
 (الصثادٍح       ) الدراضاخ –الدور   الثاني     (2012/2013)لسنة  (التاريخ               )قائمة خرجيي قسم 

سنة التخرج  التقدٌرالمعدل  الدور الجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعً  القسمالكلٌة الجامعة ت 
صحة صدور وثٌقة 
 اإلعدادٌة او المعهد

نؤٌد صحة الصدور    2012/2013جٍد  70.531 الثانً ذكر عرالً كرٌن عسٌس داهد جاضن التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .1

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013جٍد  70.458 الثانً ذكر عرالً عبد الحكٌم عبد جابر حرج التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .2

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 68.771 الثانً ذكر عرالً هذود رهٍط دوداى ًصٍف التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .3

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 66.328 الثانً ذكر عرالً ضاهر رشٍد هذود عثد هللا التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .4

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 66.047 الثانً ذكر عرالً محمد صالح حمد علٌوي التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .5

قٌد التدقٌق   2012/2013 هتْضط 65.613 الثانً ذكر عرالً عبد القادر كاظم اسماعٌل محسن التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .6

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 64.484 الثانً اًثى عرالٍح مروة الزم محمد زناد التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .7

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 64.171 الثانً اًثى عرالٍح حمودخدٌجة جاسم محمد  التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .8

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 63.175 الثانً اًثى عرالٍح دعاء علً جاسم محمد التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .9

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 61.636 الثانً ذكر عرالً يحطارق زٌاد خلٍف هٌا التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .10

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 61.547 الثانً ذكر عرالً لٌث محمد كاظم جواد التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .11

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 61.502 الثانً ذكر عرالً أٌمن عبد جدعان جبل التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .12

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 61.061 الثانً اًثى عرالٍح رواء أحمد عباس علوان التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .13

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 61.054 الثانً اًثى عرالٍح مروة راضً الزم حسن التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .14

 انتظار صحة صدور المعلمٌن  2012/2013 هتْضط 59.990 الثانً ذكر عرالً عمر احمد زبار مناجد التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .15

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 59.573 الثانً ذكر عرالً همدام خلٍف عثاش فٍاض التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .16

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 59.350 الثانً ذكر عرالً تالل طَ ادود صالخ التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .17

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 59.319 الثانً ذكر عرالً ٌعمْب دوسٍ كرٌن عثد التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .18

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 59.287 الثانً ذكر عرالً عثد الطالم دوٍد هذوْد دوسج التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .19

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 58.957 الثانً ذكر عرالً عاهر كاظن دطي لفتح التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .20

قٌد التدقٌق   2012/2013 هتْضط 58.570 الثانً ذكر عرالً ٌْضف اضواعٍل عطا هللا دطٍي التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .21

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 58.563 الثانً ذكر عرالً فاضل فارس حسٌن عبود التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .22

 انتظار صحة صدور المعلمٌن  2012/2013 هتْضط 57.802 الثانً ذكر عرالً أحمد سعود وٌس خضٌر التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .23

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 هتْضط 57.422 الثانً ذكر عرالً ولٌد احمد حسٌن محسن التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .24
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 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 57.082 الثانً ذكر عرالً مٌمون فتاح شهاب احمد  التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .25

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 56.965 الثانً ذكر عرالً ىصالح هِدي جالب ختال التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .26

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 56.629 الثانً ذكر عرالً جواد سعد كاظم مدب التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .27

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 56.347 الثانً ذكر عرالً هذود عثد جْاد طاُر شثٍة التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .28

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 55.971 الثانً ذكر عرالً واثق حمود صعب مجباس التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .29

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 55.433 الثانً ذكر عرالً مثنى عبد هللا تركً  حطحوط التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .30

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 55.293 الثانً ذكر عرالً عمر عبٌد علً حسون التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .31

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 54.442 الثانً ذكر عرالً حسام جبار نزال فرحان التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .32

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 53.620 الثانً ذكر عرالً علً حمد تركً حطحوط التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .33

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 53.561 الثانً ذكر عرالً وسام خالد زدي محسن التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .34

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 53.358 الثانً ذكر عرالً وسام عباس محٌمٌد عبد  التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .35

 نؤٌد صحة الصدور   2012/2013 هتْضط 53.295 الثانً ذكر عرالً خلٌل ابراهٌم حسن بكر التارٌخ  ابن رشد  بغداد   .36


