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للسنة الدراسية 2018 - 2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة بغداد كليات التربية البدنية وأقسام التربية الرياضية الجامعة:القناة:

الكلية:

المعدل التنافسيفرع الدراسةإسم الطالبت

القسم:

الفئة

77.710 تطبيقيمحمد عصام صادق عبود ابطال )علمي، أدبي(1 

72.710 إحيائيمحمد حاتم وهيب كاظم ابطال )علمي، أدبي(2 

72.000 أدبيفاطمة الزهراء جمعة عبيد احمد ابطال )علمي، أدبي(3 

71.070 تطبيقيأحمد علي موحان حمزه ابطال )علمي، أدبي(4 

70.360 إحيائيمصطفى عباس جاسم محمد ابطال )علمي، أدبي(5 

69.290 أدبيحسن وعد فياض موزان ابطال )علمي، أدبي(6 

68.640 أدبيمحمد منشد حسن عيدي ابطال )علمي، أدبي(7 

68.430 تطبيقيمحمد صادق احمد رشم ابطال )علمي، أدبي(8 

68.290 أدبيحسين علي عبدالكاظم متعب ابطال )علمي، أدبي(9 

67.210 أدبينبيل خالد عبد الرضا علي ابطال )علمي، أدبي(10 

67.000 أدبيحسين علي جاسم فرحان ابطال )علمي، أدبي(11 

66.500 أدبيحسين جاسم محمد شهاب ابطال )علمي، أدبي(12 

66.430 أدبيمهند اسعد عبد الرزاق جعفر ابطال )علمي، أدبي(13 

66.140 أدبيمصطفى عادل نعمه خضير ابطال )علمي، أدبي(14 

65.930 تطبيقيضحى باسم عبدالوهاب ناجي ابطال )علمي، أدبي(15 

65.930 أدبيمصطفى حسين علي هلل ابطال )علمي، أدبي(16 

65.570 تطبيقياحمد محمد شاكر حسون ابطال )علمي، أدبي(17 

65.140 أدبيالمصطفى عبد الجبار سالم كزار ابطال )علمي، أدبي(18 

65.140 أدبيعلي قاسم حسن رسن ابطال )علمي، أدبي(19 

64.500 أدبياحمد محمد كاظم عباس ابطال )علمي، أدبي(20 

63.930 أدبيريم حيدر عبد الحسين جاسم ابطال )علمي، أدبي(21 

55.500 أدبيرانيه علي احمد زكريا ابطال )علمي، أدبي(22 

80.750 تجاريعلي حيدر هادي كاظم ابطال )مهني(23 

78.690 صناعيرضوان فيصل عبد المير علي ابطال )مهني(24 

75.310 صناعيمحمد صباح علي مهدي ابطال )مهني(25 

72.690 تجاريمجتبى علء خضير عبيس ابطال )مهني(26 
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69.190 صناعيعلي ياسر محمد شيخ ابطال )مهني(27 

68.250 تجارييونس صلح كاظم موسى ابطال )مهني(28 

65.940 فنون تطبيقيةمي باسم عبد الوهاب ناجي ابطال )مهني(29 

81.080 تجاريموسى مؤيد سامي عليوي عام )مهني(30 

80.350 الحاسوب وتقنية المعلوماتحبية مهدي بدر راجي عام )مهني(31 

77.660 فنون تطبيقيةميلد ثامر جاسم عايد عام )مهني(32 

76.390 فنون تطبيقيةشهد فلح حسن عباس عام )مهني(33 

76.090 تجارينور عادل غازي عبيد عام )مهني(34 

75.960 صناعيعبد ا خالد ياسين عبد عام )مهني(35 

75.630 صناعيحاتم محمد حاتم فالح عام )مهني(36 

75.500 صناعيحيدر علء مهدي عبد عام )مهني(37 

74.640 تجاريعبدا نجم عبد علوان عام )مهني(38 

74.160 تجاريحسن علي جبر مطشر عام )مهني(39 

73.600 فنون تطبيقيةرفل حامد نشمي فرحان عام )مهني(40 

73.440 صناعيعلي رياض عبد المير جبر عام )مهني(41 

72.910 صناعيمصطفى نعيم ماهر طوفان عام )مهني(42 

72.790 صناعيعلي محمد صكبان حسوني عام )مهني(43 

71.660 تجاريعسل كمال احمد محمد عام )مهني(44 

70.720 الحاسوب وتقنية المعلوماتمحمد كريم رزيج رحيمه عام )مهني(45 

69.950 صناعيعباس خضير عباس سلمان عام )مهني(46 

 46 عدد الطلب:




