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سنة التخرج  التقدٌرالمعدل  الدور الجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعً  القسمالكلٌة الجامعة ت 
صحة صدور 

وثٌقة االعدادٌة 
 او المعهد

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 اِتُاز 91.468 األويانثى عراقٌة  زَٕة راضٍ ٔاهٍ صاٌخ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .1

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ جًذا 88.505 األويذكر عراقً  عادي ِاضٍ صثر غىَع اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .2

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ جًذا 87.968 األويذكر عراقً  جعفر ظفُر دطىٍٔ دطٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .3

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌدجًدا 86.353 األويانثى عراقٌة  تطّح عثذ هللا فاضً عٍٍ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .4

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌدجًدا 85.968 األويانثى عراقٌة  ٔذي عثذ اٌصادة ورَُ خضُر اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .5

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌدجًدا 85.793 األويانثى عراقٌة  تتىي فُصً رتُثٍ راضٍ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .6

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌد جًدا 85.743 األويانثى عراقٌة  إَّاْ غُاي داتُ غجر اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .7

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌدجًدا 85.067 األويانثى عراقٌة  زَٕة رضا ورَُ ِذّذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .8

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ جًذا 84.208 األويذكر عراقً  عٍٍ دطٓ جّعح ضٍّاْ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .9

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌدجًدا 82.342 األويانثى عراقٌة  هاجر ِذّىد دُّذ دطٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .10

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ جًذا 81.922 األويذكر عراقً  عطا هللا زاَُ ِهُذٌ زاَُ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .11

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌدجًدا 80.925 األويذكر عراقً  عبد هللا عارف صاحب بندر اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .12

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌدجًدا 80.663 األويانثى عراقٌة  ٌاسمٌن عباس عبٌد عبد هللا اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .13

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌدجًدا 80.352 األويانثى عراقٌة  مروة عبد الصاحب أسد سلمان اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .14

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌدجًدا 80.3 األويانثى عراقٌة  ندى هادي طعمة إبراهٌم اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .15

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌدجًدا 80 األويانثى عراقٌة  منى كرٌم كاظم حسٌن اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .16

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌد 79.917 األويانثى عراقٌة  لمٌاء فاضل وٌس فاضل اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .17



نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌد 79.616 األويذكر عراقً  سالم عباس كاظم فؤاد اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .18

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌد 79.469 األويذكر عراقً  عثمان محمدعبد حسٌن اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .19

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 78.937 األويانثى عراقٌة  ٔازن دطُٓ فاضً ِذّذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .20

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌد 78.79 األويذكر عراقً  رَاض دُّذ رجة دّذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .21

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌد 78.569 األويانثى عراقٌة  دٕاْ فائس عثذ عٍه اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .22

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جٌد 78.059 األويذكر عراقً  دفُس داغىظ داٍِ ِذُطٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .23

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 77.541 األويانثى عراقٌة  فرح جىاد واظُ َىٔص اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .24

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 77.173 األويانثى عراقٌة  دٕاْ ِذّذ ِذٌىي دّسج اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .25

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 75.847 األويانثى عراقٌة  ضارج لاضُ تاَع ِرجٍ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .26

انتظار صحة الصدور  2012/2013 جُذ 75.399 األويانثى عراقٌة  ورواْ ٍِىٍ عجًُ والَ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .27

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 75.239 األويانثى عراقٌة  زَٕة رزاق عثذ واظُ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .28

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 75.071 األويانثى عراقٌة  َاضُّٓ عٍٍ دطُٓ طىَاْ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .29

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 75.051 األويانثى عراقٌة  زهراء ضتار جثار واطع اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .30

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 75.009 األويانثى عراقٌة  زهراء ضُاء ٔصُف جاضُ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .31

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 74.902 األويانثى عراقٌة  تُذاء داود واطع واظُ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .32

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 74.496 األويذكر عراقً  ِذّذ لاضُ ِذّذ عطً اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .33

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 74.341 األويانثى عراقٌة  ٔادَح خىرغُذ أضذ وّر اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .34

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 74.296 األويانثى عراقٌة  ضذً صثاح غاور أدّذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .35

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 74.019 األويانثى عراقٌة  تثارن دُّذ دّىدٌ جالب اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .36

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 73.856 األويانثى عراقٌة  تراق دطىْ خٍف غاٌٍ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .37

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 73.326 األويذكر عراقً  أدّذ أورَ ِذّذ عثذ األُِر اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .38



نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 73.124 األويانثى عراقٌة  نضال عبد الرحمن كاظم نجم اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .39

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 72.907 األويانثى عراقٌة  غهالء عاِر إتراهُُ دطُٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .40

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 72.836 األويانثى عراقٌة  ضهاَ جاضُ وهج ِذطٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .41

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 72.335 األويانثى عراقٌة  ضّر جعفر الزَ اتُٕاْ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .42

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 72.101 األويانثى عراقٌة  هُفاء صاٌخ لاضُ عثاش اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .43

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 71.964 األويانثى عراقٌة  جٕاْ رضا ِذّذ عٍٍ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .44

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 71.593 األويانثى عراقٌة  زهراء فاضً جىاد واظُ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .45

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 71.215 األويانثى عراقٌة  وىثر رافع خضُر ِذّىد اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .46

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 71.194 األويانثى عراقٌة  إَّاْ ِذّذ عثذ هللا واطع اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .47

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 70.977 األويانثى عراقٌة  آالء نعٌم نوٌر زبٌدي اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .48

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 70.973 األويانثى عراقٌة  ٔىر فاضً عُذاْ تىفُك اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .49

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 جُذ 70.195 األويانثى عراقٌة  أغىاق أدّذ عثذ هللا دطُٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .50

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 69.922 األويذكر عراقً  عّر ِطٍة عجًُ عثذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .51

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 69.881 األويانثى عراقٌة  تتىي عثاش زَارج جىدج اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .52

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 69.785 األويانثى عراقٌة  هثح خاٌذ عثذ عُادج اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .53

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 69.189 األويذكر عراقً  ِذّذ إتراهُُ وٕىظ دُّذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .54

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 69.175 األويانثى عراقٌة  إِٓح جهاد فاضً هُذٌ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .55

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 68.914 األويانثى عراقٌة  إضراء طه َاضُٓ عُادج اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .56

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 68.863 األويانثى عراقٌة  تغرَذ ردُُ ِجُذ ِهذٌ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .57

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 68.808 األويانثى عراقٌة  زِٓ ردُُ جاضُ زغُر اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .58

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 68.72 األويانثى عراقٌة  زِٓ ِذّذ عالوٌ عرَّظ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .59



نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 68.66 األويذكر عراقً  إتراهُُ ِذّذ دطُٓ دطٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .60

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 68.559 األويذكر عراقً  فالح دطٓ خالوٌ ِٕصىر اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .61

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 68.086 األويذكر عراقً  ِصطفً عٍٍ دطُٓ عثذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .62

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 68.004 األويذكر عراقً  ِذّذ عٍٍ ٔاصر رعذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .63

انتظار صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ 67.931 األويانثى عراقٌة  أضّاء خًٍُ دُّذ ٔصُف اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .64

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 67.611 األويانثى عراقٌة  دٕاْ عثذ اٌرزاق فتخ هللا دطُٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .65

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 67.51 األويذكر عراقً  عّر غىرٌ ِذّىد ضالٍ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .66

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 67.292 األويذكر عراقً  عثذ اٌىرَُ فاضً ٌطُف دطُٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .67

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 67.169 األويذكر عراقً  ِرتضً واظُ دطُٓ ضثع اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .68

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 67.107 األويانثى عراقٌة  إخالؼ دّذ عساَ عثُذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .69

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 66.758 األويانثى عراقٌة  ضّر ِذّذ راضٍ اُِع اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .70

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 66.585 األويانثى عراقٌة  زَٕة ِذّذ عثذ اٌذطُٓ ِذطٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .71

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 66.488 األويانثى عراقٌة  دالي عثذ اٌردّٓ دّذاْ خُّص اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .72

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 66.321 األويذكر عراقً  أدّذ خًٍُ إتراهُُ عاَذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .73

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 66.127 األويذكر عراقً  ِهذٌ عثاش ِظٍىَ إضّاعًُ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .74

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 65.953 األويانثى عراقٌة  هثح عٍٍ جّعح ِذّذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .75

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 65.199 األويانثى عراقٌة  زَٕة ضاٍِ جثار ِٕصىر اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .76

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 65.045 األويذكر عراقً  ِاهر خضُر ِخٍُف غهاب اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .77

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 64.847 األويانثى عراقٌة  ثىَثح أدّذ داَخ دطٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .78

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 64.802 األويانثى عراقٌة  دعاء غّخٍ رضٓ عثذ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .79

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 64.149 األويانثى عراقٌة  ِروج داِذ دثُة عٍٍ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .80
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واظُ ورَُ رضا  .د.غطاْ عثذ صاٌخ                                                أ. د.َ.ادّذ دّسج خٍُف                                             أ. َ.  َ

      ِذَر اٌتطجًُ                                          ِعاوْ اٌعُّذ ٌػؤوْ اٌطٍثح واٌتطجًُ                                                 اٌعُّذ  

 

 

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 63.605 األويانثى عراقٌة  إضراء عثذ اٌرزاق ٔىرٌ فُروز اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .81

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 63.369 األويانثى عراقٌة  غُّاء عّر إضّاعًُ دّذاْ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .82

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 62.117 األويذكر عراقً  َاضر ٔاجٍ عثُذ عثذ هللا اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .83

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 61.603 األويانثى عراقٌة  آَح عٍٍ إتراهُُ عٍىاْ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .84

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِتىضظ 61.331 األويانثى عراقٌة  هذًَ هادٌ دطُٓ دذاد اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .85

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِمثىي 59.963 األويانثى عراقٌة  هذًَ دطُٓ عطُح غالي اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .86

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِمثىي 59.804 األويانثى عراقٌة  إضراء أدَة ضىادٌ ِذطٓ اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .87

نؤٌد صحة صدور  2012/2013 ِمثىي 55.507 األويانثى عراقٌة  ٔثأ عمًُ واظُ عثذ اٌعثاش اٌٍغح اٌعرتُح ابن رشد بغداد  .88


