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سنة التخرج  التقديرالمعدل  الدور الجنسالجنسية اسم الطالب الرباعي  القسمالكلية الجامعة ت 
صحة صدور وثيقة 
 اإلعدادية أو المعهد

نؤيد صحة الصدور   2012/2013 هتىسط 68,81 الثانيذكر  عراقي   خالد هحوىد حود ريحاى العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .1

 اًتظار صحت صدور هعهد الوعلويي 2012/2013 هتىسط 64,756 الثانيذكر  عراقي   احود عبد السادة وادي رهيح العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .2

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 هتىسط 64,655 الثانيذكر  عراقي   علي عبد االهير هحود صالح العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .3

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 هتىسط 63,596 الثانيذكر  عراقي   عالء عوراى جسام هحود العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .4

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 هتىسط 63,205 الثاني  ذكرعراقي   احود حوىد جاسن هحود العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .5

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 هتىسط 61,62 الثاني  انثى  ةعراقي هروة عالء عبد ههدي العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .6

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 هتىسط 61,475 الثانيذكر  عراقي   ضفاف عبد علي عسال زيداى العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .7

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 هتىسط 61,145 الثانيذكر  عراقي   اًىر رشيد هحود صاحي العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .8

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 هقبىل 58,766 الثانيذكر  عراقي   هحود فرحاى صبري علي العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .9

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 هقبىل 58,266 الثانيأنثى  عراقية   هبت كاظن جلىد عاهر العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .10

 اًتظار صحت صدور هعهد الوعلويي  2012/2013 هقبىل 57,48 الثاني  ذكرعراقي   احود هشعاى ههدي علي العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .11

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 هقبىل 57,44 الثانيذكر  عراقي   سعىد حاصىد ًازول دوشاى العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .12

 نؤيد صحة الصدور  2012/2013 هقبىل 56,615 الثاني  ذكرعراقي   علي حبيب علي كاطع العلوم التربوية والنفسية ابن رشد  بغداد   .13


