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قسى انهغة 

 االنكهيزية 
 انجنس انجنسيه انزباعياسى انطانب 

انذور انذي 

نجح فية 

 انطانب

 انًعذل انعاو 

صحة صذور  سنة انتخزج انتقذيز

وثيقة 

االعذاديةاو 

 انًعهذ

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .1

 دٌرٌن نوزاد كرٌم حمة امٌن االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

5504.88 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد جدا

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .3

 عال راضً هندال علً االنكلٌزٌة

 الدور االول انثى عراقٌة

5.08.68 

صحة  بانتظار 3.14-3.12 جٌد جدا

 عهدوثٌقة م صدور

 المعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .2

 زٌنه مهدي حبٌب جواد االنكلٌزٌة

 الدور االول انثى عراقٌة

580.543 

بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد جدا

 وثٌقة المعهد صدور

 المعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .4

 منتهى شهاب حمد مناتً االنكلٌزٌة
 عراقٌة

 انثى

 الدور االول
540553.6 

نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد جدا

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .8

 نور حٌدر حنون سعٌد االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

5402588 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد جدا

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..

نهاٌـــة عبد االمٌر عبد الحسٌن  االنكلٌزٌة
 جبار 

 الدور االول انثى عراقٌة

52054426 

بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد جدا

 وثٌقة المعهد صدور

 المعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .6

 عاتكــة ماجد فاخر صالح االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

5304655 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد جدا

 الصدور

 قسم اللغة االنكلٌزٌة كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .5

 غفران شاكر وثٌج والً 
 انثى عراقٌة

 5302556 الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد جدا

 الصدور

 كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .5
قسم اللغة 
 االنكلٌزٌة

 5104358 الدور االول انثى عراقٌة االء  عصام جودة مهدي
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد جدا

 الصدور

قسم اللغة  التربٌة ابن رشدكلٌة  جامعه بغداد  ..1

 سارة خالد سمور عجمً االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

51022344 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد جدا

 الصدور



قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .11

 آمنت خضٌر عباس علوان االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

5.035.2 
صحة نؤٌد  3.14-3.12 جٌد جدا

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .13

 نسرٌن جاسم محمد عبد هللا االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

5.0125 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد جدا

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .12

 ذكر عراقً أحمد محمد كمـــرفارس االنكلٌزٌة
 الدور االول

5.0.88. 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد جدا

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .14

 بلسم محمد طرٌمش عبد هللا االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6505.38 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .18

 هللا حمودزٌنب غالب عبد  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

65068.2 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..1

 أحمد حسٌن عبد حسٌن االنكلٌزٌة
 عراقً

 ذكر
 الدور االول

65056.4 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .16

 مٌنا ناٌف كٌطان محمد االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6505286 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .15

 ندى جمٌـــل خضر راضــً االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

65066.. 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  التربٌة ابن رشدكلٌة  جامعه بغداد  .15

 زٌنب أكرم داخل جالب االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 65062.3 الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..3

 رفل لطٌف جاسم محمد االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6508168 
بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد

 وثٌقة المعهد صدور
 المعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .31

 اخالص حسٌن علً احمد االنكلٌزٌة

 الدور االول انثى عراقٌة

6504.2 

بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد

 وثٌقة المعهد صدور

 المعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .33

 كرٌـــــم حسننسرٌــــن حسن  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

650124.6 
بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد

 وثٌقة المعهد صدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .32

 ذكر عراقً حٌدر رحمن مظلوم علً االنكلٌزٌة
 الدور االول

6606683 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور



قسم اللغة  ابن رشدكلٌة التربٌة  جامعه بغداد  .34

 جواهر حمٌد رشٌد عطٌة االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 660.152 الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .38

 ذكر عراقً أمٌر محمد أسماعٌل فرج االنكلٌزٌة
 الدور االول

6608365 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..3

 ذكر عراقً عثمان عبد هللا مرزوك بشٌر االنكلٌزٌة

 الدور االول

6604856 

نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .36

 رفل فالح حسن عبد الحسٌن االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6603842 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .35

 هدى عباس رشٌد فدعوس  االنكلٌزٌة

 الدور االول انثى عراقٌة

6.024.5 

بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد

 وثٌقة المعهد صدور

 المعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .35

 عبد هللا ندى كامل بدن االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

68056448 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..2

 شٌماء كاظم جبر حسٌن االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

68052185 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

 قسم اللغة كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .21

 زهراء خلٌل أبراهٌم كاظم االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6805.52 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .23

 عراقً مصطفى احمد هاشم حسٌن االنكلٌزٌة
 ذكر

 الدور االول
680.52 

نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  التربٌة ابن رشدكلٌة  جامعه بغداد  .22

 آٌات احمد عبد الوهاب صالح االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

680..54 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .24

 آٌه باسم عٌدان ٌاسٌن االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

680...5 
 نؤٌد صحة 3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .28

 هبة علً نعمة سعد االنكلٌزٌة
 عراقٌة

 انثى
 الدور االول

68085413 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..2

 هدٌل طارق حمادي فٌاض  االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 6808.54 الدور االول
بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد

 وثٌقة المعهد صدور
 المعلمٌن



قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .26

 زٌنه طارق تحسٌن حسٌن االنكلٌزٌة

 الدور االول انثى عراقٌة

680425. 

بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد

   وثٌقة المعهد صدور

 المعلمٌن

اللغة قسم  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .25

 بسمه صادق عمران عالوي االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6804.24 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .25

 شهد ولٌد خالد رحٌمة االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6802146 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..4

 أٌمان أحمد علً صالح االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

64056.8 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .41

 هالــة حسون فرج ماضً  االنكلٌزٌة

 الدور االول انثى عراقٌة

6406354 

صحة بانتظار  3.14-3.12 جٌد

 وثٌقة المعهد صدور

 المعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .43

 زٌنة كاظم جاسم محٌمٌد االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

64085363 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .42

 رنا جاسم محمد هندي االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

64044 
بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد

 وثٌقة المعهد صدور
 المعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .44

 انثى عراقٌة صفاء حمٌد علً حسٌن االنكلٌزٌة
 الدور االول

6403585 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

اللغة قسم  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .48

 فاتن ولٌد جواد كاظم  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

64032.1 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..4

 رٌام عباس ماجود عبد عون االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6205.21 
بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد

 وثٌقة المعهد صدور
 المعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .46

 نور الهدى عبد علوان حسٌن االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

620583. 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .45

 شهد ضٌاء حسٌن عمران االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6206216 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .45
 نائلة ٌاسر صالح احمد

 الدور االول انثى عراقٌة
620.545 

نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد



 الصدور االنكلٌزٌة

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..8

 الرحمنسالً شاذل سعٌد عبد  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6208.35 
بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد

 وثٌقة المعهد صدور
 المعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .81

 زهراء محمد غرٌب غالم  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

62028.. 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  التربٌة ابن رشدكلٌة  جامعه بغداد  .83

 ذكر عراقً علً داخل سعٌد خضٌر االنكلٌزٌة

 الدور االول

620188 

بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد

 وثٌقة المعهد صدور

 المعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .82

 مها هادي صالح حمادي االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

62013. 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

 قسم اللغة رشد ابن التربٌة كلٌة جامعه بغداد  .84

 عراقً سنان  ماهر مجبل علً  ةٌاالنكلٌز
 الدور االول ذكر

620.563 
بانتظار صحة  3.14-3.12 جٌد

وثٌقة  صدور

 معهدالمعلمٌن

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .88

 الرسول حسونسالى محمد عبد  االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 6305564 الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..8

 االنكلٌزٌة
زٌن العابدٌن حنٌش عبد السادة 

 غضبان
 ذكر عراقً

 الدور االول
63063.1 

نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  رشدكلٌة التربٌة ابن  جامعه بغداد  .86

 سحر هاشم جعفر عبد الحسن االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 630.5 الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .85

 ابراهٌم عبد هللا أبراهٌم علوان االنكلٌزٌة
 عراقً

 ذكر
 الدور االول

6304541 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .85

 ذكر عراقً محمد عدنان حسن حسون االنكلٌزٌة
 الدور االول

630462. 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ...

 مرٌم صبري شنٌن عرٌبً االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

630355.3 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .1.

 نبراس ناثر حسن جاسم االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6303156 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور



قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .3.

 االء نافع محمود مربط االنكلٌزٌة
 عراقٌة

 انثى
 الدور االول

630185 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .2.

 هاله رعد عبد الهادي حسٌن االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

630..56 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .4.

 ذكر عراقً رشٌد عبٌس علً عباس االنكلٌزٌة
 الدور االول

630.861 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .8.

 أمانً محمد عبد الحسن جواد االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

61065513 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

اللغة قسم  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ...

 أٌالف عدنان دٌنار حمادي االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

610.1.3 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .6.

 كوثر قٌس جبوري محمد االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6104531 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .5.

 ٌسرى اموري صالح عوٌد  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6102311 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .5.

 ذكر عراقً علً قاسم راضً صحن االنكلٌزٌة
 الدور االول

6102152 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..6

 زهراء مهاوي  جــودان كاظم االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 25..610 الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .61

 مٌس حاتم عبد اللطٌف ابراهٌم االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 6.05688 االولالدور 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .63

 سكٌنة ناصر عبد المطلب هاشم االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6.063.85 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .62

 جمٌل لعٌبًرونق عباس  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6.08543 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .64

 عــال صادق جعفــر فتاح االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 6.085 الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور



 قسم اللغة كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .68

 اسراء سامً سعد الدٌن نافع االنكلٌزٌة
 عراقٌة

 6.04816 الدور االول انثى
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..6

 ذكر عراقً أحمد صالح عبد الهادي حلٌحل االنكلٌزٌة
 الدور االول

6.03.5 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .66

 هبه حازم محمد ولً  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

6.0..58 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 جٌد

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .65

 حوراء كرٌم أرحٌمه نصر االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.5055.5 
 صحة صدور بانتظار 3.14-3.12 متوسط

 معهدالمعلمٌنوثٌقة 

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .65

 أطٌاف سمٌر رحٌم حسٌن االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.50565 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..5

 االنكلٌزٌة
سما عقـٌل عبـد العـزٌز عبد 

 الرزاق

 الدور االول انثى عراقٌة
.505645 

نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .51

 زٌنب رحٌم حمود حمد االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.504..1 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .53

 ذكر عراقً سٌف طالب علً عبد الرحمن االنكلٌزٌة
 الدور االول

.5033.6 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .52

 آٌه ماجد حسٌن شاطً االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.5014.4 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  التربٌة ابن رشدكلٌة  جامعه بغداد  .54

 براءة مجٌد حمٌد محمد االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.50513. 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعة بغداد   .58

 وفاء فالح الدٌن نوري كمر االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.505.2 
صحة نؤٌد  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..5

 نور مالك صالح صدام االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.506.53 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .56

 بدور قصً حارث احمد  االنكلٌزٌة
 عراقٌة

 50.583. الدور االول انثى
نؤٌد صحة  3.12-3.12 متوسط

 الصدور



قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .55

 انثى عراقٌة غادة أسماعٌل خضٌر  عباس االنكلٌزٌة
 الدور االول

.50.525 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .55

 انثى عراقٌة فارسمروة رحٌم مظلوم  االنكلٌزٌة
 الدور االول

.50.112 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..5

 هبه ضٌاء حسٌن الزم  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.508556 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .51

 روان جمٌل عبود علوان االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 501.14. الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .53

 سارة حسٌن عوٌد سلمان االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.501..5 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

 التربٌة ابن رشدكلٌة  جامعه بغداد  .52
قسم اللغة 
 االنكلٌزٌة

 معتز رٌاض خلٌل ابراهٌم
 عراقً

 60541. الدور االول ذكر
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .54

 انثى عراقٌة حنان عطا هللا أحمد حسن االنكلٌزٌة
 الدور االول

.606531 
 نؤٌد صحة 3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .58

 زهراء عبد الرحمن احمد محسن االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 6024.5. الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..5

 مروه محمد شاكر محمود االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.601511 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .56

 نور عاتً عكاب ثامر االنكلٌزٌة
 عراقٌة

ىانث  

 الدور االول
..05565 

نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .55

 نبراس علً جاسم علً االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

..0621. 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .55

 اٌمان حمزة طاهر كمر  االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 06.2.. الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ...1

 سارة عباس حسٌن كٌالن االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 02381.. الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور



قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .1.1

 أسراء عقٌل ابراهٌم عبٌد االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

..021652 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .1.3

 نور جمٌل عمران موسى داود االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

..02.62 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .1.2

 عراقً حٌدر عالء حسٌن صالح االنكلٌزٌة

 الدور االول انثى

.805415 

بانتظار صحة  3.14-3.12 متوسط

وثٌقة  صدور

 المعلمٌنالمعهد

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .1.4

 ذكر عراقً كماشمروان بدر عزٌز  االنكلٌزٌة
 الدور االول

.805421 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .1.8

 ذكر عراقً حسن علً حسن غالً االنكلٌزٌة
 الدور االول

.806555 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ...1

 نور سٌد محمد ربٌع االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.80.141 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .1.6

 خلٌل أبراهٌم عبدزٌنب  االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 8084.33. الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .1.5

 أٌمان رعد  ٌاسٌن محمود االنكلٌزٌة
 عراقٌة

 انثى
 الدور االول

.8042.8 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  رشدكلٌة التربٌة ابن  جامعه بغداد  .1.5

 دعاء جعفر عبد هللا محسن االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.802656 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..11

 بتول كاظم شنشل رهٌف االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.802.56 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .111

 أنفال مطر سالم كاطع االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.80.655 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .113

 رهاب عبد محمود عٌطان  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.406.4 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .112

 اسٌل ولٌد خالد عبد المجٌد االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.404142 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور



قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .114

 سـرى جـالل جعفـر سـامً االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.4033.5 
 الصدورنؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .118

 هاجر جعفر صادق عبد االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.401625 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..11

 منار ثائرطالب عبد الكرٌم االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.40.5 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .116

 رواء كاظم كرٌم رضا االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.20555. 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌةالتربٌةابنرشد جامعه بغداد  .115

 ذكر عراقً حٌدر عدنان عبٌد مظلوم  االنكلٌزٌة
 الدور االول

.205658 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .115

 دٌنا  محمد مهاوي كاظم االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.206231 
صحة نؤٌد  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..13

 ناز محمد عبد الرحمن خلٌل االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.208361 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .131

 سجى نجف علً هاشم االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.204683 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .133

 أٌمان احمد علً جاسم االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.202654 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .132

 حوراء علً كاطع ماذي االنكلٌزٌة
 انثى عراقٌة

 202842. الدور االول
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

 كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .134
قسم اللغة 
 االنكلٌزٌة

 مصطفى هادي محمد علً
 عراقً

 الدور االول ذكر
     .20..5

   

نؤٌد صحة  3.12-3.14 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .138

 .6..20. الدور االول انثى عراقٌة حنٌن قاسم لزام صبر االنكلٌزٌة
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..13

 وسن عبد الهادي عزٌز حسٌن  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.20.3.2 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور
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قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .136

 زهراء محسن عبد علً شالكة االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.3056283 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .135

 مالذ خلف عاٌد خضر  االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.305623 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .135

 ضحى نـاصر حسٌن علً االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.305116 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  ..12

 صبا عادل شاكر عبد الرحمن االنكلٌزٌة
 االولالدور  انثى عراقٌة

.30568. 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .121

 االنكلٌزٌة
ضحى اٌـاد عبـد الرحمـن عبد 

 اللطٌف

 الدور االول انثى عراقٌة
.306222 

نؤٌد صحة  3.14 -3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .123

 فرحان محسن فرحان تائه االنكلٌزٌة
 عراقً

 10865. الدور االول ذكر
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .122

 1041288. الدور االول ذكر عراقً زٌدون ٌونس صبري حمد االنكلٌزٌة
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  رشدكلٌة التربٌة ابن  جامعه بغداد  .124

 آٌه لٌث خلف مشتت االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

.101531 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد جامعه بغداد  .128

 رفاة علً كرٌم كاظم االنكلٌزٌة
 الدور االول انثى عراقٌة

..08662 
نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور

قسم اللغة  كلٌة التربٌة ابن رشد بغدادجامعه   ..12

 هٌام عبد المطلب هاشم صالح االنكلٌزٌة
 عراقٌة

 انثى

 الدور االول
..0.3.5 

نؤٌد صحة  3.14-3.12 متوسط

 الصدور
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صحة صذور 

وثيقة 

االعذاديةاو 

 انًعهذ

 االول انثى عراقٌه سمٌره عبود زغٌرممدوح انكلٌزي ابن رشد بغداد  10
540584 

نؤٌد صحة  جٌد جدا 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه حنٌن حسٌن عمران دانً انكلٌزي ابن رشد بغداد  30
53038. 

نؤٌد صحة  جٌد جدا 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه هدى احمد علً سعٌد انكلٌزي ابن رشد بغداد  20
510.15 

نؤٌد صحة  جٌد جدا 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه زهراء خلٌل ابراهٌم عبد انكلٌزي ابن رشد بغداد  40
51035. 

نؤٌد صحة  جٌد جدا 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه عال جابرحسٌن رجب انكلٌزي ابن رشد بغداد  80
5.0..3 

نؤٌد صحة  جٌد جدا 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه احالم زهراو جبر نعٌم انكلٌزي ابن رشد بغداد  0.
650.56 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

احمد مؤٌد عبد المحسن  انكلٌزي ابن رشد بغداد  60

 مراد

 االول ذكر عراقً
650832 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 نؤٌد صحة الصدور جٌد 3.12-3.14 6608.8 االول انثى عراقٌه وسن احمد جمعة ابراهٌم انكلٌزي ابن رشد بغداد  50



 نؤٌد صحة الصدور جٌد 3.12-3.14 1..660 االول انثى عراقٌه حلٌمة فرج كاطع شمال انكلٌزي ابن رشد بغداد  50

 االول انثى عراقٌه زٌنة علً كاظم عباس انكلٌزي ابن رشد بغداد  1.0
6.0514 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه جنان غازي سهٌل جبر انكلٌزي ابن رشد بغداد  110
6.058. 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه امل حسن محمد سوٌف انكلٌزي ابن رشد بغداد  130
6.0..4 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً رفٌق كاظم حمود جوده انكلٌزي ابن رشد بغداد  120
680.5. 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً حسٌن جمعه كاظم عٌسى انكلٌزي ابن رشد بغداد  140
680418 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه انتظار جبار علً محمد انكلٌزي ابن رشد بغداد  180
680414 

بأنتظار صحة  جٌد 3.14-3.12

صدور وثٌقة 

 معهدالمعلمٌن

 االول ذكر عراقً عالء اسعد عنفوس شلش انكلٌزي ابن رشد بغداد  1.0
680144 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً محمد صبحً احمد لطٌف انكلٌزي ابن رشد بغداد  160
6405.5 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه اٌة عالء احمد جاسم انكلٌزي ابن رشد بغداد  150
640.6 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه مروة حٌدر خشان محمد انكلٌزي ابن رشد بغداد  150
640..5 

بأنتظار صحة  جٌد 3.14-3.12

صدور وثٌقة 

 معهدالمعلمٌن

 االول انثى عراقٌه فٌفٌان هادي عواد فزع انكلٌزي ابن رشد بغداد  3.0
640166 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور



 نؤٌد صحة الصدور جٌد 3.12-3.14 620658 االول انثى عراقٌه سرى علً عبد محمد انكلٌزي ابن رشد بغداد  310

 االول انثى عراقٌه خلود اسود شمٌص حلو انكلٌزي ابن رشد بغداد  330
620856 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً علً كاظم ضمد خلٌفة انكلٌزي ابن رشد بغداد  320
6208.5 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 نؤٌد صحة الصدور جٌد 3.12-3.14 620.63 االول انثى عراقٌه كوثر مهدي شلش مهدي انكلٌزي ابن رشد بغداد  340

 نؤٌد صحة الصدور جٌد 3.12-3.14 630556 االول انثى عراقٌه هبة اسماعٌل رشٌد جواد انكلٌزي ابن رشد بغداد  380

 االول انثى عراقٌه محمد حسٌنافان عزٌز  انكلٌزي ابن رشد بغداد  3.0
63066. 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه سارة حسن باقر مهدي انكلٌزي ابن رشد بغداد  360
630224 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه فاتنه قتٌبة اسماعٌل محمد انكلٌزي ابن رشد بغداد  350
6301.5 

صحة نؤٌد  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه علٌاء كاظم عبٌد مالح انكلٌزي ابن رشد بغداد  350
630..5 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه كواكب رشٌد رومً لبً انكلٌزي ابن رشد بغداد  2.0
6.08.1 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه شدن صادق مسعود محمد انكلٌزي ابن رشد بغداد  210
6.038. 

نؤٌد صحة  جٌد 3.14-3.12

 الصدور

اسراء ٌوسف عبد الكرٌم  انكلٌزي ابن رشد بغداد  230

 ٌوسف

 االول انثى عراقٌه
.50.35 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

ضحى عبد الجلٌل اسماعٌل  انكلٌزي ابن رشد بغداد  220

 خلٌل

 االول انثى عراقٌه
.50.. 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور



 االول ذكر عراقً ذو الفقار جواد كاظم جاسم انكلٌزي ابن رشد بغداد  240
.50534 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

ظبٌة  عبد اللطٌف ناٌف  انكلٌزي ابن رشد بغداد  280

 لطٌف
 االول انثى عراقٌه

.50255 
 نؤٌد صحة الصدور متوسط 3.14-3.12

 االول ذكر عراقً رضا عبد الكاظم محمد مالك انكلٌزي ابن رشد بغداد  2.0
.50355 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه دعاء حامد كاظم حسٌن انكلٌزي ابن رشد بغداد  260
.50355 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه سهى خالد حاتم محمود انكلٌزي ابن رشد بغداد  250
.503.8 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 نؤٌد صحة الصدور متوسط 3.12-3.14 60.44. االول انثى عراقٌه رغد طارق بدر أحمد انكلٌزي ابن رشد بغداد  250

 نؤٌد صحة الصدور متوسط 3.12-3.14 60146. االول انثى عراقٌه تمارا عارف كاظم محمد انكلٌزي ابن رشد بغداد  4.0

 االول انثى عراقٌه عوٌد عبود مروه حازم انكلٌزي ابن رشد بغداد  410
.60141 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً محمد هادي عباس نجم انكلٌزي ابن رشد بغداد  430
.60..3 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه نجالء مهدي سلمان علً انكلٌزي ابن رشد بغداد  420
.60.35 

صحة  نؤٌد متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه رانٌه نظام مهدي هاشم انكلٌزي ابن رشد بغداد  440
..0586 

بأنتظار صحة  متوسط 3.14-3.12

صدور وثٌقة 

 معهدالمعلمٌن

 االول انثى عراقٌه غٌد نعمة عبطان سبع انكلٌزي ابن رشد بغداد  480
..0538 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور



 االول انثى عراقٌه رغده سلمان فالح حسن انكلٌزي ابن رشد بغداد  4.0
..0515 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً ابراهٌم جمال عبد الرحمن انكلٌزي ابن رشد بغداد  460
..06.8 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 نؤٌد صحة الصدور متوسط 3.12-3.14 0255.. االول ذكر عراقً محمد عباس حمٌد اسود انكلٌزي ابن رشد بغداد  450

 االول انثى عراقٌه سرى احمد عبد الرضا كبان انكلٌزي ابن رشد بغداد  450
..0218 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه نضال عبد عون محمود انكلٌزي ابن رشد بغداد  8.0
.80538 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه اخالص كاظم جمعة محمد انكلٌزي ابن رشد بغداد  810
.8086 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه رٌم محمد صالح رشٌد انكلٌزي ابن رشد بغداد  830
.804.6 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه اٌة قادر عبد سعدون انكلٌزي ابن رشد بغداد  820
.8048. 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه علٌاء صدام رشك عاتً انكلٌزي ابن رشد بغداد  840
.80356 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 نؤٌد صحة الصدور متوسط 3.12-3.14 40541. االول ذكر عراقً محمد ماجد  ثابت سلمان انكلٌزي ابن رشد بغداد  880

 االول ذكر عراقً محمد رعد فرحان عبد هللا انكلٌزي ابن رشد بغداد  8.0
.40255 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً ولٌد ماجد عبد حسن انكلٌزي ابن رشد بغداد  860
.4035. 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

نؤٌد صحة  متوسط 3.12-3.14 40.62. االول ذكر عراقً سجاد ٌاسٌن عرب كرم انكلٌزي ابن رشد بغداد  850



 الصدور

نؤٌد صحة  متوسط 3.12-3.14 20531. االول ذكر عراقً شاكر جلٌل شكرطاهر انكلٌزي ابن رشد بغداد  850

 الصدور
 متوسط 3.14-3.12 2055. االول انثى عراقٌه نور عماد علً عباس انكلٌزي ابن ؤشد بغداد  0..

 االول ذكر عراقً حسن علً مراد صادق انكلٌزي ابن رشد بغداد  10.
.20541 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 نؤٌد صحة الصدور متوسط 3.12-3.14 205.2. االول انثى عراقٌه ساره ماجد احمد محمد انكلٌزي ابن رشد بغداد  30.

 االول انثى عراقٌه فرح صالح احمد مصطفى انكلٌزي ابن رشد بغداد  20.
.20.8 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه رٌتا خالد بطرس شعٌا انكلٌزي ابن رشد بغداد  40.
.2025 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه سفانه سالم فاضل نجم انكلٌزي ابن رشد بغداد  80.
.20246 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه رٌام عامر برجس دروٌش انكلٌزي ابن رشد بغداد  0..
.20115 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً ماجد حسٌن محمد صكر انكلٌزي ابن رشد بغداد  60.
.30568 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

نور الهدى حسن جاسم  انكلٌزي ابن رشد بغداد  50.

 سعد

 االول انثى عراقً
.3083 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً وسام محمد محمد جواد انكلٌزي ابن رشد بغداد  50.
نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12 304.

 الصدور

 االول انثى عراقٌه شهد رعد حمودي جاسم انكلٌزي ابن رشد بغداد  6.0
.30.85 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور



تبارك عامر ناصر عبد  انكلٌزي ابن رشد بغداد  610

 االمٌر

 االول انثى عراقٌه
.30.24 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً مصطفى احمد عوسج حمد انكلٌزي ابن رشد بغداد  630
.105.. 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً حسٌن اسماعٌل ابٌد راشد انكلٌزي ابن رشد بغداد  620
.10425 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً عبد احمد ابو الهٌل عبود انكلٌزي ابن رشد بغداد  640
.1023. 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 نؤٌد صحة الصدور متوسط 3.12-3.14 10346. االول ذكر عراقً علً جواد محسن موزان انكلٌزي ابن رشد بغداد  680

 االول انثى عراقٌه شٌماء مجٌد حمٌد سلٌم انكلٌزي ابن رشد بغداد  6.0
.10144 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

660  
 

دانٌه حٌدر مصطفى عبد  انكلٌزي ابن رشد بغداد

 الكرٌم

 االول انثى عراقٌه
.10.56 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه سهاد محمد حرفش نهٌر انكلٌزي ابن رشد بغداد  650
..0815 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً حمزه سلمان حمدان خضٌر انكلٌزي ابن رشد بغداد  650
..0456 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه سماح ٌوسف محمد ٌوسف انكلٌزي ابن رشد بغداد  5.0
..0.28 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه نوار عادل عباس جاسم انكلٌزي ابن رشد بغداد  510
..0.36 

نؤٌد صحة  متوسط 3.14-3.12

 الصدور

 االول ذكر عراقً حٌدر حمودي عبد خضٌر انكلٌزي ابن رشد بغداد  530
850655 

نؤٌد صحة  مقبول 3.14-3.12

 الصدور



 

 

 

 د0 سعد نجم عبد عباس                                      عباس جبار شرهان                                            عبد العزٌز ٌاسٌن                 

 رئٌس قسم اللغة االنكلٌزٌة                               المدقق                                                                      قسمالمسؤول           

 

 

 الجابري 0د0 كاظم كرٌم رضاأ                                    ن عبد صالحغساأ0د0                                         احمد حمزة خلٌف        م0د0         

 العمٌد                                           معاون العمٌد لشؤون الطلبة والتسجٌل             مدٌر التسجٌل                 

 

 

 االول ذكر عراقً كرار فلٌح كرٌم خضٌر انكلٌزي ابن رشد بغداد  520
850... 

نؤٌد صحة  مقبول 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه اٌات حسٌن ابراهٌم حسٌن انكلٌزي ابن رشد بغداد  540
850213 

نؤٌد صحة  مقبول 3.14-3.12

 الصدور

 نؤٌد صحة الصدور مقبول 3.12-3.14 850525 االول انثى عراقٌه زٌنب جعفر صادق جعفر انكلٌزي ابن رشد بغداد  580

 االول انثى عراقٌه هدى راضً عاصً عجد انكلٌزي ابن رشد بغداد  5.0
85041 

نؤٌد صحة  مقبول 3.14-3.12

 الصدور

 االول انثى عراقٌه نور قاسم حسٌن صالح انكلٌزي ابن رشد بغداد  560
86044 

نؤٌد صحة  مقبول 3.14-3.12

 الصدور

 نؤٌد صحة الصدور مقبول 3.12-3.14 8.06.5 االول انثى عراقٌه رٌم شاكر علً داد انكلٌزي ابن رشد بغداد  550


