
 (انصثادُح        ) اندراطاخ –الدور      األول       (2012/2013)لسنة  ( الكردية           ةاللغ        )قائمة خرجيي قسم 

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

الوثيقة االعدادية او 
 المعهد

نؤيد صحة الصدور   2012/2013ايتُاس  91.872 األولانثى  عراقية   طارج جهُم عثاص غفىر انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .1

نؤيد صحة الصدور   2012/2013جُد جدا  83.438 األولانثى  عراقية   هدَم جهُم إتزاهُى َىار انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .2

نؤيد صحة الصدور   2012/2013جُد جدا  80.478 األولذكر  عراقي   َشار َىساد َذًُ وهثٍ انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .3

نؤيد صحة الصدور   2012/2013جُد  79.902 األولذكر  عراقي   طجً يذًد خشعم صانخ  انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .4

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 78.802 األولانثى  عراقية   شُالٌ عدَاٌ دظٍ يزسِ انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .5

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 78.035 األولانثى  عراقية   طارج كاظى گُى فُصم انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .6

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 77.515 األولانثى  عراقية   فاتٍ وادٌ دًُد ياضٍ انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .7

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 77.373 األولانثى  عراقية   دَُا صثاح هادٌ چُاد انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .8

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 77.036 األولذكر  عراقي   أدًد عهٍ عثُد جُثىو انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .9

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 75.817 األولانثى  عراقية   طذز عثد انعشَش عثد عهٍ  انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .10

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 75.798 األولذكر  عراقي   عهٍ ياجد يصطفً جظاو انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .11

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 75.431 األولذكر  عراقي   يذًد جًال جىايُز أكثز انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .12

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 74.085 األولانثى  عراقية   اًَاٌ دظٍُ درجال طهُىع انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .13

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 72.162 األولذكر  عراقي   يذًد كزَى فزداٌ عهٍ انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .14

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 71.304 األولانثى  عراقية   أطًاء شثُة طارع جُدَم انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .15

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 جُد 70.547 األولذكر  عراقي   دُدر كزَى هاشى جاطى انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .16

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  69.998 األولذكر  عراقي   طالل خُىٌ طزداٌ خزتُظ انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .17

قيد التدقيق   2012/2013يتىطظ  69.955 األولانثى  عراقية   اَُاص تاطى صثاح دثُة انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .18

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  69.219 األولانثى  عراقية   فزقاٌ كاظى جىاد عذَة انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .19

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  68.895 األولذكر  عراقي   عهٍ يظهز راضٍ دظٍ انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .20

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  68.673 األولانثى  عراقية   دُاٌ كزَى تعثاٌ نفتح انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .21

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  67.847 األولانثى  عراقية   دعاء عثد هللا عُداٌ يشعم انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .22
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نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  66.953 األولذكر  عراقي   صالح َىرٌ طزاد خهف انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .23

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  66.268 األولذكر  عراقي   دُدر دظٍ چثُز دُدر انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .24

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  65.534 األولانثى  عراقية   رؤي طالو يشزتٍ عثد هللا انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .25

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  64.061 األولذكر  عراقي   يذُظٍيصطفً يُصىر عطا هللا  انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .26

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  64.051 األولذكر  عراقي   يذًد َاطٍُ جاطى دًادٌ انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .27

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  62.869 األولذكر  عراقي   دُدر َىاط كهف يطز انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .28

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  61.610 األولذكر  عراقي   عهٍ َىطف دًشج َاصز انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .29

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يتىطظ  60.412 األولذكر  عراقي   كزَى عىدج عثد هللا َىَض انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .30

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يقثىل  59.476 األولانثى  عراقية   هُاء شذر عطُح َاطٍُ انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .31

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يقثىل  59.105 األولذكر  عراقي   دظٍ صالح أدًد يهدٌ انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .32

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يقثىل  58.854 األولذكر  عراقي   أكزو فالح دظٍ عثُد انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .33

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يقثىل  58.591 األولذكر  عراقي   يزتضً كزَى ستانح كاظى انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .34

نؤيد صحة الصدور   2012/2013يقثىل  57.846 األولذكر  عراقي   يذًد عثد األيُز إتزاهُى َعقىب انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .35

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 يقثىل 56.016 األولذكر  عراقي   أدًد عثاص هالل عثد انذظٍُ انهغح انكزدَح  ابن رشد  بغداد   .36


