
كلية التربية ابن الهيثم 

التسجيل /الدراسات الصباحية 

سنة التخرجالمعدل الدور الذي تخرج منهالجنسالجنسيةاسم الطالب الرباعيالقسم الكليةت

2012-72.3472011الثانيذكرعراقيةوسام حامد عبد رميضعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 1

2012-68.9082011الثانيذكرعراقيةزياد طارق عيادة حميدعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 2

2012-67.9432011الثانيانثىعراقيةشهد صباح فريد عبد الحميدعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 3

2012-66.9932011الثانيانثىعراقيةاسماء شيال عبد هللا كعبيرعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 4

2012-66.9662011الثانيانثىعراقيةمروة صباح عبد الحسين كاظمعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 5

2012-66.3982011الثانيانثىعراقيةهند هالل هادي محمدعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 6

2012-65.8222011الثانيانثىعراقيةهند محمود حسين عبدعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 7

2012-64.4792011الثانيانثىعراقيةاسماء هادي مطلك ورورعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 8

2012-64.4072011الثانيذكرعراقيةصالح حسين سلمانعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 9

2012-64.122011الثانيذكرعراقيةشاكر اكرم شاكر حمودعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 10

2012-63.6022011الثانيانثىعراقيةسيمات وصفي داخل نجارةعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 11

2012-61.8862011الثانيانثىعراقيةندى ياسين حميد حسين علوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 12

2012-61.7982011الثانيانثىعراقيةتغريد مهدي صالحعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 13

2012-61.7362011الثانيانثىعراقيةيسرى مسلم احمد عبد الكريم علوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 14

2012-60.832011الثانيانثىعراقيةسجى صباح عبد الرحيمعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 15

2012-60.8172011الثانيانثىعراقيةرند طالب عباس جعفرعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 16

2012-59.9532011الثانيانثىعراقيةسرى محمد فهمي عبد الرضاعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 17

2012-59.572011الثانيانثىعراقيةنور صباح عبد الرحيمعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 18

2012-58.942011الثانيذكرعراقيةعلي رعد لفتة كريمعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 19

2012-58.3832011الثانيانثىعراقيةامل حسين محمد جوادعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 20

2012-58.342011الثانيذكرعراقيةعدنان صبيح اموري رضاعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 21

2012-57.9432011الثانيانثىعراقيةمنى اسماعيل شبحان ضامنعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 22

2012-57.7172011الثانيذكرعراقيةيحيى اياد فاضل حمدعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 23

2012-57.7152011الثانيذكرعراقيةاسامة مظفر عبدالكريم  علوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 24

2012-57.3412011الثانيذكرعراقيةناصر صباح كاظم ناصرعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 25

اسماء و توقيع اعضاء اللجنة االمتحانية
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2012-57.0852011الثانيانثىعراقيةاكرام قيس عبودعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 26

2012-56.9832011الثانيذكرعراقيةحسين سالم ابراهيم سالمعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 27

2012-56.8082011الثانيذكرعراقيةاحمد موفق احمد عبد اللطيفعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 28

2012-56.6732011الثانيذكرعراقيةمهند جميل عبود حميدعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 29

2012-56.3732011الثانيذكرعراقيةاحمد حازم محمد علي احمدعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 30

2012-56.3352011الثانيذكرعراقيةعادل كاظم هويسعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 31

2012-55.9552011الثانيذكرعراقيةبكر احمد طاهر فياضعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 32

2012-55.7862011الثانيانثىعراقيةبان يحيى شكر محمود علوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 33

2012-55.3532011الثانيذكرعراقيةمنير جبار برغال عجيل علوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 34

2012-55.0652011الثانيانثىعراقيةمروة مثنى حامد عبد المجيدعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 35

2012-54.8992011الثانيانثىعراقيةدالل حميد جاسم المفرجيعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 36

2012-54.612011التكميليذكرعراقية علي صالح الدين كطوف علوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 37

2012-54.5972011الثانيذكرعراقيةعمار احمد بهجت احمدعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 38

2012-53.9922011الثانيانثىعراقيةبهاء گيالن عبد الرزاقعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 39

2012-53.462011التكميليذكرعراقيةاحمد عبد الكريم حميد علوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 40

2012-53.1272011الثانيذكرعراقيةحيدر محمد سعيد جاليعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 41

2013-52.7232011الثانيذكرعراقيةوسام جمال حميد محمدعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 42

2014-51.9722011الثانيذكرعراقيةمحمد اياد شاكر محمودعلوم الحاسوبالتربية ابن الهيثم 43
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