
 (انًضائيت   ) اندراصاث –الدور      األول       (2012/2013)لسنة  (اللغة العربية       )قائمة خرجيي قسم 

سنة التخرج  التقديرالمعدل  الدور الجنس لجنسيةااسم الطالب الرباعي  القسمالكلية الجامعة ت 
صحة صدور وثيقة 
 االعدادية او المعهد

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 اِتُاش 92,41 األويذكر  عراقي   عثد اٌسدّٓ عثد اٌسدّٓ ِطٍه وادٌ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .1

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُد جًدا 87,632 األويذكر  عراقي   إدعاْ عٍٍ دّىد غاَة انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .2

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد جًدا 87,476 األويذكر  عراقي   غعاْ صثسٌ ِىظً دثُة انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .3

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جيدجًدا 85,533 األويذكر  عراقي   ظعد زاضٍ عثد اٌعادج عثد زته انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .4

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جيدجًدا 84,126 األويذكر  عراقي   شَاد طازق شىٌٍ عثد اٌىسَُ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .5

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جيدجًدا 83,022 األويانثى  عراقية   ًِٕ ِذّد داتُ ٌعُثٍ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .6

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جيدجًدا 81,483 األويذكر  عراقي   دزَد عثد عٍٍ عُعً صاٌخ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .7

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُد جًدا 81,454 األويانثى  عراقية   أشهاز ٔجُ عثد هللا جىَس انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .8

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 78,862 األويانثى  عراقية   ظذس عصَص عثد ِعازج انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .9

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جيد 78,7 األويذكر  عراقي   وظاَ زشاق عٍٍ وشىىي انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .10

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جيد 77,663 األويانثى  عراقية   سمراء محمد مجيد حبيب انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .11

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جيد 77,075 األويذكر  عراقي   هيثم عبد الحسين مريوش فرحان انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .12

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جيد 76,176 األويانثى  عراقية   أمينة عبد الواحد فليح موينع انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .13

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جيد 75,024 األويانثى  عراقية   هبة سعد أحمد جاسم انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .14

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جيد 74,621 األويذكر  عراقي   سعد جاسم محمد حمد هللا انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .15

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جيد 73,651 األويانثى  عراقية   ميسم خضير كريم خضير انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .16

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جيد 73,645 األويانثى  عراقية   شُُّ جالي وسَُ دُّد انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .17

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جيد 73,52 األويذكر  عراقي   تاظُ عٍٍ ِسشج ظٍّاْ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .18

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 72,283 األويذكر  عراقي   ظُف ِذّىد فىاش ظٍّاْ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .19

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جيد 72,233 األويانثى  عراقية   تشسي ٔعُُ طاهس غُالْ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .20

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جيد 72,063 األويذكر  عراقي   أدّد لاظُ ِذّد فاضً انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .21

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جيد 71,661 األويانثى  عراقية   عرزاء ِىظً خًٍُ إتساهُُ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .22

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 71,517 األويذكر  عراقي   عثاض فاضً عثاض داجُ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .23



 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُد 71,103 األويانثى  عراقية   دِىع ِىفك زشاق هادٌ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .24

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 71,014 األويانثى  عراقية   ظهُس ظعد طعّح عثىد انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .25

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُد 70,985 األويانثى  عراقية   دىزاء دُّد عثد ازخُص انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .26

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 70,197 األويانثى  عراقية   أٔعاَ جّعح ٔاجٍ زِضاْ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .27

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىظظ 69,752 األويانثى  عراقية   ظازج طٍة دُّد خٍف انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .28

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 متوسط 69,255 األويانثى  عراقية   تاْ طه جاظُ ِذّد انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .29

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 69,118 األويانثى  عراقية   ٔىازج دعُٓ صادق ِذّد انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .30

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 متوسط 68,761 األويانثى  عراقية   زتاب صادق جعفس دٕىْ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .31

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 68,404 األويذكر  عراقي   هُثُ خاٌد عثاض دعُٓ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .32

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 متوسط 68,222 األويانثى  عراقية   أتصاز وسَُ واظُ ذٔىْ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .33

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 68,096 األويانثى  عراقية   وداد عثد اٌذعٓ خٍف زدُُ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .34

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 متوسط 68,02 األويذكر  عراقي   وظاَ تُٕاْ آدَ عُعً انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .35

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 67,994 األويذكر  عراقي   وٌُد وسَُ أدّد خضُس انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .36

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 متوسط 67,181 األويذكر  عراقي   عٍٍ دعُٓ عثد هللا زداض انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .37

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 67,138 األويذكر  عراقي   أُِس صثسٌ ِذّد شوُذٍ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .38

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 متوسط 67,057 األويانثى  عراقية   شَٕح عٍٍ دعُٓ وسَُ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .39

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 66,957 األويذكر  عراقي   ِذّد لاظُ دعىْ ظاجت انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .40

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 متوسط 66,862 األويذكر  عراقي   ظُف اٌدَٓ ٔعّح تالس عثاض انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .41

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 66,037 األويانثى  عراقية   َعسي جىاد عٍٍ ِثازن انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .42

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 متوسط 65,485 األويانثى  عراقية   أظّاء واظُ صاٌخ ِهدٌ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .43

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 65,237 األويذكر  عراقي   دُدز خٍُفح عثد عٍٍ أدّد انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .44

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 متوسط 64,473 األويانثى  عراقية   ُِٕا ثاِس عٍٍ دُدز انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .45

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىظظ 64,136 األويانثى  عراقية   َعسي وسَُ واظُ ذٔىْ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .46

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىظظ 63,907 األويانثى  عراقية   ٌماء شاوس ِذّىد طه انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .47

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىظظ 63,675 األويذكر  عراقي   عثد اٌسشاق دعٓ ِجّاْ ِصتاْ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .48

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىظظ 63,176 األويانثى  عراقية   ظازج شاوس ِذّىد دعُٓ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .49
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 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىظظ 62,923 األويانثى  عراقية   إَالف دعُٓ تسواْ خُّط انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .50

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىظظ 62,664 األويانثى  عراقية   َاظُّٓ ِذّىد أدّد وّس انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .51

انتظار صحة الصدور   2012/2013 ِتىظظ 62,455 األويذكر  عراقي   دُدز صّد خضس جاتس انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .52

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىظظ 61,668 األويذكر  عراقي   جعفس عثد األُِس ِهدٌ عٍىاْ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .53

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىظظ 61,442 األويانثى  عراقية   شِٓ ٔاَف جاظُ ِطٍه انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .54

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىظظ 61,173 األويذكر  عراقي   ِذّد زعد عثد اٌعصَص عثد انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .55

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىظظ  60,844 األويانثى  عراقية   ٔىز صادة عٍٍ وادٌ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .56

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىظظ 60,496 األويانثى  عراقية   ظعاد دعٓ عٍٍ شغُس انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .57

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 مقبول 59,706 األويذكر  عراقي   داشَ ثجًُ واطع ِسَىغ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .58

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 مقبول 59,212 األويذكر  عراقي   ِصطفً زدُُ ِروىز ظاجت انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .59

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 مقبول 58,911 األويانثى  عراقية   ًِٕ زَاض ٔصُف جاظُ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .60

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 مقبول 58,910 األويانثى  عراقية   تاْ ِأِىْ ِذّد عثد هللا انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .61

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 مقبول 58,601 األويانثى  عراقية   شَٕح عٍٍ أدّد ظاٌُ انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .62

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 مقبول 57,794 األويانثى  عراقية   إَّاْ ِثًٕ عثد عٍٍ ِشُىح انهغت انعربيت  ابن رشد  بغداد   .63


