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 المبول العام لناة المبول \دكتوراه\اسالمً\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

 انثى 1/7/1971 منتهى سالم شنٌور كطن 1

موظف فً دٌوان الولف 
الشٌعً والمباشرة بعد 

آخر شهادة فً 
02/1/0213 

84.81 no   64 80.567 حجب ذوي الشهداء 

 ذكر 6/3/1976 فائز كاظم جواد خلٌفه 2

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

10/11/0202 

80.611 no   64 77.6277 --- حجب 

 غٌر مرشح --- 76.1383 70   89.647 78.769 ال ذكر 10/11/1983 دمحم لاسم هادي فرج 3

 غٌر مرشح --- no   64 75.4135 80.305 ال انثى 15/6/1994 سحر علً عبد االمٌر حسٌن 4

 انثى 10/9/1969 منتهى عبد بٌره صالح 5

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

11/10/0211 

 حجب ذوي الشهداء 69.4385 52   89.32 74.055

 ذكر 18/10/1976 ضٌاء رزاق خالوي بشٌر 6

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

10/3/0211 

82.314 no   48 72.0198 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 ذكر 20/9/1982 جاسم رحٌم لاسم جري 7

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/0/0212 

75.611 87.291   40 64.9277 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 25/3/1976 شروق مجٌد محٌبس خلف 8

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/10/0212 

77.741 no   34 64.6187 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\اسالمً\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

 --- 64.2071382 56 67.72448314 90.151 84.169 ال انثى 8/3/1992 نور حسن جلوب عاصً 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 59.90467393 50 64.14953419 90.151 79.726 ال انثى 1/2/1997 رنا ٌوسف ناصر جبار 2

 غٌر مرشح --- 59.09933666 58 59.57048094 85.602 71.419 ال ذكر 9/6/1997 دمحم خالد عبد الرحمن ٌوسف 3

 غٌر مرشح --- 56.46953899 50 59.24219856 90.023 73.555 ال انثى 21/4/1988 انوار بدر عبدالرضا راهً 4

 --- 58.64737575 48 63.21053679 90.151 78.559 ال انثى 22/10/1997 زهراء صباح حسن عبدعون 5
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 58.49292912 46 63.84704159 83.558 75.257 ال ذكر 1/1/1983 احمد شكر احمد ناصر 6
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

7 
ضحى اسامة عبدالمنعم 

 عبدالجبار
 --- 53.36633495 46 56.52333565 86.46 68.24 ال انثى 15/1/1997

غٌر مرشح فرز 
 ثانً

مرشح خارج  ذوي الشهداء 52.86314812 44 56.66164017 85.79 68.036 ال انثى 15/2/1995 رفاء عبد الستار كرٌم حنش 8
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 الخطة فرز ثانً

 --- 50.47087396 26 60.95839137 90.151 75.76 ال انثى 21/10/1998 زٌنب عنٌد سوٌل خلف 9
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 49.95948178 32 57.65640254 87.93 70.43 ال انثى 25/1/1992 هدٌر عدنان جواد كاظم 10
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 44.57415282 24 53.39164689 87.65 65.076 ال انثى 13/1/1988 حسناء فالح دمحم حسن علً 11
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

              

              

              

 المبول العام 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

 --- no   54 72.5885 80.555 ال انثى 3/2/1994 نسرٌن خضٌر كاطع سعٌد 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- no   50 72.5666 82.238 ال انثى 2/8/1975 االء خلٌل ابراهٌم حمندي 2

 --- no   42 71.3027 83.861 ال انثى 11/4/1993 غفران علً كرٌم راضً 3
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- no   44 68.7499 79.357 ال انثى 21/9/1990 اخالص دلف حمزه محمود 4
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 24/7/1980 اسماعٌل عبٌد حمكً غاوي 5

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

11/10/0213 

75.222 no   48 67.0554 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 64.9876 34   86.734 78.268 ال ذكر 1/10/1985 حسٌن دمحم عبدالحسن كمر 6
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- no   30 61.7527 75.361 ال انثى 1/7/1994 شهد دمحم نزار دمحم 7
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\حدٌث\التارٌخ\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\ التمدٌم مكان

              

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 

 االول
 المعدل النسبً

درجة 
االمتحان 
 التنافسً

 المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 --- 71.71917178 80 68.1702454 90.151 84.723 ال انثى 21/7/1998 اٌات فوزي غضٌب راضً 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 69.31826958 70 69.0260994 89.461 85.333 ال انثى 9/11/1997 سجى طاهر احمد ساجت 2

 غٌر مرشح --- 67.9281004 68 67.89728629 85.602 81.402 ال انثى 12/12/1995 شٌماء عدنان دمحمعلً دمحم 3

 غٌر مرشح --- 65.28957361 62 66.69939087 90.151 82.895 ال انثى 3/5/1985 اسماء زاٌر سلمان حمٌدي 4

 غٌر مرشح --- 64.02070658 56 67.45815226 90.151 83.838 ال انثى 24/11/1997 دالٌا عبد الحسٌن عباس جرٌت 5

 غٌر مرشح --- 63.78659679 66 62.83799541 90.151 78.096 ال انثى 16/4/1998 خضٌر عبٌس عبٌدزهراء  6

 غٌر مرشح --- 60.99866236 58 62.28380337 85.602 74.672 ال انثى 27/1/1998 فاطمه الزهراء حسٌن حسن درب 7

 غٌر مرشح --- 57.96854935 62 56.24078479 84.29 66.7 ال انثى 1/4/1992 هٌفاء بدر جلوب صادج 8

 ذوي الشهداء 57.93792895 50 61.3398985 86.624 74.153 ال انثى 28/12/1982 شٌماء زامل حنون حسٌن 9
مرشح خارج 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 56.77716807 52 58.82452582 90.151 73.108 ال ذكر 2/4/1997 عبدهللا فراس عبدالمادر عبدهللا 10

 انثى 8/8/1967 نجم عبد هللاانوار احمد  11

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

12/0/1330 

 تعوٌض متضررٌن 53.81603512 50 55.45147874 86.56 67
مرشح خارج 

 الخطة

 --- 61.01860568 48 66.59800812 90.151 82.769 ال انثى 11/1/1999 حوراء حسام حسٌن عودة 12
مرشح فرز غٌر 

 ثانً

 --- 60.65015107 44 67.7859301 89.91 84.09 ال ذكر 23/5/1996 علً االكبر ستار جبار رحٌل 13
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 58.81083136 30 71.15833051 87.431 86.58 ال انثى 6/8/1998 ساره ماهر حامد ابراهٌم 14
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 --- 57.86261692 44 63.80373846 89.91 79.15 ال انثى 21/11/1995 مٌس دمحم حسن خزام 15
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 56.87212043 36 65.8173149 83.672 77.654 ال انثى 4/10/1995 هاجر دمحم جار هللا حسن 16
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 20/3/1982 علً احمٌد جبر زفر 17

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

02/12/0222 

 ذوي شهداء الحشد 56.71232299 38 64.73188998 89.26 79.9
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 --- 56.25118306 44 61.50169009 91.704 77.338 ال ذكر 20/8/1997 حٌدر صالح عبد موسى 18
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 56.23434634 36 64.90620906 85.602 77.816 ال انثى 17/7/1997 نور الهدى دمحم علً عبد 19
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 54.54076269 44 59.05823241 83.287 69.453 ال انثى 22/1/1979 كوثر خٌر هللا حمودي عبد هللا 20
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 54.1930965 38 61.13299499 90.151 75.977 ال انثى 12/1/1997 علٌاء حسن عباس شكر 21
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 53.62635304 40 59.46621863 85.602 71.294 ال انثى 28/2/1994 رسل هادي رسول عباس 22
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.55387833 28 63.07696904 90.151 78.393 ال ذكر 28/9/1997 احمد ناهض حسن عاصً 23
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 51.64166282 30 60.91666117 84.15 72.161 ال انثى 9/12/1994 فلحً حسٌنسحاب كاظم  24
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 49.27439793 32 56.67771132 89.91 70.31 ال انثى 7/8/1996 دعاء لبٌب سلمان هادي 25
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 19/5/1981 انتصار موسى بالسم داغر 26

وزارة موظف فً 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/0/0222 

 تعوٌض متضررٌن 48.9654395 36 54.52205643 86.624 65.911
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 47.6712521 30 55.24464586 85.56 66.21 ال انثى 12/1/1991 فاطمه سالم عبٌد حمود 27
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 46.22631606 26 54.89473723 90.151 68.224 ال انثى 30/3/1996 دمحم علٌجمكارم عبد الجلٌل  28
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 --- 44.29124352 20 54.70177645 93.189 69.547 ال انثى 1/9/1998 زٌنب ابراهٌم سالم عوفً 29
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \دكتوراه\بشرٌة\الجغرافٌة\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 8/2/1988 سجاد مهدي مطرود جبار 1

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/3/0213 

86.55 no   68 80.985 --- 
مرشح حسب 

 الخطة

 انثى 12/9/1989 سارة دمحم عباس عبد 2

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

11/11/0202 

82.444 no   70 78.7108 --- غٌر مرشح 

 انثى 29/6/1985 نضال فالح شرٌف دمحم 3

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/1/0202 

80.055 no   58 73.4385 --- غٌر مرشح 

 غٌر مرشح --- no   52 73.4277 82.611 ال انثى 11/1/1983 رنا سمٌر خلٌفه مطر 4
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 ذكر 16/1/1983 كاظم خضر عبدالواحد مجٌد 5

موظف فً دٌوان الولف 
الشٌعً والمباشرة بعد 

آخر شهادة فً 
02/1/0202 

86.5 76.89   46 74.35 
ذوي االعالة 

 واالحتٌاجات الخاصة
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 --- no   42 71.5162 84.166 ال انثى 24/4/1995 ٌمامه عدنان حسٌن علوان 6
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- no   40 70.9554 84.222 ال انثى 23/8/1990 نرجس لاسم كرٌم حبٌب 7
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- no   38 67.6912 80.416 ال انثى 1/2/1994 نور نجم عبداالمام جابر 8
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 2/1/1988 انور كاظم خلف محسن 9

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

12/0/0201 

78.444 no   42 67.5108 ذوي الشهداء 
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 ذكر 12/2/1982 دمحم كامل غٌث ساجت 10

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/11/0202 

83.166 no   30 67.2162 --- 
فرز غٌر مرشح 

 ثانً

 --- no   28 66.983 83.69 ال انثى 22/2/1984 لمٌاء حمٌد عبد هللا حمد 11
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 9/8/1990 وئام مؤٌد عبد الرزاق عباس 12

 انثى
 
 
 

 --- no   40 64.5 75 ال
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\بشرٌة\الجغرافٌة\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

 --- 63.86205304 66 62.94579006 81.906 73.154 ال انثى 16/9/1997 مٌدٌه علً عبدالرحمن لاسم 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 63.80950866 56 67.15644094 88.04 82.106 ال انثى 22/6/1990 االء محمود احمد ٌاسٌن 2

 تعوٌض متضررٌن 63.15526225 60 64.5075175 81.906 74.969 ال انثى 22/3/1999 سارة صبٌح عبد علً كاظم 3
مرشح خارج 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 61.02199947 50 65.74571353 81.906 76.408 ال انثى 3/11/1996 رؤى سعٌد كشمر كزار 4

 غٌر مرشح --- 59.50277761 58 60.14682515 82.215 70.088 ال انثى 14/1/1996 مرٌم دمحم صبري منشد 5

 غٌر مرشح --- 58.86168571 56 60.08812245 85.73 72.115 ال انثى 16/10/1995 فؤاد كامل حسٌنعذراء  6

 غٌر مرشح --- 57.97546935 50 61.39352764 81.906 71.35 ال انثى 9/6/1998 زٌنب علً محسن غضبان 7

 ذكر 14/11/1980 خالد سلٌم عباس عبد هللا 8

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/11/0222 

 غٌر مرشح --- 57.78474251 50 61.12106073 86.894 74.049

 غٌر مرشح --- 56.57431389 54 57.67759128 79.232 65.464 ال ذكر 14/5/1992 سٌف علً عبد الرضا عاصً 9

 غٌر مرشح --- 55.38891145 50 57.69844492 92.6 73.04 ال ذكر 2/1/1991 حسٌن راضً عباس كاظم 10

 غٌر مرشح --- 55.11862234 50 57.31231763 82.215 66.785 ال انثى 26/5/1992 فاتن عدنان عبد ناٌف 11

 8/5/1979 رعد جاسم غالم معن 12

 ذكر
 
 
 
 
 
 
 

 

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/0/0223 

 تعوٌض متضررٌن 54.10091914 56 53.28702735 88.49 65.38
مرشح تدوٌر  

 ممعد ذوي شهداء 
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 تعوٌض متضررٌن 50.51975523 56 48.1710789 88.994 59.336 ال ذكر 18/7/1991 جعفر عبد المهدي سلمان موسى 13
مرشح تدوٌر  

ممعد ذوي شهداء 
 الحشد

 --- 62.80959247 48 69.15656067 81.906 80.372 ال انثى 6/1/1998 هدٌل صالح اسماعٌل علً 14
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 55.05381788 44 59.7911684 85.63 71.7 ال انثى 28/3/1996 زهراء اكرم هالل عبد 15
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

16 
سداد عبدالرزاق عبدالوهاب 

 مهدي
 --- 53.83691291 40 59.76701844 85.828 71.787 ال انثى 24/2/1997

فرز غٌر مرشح 
 ثانً

 --- 53.72805198 42 58.75435997 87.082 71.289 ال انثى 1/7/1990 نور شاكر دمحم حمد 17
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 53.00762896 48 55.15375566 85.73 66.193 ال ذكر 10/10/1991 حسام كرٌم شناوه علٌوي 18
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 2/9/1980 مٌسره خلف مشتت عرٌبً 19

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

03/3/0222 

 تعوٌض متضررٌن 52.97180122 44 56.81685889 80.36 65.142
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.88940739 42 57.55629627 85.63 69.02 ال انثى 27/2/1996 مرٌم سامً صالح لطٌف 20
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.50578937 44 56.15112767 85.73 67.39 ال انثى 9/1/1981 نور غسان علوان سلمان 21
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.39388851 36 59.41984073 85.828 71.37 ال انثى 6/8/1993 اثمار سعدون طه اسماعٌل 22
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.38763594 34 60.26805134 81.906 70.042 ال ذكر 24/12/1981 علً عدنان مطر جاسم 23
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 50.11262443 46 51.87517775 85.828 62.308 ال ذكر 18/6/1988 عباده جندي خلف علً 24
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 49.63007238 46 51.18581768 85.828 61.48 ال ذكر 4/2/1990 مهند كرٌم سعٌد دمحم 25
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 45.99320919 38 49.41887027 88.994 60.873 ال انثى 13/2/1990 نغم فاروق عباس علً 26
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 14/11/1987 سهام جاسم دمحم سلمان 27

 ال
 
 
 

 تعوٌض متضررٌن 45.85080321 36 50.07257602 86.157 60.304
فرز  غٌر مرشح
 ثانً
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 المبول العام لناة المبول \دكتوراه\طبٌعٌة\الجغرافٌة\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

 انثى 28/10/1978 هدٌل دمحم كرٌم مهدي 1

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

02/2/0202 

82.611 no   76 80.6277 --- 
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- no   56 73.15 80.5 ال ذكر 15/5/1992 حسٌن خلٌفه عبد حسٌن 2

 ذكر 1/7/1976 حسٌن ظاهر عبادي علٌوي 3

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
 1/1/0213شهادة فً 

78.555 no   50 69.9885 تعوٌض متضررٌن 
مرشح خارج 

 الخطة

 غٌر مرشح --- no   52 68.8385 76.055 ال انثى 12/9/1984 وسن جمٌل عامر عبدربه 4

 --- no   40 70.9162 84.166 ال انثى 5/1/1996 رغد مزهر عبد الحمٌد دمحم 5
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 21/11/1983 زٌنب علً عبد الحسٌن طه 6

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

03/3/0202 

80.5 no   48 70.75 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- no   42 65.3135 75.305 ال انثى 12/5/1991 غفران جعفر اسماعٌل لربان 7
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 ذكر 3/12/1978 سعد حسونً جبر عبد 8

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/1/0213 

75.166 no   32 62.2162 تعوٌض متضررٌن 
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ممعد ذوي 
 الشهداء

 --- no   28 60.9777 75.111 ال انثى 27/11/1993 هدى مظهر عبد الكرٌم معروف 9
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\طبٌعٌة\الجغرافٌة\رشدكلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن \جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

              

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 

 االول
 المعدل النسبً

درجة 
االمتحان 
 التنافسً

 المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 --- 72.13355 56 70.4765 81.906 81.906 ال انثى 4/8/1998 طٌبه خالد عبد ثوٌنً 1
مرشح حسب 

 الخطة

2 
تماره عبد الرحمن اسماعٌل 

 خلٌل
 تعوٌض متضررٌن 69.91418434 80 65.59169192 81.906 76.229 ال انثى 7/1/1998

مرشح خارج 
 الخطة

 غٌر مرشح --- 63.33974031 54 67.34248616 85.828 80.886 ال ذكر 1/7/1981 رعد عٌفان هاٌس هتٌمً 3

 تعوٌض متضررٌن 56.47141739 56 56.67345342 79.469 64.462 ال ذكر 7/8/1979 حازم عبد الرحمن دمحم سلطان 4
مرشح تدوٌر  

ممعد ذوي 
 الشهداء

 انثى 1/5/1986 لمٌاء عبدهللا عطٌه سالم 5

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

1/10/0210 

 تعوٌض متضررٌن 56.10055945 60 54.42937064 87.231 66.12
مرشح تدوٌر  

ممعد ذوي 
 الشهداء الحشد

 6/5/1996 عبدهللا عماد عبدهللا خضر 6
 ذكر
 
 

 --- 59.0055026 42 66.29357514 80.539 76.128 ال
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 --- 57.58025785 48 61.68608264 81.906 71.69 ال انثى 4/7/1997 كوثر نذٌر حبٌب سبتً 7
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 55.1116153 46 59.01659329 85.73 70.829 ال انثى 17/1/1995 فاطمه محسن مظلوم جبر 8
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 12/3/1980 سالم رحٌم دمحم سرحان 9

موظف فً محافظة بغداد 
والمباشرة بعد آخر 

شهادة فً 
10/11/0221 

66.849 87.166 55.05804997 48 52.94063498 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.5547488 40 57.93535543 81.906 67.331 ال انثى 7/5/1995 لمى مؤٌد حمٌد علوان 10
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.45695493 40 57.79564991 79.05 65.49 ال انثى 14/9/1990 سجى جٌاد مطر بدوي 11
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 52.27492168 36 59.24988811 85.065 70.722 ال انثى 9/7/1983 ٌسرى جبار دمحم جسام 12
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تنحٌة --- خطا بٌانات   57.01667514 86.157 68.667 ال ذكر 1/8/1989 علً حامد عباس دمحم 13

14 
فرح عبد الكرٌم عبد الحسٌن 

 كاظم
 تنحٌة --- خطا بٌانات   56.63356576 85.73 67.969 ال انثى 7/5/1996

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \دكتوراه\طرائك تدرٌس الجغرافٌة\الجغرافٌة\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 1/7/1973 علً عبد سالم فرحان 1

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

02/12/0202 

85.472 no   78 83.2304 --- 
حسب مرشح 

 الخطة
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 انثى 18/5/1981 خلود كاظم جواد مهنا 2

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

12/11/0202 

86.611 no   74 82.8277 تعوٌض متضررٌن 
مرشح خارج 

 الخطة

 انثى 25/1/1973 شذى اسماعٌل لاسم احمد 3

موظف فً وزارة الثمافة 
العرالٌة والمباشرة بعد 

آخر شهادة فً 
1/10/0221 

83.379 no   64 77.5653 --- غٌر مرشح 

 انثى 1/1/1973 انعام حمد حسن سلمان 4

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

11/1/0211 

82.72 no   54 74.104 --- غٌر مرشح 

 ذكر 22/10/1977 اٌاد كاظم حسٌن راشد 5

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/2/0212 

78.853 no   62 73.7971 --- غٌر مرشح 

 ذكر 1/7/1983 عالء حمود صالح رغٌف 6

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/2/0212 

78.944 no   60 73.2608 تعوٌض متضررٌن 
 مرشح تتدوٌر 

ممعد ذوي شهداء 
 الحشد

 غٌر مرشح --- no   54 72.3554 80.222 ال انثى 1/2/1993 دعاء رحٌم عوده خالطً 7

 غٌر مرشح --- no   54 71.7135 79.305 ال انثى 10/4/1995 حنٌن حمٌد مظلوم خلٌل 8
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 غٌر مرشح --- no   50 70.9062 79.866 ال ذكر 10/4/1983 عباس نجم كٌطان حبٌب 9

 انثى 23/8/1988 اٌمان جعفر عزٌز فرج 10

موظف فً وزارة التعلٌم 
العالً والبحث العلمً 
والمباشرة بعد آخر 

شهادة فً 
03/4/0213 

73.666 no   52 69.1662 ذوي الشهداء 
مرشح خارج 

 الخطة

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\طرائك تدرٌس الجغرافٌة\الجغرافٌة\التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشدكلٌة \جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

              

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 

 االول
 المعدل النسبً

درجة 
االمتحان 
 التنافسً

 المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 تعوٌض متضررٌن 58.56466297 56 59.66380425 88.71 73.33 ال انثى 14/8/1983 فضٌل دمحمٌسرى ممدوح  1
مرشح خارج 

 الخطة

 --- 58.38184465 50 61.97406379 85.356 74.151 ال انثى 31/8/1990 مهى فاضل فواز ابراهٌم 2
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 56.06433465 50 58.66333522 88.39 71.92 ال انثى 12/8/1989 خدٌجه حسن دلف حسن 3

 انثى 1/2/1977 نجالء دمحم حسٌن جبار 4

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

1/11/0222 

75.73 81.6 65.33568627 46 59.53498039 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 57.67968157 46 62.68525938 83.907 74.105 ال انثى 15/5/1986 فاطمه عٌسى جبر مطشر 5
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

     دمحم خلٌفة حردان كسار 4
موظف فً وزارة 

 التربٌة
70.827 83.331 60.20413 42 54.7429   

غٌر مرشح فرز 
 ثانً
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 ذكر 1/1/1985 مالن بزون لفته عوده 6

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/0/0214 

 تعوٌض متضررٌن 50.94447915 42 54.77782736 81.534 63.456
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ذوي 
 شهداء 

 تعوٌض متضررٌن 49.17509706 36 54.82156722 80.03 62.67 ال انثى 12/1/1989 سماح دمحم حسن شمخً 7
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ذوي 
 شهداء الحشد

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\ادارة تربوٌة\العلوم التربوٌة\العلوم التربوٌة والنفسٌة\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

 --- 63.25197865 56 66.3599695 91.71 83.451 ال انثى 5/9/1998 براء هانً حسٌن علً 1
مرشح حسب 

 الخطة

 --- 56.2594246 48 59.799178 86.771 72.376 ال انثى 11/4/1995 شهد ٌونس عبد الحسن جبار 2
مرشح فرز غٌر 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 52.71589605 38 59.02270864 87.17 71.665 ال انثى 1/8/1991 رسل كرٌم صابر حسٌن 3
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 تعوٌض متضررٌن 45.77341059 36 49.96201513 89.87 61.96 ال انثى 12/9/1989 حراء عبدالحسٌن مناتً شافً 4
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ذوي 
 الشهداء

 انثى 27/10/1996 ساره عواد صالح مهدي 5

 ال
 
 
 

 تعوٌض متضررٌن 42.44565674 24 50.3509382 90.53 62.758
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ذوي 
 الشهداء الحشد
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 المبول العام لناة المبول \دكتوراه\مناهج وطرائك تدرٌس\العلوم التربوٌة\العلوم التربوٌة والنفسٌة\التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشدكلٌة \جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

              

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 

 االول
 المعدل النسبً

درجة 
االمتحان 
 التنافسً

 المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 --- no   58 76.7831 84.833 ال انثى 20/5/1995 زٌنب دمحم صابر سلطان 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- no   66 74.7689 78.527 ال انثى 8/8/1992 نسرٌن ناصر خلف محسن 2

 غٌر مرشح --- no   54 73.5412 81.916 ال انثى 11/12/1971 ضوٌة عذاب جنانً شخناب 3

 غٌر مرشح --- 73.2162 64   86.25 77.166 ال انثى 31/7/1988 دموع فخري حسن سهول 4

 انثى 20/8/1980 خمائل رضا عبد ظاهر 5

موظف فً مجلس 
محافظة واسط 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/10/0221 

 غٌر مرشح --- 72.8412 54   83.115 80.916

 غٌر مرشح --- no   52 70.0831 77.833 ال انثى 6/1/1989 سماء جلوب علً خلف 6

 غٌر مرشح --- no   54 70.0608 76.944 ال انثى 18/4/1990 ساره سلمان عبد ثامر 7

 ذوي الشهداء no   48 68.0081 76.583 ال انثى 8/12/1992 انعام لصً مصطفى لطٌف 8
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 no   48 65.9081 73.583 ال انثى 27/8/1989 اسٌا مؤٌد عبد المادر محمود 9
ذوي االعالة 

 واالحتٌاجات الخاصة
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 انثى 4/5/1989 براء جوده كرٌم رهٌف 10

موظف فً وزارة العدل 
العرالٌة والمباشرة بعد 

آخر شهادة فً 
0/1/0211 

 
 
 

80.941 no     
درجة التنافسً 

 غٌر صحٌحة
 تنحٌة ---
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 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\مناهج وطرائك تدرٌس\العلوم التربوٌة\العلوم التربوٌة والنفسٌة\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

 --- 74.57672151 98 64.53817359 91.71 81.16 ال ذكر 24/1/1999 سعد ابراهٌم خنجر احمد 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 67.08407783 80 61.54868262 90.53 76.715 ال انثى 15/5/1978 اسٌل جاسم صالح عكوب 2

 غٌر مرشح --- 65.60740909 86 56.86772727 88 69.505 ال انثى 8/11/1993 رٌم جمال عبدالجلٌل غفوري 3

 غٌر مرشح --- 64.70000117 74 60.71428739 90.53 75.675 ال انثى 15/9/1996 رواء شاكر محسن فارس 4

 غٌر مرشح --- 64.11937975 72 60.74197107 87.795 74.12 ال انثى 23/1/1999 هدٌر منعم طه محمود 5

 غٌر مرشح --- 58.92752008 66 55.89645725 90.53 69.67 ال انثى 19/2/1997 صفا عبدالكرٌم داشر شاٌع 6

 غٌر مرشح --- 58.34965643 58 58.49950918 87.1 70.99 ال انثى 1/4/1984 اخالص علً عبد الكاظم دمحم 7

 غٌر مرشح --- 58.19481346 60 57.42116209 91.71 72.21 ال ذكر 22/11/1996 حمٌد صالح ابراهٌممحمود  8

 غٌر مرشح --- 57.47969806 60 56.39956866 87.17 68.48 ال ذكر 5/1/1997 مصطفى احمد علً دمحم 9

 تعوٌض متضررٌن 56.34809401 56 56.49727715 88.345 69.24 ال انثى 27/10/1991 نور جبار هداد جابر 10
مرشح خارج 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 54.0871043 50 55.83872042 91.71 70.22 ال انثى 27/11/1997 فرلد حسٌن عمران موسى 11

 انثى 18/12/1986 رغدة غسان حمودي دمحم حسٌن 12

موظف فً محافظة بغداد 
والمباشرة بعد آخر 

شهادة فً 
13/4/0210 

73.134 93.73 57.2966228 48 54.50763596 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 53.76057999 42 58.80082856 91.71 73.945 ال ذكر 1/7/1997 دمحم طارق ابراهٌم احمد 13
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ممعد ذوي 
 الشهداء

 تعوٌض متضررٌن 52.12904363 36 59.0414909 87.795 72.045 ال انثى 14/3/1997 رنده اسماعٌل حسن عباس 14
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ممعد ذوي 
 الشهداء الحشد
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 مكان التمدٌم
ارشاد نفسً وتوجٌه \العلوم النفسٌة\العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\

 \ماجستٌر\تربوي
 المبول العام لناة المبول

              

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 

 االول
 المعدل النسبً

درجة 
االمتحان 
 التنافسً

 المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 --- 67.44906081 64 68.92722973 92.5 87.19 ال انثى 24/9/1997 اٌات خلٌل سالم بطاط 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 63.59105219 56 66.84436027 87.17 81.162 ال انثى 4/7/1997 هاجر دعٌر وهٌم شٌال 2

 غٌر مرشح --- 62.09048148 58 63.84354497 90.29 79.43 ال انثى 16/5/1996 زٌنب حسٌن داود سلمان 3

 غٌر مرشح --- 60.69487184 64 59.27838835 90.245 73.725 ال انثى 13/4/1996 ختام عباس فاضل روضان 4

 غٌر مرشح --- 59.64142106 54 62.05917294 90.29 77.21 ال انثى 8/2/1998 حوراء دمحم خرٌبط حاجم 5

 ذكر 15/11/1982 مهند صادق حمزه عبود 6

موظف فً مجلس 
محافظة كربالء 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

02/3/0214 

 غٌر مرشح --- 58.17030879 50 61.6718697 85.103 73.636

 غٌر مرشح --- 58.01387602 60 57.16268003 86.771 69.185 ال ذكر 21/3/1996 مثنى مبارن امٌن دمحم 7

 غٌر مرشح --- 57.86752844 50 61.23932634 90.29 76.19 ال انثى 17/1/1999 نبا عباس مانع دغر 8

 انثى 1/4/1986 المجٌد علًهدى مهدي عبد  9

موظف فً محافظة بغداد 
والمباشرة بعد آخر 

شهادة فً 
02/10/0223 

 تعوٌض متضررٌن 57.45270785 46 62.36101121 90.773 77.871
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 --- 55.49118987 30 66.41598553 94.871 85.474 ال ذكر 5/7/1993 عبدالمالن احمد ذٌاب عالوي 10
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 54.98523535 46 58.8360505 90.29 73.2 ال انثى 1/1/1999 بتول رزاق صالح مهدي 11
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 54.80629584 44 59.43756548 92.024 74.921 ال ذكر 3/3/1996 خالد نصري حسن ناصر 12
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 --- 53.65181699 44 57.78830999 88.35 70.825 ال انثى 22/11/1995 طٌبه لٌس خوام صاحب 13
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 51.62717048 34 59.18167211 90.29 73.63 ال انثى 11/3/1998 منار خلف جري تامول 14
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 4/8/1990 مٌثم حسن عبدالحسٌن فرمان 15

موظف فً مجلس 
محافظة بابل والمباشرة 

شهادة فً  بعد آخر
01/10/0212 

 ذوي الشهداء 42.80177791 34 46.57396845 94.13 59.62
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\علم النفس التربوي\النفسٌةالعلوم \العلوم التربوٌة والنفسٌة\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

 --- 74.99120356 92 67.70171937 87.17 82.203 ال انثى 7/11/1993 ساره سلمان حسن علوان 1
مرشح حسب 

 الخطة

 انثى 9/6/1980 وفاء دمحم عبد الرزاق احمد 2

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

03/1/0212 

 غٌر مرشح --- 70.66845667 74 69.24065239 92.66 87.69

 ذكر 29/8/1976 عمار ٌاسر كاظم موسى 3

محافظة بغداد موظف فً 
والمباشرة بعد آخر 

شهادة فً 
12/1/0222 

 غٌر مرشح --- 67.93762575 66 68.76803678 85.09 82.1
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 ذكر 1/1/1993 بالر عبد الكرٌم ٌاسٌن الفً 4

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

11/0/0213 

 غٌر مرشح --- 64.93969314 74 61.05670448 90.13 75.87

 غٌر مرشح --- 64.91827455 66 64.45467792 91.71 81.055 ال انثى 23/12/1998 اٌات عبدالكرٌم صبار حسن 5

 انثى 2/4/1981 حال كاظم دمحم زاٌر 6

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

03/11/0212 

 غٌر مرشح --- 64.2413114 66 63.48758772 88.35 77.81

 غٌر مرشح --- 62.76319899 76 57.09028427 90.53 71.158 ال انثى 25/6/1997 ود رٌاض عدنان علً 7

 غٌر مرشح --- 62.74111906 60 63.91588437 90.29 79.52 ال انثى 15/2/1998 مرٌم احمد بحٌت طاهر 8

 غٌر مرشح --- 58.79808623 50 62.56869461 83.757 73.874 ال انثى 17/11/1997 ضحى علً جابر عمٌر 9

 غٌر مرشح --- 56.87937145 52 58.97053064 88.174 72.174 ال انثى 27/4/1998 دعاء عبدالصمد كاظم رجٌب 10

 غٌر مرشح --- 55.39266699 54 55.98952428 92.635 70.895 ال انثى 8/12/1998 فاطمه مجٌد عٌدان بلم 11

 غٌر مرشح --- 52.16112748 52 52.23018211 91.015 65.34 ال ذكر 9/2/1992 نجم احمد مصطفى كرٌم 12

 تعوٌض متضررٌن 46.44819171 54 43.21170245 94.898 55.622 ال ذكر 13/9/1988 رائد ٌحٌى عٌسى دخٌل 13
مرشح خارج 

 الخطة

 ذكر 30/5/1979 اركان نعمه عٌفان عٌسى 14

موظف فً محافظة بغداد 
بعد آخر  والمباشرة

شهادة فً 
11/0/0222 

66.025 82.48 56.53110451 46 53.37177316 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 48.73002282 28 57.61431831 90.29 71.68 ال انثى 17/7/1998 زهراء هجان سالم رواش 15
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 المبول العام لناة المبول \دكتوراه\علم النفس النمو\العلوم النفسٌة\العلوم التربوٌة والنفسٌة\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

 --- 75.4831 56   88.345 83.833 ال ذكر 2/8/1990 ازهر علً دمحم علوان 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- no   50 68.7831 76.833 ال ذكر 18/11/1992 دمحم علً هوبً عبدالحسٌن 2

 ذكر 13/4/1984 مشتاق سعد حسن جالل 3

بغداد موظف فً محافظة 
والمباشرة بعد آخر 

شهادة فً 
1/11/0210 

84.157 no   42 71.5099 تعوٌض متضررٌن 
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 تعوٌض متضررٌن no   46 66.125 74.75 ال انثى 28/5/1990 زهراء هاشم عبد الحسن اسمر 4
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ذوي 
 الشهداء

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\علم النفس النمو\العلوم النفسٌة\العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

              

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 

 االول
 النسبًالمعدل 

درجة 
االمتحان 
 التنافسً

 المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 --- 61.33335928 52 65.33337041 91.71 82.16 ال انثى 29/8/1998 اٌه دمحم كاظم كاطع 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 60.65117255 72 55.78738935 88.345 68.37 ال انثى 24/8/1991 توق هٌثم خزعل عبد الحمٌد 2

 غٌر مرشح --- 59.55747666 50 63.65353808 86.771 77.041 ال انثى 1/1/1997 حنٌن علً جالب دمحم 3

 غٌر مرشح --- 54.54933291 50 56.49904701 92.024 71.217 ال انثى 25/11/1999 نور رافع دمحم علً 4

 22/3/1998 مرٌم رسلً فرج عبٌد 5
 انثى
 
 

 --- 61.34520005 46 67.92171436 92.385 85.845 ال
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 --- 60.46825265 44 67.52607521 86.771 81.728 ال انثى 20/12/1996 زهراء سامً عبود سالم 6
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 57.96803835 48 62.24005479 91.71 78.27 ال انثى 10/7/1998 مرٌم عبٌد خضٌر جارهللا 7
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 54.00209433 38 60.86013476 92.385 76.92 ال ذكر 19/5/1996 عمر ٌاسٌن احمد تماوي 8
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 --- 52.52072414 30 62.17246306 91.71 78.185 ال انثى 22/10/1998 سكٌنه حمودي جاسم حمودي 9
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 50.8681667 28 60.66880958 92.635 76.82 ال ذكر 24/6/1997 حٌدر سعد عبد الرضا حزام 10
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 50.0206358 32 57.74376543 81 66.58 ال انثى 25/8/1994 اسٌل خالد غنً جابر 11
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 49.75651885 24 60.79502693 88.174 74.407 ال ذكر 30/7/1997 سجاد دمحم حسٌن حسن 12
مرشح فرز ثانً  

ذوي شهداء 
 الحشد

 --- 48.90205115 26 58.71721592 92.024 74.013 ال انثى 13/11/1996 هاله علً حسٌن عبٌد 13
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 سجٌن سٌاسً 48.33394287 30 56.19134696 92.653 71.16 ال انثى 29/8/1996 براق ولٌد وارد حاتم 14
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 ذوي الشهداء 48.17146768 40 51.67352526 92.635 65.43 ال ذكر 30/9/1993 عبد الكرٌم كاظم رٌسان جبر 15
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 تعوٌض متضررٌن 48.02328269 36 53.17611812 90.71 66.37 ال انثى 15/7/1994 امل سالم شمخً حطاب 16
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 45.56127941 20 56.51611344 85.86 67.9 ال انثى 15/5/1993 دعاء هادي جاسم دمحم 17
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 2/2/1987 داود سلمان داود صالح 18

 ال
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعوٌض متضررٌن 42.32283981 28 48.46119973 91.015 60.625
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 المبول العام لناة المبول \دكتوراه\لٌاس وتموٌم\العلوم النفسٌة\العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشد\جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

              

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 

 االول
 النسبًالمعدل 

درجة 
االمتحان 
 التنافسً

 المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 --- 63.2527 28   88 78.361 ال انثى 19/1/1994 اسراء سعد عبدالحسٌن ضاٌف 1
مرشح حسب 
 الخطة فرز ثانً

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\لٌاس وتموٌم\العلوم النفسٌة\العلوم التربوٌة والنفسٌة\للعلوم االنسانٌة ابن رشدكلٌة التربٌة \جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

              

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 

 االول
 المعدل النسبً

درجة 
االمتحان 
 التنافسً

 المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 --- 70.5026882 78 67.28955457 91.71 84.62 ال انثى 13/10/1998 كوثر خلف طالب ٌوسف 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 59.77462943 68 56.24947062 90.53 70.11 ال انثى 5/1/1998 ضحى اسماعٌل عبدو عبدهللا 2

 غٌر مرشح --- 59.58718551 60 59.41026501 88.345 72.81 ال ذكر 18/11/1980 حٌدر جابر نٌلً روضان 3

 --- 60.35005937 40 69.07151339 89.526 85.432 ال انثى 1/1/1999 عهد حسن هادي جواد 4
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 57.75690798 46 62.79558283 87.17 76.246 ال انثى 17/3/1999 زٌنه عزٌز ٌونس فارس 5
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 57.53559989 42 64.19371412 87.1 77.9 ال انثى 14/7/1992 جواد كاظم زٌنب جاسم 6
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 55.82279334 42 61.74684763 83.58 72.795 ال انثى 24/7/1996 ابرار ٌعموب ٌوسف عبد الرزاق 7
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 54.88014808 46 58.68592583 84.958 69.987 ال ذكر 8/2/1993 معد كرٌم علً عبد زٌد 8
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 51.88596711 40 56.97995302 80.88 65.63 ال انثى 22/11/1982 رواء احمد محسن مشكور 9
ذوي االعالة 

 واالحتٌاجات الخاصة
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 تنحٌة --- خطا بٌانات   61.11129478 92.199 77.131 ال ذكر 8/3/1995 احمد عبدالرحمن عبدهللا علً 10

 تنحٌة --- خطا بٌانات   66.44914998 90.53 82.823 ال ذكر 23/8/1997 ضرغام عبد المحسن حسٌن دمحم 11
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 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\االدب\االنكلٌزٌةاللغة \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

 --- 74.5569 82 71.367 85.468 85.468 ال ذكر 22/7/1995 صدٌك محمود صبري خوٌر 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 74.28160897 80 71.83086996 88.845 88.377 ال انثى 30/1/1979 زٌنب سلمان دمحم ذٌاب 2

 غٌر مرشح --- 70.14670596 66 71.92386566 94.46 92.29 ال انثى 16/1/1999 الزهراء سعد دمحم علً 3

 غٌر مرشح --- 67.91246001 64 69.58922859 88.845 85.619 ال انثى 26/1/1999 تبارن دمحم سلمان داود 4

 غٌر مرشح --- 66.56017494 68 65.94310705 88.845 81.133 ال انثى 25/9/1998 حوراء حسٌن عبدالكرٌم حسٌن 5

 ذكر 1/7/1980 كمال عبود ظاهر جاسم 6

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
 شهادة فً

12/11/0223 

 غٌر مرشح --- 66.39271451 76 62.27530644 79.95 71.14

 غٌر مرشح --- 66.12720817 68 65.32458309 88.845 80.372 ال انثى 11/6/1999 امامة رٌاض جبار كاظم 7

 غٌر مرشح --- 63.18596303 60 64.55137576 95.857 83.658 ال انثى 28/4/1997 االء جاسم نوفل حسن 8

 غٌر مرشح --- 62.13744268 50 67.33920383 95.857 87.271 ال انثى 17/6/1998 شٌماء كرٌم وردي خلف 9

 غٌر مرشح --- 62.13428844 70 58.7632692 89.239 72.521 ال انثى 27/10/1998 هاله كرٌم جبر سابط 10

 غٌر مرشح --- 62.0265723 66 60.32367472 90.224 75.013 ال انثى 22/9/1991 حوراء موسى مهدي سعٌد 11
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 انثى 5/12/1979 لماء محمود علً رستم 12

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

02/10/0224 

 غٌر مرشح --- 60.87508531 54 63.82155045 86.009 76.77

 غٌر مرشح --- 60.2014968 66 57.716424 95.365 74.54 ال انثى 15/8/1996 رفل عبداالمٌر لاسم دمحم 13

 غٌر مرشح --- 60.11236234 60 60.16051763 95.163 77.585 ال انثى 5/6/1992 هدٌر عادل ٌاسر كاطع 14

 ذوي الشهداء 59.43906055 52 62.62722936 88.703 76.968 ال ذكر 1/8/1997 وائل عبدعلً حمود شٌحان 15
مرشح خارج 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 59.35466723 58 59.9352389 88.53 73.56 ال انثى 7/10/1997 عباس دمحم سرحانزٌنب  16

 غٌر مرشح --- 59.17218144 60 58.81740205 93.871 75.152 ال ذكر 23/4/1998 دمحم علً ٌعموب هادي 17

 غٌر مرشح --- 58.16421275 52 60.80601822 89.239 75.042 ال انثى 6/3/1986 فلٌحه دمحم علوان عبد الناصر 18

 غٌر مرشح --- 57.93691501 52 60.48130716 93.871 77.278 ال انثى 18/6/1998 مٌاسم كاظم حاكم ماٌح 19

 غٌر مرشح --- 57.16068963 50 60.22955661 92.662 76.279 ال انثى 25/8/1998 منال حسٌن عباس عبد 20

 غٌر مرشح --- 56.579029 60 55.11289858 89.239 68.016 ال انثى 6/6/1996 نور ٌاسٌن طعمة دمحم 21

 غٌر مرشح --- 55.93427918 56 55.90611312 88.845 68.784 ال انثى 1/1/1998 هدٌر حسٌن غانم حسٌن 22

 غٌر مرشح --- 54.35475951 54 54.5067993 89.239 67.268 ال انثى 22/12/1996 فاطمة عماد عواد عباس 23

 غٌر مرشح --- 52.58312203 52 52.83303147 90.335 65.754 ال انثى 12/11/1996 زٌنب اركان رحٌم جبر 24

 --- 63.13827081 46 70.48324402 92.662 89.265 ال انثى 20/8/1998 ساره علً دخٌن عناد 25
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 59.47372738 46 65.24818197 88.845 80.278 ال انثى 5/5/1998 كوثر حسن صبر موزان 26
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 58.46446422 36 68.09209175 88.845 83.777 ال انثى 30/9/1984 امل ابراهٌم علً حسٌن 27
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 56.23388424 48 59.76269177 83.966 70.685 ال انثى 15/2/1992 سراب اسماعٌل جاسم حسٌن 28
فرز غٌر مرشح 

 ثانً

 --- 55.24340807 46 59.20486867 84.52 70.35 ال انثى 27/2/1997 مٌس عائد عبٌد عبود 29
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 23/11/1998 بنٌن خضر جاسم ابراهٌم 30
 ال

 
 

76.348 95.857 58.91090436 42 53.83763305 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 --- 53.8187286 42 58.883898 95.857 76.313 ال انثى 9/4/1997 كوثر عباس دمحم رحٌمة 31
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 53.34271383 46 56.48959119 95.857 73.21 ال انثى 9/3/1999 رانٌا ناجً حمٌد حمد 32
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.69366006 36 59.8480858 88.845 73.634 ال انثى 12/8/1998 هدٌل فراس عدنان شاكر 33
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 50.57538362 32 58.53626231 88.845 72.02 ال انثى 1/5/1998 فاطمة جاسم مزعل لفته 34
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 49.15259881 28 58.21799829 95.857 75.45 ال انثى 19/9/1997 اٌات اٌاد كاظم خلٌفة 35
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 4/9/1990 سجاد وحٌد عبد عٌسى 36

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

10/1/0211 

 ذوي الشهداء 47.36853126 48 47.0979018 85.993 56.646

مرشح خارج  
الخطة فرز ثانً 

تدوٌر ذوي 
 شهداء الحشد

 --- 45.95706175 0 65.65294535 88.845 80.776 ال انثى 14/4/1998 نور رفعت عٌسى خالد 37
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 45.67208615 46 45.53155165 95.163 58.719 ال انثى 6/9/1996 ساره حبٌب دمحم حمٌد 38
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 43.66499486 40 45.23570695 85.19 54.05 ال انثى 25/2/1994 حنٌن خلٌل محسن راجح 39
ذوي االعالة 

 واالحتٌاجات الخاصة
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 تنحٌة --- خطا بٌانات   64.30454687 88.845 79.117 ال انثى 17/1/1995 براء سعدون مطلن دمحم 40

 انثى 27/9/1976 بان خلٌل احمد عناٌه 41

 ال
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنحٌة --- خطا بٌانات   54.25883884 89.54 67.118

              

              

              



27 
 

 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\اللغة\اللغة االنكلٌزٌة\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

 --- 75.06879171 82 72.09827388 88.845 88.706 ال ذكر 14/5/1998 حسٌن سمٌر صبٌح كاظم 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 73.48808665 80 70.69726664 89.239 87.249 ال انثى 8/7/1996 زٌنب غانم خلٌف جبر 2

3 
عبد الكرٌم عبٌد عبد  دلفاء

 الرضا
 غٌر مرشح --- 69.33003327 66 70.75719039 88.845 87.056 ال انثى 13/1/1978

 غٌر مرشح --- 68.53441239 68 68.76344627 88.845 84.603 ال انثى 16/2/1998 حنٌن صالح هادي كانوص 4

 غٌر مرشح --- 68.28306227 62 70.97580325 95.857 91.984 ال انثى 30/1/1994 دعاء رٌاض لدوري عطٌوي 5

 غٌر مرشح --- 67.44165796 72 65.4880828 90.335 81.504 ال انثى 3/7/1984 لمٌاء عبود احمد طه 6

 انثى 16/11/1982 ابتهال جبار عزٌز ماضً 7

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
 0/4/0222شهادة فً 

 غٌر مرشح --- 67.37098462 60 70.52997803 85.33 84.37

 غٌر مرشح --- 66.98745227 68 66.55350324 88.845 81.884 ال انثى 9/1/1999 هاله عبد الكرٌم شاكر حمٌد 8

 غٌر مرشح --- 66.2368224 60 68.90974629 88.845 84.783 ال ذكر 7/2/1998 عالء ناظم محسن منصور 9

 غٌر مرشح --- 65.67195322 52 71.53136175 93.74 91.31 ال ذكر 21/6/1996 امٌن علً ششو عفش 10

 غٌر مرشح --- 65.30840099 64 65.86914427 88.845 81.042 ال انثى 20/7/1998 امنه خلٌل ابراهٌم عٌدان 11

 غٌر مرشح --- 64.92992404 62 66.18560578 89.231 81.676 ال انثى 26/11/1997 سارة كرٌم فاضل راشد 12

 غٌر مرشح --- 64.23494313 58 66.90706161 88.845 82.319 ال انثى 9/6/1998 زٌنب شفٌك مدب جاسم 13

 غٌر مرشح --- 64.0344382 60 65.76348314 88.845 80.912 ال ذكر 12/3/1995 ماجد حسٌن هاشم حسٌن 14

 غٌر مرشح --- 62.8273999 58 64.89628557 95.857 84.105 ال انثى 18/8/1991 ساره جاسم خضٌر جاسم 15

 غٌر مرشح --- 62.27270629 54 65.81815184 89.405 81.332 ال انثى 22/7/1992 ساره خالد سمور عجمً 16
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 انثى 20/12/1977 هدٌل مؤٌد عبدالمادر محمود 17

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/0/0220 

72.99 89.69 58.93765498 66 61.05635848 
ذوي االعالة 

 واالحتٌاجات الخاصة
مرشح خارج 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 58.07866787 50 61.5409541 89.239 75.949 ال ذكر 18/3/1997 صالح كامل حسن علً 18

 غٌر مرشح --- 57.78175013 60 56.83107162 94.95 73.18 ال انثى 24/3/1995 مروه خالد شالل فرحان 19

 انثى 29/8/1988 دعاء عالوي مجٌد ٌاسر 20

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

03/11/0210 

67.02 81.42 57.91196389 56 57.33837472 
ذوي االعالة 

 واالحتٌاجات الخاصة
 غٌر مرشح

 غٌر مرشح --- 56.20534388 58 55.43620554 89.239 68.415 ال انثى 14/3/1996 نوراالٌمان دمحم عبٌد حسون 21

 غٌر مرشح --- 55.58853393 52 57.12647704 89.239 70.501 ال انثى 31/1/1998 كوثر احمد فاضل حسٌن 22

 ذوي الشهداء 55.10879268 60 53.01256098 82 61.66 ال ذكر 12/9/1986 دمحم حمٌد حنوف كاظم 23
مرشح خارج 

 الخطة

 انثى 28/4/1977 علٌاء مالن فرهود حسن 24

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/12/1333 

 تعوٌض متضررٌن 54.3007276 52 55.28675371 86.93 67
مرشح خارج 

 الخطة

 16/3/1990 سالم صالح سالم صالح 25

 ذكر
 
 
 
 
 
 
 
 

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

بعد آخر  والمباشرة
شهادة فً 

10/1/0211 

66.775 87.855 54.69670942 52 53.8876966 
ذوي االعالة 

 واالحتٌاجات الخاصة
 غٌر مرشح
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 تعوٌض متضررٌن 52.84885099 58 50.6412157 88.62 62.197 ال ذكر 7/10/1981 عمار عبد الحافظ جواد كاظم 26
مرشح تدوٌر  

ممعد ذوي شهداء 
 الحشد

 --- 59.94143081 38 69.34490116 91.06 86.78 ال انثى 30/7/1994 حمودي حمدياٌه احمد  27
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 58.95737183 48 63.65338833 89.239 78.556 ال انثى 1/6/1997 سجى فالح حسن ذٌاب 28
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 57.76087316 48 61.94410451 95.857 80.279 ال انثى 22/11/1997 زهراء حسٌن سلمان مهنى 29
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 57.6231229 48 61.74731843 88.269 75.629 ال ذكر 22/2/1981 عباس موسى علوان حمد 30
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 55.94764577 44 61.06806538 88.845 75.135 ال انثى 17/12/1998 زبٌده علً عبٌد ضٌدان 31
فرز  غٌر مرشح
 ثانً

 انثى 6/5/1977 مٌسون حاتم داود سلمان 32

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

04/4/0221 

77.15 89.69 62.2967541 40 55.60772787 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 54.42492634 42 59.74989477 87.9 72.97 ال ذكر 29/5/1998 علً لاسم صٌهود بدن 33
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 18/5/1981 رواء جاسم دمحم ابراهٌم 34

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/3/0222 

69.36 81.85 59.71018937 40 53.79713256 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 27/9/1979 بالر دمحم علً مهدي شالل 35

موظف فً وزارة 
العرالٌة  التربٌة

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/4/0222 
 
 
 
 

 تعوٌض متضررٌن 50.93240888 46 53.0462984 89.88 65.79
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 --- 50.73980098 30 59.62828711 91.95 75.12 ال ذكر 5/12/1983 عمٌل حسن كرم حسٌن 36
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 50.50866427 34 57.5838061 94.48 73.9 ال انثى 26/12/1996 دٌان مشتاق نجم عبدهللا 37
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 49.93071346 40 54.18673351 89.239 66.873 ال ذكر 14/1/1996 مصطفى طه عوده حمود 38
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

39 
اسراء عبد العظٌم عبد الحمٌد 

 عبد المجٌد
 --- 47.29854439 34 52.99792056 89.88 65.73 ال انثى 6/3/1977

غٌر مرشح فرز 
 ثانً

 --- 44.52505145 22 54.17864493 94.46 69.52 ال ذكر 30/1/1994 مصطفى صعب ابراهٌم حسن 40
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 44.29506278 22 53.85008969 90.59 67.15 ال انثى 1/1/1998 رتاج علً دمحم عبدعلً 41
فرز غٌر مرشح 

 ثانً

 --- 43.50024878 26 51.0003554 95.857 66.096 ال انثى 16/2/1998 سجى حسن تركً حسن 42
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\تدرٌس اللغة االنكلٌزٌةطرائك \اللغة االنكلٌزٌة\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

 --- 60.74400023 50 65.34857176 88.212 80.004 ال انثى 11/3/1998 هبه دمحم وهاب صالح 1
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 59.65946398 54 62.08494854 93.871 79.327 ال انثى 27/9/1998 زهراء سلمان مشتت علٌوي 2

 غٌر مرشح --- 56.93536942 56 57.33624203 95.365 74.049 ال انثى 26/2/1995 نور دمحم محسن علوان 3

 ذكر 27/5/1981 عبدهللا علً حسٌن عٌدان 4

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

10/4/0222 

 تعوٌض متضررٌن 53.49686194 54 53.28123134 80.4 61.11
مرشح خارج 

 الخطة
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 انثى 18/7/1978 هدى جاسم دمحم موسى 5

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

02/12/0220 

 ذوي الشهداء 53.233682 52 53.76240286 86.009 64.67
مرشح خارج 

 الخطة

 --- 57.95926555 38 66.5132365 97.76 87.35 ال انثى 4/6/1989 رغد عبدالكرٌم طاهر محمود 6
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 1/2/1980 عباس حمد شعالن مانع 7

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

03/1/0214 

74.074 90.182 59.58767123 46 55.51136986 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 54.94202344 36 63.06003349 79.546 71.776 ال انثى 1/1/1999 مرٌم صالح علوان عوٌز 8
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 53.16504409 38 59.6643487 90.335 74.256 ال انثى 18/4/1996 هدٌل جعفر سعود ناشور 9
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 50.94225168 38 56.48893097 95.163 72.85 ال انثى 6/1/1998 هاجر احسان عبدهللا عبد 10
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

11 
ارجوان علً عبدالواحد 

 عبدالحسٌن
 انثى 9/2/1971

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

آخر والمباشرة بعد 
 3/3/1333شهادة فً 

 ذوي الشهداء 49.36405957 38 54.23437082 77.72 60.71

مرشح خارج  
الخطة فرز ثانً 
تدوٌر ممعد ذوي 

 شهداء الحشد

 --- 49.15858767 42 52.22655382 90.68 65.17 ال انثى 25/8/1990 هدٌل عادل عمران دمحم 12
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 29/11/1980 اسماء دمحم فرج جباره 13

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
 1/0/0222شهادة فً 

 تعوٌض متضررٌن 47.19303427 36 51.99004895 89.88 64.48
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 12/6/1968 جبار دمحم كعٌد هلٌل 14
 ذكر
 

 
 تعوٌض متضررٌن 45.11529694 36 49.02185277 89.69 60.71 ال

مرشح فرز غٌر 
 ثانً
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 1/1/1997 هاجر صالح نزال حمٌد 15
  انثى
 

 تعوٌض متضررٌن 44.24691236 34 48.63844623 94.48 62.42 ال
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تنحٌة --- خطا بٌانات   60.26105143 88.703 74.06 ال انثى 11/7/1998 رحاب دمحم عبد هللا دمحم 16

 تنحٌة --- خطا بٌانات   59.24313926 88.703 72.809 ال انثى 20/10/1997 طٌبه رشٌد سعٌد سراج 17

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \دكتوراه\االدب\اللغة العربٌة\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

 انثى 12/6/1984 غادة جمال مكً عبد الرزاق 1

موظف فً وزارة التعلٌم 
العالً والبحث العلمً 
والمباشرة بعد آخر 

شهادة فً 
11/12/0210 

80.08 84.28   70 81.056 --- 
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- no   64 77.7116 83.588 ال انثى 5/1/1990 غفران جبار شمخً جابر 2

 ذكر 26/2/1984 عباس انٌس جحٌل سلمان 3

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
 1/2/0213شهادة فً 

77.852 no   50 69.4964 تعوٌض متضررٌن 
خارج مرشح 

 الخطة

 غٌر مرشح --- no   54 68.9058 75.294 ال ذكر 13/7/1989 دمحم عبدالرزاق حمد عطٌة 4

 3/2/1993 نور جواد كاظم عباس 5
 انثى
 

 حجب --- 66.435 42   86.249 74.05 ال
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 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\االدب\اللغة العربٌة\التربٌة للعلوم االنسانٌة ابن رشدكلٌة \جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

              

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 

 االول
 المعدل النسبً

درجة 
االمتحان 
 التنافسً

 المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 --- 60.69995854 44 67.85708363 87.245 82.441 ال انثى 29/7/1997 االء عوده حسٌن فرٌح 1
مرشح حسب 
 الخطة فرز ثانً

 --- 55.05615758 46 58.93736798 92.712 74.67 ال انثى 1/3/1995 حنٌن دمحم عبد كاظم 2
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 53.31497476 42 58.16424966 90.774 72.631 ال انثى 3/7/1998 دعاء مطشر رحٌم طاهر 3
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 51.60985762 46 54.01408231 88.619 66.339 ال انثى 8/3/1995 عبٌر لاسم عبود حسٌن 4
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 51.06908373 42 54.9558339 87.245 66.767 ال انثى 20/5/1997 حوراء رعد ازغٌر شجر 5
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 50.84298221 30 59.77568888 93.596 76.224 ال انثى 20/8/1995 دمحم عبدرانٌا علً  6
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 50.84149693 42 54.6307099 87.245 66.372 ال انثى 18/9/1996 نور جواد كاظم علً 7
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 50.80865283 36 57.15521833 90.774 71.371 ال انثى 14/10/1998 زهراء موسى جبار عاٌد 8
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 --- 50.55938457 32 58.51340653 90.774 73.067 ال انثى 1/3/1997 مرٌم جبر حسٌن عبٌد 9
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 49.82424854 44 52.32035505 92.31 66.09 ال ذكر 22/6/1994 دمحم ناجً تركً حمزه 10
مرشح فرز غٌر 

 ثانً

 --- 44.85890411 28 52.08414872 93.596 66.416 ال انثى 14/3/1995 تموى حسٌن برهان عباس 11
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 27/6/1985 اثٌر جٌاد مطر دالوي 12

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

04/1/0212 

 تعوٌض متضررٌن 42.27684068 38 44.10977241 91.83 55.52
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ممعد ذوي 
 شهداء 
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 المبول العام لناة المبول \دكتوراه\اللغة\اللغة العربٌة\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

 انثى 25/1/1989 ورود هادي نصٌف جاسم 1

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

12/10/0213 

85.638 88.955   44 73.1466 --- 
مرشح حسب  

 الخطة فرز ثانً

     سهاد حسن مطشر كاضً 2
موظف فً وزارة 
 التربٌة العرالٌة 

83.294     45 71.8058   
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 2/12/1982 حٌدر عواد عطشان طعان 2

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

10/3/0202 

80.36 94.68   48 70.652 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 21/1/1979 مهدي عباس ابراهٌم حسون 3

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/12/0202 
 
 
 
 

80.823 no   40 68.5761 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\اللغة\اللغة العربٌة\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

 --- 75.47423876 68 70.10605537 90.774 87.543 ال انثى 23/9/1998 سرى عالء حسن خلف 1
مرشح حسب 

 الخطة

 انثى 9/7/1977 رنا هاشم حسونً عواد 2

موظف فً محافظة بغداد 
والمباشرة بعد آخر 

شهادة فً 
02/1/0224 

 غٌر مرشح --- 66.8085 52 73.155 92.62 92.62

 غٌر مرشح --- 65.05113094 60 67.21590135 90.774 83.934 ال انثى 27/4/1998 سلطاناٌالف لاسم طعمه  3

 غٌر مرشح --- 64.93677384 54 69.62396263 90.774 86.941 ال انثى 27/1/1998 رحمه ناظم عباس علً 4

 ذكر 16/1/1980 عدنان عبد الرزاق خلف ابراهٌم 5

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

10/4/0222 

 غٌر مرشح --- 62.27764905 50 67.53949864 88.31 82.75

6 
لمٌس عبدالعباس هاشم 

 عبدالمطلب
 غٌر مرشح --- 60.70017792 58 61.85739703 88.619 75.972 ال انثى 25/12/1979

 غٌر مرشح --- 59.30114715 58 59.85878164 90.774 74.747 ال ذكر 8/10/1996 شهاب رزاق خضٌر عباس 7

 انثى 27/3/1985 عفراء عبد الرزاق مجٌد مظهور 8

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/11/0221 

79.45 85.22 66.47714445 44 59.73400111 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 58.45841861 44 64.65488373 90.774 80.736 ال انثى 10/1/1999 نورس عامر علً داود 9
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً



36 
 

 انثى 29/11/1982 رحاب علً حمد عبدالرضا 10

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/11/0221 

77.36 94.68 60.19340093 46 55.93538065 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 55.66361663 48 58.94802376 87.11 71.54 ال انثى 10/3/1990 لمى سالم دمحم رضا 11
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ممعد ذوي 
 الشهداء

 --- 55.08862739 36 63.2694677 90.774 79.006 ال انثى 7/9/1998 شهب كاظم لوتً مهاوي 12
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 53.80038281 44 58.00054686 90.26 72.144 ال انثى 3/10/1994 شهد علً مجبل حمد 13
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 24/7/1982 شٌماء عزٌز معن دخٌنه 14

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/11/0222 

 ذوي شهداء الحشد 53.35243669 46 56.50348099 85.22 67.53
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 --- 52.69192449 48 54.70274927 92.712 69.305 ال انثى 17/6/1995 دعاء كاظم جاسم صدام 15
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 15/9/1984 نور كرٌم عبد نصٌف 16

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

2/10/0221 

 تعوٌض متضررٌن 52.67698398 40 58.10997712 85.22 69.45
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.12125481 46 54.74464972 90.006 67.962 ال انثى 10/1/1997 سرى حٌدر زاٌر طاهر 17
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 50.77502953 40 55.39289934 87.245 67.298 ال ذكر 1/6/1987 جعفر كرٌم حسٌن موزان 18
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 50.37346106 28 59.96208723 90.774 74.876 ال انثى 25/10/1998 تبارن فالح الدٌن حسن عازب 19
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 44.94319078 28 52.20455826 90.774 65.189 ال انثى 10/2/1993 هند سلمان عبد ثامر 20
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 تنحٌة --- خطا بٌانات   55.93076682 90.774 69.842 ال انثى 21/5/1998 مرٌم علً جبار عبدهللا 21

              

              

              

 العامالمبول  لناة المبول \دكتوراه\طرائك تدرٌس اللغة العربٌة\اللغة العربٌة\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 28/2/1979 جعفر منصور داٌخ شالل 1

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/3/0202 

84.75 no   78 82.725 --- 
مرشح حسب 

 الخطة

 انثى 20/1/1981 احالم حسن فرحان ثامر 2

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

11/11/0202 

86.777 no   72 82.3439 --- غٌر مرشح 

 انثى 19/10/1976 وسن ٌحٌى مكً عبود 3

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

11/1/0213 

82.083 no   80 81.4581 تعوٌض متضررٌن 
مرشح خارج 

 الخطة
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 ذكر 2/1/1978 امٌن عبد العباس مزهر زغٌر 4

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

3/11/0202 

84.638 no   74 81.4466 تعوٌض متضررٌن 
مرشح تدوٌر  

ممعد ذوي شهداء 
 الحشد

 انثى 12/4/1981 انتصار ٌحٌى علً هواس 5

موظف فً حكومة إللٌم 
كردستان والمباشرة بعد 

آخر شهادة فً 
02/1/0214 

 حجب --- 79.5367 80   80.777 76.481

 ذكر 16/9/1972 ثامر حسٌن حمزه خٌري 6

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

آخر والمباشرة بعد 
شهادة فً 

0/11/0202 

82.666 no   70 78.8662 ًسجٌن سٌاس 
مرشح خارج 

 الخطة

 غٌر مرشح --- no   50 76.5412 87.916 ال انثى 1/10/1994 رحاب مهند جاسم دمحم 7

 انثى 4/2/1976 اخالص عباس داود دمحم 8

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/10/0224 

80.213 no   56 72.9491 --- غٌر مرشح 

 انثى 13/12/1971 ورلاء عطاهلل عبد عبدهللا 9

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/3/0221 

87.99 no   40 73.593 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً



39 
 

 انثى 1/2/1976 شذى جبار عمران عباس 10

موظف فً وزارة التعلٌم 
العالً والبحث العلمً 
والمباشرة بعد آخر 

 1/1/0202شهادة فً 

81.111 81.57   40 70.7777 
ذوي االعالة 

 واالحتٌاجات الخاصة
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 ذكر 16/1/1982 واثك عادي راهً كاظم 11

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/2/0213 

78.833 no   40 67.1831 ذوي الشهداء 
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 انثى 8/5/1986 بتول هالل اسٌمر خنجر 12

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

04/0/0213 

77.944 no   40 66.5608 تعوٌض متضررٌن 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 19/9/1992 رشا كرٌم عبد الكاظم جماح 13

 انثى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     no 82.377 ال
درجة التنافسً 

 غٌر صحٌحة
 تنحٌة ---
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 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\طرائك تدرٌس اللغة العربٌة\اللغة العربٌة\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

 68.72321979 86 61.31888542 83.17 72.04 ال انثى 16/8/1983 عهود شاٌع فرحان حسٌن 1
ذوي االعالة 

 واالحتٌاجات الخاصة
مرشح خارج 

 الخطة

 --- 67.3164687 86 59.30924101 92.728 75.15 ال انثى 30/12/1994 هجود حسٌن علً ناصر 2
مرشح حسب 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 63.38141425 80 56.25916321 90.71 70.218 ال انثى 26/9/1996 ساره احمد جواد احمد 3

 انثى 16/4/1980 بلسم طالب كرٌم عبود 4

وزارة موظف فً 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

11/4/0221 

 ذوي الشهداء 61.65993522 62 61.51419318 76.225 67.9
مرشح خارج 

 الخطة

 تعوٌض متضررٌن 59.50837243 62 58.44053205 90.774 72.976 ال انثى 25/6/1998 دٌنا سعد عبدالرزاق عبود 5
مرشح خارج 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 59.32105744 54 61.60151063 90.911 77.003 ال انثى 24/1/1999 عبد الرحمن احمدنور ناظم  6

 غٌر مرشح --- 58.61593984 50 62.30848548 90.774 77.806 ال انثى 14/7/1997 نور  الهدى تركً كامل غرٌب 7

 غٌر مرشح --- 58.49635131 60 57.85193044 90.774 72.241 ال انثى 21/2/1998 فاطمه ٌحٌى جاسم ٌحٌى 8

 غٌر مرشح --- 55.01659908 56 54.59514154 86.55 65.96 ال ذكر 26/9/1982 نصٌر كرٌم عبٌد كمر 9

 انثى 26/10/1978 اسٌل كرٌم كاظم جواد 10

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

10/3/0221 

 غٌر مرشح --- 53.711368 54 53.58766857 91.95 67.51

 27/2/1997 افراح عباس حمود كتٌب 11
 انثى
 

 --- 61.61047251 48 67.44353215 86.684 81.571 ال
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 انثى 3/12/1990 ساره لاسم باٌش مرجً 12

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

04/1/0212 

75.847 92.41 60.00005754 42 54.60004028 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.43967401 32 61.1995343 90.002 75.973 ال انثى 10/10/1995 نورس عمار جمٌل مطر 13
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 26/3/1985 عمار صالح علً حمد 14

موظف فً وزارة 
الخارجٌة العرالٌة 
والمباشرة بعد آخر 

شهادة فً 
11/0/0211 

 تعوٌض متضررٌن 42.13837642 32 46.48339488 90.164 57.776
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ذوي 
 شهداء الحشد

              

              

              

 المبول العام لناة المبول \ماجستٌر\الكردٌةطرائك تدرٌس اللغة \اللغة الكردٌة\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

 تعوٌض متضررٌن 63.66293575 62 64.3756225 86.04 77.456 ال انثى 14/1/1987 مروه علً وٌس خضٌر 1
مرشح خارج 

 الخطة

 --- 60.53069293 50 65.04384705 86.04 78.26 ال انثى 10/6/1998 زهراء فرحان دمحم علً 2
مرشح حسب 

 الخطة

 تعوٌض متضررٌن 58.90436906 54 61.00624152 86.04 73.402 ال ذكر 7/4/1997 مرسومً حامد عبد حمادي 3
مرشح تدوٌر  

ممعد ذوي 
 الشهداء

 --- 63.0881385 48 69.55448357 81.23 80.36 ال ذكر 28/5/1989 هفال فٌصل عبد العزٌز محمود 4
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 57.10749209 46 61.86784584 83.2709 72.7472 ال ذكر 29/1/1995 مصطفى سردار فائك فرج 5
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 --- 56.22474784 40 63.1782112 88.02 77.23 ال ذكر 5/5/1987 حسن حمه رشزانا جاسم  6
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 54.18471478 36 61.97816397 91.872 78.035 ال انثى 4/5/1991 ساره كاظم كنو فٌصل 7
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.73053472 24 65.04362103 86.042 78.261 ال انثى 7/9/1996 حوراء علً فنجان علً 8
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.35564467 46 55.07949239 84.12 65.23 ال انثى 25/7/1992 اسراء جواد عبد الواحد فٌض هللا 9
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 50.49057333 36 56.70081904 81.65 65.75 ال ذكر 6/6/1990 عمر جمعه خورشٌد رشٌد 10
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 49.88332892 38 54.97618417 91.872 69.219 ال انثى 1/8/1991 فرلان كاظم جواد عذٌب 11
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 16/10/1986 مصطفى علً حسن حسٌن 12

موظف فً وزارة العدل 
العرالٌة والمباشرة بعد 

آخر شهادة فً 
12/10/0223 

 تعوٌض متضررٌن 46.572998 34 51.96142572 85.08 62.03
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ممعد ذوي 
 شهداء الحشد

 18/8/1997 فاطمة رٌاض عبدهللا جعفر 13

 انثى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنحٌة --- خطا بٌانات   63.01839528 86.04 75.823 ال
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 المبول العام لناة المبول \دكتوراه\علوم المران\االنسانٌة ابن رشدكلٌة التربٌة للعلوم \جامعة بغداد\الجامعات\ مكان التمدٌم

              

 المعدل موظف حكومً الجنس الموالٌد االسم ت
معدل الطالب 

 االول
 المعدل النسبً

درجة 
االمتحان 
 التنافسً

 المولف االمتٌاز درجة المفاضلة

 --- no   68 85.262 92.66 ال ذكر 8/12/1977 بالل جاسم دمحم لٌس 1
مرشح حسب 

 الخطة

 ذكر 6/6/1993 احمد حٌدر علً عبدالكرٌم 2

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

01/1/0202 

90.333 no   70 84.2331 تعوٌض متضررٌن 
مرشح خارج 

 الخطة

 انثى 6/7/1983 غفران رٌاض خلٌل دمحم 3

موظف فً وزارة 
العرالٌة التربٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

11/3/0202 

 غٌر مرشح --- 80.4304 78   95.462 81.472

 ذكر 4/4/1984 حٌدر عباس كاظم خضٌر 4

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

02/1/0213 

85.972 no   56 76.9804 --- غٌر مرشح 

 no   54 74.475 83.25 ال ذكر 21/10/1990 احمد صالح حسٌن ٌاسر 5
ذوي االعالة 

 واالحتٌاجات الخاصة
مرشح خارج 

 الخطة

 ذكر 6/2/1976 سالم مجٌد عبد مكتوب 6

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

04/4/0211 

76.833 no   58 71.1831 ًسجٌن سٌاس 
مرشح خارج 

 الخطة
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 انثى 15/1/1982 سعٌد عبودرواسً علً  7

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

04/1/0202 

92.128 no   38 75.8896 تعوٌض متضررٌن 
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ممعد ذوي 
 الشهداء

 تعوٌض متضررٌن no   40 71.6162 85.166 ال انثى 1/7/1977 مٌعاد حبٌتر جٌاد فرج 8
فرز غٌر مرشح 

 ثانً

 انثى 5/4/1975 اخالص هادي دمحم علً 9

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

00/3/0222 

83.638 no   42 71.1466 ذوي شهداء الحشد 
مرشح خارج 
 الخطة فرز ثانً

 --- no   46 68.834 78.62 ال ذكر 16/7/1990 احمد اسعد دمحم حسون 10
 غٌر مرشح فرز

 ثانً

 --- no   42 68.7939 80.277 ال ذكر 1/11/1980 عدي كاطع سٌد مذكور 11
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- no   36 66.9554 80.222 ال ذكر 20/9/1992 حسنٌن عالء كرٌم عبد هللا 12
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 5/11/1977 مٌسون فخري عبود دمحم 13

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
 1/4/0211شهادة فً 

75.87 no   34 65.309 --- حجب 

 --- no   48 65.2662 72.666 ال ذكر 13/4/1991 حسن مراح حسن محمود 14
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 4/1/1986 عامر علً حمادي فضً 15

موظف فً دٌوان الولف 
السنً والمباشرة بعد 

آخر شهادة فً 
3/10/0210 

78.944 90.367 

  

 

 

 تعوٌض متضررٌن 64.2608 30
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- no   32 63.1885 76.555 ال انثى 14/10/1989 ارٌام ساجد ناجى شنٌع 16
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 تعوٌض متضررٌن no   32 61.9957 74.851 ال ذكر 1/1/1989 ولٌد ٌاسٌن حاٌط كاظم 17
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

              

              

              

 المبول العام 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

 حجب --- 74.404975 58 72.86425 91.457 91.457 ال ذكر 13/9/1989 دمحم نبٌل ابراهٌم علوان 1

 حجب --- 68.39291564 62 71.13273663 91.058 89.016 ال انثى 20/9/1997 استبرق صالح حسن مطر 2

 غٌر مرشح --- 62.90940738 58 65.01343911 90.192 80.825 ال انثى 15/10/1996 شهد شاكر خطار حسٌن 3

 ذكر 1/8/1984 فاضل لطٌف خضٌر عبود 4

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

12/10/0211 

 تعوٌض متضررٌن 61.25045039 50 66.07207198 88.825 81.279
مرشح خارج 

 الخطة

 غٌر مرشح --- 55.6856017 52 57.26514528 91.058 71.662 ال انثى 22/4/1997 صفا سعدي صالح مهدي 5

 ذكر 16/9/1976 كاظم جواد كاظم حسٌن 6

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

12/0/0221 

 ذوي الشهداء 52.72857537 50 53.89796481 89.568 66.686
مرشح خارج 

 الخطة

 --- 64.802775 44 73.71825 94.873 94.873 ال ذكر 18/6/1982 عباس سلطان صالحانور  7
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 58.46193202 46 63.80276003 93.26 81.16 ال انثى 14/6/1995 نبا ضٌاء حسٌن دمحم 8
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 58.25502119 42 65.22145885 91.457 81.864 ال ذكر 11/8/1995 عبد الكرٌم سالم مخلف ابراهٌم 9
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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 --- 55.95512427 40 62.79303468 93.954 80.28 ال انثى 7/11/1989 اسراء حمودي شاٌع جبر 10
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 54.38941286 48 57.12773266 91.457 71.705 ال ذكر 26/11/1995 عبد هللا جابر كركز حمود 11
فرز غٌر مرشح 

 ثانً

 --- 54.17827146 28 65.39753066 91.457 82.085 ال انثى 28/1/1978 نضال حسن عبدهللا نزال 12
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.88861849 48 54.9837407 93.411 70.019 ال ذكر 21/9/1979 رحٌم نجم كركوش رداد 13
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 1/1/1977 مهدي عبد خلٌل احمد 14

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

1/11/0222 

73.273 89.568 59.22180931 38 52.85526651 --- 
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 52.63860035 48 54.62657194 90.192 67.912 ال انثى 5/6/1996 دٌنا عبد الخضر هاشم شجاي 15
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 51.63567941 28 61.76525631 93.954 78.966 ال انثى 26/11/1980 خضٌر علًدولت عباس  16
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 51.11359719 40 55.87656741 90.192 69.466 ال انثى 13/12/1993 نازه نٌن علً ناوخاص حسن 17
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 50.87935294 30 59.82764706 90.192 74.378 ال انثى 5/2/1996 هدى عبد الحسن جبار كاظم 18
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تعوٌض متضررٌن 50.48328629 24 61.83326612 71.79 65.33 ال ذكر 13/10/1978 سعدون زكً مصلح لواص 19
مرشح فرز ثانً  

تدوٌر ذوي 
 شهداء الحشد

 --- 50.28741479 32 58.12487827 88.099 71.097 ال انثى 14/10/1995 نور صاعب كاظم عباس 20
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 49.64120015 34 56.34457164 91.457 70.722 ال انثى 17/6/1998 شٌماء نجم عبدهللا احمد 21
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 20/5/1977 احمد عبد حسٌن عبد 22

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

12/12/0210 
 
 
 

 تعوٌض متضررٌن 49.43842385 38 54.3406055 93.411 69.2
غٌر مرشح فرز 

 ثانً
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23 
بتول عبدالمطلب عبدالرضا 

 شنٌار
 --- 48.91107813 30 57.0158259 91.058 71.35 ال انثى 14/12/1996

غٌر مرشح فرز 
 ثانً

 --- 48.8397239 38 53.48531986 88.099 65.422 ال انثى 17/2/1995 مالن جمال محمود علً 24
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 انثى 19/2/1978 اسراء حسٌن علً ظاهر 25

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
شهادة فً 

02/1/0222 

 تعوٌض متضررٌن 47.34346393 24 57.34780561 94.04 73.364
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 --- 47.01847517 34 52.59782167 91.693 66.136 ال ذكر 20/5/1996 احمد فاضل عباس حمد 26
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 ذكر 1/1/1978 راٌد فاخر سلطان كاٌم 27

موظف فً وزارة 
التربٌة العرالٌة 

والمباشرة بعد آخر 
 0/3/0220شهادة فً 

67.038 93.411 52.64285421 30 45.84999795 
ذوي االعالة 

 واالحتٌاجات الخاصة
مرشح خارج 

 فرز ثانًالخطة 

 تعوٌض متضررٌن 45.46175626 44 46.08822322 93.18 58.592 ال انثى 9/4/1988 اباء ابراهٌم دمحم محسن 28
غٌر مرشح فرز 

 ثانً

 تنحٌة --- خطا بٌانات   57.4853132 90.192 71.466 ال انثى 19/3/1992 زٌنب سعد هاشم توفٌك 29

 


