
 (انًطائُح           ) انذراضاخ –الدور      األول       (2012/2013)لسنة  (اللغة االنكليزية           )قائمة خرجيي قسم 

سنة التخرج  التقدٌرالمعدل  الدور الجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعً  القسمالكلٌة  لجامعةات 
صحة صدور وثٌقة 
 االعدادٌة او المعهد

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 ايرُاز 90.224االول ذكر عراقً  انكرَى يراد  انكرَى خضر عثذ عثذ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .1

انتظار صحة الصدور  2012/2013جُذ جذاً  84.565 االولانثى عراقٌة  دالل كاظى عهُىٌ جىدج  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .2

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ جذاً  84.079 االولذكر عراقً  دطٍ خهف ضًُر دَىاٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .3

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ جذاً  83.891 االولانثى عراقٌة  َىرا صالح انذٍَ ضهُى فارش  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .4

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ جذاً  83.292 االولانثى عراقٌة  االء خهف عهٍ ضهًاٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .5

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ جذاً  81.241 االولانثى عراقٌة  ضُاء َىرٌ يذًذ جاضى انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .6

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 78.61 االولانثى عراقٌة  صثُذح إتراهُى عثذ انُثٍ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .7

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 77.999 االولانثى عراقٌة  صثا عذَاٌ ادًذ عثذ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .8

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 76.787 االولانثى عراقٌة  ضهاو عهٍ دطٍ دطٍُ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .9

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 76.619 االولذكر عراقً  انكرَى دًسج عىدج صادق عثذ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .10

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 76.593 االولانثى عراقٌة  فاطًح داود جىايُر كرَى  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .11

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 جُذ 76.313 االولانثى عراقٌة  زهراء اتراهُى يذًذ دطٍُ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .12

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 75.603 االولانثى عراقٌة  ضهُر عهٍ عثذانذطٍُ عثذهللا انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .13

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 75.378 االولانثى عراقٌة  َريٍُ خانذ ايُر كاكا  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .14

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 75.283 االولذكر عراقً  اَفاد َىضف عثذانخانك دطٍ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .15

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 75.121 االولذكر عراقً  هاغى كرتد عثذ يذًذ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .16

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 74.545 االولانثى عراقٌة  يروج عًاد غهاب ادًذ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .17

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 74.134 االولذكر عراقً  دطٍُ خُجر ثجُم دُذر  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .18

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 جُذ 73.784 االولانثى عراقٌة  يالن يصطفً كايم خًاش  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .19

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 73.646 االولذكر عراقً  ونُذ هاغى جُاد دًادٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .20

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 73.597 االولذكر عراقً  يصهخعُاظ انردًٍ  انذكُى عثذ عثذ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .21

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 73.581االول ذكر عراقً  ادًذ تههىل ضهًاٌ فرَخ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .22

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 72.896 االولانثى عراقٌة  اَح َىضف صثاح إتراهُى  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .23



نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 72.791 االولانثى عراقٌة  اًَاٌ عثذانذطٍُ تذاٌ عهٍ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .24

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 72.438 االولانثى عراقٌة  اضراء كرَى عثاش دطٍ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .25

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 72.352 االولذكر عراقً  هػاو َاضٍُ يجُذ عهىاٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .26

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 72.303 االولانثى عراقٌة  اًَاٌ ضعذ يذًذ دطٍ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .27

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 72.174 االولانثى عراقٌة  َىرهاٌ لاضى يذًذ داود  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .28

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 72.012 االولذكر عراقً  ادًذ عاَذ َىضف غُاض  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .29

 قٌد التدقٌق شهادة معادلة 2012/2013 جُذ 71.774 االولانثى عراقٌة  يُادج دطٍ عهٍ دطٍُ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .30

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 71.285 االولانثى عراقٌة  اوراد عادل صادق جثىرٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .31

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 جُذ 71.238 االولانثى عراقٌة  فاطًح عهٍ يجُذ رغُذ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .32

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 71.214 االولانثى عراقٌة  ضانٍ يذًذ يذًذ عثذانعاطٍ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .33

 قٌد التدقٌق شهادة معادلة 2012/2013 جُذ 70.943 االولانثى عراقٌة  االء رغُذ جًُم رغُذ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .34

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 70.807 االولذكر عراقً  عثذ انردًٍ هادٌ عثذ خهف  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .35

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 70.761 االولانثى عراقٌة  زَُة ضعذوٌ ضايٍ هادٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .36

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 70.708 االولذكر عراقً  يذًذضهاو انذٍَ فخرٌ عًر  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .37

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 70.644 االولانثى عراقٌة  عثاش عثذانًهذٌ عثذ الاالء َىرٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .38

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 70.526 االولانثى عراقٌة  ذمً عثذ انعانٍ دطٍُ ضهًاٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .39

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 70.453 االولذكر عراقً  عثذ انذطٍُ دطٍ رويٍ دطىٍَ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .40

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جُذ 70.312 االولانثى عراقٌة  زكٍعهُاء صثاح كُعاٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .41

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 69.891األول انثى عراقٌة  رَاو لذطاٌ عذَاٌ غذهاٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .42

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 69.879 األولذكر عراقً  عثذ هللا يذطٍ يهاوٌ غضة  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .43

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 69.867 األولانثى عراقٌة  زَُة عثذ انرضا رويٍ صثاح انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .44

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 69.298 األولذكر عراقً  هاٍَ يذًذ دًادٌ يطهك  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .45

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 69.077 األولذكر فلسطٌنً  ادًذ يذًذ دطٍُ عهٍ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .46

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 68.523 األولذكر عراقً  صالح فرداٌ غرُىٌ ضانى  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .47

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 68.42 األولذكر عراقً  عثذ هللا دافع جثار فرج  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .48

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 68.308 األولذكر عراقً عجُم يذًذ َاصر دطٍُ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .49



نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 68.127 األولانثى عراقٌة  يًُ يجُذ دًُذ دطىٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .50

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 يرىضظ 67.977 األولذكر عراقً  يذًذ ياجذ يصطفً عثذانًجُذ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .51

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 67.916 األول انثىعراقٌة  وضٍ عمُم دطٍ جًُم  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .52

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 67.756 األول انثىعراقٌة  يُطى عًار جثار عهىاٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .53

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 يرىضظ 67.74 األولذكر عراقً  ادًذ عثاش داود ضهًاٌ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .54

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 يرىضظ 67.642 األول انثىعراقٌة  وئاو يذًذ لاضى جثر انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .55

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 67.634 األول انثىعراقٌة  اضراء عهٍ ضًذ عهٍ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .56

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 67.614 األولذكر عراقً  فراش دايذ عصًاٌ رَذاٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .57

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 67.269 األول انثىعراقٌة  رَرا رعذ اَهُا عثذ انكرَى انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .58

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 يرىضظ 67.202 األول انثىعراقٌة  رؤي ادًذ اضًاعُم دًىدٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .59

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 67.033 األول انثىعراقٌة  صفا عهٍ دطٍ غهاب انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .60

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 يرىضظ 66.905 األول انثى عراقٌة زَُة دًىد خهف عثذ عهٍ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .61

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 66.656 األول انثى عراقٌة رغذج عثذ دًادٌ غاوظ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .62

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 66.4912 األولذكر عراقً  وضاو ثائر دطٍ جاضى  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .63

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 66.4910 األول انثى عراقٌة اَرصار زَذاٌ جاضى عثىد  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .64

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 66.399 األول انثى عراقٌة يُادج ضعذ َىضف اضًاعُم  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .65

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 يرىضظ 65.959 األول انثى عراقٌة ايُح يذًذ عثذ انًجُذ رضا  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .66

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 65.904 األول انثى عراقٌة اضراء ياجذ ضىادٌ َعًه  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .67

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 95.659 األول انثى عراقٌة رواء يذٍ خهُف فارش  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .68

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 يرىضظ 65.513 األولذكر عراقً  عهٍ لُص هاغى يذًذ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .69

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 65.478 األول انثى عراقٌة اترهال ضهًاٌ يذًذ عثذهللا انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .70

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 65.417 األول انثى عراقٌة يرَى عهٍ عثذ انخانك غانة  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .71

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 65.399 األول انثى عراقٌة فُروز فُصم يذُطٍ عهٍ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .72

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 65.384 األول انثى عراقٌة غُرٍَ عثذ انسهرج جثر ضانى انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .73

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 65.246 األول انثى عراقٌة َىرا وعذ دطُة دًذٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .74

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 65.192 األول انثى عراقٌة ضُُاء لاضى َذًُ يىضً  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .75



نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 64.933 األولذكر عراقً  يخُثررعذ َعًاٌ عثذ هللا  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .76

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 64.419 األولذكر عراقً  ضجاد عثذ انكرَى َعُى غاَى  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .77

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 64.229 األول انثىعراقٌة  جُح اضًاعُم خهُم فهُخ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .78

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 64.193 األول انثىعراقٌة  هُاء عهىاٌ ضهًاٌ خهف  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .79

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 64.183 األول انثىعراقٌة  خهفهذي داود ضهًاٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .80

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 64.147 األولذكر عراقً  عهٍ ودُذ دطٍ يذطٍ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .81

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 يرىضظ 64.138 األول انثىعراقٌة   صادق يذًذ عثذ انهادٌزهراء دطٍ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .82

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 63.949 األول انثىعراقٌة  فرح فخرٌ ظاهرفهُخ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .83

 قٌد التدقٌق شهادة معادلة 2012/2013 يرىضظ 63.93 األولذكر عراقً  عًر دطٍ جُاد غهع انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .84

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 63.919 األولانثى عراقٌة  رؤي َىضف دًُذ نفره  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .85

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 63.856 األولذكر عراقً   يهذٌاوش عًاد انذٍَ عثذ هللا انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .86

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 63.564 األولانثى عراقٌة   عثذانجثار ضرداٌضارج عثذانطرار  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .87

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 63.537 األولذكر عراقً  عهٍ عثذ انكرَى هاغى دثُة  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .88

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 63.517 األول انثى عراقٌة دَُا ضالو هادٌ كاظى  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .89

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 63.455 األول انثى عراقٌة رواٌ عالء دطٍُ دطٍ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .90

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 63.336 األول انثى عراقٌة هُذ عثذ يذطٍ عهٍ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .91

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 63.244 األول انثى عراقٌة َثا زَذ فاروق لاضى  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .92

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 63.183 األول انثى عراقٌة اَح يذًذ جاضى يذًذ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .93

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 63.091 األولذكر عراقً  عثاش يذًىد رضا درداٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .94

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 62.809 األولذكر عراقً  خانذ يىزاٌ نعُثٍ فُاض انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .95

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 62.677 األول انثى عراقٌة ضًر يذًىد عُاد دًادٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .96

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 62.299 األول انثى عراقٌة اغىاق طانة عثذ عهٍ دًذ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .97

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 61.869 األول انثى عراقٌة هثح يذًىد عثذ انفراح يذًذ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .98

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 61.675 األول ذكر عراقً عثذ هللاادًذ يُػذ عثذ انىادذ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .99

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 61.66 األول ذكر عراقً يُثاق كرَى الزو فُجاٌ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .100

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 61.345 األول ذكر عراقً صادق دطٍ زغُر يُخٍ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .101
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نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 61.295 األول انثى عراقٌة ضجً دطٍ كاظى عطُح انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .102

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 61.16 األول ذكر عراقً فاضم عثذ األيُر عثذ انكرَى دثُة  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .103

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 60.8943 األول ذكر عراقً يذًذ ردًُح عُطً يذودٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .104

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 60.8942 األول انثى عراقٌة دَُا يذًذ عثذ ضهطاٌ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .105

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 60.743 األول ذكر عراقً ضُف انذٍَ خهُم يذًىد دًادٌ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .106

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يرىضظ 60.719 األول انثى عراقٌة  يذًذايم عثذ انجثار ادًذ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .107

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يمثىل 59.911 األول ذكر عراقً  تالريصطفً عثذانهادٌ عثذانعال انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .108

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يمثىل 59.86 األول ذكر عراقًزَاد غاكر دًذ فُاض  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .109

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يمثىل 59.50 األول انثى عراقٌة  ريضاٌ عثذ انعسَساًَاٌ عثذ انعسَس انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .110

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يمثىل 59.429 األول ذكر عراقً دطٍ كايم عهٍ َاور  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .111

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يمثىل 59.208 األول انثى عراقٌة غهذ عثذ انثاضظ يذنىل ادًذ  انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .112

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يمثىل 59.126 األول ذكر عراقً كرار يصذق دطٍ عثذانذطٍُ انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .113

نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 يمثىل 58.634 األول ذكر عراقً دُذر عهٍ َاصر غثىط انكلٌزي ابن رشد  بغداد   .114


