
3

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

83.91588.61368.32789745062.8295282كالانثى11996-12-14

ذوي االعالة61.51687.9450.35512015250.8485841نعمذكر21978-11-21

88.57588.61372.12230853667.2856159كالانثى31996-11-21

89.73393.62870.35320984562.7472469نعمانثى41985-09-20

84.99586.8670.17518333760.2226283كالذكر51994-01-07

80.4689.88864.8706964659.2094872كالذكر61991-01-01

86.43588.61370.37981072757.3658675كالانثى71995-05-17

81.97288.57566.76565033557.2359552كالانثى81997-05-15

77.78990.8862.24489524356.4714267كالذكر91995-05-08

80.91888.61365.88758633255.7213104كالانثى101996-01-03

71.56591.46457.01319964854.3092397كالانثى111989-11-28
تعوٌض 

المتضررٌن

76.91488.61362.62732413153.1391269كالانثى121995-02-27

69.682.77159.4437112147.9105977كالذكر131996-05-17

73.38990.35958.95692922247.8698504كالذكر141980-06-02

74.34888.61360.5379553242.9765687كالانثى151997-09-16
تعوٌض 

المتضررٌن

66.24389.5953.5308359037.4715852كالانثى161994-05-29 ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-علً-عبدالعزٌز-فواز-سالمة

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحسن-عبدهللا-ادرٌس-احمد-عبدالرحمن

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالبٌؽمبرلً-علً-عبدالمادر -علً-زٌنب 

ؼٌر مرشح فرز ثانًالدلٌمً-اسماعٌل-ذنون-احمد-مرٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالشرابً-عروش-سالم-احمد-صالح

ؼٌر مرشح فرز ثانًالمشهدانً-ابراهٌم-خضٌر-عطاهللا-صفاء

مرشح خارج الخطة فرز ثانًصالوي حلب-عبدهللا-نجم-داود-هدٌل

ؼٌر مرشح فرز ثانًالسراج-حسن-احمد-دمحم-إسراء

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعلً-حسون-حسن-مرعً-دمحم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالٌوسفانً-علً-خلً-عربو-حٌدر

ؼٌر مرشح فرز ثانًالسبعاوي-ظاهر-حمد-ادرٌس-فاطمه

مرشح حسب الخطة فرز ثانًال سلو-ٌوسؾ-خضر-خلٌل-فاتن

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-ٌونس -دمحم -فتحً -عامر 

2023-2022للعام الدراسًنتٌجة الفرز على المبول العام واالمتٌازاتالدراسات العالٌاجامعة الموصل

الدراسة تكون على نفمتن الخاصة فً حال لبولنمرشح خارج الخطةاللهٌبً-جمعة-عبدهللا-علً-عبدهللا

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالعباوي-جمعة-خضر-وعد-امنة
درجة على اساس المفاضلة كونه الطالب االول 6 تم اضافة

على الصباحً

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالطائً-امٌن-مهدي-رعد-لبنى

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولماجستٌر/التارٌخ الحدٌث/االختصاص  التارٌخ/لسم التارٌخ/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم



59.94486.8649.4921018034.6444712كالذكر171992-08-19
تعوٌض 

المتضررٌن

3

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

93.04493.04473.2615567.7827نعمانثى11993-03-20

78.55586.8664.85806843054.4006479كالذكر21993-05-08

75.71286.8662.51077693554.2575438كالانثى31997-01-01

74.15389.5959.92289113853.3460238كالذكر41994-11-22

79.47988.57564.73511832653.1145828كالانثى51996-12-02

79.94392.35863.26462132852.6852349كالانثى61990-04-16

69.11581.44959.70714083351.6949985كالذكر71980-01-01

75.93792.26660.13537832750.1947648كالذكر81996-01-15

72.35789.5958.47154712448.130083كالذكر91996-03-07

73.85188.61360.13327242048.0932907كالانثى101996-04-07

69.52888.57556.63009482747.7410664كالذكر111996-05-01

69.67190.48855.91511982546.6405839كالذكر121990-10-01

70.69190.8856.56524562346.4956719كالذكر131989-01-15

69.01590.48855.38864082345.6720486كالذكر141993-03-30

73.34488.61359.7204471245.4043129كالانثى151994-06-05

ؼٌر مرشح فرز ثانًالشمري-جاسم-نهار-حمٌد-عبدالكرٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالسعدون-محمود-سعٌد-حلمً-فاتن

ؼٌر مرشح فرز ثانًالشعبانً-خاٌر-عبد هللا-خضٌر-نجم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالمهٌدي-خلؾ -دمحم-احمد-علً

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعبٌدي-محمود-دمحم-فرحان-ساره

ؼٌر مرشح فرز ثانًالهاللً-ٌوسؾ-علً-دمحمصدٌك-ادٌب

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجحٌشً-عبدهللا-خضر-عواد-احمد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالخزرجً-محمود-علً-عواد-احمد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالمولى-حسٌن-حامد-ولٌد-شهد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالبدرانً-علً-ٌونس-عبدالمجٌد-فهد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالزبٌدي-ؼدٌر-حمد-ابراهٌم-سٌؾ

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعركوب-حسن-حمد-درٌد-والء

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالسبعاوي-دمحم-علً-احمد-عبدالحكٌم 

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالربٌعً-دمحم-عثمان-خضر-سرور

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالبٌاتً-علً-محمود-طارق -ضحى 

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولماجستٌر/تارٌخ اسالمً/االختصاص  التارٌخ/لسم التارٌخ/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالحسٌن-بالل-دمحم-احمد-زٌاد



73.42488.61359.78558711145.149911كالانثى161996-03-12

71.00988.57557.83635951544.9854517كالذكر171994-03-20

67.57788.57555.04101831643.3287128كالذكر181995-01-01

66.44591.22953.027851842.519495كالذكر191994-02-11

66.87786.8655.21625671041.6513797كالذكر201994-04-30
تعوٌض 

المتضررٌن

65.68788.61353.48572481341.3400074كالانثى211996-02-14
تعوٌض 

المتضررٌن

65.72293.62851.52790681540.5695347كالذكر221992-01-10

63.43992.6350.10297571238.672083نعمانثى231987-12-26
تعوٌض 

المتضررٌن

3

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

87.55587.5555276.8885نعمذكر11985-12-28

79.24679.2465571.9722نعمذكر21977-02-01

85.27785.2774773.7939كالذكر31992-06-16

84.16684.1664672.7162نعمذكر41979-11-15
تعوٌض 

المتضررٌن

82.33282.3324270.2324كالذكر51992-07-01

80.99980.9993667.4993كالذكر61992-03-22

75.4975.494466.043كالذكر71976-06-08

ذوي االعالة75.83275.8323565.5824نعمذكر81984-01-01 مرشح خارج الخطة فرز ثانًالبدرانً-عناز-هالل -محمود -زٌد 

الدراسة تكون على نفمتن الخاصة فً حال لبولن تم 

درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 2اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

مدرس مساعد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالتكرٌتً-خضٌر-عبدالحمٌد-الطاؾ-وسام

ؼٌر مرشح فرز ثانًالرفاعً-جرجٌس-عبدهللا-عبدالؽنً-احمد

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالجبوري-احمد-اسود-ابراهٌم-طارق

ؼٌر مرشح فرز ثانًالدلٌمً-شهاب-حماد-مجٌد-دمحم

مرشح حسب الخطةالدباغ-ابراهٌم-منٌب-هٌثم-رؼٌد

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالجبوري-محٌمد-خلؾ-عبدالرزاق-علً

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالسبعاوي-سالم-دمحم-محمود-سالم

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولدكتوراه/التارٌخ الحدٌث/االختصاص  التارٌخ/لسم التارٌخ/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًسبعاوي-خلؾ-صالح-احمد-عبدالكرٌم

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالجبوري-احمد-حسن-ابراهٌم-صابرٌن

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالسبعاوي-خلؾ -دمحم-محمود-علً 

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالجبوري-شٌت-حمدي-اكرم-زٌنب

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحدٌدي-ابراهٌم-خلٌل-احمد-عمر

ؼٌر مرشح فرز ثانًاللهٌبً-عبداللطٌؾ-عبدالرزاق-عزٌز-هٌثم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالشمري-مزاح-عوده-عبدهللا-علٌه

ؼٌر مرشح فرز ثانًسبعاوي-حمٌدان-صالح-ابراهٌم-خضر



78.0578.053665.435كالذكر91993-01-04

75.21975.2193563.1533كالانثى101989-03-05

80.9980.991460.893نعمانثى111987-11-08
تعوٌض 

المتضررٌن

3

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

85.90885.9085075.1356نعمذكر11987-11-03

85.19885.1984272.2386كالذكر21979-07-01

85.77585.7753871.4425نعمذكر31983-07-07

83.28683.2863769.4002كالذكر41994-09-01

85.6485.642366.848كالانثى51986-10-19

83.09983.0992665.9693كالذكر61991-09-01

73.7773.771857.039كالذكر71988-10-13
تعوٌض 

المتضررٌن

3 عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولماجستٌر/الترجمة/االختصاص  الترجمة/لسم الترجمة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالمرعً-عبدهللا-لدوري-محمود-زٌاد

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالٌوسؾ-عباس-ابراهٌم-فرحان-سٌؾ الدٌن

ؼٌر مرشح فرز ثانًالدلٌمً-حمد-علً-دمحم-هٌثم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالمعاضٌدي-خطاب-عزٌز-عبد النافع -لبنى 

مرشح حسب الخطة فرز ثانًاللهٌبً-احمد-دمحم-عبدهللا-ناظم

مرشح حسب الخطة فرز ثانًفارس-ابراهٌم-عبوش-جرجٌس-محمود

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالخفاجً-دمحم-احمد-عبدالرزاق-دمحم

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولدكتوراه/تارٌخ اسالمً/االختصاص  التارٌخ/لسم التارٌخ/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالصباحً-خطاب-عبدالرحمن-دمحم خالد-ساره

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالصالح-موسى-دمحم صالح-محمود-اٌمان

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحمد-احمد-فكان-احمد-دمحم



المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

92.04892.1172.97834466971.7848412كالانثى11992-11-20

90.4492.1171.70347526168.4924326كالذكر21997-01-01

81.12189.77165.46243586465.023705كالانثى31997-10-15

82.11691.69765.30472885161.0133101كالذكر41985-01-01

81.72191.69764.99059555160.7934168كالانثى51997-02-25

78.1392.1161.94374745660.1606232كالذكر61989-11-23

77.53689.77762.56655235058.7965866كالذكر71995-04-26

69.90191.09755.8414975354.9890479نعمذكر81983-02-01

80.46292.10763.79404784558.1558334كالانثى91991-10-04

78.41492.1162.16891094356.4182376كالذكر101991-07-20

73.69489.18459.73920694455.0174448كالانثى111989-01-21
تعوٌض 

المتضررٌن

75.22792.1159.64216424454.9495149كالانثى121997-11-21

68.81189.37655.69798364753.0885885كالذكر131983-03-18

66.70786.91455.05204054050.5364284كالذكر141994-01-06

69.33592.1154.97081444050.4795701كالذكر151999-01-15
تعوٌض 

المتضررٌن

70.01592.1155.50993833449.0569568كالذكر161998-05-01

66.89587.75254.83969042545.8877833كالانثى171982-06-06
تعوٌض 

المتضررٌن

68.51789.77155.29135132345.6039459كالانثى181989-01-20

ذوي الشهداء63.29988.54151.57033682844.4992358نعمذكر191970-12-26

68.8392.1154.57043561843.5993049كالانثى201998-07-20
تعوٌض 

المتضررٌن

61.00787.75250.01278112442.2089468نعمانثى211982-06-29
تعوٌض 

المتضررٌن

59.72789.95848.12890872641.4902361نعمذكر221983-11-13
تعوٌض 

المتضررٌن
الدراسة تكون على نفمتن الخاصة فً حال لبولن ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالدركزلً-ٌحٌى-دمحم-اكرم-دمحم

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالدلٌمً-مرعً-صالح -مهدي -اٌالؾ

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالخوشً-احمد-دمحم-حازم-سٌماء

ؼٌر مرشح فرز ثانًآل امٌن اؼا-طه-عبدالمادر-صفاء-دنٌا

مرشح خارج الخطة فرز ثانًاحمادوش-احمد-حسن -زٌنل -جاسم 

ؼٌر مرشح فرز ثانًسبعاوي-عداي-صالح-علً-ادهم

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالطالب-شهاب-شٌت-عبد هللا-رنا

ؼٌر مرشح فرز ثانًالزٌباري-علً-محروس-سعد-حسٌن

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًاللهٌبً-حسن-ٌونس-اكرم-دمحم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعبٌدي-خضٌر-الٌاس-وعد-نبؤ

ؼٌر مرشح فرز ثانًآل سلٌمان-دمحم-صالح-دمحم-ٌاسر

ؼٌر مرشح فرز ثانًحٌدرلً-حسن-أحمد-طه-حسٌن

مرشح خارج الخطة فرز ثانًاؼا-عبدالرحمن-حسن-علً-آٌه

ؼٌر مرشحاللهٌبً-عوٌد-احمد-سلٌم-تركً

ؼٌر مرشح فرز ثانًالزبٌر-عزٌز-سلٌمان-جمال-فاطمة

ؼٌر مرشحالنعٌمً-عبدهللا-سالم-صفاءالدٌن-صهٌب

ؼٌر مرشحالدمٌم-مطٌران-خلؾ-فائز-انور

ؼٌر مرشحالدمحم-دحام-طلب-نواؾ-فٌصل

ؼٌر مرشحالبصو-حمٌد-دمحم شٌت-زٌاد-بسمة

مرشح حسب الخطةحٌو-سلٌمان-داود-عبدالرزاق-دمحم

مرشح حسب الخطةفهادي-عبدالفتاح-سعٌد-لإي-رسل

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالعلً-حسن-دمحم-خالد-هاله



63.9892.04850.74860681941.2240248كالانثى231982-01-23
تعوٌض 

المتضررٌن

3

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

77.677.68585.82نعمذكر11974-04-18

81.781.77982.89نعمذكر21978-07-08

77.777.76680.19نعمذكر31981-02-22

83.7283.726778.704نعمذكر41989-08-22

78787175.9كالذكر51995-10-21

78.678.66674.82كالانثى61985-09-30

78.2978.296574.303نعمانثى71986-06-08

76.99976.9996272.4993كالانثى81984-04-25

74.9674.966672.272نعمانثى91973-08-07
تعوٌض 

المتضررٌن

77.38277.3825269.7674كالانثى101989-02-28

ذوي الشهداء72.91772.9175166.3419نعمذكر111985-01-01

81.9781.974871.779نعمذكر121989-03-26

76.50976.5093365.4563نعمذكر131982-07-25

74.75374.7534064.3271نعمذكر141982-04-01
تعوٌض 

المتضررٌن

76.22276.2223463.5554كالذكر151994-08-13

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالعزاوي-حمٌد-محمود-فاضل-دمحم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالبزاز-دمحم-عبدهللا-سالم-أحمد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-حلو-صالح-خلؾ-عمر

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعبٌدي-شرار-خلؾ-عادل-فإاد
درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 2 تم اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

مدرس مساعد

ؼٌر مرشحالحٌالً-احمد-شهاب-وعدهللا-دالل

مرشح خارج الخطةالمالكً-سلمان-موسى-ٌاسٌن-زكرٌا

ؼٌر مرشحالعطار-حسٌن-ذنون-لحطان-رهؾ

مرشح خارج الخطةابراهٌم-محمود-عبدالمادر-حسٌن-جنان

ؼٌر مرشحالنعٌمً-هادي-هاشم-رٌاض-مروه

ؼٌر مرشحالصمٌدعً-عبد هللا-ابراهٌم-منهل-صفاء

ؼٌر مرشحالخلؾ-خلؾ-عبد-صالح-عبدالهادي

ؼٌر مرشحالدوسكً-سٌؾ الدٌن-محمود-سٌؾ الدٌن-دمحم

مرشح حسب الخطةالحرٌثً-عبدالرزاق-محمود-احمد -عمار
درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 2 تم اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

مدرس مساعد

مرشح حسب الخطةالخفاجً-سلطان-عمر-داود-عمر 
درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 6 تم اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

استاذ مساعد

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالحٌالً-ٌحٌى-سعٌد-عبد الخالك-اثٌل
درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 6 تم اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

استاذ مساعد

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولدكتوراه/علم اللؽة والترجمة/االختصاص  الترجمة/لسم الترجمة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالزبٌدي-دمحم-محمود-حكمت-لماء



72.6172.613661.627كالانثى161989-07-29
تعوٌض 

المتضررٌن

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

84.43391.9367.0306915463.1214837نعمانثى11971-01-09
تعوٌض 

المتضررٌن

90.72193.12471.39003484162.2730244كالانثى21996-03-05

90.88593.12471.51908943159.3633626كالانثى31998-05-14

89.96193.12470.79197673259.1543837كالذكر41995-03-01

84.3593.12466.37657693356.3636039كالانثى51997-06-11
تعوٌض 

المتضررٌن

88.00193.12469.24961642455.6747315كالانثى61995-11-05

86.65693.12468.1912112254.3338477كالانثى71998-08-23

85.66893.12467.41373552153.4896149كالانثى81998-07-22

80.06793.12463.00620493153.4043434كالذكر91993-07-14
تعوٌض 

المتضررٌن

82.10293.12464.60758412552.7253089كالذكر101991-10-06

77.94293.12461.33400313152.2338021كالانثى111996-12-15
تعوٌض 

المتضررٌن

74.71685.20862.52230112852.1656108كالانثى121978-09-25

75.89195.7658.59837661946.7188636كالذكر131994-11-01

75.15993.12459.14400881646.2008062كالذكر141990-01-01
تعوٌض 

المتضررٌن

70.54796.55954.1672652746.0170855كالذكر151993-05-05

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالعبد المحسن-زٌد-دمحم-رشٌد-حمٌد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالدلٌمً-عبد المجٌد-طارق-حازم-احمد

ؼٌر مرشح فرز ثانًحسٌن-محمود-نوري-سلٌمان-نوال 

ؼٌر مرشح فرز ثانًالسبعاوي-عبدالرزاق-صالح-حسن-ٌونس

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-مظلوم-سلمان-دمحم-ؼزوان

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالربٌعً-عاشور -نعمه -منذر -بنان 

ؼٌر مرشح فرز ثانًكركر-عباس-دمحم-خالد-صفا

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالصائػ-حمٌد -حازم -باسل -حسام 

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحمدانً-جمٌل-هاشم-احسان-نور

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجوادي-احمد-دمحمسلٌم-فائز-فاطمة

ؼٌر مرشح فرز ثانًالدمحم-سعٌد-شحاذه-انٌس-لٌث

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالجبوري-دمحم-صالح-حمٌد-نباء

مرشح حسب الخطة فرز ثانًاللهٌبً-علً-حامد-فاضل-شهد

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالسلٌمان-عبدهللا-ٌحٌى-ناهض-حنٌن

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح خارج الخطةالجبوري-عبود-عابد-احمد-خالدة

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالعذٌبانً-حامد -عبد الهادي -بشار -ندى 

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولماجستٌر/االدب/االختصاص  اللؽة العربٌة/لسم اللؽة العربٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم



68.03295.7652.53013873045.7710971كالذكر161995-01-22

ذوي االعالة62.94391.23150.23224793244.7625735نعمذكر171983-03-02

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

67.06884.8756.27919515656.1954366نعمذكر11974-03-22
تعوٌض 

المتضررٌن

89.76893.12470.64010154663.248071كالانثى21997-04-11

92.03395.90170.9915873961.3941109كالذكر31995-08-26

87.13393.12468.56657123257.5965998كالذكر41996-02-01

89.54793.12470.46619252657.1263347كالانثى51995-12-18

67.08395.90151.74588064950.9221164كالذكر61991-04-15

81.87293.12464.42659281950.798615كالانثى71994-05-15
تعوٌض 

المتضررٌن

70.6893.65355.40504323850.1835302كالذكر81979-01-01

80.52293.12463.36425281047.354977كالذكر91992-10-26

66.08895.90150.97836651540.1848565كالانثى101991-03-01 ؼٌر مرشح فرز ثانًالعبٌدي-لاسم-محً الدٌن-عماد-نور

ؼٌر مرشح فرز ثانًالزبٌدي-أحمد-طه-أحمد-مهند

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-عطوان-دمحم-علً-حسٌن 

ؼٌر مرشح فرز ثانًالخاتونً-حنوش - خلٌل-ابراهٌم -امٌر 

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالبٌؽمبرلً-علً-عبدالمادر-علً -مروه

ؼٌر مرشح فرز ثانًالدلٌمً-عابد-حجً-سعود-عمار

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحدٌدي-اسماعٌل-ابراهٌم-عمر-وسن

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالعبٌدي-فنش-دمحم-نوفل-اٌه

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالسلٌفانً-سلٌمان-خلؾ-سعٌد-حسن

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح خارج الخطةال عربو-ٌونس-محمود-عبد السالم-سعد

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولماجستٌر/اللؽة/االختصاص  اللؽة العربٌة/لسم اللؽة العربٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالخفاجً-جاسم-حسن-دمحم-المثنى

الدراسة تكون على نفمتن الخاصة فً حال لبولنمرشح خارج الخطة فرز ثانًالجبوري-علً-محمود-خلؾ-ؼسان



1

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

88.45288.4523973.6164كالانثى11994-07-01

83.89383.8934572.2251كالانثى21994-01-11

85.92485.9243570.6468نعمذكر31970-01-15
تعوٌض 

المتضررٌن

84.68584.6853068.2795نعمانثى41982-09-03

82.3382.333467.831نعمذكر51974-07-01

82.6482.642665.648نعمانثى61973-10-25
تعوٌض 

المتضررٌن

79.0579.053064.335كالانثى71991-07-09
تعوٌض 

المتضررٌن

1

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

89.91889.9187685.7426كالانثى11990-01-10

85.185.15776.67كالانثى21977-07-26 ؼٌر مرشحالحدٌثً-الحافظ-رمضان-دمحمصالح-رنا

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةآل ٌونس-علً-صبري-هانً-عال 

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولدكتوراه/اللؽة/االختصاص  اللؽة العربٌة/لسم اللؽة العربٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالبكوع-دمحم-علً-احمد-انتصار 

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالعبٌدي-سلطان-سعدهللا-ؼانم-سجا

ؼٌر مرشح فرز ثانًالصمٌدعً-علً-ذنون-حازم-هند

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-جاسم-ٌاسٌن-فرحان-عماد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالزٌدي-أحمد-عبد االمٌر-نبٌل-حسناء 

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالحمدانً-ناصر-دمحم-خلٌل-حاتم

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالصائػ-لاسم-عادل-بسمان-رؼدة

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولدكتوراه/االدب/االختصاص  اللؽة العربٌة/لسم اللؽة العربٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم



2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

93.00193.00173.250256376.175175كالانثى11996-09-26

86.96587.40171.49182493660.8442775كالانثى21982-10-04

86.46293.00168.09994643558.1699625كالانثى31998-12-17

80.03993.00163.04100774457.3287054كالذكر41996-10-17

84.79793.00166.78854473456.9519813كالانثى51999-01-01

81.01597.18661.93413614556.8538952كالانثى61991-08-06

73.17397.18655.93910434853.557373كالذكر71990-09-05

77.62793.00161.14124753352.6988732كالانثى81997-03-01
تعوٌض 

المتضررٌن

76.78493.00160.47727653452.5340936كالانثى91995-02-01

66.75893.00152.58051192744.9063583كالانثى101997-04-21

3

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

79.8179.8169.95253966.66675كالانثى11995-12-13

77.8379.8168.217053943.560.8019378كالذكر21997-10-14

65.7279.8157.602785442.553.0719498كالانثى31998-01-14

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالسلطان-سلطان-حسن-خلؾ-دمحم

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالراوي-خلٌل -اسماعٌل -دمحم-فاطمه

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالطائً-حسن-مرعً-احمد-سارة
درجة على اساس المفاضلة كونه الطالب االول 6 تم اضافة

على الصباحً

ؼٌر مرشح فرز ثانًحسن اؼا-ٌحٌى -محمود -دمحم -صبا 

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولماجستٌر/المعلومات والمكتبات/االختصاص  المعلومات والمكتبات/لسم المعلومات وتمنٌات المعرفة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالعبٌدي-سلطان-سعدهللا-ؼانم-سبؤ

ؼٌر مرشح فرز ثانًهكاري-سلٌمان-حسن-سلٌمان-فكتورٌا

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطائً-احمد-حمودي-فخري-فاتن

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحدٌدي-زٌدان-زهٌر-دمحم-حسان

ؼٌر مرشح فرز ثانًالدباغ-اٌوب-سعدي-نجٌب-دمحم

ؼٌر مرشح فرز ثانًكشمولة-احمد -حمٌد -ٌعرب-نوار 

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالمشهدانً-اٌوب-ابراهٌم-عبدالوهاب-نؽم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالروشبٌانً-سلٌمان-احمد-حسن-زٌنب

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالكتبً-سلطان-صالح-عبدالخالك-فدوى
درجة على اساس المفاضلة كونه الطالب االول 6 تم اضافة

على الصباحً

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولماجستٌر/اللؽة الفرنسٌة وادابها/االختصاص  اللؽة الفرنسٌة وادابها/لسم اللؽة الفرنسٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم



62.8877.09556.500854833.549.6005984كالانثى41993-09-06
تعوٌض 

المتضررٌن

67.5885.3456.48956293349.442694كالانثى51998-04-05

66.7485.3455.787413929.547.9011897كالانثى61996-09-06

4

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

72.74596.54855.8592218464.3014547كالانثى11994-04-01

73.59290.19859.19269617363.3348873كالذكر21997-01-04

67.8586.5156.17761967963.0243337كالانثى31991-11-03

74.80492.21859.25924246661.2814697كالذكر41996-04-13

68.34789.8755.11223137460.7785619كالانثى51991-02-25

67.30785.68956.10075257060.2705267كالانثى61994-05-11

67.5482.84257.64934666459.5545426كالانثى71991-09-16

72.94994.61656.78728386358.6510987كالذكر81994-02-22

65.45984.01655.32102026357.6247142كالذكر91993-03-05

67.16792.65753.0367186656.9257026كالانثى101996-09-19

ذوي الشهداء66.3184.1355.98674765956.8907233نعمذكر111964-10-10

73.35792.26658.09224685055.6645727كالذكر121997-10-01

67.58988.96354.88439075354.3190735كالذكر131993-05-10

ؼٌر مرشحالشبكً-فندي -مظهر -خالد -ولٌد

ؼٌر مرشحالعبدهللا-عٌدان-جبرائٌل-هاشم-صمر

ؼٌر مرشحالمنبر-احمد-رشٌد-حسٌن-مروه

مرشح خارج الخطةالجبوري-عكله-حسن-محمود-دمحم

ؼٌر مرشحالعبدهللا-محمود-عبدهللا-صالح-عبدهللا

ؼٌر مرشحالؽواس-احمد-شهاب-علً-ٌحٌى

ؼٌر مرشحالعلً-دمحم سعٌد-نافع-علً-فاتن 

ؼٌر مرشحالعبٌد-مجول-ابراهٌم-ثامر-شهد

مرشح حسب الخطةالصالح-صالح-طه-وهب-صالح

ؼٌر مرشحالجحٌشً-خلؾ-زٌدان-موفك-صابرٌن

مرشح حسب الخطةالمحمود-محمود -ظاهر -طه -موسى 

مرشح حسب الخطةالطائً-دمحم-موسى-كاظم-اٌمان

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالصوفً-ٌاسٌن-محمود-طه-دالل

ؼٌر مرشح فرز ثانًالشبكً-رضا-عبدالجبار-جمال-اٌمان

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولدبلوم عالً/بناء السالم/االختصاص  بناء السالم/لسم علم االجتماع/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالنعٌمً-خلٌل-احمد-دمحم-اٌمان

ؼٌر مرشح فرز ثانًال ناصر-شفان-ٌاسٌن-لممان-افٌن



71.91194.55456.00416884753.3029181كالذكر141997-03-01
تعوٌض 

المتضررٌن

74.26293.82758.13939664152.9975776كالذكر151986-12-10

3

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

86.83989.08970.44696786970.0128775كالذكر11993-03-25

71.8185.76959.81494455056.8704611كالذكر21990-03-13

72.48588.24759.19063485156.7334444كالانثى31995-01-03

66.29588.24754.13593345454.0951534كالذكر41994-01-06

68.81489.33255.71937345054.0035614كالذكر51994-01-11

89.08989.08972.272254770.690575كالانثى61996-05-25

83.09585.96969.10221724762.4715521كالذكر71992-09-02

81.992.9564.53094414959.8716608نعمانثى81970-03-08
تعوٌض 

المتضررٌن

77.25385.96964.24398084658.7707866كالذكر91994-11-26

74.57279.64465.45883044158.1211813نعمانثى101987-07-04

74.2879.64465.20251473656.4417603كالانثى111993-05-20

74.1590.65959.43250224655.4027515كالذكر121994-08-29

77.9889.08963.26022353655.0821565كالانثى131995-05-21

77.54590.65962.15365313754.6075572كالذكر141992-09-20 ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-علً-شعبان-علً-سٌؾ

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-حسٌن-عبدهللا-صدام-عبدالكرٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعلً-دمحم-جاسم-سلٌم-بٌارق

ؼٌر مرشح فرز ثانًالبو اسحك-حسٌن-عباس-دمحم-بٌداء

ؼٌر مرشح فرز ثانًالٌوجد-دمحم-مصطفى-نجاة-جنار 

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالمال ٌونس-احمد-رشٌد-عبد-شهباء

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجمٌلً-حسٌن-صالح-حكمت-فإاد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالمحٌمٌد-دمحم-احمد-طارق-نور
درجة على اساس المفاضلة كونه الطالب االول 6 تم اضافة

على الصباحً

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوي-خضر -عبدهللا -علً -عبدهللا 

ؼٌر مرشحالجبوري-عثمان-حمود-محسن-حاضر

ؼٌر مرشحالجحٌشً-رمضان-عناد-طالب-علً

مرشح حسب الخطةالخفاجً-دروٌش-حسن-ٌونس-احمد

مرشح حسب الخطةالكورانً-عباس-هادي-لحطان-لماء

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالمتٌوتً-مهٌدي-حسن-عبٌد-حمد

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولماجستٌر/علم  االجتماع/االختصاص  علم االجتماع/لسم علم االجتماع/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالحلو-حامد-ناصر-سالم-علً

ؼٌر مرشح فرز ثانًالبلو-سلٌمان-علً-صالح-خالد



73.29189.08959.45633554354.5194349كالانثى151998-01-19

75.19889.33260.8885613954.3219927كالانثى161995-01-01

73.42489.08959.564234053.694961كالذكر171993-01-13
تعوٌض 

المتضررٌن

75.52592.89759.53110953953.3717767كالذكر181994-01-26

71.8391.59457.16858374453.2180086كالانثى191995-11-25

74.35489.08960.31867993653.023076كالانثى201996-07-07

72.26292.89756.95911344051.8713793كالذكر211996-05-14

69.2989.2756.13173044151.5922113كالذكر221991-11-07

63.25782.12854.32547644451.2278335كالذكر231977-07-01
تعوٌض 

المتضررٌن

76.4593.60859.9476853050.9633795نعمذكر241983-02-28

73.78189.33259.74120223050.8188415كالانثى251995-01-26

69.10589.2755.98186223449.3873035كالذكر261992-12-10

67.73489.65254.70956753147.5966972كالانثى271993-08-09

73.0492.89757.57235672347.2006497كالذكر281996-01-10
تعوٌض 

المتضررٌن

65.34489.38352.88881213346.9221684نعمانثى291983-04-01

65.14592.89751.34927683345.8444938كالذكر301997-04-25

ذوي االعالة65.4792.89751.60545173145.4238162كالذكر311995-11-16

61.50892.89748.48248242340.8377377كالذكر321999-07-29
تعوٌض 

المتضررٌن

56.98689.2746.16427751637.1149943كالذكر331996-01-01
ذوي شهداء 

الحشد الشعبً

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالمجمعً-احمد -مسرهد -عبدهللا -واثك 

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالجبوري-حطاب-خلٌفه-عزٌز-خلٌفه

ؼٌر مرشح فرز ثانًراشدي-حسٌن-ناصر -صبار-علً

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالجبوري-حسٌن-ناصر-حسن-احمد

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالجبوري-رمضان-دمحم-ابراهٌم-ماهر

ؼٌر مرشح فرز ثانًكه ردي-احمد-محمود-انور-دلخوش

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-صالح-ٌوسؾ-حسٌن-مدلول

ؼٌر مرشح فرز ثانًكرموش-دمحم-سعدو-زٌاد-شروق

ؼٌر مرشح فرز ثانًشٌخ ممودي-خضر-عثمان-عبدالكرٌم-ابراهٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًاالعرجً-حسٌن-علً-فراس-زهراء

ؼٌر مرشح فرز ثانًالرملً-دمحم-خلٌفة -عزالدٌن -فراس

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالجبوري-ضٌؾ-طه-دمحم-علً

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطائً-عبدهللا-ابراهٌم-سمٌر-نور

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-صالح-حسٌن-خلؾ-حسٌن

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-دمحم -علً -محمود -ؼالب 

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطه-دمحم-عبدالمادر-رضوان-رفٌؾ

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-خلٌؾ-علً-مجٌد-عبٌر

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالجبوري-فرج-احمد-ذٌاب-محمود 

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-حسٌن-خلؾ-إٌاد -زٌنة 



4

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

77.2777.276978.789نعمانثى11984-01-01

75.575.57477.05نعمانثى21979-03-02

ذوي االعالة83.0783.075975.849نعمذكر31974-03-17

71.0271.027373.614نعمذكر41976-08-19

78.4978.496072.943نعمذكر51980-05-20

76.5876.586171.906نعمذكر61977-09-18
تعوٌض 

المتضررٌن

80.58680.5865171.7102كالذكر71987-04-28

78.05478.0545069.6378كالذكر81989-11-01

75.16675.1665368.5162كالذكر91991-08-23

73.83573.8355166.9845كالذكر101992-05-30

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

79.48686.37265.88525456966.8196781كالذكر11998-01-14

81.8687.70667.13227486566.4925923كالانثى21990-03-23

88.8388.8372.20755165.84525كالانثى31992-11-11

مرشح حسب الخطةالنجم-نجم-احمد-رباح-رافدة

ؼٌر مرشحالصبحة-ناصر-ثامر-فاروق-مرح

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالزبٌدي-حسن-ابراهٌم-ماهر-رؼٌد

ؼٌر مرشحالجبوري-علً-ابراهٌم-دمحم-ثائر

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولماجستٌر/االدب االنكلٌزي/االختصاص  أالدب/لسم اللؽة االنكلٌزٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشحالجبوري-عبود-مبرد-تركً-فهد

ؼٌر مرشحالجبوري-احمد-حسٌن-عباس -رٌاض 

مرشح خارج الخطةالجبوري-سلٌمان-دمحم-عٌسى-دمحم

ؼٌر مرشحالفهداوي-احمد-مطر-نوار-معتز

مرشح حسب الخطةالصاٌػ-سلٌمان-عبدالؽنً-عجٌل-رضوان
درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 2 تم اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

مدرس مساعد

مرشح حسب الخطةالبرزنجً-فرج-ؼرٌب-بكر-ٌاسر

مرشح حسب الخطةالشاهٌن-شاهٌن-علً-مجٌد-نورا
درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 2 تم اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

مدرس مساعد

مرشح خارج الخطةالعكٌلً-عبدالرحمن-دمحمجواد-ناظم-ؼزوان

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالفضة-حمدون-سالم-محمود-نسمه
درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 4 تم اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

مدرس

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولدكتوراه/علم  االجتماع/االختصاص  علم االجتماع/لسم علم االجتماع/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم



76.41786.37263.3413875360.2389709كالانثى41995-12-31

78.35988.12264.05027065160.1351894كالانثى51997-11-22

70.50286.37258.4384956159.2069465كالذكر61998-02-03

76.60292.5660.53014565358.2711019كالانثى71995-11-15

71.22887.70658.41311595557.3891811كالانثى81989-01-23

ذوي االعالة56.28979.81249.33574425049.5350209نعمذكر91975-12-01

91.27991.27972.819753962.673825كالانثى101997-03-28

78.66488.12264.29957624057.0097033كالانثى111999-01-19

72.2882.84261.69521434456.38665نعمذكر121990-03-27
تعوٌض 

المتضررٌن

81.53693.42864.01974093755.9138186كالانثى131997-02-10

79.51384.72766.80130882855.1609161كالانثى141994-12-07

78.57988.12264.23009763154.2610683كالانثى151999-01-02

74.18686.37261.49213053653.8444914كالانثى161998-09-19

73.8488.12260.35646173753.3495232كالانثى171998-06-29

78.23791.27962.41521913253.2906533كالذكر181996-08-17

70.00685.40758.48526013852.3396821كالانثى191989-04-07
تعوٌض 

المتضررٌن

68.84988.12256.27684233048.3937896كالانثى201996-03-14

69.83592.8855.05295761743.6370703كالانثى211994-05-16

64.36488.62252.40478212142.9833475كالذكر221995-07-27
تعوٌض 

المتضررٌن

ذوي االعالة53.74387.3144.2128662237.5490062كالانثى231984-10-31

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالعبادي-علً-خضر-زهٌر-دمحم 

الدراسة تكون على نفمتن الخاصة فً حال لبولن ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالزبٌدي-احمد-دمحم-حازم-مروى

ؼٌر مرشح فرز ثانًالكصب-علً-طه-عبدالعزٌز-رحمه

ؼٌر مرشح فرز ثانًاعدان-كنوص-ٌوسؾ-هالل-هولٌا

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعامري-عبدهللا-ٌونس-ذنون-عبدالرحمن

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالجرٌسً-حسٌن -فاضل -خالد -بتول 

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعبٌدي-دمحم-ؼانم-فارس-اٌه

ؼٌر مرشح فرز ثانًالصباغ-مصطفى-عزالدٌن-مناؾ-حنٌن

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-ابراهٌم-عزٌز-محمود-زٌنب

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطوٌل-دمحم-شٌت-زهٌر-مآب

مرشح خارج الخطة فرز ثانًعبدهللا-دمحم-عبدهللا-مإٌد-ٌمان

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجمٌلً-عبود-عطٌة-عٌسى-اسٌل 

ؼٌر مرشح فرز ثانًالصبحة-ناصر-ثامر-عبدالحكٌم-حنٌن

ؼٌر مرشح فرز ثانًلدو-دمحم -جاسم -موفك-فاطمة 

ؼٌر مرشحالزبٌر-عزٌز-سلٌمان-جمال-باهٌة

الدراسة تكون على نفمتن الخاصة فً حال لبولنمرشح خارج الخطةخباز-جدوع-خضٌر-علً-نشوان

ؼٌر مرشحاالربٌللً-عبدهللا-عبدالرزاق-نبٌل-عثمان

ؼٌر مرشحالعكٌدي-احمد-اسماعٌل-عبدالسالم-زٌنة

ؼٌر مرشحالطائً-شهاب-عبد الؽفور-ثامر-مٌادة

آل زٌن -عبدالعالً-عبداالله-رافع-رحمة 

العابدٌن
ؼٌر مرشح



2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

79.39886.37265.8123125963.7686184كالانثى11999-05-05

84.72784.72771.181754262.427225كالذكر21996-09-10

ذوي االعالة77.1791.08361.65496063854.5584724نعمذكر31988-03-30

78.86786.58565.25985792954.3819006كالانثى41995-04-09

64.29674.60159.16725614354.3170793نعمذكر51976-01-24
تعوٌض 

المتضررٌن

71.67692.5656.6376694653.4463683كالانثى61994-08-10

70.70582.84260.35085953352.1456016كالانثى71992-08-30

82.02991.27965.44036712051.808257كالانثى81998-06-10
تعوٌض 

المتضررٌن

73.36791.08358.61655433551.531588كالانثى91988-01-25

75.51188.12261.72232912751.3056304كالانثى101997-03-29

73.17988.12259.81616352549.3713144كالانثى111995-06-24

72.20188.12259.0167512649.1117257كالانثى121994-11-05

67.84485.40756.67905593148.9753391نعمانثى131990-11-09
تعوٌض 

المتضررٌن

72.14788.12258.97261162448.4808282كالانثى141998-01-10

70.59488.12257.70319691745.4922378كالانثى151998-05-29

69.5588.12256.84983631744.8948854كالانثى161996-08-04 ؼٌر مرشح فرز ثانًالنعٌمً-علً-عزالدٌن-رٌاض-زٌنب

ؼٌر مرشح فرز ثانًالمشهدانً-صالح-دمحمعلً-هشام-فرح

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحماده-حمادي-عبد-حازم-سمر

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحٌالً-حسن-فتحً-احمد-حنان

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًعباس-احمد-ولً-كنعان-سرور

ؼٌر مرشح فرز ثانًالوٌزي-محمود-حسٌن-سالم-االء

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطائً-طه-ٌاسٌن-طه-سنا

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالحمادي-شرٌؾ-بشٌر-ٌوسؾ-ؼفران

ؼٌر مرشح فرز ثانًالمشائخً-احمد-طه-رابح-نوره

ؼٌر مرشح فرز ثانًعطوش-دمحم علً-ابراهٌم-عزت-ندى

ؼٌر مرشح فرز ثانًال جاسم-علً-حسٌن-عبدالمادر-دانٌا

ؼٌر مرشح فرز ثانًالبرٌفكانً-عبدالمادر-محمود-عبدالمادر-شٌرٌن

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالسلٌفانً-عمر-حسٌن-خدر-عزت

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالجبوري-حوٌج-مطلن-خلؾ-ابراهٌم

مرشح خارج الخطة فرز ثانًالحٌالً-خلؾ-صالح-احمد-ولٌد

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةخضر-حسٌن-فتحً-اسماعٌل-اٌناس 

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولماجستٌر/اللؽة/االختصاص  علم اللؽة/لسم اللؽة االنكلٌزٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم



2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

82826478.6نعمذكر11988-08-08

76.78676.7866573.2502كالانثى21995-08-13
تعوٌض 

المتضررٌن

75.38875.3885268.3716نعمذكر31985-12-09

75.5575.553966.585نعمانثى41985-01-30
تعوٌض 

المتضررٌن

76764065.2كالانثى51989-05-04

75.9375.933262.751نعمذكر61980-02-04

79.77779.7772262.4439نعمانثى71991-06-28

72.3772.373262.259نعمذكر81983-05-10

74.7274.722760.404كالانثى91992-03-20

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعبٌدي-لطٌؾ-محمود-نظٌر-دمحم
درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 2 تم اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

مدرس مساعد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالٌوجد-بكر-عثمان -هشام -ظفر 

ؼٌر مرشح فرز ثانًدروٌش-دروٌش-ٌوسؾ-بٌبو-زاٌر

ؼٌر مرشح فرز ثانًشحاذة-علً-حسٌن-جواد-شهد

 ؼٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًالحٌانً-داإد-عبٌد-فتحً-رواء
درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 2 تم اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

مدرس مساعد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطائً-حمد-عبد-موفك-مرٌم

مرشح خارج الخطةالكاكً-عبدالكرٌم-جمعه-شاكر-نادٌه

مرشح حسب الخطةطٌاوي-سلطان-احمد-عامر-دمحم

المالحظاتالمولؾاالسم

عبد -عبد المجٌد-عبد الرحمن ضٌاء-امٌن

عبٌد اؼا-الرحمن
مرشح حسب الخطة

درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 2 تم اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

مدرس مساعد

عدد المماعدالمبول العام:لناة المبولدكتوراه/اللؽة/االختصاص  علم اللؽة/لسم اللؽة االنكلٌزٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم



1

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

73.45886.1361.00817824957.4057247نعمذكر11987-12-07

75.12592.26659.49234623752.7446423الذكر21997-01-26

71.20990.8856.97973683249.4858158الذكر31992-08-26

73.6494.3257.44731982246.8131238الذكر41990-08-20

63.77990.8851.03442871740.8241001الذكر51987-08-05

1

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

71.74194.3255.96589046358.0761233الذكر11989-01-18

80.17788.61365.28422613857.0989583الذكر21972-10-01

77.41393.04460.95346073151.9674225الانثى31992-02-04

74.30491.22959.29989262147.8099248الذكر41992-01-05 ؼٌر مرشح فرز ثانًالعامري-نصٌؾ-عٌفان-ٌونس-امجد

ؼٌر مرشح فرز ثانًشمام-حسن-راشد-جاسم-عبد هللا

ؼٌر مرشح فرز ثانًالزبٌدي-اسماعٌل-لاسم-ناظم-جٌالن

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةسبعاوي-حمد-محمود-عبدهللا-علً

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولماجستٌر/التارٌخ الحدٌث/االختصاص  التارٌخ/لسم التارٌخ/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-طعمة-خلؾ-دمحم -عزٌز

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-حمٌد-حسٌن-عزٌز-عبدالعزٌز

ؼٌر مرشح فرز ثانًاالعرجً-رإوؾ-دمحم صالح-حسان-حكم

ؼٌر مرشح فرز ثانًال ؼرٌر-عبو-طه-درٌد-مهند

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالحماوي-دمحم-جاسم -دمحم -راؼب 

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولماجستٌر/تارٌخ اسالمً/االختصاص  التارٌخ/لسم التارٌخ/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

2023-2022للعام الدراسًنتٌجة الفرز على لناة النفمة الخاصةالدراسات العالٌاجامعة الموصل

المالحظاتالمولؾاالسم



69.09891.82354.90014932646.2301045نعمذكر51970-02-28

65.31287.43153.67859652545.0750175الذكر61997-11-01

70.15188.61357.12054261544.4843798الانثى71997-09-14

68.75691.82354.62842151743.339895الذكر81984-01-09

60.183.2751.11242642242.3786985نعمذكر91977-11-24

63.29384.3553.34132941541.8389306الانثى101979-05-15

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

77.7977.791962.153نعمذكر11984-01-01

78.6778.672261.669نعمذكر21983-09-19

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

81.06386.67367.0294486767.0206136نعمذكر11989-02-01

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالضوٌؾ-احمد-علً-عبدهللا-رباح

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالجبوري-جاموس-علً-دمحم-اسماعٌل

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولماجستٌر/الترجمة/االختصاص  الترجمة/لسم الترجمة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالعساؾ-دمحم-ابراهٌم-سالم-صالح
درجة على اساس المفاضلة كونه منتسب لتشكٌالت 2 تم اضافة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وحاصل على لمب علمً 

مدرس مساعد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحسٌنً-اسماعٌل-توفٌك-احمد-شٌماء

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولدكتوراه/تارٌخ اسالمً/االختصاص  التارٌخ/لسم التارٌخ/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطائً-عبو-حسٌن-عباس-عماد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحسٌن-خلؾ-اٌوب-عطاهللا-صهٌب

ؼٌر مرشح فرز ثانًالخفاجً-صكر-حمٌد-علً-ٌعرب

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعبٌدي-مصطفى-سعٌد-نوفل-اٌة

ؼٌر مرشح فرز ثانًزٌباري-دمحم-احمد-عبدهللا-دلشاد



86.6792.1168.7145095564.6001563الانثى21997-06-25

56.21486.50946.54376115749.6806328نعمذكر31969-07-10

80.5992.1163.89410733856.1258751الذكر41999-10-02

61.68284.99851.70488323947.8934182نعمذكر51979-08-13

65.41389.37652.94752592745.1632681نعمذكر61986-01-27

62.66684.82152.60664452343.7246512الذكر71990-08-07

57.79484.82148.51671423243.5617الذكر81991-01-05

57.54582.79449.13816442842.7967151الانثى91989-05-23

65.73989.37653.21140151240.847981الانثى101985-04-28

60.94892.1148.32135571839.224949الذكر111996-01-01

54.01984.99945.28100622539.1967043الذكر121991-08-15

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

72.5472.546369.678نعمذكر11976-06-15

76.0276.022961.914الانثى21988-09-21 مرشح حسب الخطة فرز ثانًالدوسه-ؼزال-عبد الكرٌم-اٌثار-رحمه

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةجمعة-دمحم-فنوش-ابراهٌم-طارق

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحدٌدي-ضفٌر-خضر-الٌاس-خضٌر

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولدكتوراه/علم اللؽة والترجمة/االختصاص  الترجمة/لسم الترجمة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحدٌدي-هالل-حسن -حمد -رؼده

ؼٌر مرشح فرز ثانًالشمري-سالم-فالح-عامر-مشاري

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعبٌدي-دخٌل-صبار-لهر-طارق

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-جاسم-ٌونس-سفٌان-ؼفران

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحبٌطً-مرعً-اسماعٌل-عبد الجبار-عمر

ؼٌر مرشح فرز ثانًالبودوله-لدو-احمد-دمحم سعٌد-احمد

ؼٌر مرشح فرز ثانًاألسود-خلٌل-عبدالمحسن -سعود-عبدهللا 

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحدٌدي-مرعً-حسن-صالح -دمحم

مرشح حسب الخطةآل علو-ابراهٌم-حسن-محسن-بتول

ؼٌر مرشحالحمد الحسٌن-دمحم-جاسم-الٌاس-علً



2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

78.50984.8765.87975383456.3158277الانثى11977-01-01

77.50595.7659.84460842749.9912259الذكر21996-10-20

75.35395.7658.1829662447.9280762الذكر31992-06-01

68.8390.38955.28182323047.6972762نعمذكر41969-09-01

61.45390.51649.30918224347.4164275الذكر51981-05-05

64.16690.51651.48606233446.2402436الذكر61982-07-05

62.74292.06449.76070863144.132496الانثى71989-03-15

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

78.50790.94562.78855115660.7519858الانثى11986-04-16

70.33985.45458.74081065056.1185674نعمذكر21978-06-07

77.66690.51662.31830743654.4228152الانثى31984-05-11

77.59193.12461.05779471547.2404563الذكر41990-10-02

73.55595.90156.73819372246.3167356الذكر51992-09-01

ؼٌر مرشح فرز ثانًاللهٌبً-شاهٌن-سعٌد-توفٌك-ٌحٌى

ؼٌر مرشح فرز ثانًالدمحم-جمعة -رجب-عدنان-مهند 

مرشح حسب الخطةالبدٌع-ٌحٌى-لاسم-وعدهللا-معن

ؼٌر مرشح فرز ثانًالسلوم-فٌاض-خلؾ-ٌوسؾ-مها

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالدلٌمً-دمحم-حامد-فارس-االء

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولماجستٌر/االدب/االختصاص  اللؽة العربٌة/لسم اللؽة العربٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-عطوان -دمحم -علً -احمد 

ؼٌر مرشح فرز ثانًال علً الحمٌد-امٌن-ؼانم-هانً-رفل

ؼٌر مرشح فرز ثانًعبدهللا-ابراهٌم-عبدهللا-سلٌم-عبد الستار

ؼٌر مرشح فرز ثانًاللوٌزي-حسون-جاسم-خلؾ-خالد

مرشح حسب الخطة فرز ثانًشانً بالً-ابراهٌم-ادي-جردو-باسل

ؼٌر مرشح فرز ثانًالخاتونً-مصطفى-عبد المادر-خضر-دمحم

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالنعٌمً-عبد هللا-ذنون-عبد هللا -زٌنة

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولماجستٌر/اللؽة/االختصاص  اللؽة العربٌة/لسم اللؽة العربٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم



66.11787.07354.4956692445.3469683الذكر61975-06-24

64.19295.90149.51584711739.7610929الذكر71990-01-05

64.21795.90149.53513131539.1745919الذكر81996-11-23

1

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

82.182.14972.17نعمذكر11988-01-28

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

60.20579.45552.93747493948.7562324الانثى11981-05-01

58.95397.18645.06823583642.3477651الذكر21993-01-30

58.06287.40147.73136711337.311957الانثى31989-11-12

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالطائً-ؼرٌب-عبد الهادي-نشوان-عمر

ؼٌر مرشح فرز ثانًالخالدي-امٌن-اسماعٌل-فراس-هند

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالرعد-احمد-دمحم-فوزي-زٌنه

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولماجستٌر/اللؽة الفرنسٌة وادابها/االختصاص  اللؽة الفرنسٌة وادابها/لسم اللؽة الفرنسٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالجبوري-ظاهر-علً-عماد-علً

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطائً-حمودي-احمد-شهاب-فهد

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولدكتوراه/االدب/االختصاص  اللؽة العربٌة/لسم اللؽة العربٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالصالح-عبدهللا-لاسم-عبدالرزاق-بشار

ؼٌر مرشح فرز ثانًالخزرجً-سرحان-صالح-سالم-امٌر



5

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

70.71488.14257.79218024754.5545261نعمانثى11979-05-04

62.17681.07853.887323727.545.9711266الانثى21992-05-18

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

658554.48529418062.1397059الذكر11970-02-11

65.57592.30651.91419297057.339935الذكر21988-08-08

63.04985.37652.68656136355.7805929الذكر31994-06-05

56.06579.45549.29722676955.2080587نعمانثى41981-02-01

59.54488.54148.51110026754.0577702الذكر51976-01-03

60.71691.35248.41089425650.6876259الانثى61994-06-14

53.00586.91443.7440365747.7208252الذكر71983-08-17

62.88290.37350.51075824749.4575307الانثى81985-05-03

58.11181.68450.09836363946.7688545الذكر91993-03-01

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطائً-حٌدر-احمد-نافع-منار

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحمدانً-عٌدان-احمد-طه-محمود

ؼٌر مرشحالبرزنجً-علً-ابراهٌم-سعدالدٌن-سندس

ؼٌر مرشحالجبوري-مفتاح-اسماعٌل-سلطان-دمحم

ؼٌر مرشحالمشهدانً-حسن-خضر-طه-انوار

ؼٌر مرشحالفرحان-فرحان-احمد-محسن-طارق

مرشح حسب الخطةالسبعاوي-حسٌن-حمد-نجٌب-بهاء

ؼٌر مرشححسٌن-دمحم -عباس -لصً-عماد

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةٌوخنا-هرمز-ٌوخنا-زٌا-جٌفارا

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالجبوري-دمحم-اضعٌؾ-حمٌد-نجاح

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولدبلوم عالً/بناء السالم/االختصاص  بناء السالم/لسم علم االجتماع/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالنعٌمً-سلمان-علً-عبدالؽنً -فاتن

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولماجستٌر/المعلومات والمكتبات/االختصاص  المعلومات والمكتبات/لسم المعلومات وتمنٌات المعرفة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم



1

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

77.49889.08962.86920755059.0084453الذكر11995-11-10

64.50488.24752.6734185352.7713926نعمذكر21995-11-28

65.11472.29261.31391194656.7197384نعمذكر31983-12-12

62.80381.98454.00273584350.701915الانثى41981-10-18

66.00189.33253.44165963949.1091617الانثى51997-06-03

60.93689.65249.2187414347.3531187الذكر61994-11-09

63.62789.2751.54414223747.1808995الذكر71993-04-26

65.47892.89751.61175763646.9282303الذكر81992-07-27

60.44781.98451.976873145.683809نعمذكر91983-07-14

60.00789.2748.61158533444.2281097الذكر101992-11-24

61.37189.65249.57009572943.399067الذكر111993-08-18

65.23392.89751.41864112443.1930488الذكر121991-08-01

54.86889.2744.44848873140.4139421الذكر131995-09-16

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-احمد-عبدهللا-احمد-طه

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-عبدالرحٌم-عبدهللا-شرلً-عبدهللا

ؼٌر مرشح فرز ثانًالشمري-حسٌن-دمحم-حاتم-مشاري

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحمدانً-علً-عٌدان-عبدالرزاق-دمحم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالصحن-محسن-عبدهللا -مدهللا-عامر

ؼٌر مرشح فرز ثانًالبٌاتً-ؼنً-رفٌك-حسن-دمحم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-حسن-دمحم-عمر-فاروق

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-جاسم-علً-سعد-علً

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعركوب-جاسم-شرٌؾ-سفٌان-ضحى

ؼٌر مرشح فرز ثانًترزٌلو-سلٌم-مجٌد-جاسم-حٌاة

ؼٌر مرشحالعزاوي-دمحم-خلؾ-ابراهٌم-دمحم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحدٌدي-عبوش-علً-محسن-حسن

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالحٌالً-عثمان-عبدالجبار-ماجد-عثمان

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولماجستٌر/علم  االجتماع/االختصاص  علم االجتماع/لسم علم االجتماع/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم



2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

81.46181.4616676.8227نعمذكر11975-08-21

80.59380.5936776.5151الذكر21969-07-01

73.1873.186069.226الذكر31986-03-08

73.3973.395768.473نعمذكر41986-05-14

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

69.623789.903956.12710395054.2889728نعمذكر11990-07-04

72.58974.60166.79874262855.1591198نعمانثى21977-11-02

77.72695.15960.27156773652.9900974الذكر31995-07-13

75.19888.12261.46648443052.0265391الانثى41996-06-11

72.56588.12259.31428282849.919998الذكر51996-03-03

73.8390.4259.28364472849.8985513الذكر61990-06-11 ؼٌر مرشح فرز ثانًسلً-عبدالمادر-ٌونس-عبدالرحٌم-دمحم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالماللً-احمادي-حسٌن-خلؾ-نور 

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطائً-زٌدان-عبدالعزٌز-ماهر-أبو بكر

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالعباسً-علً-عزٌز-مزاحم-رنه

ؼٌر مرشح فرز ثانًالهسكانً-علً -الٌاس -رشٌد -داإد 

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالٌوجد-دمحمشرٌؾ-طاهر-شاكر-شمال

ؼٌر مرشحالسباهً-موسى-محمود-احمد-لٌث

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولماجستٌر/اللؽة/االختصاص  علم اللؽة/لسم اللؽة االنكلٌزٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

مرشح حسب الخطةكلهوري-حاجً-مصطفى-عبدالرحمان-سالم

ؼٌر مرشحالجلٌلً-دمحم-عائد-اٌاد-ضبٌان

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالعباسً-خلٌل-شمس الدٌن-حسٌن-عمر

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولدكتوراه/علم  االجتماع/االختصاص  علم االجتماع/لسم علم االجتماع/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم



72.61691.27957.93094763049.5516633الانثى71997-11-06

75.19287.45761.78598271547.7501879الانثى81983-11-30

66.31786.48254.92075463147.7445282الانثى91971-12-22

66.4585.0355.68694432947.680861نعمذكر101983-10-31

66.24787.14954.56964453147.4987512نعمانثى111981-10-17

64.78979.34657.02413482246.5168943نعمذكر121978-11-16

59.9985.40750.11757213645.8823005الذكر131986-10-25

62.84790.21950.54199643144.6793975الذكر141986-03-01

58.29973.15454.42151162044.0950581الانثى151982-03-03

64.4686.01353.586081842.910256الذكر161985-08-08

61.6486.48251.04747372242.3332316الانثى171978-10-01

65.67488.12253.68161251542.0771288الذكر181993-04-08

63.76991.95950.61476711539.930337الذكر191985-05-25

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

77.05589.60862.25935316763.6815471الانثى11997-07-16

73.2187.08460.3366285558.7356396الانثى21991-05-13

72.98288.92259.28258874655.2978121نعمانثى31982-07-10

مرشح حسب الخطةالرحو-صالح-مطٌع-جمال-رؼد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالكلدانً-هرمز-جرجٌس-حازم-رنا

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطةالمالح-داود -جمٌل -احمد -مها 

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولماجستٌر/االدب االنكلٌزي/االختصاص  أالدب/لسم اللؽة االنكلٌزٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعبادي-ٌونس-ذنون-كرٌم-جاسم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالبدرانً-محمود-ؼانم-مزاحم -دمحم 

ؼٌر مرشح فرز ثانًدزه ي-جكول-كرٌم-دمحم-راستً

ؼٌر مرشح فرز ثانًالسمان-دمحم-عبد الرحمن-طارق-دٌنا

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-حسٌن-خلؾ-ٌحٌى-دمحم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالكٌكً-ٌونس-علً-ؼالب-نوال

ؼٌر مرشح فرز ثانًالعبٌدي-جاسم-عبود-خالد-ولٌد

ؼٌر مرشح فرز ثانًكعب-رحمه-جعفر-عبدالرسول-أوس

ؼٌر مرشح فرز ثانًأحمد-احمد-دمحمأمٌن-ابراهٌم-رٌفنن

ؼٌر مرشح فرز ثانًالبرواري-حاجً-عبدهللا-صالح-ٌسرى

ؼٌر مرشح فرز ثانًالتمر-احمد-تمر-دمحم-احالم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالصفار-ذنون-عبدالجبار-حازم-بسمه

ؼٌر مرشح فرز ثانًالبرهاوي-سلٌمان-حكمت-عامر-بسمة



74.44490.21959.86838483853.3078694نعمانثى41988-07-10

67.0485.0356.18138074251.9269665نعمذكر51987-03-01

72.43790.91957.94525793751.6616805نعمذكر61989-09-26

65.33486.37254.15478474551.4083493الانثى71999-01-01

75.48183.62664.00035312251.4002472الذكر81994-04-17

64.1881.8555.25086443950.3756051نعمانثى91984-06-07

61.75386.92350.95991864348.571943الانثى101990-02-25

64.77289.60852.33486233547.1344036الانثى111980-10-27

64.46782.84255.02636112846.9184527الانثى121991-06-10

62.50995.15948.47175243845.3302267الذكر131992-08-11

60.07490.75748.11456973544.1801988الانثى141987-05-05

66.17684.72755.59648621443.1175404الذكر151995-05-01

58.66685.40749.011462040.308022الذكر161988-12-31

2

المعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظؾ حكومًالجنسالموالٌد#
درجة االمتحان 

التنافسً
االمتٌازدرجة المفاضلة

81.55681.5561661.8892الانثى11993-11-07

المالحظاتالمولؾاالسم

مرشح حسب الخطة فرز ثانًالٌوجد-ظاهر-دحام-تحسٌن-رٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالشبكً-نوري-لاسم-ٌوسؾ-اسماعٌل

عدد المماعدالنفمة الخاصة:لناة المبولدكتوراه/اللؽة/االختصاص  علم اللؽة/لسم اللؽة االنكلٌزٌة/كلٌة اآلدابمكان التمدٌم

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطائً-علً-عبد-حسن-نجاة

ؼٌر مرشح فرز ثانًزٌنل ٌحٌى-زٌنل-مختار-عبد الؽنً-سمٌر

-دمحم نوري-عبدالمحسن-دمحم نوري-ساره

النعٌمً
ؼٌر مرشح فرز ثانً

ؼٌر مرشح فرز ثانًالطائً-طه-حازم-طارق-زٌاد

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجادرجً-سلٌمان-عبدالؽنً-فارس-منٌة

ؼٌر مرشح فرز ثانًالٌاسٌن-خضٌر-عبدالجبار-لٌس-نشوى

ؼٌر مرشح فرز ثانًال ٌوجد-حسن-اسماعٌل-ؼازي-نٌجرفان

ؼٌر مرشح فرز ثانًامٌن-امٌن -ٌونس -امٌن -روزان 

ؼٌر مرشح فرز ثانًاللهٌبً-شحاذة-دمحم-عبدهللا-عبدالمحسن

ؼٌر مرشح فرز ثانًالحٌانً-اسمر-خضر-دمحم-اٌة

ؼٌر مرشح فرز ثانًالجبوري-عباس-خضٌر-ٌاس-اسراء

ؼٌر مرشح فرز ثانًالزٌباري-علً-شرٌؾ-خالد-بشار


