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2011/2012  استمارة خريجي الدراسة الصباحية للعام 

الجنسالجنسيهاسم الطالب الرباعي القسمالكلية ت
الدور الذي 

تخرج منه
سنة التخرج المعدل 

2012-68.4512011الثانيأنثىعراقيةرؤى صباح جبر طارشالفيزياءتربية ابن الهيثم1

2012-65.9662011الثانيأنثىعراقيةفاتن محمد حميدي سنيدالفيزياءتربية ابن الهيثم2

2012-65.0592011الثانيأنثىعراقيةبنار جليل حبيب عبد هللاالفيزياءتربية ابن الهيثم3

2012-63.1222011الثانيذكرعراقيةأسامة فائق حسن جبارالفيزياءتربية ابن الهيثم4

2012-62.9352011التكميليذكر عراقيةمقداد عبدالكريم عبدالحسن جعفرالفيزياءتربية ابن الهيثم5

2012-62.1182011الثانيذكرعراقيةاحمد عبدالكريم عبدالصاحب شفيقالفيزياءتربية ابن الهيثم6

2012-61.5962011الثانيأنثىعراقيةمنار ضياء عبد لطيفالفيزياءتربية ابن الهيثم7

2012-61.5922011الثانيأنثىعراقيةرنده كريم عليوي اسماعيل  الفيزياءتربية ابن الهيثم8

2012-60.8112011الثانيذكرعراقيةعمر فاضل محمد عباسالفيزياءتربية ابن الهيثم9

2012-60.622011الثانيذكرعراقيةمحمد حامد عبيد عمرانالفيزياءتربية ابن الهيثم10

2012-59.6682011الثانيذكرعراقيةسلوان محمد جودت حسينالفيزياءتربية ابن الهيثم11

2012-59.6462011التكميليذكر عراقيةعلي عبداالله زكي احمدالفيزياءتربية ابن الهيثم12

2012-59.5512011الثانيذكرعراقيةمحمد جاسم باني جاسمالفيزياءتربية ابن الهيثم13

2012-59.4962011الثانيذكرعراقيةاحمد عبد شرف ظاهرالفيزياءتربية ابن الهيثم14

2012-59.1712011التكميليذكر عراقيةمحمد عباس علوان حسينالفيزياءتربية ابن الهيثم15

2012-59.1692011الثانيذكرعراقيمحمد مجيد يحيى شهابالفيزياءتربية ابن الهيثم16

2012-59.1052011الثانيذكرعراقيةيحيى فاضل ظاهر درجالفيزياءتربية ابن الهيثم17

2012-58.2282011التكميليذكر عراقيةاحمد علي بالسم كريمالفيزياءتربية ابن الهيثم18

2012-58.0222011الثانيذكرعراقيةاحمد تركي ناجي علوان   الفيزياءتربية ابن الهيثم19

2012-57.9332011التكميليذكر عراقيةاسامه عبدالكريم هادي سلمانالفيزياءتربية ابن الهيثم20

2012-57.9042011الثانيذكرعراقيةمحمد ناظم كاظم ياسينالفيزياءتربية ابن الهيثم21

2012-57.3912011الثانيأنثىعراقيةنجوى حسن علي عبدالفيزياءتربية ابن الهيثم22

2012-57.2652011التكميليذكر عراقيةاحمد مؤيد مسعود جميلالفيزياءتربية ابن الهيثم23

2012-57.0962011التكميليذكر عراقيةمعتصم محمد عبدالعزيز جعفرالفيزياءتربية ابن الهيثم24

2012-56.9952011التكميليذكر عراقيةمحمد دحام ياسين شرموطالفيزياءتربية ابن الهيثم25

2012-56.9932011التكميليانثى عراقيةعذراء مهاوي جبر راضيالفيزياءتربية ابن الهيثم26

2012-56.6562011التكميليذكر عراقيةعلي رحمن داود سلمانالفيزياءتربية ابن الهيثم27

2012-56.4762011التكميليانثى عراقيةبدور شهاب احمد نظر الفيزياءتربية ابن الهيثم28

2012-56.3522011الثانيذكرعراقيةحسين علي نوري عبدالكريمالفيزياءتربية ابن الهيثم29

2012-56.252011الثانيذكرعراقيةرياض محسن موسى كاظمالفيزياءتربية ابن الهيثم30

2012-56.0792011الثانيذكرعراقيايهاب عدنان فليح حسن     الفيزياءتربية ابن الهيثم31

2012-56.0522011الثانيأنثىعراقيةزهراء كاظم فاضل  فالح    الفيزياءتربية ابن الهيثم32

2012-55.2972011التكميليانثى عراقيةسندس زهير حسن عبدالفيزياءتربية ابن الهيثم33

2012-55.2942011التكميليانثى عراقيةنور وسام ودود فرمانالفيزياءتربية ابن الهيثم34

2012-54.8162011الثانيذكرعراقيةاحمد كاظم هاشم شنيورالفيزياءتربية ابن الهيثم35

2012-54.722011الثانيذكرعراقيةمحمد مرزه عبدهللا مشرارالفيزياءتربية ابن الهيثم36
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