
ت

فرع الرقم  االمتحانًالتولداسم الطالب الرباعً

الدراسة 

اإلعدادٌة

سنة تخرج 

الطالب من 

اإلعدادٌة

عدد الدروس فً مجموع الطالب بعد الخصمالدور الذي نجح فٌه الطالباسم مدٌرٌة التربٌة و المدرسة

اإلعدادٌة

القسم المرشح 

لقبول الطالب

المجموع 

التنافسً 

للترشٌح

1

نور سعد مهدي صالح
1990

/ تجارة 1112622400028.00

للبنات المهنٌة الدورة/ ع/  الثانٌة الكرخ2011/2012محاسبة
األول

6998
الصحافة

18

2
شٌماء قاسم علً كرٌم

1992
/ تجارة 1412612310010.00

للبنات التجارٌة االمٌن/ ع/  الثانٌة الرصافة2012 /2011محاسبة
األول

6648
الصحافة

15

3
هنادي علً سعٌد تركً

1994
/ تجارة 1312622420032.00

 للبنات الكبرى خدٌجة/ ع/  االولى الرصافة2012 /2011محاسبة
األول

6428
الصحافة

20

4

سٌف الدٌن ستار جبار مكطوف
1994

علم151211006071.00ً
 الساعدي سعد بن سهل/  ع/  الثالثة الرصافة2012 /2011

الثانً
5586

الصحافة
19

5
نغم حسن شاكر مهدي

1994
علم111212045069.00ً

للبنات تبوك/  ث/  الثانٌة الكرخ2012 /2011
األول

5567
الصحافة

19

6
هالة فؤاد عباس حمٌد

1992
أدب141222079114.00ً

للبنات القرى ام/ ع/  الثانٌة الرصافة2011/2012
األول

5507
الصحافة

24

7

لمٌس عبد الكرٌم ثابت حمود
1994

أدب111222048060.00ً
للبنات التعاون/ ع/  الثانٌة الكرخ2011/2012

األول
5507

الصحافة
20

8
رؤى خالد ابراهٌم عبد هللا

1994
أدب111222046016.00ً

للبنات اغادٌر/ ث/  الثانٌة الكرخ2011/2012
األول

5447
الصحافة

18

9
دالٌا عبد الرحمن منصور عبد 

1994الصاحب
أدب111222071046.00ً

للبنات التقى/  ع/  الثانٌة الكرخ2011/2012
األول

5437
الصحافة

27

10

بان ستار متعب دروٌش
1994

علم141212087004.00ً
للبنات عمارة ام/ ث/  االولى الرصافة2011/2012

األول
5337

الصحافة
16

11
عبد الرشٌد عبد الحمٌد رشٌد صالح

1994
أدب101221012014.00ً

للبنات االندلس/ ث/  االولى الكرخ2011/2012
األول

5307
الصحافة

21

12
مصطفى لٌث ٌاسٌن عبد الوهاب

1994
أدب111221038011.00ً

للبنٌن االهلٌة الصباح/ ث/  الثانٌة الكرخ2011/2012
األول

5257
الصحافة

18

13

صادق عبد األمٌر علً باقر
1992

علم151211004061.00ً
للبنٌن قتٌبة/ ع/  الثالثة الرصافة2011/2012

االول
5257

الصحافة
16

14
حٌدر علً  عبد عبد الحسن

1992
علم1211211031114.00ً

 للبنٌن التأمٌم/ ع/  الثالثة الكرخ2011/2012
االول

5257
الصحافة

16

1993حٌدر علً كرٌم عل15ً
111221028051.00

16الصحافة5247االولللبنٌن السٌاب/  ع/  الثانٌة الكرخ2011/2012ادبً

16

ابراهٌم ٌاسٌن ابراهٌم عواد
1993

علم111211021003.00ً
 للبنٌن دمشق/ ع/  الثانٌة الكرخ2011/2012

االول
5247

الصحافة
16

17
علً مجٌد حمٌد  درجال

1992
أدب12210140720.00ً

للبنٌن الفاروق/  ع/  االولة الرصافة2011/2012
األول

5237
الصحافة

24

18
احمد صباح جاسم مجباس

1993
أدب191221071008.00ً

 للبنٌن الخوارزمً/  ع/  االنبار تربٌة2011/2012
األول

5227
الصحافة

16

19

فاطمة عدنان حسن عفج
1994

أدب14222072064.00ً
 للبنات سومر/  ث/  الثانٌة الرصافة2011/2012

األول
5217

الصحافة
15

20
عدنان محمد مجدي كمر

1994
ادب111221157019.00ً

 المختلطة النضال/  ث/  الثانٌة الكرخ2011/2012
االول

5207
الصحافة

20

21
نهاد حامد رحٌم  مجٌد

1993
علم101212090057.00ً

للبنات الفردوس/ ث/  االولى الكرخ2011/2012
االول

5197
الصحافة

17

22

صادق انور صادق عبد االمٌر
1992

علم141111005053.00ً
 الحكٌم باقر محمد الشهٌد/ ث/  الثانٌة الرصافة2010/2011

األول
5177

الصحافة
28

1992السادة عبد مثنى الكاظم عبد سامر23
131221011053.00

16الصحافة5177االولابابٌل/ ع/االولى الرصافة2011/2012ادبً

24
سارة عونً سلمان ابراهٌم

1993
أدب141222079050.00ً

 للبنات القرى ام/ ع/  الثانٌة الرصافة2011/2012
األول

5177
الصحافة

16

25

امنٌة عباس علً سوزة
1990

ادب141222401003.00ً
خارجً/  الثانٌة الرصافة2011/2012

االول
5177

الصحافة
15

1993ناٌف حمزة اٌاد مناف26
231221044075.00

15الصحافة5167االولللبنٌن الحكٌم/ ث/بابل تربٌة2011/2012ادبً

(قسم الصحافة ( ) العلمي و االدبي و المهني ) للفروع  2012/  2012كلية االعالم الطلبة المرشحين للقبول للعام الدراسي / بغداد  جامعة



1994غند جعفر صادق باقر27
14122109011.00

20 الصحافة5167االولاالنصاري قٌس/ ث/  الثانٌة الرصافة2011/2012ادبً

1993حمٌد محسن نعمة سجاد28
111221001058.00

15الصحافة5157االولللبنٌن الٌوسفٌة/ع/ الثانٌة الكرخ2011/2012ادبً

1993سلمان علً سعد عل29ً
121221026037.00

16الصحافة5147االولللبنٌن النور/ ع/ الثانٌة الكرخ2011/2012ادبً

30
دعاء قصً عبد المحسن سلمان

1995
علم111212066028.00ً

 النموذجٌة البٌاع/ ث/  الثانٌة الكرخ2011/2012
األول

5147
الصحافة

17

31

اٌالف عبد هللا حسٌن خٌر هللا
1994

أدب151222022016.00ً
 للبنات المسرة/  ع/  الثالثة الرصافة2011/2012

األول
5147

الصحافة
15

18 الصحافة5107االولللبنٌن الفارابً/ ع/ الثانٌة الكرخ2011/2012ادب1992111221002017.00ً خضٌر  الهادي عبد محمد باهر32

1994 ابراهٌم حسٌب نصٌر شهد33
101212120046.00

19الصحافة5077االول للبنات اجنادٌن/ ع/  االولى الكرخ2011/2012علمً

1992الراضً عبد حسٌن شبخً حسٌن34
141221011015.00

19الصحافة5077االول خٌبر بطل/ ع/  الثانٌة الرصافة2011/2012ادبً

1992هللا عبد الزهرة عبد عماد سٌف35
141211016065.00

21الصحافة5057االولللبنٌن الجمهورٌة/ ع/  الثالثة الرصافة2011/2012علمً

1994 المهدي عبد جواد عزٌز الهدى نور36
1212220530042.00

23الصحافة5047االول للبنات الخلود/ ث/  الثالثة الكرخ2011/2012ادبً

1994 عبد رشٌد حمٌد مٌس37
141222070088.00

16الصحافة5037 االول للبنات فدك/ ث/  الثانٌة الرصافة2011/2012ادبً

1993 ثوٌنً فرحان الحسن عبد غزوان38
141221019079.00

21الصحافة5027االول الموسوي هللا عبد الشهٌد/ ث/  الثانٌة الرصافة2011/2012ادبً

1994 حسن سوادي نجم رسل39
141212109015.00

28الصحافة5027االول للبنات الشمائل/ ث/  الثانٌة الرصافة2011/2012علمً

1991 صخً محمد عبد اٌة40
141222108009.00

17الصحافة5027االول للبنات االمال/ ث/  الثانٌة الرصافة2011/2012ادبً

1993 الكرٌم عبد حسٌن علً محمد41
111211017096.00

20الصحافة5017 االول للبنٌن سٌنا ابن/ ث/  الثانٌة الكرخ2011/2012علمً

1993صالح حمدي عطٌة غفران42
131122055044.00

15الصحافة4987 االولللبنات الكبرى خدٌجة/ ث/ االولى الرصافة2011 /2010ادبً

1993سرسوح عطٌة غازي نذٌر43
221221028086.00

16الصحافة4977 االول للبنٌن الرفاعً/ ع/  قار ذي تربٌة2011/2012ادبً

1994 حسٌن هللا عبد حبٌب محمد44
151221006150.00

19الصحافة4977االولالساعدي سعد بن سهل/ ع/  الثالثة الرصافة2011/2012ادبً

1993 محمد عوٌز القادر عبد الرزاق عبد45
191121011011.00

19الصحافة4977االول المنصور جعفر ابً/ ع/ االنبار تربٌة2011 /2010ادبً

1993 عبد تاٌه صالح احمد46
111211015004.00

20الصحافة4977االول للبنٌن العامل/ ع/  الثانٌة الكرخ2011/2012علمً

1991صرول عوفً الكرٌم عبد سحر47
111410052817.00

20الصحافة4967االولخارجً/  االولى الرصافة2011/2012 ادبً

1993مهدي ذٌبان سعد مصطفى48
131211003183.00

18 الصحافة4957االولللبنٌن االنصار/ ع/  االولى الرصافة2011/2012علمً

1993مجٌد حمٌد الرضا عبد عل49ً
121221033015.00

16الصحافة4957االول للبنٌن الجوادٌن/ ث/  الثالثة الكرخ2011/2012ادبً

1994هادي محمد كاظم العابدٌن زٌن50
111221006024.00

15الصحافة4957االولللبنٌن الفقار ذو/ ع/الثانٌة الكرخ2011/2012ادبً

1993محمد حمود عبود محمد51
131221025115.00

15الصحافة4937االولالكاظم موسى االمام/ع/الولى الرصافة2011/2012ادبً

1991درب كٌطان الكاظم عبد مثنى52
141221018139.00

17الصحافة4937االولللبنٌن الجزٌرٌة/ع/ الثانٌة الرصافة2011/2012ادبً

1992محسن كامل اٌاد معتصم53
131211252152.00

15الصحافة4927االولالمسائٌة حطٌن/ث/االولى الرصافة2011/2012علمً

1992ناٌف هللا عبد شاكر محمد54
231221171028.00

18الصحافة4927االولالمختلطة الغٌث/ ث بابل تربٌة2011/2012ادبً



1992دهام سلمان عدنان قحطان55
111211156062.00

19الصحافة4927االولالمختلطة مسلمة بن محمد/ ث/الثانٌة الكرخ2011/2012علمً

1991 عبد منصور صادق جٌهان56
121222062039.00

21 الصحافة4887االولللبنات المعتصم/ ع/  الثالثة الكرخ2011/2012ادبً

1993الحسٌن عبودعبد علً اوس57
141211016028.00

15 الصحافة4887االولللبنٌن الجمهورٌة/ ع/  الثانٌة الرصافة2011/2012علمً

1993 علً سوزة كاظم شٌالن58
121222070025.00

17الصحافة4877االولللبنات الكاظمٌة/ ع/  الثالثة الكرخ2011/2012ادبً

59
علً حسٌن جاسم حمادي

1992
ادب111221001091.00ً

للبنٌن الٌوسفٌة/ ع/  الثانٌة الكرخ2011/2012
االول

4847
الصحافة

16




