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

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

وثيقة االعدادية 
 اوالمعهد

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ جذاً  85,065 األولانثى  عراقية   سٝا فاضو سضا ٍ٘عٚ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .1

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ جذاً  84,177 األولانثى  عراقية   سّا داٍذ عيَاُ ّٖاس  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .2

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  78,740 األولانثى  عراقية   سّا عَٞش خيٞفح ٍطش الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .3

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  76,887 األولذكر  عراقي   عذّاُ دغِٞ جثاسٓ تذس الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .4

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  76,385 األولانثى  عراقية   دّٞا ٍذَذ عيَاُ صاىخ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .5

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  76,194 األولانثى  عراقية   ّٖيح عيٜ ٍذَ٘د عيً٘  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .6

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  73,460 األولذكر  عراقي   عَاس ٍجٞذ ٍطيل عثذ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .7

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ 71,931 األولذكر  عراقي   أثٞش عثذ اىشدَِ صٝذاُ غافو الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .8

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  71,910 األولذكر  عراقي   ٍذَذ فائق اتشإٌٞ ادَذ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .9

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  71,757 األولانثى  عراقية   سقٞح ٍنٜ عثذ اىنشٌٝ جث٘سٛ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .10

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  71,633 األولذكر  عراقي   ادَذ ٕاّٜ دَٞذ متٞة الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .11

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  71,522 األولذكر  عراقي   ادَذ عثذ ٍْشذ عغو الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .12

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  71,330 األولذكر  عراقي   خاىذ شامش صاىخ عثذ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .13

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  70,722 األولانثى  عراقية   ٝغشٙ جثاس ٍذَذ جغاً  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .14

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  70,567 األولانثى  عراقية   ْٕذ عثذ اىنشٌٝ عفاح مضاس  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .15

نؤيد صحة صدور   2012/2013 جٞذ  70,252 األولذكر  عراقي   عثذهللا عيٜ عثٞذ ٍصيخ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .16

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  69,696 األولانثى  عراقية   شَٞاء ٕادٛ عثذ اىذغِٞ دغِ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .17

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  69,725 األولانثى  عراقية   د٘ساء طاله سشٞذ ٕٗٞة  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .18

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  69,590 األولذكر  عراقي   دغِٞ خيٞو اتشإٌٞ دغِٞ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .19

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  69,385 األولانثى  عراقية   افشاح فٖذ فاضو خيف   الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .20

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  69,015 األولذكر  عراقي   دغاً جَاه اتشإٌٞ عثذ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .21

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  68,315 األولذكر  عراقي   خضش عثٞذ صثاح صخٞو الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .22



نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  67,940 األولانثى  عراقية   صْٝح ٍْعثش دغِٞ سٗضاُ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .23

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  67,435 األولانثى  عراقية   ّٖٚ ٕشاً خيٞو اتشإٌٞ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .24

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  66,562 األولانثى  عراقية   ْٕذ صثاح عثذ اىجثاس شٖاب  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .25

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  66,522 األولانثى  عراقية   ٗسدج عْاد اتشإٌٞ ٍٖذٛ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .26

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  66,392 األولذكر  عراقي   اَّاس فٞصو غاصٛ عيٜ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .27

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  66,295 األولانثى  عراقية   شزٙ فاضو عثاط ٍذَذ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .28

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  65,805 األولذكر  عراقي   ثاٍش ٍطيق عيَاُ ٍذَٞٞذ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .29

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  64,710 األولذكر  عراقي   عَش ٍذَذ دغِٞ صٝذاُ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .30

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  64,482 األولانثى  عراقية   عٖاد جَعح ماظٌ صغٞش الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .31

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  63,925 األولذكر  عراقي   اٍٞش اٝاد عيَاُ دَٞذ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .32

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  63,907 األولذكر  عراقي   سع٘ه عالٗٛ عثذ فشادٛ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .33

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  63,817 األولانثى  عراقية   غفشاُ اتشإٌٞ طإش ٍذَذ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .34

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  63,710 األولذكر  عراقي   غٞث ٍذٜ اىذِٝ خضٞش ادَذ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .35

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  63,676 األولانثى  عراقية   هدى عبد الجبار عبد القادرعبد الجبار  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .36

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  63,622 األولذكر  عراقي   عيٜ دَضج ٍٖذٛ عثاط  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .37

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  63,457 األولانثى  عراقية   ٕذٙ مشٌٝ ٍذغِ ٕاله  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .38

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  63,312 األولانثى  عراقية   دال عيٌٞ عثاط عثذ هللا الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .39

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  63,260 األولذكر  عراقي   ادَذ عيٜ عجٞو رسب الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .40

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  63,220 األولذكر  عراقي   عَش ادَذ ٕشت٘د دَذ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .41

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  62,680 األولذكر  عراقي   ٍذَذ شامش عثذ دغِٞ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .42

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  62,612 األولانثى  عراقية   غفشاُ غاٌّ عنشاُ خيٞو  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .43

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  62,237 األولذكر  عراقي   ادَذ ٍعئ داتٌ ٗسٝذ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .44

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  62,140 األولذكر  عراقي   اٝ٘ب عثذ اىذغِٞ عٞغٚ عثاط الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .45

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  62,030 األولذكر  عراقي   ادَذ اععذ ٍذَذ ىطٞف الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .46

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  61,940 األولذكر  عراقي   امشً ادَذ دمذٗك ٍذَذ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .47

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  61,710 األولذكر  عراقي   ٗعاً عيٜ جَٞو عثاط الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .48



نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  61,628 األولذكر  عراقي   اّظ جثاس دغِ خي٘فٜ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .49

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  61,610 األولذكر  عراقي   داتٌ مشٌٝ دىف دَٞذٛ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .50

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  61,367 األولذكر  عراقي   ٍٞثٌ ٝذٞٚ دَٞذ خالٗٛ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .51

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  61,338 األولذكر  عراقي   ٍذَذ خيٞو جاله ٗىٜ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .52

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  61,295 األولذكر  عراقي   دَضج ششٕاُ اتشإٌٞ ٍذَذ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .53

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  61,279 األولانثى  عراقية   ىَٚ جثاس ٍذَذ سدَِ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .54

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  60,710 األولذكر  عراقي   ادَذ ٍؤٝذ فٞصو ٕ٘تٜ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .55

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  60,679 األولذكر  عراقي   طاله ادَذ صذ٘ اتشإٌٞ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .56

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  60,579 األولانثى  عراقية   ٗفاء عيٜ ٍ٘داُ عيٜ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .57

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  60,505 األولذكر  عراقي   دٞذس عثادٛ عيَاُ ّاصش الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .58

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  60,407 األولذكر  عراقي   ٍشتضٚ عاده شثٞة ٕاله  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .59

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  60,312 األولذكر  عراقي   جاعٌ ٍذَذ اتشإٌٞ دَادٛ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .60

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍت٘عظ  60,167 األولذكر  عراقي   ادَذ عيٜ دغِ عثذ ٗىٜ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .61

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  59,962 األولذكر  عراقي   تنش اتشإٌٞ فٖذ عيَٞاُ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .62

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  59,950 األولانثى  عراقية   سغذ ٍذَذ تضُٗ عع٘د  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .63

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  59,940 األولذكر  عراقي   ٗىٞذ خاىذ ٍذَذ خضٞش  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .64

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  59,937 األولانثى  عراقية   اْٝاط دغِ فشداُ ٍذَذ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .65

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  59,827 األولذكر  عراقي   ٍْٖذ ّ٘سٛ عث٘د عيٜ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .66

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  59,722 األولذكر  عراقي   ٍصطفٚ خضٞش عثاط ٍذٜ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .67

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  59,207 األولذكر  عراقي   عاسٛ ّاطق اعَاعٞو ّجٌ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .68

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  59,175 األولذكر  عراقي   عذّاُ عاش٘س ّاصش دغِٞ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .69

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  58,730 األولذكر  عراقي   صفاء ماظٌ خضٞش ادَذ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .70

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  58,580 األولذكر  عراقي   ادَذ عيٜ جاعٌ ثاٍش  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .71

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  58,432 األولانثى  عراقية   سفآ دغِ عيٜ عثٞذ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .72

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  58,410 األولذكر  عراقي   ضشغاً عاده تذاع فٞاض  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .73

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  58,406 األولانثى  عراقية   ٕٞاً ٍذَ٘د عثذ ٍذَ٘د  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .74
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انتظار صحة الصدور   2012/2013 ٍقث٘ه  58,280 األولذكر  عراقي   عُ٘ عي٘اُ جثش ىفتح الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .75

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  57,926 األولذكر  عراقي   عثاط ٍٖذٛ ٍْص٘س دغِٞ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .76

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  57,582 األولذكر  عراقي   صٝذ اسماُ عثذ اىنشٌٝ عثذ قْثش الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .77

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  57,500 األولذكر  عراقي   ٍذَذ ٍذَ٘د دثٞة ششٝذج  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .78

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  57,420 األولذكر  عراقي   ادَذ تاقش صاىخ ٍٖذٛ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .79

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  57,350 األولانثى  عراقية   اْٝاط ف٘صٛ عث٘د عَشٍذ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .80

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  56,978 األولانثى  عراقية   عذش دغِٞ عيٜ صٗٝذ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .81

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  56,635 األولذكر  عراقي   دغاً سٝغاُ دغِٞ الصً  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .82

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  55,988 األولذكر  عراقي   اَّاس غاىة دَذ دَادٛ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .83

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  54,760 األولذكر  عراقي   ٍٞثٌ عي٘اُ عزٗب دغِٞ الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .84

نؤيد صحة صدور   2012/2013 ٍقث٘ه  52,183 األولذكر  عراقي   ٍْزس دَٞذ ّٝ٘ظ عشعاُ  الجغرافية  ابن رشد  بغداد   .85


