
  الدراسات المسائية ـ التسجيل

التقديرسنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فيه الخريجالجنسالجنسية إسم الخريج القسم ت

إمتياز 90.4012000/2001األولذكرعرقٌهمحمد عباس رضاالحاسبات1

جيد جداً 86.72000/2001األولأنثىعراقٌةإقبال عبد الباقً محمدالحاسبات2

جيد جداً 85.1382000/2001األولذكرعراقٌةسالم شاكر كتابالحاسبات3

جيد جداً 80.0992000/2001األولأنثىعراقٌةذكرى كمال محمدالحاسبات4

جيد  78.3752000/2001األولأنثىعراقٌةإٌمان حسٌن صالحالحاسبات5

جيد  73.6912000/2001األولذكرعراقٌهعمر هشام رشيدالحاسبات6

جيد  72.8442000/2001األولذكرعراقٌةعبد الغنً محموجنزٌلالحاسبات7

جيد  72.4872000/2001األولأنثىعراقًشذى كريم حسونالحاسبات8

جيد  72.0092000/2001األولذكرعراقٌةحيدر محمد حسنالحاسبات9

جيد  71.8382000/2001األولأنثىعراقٌةلقاء ناثر عبد الكريمالحاسبات10

متوسط 69.1112000/2001األولأنثىعراقٌةأحمد علً محمد أمٌنالحاسبات11

متوسط 68.9922000/2001األولذكرفلسطٌنًمحمد عاطف محمد سعٌدالحاسبات12

متوسط 68.122000/2001األولأنثىعراقٌةأٌسر ماهر حسنالحاسبات13

متوسط 68.0552000/2001األولذكرعراقٌةخالد كاظم جبارالحاسبات14

متوسط 67.0692000/2001األولأنثىعراقٌهزٌنب محسن رشٌدالحاسبات15

متوسط 66.8962000/2001األولذكرعراقٌةإٌاد حسن عذابالحاسبات16

متوسط 66.6632000/2001األولذكرعراقٌةمهند إبراهٌم صبارالحاسبات17

متوسط 66.3562000/2001األولذكرعراقٌةأمٌن قاسم معكوطالحاسبات18

متوسط 65.6922000/2001األولأنثىعراقٌةإتحاد سعٌد عبدالحاسبات19

متوسط 65.2352000/2001األولذكرعراقٌهسمٌر حسن محمدالحاسبات20

متوسط 64.6992000/2001األولأنثىعراقٌةشهرزاد صبار جعازالحاسبات21

متوسط 63.6522000/2001األولذكرعراقٌةشاكر خلٌل إبراهٌمالحاسبات22

متوسط 62.6692000/2001األولأنثىعراقٌةرنا لؤي كاملالحاسبات23

متوسط 62.5192000/2001األولذكرعراقٌةآوس فهد علًالحاسبات24

متوسط 61.7052000/2001األولذكرعراقٌةهٌثم عبد المحسن عزاويالحاسبات25

متوسط 61.3592000/2001األولذكرعراقٌةسعد جمال عبد اللطٌفالحاسبات26

متوسط 60.5282000/2001األولذكرفلسطٌنًأحمد محمود مصطفىالحاسبات27

متوسط 60.4142000/2001األولذكرعراقٌةعلً شهاب أحمدالحاسبات28

2001/2000خريجي كلية التربية إبن الهيثم ـ الدراسة المسائية للعام الدراسي 



متوسط 60.2552000/2001األولأنثىعراقٌةلمٌاء مسافر محمدالحاسبات29
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متوسط 60.1232000/2001األولأنثىعراقٌةمناهل موسى أٌوبالحاسبات30

مقبول 59.9012000/2001األولذكرعراقٌةإحسان جعفر مصطفىالحاسبات31

مقبول 59.8672000/2001األولذكرعراقٌةعادل نوري عبد القادرالحاسبات32

مقبول 59.7122000/2001األولذكرعراقٌةأحمد صبحً مهديالحاسبات33

مقبول 59.3092000/2001األولذكرعراقٌةجاسم محمد عطٌةالحاسبات34

مقبول 59.1922000/2001األولذكرفلسطٌنٌةمحمد سمٌر محمد مطلقالحاسبات35

مقبول 59.1242000/2001األولذكرعراقٌهحٌدر فاضل سواديالحاسبات36

مقبول 58.9272000/2001األولذكرعراقٌةمحسن شهد مفتن محمدالحاسبات37

مقبول 58.2652000/2001األولذكرعراقٌةكاظم حمزة معارج الحاسبات38

مقبول 57.1042000/2001األولذكرعراقٌةصهٌب مؤٌد ثابتالحاسبات39

مقبول 60.1262000/2001الثانيذكرعراقٌةدٌار محمد توفٌقالحاسبات40

مقبول 58.6082000/2001الثانًذكرعراقٌةٌحٌى عبد الكاظم مجٌدالحاسبات41

مقبول 57.2832000/2001الثانًذكرعراقٌهمؤٌد خلف عودةالحاسبات42

مقبول 57.1512000/2001الثانًانثىعراقٌهسهاد محسن خسافالحاسبات43

مقبول 56.1262000/2001الثانًذكرعراقٌةفراس ضٌاء هاديالحاسبات44

مقبول 55.6292000/2001الثانًذكرعراقًعدي محمد جمعةالحاسبات45

مقبول 55.192000/2001الثانًذكرعراقٌةحكٌم سهٌل عوادالحاسبات46

مقبول 54.362000/2001الثانًأنثىعراقٌةآالء فٌصل عجٌلالحاسبات47

جيد جداً 87.2552000/2001األولأنثىعراقٌةساجدة عباس حسٌنعلوم الحياة48

جيد جداً 82.4762000/2001األولذكرعراقٌةعلً نزار ٌاسٌنعلوم الحٌاة49

جيد 78.8722000/2001األولأنثىعراقٌةفرح حسٌن مرتضىعلوم الحٌاة50

جيد 74.6822000/2001األولأنثىعراقًشٌماء باسم محمدعلوم الحٌاة51

جيد 71.2872000/2001األولذكرعراقٌةوشاح منٌر صالحعلوم الحٌاة52

جيد 70.142000/2001األولأنثىعراقٌةصبا طارق طه عبد الكرٌمعلوم الحٌاة53

متوسط 68.0492000/2001األولأنثىعراقًعروبة عبد اإلله عبد العزٌزعلوم الحٌاة54

متوسط 67.1122000/2001األولأنثىعراقٌةشهالء حسن أحمدعلوم الحٌاة55

متوسط 64.0482000/2001األولأنثىعراقٌةإسراء نعمان ٌحٌىعلوم الحٌاة56

متوسط 62.7972000/2001األولأنثىعراقٌةدعاء هادي عبدعلوم الحٌاة57

متوسط 62.5832000/2001األولأنثىعراقٌهمٌسم عامر ناجًعلوم الحٌاة58



متوسط 62.3272000/2001األولأنثىعراقٌةزٌنة صباح عباسعلوم الحٌاة59
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متوسط 61.3292000/2001األولأنثىعراقٌةإستبرق أحمد خضٌرعلوم الحٌاة60

متوسط 61.0372000/2001األولذكرعراقٌةوسن حسٌن علوانعلوم الحٌاة61

متوسط 60.282000/2001األولأنثىعراقٌةشٌماء جواد عباسعلوم الحٌاة62

مقبول 59.4242000/2001األولأنثىعراقٌةهدى دروٌش حموديعلوم الحٌاة63

مقبول 59.1062000/2001األولذكرعراقٌةأحمد صبري جمالعلوم الحٌاة64

مقبول 57.7062000/2001األولذكرعراقٌةعبد الكرٌم إبراهٌم حسنعلوم الحٌاة65

مقبول 57.772000/2001الثانيأنثىعراقٌةسند خالد عبد الفتاحعلوم الحياة66

مقبول 57.0862000/2001الثانًأنثىعراقٌةفرح ممتاز داودعلوم الحٌاة67

مقبول 55.5752000/2001الثانًأنثىعراقٌةشذى طارق فٌاضعلوم الحٌاة68

مقبول 55.542000/2001الثانًذكرعراقًعمار جواد جاسمعلوم الحٌاة69

مقبول 54.8562000/2001الثانًذكرعراقٌهأحمد عبد الرحمن أحمدعلوم الحٌاة70

مقبول 54.7642000/2001الثانًذكرعراقٌةأحمد حسن حمدعلوم الحٌاة71

مقبول 54.5452000/2001الثانًانثىعراقٌهســاِلف عالء الدٌن موســىعلوم الحٌاة72




























