
التسجيل/ الدراسات الصباحية 2012-2011خريجي الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

الدور الثاني

إبن الهيثم/ كية التربية

قسم الكيمياء

سنة التخرج المعدل الدور الذي تخرجه منه الجنسالجنسيةاسم الطالب الرباعي القسمالكلية ت

2012-70.68902011الثانيأنثىعراقياساور  فياض عوده محمدالكيمياءتربية ابن الهيثم1

2012-70.68802011الثانيأنثىعراقينرجس عالء الدين سالم عبد االميرالكيمياءتربية ابن الهيثم2

2012-67.51902011الثانيأنثىعراقيرسل سعود عزيز حسينالكيمياءتربية ابن الهيثم3

2012-62.75202011الثانيذكرعراقيمرتضى علي كاظم محسنالكيمياءتربية ابن الهيثم4

2012-62.17202011الثانيأنثىعراقيزينب عالء سعيد عليالكيمياءتربية ابن الهيثم5

2012-62.01002011الثانيأنثىعراقيوقار ربيع عبد هللا احمدالكيمياءتربية ابن الهيثم6

2012-61.53402011الثانيأنثىعراقيرغده ابراهيم كافي عليالكيمياءتربية ابن الهيثم7

2012-61.53152011الثانيذكرعراقيمحمد رعد حسين توفيقالكيمياءتربية ابن الهيثم8

2012-61.02702011الثانيأنثىعراقيعبير عدنان جالب فتالنالكيمياءتربية ابن الهيثم9

2012-60.71702011الثانيأنثىعراقيأساور أسعد كريم خيرهللاالكيمياءتربية ابن الهيثم10

2012-60.18302011الثانيذكرعراقياثير علي سالم حسين الكيمياءتربية ابن الهيثم11

2012-59.94502011الثانيذكرعراقيحسين شايع سعيد عبدالحسينالكيمياءتربية ابن الهيثم12

2012-59.75502011الثانيذكرعراقيناصر علي يوسف محمودالكيمياءتربية ابن الهيثم13

2012-59.29502011الثانيأنثىعراقيهبه كريم صاحب عبدالكريمالكيمياءتربية ابن الهيثم14

2012-59.26202011الثانيأنثىعراقيايناس مكي حميد عبدالكيمياءتربية ابن الهيثم15

2012-59.18402011الثانيذكرعراقينورالدين عبد الرزاق صبيح سعيدالكيمياءتربية ابن الهيثم16

2012-58.91282011الثانيذكرعراقيعلي كاظم محمد داودالكيمياءتربية ابن الهيثم17

2012-58.58602011الثانيذكرعراقيمصعب عماد عبد هللا صالحالكيمياءتربية ابن الهيثم18

2012-57.28902011الثانيأنثىعراقيعلياء حكمت عواد احمدالكيمياءتربية ابن الهيثم19

2012-57.26602011الثانيذكرعراقيانس حارث حسن ابراهيمالكيمياءتربية ابن الهيثم20

عماد تقي علي. م.   أخالد وليد الجنابي. د

خالد فهد علي. د.م.  أ

وكالة/         العميد

سنة التخرج المعدل الدور الذي تخرجه منه الجنسالجنسيةاسم الطالب الرباعي القسمالكلية ت

2012-57.24402011الثانيذكرعراقيانور ثامر اجهيد حسونالكيمياءتربية ابن الهيثم21

2012-57.17712011الثانيذكرعراقيحيدر حسين خليف عسكرالكيمياءتربية ابن الهيثم22

2012-56.94902011تكميليذكرعراقييوسف محمد خليفه فزعالكيمياءتربية ابن الهيثم23

2012-56.94902011الثانيذكرعراقيهشام برهان رحمن نورمحمدالكيمياءتربية ابن الهيثم24

2012-56.36402011الثانيأنثىعراقيهاجر كاظم محمد جوادالكيمياءتربية ابن الهيثم25

2012-55.74902011الثانيذكرعراقياحمد علي حسين زينيالكيمياءتربية ابن الهيثم26

2012-55.68392011الثانيذكرعراقيحيدرا حاتم علي جدوعالكيمياءتربية ابن الهيثم27

2012-55.66392011الثانيأنثىعراقيرؤى شاكر حميد عبدالكيمياءتربية ابن الهيثم28

2012-55.41102011الثانيأنثىعراقيمروه عباس علوان حسينالكيمياءتربية ابن الهيثم29

2012-55.04812011الثانيذكرعراقيمحمد حسن فاضل عليالكيمياءتربية ابن الهيثم30

2012-54.81102011الثانيذكرعراقيمحمد علي عبد هللا  حمودالكيمياءتربية ابن الهيثم31

2012-54.43362011الثانيذكرعراقيعلي عفيف لفته جيادالكيمياءتربية ابن الهيثم32

2012-53.76102011الثانيذكرعراقيعمر مزهر شاهر حسينالكيمياءتربية ابن الهيثم33

2012-53.01812011الثانيذكرعراقياسامه محمود سلمان كريمالكيمياءتربية ابن الهيثم34

أسماء وتواقيع أعضاء اللجنة اإلمتحانية

إسماعيل ياسين مجيد                         إنعام جاسم سلمان.   د

حسن أحمد حسن. د.م.أنور عباس محمد                            أ.   د

     مدير التسجيل                               معاون العميد لشؤون الطلبة
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