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 خ
 اندُف اندُكٛح اقى انطانة انؽتاػٙ انمكى انكهٛح اندايؼح

انعٔؼ انػ٘ 

َدر فّٛ 

 انطانة

 صحة صدور وثٌقة االعدادٌة او المعهد قُح انرطؽج انرمعٚؽ انًؼعل

 بغداد  .1
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 محمد لطف هللا عٌسى مصطفى 

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد جدا 729.38 األول ذكر عراقً

 بغداد  .2
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 علً درٌد اسماعٌل حسن

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد جدا 729437 األول ذكر عراقً

 بغداد  .3
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 نور عبد الستار عبد علً حسٌن 

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد جدا .72904 األول أنثى عراقً

 بغداد  .4
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سارة حامد حسن عباس

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد جدا 739277 األول أنثى عراقً

 بغداد  .5
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 لمٌاء محمد حسٌن علً

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد جدا 739013 األول أنثى عراقً

 بغداد  .6
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 زٌنب عز الدٌن ناصح ابراهٌم

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد جدا 709340 األول أنثى عراقً

 بغداد  .7
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 رعد عبد الصاحب جاسم عبود

 المعلمٌن صحة صدور وثٌقة معهد بانتظار 3102 - 3102 جٌد جدا 719.34 األول ذكر عراقً

 بغداد  .8
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 حسام داخل علً درب

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد جدا 719422 األول ذكر عراقً

 بغداد  .9
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مروة رٌاض جمعة عبٌد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد جدا 719231 األول أنثى عراقً

 بغداد  .11
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 رٌام احمد عبد محمد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد جدا 719228 األول أنثى عراقً



 بغداد  .11
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 نزار ٌونس داود سلٌمان

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 8.9.17 األول ذكر عراقً

 بغداد  .12
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 فرات جبار خلف حمٌدي

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 8.9721 األول أنثى عراقً

 بغداد  .13
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 حال سامً سعدي جاسم

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 8.9832 األول أنثى عراقً

 بغداد  .14
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سارة راضً كاظم حسٌن

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 8.9431 األول أنثى عراقً

 بغداد  .15
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 خضر علً رشٌد جاسم 

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 8.9323 األول ذكر عراقً

 بغداد  .16
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 هدٌل عبدالكرٌم صابر شهاب

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 8.9147 األول أنثى عراقً

 بغداد  .17
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 بهاء عبد الحمزة عبد كاظم

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 879.22 األول ذكر عراقً

 بغداد  .18
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مروة محمد عنٌد علً

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 879701 األول أنثى عراقً

 بغداد  .19
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 نور ابراهٌم محمد داود

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد ..8794 األول أنثى عراقً

 بغداد  .21
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 وسام محمد محمود حاٌف

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 879338 األول ذكر عراقً

 بغداد  .21
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 زٌنب اكرم عباس علً

 المعلمٌن بأنتظار صحة صدور وثٌقة معهد 3102 - 3102 جٌد 889728 األول أنثى عراقً

 بغداد  .22
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 نور جاسم خزعل حسن

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 889834 األول أنثى عراقً

 بغداد  .23
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سارة كرٌم جبر بداي

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 889310 األول أنثى عراقً



 بغداد  .24
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 محمد عبد الجبار مرعً ٌوسف

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 889228 األول ذكر عراقً

 بغداد  .25
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 نور الزهراء طارق صادق حمود

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 889287 األول أنثى عراقً

 بغداد  .26
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 جعفر محمد حسٌن عبد محمد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 839.14 األول ذكر عراقً

 بغداد  .27
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 هند عباس محسن سلمان

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 839808 األول أنثى عراقً

 بغداد  .28
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 طٌبة مثنى ٌاسٌن طة

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 839022 األول أنثى عراقً

 بغداد  .29
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سجى كرٌم جاسم بٌرة

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 839102 األول أنثى عراقً

 بغداد  .31
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 نمارق اسامة جاسم محمد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 829313 األول أنثى عراقً

 بغداد  .31
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 حازم سلمان نجم مناور

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 829272 األول ذكر عراقً

 بغداد  .32
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 اٌناس محمد ناصر كاطع

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 8290.8 األول أنثى عراقً

 بغداد  .33
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 هدٌل ٌاسٌن احمد زٌدان

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد .82972 األول أنثى عراقً

 بغداد  .34
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مصطفى محمد عبدا هلل حمد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 829323 األول ذكر عراقً

 بغداد  .35
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سهاد محمد مجٌد احمد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 829024 األول أنثى عراقً

 بغداد  .36
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 فاطمة سعد محمد عباس

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 829037 األول أنثى عراقً



 بغداد  .37
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 فرح غازي نوري نعمة

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 839027 األول أنثى عراقً

 بغداد  .38
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مروة محمد صفر ساٌه خان

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 839184 األول أنثى عراقً

 بغداد  .39
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سارة محمود ٌاسٌن مكٌسر

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 839147 األول أنثى عراقً

 بغداد  .41
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 محمد خلٌل ابراهٌم فٌاض

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 839120 األول ذكر عراقً

 بغداد  .41
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مالك محسن خلٌفة عواد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 809433 األول ذكر عراقً

 بغداد  .42
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 هدى عبدالرحٌم لعٌبً سلطان

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 809232 األول أنثى عراقً

 بغداد  .43
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 حمزة مالك حمزة عطٌة

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 809107 األول ذكر عراقً

 بغداد  .44
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 اسامة اسماعٌل كشمر زٌبك

 بانتظار صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 819428 األول ذكر عراقً

 بغداد  .45
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 شٌماء حاتم شعالن محمد

 المعلمٌن صحة صدور وثٌقة معهد بانتظار 3102 - 3102 جٌد 819324 األول أنثى عراقً

 بغداد  .46
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 علً عماد عبد شلش

 المعلمٌن صحة صدور وثٌقة معهد بانتظار 3102 - 3102 جٌد 819277 األول ذكر عراقً

 بغداد  .47
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 غفران مزهر عطٌة بنٌان 

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 جٌد 8191.4 األول أنثى عراقً

 بغداد  .48
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 حسٌن عباس علً خلف

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 4.9.32 األول ذكر عراقً

 بغداد  .49
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 اٌاد خلف مهدي خلف

 المعلمٌن بأنتظار صحة صدور وثٌقة معهد 3102 - 3102 متوسط 4.9.32 األول ذكر عراقً



 بغداد  .51
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 رؤى جمٌل حسٌن شمخً

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 4.9272 األول أنثى عراقً

 بغداد  .51
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 فاطمة عبد الكرٌم حسٌن جابر

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 4.9332 األول أنثى عراقً

 بغداد  .52
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 علً حسٌن علً هادي

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 4.9072 األول ذكر عراقً

 بغداد  .53
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 ضٌاء مهدي ناصر جالً

 المعلمٌن بأنتظار صحة صدور وثٌقة معهد 3102 - 3102 متوسط 479.11 األول ذكر عراقً

 بغداد  .54
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مرٌم طالب مهدي محمد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 479384 األول أنثى عراقً

 بغداد  .55
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 فادٌة حسٌن سعدون هاشم

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 479300 األول أنثى عراقً

 بغداد  .56
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 حامد جالل لفتة عباس

 لمعلمٌنا بأنتظار صحة صدور وثٌقة معهد       3102 - 3102 متوسط 479273 األول ذكر عراقً

 بغداد  .57
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سهلة علً ذٌاب عاٌز

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 479070 األول أنثى عراقً

 بغداد  .58
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مصطفى صالح راضً جبر

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 479008 األول ذكر عراقً

 بغداد  .59
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 رشا سمٌر منصور احمد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 479110 األول أنثى عراقً

 بغداد  .61
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سامً طارق مزعل محمد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط .48977 األول ذكر عراقً

 بغداد  .61
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مٌسون ابو الهٌل حسن عبود

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 4898.1 األول أنثى عراقً

 بغداد  .62
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 دالل رحٌم حمود الزٌد

 المعلمٌن بأنتظار صحة صدور وثٌقة معهد 3102 - 3102 متوسط 489843 األول أنثى عراقً



 بغداد  .63
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 زٌنب رعد ضٌاء حسن

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 489832 األول أنثى عراقً

 بغداد  .64
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سحر عٌسى رضا شاه ماهً

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 489814 األول أنثى عراقً

 بغداد  .65
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 محمد زٌد حسٌن علً

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 489374 األول ذكر عراقً

 بغداد  .66
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 نورا خالد حسٌن مشٌمش

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 489013 األول أنثى عراقً

 بغداد  .67
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 حٌدر جواد حٌدر حافظ

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 489177 األول ذكر عراقً

 بغداد  .68
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 انور صالح حمد علٌوي

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 489172 األول ذكر عراقً

 بغداد  .69
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 رسل عبدالكرٌم جاسم لطٌف

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط .449.8 األول أنثى عراقً

 بغداد  .71
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 امٌر فالح حسن راضً

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط .449.0 األول ذكر عراقً

 بغداد  .71
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 محمد شهاب حمد بشٌر

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 449712 األول ذكر عراقً

 بغداد  .72
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 دعاء جمعة طالل حسٌن

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 449821 األول أنثى عراقً

 بغداد  .73
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 هدى كرٌم نجم مطلق

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 449808 األول أنثى عراقً

 بغداد  .74
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 شٌماء عبدالحسٌن فالح حسٌن

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 449320 األول أنثى عراقً

 بغداد  .75
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 احمد حسٌن علً سعدون

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 449324 األول ذكر عراقً



 بغداد  .76
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 نهى لٌث كاظم محمد جواد 

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 449123 األول أنثى عراقً

 بغداد  .77
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 نوار علً مخلف احمد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439842 األول ذكر عراقً

 بغداد  .78
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 عماد جمٌل رشٌد عناد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439841 األول ذكر عراقً

 بغداد  .79
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 ماجد غانم عناد بدر 

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط ..4394 األول ذكر عراقً

 بغداد  .81
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 احمد فرحان خلٌف زكم

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439437 األول ذكر عراقً

 بغداد  .81
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 ضٌاء دحام حمٌد رشٌد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439202 األول ذكر عراقً

 بغداد  .82
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سارة كمال خلٌل غنً

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 4393.8 األول أنثى عراقً

 بغداد  .83
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سجاد خالد حسٌن عبدعلً

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439372 األول ذكر عراقً

 بغداد  .84
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 جعفر كاظم نومان علوان

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439383 األول ذكر عراقً

 بغداد  .85
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سحر محمد عبد خضٌر

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 4391.7 األول أنثى عراقً

 بغداد  .86
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 محمد محمود عبدالرحمن سلٌمان

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429.32 األول ذكر عراقً

 بغداد  .87
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 شهد كامل محمد لفتة

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429.27 األول أنثى عراقً

 بغداد  .88
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 زٌنب جلٌل ناصر حسٌن

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429203 األول أنثى عراقً



 بغداد  .89
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 محمد عابر عبد الحسٌن راضً

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429202 األول ذكر عراقً

 بغداد  .91
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سٌف صباح حٌدر مولود

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429240 األول ذكر عراقً

 بغداد  .91
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مروة هاتف سالم محمود

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429331 األول أنثى عراقً

 بغداد  .92
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سحر غانم عبدهللا ابراهٌم

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429047 األول أنثى عراقً

 بغداد  .93
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 عمار شخٌر تومان مكوطر

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429144 األول ذكر عراقً

 بغداد  .94
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 محمد حسن سعد حبٌب

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429.11 األول ذكر عراقً

 بغداد  .95
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 هدٌل كرٌم كاظم فلغوص

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 4297.2 األول أنثى عراقً

 بغداد  .96
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 بالل جاسم محمد ضمد

       المعلمٌن بأنتظار صحة صدور وثٌقة معهد 3102 - 3102 متوسط 429733 األول ذكر عراقً

 بغداد  .97
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 وعد عبد الواحد عٌدان

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429700 األول أنثى عراقً

 بغداد  .98
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 عثمان مطر ندى عباس

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429811 األول ذكر عراقً

 بغداد  .99
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 زٌنب مكً رضا عباس

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 4293.3 األول أنثى عراقً

 بغداد  .111
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 منٌر حسٌن علً كاظم

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429232 األول ذكر عراقً

 بغداد  .111
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 زٌنة مهدي حسن حسٌن

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429224 األول أنثى عراقً



 بغداد  .112
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مرٌم ستار جبار عٌسى

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429301 األول أنثى عراقً

 بغداد  .113
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 اسٌل احمد داود عطٌة

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429004 األول ذكر عراقً

 بغداد  .114
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 حسن هاتف مزهر حسٌن

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 429182 األول ذكر عراقً

 بغداد  .115
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 حسٌن عبدهللا علوان سلمان

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439.38 األول ذكر عراقً

 بغداد  .116
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 عباس حمٌد ٌاسٌن عبٌد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439.02 األول ذكر عراقً

 بغداد  .117
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 محمد جاسم خرٌمش ماذي

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 4394.7 األول ذكر عراقً

 بغداد  .118
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مروة سلمان خضٌر منخً

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439330 األول أنثى عراقً

 بغداد  .119
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 امٌرة صبٌح جاسم هلٌل

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439233 األول أنثى عراقً

 بغداد  .111
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 ٌدفهند علً عباس م

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439212 األول أنثى عراقً

 بغداد  .111
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 كمال عباس عبد فرحان

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 439023 األول ذكر عراقً

 بغداد  .112
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 عالء كرٌم عطٌة حسن

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 409830 األول ذكر عراقً

 بغداد  .113
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 سمٌة حٌدر محمد محمود

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 409448 األول أنثى عراقً

 بغداد  .114
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 ولٌد صنٌتان نوفل سعود

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 409371 األول ذكر عراقً



 بغداد  .115
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 عالء الدٌن لطٌف جوٌر

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 409077 األول ذكر عراقً

 بغداد  .116
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 زٌنب خضر مهدي علً

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 419.42 األول أنثى عراقً

 بغداد  .117
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 جعفر هادي كمر عبد هللا

       المعلمٌن بأنتظار صحة صدور وثٌقة معهد 3102 - 3102 متوسط 419721 األول ذكر عراقً

 بغداد  .118
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 انمار حمٌد كرٌم مهدي

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط .41942 األول ذكر عراقً

 بغداد  .119
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 نور رجب صالح حمٌد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 419388 األول أنثى عراقً

 بغداد  .121
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 شهد عودة جعفر عون

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 4192.1 األول أنثى عراقً

 بغداد  .121
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ

 مثنى جواد كاظم مرهون

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 متوسط 419201 األول ذكر عراقً

 بغداد  .122
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ

 علً جبار صالح خلف 

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 مقبول 419032 األول ذكر عراقً

 بغداد  .123
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 االنسانٌة

 التارٌخ
 كاظم جواد عبد هللا جواد

 صدور صحةنؤٌد  3102-3102 مقبول  3.9473 االول ذكر عراقً

 بغداد  .124
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 اسٌل رحٌم عبود سلطان

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 مقبول 3.9424 األول ذكر عراقً

 بغداد  .125
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 محمد عبدالكرٌم جبر نعمة

 المعلمٌن بأنتظار صحة صدور وثٌقة معهد 3102 - 3102 مقبول 3.9342 األول ذكر عراقً

 بغداد  .126
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 حوراء كرٌم مهاوي حرز

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 مقبول 3.9204 األول أنثى عراقً



 بغداد  .127
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 احمد فاٌز عبد صالح

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 مقبول 379724 األول ذكر عراقً

 بغداد  .128
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 حمٌد سلٌمان عسل مزٌد

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 مقبول 379243 األول ذكر عراقً

 بغداد  .129
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 عبد اللطٌف حسٌن خٌون

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 مقبول 379307 األول ذكر عراقً

 بغداد  .131
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 محمد غالب فراس جاسم

       المعلمٌن بأنتظار صحة صدور وثٌقة معهد 3102 - 3102 مقبول 389323 األول ذكر عراقً

 بغداد  .131
كلٌة التربٌة ابن 

رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

 التارٌخ
 مصطفى محمد جواد جوهر

 نؤٌد صحة الصدور       3102 - 3102 مقبول 389012 األول ذكر عراقً
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 / الدور األول   3102 - 3102أسماء الخرٌجٌن / قسم التارٌخ / الدراسات المسائٌة / 
    

            

 اندُف اندُكٛح اقى انطانة انؽتاػٙ انمكى انكهٛح اندايؼح خ

انعٔؼ انػ٘ 

َدر فّٛ 

 انطانة

 انرمعٚؽ انًؼعل

 قُح انرطؽج

صحة صدور وثٌقة االعدادٌة أو 
 المعهد

 بغداد 1
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد جدا 749223 األول أنثى عراقً ؾُٚح ػثع كاطغ قهًاٌ التارٌخ

 بغداد 2
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد جدا 749377 األول أنثى عراقً ضٛؽٚح ػثع زًع يسكٍ  التارٌخ

 بغداد 3
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد جدا 739208 األول أنثى عراقً ظيٕع كًؽ َاصؽ ػًاؼِ التارٌخ

 بغداد 4
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد جدا 739204 األول أنثى عراقً اٚكؽ ؼقٕل يسًع ايٍٛ  التارٌخ

 بغداد 5
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد جدا .73911 األول ذكر عراقً فٕاؾ ػثع انهطٛف ؼنٛع ازًع التارٌخ

 بغداد 6
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد جدا .70972 األول أنثى عراقً تًٛاٌ ضهٛم ؼقرى َاصؽ التارٌخ

 بغداد 7
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد جدا 709481 األول ذكر عراقً ْٔاب غاؾ٘ ْٔاب نفرح التارٌخ

 بغداد 8
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد جدا 709084 األول ذكر عراقً ػعَاٌ يسًٕظ ػهٙ زكٍٛ التارٌخ

 بغداد 9
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد جدا 719723 األول أنثى عراقً ذغؽٚع لاقى يسًع ػثٕظ التارٌخ

 بغداد 11
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد جدا 719203 األول أنثى عراقً اقٛم زكٍٛ ػالٔ٘ ػٕفٙ  التارٌخ

 بغداد 11
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد جدا 719221 األول أنثى عراقً اَرظاؼ صثاؼ ْاظ٘ خاقى التارٌخ



 بغداد 12
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 8.9.23 األول أنثى عراقً ٔقٍ زكٍٛ ػهٕاٌ ٚاـ  التارٌخ

 بغداد 13
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 879247 األول ذكر عراقً فؽاـ َاصؽ ػدٛم ػهٙ  التارٌخ

 بغداد 14
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد .87921 األول أنثى عراقً يُٗ فؤاظ طّ  كؽفٕع التارٌخ

 بغداد 15
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 849238 األول أنثى عراقً كُاو خٓاٌ خٕاظ كاظى التارٌخ

 بغداد 16
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 8490.2 األول أنثى عراقً فاطًح ػاظل يسًع ؼضا زكٍٛ التارٌخ

 بغداد 17
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 839332 األول أنثى عراقً تاٚحَٕؼ َداذ يسًع  التارٌخ

 بغداد 18
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 8293.3 األول ذكر عراقً غكاٌ قهًاٌ ػٕاظ كاظى التارٌخ

 بغداد 19
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 829221 األول أنثى عراقً ضُكاء ػعَاٌ ناكؽ ذٕفٛك التارٌخ

 بغداد 21
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 8292.4 األول ذكر عراقً ػهٙ كاظى خٕاظ صانر التارٌخ

 بغداد 21
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 3102 - 3102 جٌد 829021 األول ذكر عراقً ازًع يسكٍ خاقى يسًع التارٌخ

بأنتظار صحة صدور 
 وثٌقة معهدالمعلمٌن

 بغداد 22
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 829730 األول أنثى عراقً َٕؼ ْانى ضهف َاٚف التارٌخ

 بغداد 23
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 829314 األول أنثى عراقً اقؽاء ػهٙ ػثع انكؽٚى ػُثؽ التارٌخ

 بغداد 24
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 839.87 األول أنثى عراقً غعٚؽ َؿاؼ ؼاضٙ نهراؽ  التارٌخ

 بغداد 25
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد .83928 األول ذكر عراقً فؽاـ يٕفك ػثع هللا يسًٕظ  التارٌخ



 بغداد 26
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 8393.7 األول أنثى عراقً لعٔؼ٘قاؼج ػثع انماظؼ يدٛع  التارٌخ

 بغداد 27
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 8391.0 األول ذكر عراقً خاقى أقايح ػثع انسكٛى يسًع التارٌخ

 بغداد 28
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 3..809 األول أنثى عراقً َٕؼ ػالء انعٍٚ ػثع انؽؾاق التارٌخ

 بغداد 29
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 3102 - 3102 جٌد 809427 األول أنثى عراقً اقؽاء قًٛؽ صفؽ لُثؽ التارٌخ

بأنتظار صحة صدور 
 وثٌقة معهدالمعلمٌن

 بغداد 31
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 809200 األول ذكر عراقً يسًع ػثاـ زًع يُصٕؼ  التارٌخ

 بغداد 31
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 809242 األول أنثى عراقً ؼؤٖ قؼٛع ازًع نؽيٕش  التارٌخ

 بغداد 32
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 809387 األول أنثى عراقً ػهٛاء زكٍٛ خثٛم اليٙ التارٌخ

 بغداد 33
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد .819.7 األول ذكر عراقً ازًع زكٍٛ ػهٙ ػػاب  التارٌخ

 بغداد 34
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 819.33 األول ذكر عراقً اتؽاْٛى كاظى خثؽ صغٛؽ التارٌخ

 بغداد 35
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 3102 - 3102 جٌد ..8198 األول أنثى عراقً اَؼاو كؽٚى َاصؽ ْٕاـ  التارٌخ

بأنتظار صحة صدور 
 وثٌقة معهدالمعلمٌن

 بغداد 36
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 819373 األول ذكر عراقً ػًؽ ػثاـ فاضم قهًاٌ التارٌخ

 بغداد 37
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد .81923 األول ذكر عراقً ػهٙ ازًع ػثع انكؽٚى ػهٕ٘ التارٌخ

 بغداد 38
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 819338 األول ذكر عراقً زكٍٛ خٕاظ كاظى ػٕٚؿ التارٌخ

 بغداد 39
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 جٌد 819123 األول ذكر عراقً إَؼ يهراق طاؼق ٕٚقف  التارٌخ



 بغداد 41
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 التارٌخ

ػًاؼ ػثع انسافع َصٛف 

 خاقى
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 4.9732 األول ذكر عراقً

 بغداد 41
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 4.9722 األول أنثى عراقً نٛؽٍٚ فائك ٔنٙ يؽاظ التارٌخ

 بغداد 42
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 4.9320 األول ذكر عراقً تاقى ػثع ْهٛة ضهف التارٌخ

 بغداد 43
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 4.9202 األول ذكر عراقً يسًع ضهف زًٛع ُٚؿٚم التارٌخ

 بغداد 44
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 4.9120 األول أنثى عراقً ُْاء غانٙ ػٕاظ ظؼٔٚم  التارٌخ

 بغداد 45
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 479.33 األول أنثى عراقً صاتؽٍٚ كاظى ؼاخٙ ػهٙ التارٌخ

 بغداد 46
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 479733 األول أنثى عراقً ؼَٔك قؼع يٓع٘ زكٍٛ التارٌخ

 بغداد 47
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 479882 األول ذكر عراقً يصطفٗ يسًع ْالل ػطة التارٌخ

 بغداد 48
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 489.33 األول أنثى عراقً ُْع ؼػع اتؽاْٛى ؼنٛع التارٌخ

 بغداد 49
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 التارٌخ

ؼايٙ ػثع انسًٛع زًٕظ 

 نككاؼِ
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 489777 األول ذكر عراقً

 بغداد 51
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 489822 األول أنثى عراقً ؾُٚة اتعازٙ تٓٛؿ ٚاقٍٛ التارٌخ

 بغداد 51
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 489802 األول أنثى عراقً ؾُٚح ػعَاٌ ضضٛؽ زكٍ التارٌخ

 بغداد 52
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 489303 األول أنثى عراقً ٚاقًٍٛ يسًع ْاظ٘ ػٕظِ التارٌخ

 بغداد 53
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 489313 األول ذكر عراقً ػهٙ كاطغ فهٛر زكٍ  التارٌخ



 بغداد 54
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 3102 - 3102 متوسط 489223 األول أنثى عراقً ؾْؽاء ػايؽ كاظى يٕقٗ التارٌخ

بأنتظار صحة صدور 
 وثٌقة معهدالمعلمٌن

 بغداد 55
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 489322 األول أنثى عراقً َعٖ خاقى يسًع ػثعهللا التارٌخ

 بغداد 56
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 489033 األول أنثى عراقً غكؽٖ يسًع يطؽ ػُٛع التارٌخ

 بغداد 57
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 489142 األول ذكر عراقً يسًع ٚاقٍٛ ازًع طّ التارٌخ

 بغداد 58
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 التارٌخ

اٚاخ ػثع خهٛم ػثع انؽضا 

 زكٍ
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 449434 األول أنثى عراقً

 بغداد 59
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 449284 األول ذكر عراقً قداظ ػؿٚؿ يدٛع نٛؽِ التارٌخ

 بغداد 61
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 449211 األول أنثى عراقً اقٛم ػثع هللا يؽؾا يؽاظ  التارٌخ

 بغداد 61
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 439.11 األول ذكر عراقً ٚؼؽب يسًع فٛاض كؼٛع  التارٌخ

 بغداد 62
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 439724 األول ذكر عراقً زٛعؼ قًٛؽ ػهٙ تٓٛؽ التارٌخ

 بغداد 63
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 439243 األول ذكر عراقً ؼٚاض يسًٕظ زهٛى اقًاػٛم التارٌخ

 بغداد 64
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 439083 األول ذكر عراقً يصطفٗ قؼع ٕٚقف زكاٌ التارٌخ

 بغداد 65
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 439013 األول ذكر عراقً قٛف قؼع٘ طؼًح ضهف التارٌخ

 بغداد 66
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 439181 األول أنثى عراقً ؼقم ػعَاٌ ػثٛع خاقى  التارٌخ

 بغداد 67
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 429773 األول ذكر عراقً ػثع هللا ػثاـ زكٍٛ يطٛؽ التارٌخ



 بغداد 68
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 429430 األول أنثى عراقً الثال خثاؼ يسكٍ زرٕل التارٌخ

 بغداد 69
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 429334 األول ذكر عراقً يصطفٗ ًَٛؽ صثسٙ نٕكد التارٌخ

 بغداد 71
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 4293.3 األول ذكر عراقً اكؽو ػهٙ ذؽكٙ ػثع ػهٙ  التارٌخ

 بغداد 71
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 429432 األول ذكر عراقً اكؽو ؼزٛى كاظى ضُٛفؽ  التارٌخ

 بغداد 72
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 429202 األول أنثى عراقً ْٛهٍٛ يسًع زكٍٛ كاظى التارٌخ

 بغداد 73
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 429212 األول ذكر عراقً يُٛؽ ؼتاذ ذؽكٙ خٕاظ التارٌخ

 بغداد 74
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 429372 األول أنثى عراقً ٚاقٍٛ ْعٖ قراؼ خثاؼ التارٌخ

 بغداد 75
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 429014 األول ذكر عراقً ػالء كؽٚى زًع ػهٙ التارٌخ

 بغداد 76
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط ..4291 األول ذكر عراقً ؾٚاظ خثاؼ خعٔع كاظى التارٌخ

 بغداد 77
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 439728 األول أنثى عراقً قٓاظ قؼع٘ يدٛع خًٛم  التارٌخ

 بغداد 78
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط .43988 األول ذكر عراقً ياْؽ زايع نثٛة نالل  التارٌخ

 بغداد 79
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 439818 األول ذكر عراقً ػهٙ ػثع انًسكٍ يطؽ خٕٚع  التارٌخ

 بغداد 81
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 التارٌخ

ؾٍٚ انؼاتعٍٚ زكٍٛ يُطٙ 

 زافع
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط .43938 األول ذكر عراقً

 بغداد 81
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 439347 األول أنثى عراقً َٕؼ ذٕفٛك ػثٕظ ػٕظج التارٌخ



 بغداد 82
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 439277 األول ذكر عراقً زكٍ ػثع انْٕاب كانص  تعا٘ التارٌخ

 بغداد 83
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 439132 األول ذكر عراقً ازًع يدثم زايع ػثع هللا  التارٌخ

 بغداد 84
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409.82 األول ذكر عراقً ػهٙ ػثع انكؽٚى يسًع زكٍ التارٌخ

 بغداد 85
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409.14 األول ذكر عراقً يسًع زًٛع يهك ؼضا التارٌخ

 بغداد 86
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409778 األول ذكر عراقً يسًع ػثع يسًع نٓاب  التارٌخ

 بغداد 87
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409733 األول أنثى عراقً يٛكاء ضهف ؾاٚؽ ػاخة التارٌخ

 بغداد 88
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409731 األول ذكر عراقً ػهٙ خًؼح زكٍٛ ػٛاظج التارٌخ

 بغداد 89
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409814 األول أنثى عراقً يؽٚى ياخع نؼالٌ أػطٛح  التارٌخ

 بغداد 91
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409421 األول ذكر عراقً يصطفٗ صانر يٓع٘ ػثع هللا التارٌخ

 بغداد 91
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 4093.3 األول ذكر عراقً ػًاؼ خاقة ؾغٛؽ غضثاٌ التارٌخ

 بغداد 92
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409377 األول ذكر عراقً ػهٙ ضضٛؽ خثؽ خاقى التارٌخ

 بغداد 93
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409380 األول أنثى عراقً َٕؼ ظػٛؽ زٛال زًعاٌ  التارٌخ

 بغداد 94
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409327 األول ذكر عراقً ػهٙ قانى كؽٚى ػثع  التارٌخ

 بغداد 95
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط .40933 األول ذكر عراقً يانك ػثع انؽضا ػًٛع َاصؽ  التارٌخ



 بغداد 96
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط .40927 األول أنثى عراقً نفرح قهًاٌياخعج ػثع انُثٙ  التارٌخ

 بغداد 97
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 الصدورنؤٌد صحة  3102 - 3102 متوسط 409220 األول أنثى عراقً اقًٓاٌ ضٌٕٛ صعاو نؼٛثٙ  التارٌخ

 بغداد 98
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409222 األول ذكر عراقً فائؿ قؼٛع ػثٕظ فضم التارٌخ

 بغداد 99
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 4093.8 األول أنثى عراقً قاؼج ؼزٛى خثؽ يُٓم  التارٌخ

 بغداد 111
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط .40918 األول ذكر عراقً قؼٛع خاقى ؾٚعاٌ ضهف التارٌخ

 بغداد 111
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 409138 األول ذكر عراقً صعاو زكة ػايؽ غانٙ التارٌخ

 بغداد 112
ابن رشد كلٌة التربٌة 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 419733 األول ذكر عراقً يُٓع يسًع ػهٙ يسًع التارٌخ

 بغداد 113
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 التارٌخ

ْهاو يؿازى ػثع انؿْؽج 

 يسًٕظ
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 419827 األول ذكر عراقً

 بغداد 114
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 التارٌخ

يسًع صانر ػثع انْٕاب 

 صانر
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 419420 األول ذكر عراقً

 بغداد 115
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 4193.8 األول ذكر عراقً زثٛة خاقى زًٛع كاظى التارٌخ

 بغداد 116
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 419371 األول ذكر عراقً غضثاٌ ع ػهٙ يسًعئؼا التارٌخ

 بغداد 117
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 419382 األول أنثى عراقً ؾُٚح تاقى قهطاٌ يسًع التارٌخ

 بغداد 118
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 419207 األول ذكر عراقً غكاٌ زًٛع تكؽ ػثع هللا التارٌخ

 بغداد 119
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 419222 األول أنثى عراقً قدٗ زًٛع كٕ٘ قهًاٌ  التارٌخ



 بغداد 111
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 4193.0 األول ذكر عراقً ػهٙ ازًع ػهٙ زًٛع التارٌخ

 بغداد 111
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط 419374 األول أنثى عراقً ٔفاء خاقة يطراض يٕؾاٌ التارٌخ

 بغداد 112
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 3102 - 3102 متوسط .41902 األول ذكر عراقً زكٍٛ كاظى ػٕٚؿ ؼْٛف التارٌخ

بأنتظار صحة صدور 
 وثٌقة معهدالمعلمٌن

 بغداد 113
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 متوسط .41900 األول أنثى عراقً قٕالف طالل ػؽٚثٙ يسًع التارٌخ

 بغداد 114
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 3.9884 األول ذكر عراقً ازًع فؽج خثؽ كاظى التارٌخ

 بغداد 115
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 3.9433 األول ذكر عراقً ػًؽ قهًاٌ ػثاـ يطهف  التارٌخ

 بغداد 116
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 3102 - 3102 مقبول 3.93.2 األول ذكر عراقً يصطفٗ خٕاظ ؼضا يسًع التارٌخ

بأنتظار صحة صدور 
 وثٌقة معهدالمعلمٌن

 بغداد 117
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 3.9388 األول أنثى عراقً تهائؽ كاظى َاٚف نًطٙ التارٌخ

 بغداد 118
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول .3.903 األول ذكر عراقً ناكؽ ازًع قهًاٌ ػهٕ  التارٌخ

 بغداد 119
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 379402 األول أنثى عراقً ؾُٚة ؼؾاق ػهٙ يسًع التارٌخ

 بغداد 121
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 379227 األول ذكر عراقً يُٓع ؼػع ػثع زكٍٛ التارٌخ

 بغداد 121
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 379302 األول ذكر عراقً ازًع يٓع٘ زكٍٛ ػهٕٛ٘  التارٌخ

 بغداد 122
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 379188 األول ذكر عراقً انسًؿج فؤاظ خاقى زًٛع التارٌخ

 بغداد 123
التربٌة ابن رشد كلٌة 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 389.33 األول أنثى عراقً ؾُٚة خاقى يسًع كاظى التارٌخ



 بغداد 124
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 389770 األول ذكر عراقً ٔنٛع خاقى زًٕظ٘ خاقى التارٌخ

 بغداد 125
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 389382 األول ذكر عراقً زٛعؼ خاقى يٓع٘ يسًع التارٌخ

 بغداد 126
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 389332 األول ذكر عراقً ْانى يٓع٘ خاقى ْهٛم  التارٌخ

 بغداد 127
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول .38924 األول ذكر عراقً يسًع ضضٛؽ ػثاـ ٔاظ٘ التارٌخ

 بغداد 128
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 3497.7 األول ذكر عراقً ػهٙ كاطغ َؼًح زكٍ التارٌخ

 بغداد 129
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 349742 األول ذكر عراقً ازًع ػهٙ يؽػٛع ػثاـ التارٌخ

 بغداد 131
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول 349808 األول ذكر عراقً زكٍ فرسٙ خثؽ تؿٚح التارٌخ

 بغداد 131
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول .34942 األول ذكر عراقً يثُٗ أٔزٛع كاظى ػثع التارٌخ

 بغداد 132
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 3102 - 3102 مقبول .34933 األول ذكر عراقً قايٙ طالل قايٙ  التارٌخ

بأنتظار صحة صدور 
 وثٌقة معهدالمعلمٌن

 بغداد 133
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
 نؤٌد صحة الصدور 3102 - 3102 مقبول .33988 األول ذكر عراقً يُٓع ػثع هللا ازًع صانر التارٌخ
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