
المعدل التنافسًدرجة االختبارالمعدل الدراسًالفرع الدراسًالفرعالقناةالمجموعالسنةاسم الطالبت

607064.5أدبًالعامالعام2017420محمد عدنان حمٌد حسٌن1

71.8575062.0214أدبًالعامالعام2013503محمد إبراهٌم عباس محسن2

62.5716061.4143أدبًالعامالعام2015438كرار ظافر هاشم حسٌن3

61.1436060.6286أدبًالعامالعام2018428عمر عادل فاضل حسن4

61.1437466.9268أدبًالعامالعام2017428علً صالح مهدي محمود5

64.7145861.6929أدبًالعامالعام2017453محمد مصطفى سلمان محمد6

63.2865057.3071أدبًالعامالعام2018443كاظم عباس عبد الرزاق ناج7ً

60.7145055.8929أدبًالعامالعام2016425كرم عامر احمد عمر8

676063.85أدبًالعامالعام2012469علً زامل ناٌف عبدهللا9

61.5716060.8643أدبًالعامالعام2001431احمد رٌاض بدن شداد10

60.1436562.3286أدبًالعامالعام2017421عبدهللا حسٌن علً حسٌن11

627567.85أدبًالعامالعام2016434خلدون عبدهللا علً مظلوم12

62.4298170.7857أدبًالعامالعام2017437هٌثم عبد اللطٌف سرحان ٌاس13

63.4296162.3357أدبًالعامالعام2012444إسماعٌل حمزة كاظم طاهر14

60.8577367.2214أدبًالعامالعام2018426عبدهللا ٌوسف إبراهٌم عاجل15

647267.06أدبًالعامالعام2006448محسن عبد الكرٌم حمود كرم16

64.5717468.8143أدبًالعامالعام2017452علً رعد مجٌد هجٌر17

536462.8083أدبًالعامالعام1992371محمود جباري حافظ جالس18

645359.05أدبًالعامالعام2003448احمد علوان ظاهر عباس19

60.4296662.9357أدبًالعامالعام2014423امٌر سالم عبدهللا صاٌل20

64.2865560.1071أدبًالعامالعام2007450مٌثم منعثر جثٌل غمٌس21

617265.95أدبًالعامالعام2017427بشار عدنان حمود صالح22

67.8576365.6714أدبًالعامالعام2014475عماد محمد محارب خلف23

62.8575057.0714أدبًالعامالعام2016440كرار عالء ٌونس هادي24

64.1436263.1786أدبًالعامالعام2017449حسٌن نزار هاشم حبٌب25

60.1436361.4286أدبًالعامالعام2018421مصطفى صبٌح حسن عجه26

606060أدبًالعامالعام2016420محمد كاظم خلف ناه27ً

78.5717978.7641أدبًالعامالعام2007550هٌثم عبد خلف عبد28

60.8578069.4714علمًالعامالعام2016426علً قٌس علً غافل29

605457.3علمًالعامالعام2013420سٌف صباح حسٌن عل30ً

66.4295561.2857علمًالعامالعام2014465محمد كنعان محمد كاظم31

63.5715559.7143علمًالعامالعام2014445احمد اعتماد عبد الصاحب محمد رضا32

63.1437066.2286علمًالعامالعام2018442رسول جاسم محمد فٌاض33

667670.5علمًالعامالعام2012462محمود محمد سلمان عذاب34

63.1437869.8286علمًالعامالعام2015442علً سمٌر صبٌح ضاح35ً

61.5715056.3643علمًالعامالعام2018431سجاد عدي كاظم فلٌح36

65.5716063.0643علمًالعامالعام2013459فضل مزهر حمدان سلطان37

60.5715658.5143علمًالعامالعام2014424مهدي ثامر مهدي محمد38

61.2867768.3571أدبًالعامالعام1994429ذكرى كاظم عبد الكرٌم حسن39

63.4297568.6357أدبًالعامالعام2014444زٌنب سامً ناصر محمد40

65.4296062.9857أدبًالعامالعام2005458هبة قاسم محمد بدر41

56.4297464.3357أدبًالعامالعام2018395ضحى محمد نحو رسن42

56.7145756.8429أدبًالعامالعام2018397نور عماد شهاب احمد43

566359.15أدبًالعامالعام2018392رند عبد الرزاق ناصر حسٌن44

58.7147666.4929أدبًالعامالعام2018411زٌنب مهند محمد اللعٌب45ً

58.8576461.1714أدبًالعامالعام2018412ضحى ماجد محمود حسٌن46

58.2865155.0071أدبًالعامالعام2010408رحمة خضٌر حسٌن عودة47

57.8576862.4214أدبًالعامالعام2018405دانٌة عالء اسود عباس48

58.2866259.9571علمًالعامالعام2014408فرح حسٌن عبد علً جبار49

67.1436161.3667علمًالعامالعام2018470لوسٌن صباح كامل عبد االحد50

566158.25علمًالعامالعام2018392رند نجم عبدهللا الرجا51

62.8576463.3714أدبًالعامالعام2017440هبة عبد الرزاق حسن حمادي52

55.5718771.2857علمًالعاماألبطال2018389عبدهللا قصً محمد عل53ً

52.3338267.1667ادبًالعاماألبطال2017314ٌوسف نائل حنا ٌونان54

59.2867366.1428ادبًالعاماألبطال2015415الحسن احمد عاتً بالسم55

57.2867767.1428ادبًالعاماألبطال2017401حسٌن عالوي جمعة راشد56

547866ادبًالعاماألبطال2016378مصطفى عادل غدٌر مري57

567368ادبًالعاماألبطال2015392احمد عباس احمد عباس58

56.7148872.3572ادبًالعاماألبطال2010397علً سالم عزٌز حمد59

72.6257774.8125صناعًالمهنًاألبطال2003581هانً عدنان هشام ٌاسٌن60

63.758473.875تجاريالمهنًاألبطال2018510أنور علً جمعة جامل61

72.1258779.5625صناعًالمهنًاألبطال2017577احمد ظافر عباس حسون62

777776.25تجاريالمهنًاألبطال2018616علً فالح حسن شري63

66.758073.375صناعًالمهنًاألبطال2003534مهند خصٌر محمد عاٌد64

69.257873.625صناعًالمهنًاألبطال2005554علً صبٌح حمود لكسارة65

70.8756969.9375صناعًالمهنًاألبطال2018567عمار عدنان رشٌد حمد66

73.56275.25تجاريالمهنًاألبطال2018588نبٌل محمد سلمان محمد67

64.257871.125تجاريالمهنًاألبطال2017514ٌونس محمد ٌونس جعفر68

64.3758172.6875تجاريالمهنًاألبطال2018515عالء محمد جمعة كرٌم69

746770.5تجاريالمهنًاألبطال2015592علً وادي صالح بدر70

72.3757071.1875تجاريالمهنًاألبطال2016579علً خٌون كاظم سعود71

67.256570.9286صناعًالمهنًاألبطال1991538محمد لطٌف منصور ناصر72

أسماء الطلبة المقبولٌن والمسجلٌن فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

(العلمً واألدبً والمهنً)واالبطال  (العلمً واألدبً)الطلبة الذٌن تم قبولهم اعتماداً على نظام جامعة بغداد االلٌكترونً للدراسة المسائٌة قناة القبول العام : (1)القائمة رقم 



المعدل التنافسًدرجة االختبارالمعدل الدراسًالفرع الدراسًالفرعالقناةالمجموعالسنةاسم الطالبت

55.8575354.5714أدبًالعامالعام2015391نور عبد الحسٌن حسن حسٌن1

57.1435053.9287علمًالعامالعام2015400سجى كامل هادي صالح2

56.1436961.9287أدبًالعامالعام2005393منال احمد إبراهٌم حسن3

57.7145255.1427علمًالعامالعام2017404شهد محمد كاظم رعٌد4

66.4296063.536ادبًالعامالعام2018465دٌنا نصٌر شاكر جابر5

557764.9أدبًالعامالعام2018385شهالء ماجد ثامر عمران6

60.2866964.2073أدبًالعامالعام2017422ادرٌس عبدهللا علوان جلعوط7

63.8575057.6214أدبًالعامالعام2017447حسن فاضل غٌالن خرٌبط8

63.8575660.3214علمًالعامالعام2015447احمد نجاح حمود ثامر9

66.1437067.8787علمًالعامالعام1986463حسٌن عودة دروٌش خلف10

61.7145558.6927أدبًالعامالعام2016432مرتضى احمد بشارة جودة11

60.4295959.786أدبًالعامالعام2014423عبدهللا صالح حسن جلٌب12

61.4296060.786أدبًالعامالعام2017430ٌوسف صباح علً عبد الشمري13

68.2866466.3573أدبًالعامالعام2015478احمد صباح طارق خلٌل14

60.5715959.8641أدبًالعامالعام2017424عبدالوهاب حمٌد رشٌد حرج15

62.1437065.6787أدبًالعامالعام2015435خضر عالء جاسم محمد16

58.1436561.2287أدبًالعامالعام2016407بارق محمود رجب حمزة17

58.8578369.7214أدبًالعامالعام2010412علً خٌري هاشم مرهج18

596762.6علمًالعامالعام2013413الرضا محمد كاظم مهدي19

59.1435758.1787أدبًالعامالعام2016414كرار منخً صبر ترف20

61.2866261.6073أدبًالعامالعام2010429صادق محسن حسن زغٌر21

59.8577466.2214أدبًالعامالعام2018419محمد فالح جاسم مفتن22

616462.35علمًالعامالعام2003427فرقد فؤاد عبدالرزاق محمد عل23ً

64.7146665.2927أدبًالعامالعام2012453صهٌب احمد جاسم الحج24

59.5717064.2641أدبًالعامالعام2015417سعدون محمد سعدون داود25

65.1437167.7787أدبًالعامالعام2012456مصطفى كرٌم حسٌن عبد26

59.8578169.3714أدبًالعامالعام2017419سالم غانم عبار حمزة27

61.5715056.3641علمًالعامالعام2018431أٌوب مهدي عودة محٌسن28

67.1435963.4787أدبًالعامالعام2017470سجاد حٌدر عزٌز مزعل29

58.1436058.9787أدبًالعامالعام2018407طه ازهر وزٌر محمد30

58.5715858.3141أدبًالعامالعام2018410عمر خضر جاسم محمد31

61.1435457.9287أدبًالعامالعام2018428احمد عباس صابر طاهر32

58.8577264.7714ادبًالعامالعام2016412محمود عدنان حمود خلف33

71.1435764.7787علمًالعامالعام2007498محمد كاظم صبار رابط34

المعدل التنافسًدرجة االختبارالمعدل الدراسًالفرع الدراسًالفرعالقناةالمجموعالسنةاسم الطالبت

61.258573.125صناعًالمهنًاألبطال2014490احمد عبد الكرٌم صدام خلٌفة1

70.59180.75تجاريالمهنًاألبطال2018564رسول هاشم عبدهللا هاشم2

(قناة القبول العام العلمً واألدبً)الطلبة الذٌن تم قبولهم بشكل مباشر من قبل الكلٌة وفقاً للضوابط خالل مدة التمدٌد وتخفٌض المعدل  (2)القائمة رقم 

الطالب الذٌن تم قبولهم ٌشكل مباشر وتعوٌضاً عن الطلبة الذٌن لم ٌسجلوا فً الكلٌة المقبولٌن بنظام جامعة بغداد االلٌكترونً على قناة االبطال (3)القائمة رقم 


