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 ابن الرشد للعلوم االنسانية

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

صحة صدور  سنة التخرج التقدير  المعدل
 االعدادية 

 ثبت صحة الصدور   1811/1811 جيد جدا 440888 األول  أنثى  عراقية  كوثر عبد الحسين مرزوك خلف  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .1

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد جدا 450168 األول  أنثى  عراقية  نور اسعد عبد االمير مجيد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .1

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد جدا 460458 األول  أنثى  عراقية  رقية احمد جاسم حسين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .8

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد جدا 480158 األول  أنثى  عراقية  اكرام ستار نصيف جاسم  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .8

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد جدا 410,88 األول  ذكر  عراقي  عمر حمدان عبد هللا عباس  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .6

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد جدا 410884 األول  أنثى  عراقية  سلمى قاسم عيسى كماش  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .5

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد جدا 410185 األول  أنثى  عراقية  آالء محمود احمد ياسين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .8

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد جدا 410616 األول  أنثى  عراقية  غيداء عبد الزم محيبس  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .4

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد جدا 410818 األول  أنثى  عراقية  حنين حارث احمد جبر  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 840518 األول  ذكر  عراقي  عباس احمد عبدون خميس  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 840848 األول  أنثى  عراقية  زهراء اسعد سلمان علي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880518 األول  أنثى  عراقية  رؤى محمود رشيد سعيد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880868 األول  ذكر  عراقي  مسلم مهدي علي موسى  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880886 األول  أنثى  عراقية  سارة عامر فياض محمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880868 األول  أنثى  عراقية  دعاء عبد الصاحب عبد السادة منشار  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .16

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 850866 األول  أنثى  عراقية  منى محمد عبد داود  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .15

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 850884 األول  أنثى  عراقية  جيهان حمد عبد هللا مهدي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 860848 األول  أنثى  عراقية  شهد عبد الحميد جواد حسين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .14

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880844 األول  أنثى  عراقية  حنين احمد عبد عبد هللا  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,1

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880884 األول  أنثى  عراقية  نهى هاشم بدر منصور  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .18

 لم ترد صحة الصدور 1811/1811 جيد 880185 األول  أنثى  عراقية  نور عادل علي محمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880455 األول  ذكر  عراقي  حسين علي دوشان عيفان  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880468 األول  ذكر  عراقي  احمد مهدي منصور حسين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880558 األول  ذكر  عراقي  براء كاظم محمد عاكول  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880518 األول  أنثى  عراقية  محاسن قاسم حمود جواد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .16

 لم ترد صحة الصدور 1811/1811 جيد 880585 األول  أنثى  عراقية  رشا عبد الحسين حميد صالح  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .15



 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880616 األول  ذكر  عراقي  اسعد سالم حسين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880868 األول  أنثى  عراقية  زينب حميد جبار ابراهيم  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .14

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد ,81084 األول  أنثى  عراقية  امل حسين حمود حسن  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,1

 لم ترد صحة الصدور 1811/1811 جيد 810111 األول  أنثى  عراقية  لقاء صبري علو  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 لم ترد صحة الصدور 1811/1811 جيد ,,8101 األول  أنثى  عراقية  هناء عبد الواحد خلف الزم  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .81

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 810146 األول  أنثى  عراقية  رباب عبد الرحمن محمد كاظم  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .81

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 810188 األول  أنثى  عراقية  زينب عاشور حلو جري  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 810856 األول  أنثى  عراقية  سارة محمد عباس عبد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 810,81 األول  أنثى  عراقية  سالي عبد السالم تقي حسين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .86

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 810818 األول  أنثى  عراقية  دعاء نشاة عزيز علوان  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .85

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 810585 األول  أنثى  عراقية  جنان محمود احمد محمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 810666 األول  أنثى  عراقية  رويدة طارق جاسم محمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .84

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 810888 األول  أنثى  عراقية  هدى ابراهيم رشيد صكر  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,8

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 810818 األول  أنثى  عراقية  اسيل عبد هللا حميد داود  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 810148 األول  أنثى  عراقية  وديان داخل سطام سلمان  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .81

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880488 األول  أنثى  عراقية  هدى انيس محمد حسن  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .81

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880564 األول  أنثى  عراقية  لقاء كامل علي كشكول  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 8801,8 األول  ذكر  عراقي  اسعد منديل محمد كطو  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 جيد 880841 األول  أنثى  عراقية  هديل داود سلمان علي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .86

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  5,0,48 األول  أنثى  عراقية  بان فائق صالح حمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .85

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  5,0441 األول  ذكر  عراقي  حيدر عباس حسين فرج  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  ,5,046 األول  أنثى  عراقية  ساهرة عبد الصاحب عبد الرحمن شكر  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .84

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  5,0841 األول  أنثى  عراقية  حنان علي درويش محمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,8

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  ,5,085 األول  أنثى  عراقية  نبأ اعياد مزعل طوفان  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .68

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  5,0851 األول  أنثى  عراقية  ابراهيم علي امل عدنان  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .61

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  ,5,088 األول  أنثى  عراقية  علياء غضبان حسين علي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .61

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  540,18 األول  ذكر  عراقي  محمد جليل حسين كريم  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .68

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  540418 األول  ذكر  عراقي  علي فخري نايف حسون  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .68

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  540645 األول  أنثى  عراقية  نور فاضل علي جودي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .66

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  540144 األول  أنثى  عراقية  دنيا عبد المنعم عبود دهش  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .65

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  540181 األول  ذكر  عراقي  عمر ظاهر سليمان شاهد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .68



 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  ,54015 األول  أنثى  عراقية  مها صالح سلمان مشيد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .64

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  5804,5 األول  أنثى  عراقية  صفاء عايد احمد صالح  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,6

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580441 األول  أنثى  عراقية  سماء ثامر محسن كاظم  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .58

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580881 األول  أنثى  عراقية  نكتل عارف جواد كاظم  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .51

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580868 األول  أنثى  عراقية  سجى مجيد محمد مهدي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .51

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580848 األول  ذكر  عراقي  حيدر عبد الحسين كريم سلمان   الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .58

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580856 األول  أنثى  عراقية  زهراء عبد الرزاق علوان حسين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .58

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  ,58015 األول  ذكر  عراقي  مهند خميس فرحان محمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .56

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  550,84 األول  ذكر  عراقي  عدنان محمود جاسم محمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .55

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  550488 األول  ذكر  عراقي  كاطع خلف ناصر احمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .58

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  550411 األول  ذكر  عراقي  نعمان دغيمش حسين  رعما الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .54

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  550588 األول  أنثى  عراقية  هديل محمد عبد شقي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,5

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  550585 األول  أنثى  عراقية  علياء عزيز داود شهاب  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  550856 األول  ذكر  عراقي  منير ندى مطر حسين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .81

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  ,55014 األول  أنثى  عراقية  نادية حسن خزعل حسين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .81

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  550118 األول  أنثى  عراقية  صابرين نجم عبيد حمزة  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  550181 األول  ذكر  عراقي  سرمد عبد حمد سليمان  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  550881 األول  ذكر  عراقي  هديل فائز سليم نجم الدين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .86

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  550818 األول  ذكر  عراقي  مهند عليوي حسين كاظم  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .85

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  ,560,8 األول  أنثى  عراقية  زبيدة صادق نعمة زامل  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  560441 األول  أنثى  عراقية  سارة حنظل محسن جبر  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .84

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  560411 األول  أنثى  عراقية  سارة محمد ذياب شالش  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,8

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  560411 األول  أنثى  عراقية  هديل عالء حياوي درويش  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .48

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  560848 األول  ذكر  عراقي  جليل فالح عودة فرحان  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .41

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  560846 األول  ذكر  عراقي  حامد خالد عبد الجبار محمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .41

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  560888 األول  ذكر  عراقي  حازم كريم الزم كعيد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .48

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  5605,8 األول  ذكر  عراقي  كرار حسن كاظم مهدي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .48

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  560856 األول  أنثى  عراقية  سارة فاضل عباس  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .46

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  5601,6 األول  أنثى  عراقية  سارة ماجد صبري  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .45

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  560885 األول  أنثى  عراقية  مروة ابراهيم فاضل محمود  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .48

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580,84 األول  أنثى  عراقية  سمر مهدي صالح احمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .44



 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  5808,8 األول  أنثى  عراقية  ريم احمد بدع صالح  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,4

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580688 األول  ذكر  عراقي  اسامة فائق عودة حمود  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .8,

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  ,58088 األول  ذكر  عراقي  مالك صالح اسود محمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .1,

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580818 األول  ذكر  عراقي  زيد حامد عبيد شرجي  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .1,

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  8,,580 األول  أنثى  عراقية  مها لطيف علوان حسين  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .8,

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580,16 األول  أنثى  عراقية  مها طالب ياس خضير  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .8,

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580588 األول  أنثى  عراقية  اسراء محمد فاضل سلمان  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .6,

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580818 األول  ذكر  عراقي  محمد موفق حسين احمد  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .5,

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580888 األول  ذكر  عراقي  ح سزياد خلف سري الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .8,

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  580818 األول  ذكر  عراقي  امجد عبد خلف جاسم  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .4,

 ثبت صحة الصدور  1811/1811 متوسط  510,85 األول  ذكر  عراقي  حسام محمد سلمان حسن  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .,,
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