
كلية التربية ابن الهيثم 

التسجيل/ الدراسة المسائية 

سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرجة منهالجنسالجنسيةاسم الطالب الرباعيالقسمالكليةت

2013 / 91.9692012اندور األولأَثًعراقُحاسًاء دسٍ راضٍ نىاوالرياضياتتربية ابن الهيثم1

2013 / 87.7212012اندور األولأَثًعراقُحنُُا دسٍُ يعُثد دًدالرياضياتتربية ابن الهيثم2

2013 / 85.1332012اندور األولأَثًعراقُحزَُة قاسى عثد انرضا دسٍالرياضياتتربية ابن الهيثم3

2013 / 84.4492012اندور األولأَثًعراقُحهانح رعد راضٍ يذسٍالرياضياتتربية ابن الهيثم4

2013 / 83.7342012اندور األولأَثًعراقُحهدي عثد انجثار داتى زتٍالرياضياتتربية ابن الهيثم5

2013 / 79.4932012اندور األولأَثًعراقُحهدَم يذًد دًسج َاشالرياضياتتربية ابن الهيثم6

2013 / 75.022012اندور األولأَثًعراقُحافٍُ صثاح عثد هللا غازٌالرياضياتتربية ابن الهيثم7

2013 / 74.9472012اندور األولذكرعراقُحتالل يذًد عهٍ يهدٌ راضٍالرياضياتتربية ابن الهيثم8

2013 / 74.4762012اندور األولأَثًعراقُحتتىل عثد انكرَى عهٍ يذًدالرياضياتتربية ابن الهيثم9

2013 / 72.8412012اندور األولذكرعراقُحَاسر رشُد خهُم اتراهُىالرياضياتتربية ابن الهيثم10

2013 / 72.5352012اندور األولأَثًعراقُحرفاِ سىَداٌ عهٍ َاَفالرياضياتتربية ابن الهيثم11

2013 / 71.0432012اندور األولذكرعراقُحيذًد عثاش شهاب ادًدالرياضياتتربية ابن الهيثم12

2013 / 69.1252012اندور األولأَثًعراقُحدساو يذًد يسهر دسٍالرياضياتتربية ابن الهيثم13

2013 / 68.3132012اندور األولأَثًعراقُحهثح رَاض فُاض يذًدالرياضياتتربية ابن الهيثم14

2013 / 68.2712012اندور األولأَثًعراقُحرشا دسٍُ جثر َعًحالرياضياتتربية ابن الهيثم15

2013 / 68.2592012اندور األولذكرعراقُحدساو كرَى يذًد خضُرالرياضياتتربية ابن الهيثم16

2013 / 66.0022012اندور األولذكرعراقُحيُالد َظُر عهٍ دسٍالرياضياتتربية ابن الهيثم17

2013 / 65.6212012اندور األولذكرعراقُحعهٍ كاظى َعقىب داودالرياضياتتربية ابن الهيثم18

2013 / 65.612012اندور األولذكرعراقُحايجد يذًد عهٍ جىدٌ عطُحالرياضياتتربية ابن الهيثم19

2013 / 64.3192012اندور األولأَثًعراقُحاتتهال ثائر دسٍ عثد انهطُفالرياضياتتربية ابن الهيثم20

2013 / 64.0482012اندور األولذكرعراقُحيروج عثد انكرَى يهدٌ صانخالرياضياتتربية ابن الهيثم21

2013 / 62.4792012اندور األولأَثًعراقُحزَُة عثد عهٍ دسٍالرياضياتتربية ابن الهيثم22

2013 / 62.4272012اندور األولأَثًعراقُحزَُح خضُر ستار كردٌالرياضياتتربية ابن الهيثم23

2013 / 60.9192012اندور األولأَثًعراقُحنُُا جاسى يذًد سُدالرياضياتتربية ابن الهيثم24

2013 / 57.7332012اندور األولذكرفهسطٍُُيذًد يذٍ اندٍَ اسًاعُم هاشىالرياضياتتربية ابن الهيثم25
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