
االعدادية من الطالب تخرج سنةاالعدادية الدراسة فرعاالمتحاني قم الرالتولدالرباعي الطالب اسمت

 التربية مديربية اسم

الخصم بعد الطالب مجموعالطالب فيه نجح الذي الدوروالمدرسة للترشيح التنافسي المجموعالطالب لقبول المرشح القسماالعدادية في االدروس عدد

2012-2011التجاري10/22/19941312622420031.00منصور كاظم حكمت هنادي1

 فً االول المهنً التعلٌم

 خدٌجة ع/  الرصافة

للبنات المهنٌة الكبرى
25التلفزٌون االذاعة7168االول

2012-2011الصناع7/21/19941312142430008.00ًمحمد فاضل اٌاد سارة2

 للتعلٌم العامة المدٌرٌة

23التلفزٌون االذاعة6988االولالمستنصرٌة ع المهنً

2012-2011التجاري6/12/19931012622300047.00حسٌن جبار علً مٌسم3

 المهنً التعلٌم قسم

 الربٌع ع الكرخ/ واالول

المهنٌة
15التلفزٌون االذاعة6878االول

2012-2011التجاري9/30/19941412622430032.00ناصر عبود اسعد علٌاء4

 للتعلٌم العامة المدٌرٌة

17التلفزٌون االذاعة6838االولالمهنٌة الربٌع ع  المهنٌة

2012-2011التجاري5/5/19921012612300011.00علوان الجبار عبد رسل5

 واالول المهنً التعلٌم

 مٌسلون/ ع الكرخ

التجارٌة
16التلفزٌون االذاعة6838االول

2011-2010التجاري1/25/19881011602430008.00جبارة محمود عبد سمر6

 للتعلٌم العامة المدٌرٌة

18التلفزٌون االذاعة6548االولالمهنٌة الفردوس ع المهنً

2012-2011التجاري6/9/19941012622300051.00مطر برٌبر فالح هاجر7

/ ع الكرخ المهنً القسم

15التلفزٌون االذاعة6548االولالمهنٌة التجارٌة مٌسلون

2012-2011التجاري2/2/19941012612300009.00موسى عمران محمد حنٌن8

 واالول المهنً التعلٌم

 مٌسلون/ ع الكرخ

التجارٌة
19التلفزٌون االذاعة6518االول

2012-2011االدب9/13/1990191221271069.00ًمهاوش فتٌخان محمود شاكر9

 المجمع/ ث االنبار

15التلفزٌون االذاعة5697االولالمسائٌة

2012-2011االدب10/17/1994161221005021.00ًجٌشة عوٌد سلمان مصطفى10

 سالم الشهٌد/ ث البصرة

15التلفزٌون االذاعة5627االولحالوب

2012-2011االدب4/28/1993231221020036.00ًخضٌر شاكر عبٌد منتظر11

/ ع بابل تربٌة مدٌرٌة

16التلفزٌون االذاعة5487االولللبنٌن الحلة

2012-2011االدب7/1/1994241221015039.00ًكرٌم حمٌد سعد رشاد12

 الشامٌة/ ع القادسٌة تربٌة

18التلفزٌون االذاعة5447االولللبنٌن

2012-2011االدب8/24/1994231221170010.00ًخضٌر محمد حٌدر عل13ً

 الدرعٌة/  ث بابل

20والتلفزٌون االذاعة5387االولالمختلطة

2012-2011االدب4/20/1994111221155022.00ًمحمد جاسم محمد سعد14

/ ث الثانٌة الكرخ

20التلفزٌون االذاعة5377االولالمختلطة السوٌطً

للفروع العلمي واالدبي  2013/2012الطلبة المرشحين للقبول للعام الدراسي / كلية االعالم /جامعة بغداد 
قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية / والمهني



2011-2010االدب10/6/1993121121012010.00ًسرٌان مهدي حسن عل15ً

 الحارث/ ث الثالثة الكرخ

19والتلفلزٌون االذاعة5367الثانًللبنٌن

2012-2011االدب4/12/1994121221008011.00ًلفته حسن نجاح حٌدر16

 البالد/ ث الثالثة الكرخ

21التلفزٌون االذاعة5347االولللبنٌن

2012-2011االدب7/9/1993131221011088.00ًظالل كطوف عاٌد عمار17

/ ع االولى الرصافة بغداد

21التلفزٌون االذاعة5337االولابابٌل

2012-2011االدب4/25/1994131222092052.00ًحسن شاكر مجٌد نور18

 االولى الرصافة تربٌة

19التلفزٌون االذاعة5327االولللبنٌن البسالة/ ث

2012-2011االدب7/28/1993151221007138.00ًماجد محسن الرضا عبد كرار19

 ثورة/ ع الثالثة الرصافة

20والتلفزٌون االذاعة5317االولللبنٌن (ع) الحسٌن

2012-2011االدب1/19/1994151221007104.00ًمعٌبد هللا عبد جودة عل20ً

 ثورة/ ع الثالثة الرصافة

20والتلفزٌون االذاعة5317االولللبنٌن (ع) الحسٌن

2012-2011االدب10/15/1992131221011039.00ًزغٌر هللا عبد حسٌن حٌدر21

/ ع االولى الرصافة

16والتلفزٌون االذاعة5297االولللبنٌن ابابٌل

2011-2010العلم4/30/1993181111037068.00ًنوري هاشم علً محمد22

/ ع الدٌن صالح تربٌة

20والتلفزٌون االذاعة5287االولللبنٌن طوز

2012-2011االدب8/3/1994141221037064.00ًهاشم حمٌد محمد حسٌن23

/ ع الثانٌة الرصافة

17والتلفزٌون االذاعة5287االولللبنٌن البلدٌات

2012-2011االدب7/25/1994211221006027.00ًخلف زٌدان سعٌد محمد24

 الحسن/ ث دٌالى تربٌة

15والتلفزٌون االذاعة5287االول(ع) علً بن

2012-2011االدب1/1/1993131221011021.00ًشاٌع خلف محمد اٌمن25

/ ع االولى الرصافة تربٌة

17والتلفزٌون االذاعة5277االولللبنٌن ابابٌل

2012-2011االدب3/20/1990241221015040.00ًكاظم مزهر فلٌح زمن26

 الشامٌة/ ع القادسٌة تربٌة

15والتلفزٌون االذاعة5267االولللبنٌن

2011-2010االدب12/24/1993191121060016.00ً فنوص حمٌد محمد عل27ً

 الٌمن/ ث االنبار تربٌة

18التلفزٌون و االذاعة5157االولللبنٌن

2012-2011االدب6/16/1905131222104018.00ًجاسم عبود نجم دنٌا28

/ ث االولى الرصافة

17والتلفزٌون االذاعة5147االولالنموذجٌة حنٌن

2012-2011العلم6/16/190514121206303300.00ًسلمان علً عبد سبأٌوسف29

/ ث الثانٌة الرصافة

20والتلفزٌون االذاعة5117االولللبنات العربً الخلٌج

2012-2011االدب6/15/1905151222022031.00ًحمدان سالم رٌهام30

 بغداد تربٌة مدٌرٌة

/ ع الثالثة الرصافة

للبنات المسرة
16والتلفزٌون االذاعة5077االول



2012-2011العلمAug111211009006.00ً-16خلٌل اسماعٌل حقً احمد31

 الشهٌد/ ع الثانٌة الكرخ

15والتلفزٌون االذاعة5077االولالصدر باقر محمد

2012-2011العلم6/16/19051412120761065.00ًحازم حارث مٌنا32

/ ع الثانٌة الرصافة

25والتلفزٌون االذاعة5057االولللبنات التسامح

2012-2011العلم6/15/1905121212070095.00ًشٌخ صادق عالء سارة33

 الكاظمٌة/ ع الثالثة الكرخ

19التلفزٌون االذاعة5047االولللبنات

2012-2011العلم3/1/1993121212053001.00ًٌاسٌن الوهاب عبد سعد اسراء34

 الخلود/ ث الثالثة الكرخ

16والتلفزٌون االذاعة5027االولللبنات

2012-2011االدب4/19/1993261221011042.00ًسفاح كمر عبد عل35ً

 الزبٌدٌة/ ع واسط تربٌة

15والتلفزٌون االذاعة5027االولللبنٌن

2011-2010االدب8/3/1991151121072284.00ًدواي حسن رٌسان عصام36

 بدر/ ع الثالثة الرصافة

18والتلفزٌون االذاعة5007الثانًللبنات المسائٌة

2012-2011االدب8/24/1992251221004025.00ًعباس عامر سوادي حسٌن37

/ ع االشرف النجف تربٌة

16والتلفزٌون االذاعة5007االولالوردي علً. د

2012-2011العلم5/27/1993141211036057.00ًحسٌن فهد محمد عل38ً

 الرصافة بغداد تربٌة

21التلفزٌون االذاعة4997االولللبنٌن البشٌر/ ع الثانٌة

2012-2011االدب1/1/1990151221400163.00ًكسار احمد االمٌر عبد عباس39

 خارجً ) الثالثة الرصافة

18والتنلفزٌون االذاعة4997االول(

2012-2011العلم6/3/1992141211024174.00ًمحٌمٌد حسٌن حكٌم محمد40

 بشار/ ع الثانٌة الرصافة

15والتلفزٌون االذاعة4997االولبرد بن

2012-2011االدب6/16/1905111222078011.00ًسلمان حمد فاضل زٌنب41

/ ث الثانٌة االكرخ

16والتلفزٌون االذاعة4997االولللبنات الزهور

2012-2011االدب5/25/1994221221055030.00ًكاٌم الرضا عبد علً حسٌن42

 سٌد/ ع قار ذي تربٌة

19والتلفزٌون االذاعة4987االولالبالغاء

2012-2011االدب8/3/1992111221028081.00ًعلك صحن حمٌد هاشم43

 السٌاب/ ع الثانٌة الكرخ

21والتلفزٌون االذاعة4977االولللبنٌن

2012-2011االدب6/16/1905141222110017.00ًعذٌب عبد جمال اٌات44

/ ع الثاتنٌة الرصافة

19والتلفزٌون االذاعة4977االولللبنات زٌنب

2012-2011االدب4/19/1992111221028038.00ًالرضا عبد سعد الرحمن عبد45

 السٌاب/ ع الثانٌة الكرخ

19والتلفزٌون االذاعة4977االولللبنٌن



2012-2011العلم5/19/1991141211013007.00ًحمٌدي الحسن عبد علً احمد46

/ ع الثانٌة الرصافة

18والتلفزٌون االذاعة4967االولللبنٌن المروج

2012-2011االدب8/24/1993101222092022.00ًمجبور الستار عبد حسن زٌنب47

 الكفاح/ ث االولى الكرخ

24والتلفزٌون االذاعة4947االولللبنات العربً

2012-2011العلم7/22/1993231211016027.00ًعباس كاظم حسٌن سعدون48
للبنٌن السدة/ ع بابل تربٌة

19والتلفزٌون االذاعة4947االول

2012-2011العلم6/13/1905141212099027.00ًراضً جبار محً زٌنب49

/ ث الثانٌة الرصافة

19والتنلفزٌون االذاعة4947االولاالسكندرونة

2012-2011العلم4/20/1993131211003169.00ًجواد محمد ناطق محمد50

/ ع االولى الرصافة

16والتلفزٌون االذاعة4947االولللبنٌن االنصار

2012-2011االدب12/23/1993131222103062.00ًحسٌن حسن صفاء رٌم51

/ ع االولى الرصافة

25والتلفزٌون االذاعة4937االولللبنات حطٌن

2012-2011العلم6/16/1905121211025028.00ًمحمد جاسم نصٌف حٌدر بكر52

 السبطٌن/ ع الثالثة الكرخ

25والتلفزٌون االذاعة4937االولللبنٌن

2012-2011االدب2/17/1993111221016047.00ًعلوان محمد غالب زٌد53

 نبوخذ/ ع الثانٌة الكرخ

15والتلفزٌون االذاعة4937االولللبنٌن نصر

2011-2010االدب8/8/1993231121001033.00ًسعٌد طاهر حمٌر سٌف54

 االسكندرٌة/ ع بابل تربٌة

19والتلفزٌون االذاعة4917االولللبنٌن

2011-2010االدب2/15/1993241121001020.00ًراضً شاكر رٌاض راض55ً

/ ع القادسٌة تربٌة

15والتلفزٌون االذاعة4917االولالمركزٌة

2012-2011االدب29/2/1991231221052025.00ًهندي كرٌم كامل حسٌن56

 العراق/ ع بابل تربٌة

15والتلفزٌون االذاعة4917االولللبنٌن الجدٌد

2012-2011االدب1995141222061034.00ًعذاب خشن كاظم سال57ً

/ ث الثاتنٌة الرصافة

21والتلفزٌون االذاعة4907االولللبنات الناصرة

2012-2011االدب2/11/1995261221015025.00ًعلً الجلٌل عبد احسان عل58ً

 نور/ ع واسط تربٌة

16والتلفزٌون االذاعة4907االولللبنٌن المصطفى

2012-2011االدب1/7/1993151222030024.00ًمسلم كرٌم محسن االء59

 امنة/ ع الثالثة الرصافة

15والتلفزٌون االذاعة4907االولللبنات الصدر

2012-2011العلم3/5/1992141211011028.00ًجبر الحسٌن عبد سالم60

 بطل/ ع الثانٌة الرصافة

15والتلفزٌون االذاعة4907االولخٌبر



2012-2011االدب6/16/1905131222098055.00ًمجٌد الستار عبد علً حوراء61

/ ع االولى الرصافة

24والتلفزٌون االذاعة4897االولللبنات الشعب

2012-2011االدب7/11/1991121221026059.00ًحسٌن عكار سامً مصطفى62

 النور/ ع الثالثة الكرخ

15والتلفزٌون االذاعة4897االولللبنٌن

2011-2010االدب8/18/1992231122125062.00ًحٌدر عبٌد حمٌد منار63

 عشتار/ ع بابل تربٌة

17والتلفزٌون االذاعة4897الثانًللبنات

2012-2011االدب6/17/1905131222078079.00ً طوٌرش محمد موسى م64ً

 زهو/ ث االولى الرصافة

25والتلفزٌون االذاعة4887االولللبنات العراق

2012-201العلم9/2/1993251211010008.00ًالسادة عبد لقمان ثامر احمد65

/ ع االشرف النجف

20والتلفزٌون االذاعة4887االولللبنٌن الكوفة

2012-2011العلم6/16/1905241221003061.00ً عمران موسى مصطفى66
للبنٌن قتٌبة/ ع القادسٌة

16والتلفزٌون االذاعة4887االول

2012-2011العلم6/15/1905131211022257.00ًحسٌن محمد علً محمد67

/ ث االولى الرصافة

15والتلفزٌون االذاعة4887االولللبنٌن االهلٌة بغداد

2012-2011االدب6/13/1905221221303088.00ًعلٌوي عرٌبً غازي مٌثم68

 االنتفاضة/ ث قار ذي

15والتلفزٌون االذاعة4887االولللبنٌن

2012-2011االدب6/16/1905101222106048.00ًحسٌن صالح القادر عبد مرٌم69

 عتبة/ ث االولى الكرخ

22والتلفزٌون االذاعة4877االولللبنات غزوان بن

2012-2011االدب6/14/1905131221008109.00ًلعٌبً جاسم حكمت عل70ً

/ ع االولى الرصافة

18والتلفزٌون االذاعة4857االولللبنٌن الدٌن صالح










