
الهيثم ابن التربية كلية

التسجيل/المسائية الدراسات

سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منةالجنسالجنسيةاسم الطالبالقسمالكميةت
2011-88.3382012االولانثىعراقيةآمال جبار حمود فياضعموم الحياةالتربية ابن الهيثم1
2011-86.3232012االولذكرعراقيةأحمد عبد الرسول حسين نجمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم2
2011-84.4872012االولذكرعراقيةابراهيم كوركيس خوشاباعموم الحياةالتربية ابن الهيثم3
2011-83.2042012االولانثىعراقيةجنا بهاء شاكر عبدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم4
2011-81.2322012االولانثىعراقيةهبة قاسم جراد مصطفىعموم الحياةالتربية ابن الهيثم5
2011-79.72012االولذكرعراقيةأحمد حسن خمف حسنعموم الحياةالتربية ابن الهيثم6
2011-79.3132012االولانثىعراقيةسارة صائب رشيدصالحعموم الحياةالتربية ابن الهيثم7
2011-79.0852012االولانثىعراقيةسجا عماد عباس عيدانعموم الحياةالتربية ابن الهيثم8
2011-78.182012االولانثىعراقيةسممى نعمان رجب عبد اهللعموم الحياةالتربية ابن الهيثم9

2011-77.4652012االولانثىعراقيةدعاء محمد عبد الستارعبد الجبارعموم الحياةالتربية ابن الهيثم10
2011-77.0472012االولذكرعراقيةزيد عمي عبد الحسين عبد الحسنعموم الحياةالتربية ابن الهيثم11
2011-76.0422012االولانثىعراقيةعمياء طالب حميدي ياسينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم12
2011-74.5962012االولذكرعراقيةعمي فاضل احمد جاسمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم13
2011-73.7522012االولانثىعراقيةغادة وائل سامي عبد الرحمنعموم الحياةالتربية ابن الهيثم14
2011-73.162012االولانثىعراقيةنبأ جمال زيدان خمفعموم الحياةالتربية ابن الهيثم15
2011-71.132012االولانثىعراقيةياسمين حسن محمد حمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم16
2011-70.7992012االولانثىعراقيةاسماء نزار موسى طاهرعموم الحياةالتربية ابن الهيثم17
2011-69.4612012االولانثىعراقيةنور الهدى ياسين طه عبد اهللعموم الحياةالتربية ابن الهيثم18
2011-69.3542012االولذكر عراقيةاحمد حامد عموان شكرعموم الحياةالتربية ابن الهيثم19
2011-69.3232012االولذكرعراقيةعمي سعد كاظم حسينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم20
2011-69.0162012االولانثىعراقيةغسق نوري رداد حسينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم21
2011-68.0422012االولانثىعراقيةسمارة ثامر جميل حميدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم22
2011-67.9912012االولذكرعراقيةبديل خالد كامل صالحعموم الحياةالتربية ابن الهيثم23
2011-67.6962012االولانثىعراقيةسارة محي الدين عبد الوهابعموم الحياةالتربية ابن الهيثم24
2011-67.0722012االولانثىعراقيةزهراء كامل سعيد عبد النبيعموم الحياةالتربية ابن الهيثم25

خالذ فهذ علً . د.م.احمذ ثابت وعمان                                                                                              ا.د.اوىر عباس محمذ                                                                                         ا. د.                   م

وكالة                                                                                       /وكالة                                                                                    معاون العمٍذ لشؤون الطلبة                                                                                         عمٍذ الكلٍة /                        مذٌر التسجٍل 

الهيثم ابن التربية كلية

د حسه سعٍذ االسذي.خضٍر عباس حسه              ا. د لمى عبذ الهادي                             م.م .م زٌىة وبٍل وصٍف              ا.م اوتخاب حمٍذ عبذ             م.م دالٍا حسه ظاهر                   م.ارٌج عبذ الستار                     م. م.م

عضى                                                عضى                                      عضى                               عضى                                  عضى                                            مقرر اللجىة                          رئٍس اللجىة



التسجيل/المسائية الدراسات

سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منةالجنسالجنسيةاسم الطالبالقسمالكميةت
2011-66.6382012االولانثىعراقيةسماح انور حمادي مصمحعموم الحياةالتربية ابن الهيثم26
2011-66.5882012االولذكرعراقيةاحمد سالم شمس حمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم27
2011-65.5912012االولانثىعراقيةعبير عادل عمي محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم28
2011-65.3372012االولانثىعراقيةهالة سمير محمد يوسفعموم الحياةالتربية ابن الهيثم29
2011-65.2842012االولانثىعراقيةمريم عبد السالم عبد الرحمن محمودعموم الحياةالتربية ابن الهيثم30
2011-64.4832012االولانثىعراقيةرانيا عادل راضي عبودعموم الحياةالتربية ابن الهيثم31
2011-64.432012االولانثىعراقيةمنى عبد المطيف خميفة محلعموم الحياةالتربية ابن الهيثم32
2011-64.2442012االولذكرعراقيةمحمد عمي حسين جدوععموم الحياةالتربية ابن الهيثم33
2011-63.8542012االولذكرعراقيةفاضل مناع سريح عبطانعموم الحياةالتربية ابن الهيثم34
2011-63.6532012االولانثىعراقيةنور ازهر عبد القادر جوادعموم الحياةالتربية ابن الهيثم35
2011-63.2532012االولانثىعراقيةرانيا حميد خضير عبد الحسينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم36
2011-62.2742012االولذكرعراقيةامجد حميد كريم عبدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم37
2011-61.982012االولانثىعراقيةهالة حسن كاطع فنجانعموم الحياةالتربية ابن الهيثم38
2011-61.9772012االولذكرعراقيةعمر احمد جبار أحمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم39
2011-61.8992012االولذكرعراقيةاحمد ليث احمد خميلعموم الحياةالتربية ابن الهيثم40
2011-61.7962012االولانثىعراقيةلمى سعد عبد حسنعموم الحياةالتربية ابن الهيثم41
2011-61.7222012االولذكرعراقيةمروان عالء فاضل حمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم42
2011-61.7072012االولانثىعراقيةمنى ماهر جاسم محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم43
2011-61.4192012االولانثىعراقيةسرى احمد عمي امامعموم الحياةالتربية ابن الهيثم44
2011-61.4072012االولانثىعراقيةشهد صباح محمد عباسعموم الحياةالتربية ابن الهيثم45
2011-60.7712012االولانثىعراقيةسارة محمد عطا مكيعموم الحياةالتربية ابن الهيثم46
2011-59.4092012االولانثىعراقيةشهد مهند احمد عبد الرحمنعموم الحياةالتربية ابن الهيثم47
2011-59.3932012االولانثىعراقيةنور عالء الدين رشيد ناصرعموم الحياةالتربية ابن الهيثم48
2011-59.0632012االولانثىعراقيةزينة عمي حاتم أمينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم49
2011-58.9432012االولانثىعراقيةشهد اسعد زين صميبيعموم الحياةالتربية ابن الهيثم50

خالذ فهذ علً . د.م.احمذ ثابت وعمان                                                                                              ا.د.اوىر عباس محمذ                                                                                         ا. د.                   م

وكالة                                                                                       /وكالة                                                                                    معاون العمٍذ لشؤون الطلبة                                                                                         عمٍذ الكلٍة /                        مذٌر التسجٍل 

الهيثم ابن التربية كلية

التسجيل/المسائية الدراسات

د حسه سعٍذ االسذي.خضٍر عباس حسه              ا. د لمى عبذ الهادي                             م.م .م زٌىة وبٍل وصٍف              ا.م اوتخاب حمٍذ عبذ             م.م دالٍا حسه ظاهر                   م.ارٌج عبذ الستار                     م. م.م

عضى                                                عضى                                      عضى                               عضى                                  عضى                                            مقرر اللجىة                          رئٍس اللجىة



سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منةالجنسالجنسيةاسم الطالبالقسمالكميةت
2011-58.7592012االولذكرعراقيةمحمد موسى مرزا حسينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم51
2011-58.4422012االولذكرعراقيةفيصل غازي سعيد محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم52

2011-58.3482012االولذكرعراقيةأحمد ثامر محمود عميعموم الحياةالتربية ابن الهيثم53
2011-58.2962012االولذكرعراقيةالفاروق عمر بشير اسماعيلعموم الحياةالتربية ابن الهيثم54
2011-57.662012االولذكرعراقيةمروان يوسف ذنون عبد الرزاقعموم الحياةالتربية ابن الهيثم55
2011-57.0052012االولذكرعراقيةأكرام عماد يونس جاسمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم56
2011-56.622012االولانثىعراقيةعذراء طارق حسن عبدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم57
2011-56.6192012االولذكرعراقيةعقيل مزهر نجم عبد اهللعموم الحياةالتربية ابن الهيثم58
2011-56.1492012االولانثىعراقيةانس منصور فنجان عيسىعموم الحياةالتربية ابن الهيثم59
2011-55.8042012االولذكرعراقيةحسين حاتم محمد مكيعموم الحياةالتربية ابن الهيثم60
2011-55.6082012االولذكرعراقيةأيوان حسين عمي جوادعموم الحياةالتربية ابن الهيثم61
2011-54.8852012االولذكرعراقيةعمار خضير زري عبيدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم62

خالذ فهذ علً . د.م.احمذ ثابت وعمان                                                                                              ا.د.اوىر عباس محمذ                                                                                         ا. د.                   م
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 1 

كلية التربية ابن الهيثم  

التسجيل / الدراسة المسائية 
 

 2012 / 2011ًَٕرج اعرًاسج خشٚدٙ انذساعح انًغائٛح نهعاو 

عُح انرخشج انًعذل انذٔس انز٘ ذخشخّ يُّ اندُظ اندُغٛح اعى انخشٚح انشتاعٙ انمغى انكهٛح خ 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .1
 يسًذ عثذ انْٕاب سصٔلٙ زاذى 

 انذٔس األٔلركش  عشالٛح
87,277 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 83,629 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح آٚح فاضم خاعى زًاد٘ انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .2

 2012 / 2011 81,479 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح عاسِ َاخٙ ْاشى صانر انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .3

 2012 / 2011 80,378 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح سؤٖ َداذ يٓذ٘ أزًذ انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .4

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .5
 سشا عشيذ َصٛف خاعى 

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
80,333 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .6
 صْشاء عايٙ خًعح زغٍٛ 

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
80,218 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .7
 زٕساء عثذ انكشٚى َضاس يسًذ

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
76,626 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 76,018 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح شٓذ ثائش اكشو أزًذانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .8

 2012 / 2011 75,537 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح نًٗ عشيذ َصٛف خاعى انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .9

 2012 / 2011 74,856 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح غصٌٕ عثذ انْٕاب عثذ انشصاق خًاط انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .10

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .11
 عشٖ أزًذ يسًذ خهف

 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح
74,796 

2011 / 2012 

 
 : أعًاء ٔذٕالٛع أعضاء انهدُح االيرساَٛح

 

 عهٕٖ عهًاٌ عثذ.ازًذ عٛغٗ عثذ انُثٙ                                               د                                                                                   يُٓذ َافع خعفش   

       عضٕ                                                                                                 عضٕ                                                               سئٛظ لغى انشٚاضٛاخ 

 

خانذ فٓذ عهٙ . د.و.ازًذ ثاتد َعًاٌ                                                        ا.د.دإَس عثاط يسًذ                                                                       ا.    و

ٔكانح / ٔكانح                                                                 يعأٌ انعًٛذ نشؤٌٔ انطهثح                                                     عًٛذ انكهٛح /    يذٚش انرغدٛم        



 2 

كلية التربية ابن الهيثم  

التسجيل / الدراسة المسائية 
 

 2012 / 2011ًَٕرج اعرًاسج خشٚدٙ انذساعح انًغائٛح نهعاو 

عُح انرخشج انًعذل انذٔس انز٘ ذخشخّ يُّ اندُظ اندُغٛح اعى انخشٚح انشتاعٙ انمغى انكهٛح خ 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .12
 إٚالف إعًاعٛم عثذهللا زغٍٛ 

 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح
74,213 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 72,437 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح نثُٗ سعذ يسًذ عهٕاٌانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .13

 2012 / 2011 72,392 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح عدٗ يسًذ يشٌْٕ يثاسن انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .14

 2012 / 2011 70,962 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح فشذ يسًذ عضأ٘ زًذانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .15

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .16
 سٔاء عكهّ ْدٕل صثش 

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
70,127 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .17
 صُٚة عٓاو يسًذ زغٍ

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
69,763 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .18
 يصطفٗ سعذ ٕٚعف كاظى 

 انذٔس األٔلركش  عشالٛح
69,481 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 67,333 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح َٕس عذَاٌ ٚاعٍٛ خضٛش انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .19

 2012 / 2011 67,165 انذٔس األٔلركش  عشالٛح يصطفٗ عثذ انكشٚى عانى يضعمانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .20

 2012 / 2011 66,759 انذٔس األٔلركش  عشالٛح يسًذ زكًد خضٛش عثاط انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .21

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .22
 سٔٚذِ اعرمالل يذهللا عًشاٌ 

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
66,119 

2011 / 2012 

 
 : أعًاء ٔذٕالٛع أعضاء انهدُح االيرساَٛح  

 

 عهٕٖ عهًاٌ عثذ.ازًذ عٛغٗ عثذ انُثٙ                                               د                                                                                   يُٓذ َافع خعفش   

       عضٕ                                                                                                 عضٕ                                                               سئٛظ لغى انشٚاضٛاخ 

 

خانذ فٓذ عهٙ . د.و.ازًذ ثاتد َعًاٌ                                                        ا.د.دإَس عثاط يسًذ                                                                       ا.    و

ٔكانح / ٔكانح                                                                 يعأٌ انعًٛذ نشؤٌٔ انطهثح                                                     عًٛذ انكهٛح /    يذٚش انرغدٛم        



 3 

كلية التربية ابن الهيثم  

التسجيل / الدراسة المسائية 
 

 2012 / 2011ًَٕرج اعرًاسج خشٚدٙ انذساعح انًغائٛح نهعاو 

عُح انرخشج انًعذل انذٔس انز٘ ذخشخّ يُّ اندُظ اندُغٛح اعى انخشٚح انشتاعٙ انمغى انكهٛح خ 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .23
 طابذأزالو عًشاٌ كًش 

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
65,981 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 65,763 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح اندثاس إعًاعٛم  آّٚ عثذ انغراس عثذانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .24

 2012 / 2011 65,739 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح َذاء سزًاٌ صازة خهف انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .25

 2012 / 2011 65,6 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح صُٚة أياٌ غُٙ كشٚى انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .26

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .27
 يسًذ لاعى عثذ انْٕاب دأد 

 انذٔس األٔلركش  عشالٛح
65,316 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .28
 عانٙ يسًذ عثذ انشزًٍ طّ 

 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح
64,433 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .29
 فشذ عًاد عٓش عثذ انُثٙ  

 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح
64,005 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 63,053 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح ْذٚم عٓٛم َدى يسًذ انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .30

 2012 / 2011 63,018 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح إعشاء عٛغٗ زغٍ عًشاٌانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .31

 2012 / 2011 62,84 انذٔس األٔلركش  عشالٛح أزًذ عادل عثذ انهطٛف عهٙانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .32

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .33
 سؤٖ زاذى كشٚى خعفش 

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
62,443 

2011 / 2012 

 
 : أعًاء ٔذٕالٛع أعضاء انهدُح االيرساَٛح

 

 عهٕٖ عهًاٌ عثذ.ازًذ عٛغٗ عثذ انُثٙ                                               د                                                                                   يُٓذ َافع خعفش   

       عضٕ                                                                                                 عضٕ                                                               سئٛظ لغى انشٚاضٛاخ 

 

خانذ فٓذ عهٙ . د.و.ازًذ ثاتد َعًاٌ                                                        ا.د.دإَس عثاط يسًذ                                                                       ا.    و

ٔكانح / ٔكانح                                                                 يعأٌ انعًٛذ نشؤٌٔ انطهثح                                                     عًٛذ انكهٛح /    يذٚش انرغدٛم        



 4 

كلية التربية ابن الهيثم  

التسجيل / الدراسة المسائية 
 

 2012 / 2011ًَٕرج اعرًاسج خشٚدٙ انذساعح انًغائٛح نهعاو 

عُح انرخشج انًعذل انذٔس انز٘ ذخشخّ يُّ اندُظ اندُغٛح اعى انخشٚح انشتاعٙ انمغى انكهٛح خ 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .34
 َٕس يسًذ زغٍٛ زًٛذ

 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح
62,436 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 62,37 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح شٓذ زغٌٕ عهٙ زغٍ انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .35

 2012 / 2011 62,365 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح ْذٚم ظاْش زثٛة فاضم انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .36

 2012 / 2011 62,33 انذٔس األٔلركش  عشالٛح عهٙ زثٛة خذعاٌ شعٛةانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .37

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .38
 دعاء أزًذ ْاد٘ يٕٓد 

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
62,094 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .39
 عاسِ إعًاعٛم عثاط إعًاعٛم 

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
62,076 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .40
 َٕس انٓذٖ عايش عهٛى طاْش 

 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح
62,009 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 61,771 انذٔس األٔلركش  عشالٛح ٚذٔيشراق يُاذٙ عثاط ػانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .41

 2012 / 2011 61,613 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح ضسٗ يسًذ زغٍ زًٛذانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .42

 2012 / 2011 61,506 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح الَا عثذ انكشٚى كايم عشيٕطانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .43

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .44
 عاسِ يظٓش زغٍ كاظى

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
60,742 

2011 / 2012 

 
 : أعًاء ٔذٕالٛع أعضاء انهدُح االيرساَٛح

 

 عهٕٖ عهًاٌ عثذ.ازًذ عٛغٗ عثذ انُثٙ                                               د                                                                                   يُٓذ َافع خعفش   

       عضٕ                                                                                                 عضٕ                                                               سئٛظ لغى انشٚاضٛاخ 

 

خانذ فٓذ عهٙ . د.و.ازًذ ثاتد َعًاٌ                                                        ا.د.دإَس عثاط يسًذ                                                                       ا.    و

ٔكانح / ٔكانح                                                                 يعأٌ انعًٛذ نشؤٌٔ انطهثح                                                     عًٛذ انكهٛح /    يذٚش انرغدٛم        



 5 

كلية التربية ابن الهيثم  

التسجيل / الدراسة المسائية 
 

 2012 / 2011ًَٕرج اعرًاسج خشٚدٙ انذساعح انًغائٛح نهعاو 

عُح انرخشج انًعذل انذٔس انز٘ ذخشخّ يُّ اندُظ اندُغٛح اعى انخشٚح انشتاعٙ انمغى انكهٛح خ 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .45
 يٛغى أٚاد عثذ انًُعى عثذ انهطٛف

 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح
60,699 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 60,272 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح غفشاٌ عراس يسًذ يٕعٗانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .46

 2012 / 2011 60,251 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح دعاء َدٛة زًٕد زغٍ   انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .47

 2012 / 2011 60,062 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح دعاء يسًذ زغٍ ْٔٛة    انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .48

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .49
 يصطفٗ طاسق لادس يسًذ

 انذٔس األٔلركش  عشالٛح
59,879 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .50
 يسًذ خضٛش عثاط دعذٔػ

 انذٔس األٔلركش  عشالٛح
59,798 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .51
 صُٚة يمذاد زاذى اتشاْٛى 

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
59,5 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 59,369 انذٔس األٔلركش  عشالٛح أزًذ ساضٙ أزًذ خاعىانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .52

 2012 / 2011 59,27 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح سزاب صثاذ زغٍٛ زغٍ   انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .53

 2012 / 2011 59,201 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح إًٚاٌ يسًذ خهٛم خًٛظ  انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .54

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .55
 لاعى يسًذ عثذ عهٙ

 انذٔس األٔلركش  عشالٛح
59,179 

2011 / 2012 

 
 : أعًاء ٔذٕالٛع أعضاء انهدُح االيرساَٛح

 

 عهٕٖ عهًاٌ عثذ.ازًذ عٛغٗ عثذ انُثٙ                                               د                                                                                   يُٓذ َافع خعفش   

       عضٕ                                                                                                 عضٕ                                                               سئٛظ لغى انشٚاضٛاخ 

 

خانذ فٓذ عهٙ . د.و.ازًذ ثاتد َعًاٌ                                                        ا.د.دإَس عثاط يسًذ                                                                       ا.    و

ٔكانح / ٔكانح                                                                 يعأٌ انعًٛذ نشؤٌٔ انطهثح                                                     عًٛذ انكهٛح /    يذٚش انرغدٛم        



 6 

كلية التربية ابن الهيثم  

التسجيل / الدراسة المسائية 
 

 2012 / 2011ًَٕرج اعرًاسج خشٚدٙ انذساعح انًغائٛح نهعاو 

عُح انرخشج انًعذل انذٔس انز٘ ذخشخّ يُّ اندُظ اندُغٛح اعى انخشٚح انشتاعٙ انمغى انكهٛح خ 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .56
 يسًذ أزًذ عثاط خاعى    

 انذٔس األٔلركش  عشالٛح
58,917 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 58,738 انذٔس األٔلركش  عشالٛح االيٛش يٕعٗ يصطفٗ كفاذ عثذانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .57

 2012 / 2011 58,595 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح نثُٗ عثذ اندثاس عثاط عٛذانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .58

 2012 / 2011 58,57 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح يُٗ ْشاو زًٛذ عهٕاٌ انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .59

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .60
 صثا تاعى شاكش يسًٕد     

 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح
58,448 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .61
 يسًذ عادل إتشاْٛى عثاط    

 انذٔس األٔلركش  عشالٛح
58,093 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .62
 ْثّ َدى عثذ زغٌٕ انعادنٙ

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
57,81 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 57,568 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح نًٛاء يسًٕد خالل إعًاعٛم انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .63

 2012 / 2011 57,514 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح َٕس انٓذٖ سشٛذ زًٛذ خاعى انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .64

 2012 / 2011 57,333 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح شٓذ َصٛش يغهى عثٕدانشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .65

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .66
 عًش صكٙ ذٕفٛك عثاد٘   

 انذٔس األٔلركش  عشالٛح
56,999 

2011 / 2012 

 
 : أعًاء ٔذٕالٛع أعضاء انهدُح االيرساَٛح

 

 عهٕٖ عهًاٌ عثذ.ازًذ عٛغٗ عثذ انُثٙ                                               د                                                                                   يُٓذ َافع خعفش   

       عضٕ                                                                                                 عضٕ                                                               سئٛظ لغى انشٚاضٛاخ 

 

خانذ فٓذ عهٙ . د.و.ازًذ ثاتد َعًاٌ                                                        ا.د.دإَس عثاط يسًذ                                                                       ا.    و

ٔكانح / ٔكانح                                                                 يعأٌ انعًٛذ نشؤٌٔ انطهثح                                                     عًٛذ انكهٛح /    يذٚش انرغدٛم        



 7 

 

كلية التربية ابن الهيثم  

التسجيل / الدراسة المسائية 
 

 2012 / 2011ًَٕرج اعرًاسج خشٚدٙ انذساعح انًغائٛح نهعاو 

عُح انرخشج انًعذل انذٔس انز٘ ذخشخّ يُّ اندُظ اندُغٛح اعى انخشٚح انشتاعٙ انمغى انكهٛح خ 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .67
 عهٙ شاكش يسًٕد يسًذ     

 انذٔس األٔلركش  عشالٛح
56,942 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .68
 َٕس عصاو زثٛة يدٛذ  

 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح
56,79 

2011 / 2012 

 2012 / 2011 56,664 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح ْانّ ٚاعش عهٙ خاعى انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .69

 2012 / 2011 56,19 انذٔس األٔلركش  عشالٛح عهٙ زغٍٛ ْاد٘ خاعى    انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .70

 2012 / 2011 56,131 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح إعشاء أٚاد خهف ظاْش  انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .71

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .72
 ععاد عًاد يسًذ ععٛذ عثاط

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
55,696 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .73
 صُّٚ عالء َٕس٘ أزًذ  

 انذٔس األٔلأَثٗ  عشالٛح
55,551 

2011 / 2012 

انشٚاضٛاخ ذشتٛح اتٍ انٓٛثى   .74
 فشذ عًاد فشاخ يسًذ  

 انذٔس األٔل أَثٗ عشالٛح
55,132 

2011 / 2012 

 
 : أعًاء ٔذٕالٛع أعضاء انهدُح االيرساَٛح

 

 عهٕٖ عهًاٌ عثذ.ازًذ عٛغٗ عثذ انُثٙ                                               د                                                                                   يُٓذ َافع خعفش   

       عضٕ                                                                                                 عضٕ                                                               سئٛظ لغى انشٚاضٛاخ 

 

 

خانذ فٓذ عهٙ . د.و.ازًذ ثاتد َعًاٌ                                                        ا.د.دإَس عثاط يسًذ                                                                       ا.    و

ٔكانح / ٔكانح                                                                 يعأٌ انعًٛذ نشؤٌٔ انطهثح                                                     عًٛذ انكهٛح /    يذٚش انرغدٛم        

 



   كلية التربية ابن الهيثم 

التسجيل / الدراسات المسائية 

                    

2011/2012نموذج استمارة خريجي الدراسة المسائية للعام 

اندُظاندُغّٛاعى انطانة انشتاعٙ انمغىانكهٛح خ
انذٔس انز٘ 

ذخشج يُّ
عُح انرخشج انًعذل 

2012-88.2992011االٔلركشعشالٙعًش يؤٚذ كايم صادقانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى1

2012-84.3182011االٔلركشعشالٙيسًٕد فاسٔق خًٛم إعًاعٛمانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى2

2012-83.5742011االٔلركشعشالٙزغٍٛ سضا يسًذ عهٙ صانرانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى3

2012-82.6312011االٔلأَثٗعشالٛحشًٛاء دأد عهًٛاٌ كاظىانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى4

2012-82.5182011االٔلركشعشالٙسعذ ْاشى خضٛش صانرانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى5

2012-79.5562011االٔلركشعشالٙيسًذ خًٛم عهٕٛ٘ ششيٕطانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى6

2012-77.9632011االٔلأَثٗعشالٛحتٛذاء طاسق لاعى  يسًذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى7

2012-77.7052011االٔلأَثٗعشالٛحأعشاء زًٛذ يسًذ ازًذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى8

2012-77.092011االٔلأَثٗعشالٛحٔالء خهٛم خًٛم خهٛمانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى9

2012-76.2282011االٔلأَثٗعشالٛحصثا ازًذ يسًٕد ازًذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى10

2012-76.0432011االٔلركشعشالٙيسًٕد زايذ يسًٕد شٓابانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى11

2012-75.8852011االٔلأَثٗعشالٛحسٚاو سٚكاٌ خهف َدىانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى12

2012-75.5222011االٔلأَثٗعشالٛحعانّٛ ععذ٘ زشًد َصشهللاانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى13

2012-74.4192011االٔلأَثٗعشالٛحسفم زاصو خثش سزٛىانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى14

2012-73.2132011االٔلأَثٗعشالٛحسعم فاسط عثذ انكشٚى يشخاٌانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى15

2012-72.8692011االٔلركشعشالٙيسًذ عثذ انٕازذ زغٍ عضٔتٙانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى16

2012-72.8312011االٔلأَثٗعشالٛحدٚاَا َضاس فٕص٘ يصطفٗانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى17

2012-72.7252011االٔلركشعشالٙيسًذ ععذ عثٕد  زغٍٛانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى18

2012-72.6322011االٔلركشعشالٙعهٙ عثذ انْٕاب إعًاعٛم انفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى19

2012-72.5752011االٔلأَثٗعشالٛحسٚى خهٛف عثٕد كشزٕخانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى20

2012-72.3672011االٔلأَثٗعشالٛحدعاء عهٙ عهًاٌ عهٙانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى21

2012-72.1812011االٔلأَثٗعشالٛحشٓذ ازًذ عاصى عثاطانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى22

2012-72.1432011االٔلركشعشالٙأعايح طّ ذشكٙ دتاػانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى23

2012-72.1192011االٔلأَثٗعشالٛحعانٙ عادل عثاط خٕادانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى24

2012-71.8922011االٔلأَثٗعشالٛحعاسِ يسًٕد عضأ٘ زًٕد٘انفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى25

2012-71.8062011االٔلركشعشالَٙزٚش إتشاْٛى يسًذ َعًاٌانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى26

2012-71.6252011االٔلركشعشالٙطاسق ًَاسق إعًاعٛم يسًذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى27

2012-71.4332011االٔلأَثٗعشالٛحَٕسط يٕفك يسًذ سضاانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى28

2012-71.3752011االٔلأَثٗعشالٛحاعًاءعثذانصًذ يدٛذ لاعىانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى29

2012-71.2422011االٔلأَثٗعشالٛحعشٖ لسطاٌ يكٙ فهٛرانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى30

2012-71.1132011االٔلركشعشالٙعًش عٛشٔاٌ ازًذ يسًذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى31

2012-71.1062011االٔلأَثٗعشالٛحَٕس انٓذٖ صثٛر خثش يدٛشوانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى32

2012-70.9722011االٔلأَثٗعشالٛحسغذ اععذ إتشاْٛى خهٛمانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى33

 التسجيل مدير

  كلية التربية ابن الهيثم 

الكلية عميدالطلبة لشؤون العميد معاون

               عضٕ انهدُح االيرساَٛح                             سئٛظ انهدُح االيرساَٛحعضٕ انهدُح االيرساَٛح                        عضٕ انهدُح االيرساَٛح     عضٕ انهدُح االيرساَٛح
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التسجيل / الدراسات المسائية 

                    

2011/2012نموذج استمارة خريجي الدراسة المسائية للعام 

اندُظاندُغّٛاعى انطانة انشتاعٙ انمغىانكهٛح خ
انذٔس انز٘ 

ذخشج يُّ
عُح انرخشج انًعذل 

2012-70.8312011االٔلأَثٗعشالٛحسؤٖ ٔخّٛ عثذ انُافع يسًذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى34

2012-70.7152011االٔلركشعشالَٕٙاس ٚسٛٗ خٕاد كاظىانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى35

2012-70.7112011االٔلركشعشالٙخطاب زغٍٛ عهٙ يسًذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى36

2012-70.5692011االٔلأَثٗعشالٛحعاسِ كاظى عثذهللا خثشانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى37

2012-70.5312011االٔلأَثٗعشالٛحُْذ فائك إعًاعٛم خٕادانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى38

2012-70.4952011االٔلأَثٗعشالٛحعدٗ تاعم ازًذ كًال زغٍانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى39

2012-70.0442011االٔلركشعشالٙازًذ زغٍ خالب يفضمانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى40

2012-69.9392011االٔلأَثٗعشالٛحعهٛاء عثاط فرسٙ ععٛذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى41

2012-69.922011االٔلركشعشالٙعهٙ ععذ لاعى يسًذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى42

2012-69.122011االٔلأَثٗعشالٛحَٕسْاٌ طاسق يسًذ ْاد٘انفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى43

2012-69.0132011االٔلأَثٗعشالٛحعاسِ شاكش عهٙ زغٍٛانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى44

2012-68.8442011االٔلركشعشالٙلٛظ عهًاٌ كاصذ فشزاٌانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى45

2012-68.5272011االٔلركشعشالٙانًعرصى تاهلل ازًذ عثذ عهٕٛ٘انفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى46

2012-68.5172011االٔلأَثٗعشالٛحصُٚة لاعى عهًاٌ خٕسشٛذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى47

2012-68.482011االٔلركشعشالٙإعرثشق خهف صانر زغٍٛانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى48

2012-68.2182011االٔلأَثٗعشالٛحدعاء خانذ لاعى يُصٕسانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى49

2012-67.852011االٔلأَثٗعشالٛحصُٚة صثاذ عهطاٌ عدٛمانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى50

2012-67.7562011االٔلركشعشالٙعهٙ خٕاد ععٕد خٕادانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى51

2012-67.7382011االٔلأَثٗعشالٛحْذٚم عهٙ خٕاد  عهٙانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى52

2012-67.6572011االٔلأَثٗعشالٛحساٚح طاسق دٔٚح خاعىانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى53

2012-67.2832011االٔلأَثٗعشالٛحعٕصاٌ عثذانغراس عثذاندثاسانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى54

2012-67.0882011االٔلركشعشالٙازًذ يشسٍ صاٚم يشعمانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى55

2012-67.0712011االٔلركشعشالٙعذ٘ عادل عهٙ زغٍٛانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى56

2012-66.1312011االٔلركشعشالٙنؤ٘ لاعى عثذ انكشٚى  زًذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى57

2012-66.0382011االٔلأَثٗعشالٛحذًٛاء عذَاٌ زًذ عانىانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى58

2012-65.7442011االٔلأَثٗعشالٛحأعشاء خهٛم اتشاْٛى زغٍانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى59

2012-65.5442011االٔلركشعشالٙخعفش زغٍٛ صثش٘ عهٕٛ٘انفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى60

2012-65.5252011االٔلأَثٗعشالٛحكشًّٚ يٓذ٘ نطٛف خاعىانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى61

2012-65.1082011االٔلركشعشالٙذٛغٛش طاسق ساضٙ زغٍٛانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى62

2012-57.6052011االٔلأَثٗعشالٛحيشٚى عثذااليٛش عهًاٌ عثذانفٛضٚاءذشتٛح اتٍ انٓٛثى63

الكلية عميدالطلبة لشؤون العميد معاون التسجيل مدير

               عضٕ انهدُح االيرساَٛح                             سئٛظ انهدُح االيرساَٛحعضٕ انهدُح االيرساَٛح                        عضٕ انهدُح االيرساَٛح     عضٕ انهدُح االيرساَٛح
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 سنة التخزج  المعدل  الدور الذي تخزجه منه  الجنس الجنسية اسم الطالب الزباعي  القسم الكلية  ت

2012-2011 81.2120 األٔل أَثٗ عسالٙ ادًد خًٛط اتساْٛى خًٛط انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 1  

2012-2011 81.0195 األٔل ذكس عسالٙ عًس عدَاٌ تٕفٛك عثدانسدًٍ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 2  

2012-2011 78.3080 األٔل ذكس عسالٙ اٚٓاب يؤٚد  ظهًاٌ َاصس انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 3  

2012-2011 76.2843 األٔل أَثٗ عسالٙ دعاء صثاح عثاض يركٕز انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 4  

2012-2011 75.5199 األٔل أَثٗ عسالٙ َٕز ادًد غاش٘ ٔزغ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 5  

2012-2011 75.5123 األٔل أَثٗ عسالٙ دٕزاء يذًد عالء اندٍٚ ادًد انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 6  

2012-2011 75.4455 األٔل ذكس عسالٙ يذًد َثٛم دعٍٛ عثاض انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 7  

2012-2011 74.7580 األٔل ذكس عسالٙ زشٛد شعالٌ زشٛد صعة انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 8  

2012-2011 73.7657 األٔل ذكس عسالٙ زضٕاٌ لٛط عهٙ ععكس انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 9  

2012-2011 73.7313 األٔل أَثٗ عسالٙ أّٚ َٓاد خاند دًد انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 10  

2012-2011 72.6601 األٔل ذكس عسالٙ ادًد ٔنٛد يذًد دعٍٛ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 11  

2012-2011 72.4089 األٔل أَثٗ عسالٙ ُْاد٘ عهٙ فاضم ادًد انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 12  

2012-2011 72.0063 األٔل أَثٗ عسالٙ ضذٗ لٛط عثاض دعٍٛ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 13  

2012-2011 71.4178 األٔل أَثٗ عسالٙ شٓد ظسيد َصٛف جاظى انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 14  

2012-2011 71.3637 األٔل أَثٗ عسالٙ َدٖ عًاد طازق عثد انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 15  

2012-2011 68.5267 األٔل أَثٗ عسالٙ صفا طازق عثد انفتاح دًاد٘ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 16  

2012-2011 68.4268 األٔل أَثٗ عسالٙ دعاء يؤٚد فاضم جًٛم انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 17  

2012-2011 68.2248 األٔل ذكس عسالٙ ادًد شاكس يذًٕد عثدانكسٚى انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 18  

2012-2011 67.8070 األٔل أَثٗ عسالٙ ظفاَّ يذًد ظهًاٌ يصطفٗ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 19  
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2012-2011 66.9464 األٔل أَثٗ عسالٙ اّٚ ٔنٛد ادًد عثدانهطٛف انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 20   

2012-2011 66.0758 األٔل ذكس عسالٙ عًس ْاد٘ دعٍٛ لدٔز٘ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 21  

2012-2011 65.8294 األٔل ذكس عسالٙ عمٛم ظانى صثٛخ كسٚد٘ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 22  

2012-2011 63.0568 األٔل أَثٗ عسالٙ دعُاء عهٙ جعفس يٓد٘ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 23  

2012-2011 62.9974 األٔل أَثٗ عسالٙ نُٛا عثد انجثاز َجى عثٕد انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 24  

2012-2011 62.1847 األٔل ذكس عسالٙ يذًد دًٛد يجٛد ظهًاٌ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 25  

2012-2011 62.0795 األٔل ذكس عسالٙ عثًاٌ خهف كسد٘ عثد انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 26  

2012-2011 62.0763 األٔل أَثٗ عسالٙ َٕز ظعد دعٍ فسداٌ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 27  

2012-2011 61.4946 األٔل أَثٗ عسالٙ َٕز فازض فائك زشٛد انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 28  

2012-2011 61.4082 األٔل أَثٗ عسالٙ يسِٔ صانخ عثد انكسٚى يذًد انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 29  

2012-2011 61.1550 األٔل أَثٗ عسالٙ يٓا عصٚص َعًّ عصٚص انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 30  

2012-2011 61.1118 األٔل أَثٗ عسالٙ دًّٚ يٕفك دعٍ يذًد عهٙ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 31  

2012-2011 60.8765 األٔل أَثٗ عسالٙ ضٙ اتساْٛى اظًاعٛم كُٓس انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 32  

2012-2011 59.7862 األٔل ذكس عسالٙ شاكس يذًٕد يذًد دعٍٛ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 33  

2012-2011 58.8771 األٔل ذكس عسالٙ خاند ٔنٛد شكس يذًٕد انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 34  

2012-2011 58.6225 األٔل ذكس عسالٙ اًَاز ظايٙ تشاز جازهللا  انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 35  

2012-2011 57.9975 األٔل أَثٗ عسالٙ يُٛا ياشٌ داشو يذًد ظعٛد انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 36  

2012-2011 57.4453 األٔل أَثٗ عسالٙ شُٚة طازق دًصِ دجازج انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 37  

2012-2011 54.9970 األٔل ذكس عسالٙ ادًد خاند كايم ظعٛد انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 38  

2012-2011 52.0627 األٔل ذكس عسالٙ ظايس عادل يذًٕد دعٍٛ انكًٛٛاء تستٛح اتٍ انٓٛثى 39  
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كلٌة التربٌة ابن الهٌثم 

التسجٌل /الدراسات المسائٌة 

سنة التخرجالمعدل الدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسم الكلٌةت

2012-83.84772011االولانثىعراقٌةهُد رعد ابزاهُى دظٍعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 1

2012-78.89472011االولانثىعراقٌةاَت خاند َاجٍ ادًدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 2

2012-78.70732011االولانثىعراقٌةطىطٍ كزَى عباص عهٍعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 3

2012-78.32212011االولانثىعراقٌةهبت صالح اندٍَ يىطً عبد هللاعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 4

2012-77.12662011االولانثىعراقٌةفادَت داود طهُى كايم علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 5

2012-75.95962011االولانثىعراقٌةرشا يذًد صادق دًدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 6

2012-73.90572011االولانثىعراقٌةهدَم طانب دًُد دظٍُعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 7

2012-73.51262011االولذكرعراقٌةاًٍَ عدَاٌ اطًاعُم يذًدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 8

2012-72.84452011االولانثىعراقٌةاطُم طعد خشعمعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 9

2012-72.79212011االولانثىعراقٌةاالء اًٍَ خضُزعباصعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 10

2012-72.36312011االولانثىعراقٌةاالء ونُد خاند دًدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 11

2012-69.54132011االولانثىعراقٌةطارة رافد صافٍ عبد انكزَىعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 12

2012-69.53572011االولانثىعراقٌةعذراء عُظً عهىاٌ دًشةعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 13

2012-68.59872011االولذكرعراقٌةعًز عادل طه يذًىدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 14

2012-68.40312011االولذكرعراقٌةطه خاند طه داودعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 15

2012-68.1612011االولانثىعراقٌةرطم صبُخ روَخعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 16

2012-67.83082011االولانثىعراقٌةشًُاء دظٍُ عهٍ فزداٌعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 17

2012-67.68382011االولانثىعراقٌةسَُت طارق عبد انهطُف ابزاهُى علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 18

2012-67.3952011االولذكرعراقٌةيذًد دُاٌ خضُز عباصعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 19

2013-67.1032011االولانثىعراقٌةيزوة عبد انًُعى جبار علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 20

2012-66.7792011االولانثىعراقٌةطزي طهًاٌ كزَدٌ يذًدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 21

2012-66.17222011االولانثىعراقٌةَبأ فاضم بزهاٌ اطدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 22

2012-65.24692011االولانثىعراقٌةنًً رعد َاطٍُ يذًىدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 23

2012-64.80822011االولذكرعراقٌةبظاو سٍَ انعابدٍَ جدوع يذًىدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 24

2012-64.7622011االولانثىعراقٌةَىر يذًد اطًاعُم شكز علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 25



2012-64.53252011االولانثىعراقٌةتغزَد خضُز عباص دظٍُعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 26
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كلٌة التربٌة ابن الهٌثم 

التسجٌل /الدراسات المسائٌة 

سنة التخرجالمعدل الدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسم الكلٌةت

2012-63.912011االولذكرعراقٌةعًز داكى دًشة دًىدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 27

2012-63.342011االولانثىعراقٌةَدي يذًد دًشة عهىاٌ علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 28

2012-63.152011االولذكرعراقٌةعًار َاطز خهُم عبد هللاعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 29

2012-63.112011االولذكرعراقٌةدظٍ باطم داود دظىٌ  علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 30

2012-62.812011االولانثىعراقٌةنُُا ياسٌ َىرٌ عبد انكزَىعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 31

2012-61.992011االولذكرعراقٌةعالء دظٍُ عهٍ يظهىعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 32

2012-61.92011االولانثىعراقٌةرشا َاهٍ دظٍ علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 33

2012-61.892011االولذكرعراقٌةعًز يذًد َاَف عبد هللاعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 34

2012-60.432011االولانثىعراقٌةدعاء يصطفً ادًد عبد انعشَشعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 35

2012-60.272011االولانثىعراقٌةرفقت طارق عبد هادٌ علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 36

2012-59.922011االولانثىعراقٌةاَُاص عدَاٌ جىاد كاظىعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 37

2012-59.562011االولذكرعراقٌةياجد هاشى عُاد شجزعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 38

2012-59.552011االولانثىفلسطٌنٌةَهً عبد انفتاح يصطفً يذًىد علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 39

2012-59.372011االولذكرعراقٌةياسٌ عادل عباص جاطى علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 40

2012-59.052011االولذكرعراقٌةبشار عهٍ يذًد ادًدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 41

2012-58.792011االولذكرعراقٌةطُف اندٍَ صالح جبىرٌ علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 42

2012-58.52011االولذكرعراقٌةَىطف داود طهًاٌ باسل علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 43

2012-57.932011االولذكرعراقٌةيذًد قُض دًشة عبىدعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 44



2012-57.512011االولذكرعراقٌةيصطفً خًاص رضا هاشىعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 45

2012-57.192011االولذكرعراقٌةفارص داَخ دًُد عباصعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 46

2012-57.042011االولذكرعراقٌةعبد انزدًٍ اًٍَ خضُزعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 47
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