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 ابن الرشد للعلوم االنسانية

الدور  الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت
الذي نجح 

فيه 
 الطالب

 صحة صدور االعدادية  سنة التخرج التقدير  المعدل

 ثبت صحة الصدور   1111/1111  جيد 443,77 الثاني  أنثى  عراقية  هند واثق ياسين محي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .1

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد ,41311 الثاني  أنثى  عراقية  سحر فرحان علي مشكور   الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .1

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  173111 الثاني  أنثى  عراقية  افراح قحطان ياسر حسين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  1,3434 الثاني  أنثى  عراقية  سوزان عباس راضي محيبس  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .7

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  1,3377 الثاني  أنثى  عراقية  دالل جاسم محمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .3

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  1,37,4 الثاني  أنثى  عراقية  زهراء ماجد جواد جالي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .1

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  1,313 الثاني  ذكر  عراقي  ثائر حسن محمد   الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .4

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  113441 الثاني  أنثى  عراقية  إيهام رضا فارس عناد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .4

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  1137,1 الثاني  ذكر  عراقي  عالء محمود مجباس احمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .9

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  113,99 الثاني  أنثى  عراقية  افراح قاسم علوان حسن  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  3434,1 الثاني  ذكر  عراقي  مثنى جبار صالل فارس  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  343411 الثاني  أنثى  عراقية  أنوار عبد الكاظم عبيد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  ,34317 الثاني  ذكر  عراقي  حسن كامل ميس جابر  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,1

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  343,43 الثاني  ذكر  عراقي  باسم محمد هوري جاسم  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .17

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  343499 الثاني  ذكر  عراقي  عمر عبد العزيز علي فيصل  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .13

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  313111 الثاني  ذكر  عراقي  حيدر جاسب محسن كاظم الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  ,,3131 الثاني  ذكر  عراقي  وسام طه ياسين حمزة  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .14

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  313144 الثاني  ذكر  عراقي  اثير علي حسين كردي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .14

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  313113 الثاني  ذكر  عراقي  سيف يوسف عبد الحر يوسف  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .19

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  3,3414 الثاني  ذكر  عراقي  علي ضيدان غريب  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  3,3,44 الثاني  أنثى  عراقية  نبراس عادي عطية مهدي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  ,3,3,1 الثاني  ذكر  عراقي  احمد خير هللا حمودي حسون  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11
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