
كلٌة التربٌة ابن الهٌثم 

التسجٌل /الدراسات الصباحٌة 

المالحظاتسنة التخرجاالمر االدارياالمر الجامعًالتقدٌرالمعدل الدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسم الكلٌةت

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد جدا87.8253ًاالولانثىعراقٌةيروج عثذ انرزاق يذًذ دطٍُ علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 1

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد جدا85.0387ًاالولذكرعراقٌةتشُر زهُر جعفر يذًذعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 2

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد جدا83.582ًاالولانثىعراقٌةشهذ َىر انذٍَ عثذ هللا اتراهُىعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 3

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد جدا82.4836ًاالولذكرعراقٌةيذًذ رعذ تالر كاظىعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 4

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد جدا82.3459ًاالولذكرعراقٌةادًذ يؤَذ فائك عثذ انًجُذ علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 5

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد جدا81.3065ًاالولانثىعراقٌةاضراء صثاح طانة ادًذعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 6

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد جدا80.0728ًاالولانثىعراقٌةاالء يىفك يهذٌ  يجُذعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 7

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد79.7185االولانثىعراقٌةيرَى عثذ انطًُع عهٍ يذًذعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 8

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد79.6374االولذكرعراقٌةدطٍُ تًاو جعفر دطٍُعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 9

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد79.5589االولذكرعراقٌةرايٍ واثك َاضٍُ عًراٌعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 10

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد78.6103االولانثىعراقٌةشًص يذًذ تالر خهُمعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 11

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد78.5134االولذكرعراقٌةيصطفً يكذاوٌ جاضى شًرعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 12

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد78.1747االولانثىعراقٌةزَُة دًُذ دطٍُ يخُظ علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 13

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد77.5902االولانثىعراقٌةضذً عالء يذًذ جعفرعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 14

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد77.5243االولذكرعراقٌةادًذ عثذ عهٍ يذطٍ يهذٌ علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 15

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد77.156االولانثىعراقٌةضارج جاضى يذًذ دطٍعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 16

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد76.9689االولانثىعراقٌةيُُا عثذ انطتار عثذ انجثارعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 17

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد76.6178االولانثىعراقٌةاَح يهُذ ادًذ جاضى علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 18

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد76.4555االولانثىعراقٌةاضراء اضًاعُم دطٍعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 19

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد76.3802االولانثىعراقٌةهذي فاضم عثاش زيارعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 20

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد75.645االولانثىعراقٌةهذي هُثى َصُف جاضىعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 21

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد75.6284االولانثىعراقٌةضجً فاضم عثاش خضُر علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 22

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد75.2178االولانثىعراقٌةاضالو دطاو عثذ انكرَى يهذٌعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 23

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد73.5703االولانثىعراقٌةرؤي ردًاٌ روضاٌ خاَكهعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 24

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد73.5582االولانثىعراقٌةرَاو كفاح خهُفح جاترعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 25
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2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد73.5198االولانثىعراقٌةضهُر َذًُ جهُم عهٍعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 26

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد71.8264االولانثىعراقٌةاياٍَ طارق عثذ انغفىر عثاشعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 27

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد71.4683االولذكرعراقٌةعادل هاشى درج عثاشعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 28

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد71.2794االولذكرعراقٌةيهُذ فؤاد عثذ االيُر كاظى علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 29

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد71.1738االولانثىعراقٌةشًُاء اضًاعُم شذارج َاَفعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 30

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد70.8097االولانثىعراقٌةَىر عهٍ دطٍُ جهُمعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 31

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912جٌد70.563االولذكرعراقٌةرضىل ادًذ كاظى جهادعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 32

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط69.8475االولانثىعراقٌةيرَى عُطً عثذ انرضىل يىضًعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 33

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط69.8337االولذكرعراقٌةاضايح دطٍ خضُر عثصعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 34

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط69.4894االولذكرعراقٌةادًذ فاضم عثذ عهٍ خضُرعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 35

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط69.3472االولانثىعراقٌةدٍُُ َاجٍ ضرَاٌ علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 36

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط68.7335االولانثىعراقٌةنثًُ ضريذ خهُم يرزاعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 37

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط68.4887االولانثىعربٌةضارج عصاو عثذ انرزاق فاضم علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 38

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط68.4483االولانثىعراقٌةضذً َجى عثذ انسهرج دطٍعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 39

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط68.3148االولانثىعراقٌةيروج دكًت دطٍ يذًذعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 40

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط68.0211االولانثىعراقٌةزيٍ ادًذ يذًذ َصُف انعسٌ علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 41

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط67.8566االولذكرعراقٌةعهٍ جاضى يذًذ عهٍعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 42

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط67.796االولانثىعراقٌةَىر انهذي صانخ عثاش لاضى علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 43



2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط67.656االولذكرعراقٌةعهٍ اتراهُى دطٍ يذًذعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 44

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط66.5518االولذكرعراقٌةضرغاو عهٍ َاجٍ كاظىعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 45

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط65.3584االولذكرعراقٌةعثذ انعهٍ دطٍُ عهٍ يذطٍعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 46

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط64.946االولانثىعراقٌةاكراو خانص دطٍُ عهٍعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 47

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط64.8935االولذكرعراقٌةازهر عثاش اضعذ دًسجعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 48

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط64.5306االولانثىعراقٌةدعاء سعد ناصر عبد الرضاعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 49

2012/10/15 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط63.5951االولذكرعراقٌةادًذ عائذ دًُذ   علوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 50
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2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط63.4739االولذكرعراقٌةعهٍ ادًذ كرَى َىرٌعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 51

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط63.3141االولانثىعراقٌةيرَى عذَاٌ لاضى يذًذعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 52

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط62.8617االولذكرعراقٌةعثذ انردًٍ هًاو َىرٌعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 53

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912متوسط62.0402االولذكرعراقٌةضايال غازٌ نعُثٍعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 54

2013-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912مقبول59.5644االولذكرعراقٌةتذطٍُ عهٍ ردَف ضهًاٌعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 55

2014-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912مقبول59.062االولذكرعراقٌةاَىر دهُى ضايٍ صثُخعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 56

2015-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 في 2912مقبول57.5667االولذكرعراقٌةاَهاب ايجذ دًُذ وهُةعلوم الحاسوبالتربٌة ابن الهٌثم 57
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