
 (الصباحيت   ) الدراضاث –الدور  األول       (2012/2013)لسنة  (اجلغرافية           )قائمة خرجيي قسم 

سنة التخرج  التقديرالمعدل  الدور الجنسالجنسية اسم الطالب الرباعي  القسمالكلية الجامعة ت 
صحة صدور 

وثيقة اإلعدادية أو 
 المعهد

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ جذاً  87,082 األول انثى  عراقية   غفراْ جعفر اضّاعًُ لرتاْ الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .1

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ جذاً  86,769 األول انثى  عراقية   غُّاء ِهذٌ غرَف أخػُف الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .2

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ جذاً  84,121 األول انثى  عراقية   ضارج تالي ضٍّاْ عٍٍ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .3

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ جذاً  83,813 األولذكر  عراقي   ِعٓ دطُٓ عثذهللا غافً  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .4

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ جذاً  82,785 األول انثى  عراقية   ضارج واظُ دطُٓ طاهر  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .5

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ جذاً  81,804 األولذكر  عراقي   ضعذ عادي ٔعّح دٍثىخ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .6

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ جذاً  81,265 األولذكر  عراقي   ِذّذ صاٌخ عثاش صاٌخ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .7

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ جذاً  80,461 األول انثى  عراقية   هثح دطٓ عثىد ِذّذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .8

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ جذاً  80,398 األول انثى  عراقية   رَُ عثذ اٌرزاق دطىتٍ لُص  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .9

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ جذاً  80,074 األول انثى  عراقية   ِراَ واظُ جىاد هاغُ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .10

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  79,759 األول انثى  عراقية   تّارج صفاء عثذ اٌجًٍُ واًِ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .11

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  78,536 األول انثى  عراقية   االء ِإَذ عثذهللا ٔاصر  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .12

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  78,067 األول انثى  عراقية   هٕذ جثار دّىدٌ عٍٍ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .13

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  77,966 األول انثى  عراقية   هذي صثُخ عٍٍ ِطٍُ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .14

انتظار صحة الصدور   2012/2013 جُذ  77,897 األول انثى  عراقية   ضىضٓ رؤوف ضعُذ ٌطُف  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .15

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  77,722 األول انثى  عراقية   عثُر غهُذ واظُ راهٍ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .16

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  77,372 األول انثى  عراقية   ٔضاي فاضً ِذطٓ ِذّذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .17

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  77,068 األولذكر  عراقي   ادّذ ردُُ عٍُىٌ دطٓ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .18

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  76,713 األول انثى  عراقية   ِروج عثذ اٌخاٌك ٌفتح عثذ عٍٍ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .19

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  76,590 األول انثى  عراقية   ضّا أضعذ عثذ اٌّطٍة هاغُ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .20

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  76,423 األول انثى  عراقية   دىراء ِطعىد ضعُذ صاٌخ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .21

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  76,408 األول انثى  عراقية   ضارج لذطاْ ِجُذ ِذّىد  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .22



 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  76,309 األول انثى  عراقية   ٔثأ جّهىرٌ ِذّىد ضرداْ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .23

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  76,218 األول انثى  عراقية   هثح هادٌ ِهذٌ صاٌخ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .24

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  76,110 األول انثى  عراقية   زهراء عثذ االُٔص ضٍّاْ غٍٕ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .25

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  75,975 األول انثى  عراقية   هثح ضاٌُ جاتر دطُٓ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .26

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  75,696 األول انثى  عراقية   أَطر جاضُ ِذّذ دطٓ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .27

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  75,424 األول انثى  عراقية   أَاخ عذٔاْ اضّاعًُ فالح  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .28

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  75,231 األولذكر  عراقي   ٔاطك هاغُ طىفاْ عثذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .29

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  75,090 األول انثى  عراقية   رغذج دطُٓ عٍٍ دطُٓ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .30

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  75,067 األول انثى  عراقية   ِروج عٍىاْ واظُ عٍىاْ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .31

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  74,990 األول انثى  عراقية   اضراء دُذر عثذ اٌجثار دطىْ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .32

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  74,885 األولذكر  عراقي   حائر طالي عثذ هللا ِىضً  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .33

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  74,652 األول انثى  عراقية   دعاء جعفر ِذّذ تالر  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .34

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  74,547 األولذكر  عراقي   عٍٍ فاضً وداعه ضٍطاْ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .35

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  74,519 األول انثى  عراقية   والء حعثاْ خٍف ِذّذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .36

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  74,248 األول انثى  عراقية   دال خضر تارٌ فرَخ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .37

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  74,207 األولذكر  عراقي   ضُف اضاِح عصاَ ردُُ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .38

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  73,876 األول انثى  عراقية   ضارج عثذ االُِر عثذ ٔعّه  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .39

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  73,688 األول انثى  عراقية   تُذاء اضّاعًُ ِذّذ خٍف  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .40

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  73,530 األول انثى  عراقية   غفراْ ادّذ ضٍّاْ دطُٓ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .41

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  72,914 األول انثى  عراقية   ضارج جاتر صاٌخ عثذ اٌهادٌ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .42

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  72,158 األولذكر  عراقي   ِذّذ ضعُذ عثذ اٌذطٓ ٔػٍّ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .43

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  72,086 األولذكر  عراقي   عالء صاٌخ جهاد ِذّذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .44

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  71,289 األول انثى  عراقية   ٔىر غاور ِذّذ دّذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .45

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  71,204 األول انثى  عراقية   زَٕة ورَُ جًُّ دطُٓ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .46

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  71,138 األول انثى  عراقية   اَّاْ ورَُ رغُذ عثذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .47

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  71,133 األول انثى  عراقية   فاطّح لاضُ جىاد ضتار  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .48



 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  71,008 األول انثى  عراقية   هاٌح وٌُذ ضٍّاْ دّسج  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .49

 انتظار صحة الصدور  2012/2013 جُذ  70,903 األول انثى  عراقية   زَٕح َاضُٓ عثذ هللا دطُٓ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .50

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  70,732 األول انثى  عراقية   اُِر ضهر غافً ضعذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .51

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  70,656 األول انثى  عراقية   هذي ِذطٓ زغُر ِعُىف  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .52

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  70,402 األول انثى  عراقية   وئاَ ِإَذ عثذ اٌرزاق عثاش  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .53

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  70,366 األول انثى  عراقية   ًِٕ جىَذ ورَُ غثً  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .54

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُذ  70,187 األول انثى  عراقية   ٔضاي عثذهللا فُذاْ ِذّذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .55

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جُذ  70,145 األولذكر  عراقي   عٍٍ صثذٍ ِذّذ ٔصُف  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .56

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  69,694 األولذكر  عراقي   ضُاء عادي ِذّذ دطُٓ صاٌخ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .57

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  69,683 األولذكر  عراقي   عثاش رزاق عٍٍ دطاب  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .58

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  69,325 األول انثى  عراقية   ضرور ادّذ واظُ جاضُ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .59

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  69,299 األول انثى  عراقية   ارَج جىاد عثذ اٌىاظُ خضُر  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .60

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  68,763 األولذكر  عراقي   خاٌذ فهذ صاٌخ فُاض  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .61

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  68,538 األول انثى  عراقية   ِروج عثذهللا دّىد َىضف الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .62

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  68.442 األولذكر  عراقي  لصٍ صاٌخ ِهذٌ غساي  الجغرافيت ابن رشد بغداد   .63

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  68,346 األولذكر  عراقي   عٍٍ طاهر عاَس صثر  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .64

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  68,293 األول انثى  عراقية   صفا ِاجذ عثذ اٌىهاب ِعروف الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .65

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  68,111 األولذكر  عراقي   عٍٍ حٍج وىان عثذهللا الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .66

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  67,954 األول انثى  عراقية   غفراْ ردّٓ دطُٓ عاغىر الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .67

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  67,952 األولذكر  عراقي   رضىي واظُ ٔاجٍ اتراهُُ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .68

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  67,875 األول انثى  عراقية   دعاء اتراهُُ دطُٓ ضٍّاْ الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .69

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  67,708 األول انثى  عراقية   ٔىر ِاجذ دطٓ دطُٓ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .70

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  67,009 األول انثى  عراقية   طُف طارق واظُ جىاد  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .71

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  66,958 األول انثى  عراقية   ضارج دىُُ هاغُ ضعذ الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .72

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  66,800 األولذكر  عراقي   عٍٍ عذٔاْ عٍٍ دطٓ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .73

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  66,798 األول انثى  عراقية   زَٕة جثار دُّذ عىفٍ الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .74



نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  66,611 األول انثى  عراقية   رٔا عالء دطُٓ عٍٍ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .75

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  66,589 األولذكر  عراقي   دطُٓ جىاد واظُ ِذّذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .76

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  66,070 األول انثى  عراقية   اَّاْ ِذّذ غأُ غرَة  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .77

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  65,927 األول انثى  عراقية   دٕاْ دطُٓ صادة عٍٍ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .78

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  65,600 األول انثى  عراقية   ِرَُ زَاد ضعذٌ اتراهُُ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .79

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  65,595 األولذكر  عراقي   ٌُج غاور ضٍطاْ تُراَ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .80

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  65,483 األولذكر  عراقي   ضالَ عاِر ِذّذ جطاَ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .81

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  65,391 األول انثى  عراقية   زهراء عثذ اٌرضا ِذّذ ضهر  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .82

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  65,320 األول انثى  عراقية   رضً ٔسار ِىٍ عثذ اٌرضا  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .83

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  65,160 األول انثى  عراقية   ٔىر ادّذ ِستاْ درفع  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .84

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  64,847 األولذكر  عراقي   عٍٍ تذر أدّذ دّادٌ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .85

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  64,478 األولذكر  عراقي   عثاش عٍٍ دطٓ ضٍىَ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .86

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  64,444 األول انثى  عراقية   والء ضعذ دُّذ عثاش  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .87

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  64,160 األولذكر  عراقي   ٔعُُ عُذاْ زَذاْ خٍف  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .88

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  63,890 األولذكر  عراقي   ضاِر ِذّذ ِذّىد جاضُ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .89

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  63,741 األولذكر  عراقي   دُذر خٍُفح عثُذ ضادٍ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .90

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  63,568 األول انثى  عراقية   زَٕة عٍٍ داود َىضف الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .91

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  63,487 األولذكر  عراقي   ِراد خضُر عثاش دّذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .92

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِتىضظ  62,714 األولذكر  عراقي   راغة ضُاء خًٍُ جاضُ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .93

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  60,737 األول انثى  عراقية   ِروج دطُٓ عثُذ عثذهللا  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .94

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  60,733 األولذكر  عراقي   دُّذ ٌطُف جاضُ دّذ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .95

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِتىضظ  60,115 األول انثى  عراقية   غروق عذٔاْ عثذهللا ضٍّاْ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .96

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 ِمثىي  59,808 األولذكر  عراقي   ِاٌه داخً ِفتٓ تطىظ الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .97

 نؤيد صحة الصدور 2012/2013 ِمثىي  59,663 األول انثى  عراقية   غصىْ ِاجذ غٍٕ ورَُ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .98

 نؤيد صحة الصدور 2012/2013 ِمثىي  59,419 األولذكر  عراقي   اَهاب ِرتضً دطٓ عٍٍ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .99

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِمثىي  59,394 األولذكر  عراقي   دارث ِذّذ عرضاْ ِػىط  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .100
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 نؤيد صحة الصدور 2012/2013 ِمثىي  59,185 األولذكر  عراقي   ِرتضً ِىضً واظُ صٕهُر الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .101

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 ِمثىي  59,184 األولذكر  عراقي   ِذّذ ضاٌُ دطىْ غٍُثه الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .102

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِمثىي  58,645 األولذكر  عراقي   ِهٕذ ِذّذ ضٍّاْ ِطر  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .103

 نؤيد صحة الصدور 2012/2013 ِمثىي  58,567 األول انثى  عراقية   ٔىر عثذ اٌذطُٓ ِذّذ عُذاْ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .104

 نؤيد صحة الصدور 2012/2013 ِمثىي  56,662 األولذكر  عراقي   غطاْ لذطاْ عذٔاْ عفاْ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .105

قيد التدقيق  2012/2013 ِمثىي  56,034 األولذكر  عراقي   هػاَ داِذ رضٓ ضٍّاْ  الجغرافيت ابن رشد  بغداد   .106


