
كلية التربية ابن الهيثم 

التسجيل/ الدراسة الصباحية 

سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرجة منهالجنسالجنسيةاسم الطالب الرباعيالقسمالكليةت

2012 / 63.8182011الدور الثانيأنثىعراقيةدعاء جليل جاسم الياسالرياضياتتربية ابن الهيثم1

2012 / 63.8182011الدور الثانيذكرعراقيةعلي حسين عليوي صالحالرياضياتتربية ابن الهيثم2

2012 / 62.9282011الدور الثانيأنثىعراقيةرسل سالم محمد عبد الكريمالرياضياتتربية ابن الهيثم3

2012 / 60.1892011الدور الثانيأنثىعراقيةمروه اسعد طالب عبيدالرياضياتتربية ابن الهيثم4

2012 / 59.7762011الدور الثانيأنثىعراقيةميديا عدنان خسرو عليالرياضياتتربية ابن الهيثم5

2012 / 59.6342011الدور الثانيذكرعراقيةسلوان عدنان مهدي محسنالرياضياتتربية ابن الهيثم6

2012 / 59.1942011الدور الثانيذكرعراقيةمصطفى محسن عبيس عليالرياضياتتربية ابن الهيثم7

2012 / 58.8082011الدور الثانيأنثىعراقيةابتهال هادي حسين حمودالرياضياتتربية ابن الهيثم8

2012 / 58.7322011الدور الثانيأنثىعراقيةبديعه عدنان أموري عبودالرياضياتتربية ابن الهيثم9

2012 / 58.6722011الدور الثانيأنثىعراقيةسهى وليد فليح حسنالرياضياتتربية ابن الهيثم10

2012 / 58.5032011الدور الثانيذكرعراقيةاحمد عباس حسين عبد الرضاالرياضياتتربية ابن الهيثم11

2012 / 58.3432011الدور الثانيذكرعراقيةمسلم عقيل مطر ذيابالرياضياتتربية ابن الهيثم12

2012 / 58.0852011الدور الثانيذكرعراقيةغسان حسن محمود راضيالرياضياتتربية ابن الهيثم13

2012 / 58.0392011الدور التكميليذكرعراقيةمحمد علي عدنان عبد عليالرياضياتتربية ابن الهيثم14

2012 / 58.0162011الدور الثانيذكرعراقيةمحمد شكري حمودي عبد هللاالرياضياتتربية ابن الهيثم15

2012 / 57.7662011الدور الثانيأنثىعراقيةحنان عبد هللا عيدانالرياضياتتربية ابن الهيثم16

2012 / 57.6512011الدور الثانيأنثىعراقيةمروه حسن علوان ناصرالرياضياتتربية ابن الهيثم17

2012 / 57.6052011الدور الثانيذكرعراقيةمحمد كاظم جوهر حامدالرياضياتتربية ابن الهيثم18

2012 / 57.5652011الدور الثانيذكرعراقيةمحمد كاظم عبد الرضا  الفيالرياضياتتربية ابن الهيثم19

2012 / 57.3692011الدور الثانيأنثىعراقيةبشائر عبد الغني علي كاظمالرياضياتتربية ابن الهيثم20

             عضو                                                                                                                عضو                                                               رئيس قسم الرياضيات

خالد فهد علي. د.م.حسن احمد حسن                                                        ا. د.م.احسان عرفان حسين                                          ا.د.م.  ا

وكالة/       مدير التسجيل                                                   معاون العميد لشؤون الطلبة                                                     عميد الكلية 

خالد فهد علي. د.م.احمد ثابت نعمان                                                          ا.د.دانور عباس محمد                                                                                      ا.    م كلية التربية ابن الهيثم 

وكالة/ وكالة                                                                                  معاون العميد لشؤون الطلبة                                                     عميد الكلية /    مدير التسجيل         التسجيل/ الدراسة الصباحية 

سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرجة منهالجنسالجنسيةاسم الطالب الرباعيالقسمالكليةت

2012 / 57.0552011الدور الثانيذكرعراقيةعلي صالح مهدي صالحالرياضياتتربية ابن الهيثم21

2012 / 56.8082011الدور الثانيذكرعراقيةجمال سوري محمد  حيالالرياضياتتربية ابن الهيثم22

2012 / 56.7982011الدور الثانيذكرعراقيةاحمد حسن احمد رشيدالرياضياتتربية ابن الهيثم23

2012 / 56.7522011الدور الثانيذكرعراقيةحيدر فاضل داخل كاطعالرياضياتتربية ابن الهيثم24

2012 / 56.4062011الدور الثانيذكرعراقيةأركان كريم مهدي كرمالرياضياتتربية ابن الهيثم25

2012 / 56.1282011الدور الثانيأنثىعراقيةنور فاروق عزت قاسمالرياضياتتربية ابن الهيثم26

2012 / 55.6022011الدور الثانيذكرعراقيةمثنى هادي جبار ياسالرياضياتتربية ابن الهيثم27

2012 / 55.5752011الدور الثانيذكرعراقيةعثمان مهدي ويس حميدالرياضياتتربية ابن الهيثم28

2012 / 55.4762011الدور الثانيأنثىعراقيةأسماء عباس عبد احمدالرياضياتتربية ابن الهيثم29

2012 / 55.4472011الدور الثانيأنثىعراقيةزينب سعيد عباس احمدالرياضياتتربية ابن الهيثم30

2012 / 55.3442011الدور الثانيذكرعراقيةمصطفى ناطق عبد الستار سلومالرياضياتتربية ابن الهيثم31

2012 / 55.3312011الدور الثانيأنثىعراقيةغفران علي حسين شاللالرياضياتتربية ابن الهيثم32

2012 / 55.2592011الدور الثانيذكرعراقيةياسر طه فليح خلفالرياضياتتربية ابن الهيثم33

2012 / 54.9752011الدور الثانيذكرعراقيةعبد هللا عباس سيد سلطانالرياضياتتربية ابن الهيثم34

2012 / 54.482011الدور الثانيذكرعراقيةمحمد حبيب عطية عوفيالرياضياتتربية ابن الهيثم35

     للدورين الثاني والتكميلي2012 / 2011نموذج استمارة خريجي الدراسة الصباحية للعام 

     للدورين الثاني والتكميلي2012 / 2011نموذج استمارة خريجي الدراسة الصباحية للعام 

:أسماء وتواقيع أعضاء اللجنة االمتحانية 

سلوى سلمان عبد.  صباح حسن مالح                                                                                                   عقيل فالح جدوع                                                 د



2012 / 54.4172011الدور الثانيأنثىعراقيةزينب فخري فاضل خضيرالرياضياتتربية ابن الهيثم36

2012 / 54.3062011الدور الثانيذكرفلسطينيوسام محمد محمود محمدالرياضياتتربية ابن الهيثم37

2012 / 54.0332011الدور التكميليذكرعراقيةسيف احمد حسين عبد هللاالرياضياتتربية ابن الهيثم38

2012 / 53.9022011الدور التكميليأنثىعراقيةعبير عامر منصور حسينالرياضياتتربية ابن الهيثم39

2012 / 53.5452011الدور الثانيذكرعراقيةحسين سالم حسين عسلالرياضياتتربية ابن الهيثم40

خالد فهد علي. د.م.حسن احمد حسن                                                       ا. د.م.دانور عباس محمد                                                                                  ا.                    م

                             عضو                                                                                                         عضو                                                               رئيس قسم الرياضيات

خالد فهد علي. د.م.حسن احمد حسن                                                        ا. د.م.احسان عرفان حسين                                          ا.د.م.         ا

وكالة/             مدير التسجيل                                                   معاون العميد لشؤون الطلبة                                                     عميد الكلية 

:أسماء وتواقيع أعضاء اللجنة االمتحانية 

سلوى سلمان عبد.  صباح حسن مالح                                                                               عقيل فالح جدوع                                                     د








