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وثيقة االعدادية او 
 المعهد

نؤيد صحة الصدور   2012/2013د جيد يدًاد 86.99 االولانثى عراقية  طًز يذًذ فاضم ػهٙ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .1

انتظار صحة الصدور   2012/2013  جيد يدًاد 86.322 االولانثى عراقية  ػزٔتح ػٛظٗ ٚاطٍٛ ػٛظٗ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .2

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جيد يدًاد 84.945 االولذكر عراقي  طفٛاٌ يذًٕد طالع سكز٘ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .3

 انتظار صحة الصدور  2012/2013  جيد يدًاد 84.902 االولانثى عراقية  ايم ػهٙ دًٕد ػثذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .4

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جيد يدًاد 84.199 االولانثى عراقية  ٔالء ػذَاٌ يذًذ ْاشى اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .5

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جيد يدًاد 83.297 االولانثى عراقية  َٕر ػهٙ ػثذ انذظٍٛ جْٕز اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .6

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جيد يدًاد 81.994 االولذكر عراقي  ػثاص اتزاْٛى ادًذ طهًٛاٌ  اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .7

 انتظار صحة الصدور  2012/2013  جيد يدًاد 81.367 االولذكر عراقي  دٛذر جالل ػهٙ غانة اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .8

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جيد يدًاد 80.51 االولانثى عراقية  َٕر خضٛز دظٍ كايم اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .9

 انتظار صحة الصدور  2012/2013  جي 79.299 االولانثى عراقية  يُاْم ػثذ انخانك خًٛض ػهٙ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .10

 انتظار صحة الصدور  2012/2013  جي 79.141 االولانثى عراقية  ػهٛاء طؼذ جؼفز رضا اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .11

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 78.811 االولانثى عراقية  رشا جًال ػثذ االيٛز يجٛذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .12

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 78.669 االولانثى عراقية  َذٖ كزٚى فاضم راشذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .13

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 78.3 االولذكر عراقي  دٛذر يذًذ ػثذ يطارد اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .14

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 78.2 االولذكر عراقي  ػثذ انذكٛى ٚاطٍٛ خضٛز ػهٙ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .15

 انتظار صحة الصدور  2012/2013  جي 78.059 االولانثى عراقية  ٔطٍ يؤَض خشػم يذًٕد اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .16

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 77.813 االولذكر عراقي  ادًذ ػثًاٌ كاظى ػطٛح اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .17

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 77.68 االولانثى عراقية  اٚاخ رائذ فؤاد طاْز اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .18

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 77.532 االولانثى عراقية  يُتٓٗ كاظى كزٚى ْايم اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .19

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 76.944 االولانثى عراقية  تمٕٖ طؼذٌٔ جاطى يذًذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .20

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 76.939 االولانثى عراقية  نُٛا طالو فارٔق  ػثذ انٕادذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .21

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 76.857 االولانثى عراقية  دانٛا يصطفٗ جٕايٛز  ايٍٛ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .22



 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 76.772 االولانثى عراقية  يزٚى ايجذ ْاشى اطًاػٛم اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .23

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 76.643 االولذكر عراقي  ايًٛح رافذ يذًٕد طؼٛذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .24

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 76.085 االولذكر عراقي  ػهٙ يٓذ٘ يُصٕر دظٍٛ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .25

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 75.802 االولانثى عراقية  سُٚة داسو ػهٙ دظٍٛ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .26

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 75.792 االولانثى عراقية  فزح فزاص فائك جًٛم اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .27

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 75.534 االولانثى عراقية  سْزاء خضز ػهٕاٌ فضٛخ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .28

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 75.18 االولانثى عراقية  رؤٖ طؼذ َجى ػثٕد اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .29

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 75.064 االولانثى عراقية  َٕرا فاضم ػثاص ػهٕٛ٘ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .30

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 75.013 االولانثى عراقية  دٕراء يٕطٗ يٓذ٘ طؼٛذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .31

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 74.539 االولانثى عراقية  يُار طؼذ خهٛم اتزاْٛى اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .32

 انتظار صحة الصدور  2012/2013  جي 74.35 االولانثى عراقية  ادالو دظٍ يذكٕر َذٕٛ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .33

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 74.007 االولانثى عراقية  دٍُٛ طايٙ ػثٕد فزداٌ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .34

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 73.604 االولانثى عراقية  ضذٗ داسو يظٓز فانخ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .35

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جيد 73.315 االولذكر عراقي  دظاو دًٛذ شٓاب ادًذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .36

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 73.221 االولانثى عراقية رؤٖ طّ ٚاطٍٛ يذًذ  اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .37

 انتظار صحة الصدور  2012/2013  جي 72.948 االولانثى عراقية  رٚاو طالو جاطى يذًذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .38

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 72.787 االولانثى عراقية  طًز ضٛاء ػهٙ صانخ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .39

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 72.735 االولانثى عراقية  دٕراء دظٍٛ َجى ػثٕد اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .40

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 72.567 االولذكر عراقي طجاد يذًذ دظٍ ػثذ  اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .41

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جيد 72.548 االولانثى عراقية  َٓٗ دظاو يذًذ جًٛم اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .42

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 72.488 االولذكر عراقي  يذًذ اتزاْٛى يذًذ ٕٚطف اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .43

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 72.485 االولانثى عراقية  رٔٚذج يذًٕد كاظى ارفٛغ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .44

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 72.175 االولانثى عراقية  ْثح ظاْز ػهٙ دنًٛٙ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .45

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 72.163 االولانثى عراقية  رٚاو ػثذ انذظٍٛ ػهٙ ػثذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .46

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 72.103 االولانثى عراقية  طارج ْشاو دظٍ ػكهّ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .47

 انتظار صحة الصدور  2012/2013  جي 71.864 االولانثى عراقية  سُٚة دظٍٛ خًاص صانخ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .48



 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 71.728 االولانثى عراقية  ضذٗ طايٙ ردٛى ػهٙ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .49

 انتظار صحة الصدور  2012/2013  جي 71.147 االولذكر عراقي  صثاح يذًٕد خهف دظٍٛ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .50

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 71.031 االولانثى عراقية  َٕر صثاح ػهٙ دظٍٛ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .51

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 70.389 االولانثى عراقية  ٔطٍ فالح دظٍ يذًذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .52

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 70.345 االولانثى عراقية  يٛظى ػثذ انًُاف دًٛذ فزداٌ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .53

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 70.122 االولانثى عراقية  ػثٛز ػثاص غزٚة ػثذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .54

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013  جي 70.001 االولانثى عراقية  ٚمٍٛ ػثذ انًجٛذ دًاد دظٍٛ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .55

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 69.959 االولانثى عراقية  يٛالد خهف دايذ طاْز اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .56

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 69.748 االولانثى عراقية  ػثٛز فٕس٘ طؼًّ يشانٙ  اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .57

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 69.737 االولانثى عراقية  رطم خهٛم فاضم ػهٙ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .58

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 69.664 االولانثى عراقية  طارج دظٍ فاضم يجٛذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .59

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 69.660 االولانثى عراقية  رٚاو اطًاػٛم فشع دْهح اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .60

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 69.657 االولانثى عراقية  افُاٌ صانخ ػٕاد ػٛذاٌ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .61

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 69.43 االولانثى عراقية  اٚالف فزداٌ دًٛذ٘ دظٍ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .62

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 68.976 االولانثى عراقية  ْثّ جاطى يًذٔح خضز اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .63

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 68.906 االولانثى عراقية  اُٚاص اتزاْٛى ػثذ ػالٔ٘ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .64

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 68.869 االولذكر عراقي  دظٍٛ لصٙ ػذَاٌ طؼٛذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .65

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 68.834 االولانثى عراقية  شٛزٍٚ طؼذ ػثذ انذًٛذ دًاد٘ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .66

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 68.788 االولذكر عراقي  ػثذ انكزٚى جثارػذٚة سٔٚز اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .67

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 68.786 االولذكر عراقي  طؼٕد جاطى يذًذ دظٍ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .68

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 68.565 االولانثى عراقية  ْثح يذًذ صفاء يذًٕد اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .69

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 68.404 االولانثى عراقية  دُاٌ َجى ػثٕد ظاْز  اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .70

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 67.993 االولانثى عراقية  شٓذ  يٕفك يجثم طّ  اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .71

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 67.664 االولانثى عراقية  يٛض يًتاس دظٍٛ ػهٙ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .72

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 67.62 االولانثى عراقية  طارج ػهٙ ػثذ  ػهٙ صادة اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .73

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 67.554 االولانثى عراقية  رَذ طؼذ ػثذ انًجٛذ ادًذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .74

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 67.493 االولذكر عراقي  يُٓذ خهٛفح رشٛذ دًاد٘ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .75

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 67.415 االولذكر عراقي  اٚٓاب ػهٙ جهٛم اطًاػٛم  اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .76



 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 67.386 االولانثى عراقية  داَٛح ػثذ االنّ كاظى دًٕد٘ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .77

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 67.191 االولانثى عراقية  يُٗ ػهٙ صانخ ػهٙ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .78

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 67.151 االولانثى عراقية  كٕثز ػثذ انكاظى ػهٙ ػٕٚش اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .79

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 67.016 االولانثى عراقية  طانٙ ٔنٛذ جٕدٙ ْٔٛة اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .80

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 67.014 االولانثى عراقية  َٕر طؼذ ػثذ انجهٛم اطًاػٛم اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .81

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 66.909 االولانثى عراقية  سُٚح رٚظاٌ ػجالٌ دافع اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .82

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 66.779 االولذكر عراقي  ػمٛم جاطى دظٍٛ يذًذ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .83

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 66.724 االولانثى عراقية  ْذٖ ػهٙ طهًاٌ جًٛم اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .84

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 66.504 االولانثى عراقية  فاطًح صثار دًٛذ تذتَٕٙ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .85

 قيد التدقيق  2012/2013 يتٕطظ 66.58 االولانثى عراقية  ْذٖ رػذ ػثذ انٓاد٘ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .86

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 66.35 االولانثى عراقية  دُاٌ فاضم طفاح يتؼة اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .87

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 66.217 االولذكر عراقي  يٕطٗ َثٛم كايم ػثذ هللا اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .88

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 66.148 االولذكر عراقي  يذًذ طًٛز خهٛم َصٛف اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .89

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 66.136 االولانثى عراقية  طانٙ طؼذ كاظى يذظٍ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .90

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 66.081 االولذكر عراقي  اًٍٚ يذًذ غضثاٌ دأد اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .91

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 66.038 االولذكر عراقي   ػثذ انًذظٍػثذ انٓاد٘ ضٛاء يٓذ٘ اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .92

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يتٕطظ 65.872 االولذكر عراقي  يُٓذ دظٍ يصهخ جٕاد اَكهٛش٘ ابن رشد  بغداد   .93
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