والنفسٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل حكومًموظف  الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 52.79755906 42 57.42508437 90.08 71.33 ال ذكر 28/1/1992 دمحم كاظم ابراهٌم كرٌم 1

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 44.24237799 32 49.48911142 86.88 59.95 ال انثى 9/8/1984 ى فهد كامل بطٌخسج 2

               

               

               

 مكان التمدٌم
العلوم التربوٌة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \دكتوراه\مناهج وطرائك تدرٌس\العلوم التربوٌة\والنفسٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة --- no   68 77.4304 81.472 ال انثى 15/11/1972 اٌمان محمود مهدي دمحم 1

 ذكر 1/1/1965 مر كرٌم هظل عباسعا 2

موظف فً وزارة التعلٌم 
العالً والبحث العلمً 
والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

31/10/2013 

   مرشح حسب الخطة --- 77.0277 76   87.61 74.611

 ذكر 14/2/1992 امه خالد موزان لعٌبًاس 3

 ال
 
 
 

74.5 no   58 69.55 --- غٌر مرشح   
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 مكان التمدٌم
العلوم التربوٌة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\مناهج وطرائك تدرٌس\العلوم التربوٌة\والنفسٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 ذكر 25/4/1986 احمد مهدي اورٌو  جبر 1

موظف فً وزارة العدل 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

23/2/2016 

   حسب الخطةمرشح  --- 64.58372727 88 54.54818182 88 66.67

   مرشح حسب الخطة --- 57.3478015 68 52.78257357 88.35 64.69 ال ذكر 28/5/1993 حامد بالر هادي حسٌن 2

   غٌر مرشح --- 49.40794753 52 48.2970679 93.67 61.62 ال انثى 2/12/1986 د احمد لطٌف خضٌررغ 3

   تنحٌة --- خطا بٌانات   51.78064233 90.53 64.54 ال انثى 14/9/1998 بشرى حسن كاطع خلٌفه 4

               

               

               

 مكان التمدٌم
العلوم التربوٌة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\ارشاد نفسً وتوجٌه تربوي\العلوم النفسٌة\والنفسٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 انثى 4/5/1982 رٌام ٌاس خضٌر توبه 1
موظف فً محافظة بغداد 
والمباشرة بعد آخر 

 16/3/2005شهادة فً 
   الخطة مرشح حسب --- 59.79280997 66 57.13258567 80.25 65.44

2 
علً اسماعٌل حمادي 

 سحاب
 ذكر 1/2/1978

موظف فً محافظة بغداد 
والمباشرة بعد آخر 

 15/2/2005شهادة فً 
   مرشح حسب الخطة --- 55.72880427 58 54.75543467 87.71 66.77

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 54.27888855 38 61.25555508 86.79 74.15 ال ذكر 8/3/1983 سٌن زامل كاظم شرٌفٌا 3

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 51.86308594 38 57.80440849 85.034 68.979 ال ذكر 16/10/1974 د وسمً حماد سالمسع 4
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 مكان التمدٌم
العلوم التربوٌة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\علم النفس التربوي\العلوم النفسٌة\والنفسٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل حكومً موظف الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 49.27817429 28 58.39739184 83.757 68.949 ال ذكر 19/3/1997 علً حسٌن علً سعٌد 1

               

               

               

 مكان التمدٌم
العلوم التربوٌة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\علم النفس النمو\العلوم النفسٌة\والنفسٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل حكومًموظف  الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 10/8/1998 هدى مهند مجٌد حمٌد 1

 انثى
 
 
 
 
 
 
 

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 52.84823167 44 56.64033096 87.795 69.115 ال
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 مكان التمدٌم
العلوم التربوٌة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\لٌاس وتموٌم\العلوم النفسٌة\والنفسٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 52.27661985 38 58.39517122 89.945 72.46 ال ذكر 17/7/1991 دمحم احمد ابراهٌم علً 1

               

               

               

 مكان التمدٌم
اللغة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\االدب\االنكلٌزٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

1 
رضا عبدالمهدي عبدهللا 

 دمحم
   مرشح حسب الخطة --- 68.71812228 74 66.4544604 93.871 84.91 ال ذكر 25/2/1997

   مرشح حسب الخطة --- 64.83323629 60 66.90462328 88.845 82.316 ال انثى 24/6/1998 نب علً رضا علًزٌ 2

   غٌر مرشح --- 63.37728041 70 60.53897201 88.269 74.149 ال انثى 17/2/1995 له نجٌب شوحان خلفها 3

   غٌر مرشح --- 61.53326398 58 63.04751997 90.729 78.702 ال ذكر 27/1/1998 ار حٌدر كاظم حسنكر 4

5 
تهال احمد عبدالمدوس اب

 سالم
   غٌر مرشح --- 60.74992062 68 57.64274374 75.9 63.43 ال انثى 26/11/1993

   غٌر مرشح --- 58.98486362 52 61.9783766 88.845 76.255 ال انثى 20/9/1991 تسنٌم سلٌم دمحم ابراهٌم 6

   غٌر مرشح --- 55.9042096 68 50.72029943 89.239 62.595 ال انثى 4/10/1997 ل عباس احمد هاللرف 7

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 55.20476638 34 64.29252341 89.72 79.64 ال انثى 4/4/1993 س حمود دمحم عبد هللامٌ 8

9 
افكار عبد االمٌر عبد 

 وهاب
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 54.97343393 38 62.24776276 92.662 78.835 ال انثى 11/6/1998

10 
موج ضرغام حمٌد 

 عضٌب
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 51.62712111 42 55.75303016 89.239 68.806 ال انثى 15/1/1998
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11 
رى عماد عبد المحسن س

 محسن
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 51.38354238 38 57.11934626 86.12 68.77 ال انثى 23/8/1994

 انثى 11/3/1980 امال حسٌن علً حسٌن 12

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

5/2/2005 

   فرز ثانًغٌر مرشح  --- 51.3598785 36 57.94268357 75.31 63.4

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 51.17738541 48 52.53912201 89.405 64.923 ال انثى 24/5/1993 سجى علً سلمان حبٌب 13

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 50.76521199 44 53.66458856 89.01 66.111 ال ذكر 27/9/1991 عباس حازم ٌاسٌن حمٌد 14

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 48.9897881 40 52.84255442 84.52 62.79 ال انثى 20/11/1997 غصون عزٌز كاظم جواد 15

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 46.84785429 38 50.63979185 80.71 58.24 ال ذكر 29/1/1982 راس جواد كاظم علوانف 16

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 46.82807448 40 49.75439211 88.24 60.926 ال انثى 6/11/1987 رسل طارق صالح شهاب 17

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 45.32297893 30 51.8899699 86.122 62.475 ال ذكر 3/1/1994 اسب جابر حسن محلج 18

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 44.77995053 30 51.11421505 86.12 61.54 ال انثى 3/4/1993 سراء ضٌاء ناصر حسٌنا 19

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 44.4959599 40 46.42279985 86.306 55.976 ال انثى 31/1/1996 مرٌم حٌدر جبار خوٌن 20

21 
ٌهان حسٌن خزعل ج

 رحٌمه
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 44.42837619 32 49.75482312 92.72 63.04 ال انثى 3/1/1997

 انثى 5/11/1980 حنان نوري طه جاسم 22

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

3/4/2005 

   ثانًغٌر مرشح فرز  --- 43.75625078 30 49.65178683 89.88 61.58

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 42.76343391 28 49.09061987 95.857 63.621 ال انثى 8/8/1998 بان رائد محمود حسن 23

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 41.54694094 34 44.7813442 94.48 57.47 ال انثى 27/11/1996 ٌنا لصً عبود جمعةم 24

 18/1/1999 مالن عماد ٌاسٌن سٌد 25

 انثى
 
 
 
 

   تنحٌة --- خطا بٌانات   54.72764135 93.74 69.86 ال
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 مكان التمدٌم
اللغة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\اللغة\االنكلٌزٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 انثى 1/7/1978 اسماء دمحم شذر حسٌن 1

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

28/10/2002 

   مرشح حسب الخطة --- 63.08367549 60 64.4052507 85.82 77.353

   مرشح حسب الخطة --- 62.19527027 54 65.70752896 94.95 84.61 ال انثى 24/7/1995 ى جمال لطٌف حمٌدسر 2

 انثى 29/10/1983 مٌرا عماد دمحم علً ٌاسٌن 3

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

12/7/2011 

   غٌر مرشح --- 61.19500507 58 62.56429295 88.039 76.491

 انثى 1/1/1980 رنا دمحم جسام صالح 4

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

14/5/2005 

   غٌر مرشح --- 61.0404428 62 60.629204 86.731 73.357

   غٌر مرشح --- 61.00679151 54 64.00970216 88.269 78.4 ال انثى 8/12/1993 صفا هادي زٌدان هاشم 5

   غٌر مرشح --- 60.12616631 52 63.60880901 88.845 78.261 ال انثى 1/10/1998 زهراء حازم بحر فٌاض 6

   غٌر مرشح --- 59.52977088 54 61.89967269 90.335 77.038 ال انثى 7/3/1996 زهراء ماجد دمحم محمود 7

 انثى 29/12/1985 ى صفاء ابراهٌم علًرؤ 8

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

27/12/2007 

   غٌر مرشح --- 58.95078983 60 58.50112833 91.95 73.7

 انثى 24/6/1988 صفا احمد صبحً جمٌل 9

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

18/10/2015 

   غٌر مرشح --- 57.79623619 52 60.28033741 89.06 74.29

   غٌر مرشح --- 56.98885244 54 58.2697892 75.9 64.12 ال انثى 2/1/1995 فاطمه حٌدر ذٌاب عساف 10

   غٌر مرشح --- 56.96431892 58 56.5204556 95.857 73.25 ال انثى 5/12/1996 عاء دمحم حمزة عبودد 11
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   غٌر مرشح --- 55.57672572 50 57.96675103 89.239 71.538 ال انثى 13/1/1997 انفال خزعل رشٌد علٌوي 12

 انثى 2/3/1989 لٌه طه محمود خلٌلر 13

موظف فً وزارة 
االعمار واالسكان 
والبلدٌات واالشغال 
العامة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

11/4/2016 

   غٌر مرشح --- 53.11904194 50 54.4557742 88.62 66.882

   غٌر مرشح --- 50.25055845 58 46.92936921 90.68 58.56 ال ذكر 18/12/1987 مصطفى لاسم دمحم غرٌب 14

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 55.86960434 40 62.67086334 88.845 77.107 ال انثى 12/10/1998 اثار ثائر حسٌن عباس 15

 انثى 1/6/1991 ٌنه شهٌد نوري ساجتز 16

موظف فً جهاز االمن 
الوطنً والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

13/4/2014 

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 53.23893523 40 58.91276462 90.658 73.501

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 52.83361052 44 56.6194436 78.54 63.86 ال انثى 2/1/1995 رٌام عمار محمود عبد 17

18 
رؤى جاسم عبدالحسٌن 

 جاسم
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 51.75589105 42 55.93698721 90.68 69.8 ال انثى 15/5/1989

19 
سل دمحم شاكر محمود ر

 وصفً
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 49.28535949 44 51.55051356 95.857 66.809 ال انثى 6/6/1994

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 47.9783642 30 55.68337743 93.74 71.08 ال انثى 24/6/1997 رحمه صالح حسن فاضل 20

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 47.946688 36 53.06669714 88.06 64.89 ال انثى 30/1/1984 رح جلٌل خضٌر عباسف 21

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 45.40462566 26 53.7208938 90.335 66.859 ال ذكر 5/8/1976 رٌاض سالم لباج دمحم 22

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 43.36842036 22 52.52631481 93.74 67.05 ال انثى 19/6/1997 جى مشتاق طالب هاشمس 23

24 
ورس نبٌل عبد الكاظم ن

 مجٌد
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 42.60218103 28 48.86025861 89.405 60.377 ال انثى 23/6/1992

25 
زهراء عادل حسونً 

 محسن
11/3/1998 

 انثى
 
 

 

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 39.34011555 24 45.91445079 89.239 56.664 ال
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 مكان التمدٌم
طرائك \اللغة االنكلٌزٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

1 
فاطمة مصطفى مسعود 

 دمحم
   مرشح حسب الخطة --- 60.75938588 54 63.65626554 90.08 79.07 ال انثى 5/11/1987

   مرشح حسب الخطة --- 60.35428615 60 60.50612308 89.234 74.669 ال انثى 7/10/1993 نب سهٌل نجم عبدزٌ 2

 ذكر 2/11/1979 ام دمحم عبد جبرصد 3

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

6/11/2006 

   غٌر مرشح --- 58.65854928 58 58.94078468 78.79 66.63

4 
عوف عبدالرحمن عبد 

 جادر
   غٌر مرشح --- 56.00512582 50 58.57875118 91.676 73.647 ال ذكر 1/9/1993

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 53.42896226 36 60.89851752 90.335 75.792 ال انثى 15/8/1977 ى خمٌس حمٌد محمودمن 5

6 
ضحى عبد الحسٌن جواد 

 كاظم
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 52.99846902 48 55.14067003 90.335 68.626 ال انثى 15/5/1995

 انثى 3/7/1977 منى داود حسن حمود 7

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

18/9/2000 

   فرز ثانً غٌر مرشح --- 52.83562391 44 56.62231986 85.63 67.9

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 52.4596148 44 56.085164 90.182 69.72 ال انثى 1/1/1989 هدى حمزه سلمان دمحم 8

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 49.85533153 44 52.36475933 94.776 67.345 ال انثى 12/2/1990 االء دمحم فهد عبد علً 9

10 
وراء احمد محسن ح

 صٌهود
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 49.53206001 44 51.90294287 88.703 63.788 ال انثى 24/11/1997

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 48.51069264 40 52.15813234 88.56 64.03 ال انثى 24/11/1990 ٌنب ناجً عبٌد ثامرز 11

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 47.89524599 38 52.1360657 88.269 63.857 ال انثى 14/4/1995 رسل علً مكاوي حسٌن 12

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 47.60672068 36 52.58102954 94.46 67.47 ال انثى 16/9/1998 ٌبه فارس كاظم دمحمط 13

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 47.02894357 24 56.89849081 87.04 69.014 ال انثى 6/2/1993 نور سعدي لاسم علً 14

 22/12/1983 غسك جبار لاسم فرج 15
 انثى
 

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 44.0660798 40 45.80868543 91.95 57.71 ال
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   غٌر مرشح فرز ثانً --- 43.26189578 26 50.65985112 83.79 59.83 ال انثى 26/2/1995 عاء جمعه عبد فرحاند 16

17 
اسراء عادل اسماعٌل 

 جعفر
 انثى 30/9/1985

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

11/11/2008 

   مرشح فرز ثانًغٌر  --- 42.16169798 26 49.08813997 84.77 58.45

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 39.01552574 16 48.87932248 95.365 63.127 ال انثى 30/7/1996 زٌنب عامر محً هاشم 18

               

               

               

 مكان التمدٌم
اللغة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \دكتوراه\االدب\العربٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 النسبً المعدل
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 66.6848 42   87.24 77.264 ال ذكر 11/4/1976 عالء هاشم عبدهللا طاهر 1

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- no   30 59.1935 71.705 ال ذكر 14/11/1979 تاق طالب هاشم داخلمش 2

               

               

               

 مكان التمدٌم
اللغة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\االدب\العربٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 النسبً المعدل
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة --- 58.91421425 62 57.59173464 88.619 70.733 ال انثى 30/1/1997 اسراء محسن حاتم خلف 1
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 انثى 29/3/1977 عام احمد شنان عكربان 2

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

16/9/2000 

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 51.75298918 36 58.50427026 85.27 69.95

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 50.37548579 34 57.39355113 91.83 72.24 ال انثى 17/10/1986 ٌل خلف حاجم فلٌحهد 3

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 46.8069528 40 49.72421828 87.245 60.411 ال انثى 12/3/1997 نب محسن خلف شمامزٌ 4

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 44.4104444 36 48.01492057 86.55 58.01 ال ذكر 7/6/1979 غام حسن دمحم خوٌفضر 5

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 44.34657077 40 46.20938681 92.41 58.414 ال انثى 9/4/1989 منار لحطان احمد سوٌف 6

               

               

               

 مكان التمدٌم
اللغة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \دكتوراه\اللغة\العربٌة
 2 النفمة الخاصة المبوللناة 

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

     االء صالح عبٌد ناصر 1
موظف فً وزارة التربٌة 

 العرالٌة
 حسب الخطةمرشح    76.3674 60     83.382

تمدٌم 
 ورلً

2 
تحرٌر لاسم سعدون 

 ماضً
18/1/1988 

 انثى
 
 
 
 
 
 
 

موظف فً محافظة بغداد 
والمباشرة بعد آخر 

 2/6/2021شهادة فً 
82.882 no   52 76.3674 --- مرشح حسب الخطة   
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 مكان التمدٌم
اللغة \كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\اللغة\العربٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 النسبً المعدل
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة --- 67.02565607 68 66.60808009 90.774 83.175 ال ذكر 1/7/1970 خالد حمٌد حمزة عٌدان 1

 ذكر 6/12/1978 ار ثامر هزبر دٌمًعم 2

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

7/3/2005 

   مرشح حسب الخطة --- 63.47764282 72 59.82520403 87.24 72.68

   غٌر مرشح --- 55.15107739 64 51.35868199 93.127 65.267 ال انثى 6/3/1993 ٌل مثنى صالح حمٌدهد 3

               

               

               

 مكان التمدٌم
طرائك \اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\تدرٌس اللغة العربٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
الطالب  معدل

 االول
 المعدل النسبً

درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 انثى 31/1/1981 فاتن كاظم رضا عبد 1

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

27/4/2005 

   مرشح حسب الخطة --- 72.94008724 84 68.20012463 76.225 75.28

2 
ماء جوالن حسن اس

 مظلوم
   مرشح حسب الخطة --- 66.92680455 90 57.03829221 87.54 69.46 ال انثى 16/12/1991

 انثى 15/1/1979 ماء شهاب احمد دمحمشٌ 3

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

11/3/2001 

   غٌر مرشح --- 54.54872927 50 56.49818467 91.557 70.968
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 ذكر 29/1/1980 عمر ناٌل حمد عبٌد 4

موظف فً وزارة التربٌة 
العرالٌة والمباشرة بعد 
آخر شهادة فً 

17/4/2005 

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 51.31796083 42 55.31137262 86.04 66.55

               

               

               

 مكان التمدٌم
طرائك \اللغة الكردٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\تدرٌس اللغة الكردٌة
 2 النفمة الخاصة لناة المبول

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة --- 54.12937803 66 49.04196862 85.408 58.703 ال انثى 17/11/1993 تغرٌد اكرم لاسم دمحم 1

   مرشح حسب الخطة فرز ثانً --- 54.91022046 36 63.01460066 88.02 77.03 ال ذكر 1/10/1986 لو نجاة صالح دمحمهد 2

3 
تً عبدالحمٌد اش

 عبدالمجٌد حبٌب
   غٌر مرشح فرز ثانً --- 46.95756266 34 52.51080379 88.02 64.19 ال انثى 1/2/1988

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 46.73276282 24 56.47537546 85.569 67.69 ال ذكر 30/11/1990 اس داخل عبٌس راشدعب 4

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 46.18886643 36 50.55552348 87.533 61.562 ال انثى 30/7/1993 اء استبرق سلمان رشٌدبر 5

 انثى 6/1/1998 تبارن رعد علً رشٌد 6

 ال
 
 
 
 
 
 

 
 

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 41.61134176 28 47.44477394 86.04 57.085
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 2 النفمة الخاصة لناة المبول \دكتوراه\علوم المران\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 ذكر 14/10/1982 حٌدر سامً عبد عباس 1

موظف فً وزارة التعلٌم 
العالً والبحث العلمً 
والمباشرة بعد آخر 

 3/12/2008شهادة فً 

86.777 no   44 77.9439 --- ًمرشح حسب الخطة فرز ثان   

               

               

               

 2 النفمة الخاصة لناة المبول \ماجستٌر\علوم المران\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

               

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 
 االول

 المعدل النسبً
درجة 
االمتحان 
 التنافسً

   المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

   مرشح حسب الخطة --- 62.78723109 60 63.9817587 88.099 78.261 ال ذكر 5/7/1994 احمد عبدهللا شبٌب عاكول 1

   مرشح حسب الخطة --- 56.72165576 54 57.88807965 91.46 72.661 ال انثى 20/10/1988 ا اجمٌع انبٌت لعٌبًمه 2

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 50.90404163 40 55.57720232 82.64 65 ال ذكر 10/3/1996 مد عباس خلٌف ساجتاح 3

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 48.04161209 32 54.9165887 91.058 68.723 ال انثى 1/1/1998 مٌالد عزت عبد هللا هادي 4

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 44.50621622 32 49.86602317 93.954 63.753 ال انثى 20/5/1985 ام عباس زغٌر حمٌديوئ 5

   غٌر مرشح فرز ثانً --- 43.71631366 26 51.30901951 88.099 62.76 ال ذكر 14/5/1995 امٌر موفك جاسم عباس 6

 


