
 (انًغائٛح           ) انذساعاخ –الدور      األول       (2012/2013)لسنة  (التاريخ              )قائمة خرجيي قسم 

سنة التخرج  التقديرالمعدل  الدور الجنسالجنسية اسم الطالب الرباعي  القسمالكلية الجامعة ت 
صحة صدور وثيقة 
 االعدادية او المعهد

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 ايرٛاص  93.872 األول أنثى  عراقية   عشٖ دغٍٛ عهٙ عانى التاريخ  ابن رشد  بغداد   .1

انتظار صحة الصدور  2012/2013 جٛذ جذاً  87.783 األول أنثى  عراقية   صْشاء ْاشى َجى عهًاٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .2

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ جذاً  86.207 األول أنثى  عراقية   انٓاو عهٙ دًٕد رٚاب التاريخ  ابن رشد  بغداد   .3

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ جذاً  83.116 األول أنثى  عراقية   صُٚة عثاط شهش عذا٘ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .4

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ جذاً  82.035 األول أنثى  عراقية   َجاح يذًذ دغٍ دًٕد٘ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .5

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ جذاً  81.238 األولذكر  عراقي   أدًذ دغٍ ياٚخ دغاب التاريخ  ابن رشد  بغداد   .6

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ جذاً  80.667 األول أنثى  عراقية   عزساء كايم جٕاد جذٔع التاريخ  ابن رشد  بغداد   .7

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ جذاً  80.292 األول أنثى  عراقية   شًٛاء عثذ انْٕاب عثذ يطشش التاريخ  ابن رشد  بغداد   .8

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ  79.890 األول أنثى  عراقية   َٕس ْاشى يذًذ َخش التاريخ  ابن رشد  بغداد   .9

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 جٛذ 79.534 األول أنثى  عراقية   َٕس سعذ صانخ يٓذ٘  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .10

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 79.012 األولذكر  عراقي   عهٙ َاْٙ يطٛش ساْٙ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .11

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 78.456 األولذكر  عراقي   َثٛم عثذ هللا يذًذ يعٛذ٘ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .12

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 78.447 األول أنثى  عراقية   َثشاط ْاد٘ يذًذ عهٕاٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .13

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 78.062 األول أنثى  عراقية   دُاٌ داسص ْاد٘ فضٛهٙ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .14

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 77.682 األولذكر  عراقي   عهٙ دٛذس نفرّ شٓٛة التاريخ  ابن رشد  بغداد   .15

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 77.650 األولذكر  عراقي   دًٛذ سشٛذ دزٚح عغكش التاريخ  ابن رشد  بغداد   .16

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 77.109 األولذكر  عراقي   يُٓذ عٕدج َاٚف دًذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .17

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 77.103 األولذكر  عراقي   دأششف ياَع  فشْٕد شّ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .18

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 76.008 األولذكر  عراقي   يُٓذ دغٍ جثش عهٙ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .19

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 76.007 األول أنثى  عراقية   ترٕل يذًٕد يذًذ جاعى التاريخ  ابن رشد  بغداد   .20

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 75.949 األول أنثى  عراقية   شًٛاء يذغٍ جاعى يذًذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .21

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 74.337 األولذكر  عراقي   دًٕد٘ انشدًٍ صانخ جًال عثذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .22



نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 74.176 األول أنثى  عراقية   ْذٚم شاكش عهٙ تشغٕز التاريخ  ابن رشد  بغداد   .23

74.111 األولذكر  عراقي   دغٍٛ يذٙ صانخ ْاشى التاريخ  ابن رشد  بغداد   .24 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 74.071 األول أنثى  عراقية   صْشاء لاعى دغاٌ عثٕد التاريخ  ابن رشد  بغداد   .25

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 73.847 األولذكر  عراقي   عًٛش سٔعرى شفٛع عثذ هللا  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .26

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 73.572 األولذكر  عراقي   عهٙ جاعى كاظى دافع التاريخ  ابن رشد  بغداد   .27

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 73.099 األولذكر  عراقي   يصطفٗ ٕٚعف ٚاعٍٛ جٕاد التاريخ  ابن رشد  بغداد   .28

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 72.960 األولذكر  عراقي   اٚاخ صثاح جثش عثذ هللا  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .29

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 72.840 األولذكر  عراقي   عهٙ عثذ ْالل طاْش  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .30

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 72.587 األول أنثى  عراقية   فاذٍ أدًذ عٕعج دًذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .31

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 72.556 األولذكر  عراقي   اعرضاص لاعى َصٛف نطٛف التاريخ  ابن رشد  بغداد   .32

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 72.535 األولذكر  عراقي   ٚاعش عًٛش جثش عطٛح التاريخ  ابن رشد  بغداد   .33

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 72.448 األول أنثى  عراقية   أٚاخ تاعى جٕاد كاظى التاريخ  ابن رشد  بغداد   .34

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 71.728 األولذكر  عراقي   يضْش عثذ انذًٛذ يذًذ اتشاْٛى التاريخ  ابن رشد  بغداد   .35

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 71.650 األولذكر  عراقي   تٓاء كشٚى اتشاْٛى دأد التاريخ  ابن رشد  بغداد   .36

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 71.263 األولذكر  عراقي   يعار فاضم فاسط دغٍ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .37

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 71.142 األول أنثى  عراقية   عانٙ خانذ جالل يذغٍ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .38

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 71.054 األول أنثى  عراقية   أٚفاٌ عالء عثذ انغراس صٚذاٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .39

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 71.010 األول أنثى  عراقية   سفاِ خانذ عٕاد٘ فٓذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .40

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 70.987 األول أنثى  عراقية   صثا صثاس يجهٙ عهٙ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .41

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 70.721 األولذكر  عراقي   عهٙ يذًذ عضٚض عٕدج التاريخ  ابن رشد  بغداد   .42

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 70.620 األول أنثى  عراقية   صُٚة عثذ عهٙ عٕدج جثش التاريخ  ابن رشد  بغداد   .43

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 70.459 األولذكر  عراقي   أدًذ عهٙ فهٛخ دغٍ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .44

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 70.177 األولذكر  عراقي   عهٙ دهٕ عثذ هللا شافٙ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .45

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 جٛذ 70.108 األول أنثى  عراقية   يٛغٌٕ ادًذ عهًاٌ ادًذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .46

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ  69.872 األولذكر  عراقي   لٛصش ععذ٘ عثذ هللا صانخ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .47

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 69.744 األولذكر  عراقي   يصطفٗ عهٙ دغٍٛ عٓٛم التاريخ  ابن رشد  بغداد   .48



 انتظار صحة الصدور 2012/2013 يرٕعظ 69.723 األولذكر  عراقي   عالو عثذ دًذ يذًذ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .49

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 69.660 األولذكر  عراقي   عثاطعثذ انًذغٍ عثذ صٚذ عثذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .50

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 69.643 األول أنثى  عراقية   اعشاء ادًذ عثذ انٓاد٘ ْٔٛة التاريخ  ابن رشد  بغداد   .51

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 69.565 األولذكر  عراقي   شثٛةععذٌٔ َٕٚظ عثاط  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .52

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 69.261 األولذكر  عراقي   أدًذ يذغٍ عهٕاٌ عثذ هللا التاريخ  ابن رشد  بغداد   .53

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 68.898 األولذكر  عراقي   دعاء نفرح يذًذ دغٍ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .54

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 68.477 األولذكر  عراقي   ادًذ صثذٙ يٓذ٘ صانخ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .55

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 68.474 األولذكر  عراقي   عاصى يذًذ جًعح عثذ انهطٛف التاريخ  ابن رشد  بغداد   .56

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 68.465 األولذكر  عراقي   عثاط عهٕاٌ جاس هللا َٕفم التاريخ  ابن رشد  بغداد   .57

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 يرٕعظ 68.462 األولذكر  عراقي   سشٛذ دًٛذ دغٌٕ تشد٘ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .58

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 68.455 األولذكر  عراقي   دغٍ عثذ انضْشج دغٍ صٔٚش التاريخ  ابن رشد  بغداد   .59

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 68.453 األولذكر  عراقي   ْذٔيالر عثذ انْٕاب يذًذ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .60

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 68.416 األولذكر  عراقي   أيجذ يذًذ يفرٍ داغش التاريخ  ابن رشد  بغداد   .61

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 68.343 األولذكر  عراقي   ضٛاء ٚذٙ يشصِ فشج التاريخ  ابن رشد  بغداد   .62

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 67.794 األولذكر  عراقي   دُاٌ َاجٙ عثذ عاجم التاريخ  ابن رشد  بغداد   .63

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 67.654 األول أنثى  عراقية   َٕس دغٍٛ يكطٕف طثك التاريخ  ابن رشد  بغداد   .64

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 67.442 األولذكر  عراقي   صفاء عثاط جغاو يذًذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .65

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 67.421 األولذكر  عراقي   عهٙ جثاس دسٔٚش جاعى التاريخ  ابن رشد  بغداد   .66

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 67.281 األولذكر  عراقي   عالو عثذ هللا َٔاط عثٛذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .67

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 67.266 األول أنثى  عراقية   سفاِ ععذ ششٚف طانة التاريخ  ابن رشد  بغداد   .68

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 67.218 األولذكر  عراقي   عهٙ عثذ هللا صانخ عٕٚذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .69

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 67.168 األول أنثى  عراقية   يٛظ جاعى عضٚض صاٚش التاريخ  ابن رشد  بغداد   .70

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 67.117 األول أنثى  عراقية   عجا اَرمال صانخ نطٛف التاريخ  ابن رشد  بغداد   .71

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 66.767 األول أنثى  عراقية    عثذ انشصاق يعشٔفشًٛاء غاص٘ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .72

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 66.657 األولذكر  عراقي   تالل عثذ انشعٕل شالل  شٛذاٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .73

  انتظار صحة الصدور 2012/2013 يرٕعظ 66.446 األولانثى  عراقية   شّ َٔى َايك عثذ هللا ذٕفٛك التاريخ  ابن رشد  بغداد   .74



نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 66.077 األولذكر  عراقي   دٛذس عهٙ نفرح دًٕد٘ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .75

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 66.067 األول أنثى  عراقية   عًاح طاْش طعًح فشداٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .76

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 65.896 األولذكر  عراقي   ادًذ صثاح َاجٙ خشج التاريخ  ابن رشد  بغداد   .77

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 65.861 األولذكر  عراقي   يُٓذ يجٛذ صعٛاٌ فٓذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .78

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 65.790 األولذكر  عراقي   دغٍٛ ٚاعٍٛ دغٍٛ دجاسج التاريخ  ابن رشد  بغداد   .79

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 65.648 األولذكر  عراقي   يذًذ ذشكٙ عهٙ يضعٍ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .80

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 65.450 األولذكر  عراقي   يشٔاٌ ععذ ْاشى اعًاعٛم التاريخ  ابن رشد  بغداد   .81

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 65.363 األولذكر  عراقي   يذًذ ْاد٘ نطٛف جاعى التاريخ  ابن رشد  بغداد   .82

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 64.887 األولذكر  عراقي  عهٙ عٛغٗ كٛرأ٘ يكٙ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .83

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 64.559 األول أنثى  عراقية   اترٓال رٚاب يضْش دًٛذ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .84

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 64.529 األولذكر  عراقي   عثاط دايذ دًذ عهٙ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .85

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 64.475 األول أنثى  عراقية   َٕس ضٛاء دغٍٛ يذغٍ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .86

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 64.412 األول ذكر  عراقي   سٔاء عادل ادًذ َاصش التاريخ  ابن رشد  بغداد   .87

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 64.274 األول أنثى  عراقية   سٚاو لذطاٌ عثذ صانخ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .88

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 64.201 األولذكر  عراقي   أَظ عثذ هللا َجى كضاس التاريخ  ابن رشد  بغداد   .89

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 64.084 األولذكر  عراقي   ادًذ غاٚة سشٛذ يضعٍ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .90

نؤيد صحة الصدور  2012/2013يرٕعظ  63.779االول ذكر  عراقي   دٛذس سدٛى دغٍٛ عهٙ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .91

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 63.023 األولانثى  عراقية   عاسج كشٚى جاعى عاجم التاريخ  ابن رشد  بغداد   .92

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 62.922 األولذكر  عراقي   ضٛاء يذغٍ ٔدم عهٕاٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .93

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 62.835 األولذكر  عراقي   عهٙ شعالٌ دغٍٛ طالل التاريخ  ابن رشد  بغداد   .94

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 62.410 األولذكر  عراقي   اسكاٌ اتشاْٛى عهٙ فٛاض  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .95

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 62.228 األول أنثى  عراقية   أٚح عهٙ فاضم عهٕاٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .96

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 61.992 األولذكر  عراقي   ايٛش َجى عثذ عهٙ كاظى التاريخ  ابن رشد  بغداد   .97

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 61.556 األولذكر  عراقي   دغٍٛ ْاَٙ عثذ انذًٛذ دغٍٛ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .98

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 61.499 األولذكر  عراقي   تالل عهٙ دايذ يذًذ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .99

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 61.279 األولذكر  عراقي   دغٍٛ سجاء يذًذ عهٙ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .100
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نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 60.813 األولذكر  عراقي   يغهى دغٍ عثٕد يخٛهف التاريخ  ابن رشد  بغداد   .101

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 60.693 األولذكر  عراقي   لاعى عهٙ عشداح عُفٕص التاريخ  ابن رشد  بغداد   .102

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 60.599 األولذكر  عراقي   عالو ٚاعٍٛ يُاذٙ دغَٕٙ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .103

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 60.345 األولذكر  عراقي   يؤذًٍ خضٛش دغٍ عهًاٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .104

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 60.186 األولذكر  عراقي   يُٓذ ظاْش دًٕد ٕٚعف  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .105

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يرٕعظ 60.033 األولذكر  عراقي   تالل أدًذ عهًاٌ دغٍٛ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .106

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يمثٕل  59.343 األولذكر  عراقي   يذًذ دغٍٛ عالٔ٘ دٔداٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .107

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يمثٕل 59.243 األولذكر  عراقي   دًٚٙعالء فهٛخ دغٍ يخ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .108

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يمثٕل 59.037 األولذكر  عراقي   فؤاد َاصش كاظى عهٕاٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .109

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يمثٕل 58.594 األولذكر  عراقي   يصطفٗ عثذهللا عثاط عهٕاٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .110

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يمثٕل 58.442 األولذكر  عراقي   أدْى فالح دايذ عٕاد التاريخ  ابن رشد  بغداد   .111

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يمثٕل 58.327 األولذكر  عراقي   خانذ جٕاد خانذ سشى التاريخ  ابن رشد  بغداد   .112

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يمثٕل 58.176 األول أنثى  عراقية   أجٕاٌ عثذ األيٛش ْاد٘ جٛاد التاريخ  ابن رشد  بغداد   .113

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يمثٕل 58.052 األولذكر  عراقي   دغاو دغٍ جاتش عهًاٌ التاريخ  ابن رشد  بغداد   .114

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يمثٕل 57.674 األولذكر  عراقي   عًش عايش ستٛع عضٚض التاريخ  ابن رشد  بغداد   .115

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يمثٕل 57.522 األولذكر  عراقي   عالو كاظى عهٕٛ٘ يشرد التاريخ  ابن رشد  بغداد   .116

نؤيد صحة الصدور  2012/2013 يمثٕل 56.842 األولذكر  عراقي   يذًذ اتشاْٛى يذًٕد اتشاْٛى التاريخ  ابن رشد  بغداد   .117


