
 (اٌصثاز١ح       ) اٌذساعاخ الدور االول     (2012/2013)لسنة  (التاريخ               )قائمة خرجيي قسم 

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

االعدادية اوالمعهد 

90.023 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ٔٛس خض١ش تذس ِسغٓ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .1 انتظار صحة الصدور   2012/2013اِر١اص   

86.776 األول  أٔثٝ  عشال١ح  عث١ش غٕٟ واظُ ِٛعٝ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .2 نؤيد صحة الصدور   2012/2013 خ١ذ خذاً  

85.294 األول  أٔثٝ  عشال١ح  تؾشٜ عثذ اٌٍط١ف ِسّٛد ِٛعٝ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .3  انتظار صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ خذاً  

84.760 األول روش عشالٟ  ِا٘ش عثذ اٌىاظُ عٛفٟ خٍف  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .4  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ خذاً  

84.706 األول  أٔثٝ  عشال١ح  افشاذ خثاس خٍف ز١ّذٞ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .5  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ خذاً  

84.497 األول روش عشالٟ  عٍٟ عادي فش٠ر خٛدج التاريخ  ابن رشد  بغداد   .6  انتظار صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ خذاً  

83.637 األول روش عشالٟ  أ٠ّٓ عثاط خٍٛ خاعُ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .7  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ خذاً  

83.182 األول روش عشالٟ  أ٠ّٓ خّاي ع١ّح خض٠ُ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .8  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ خذاً  

82.175 األول روش عشالٟ  ازّذ ِؾثه ساؽذ زّٛد التاريخ  ابن رشد  بغداد   .9  انتظار صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ خذاً  

80.938 األول روش عشالٟ  ِٕٙذ اتشا١ُ٘ وش٠ُ ازّذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .10  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ خذاً  

80.539 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ذّاسٖ ٘ادٞ ِٙذٞ اٌغٍّاْ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .11  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ خذاً  

79.362 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ٔداج ؽاوش ِسّٛد زغ١ٓ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .12  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ  

78.702 األول روش عشالٟ  دِسّذ ِظٙش ٠ًٛ٘ ؽٗ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .13  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

78.453 األول  أٔثٝ  عشال١ح  س٠اَ ٔاظُ زّضج عٍٛاْ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .14  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

78.276 األول  أٔثٝ  عشال١ح  سزاب ِسّذ خثاس خ١ّظ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .15  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

77.961 األول  أٔثٝ  عشال١ح  سؽا صاٌر تخ١د عٍٟ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .16  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

77.630 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ضسٝ ِٙذٞ خثش عاتظ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .17  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

77.422 األول  أٔثٝ  عشال١ح  عزساء صثش الصَ داخً التاريخ  ابن رشد  بغداد   .18  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

77.238 األول روش عشالٟ  زغ١ٓ ِشاد ف١ٍر فٙذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .19  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

77.153 األول  أٔثٝ  عشال١ح  أفشاذ ِاخذ واظُ عثاط التاريخ  ابن رشد  بغداد   .20  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

76.904 األول  أٔثٝ  عشال١ح  عاسج طٗ ٘ادٞ ز٠ٛظ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .21  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

76.758 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ٕ٘ذ وش٠ُ زغٟٛٔ عز٠ش التاريخ  ابن رشد  بغداد   .22  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 



76.36 األول  أٔثٝ  عشال١ح   عالَ ٠ٛعف خدِٟٜشٚ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .23  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 3

76.362 األول روش عشالٟ  طاٞ طعاِش عٛدج ٘ادٞ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .24  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

75.771 األول  أٔثٝ  عشال١ح  عاسج زغ١ٓ زشفؼ غاٌٟ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .25  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

75.558 األول روش عشالٟ  أزّذ ِسّٛد خاعُ ِسّذ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .26  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

75.462 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ٘ثح عثذ االٌٗ ِد١ذ واظُ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .27  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

75.452 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ؽ١ّاء واظُ عثذ خٍف التاريخ  ابن رشد  بغداد   .28  انتظار صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

75.270 األول روش عشالٟ  عٍٟ عع١ذ عث١ذ ععذ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .29  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

74.878 األول  أٔثٝ  عشال١ح  عزساء عثذ اٌسغ١ٓ خٛاد واظُ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .30  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

74.796 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ٔدالء عالء عثذ اٌسغ١ٓ سصٚلٟ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .31  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

74.722 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ٘اخش ضشاس ؽداع ِسّذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .32  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

74.420 األول  أٔثٝ  عشال١ح  سٚاء ِسّذ عٍٛاْ خٛدٖ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .33  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

74.011 األول  أٔثٝ  عشال١ح  عال عد١ً عٍه ِسّذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .34  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

73.579 األول  أٔثٝ  عشال١ح  فاطّح عداد عثذ اٌخضش عٛاد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .35  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

73.555 األول  أٔثٝ  عشال١ح   ساٟ٘اأٛاس تذس عثذ اٌشض التاريخ  ابن رشد  بغداد   .36  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

73.363 األول روش عشالٟ  عٍٟ سعذ واظُ ِسّٛد التاريخ  ابن رشد  بغداد   .37  انتظار صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

73.095 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ٔٛس سز١ُ عع١ذ سز١ّٗ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .38  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

72.849 األول روش عشالٟ  طٗ صثاذ ازّذ أتشا١ُ٘ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .39  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

72.763 األول  أٔثٝ  عشال١ح  د٠ٕا عاِٟ ز١ّذ زّٛد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .40  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

72.511 األول روش عشالٟ  سافذ سؽه عشِؼ تذس التاريخ  ابن رشد  بغداد   .41  انتظار صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

72.510 األول  أٔثٝ  عشال١ح  سؤٜ ٚصفٟ صثسٟ  ازّذ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .42  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

72.216 األول  أٔثٝ  عشال١ح  فاطّح ِٙذٞ عثٛد واظُ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .43  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

72.082 األول روش عشالٟ  ِسّذ ٔاظُ وش٠ُ زغ١ٓ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .44  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

71.885 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ص٠ٕة واظُ الصَ خذ اوشَ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .45  انتظار صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

71 األول روش عشالٟ  عالء ٔع١ُ ٚا٠ً عٍٟ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .46 .858  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

71.318 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ص٘شاء ِطؾش واظُ ِظٍَٛ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .47  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

71.297 األول  أٔثٝ  عشال١ح  تاْ ض١اء اتشا١ُ٘ ِٙذٞ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .48  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 



71.226 األول روش عشالٟ  ٚعاَ عاٌُ عثذ ٔٛاَ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .49  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

71.108 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ٔٛس اٌذ٠ٓ خثاس زّٛدٞ عٍٟ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .50  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

71.046 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ظِشٚج عٙش زغ١ٓ زاف التاريخ  ابن رشد  بغداد   .51  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

70.830 األول روش عشالٟ  زغٓ ِسغٓ خٍف عىثا٠ح التاريخ  ابن رشد  بغداد   .52  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

70.516 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ٘ذٜ زغٓ ٔاؽٛس ٌٟٚ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .53  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

70.414 األول روش عشالٟ  ع١ف اٌذ٠ٓ ؽّظ اٌذ٠ٓ عثذ ِسّذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .54  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

70.360 األول  أٔثٝ  عشال١ح  اعشاء اٚز١ذ ِسّذ عثذ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .55  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

70.302 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ز١ٕٓ خض١ش ؽٛود ث٠ٕٟٛ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .56  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

70.222 األول  أٔثٝ  عشال١ح  سٚاء عاخة ٍِضَٚ  صٔاد التاريخ  ابن رشد  بغداد   .57  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

70.201 األول روش عشالٟ  ِسّذ اتشا١ُ٘ اعّاع١ً زّضٖ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .58  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

70.109 األول روش عشالٟ  ٚائً اتشا١ُ٘ تذس زغٓ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .59  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 خ١ذ 

69.991 األول  أٔثٝ  عشال١ح  عاسج لاعُ ِسّذ عٍٟ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .60  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ  

69.688 األول روش عشالٟ  سعاَ عٍٟ طع١ّح خاتش  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .61  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

69.512 األول روش عشالٟ  ٔص١ش ٌط١ف عٍّاْ ص٠ٕٟ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .62  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

69.283 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ؽ١ّاء عاِٟ داٚد ِسّذ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .63  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

69.199 األول روش عشالٟ  ٘ؾاَ عطا خ١ًٍ اتشا١ُ٘ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .64  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

69.077 األول روش عشالٟ  فٕذٞ عثذ هللا تذس ؽا١٘ٓ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .65  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

69.069 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ١ٌّاء عثذ اٌشضا عط١ح عٍٟ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .66  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

68.900 األول  أٔثٝ  عشال١ح  سغذ عثذ اٌغفٛس عٍطاْ ِدزاب التاريخ  ابن رشد  بغداد   .67  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

68.710 األول  أٔثٝ  عشال١ح  س ِصطفٝ ِسّٛدئسؽا ثا التاريخ  ابن رشد  بغداد   .68  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

68.125 األول روش عشالٟ  أوشَ ٔاصش عثاط اعّاع١ً  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .69  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

67.945 األول روش عشالٟ   خثاس ٌفرٗازّذ عثذ اٌضساق  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .70  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

67.605 األول روش عشالٟ  عّاس صثاذ زغ١ٓ واظُ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .71  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

67.228 األول  أٔثٝ  عشال١ح  اعشاء ِاسد ِىطٛف زغاْ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .72  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

67.175 األول  أٔثٝ  عشال١ح   فرسٟ خاعُيزٕاْ صال التاريخ  ابن رشد  بغداد   .73  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

67.167 األول  أٔثٝ  عشال١ح  عاسج ز١ذس عثذ اٌعظ١ُ ِٙذٞ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .74  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 



67.094 األول  أٔثٝ  عشال١ح  اعشاء ِسّذ ِٛعٝ ازّذ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .75  قيد التدقيق  2012/2013 ِرٛعظ 

67.045 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ٠ظغفاطّح عثاط ِغٍُ أْ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .76  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

66.954 األول روش عشالٟ  عٓ خٍفٞض١اء ِسّٛد ِر التاريخ  ابن رشد  بغداد   .77  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

66.953 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ِاخذٖ أتشا١ُ٘ ز١ّذ ضاسٞ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .78  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

66.753 األول  أٔثٝ  عشال١ح  س٠ٚذج عثذ اٌض٘شج عزافح  غضثاْ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .79  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

66.608 األول روش عشالٟ  عّش ِسّذ وش٠ُ ِٙذٞ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .80  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

66.131 األول روش عشالٟ  ازّذ ع١غٝ ع١ذاْ ازّذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .81  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

65.850 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ص٠ٕٗ ٚادٞ خعفش زّادٞ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .82  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

65.800 األول  أٔثٝ  عشال١ح  اع١اد ِٛعٝ اتشا١ُ٘ عثذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .83  انتظار صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

65.187 األول روش عشالٟ  عٍٟ خشٚ ِٙذٞ زّضج التاريخ  ابن رشد  بغداد   .84  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

65.098 األول  أٔثٝ  عشال١ح  صِشد ا١ِٓ ِسّذ أتشا١ُ٘ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .85  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

64.976 األول  أٔثٝ  عشال١ح  عاسج أ٠غش عثذ اٌغٕٟ عثذ اٌمادس التاريخ  ابن رشد  بغداد   .86  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

64.689 األول  أٔثٝ  عشال١ح  اوشاَ ٔعّح خاٌذ عٍٛاْ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .87  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

64.669 األول روش عشالٟ  ٘أٟ عثاط زغٓ وش٠ؼ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .88  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

64.534 األول  أٔثٝ  عشال١ح  دعاء ٔاصش اتشا١ُ٘ ٔاصش التاريخ  ابن رشد  بغداد   .89  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

64.370 األول روش عشالٟ  عصاَ عٍٟ  زٕرٛػ زغ١ٓ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .90  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

64.136 األول روش عشالٟ  ِسّذ عع١ذ ؽخ١ش عٛادٞ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .91  انتظار صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

64.010 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ِش٠ُ اِٛسٞ صاٌر ع٠ٛذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .92  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

63.852 األول  أٔثٝ  عشال١ح  سٚٔضا زغ١ٓ عٍٟ عٍِٟٛ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .93  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

63.800 األول روش عشالٟ  ِشٚاْ ٘اؽُ ف١صً ازّذ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .94  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

63.646 األول روش عشالٟ  لاعُ عٍٟ خض١ش عثاط التاريخ  ابن رشد  بغداد   .95  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

63.074 األول روش عشالٟ  ٚدجعاسواْ عثذ زغاْ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .96  انتظار صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

62.857 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ؽ١ّاء صاٌر عثذ ع١ٍّاْ ٔاصش  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .97  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

62.424 األول روش عشالٟ  ِسّذ خاعُ زغٓ عالٚٞ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .98  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

62.277 األول روش عشالٟ  زغ١ٓ ِسّذ عث١ذ ِشعٟ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .99  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

62.205 األول روش عشالٟ  ١ِّٙٓ ٘اؽُ زشج ِعالن  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .100  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 



 

 

 

 

 ٔعّح ؽٙاب خّعح. د.َ.     ازغاْ خّعح خ١ّظ                                             عثاط خثاس ؽش٘اْ                                                    أ

           ِغؤٚي اٌمغُ                                                        ِذلك                                                               سئ١ظ لغُ اٌراس٠خ  

 

 

 
واظُ وش٠ُ سضا  .د.غغاْ عثذ صاٌر                                                أ. د.َ.ازّذ زّضج خ١ٍف                                             أ. َ.     َ

         ِذ٠ش اٌرغد١ً                                          ِعاْٚ اٌع١ّذ ٌؾؤْٚ اٌطٍثح ٚاٌرغد١ً                                                 اٌع١ّذ  

 

62.160 األول روش عشالٟ  اتا رس عثذ اٌدثاس ِٙذٞ عثذ هللا التاريخ  ابن رشد  بغداد   .101  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

60.605 األول روش عشالٟ  عالء عا٠ذ ِسّٛد عٍٟ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .102  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

60.341 األول روش عشالٟ  زغ١ٓ عٍٟ زغ١ٓ ع١ٍٛٞ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .103  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

60.095 األول روش عشالٟ  ازّذ عٕاد زّاد ِشعٟ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .104  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

60.063 األول  أٔثٝ  عشال١ح  اعّاء وش٠ُ خ١ٍفح وٕرش التاريخ  ابن رشد  بغداد   .105  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِرٛعظ 

59.789 األول روش عشالٟ  ثاِش صثاذ خض١ش ؽا١٘ٓ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .106  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِمثٛي  

59.235 األول روش عشالٟ  ِصطفٝ ثاِش ِسّذ خاعُ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .107  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِمثٛي 

59.067 األول روش عشالٟ  عٍٟ سز١ُ عٍطاْ عٍّاْ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .108  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِمثٛي 

59.014 األول  أٔثٝ  عشال١ح  ععاد ف١صً صاٌر ؽاطٟ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .109  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِمثٛي 

58.871 األول روش عشالٟ  ع١غٝ خ١ّظ ِسّذ عش٠ثٟ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .110  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِمثٛي 

58.836 األول روش عشالٟ  زغٓ عذٔاْ ٘اؽُ خثاسج التاريخ  ابن رشد  بغداد   .111  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِمثٛي 

58.223 األول روش عشالٟ  خاٌذ فالذ ز١ّذ ص٠ذ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .112  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِمثٛي 

56.990 األول روش عشالٟ  سائذ ِٔٛاْ خٕاٚٞ سخ١ص التاريخ  ابن رشد  بغداد   .113  انتظار صحة الصدور  2012/2013 ِمثٛي 

56.664 األول روش عشالٟ  عٍٟ ٘ادٞ ازّذ عثاط التاريخ  ابن رشد  بغداد   .114  نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ِمثٛي 


