
كلية التربية ابن الهيثم 
التسجيل / الدراسات الصباحية 

                    
2011/2012نموذج استمارة خريجي الدراسة الصباحية للعام 

انمالحظاثسنت انتخزجاالمز االدارياالمز انجامعيانتقذيز انمعذل انذور انذي تخزج منهانجنسانجنسيهاسم انطانب انزباعي انقسمانكهيت ث

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912أمتٌاز95.708االولأنثىعراقٌةكاظم فاضل نصر رحابالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة1

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912أمتٌاز92.351االولأنثىعراقٌة عنٌد عنوان محسن أسماءالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة2

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912أمتٌاز90.729االولأنثىعراقٌةسكر محمد ناصر داللالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة3

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912أمتٌاز90.503االولأنثىعراقٌة محمد جاسم هشام رفلالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة4

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912أمتٌاز90.361االولأنثىعراقٌةاسحق عبدالكرٌم أسامة مرٌمالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة5

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912أمتٌاز90.352االولأنثىعراقٌةحمادي فٌصل عٌسى مرٌمالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة6

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد89.393االولأنثىعراقٌةكاظم عبدالسجاد ٌاسٌن الزهراءالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة7

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد87.358االولأنثىعراقٌةحسٌن مهدي علً زٌنبالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة8

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد86.982االولأنثىعراقٌةحسٌن مهدي صالح مروهالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة9

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد86.968االولأنثىعراقٌةحسٌن إبراهٌم محسن صفاالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة10

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد85.102االولأنثىعراقٌةعاٌز جلود عماد االءالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة11

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد84.794االولأنثىعراقٌةخضر مصطفى جمٌل حنانالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة12

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد83.616االولأنثىعراقٌةعلً هادي سعد رسلالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة13

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد83.588االولذكرعراقٌة  خلٌل صالح احمد أٌهابالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة14

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد83.212االولأنثىعراقٌةعلً سلٌم علً زٌنبالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة15

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد82.963االولذكرعراقٌةحسٌن علً عبدالمحسن محمدالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة16

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد82.686االولأنثىعراقٌةعبدالباقً جاسم عبدعلً شهلهالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة17

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد81االولأنثىعراقٌةجابر كاظم فاضل كمٌلهالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة18

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جداً جٌد80.547االولأنثىعراقٌةجبوري كامل غانم فرحالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة19

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد79.906االولأنثىعراقٌةمجٌد غضٌب حسٌن هدٌلالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة20

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد79.686االولأنثىعراقٌةسلمان  الرضا عبد مقداد رؤىالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة21

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد79.305االولأنثىعراقٌة جاسم عبٌد صالح تباركالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة22

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد79.06االولأنثىعراقٌةسلمان محمدعلً قاسم زمنالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة23

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد78.693االولذكرعراقٌةهوبً جاسم عدنان عمرالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة24

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد78.552االولأنثىعراقٌةعلً محمود عباس رؤٌاالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة25

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد78.152االولأنثىعراقٌةعلوان مارد عباس هدىالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة26

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد77.885االولأنثىعراقٌةالفٌاض عبدهللا عاصف زٌنبالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة27

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد77.636االولذكرعراقٌة حسام محمد رعد أٌهابالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة28

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد77.245االولذكرعراقٌةعباس احمد صباح صهٌبالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة29

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد77.049االولأنثىعراقٌةحسن فرج حسن مٌساءالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة30

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد76.442االولأنثىعراقٌةٌاسٌن علوان الكرٌم عبد أنوارالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة31

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد76.245االولأنثىعراقٌةداود اللطٌف عبد عصام امنةالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة32

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد75.466االولأنثىعراقٌةمحمد إبراهٌم خلٌل مروهالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة33

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد75.333االولذكرعراقٌةمجٌد   عبدالهادي مخلف زٌدونالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة34

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد74.779االولأنثىعراقٌةموسى مهدي صفاء سرىالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة35

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد74.09االولأنثىعراقًمهدي صالح حسٌن شفاءالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة36

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد74.068االولأنثىعراقٌةسالم جلٌل طالب مروهالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة37

الكلية عميدالطلبة لشؤون العميد معاون التسجيل مدير

               عضى انهجنت االمتحانيت                                      رئيس انهجنت االمتحانيتعضى انهجنت االمتحانيت                        عضى انهجنت االمتحانيت     عضى انهجنت االمتحانيت

خانذ هالل حزبي. ثائز عبذ انكزيم خهيم                  د. دسزمذ مهذي عهي              طاهز حمذ محمىدسميزة احمذ ابزاهيم. د

1 of 2



كلية التربية ابن الهيثم 

التسجيل / الدراسات الصباحية 

                    
2011/2012نموذج استمارة خريجي الدراسة الصباحية للعام 

انمالحظاثسنت انتخزجاالمز االدارياالمز انجامعيانتقذيز انمعذل انذور انذي تخزج منهانجنسانجنسيهاسم انطانب انزباعي انقسمانكهيت ث

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد73.792االولذكرعراقٌةمهدي رسمً احمد محمدالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة38

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد72.909االولأنثىعراقٌةقاسم علً حسٌن هالةالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة39

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد72.861االولأنثىعراقًحسن ٌاسٌن رعد بٌداءالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة40

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد72.551االولأنثىعراقً شكر محمود قاسم سارةالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة41

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد71.979االولأنثىعراقًكاظم جواد معاذ رٌامالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة42

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد71.895االولأنثىعراقٌةمحمد راضً هاشم رجاءالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة43

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد71.87االولأنثىعراقًحسن محمد سمٌر ٌاسمٌنالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة44

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد71.785االولأنثىعراقٌة عٌسى عبدعلً سهامالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة45

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد70.807االولأنثىعراقٌة  ٌاسٌن عبٌد عادل سارهالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة46

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد70.705االولذكرعراقًابراهٌم عبد عادل بشارالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة47

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912جٌد70.11االولأنثىعراقٌةتوفٌق راسم ٌاسر دعاءالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة48

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط69.73االولذكرعراقٌةحسن صالح محمد هانًالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة49

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط69.061االولأنثىعراقٌةحمادي حسن فلٌح عبٌرالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة50

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط68.622االولذكرعراقًحسٌن خلٌفة عواد احمدالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة51

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط68.269االولأنثىعراقًناصر جمٌل كمال زٌنهالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة52

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط67.818االولأنثىعراقًحسٌن علً محمد فاطمةالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة53

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط67.698االولأنثىعراقٌةمهدي عمر صالح إٌالفالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة54

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط67.114االولأنثىعراقًبرغش شنشول خلٌل صبٌحةالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة55

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط66.313االولذكرعراقٌةالرزاق عبد عبدهللا نعٌم حسٌنالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة56

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط66.28االولذكرعراقًجواد كاظم سعد سٌفالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة57

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط65.4االولأنثىعراقٌةمحمد حسن صالح رندالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة58

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط65.074االولأنثىعراقًجعفر رحومً خالد هندالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة59

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط64.977االولذكرعراقٌةدنخا إبراهٌم سمٌر ستٌفنالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة60

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط64.912االولأنثىعراقٌةمحمود احمد عبداالله ضحىالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة61

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط64.319االولذكرعراقًعلوان عدوان اركان سعدالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة62

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط64.288االولذكرعراقٌةعنفوص مهٌدي مجٌد اٌمنالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة63

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط63.891االولذكرعراقًبازل سلمان فؤاد ادرٌسالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة64

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط63.707االولأنثىعراقٌةابراهٌم زٌدان ولٌد سرىالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة65

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط62.374االولأنثىعراقٌةعلٌوي محسن ارشد نورالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة66

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط61.933االولذكرعراقًجلٌب حسن زهٌر معتصمالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة67

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط60.961االولذكرعراقًمحمد داود سعد ٌاسرالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة68

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط60.845االولذكرعراقٌةعرٌبً شاوي عبدالوهاب ٌوسفالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة69

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912متوسط60.555االولأنثىعراقًعلو  رضا جاسم رفاهالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة70

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912مقبول59.44االولذكرعراقٌةفجر ذاكر طارق زٌدالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة71

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912مقبول58.023االولذكرعراقً    مجٌد كاطع ماجد احمدالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة72

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912مقبول57.916االولذكرعراقًحسٌن كافً علوان عمرالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة73

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912مقبول57.698االولذكرعراقً  مجٌد اسماعٌل هالل عصامالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة74

2012-2012/10/152011 فً 4435/ت2012/9/4 فً 2912مقبول56.147االولذكرعراقًعلٌوي رشٌد حمدي عبدالوهابالفٌزٌاءالهٌثم ابن تربٌة75

 التسجيل مدير
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