
كلٌة التربٌة ابن الهٌثم 

التسجٌل /الدراسات المسائٌة 

سنة التخرجالمعدل الدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسم الكلٌةت

2012-64.6252013الثانًانثىعراقٌةرنا رٌاض عبد القادر ابراهٌم علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم1

2012-63.3082013الثانًذكرعراقٌةاحمد حسٌن طلب رجهعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم2

2012-62.7622013الثانًانثىعراقٌةغٌد سعد عبد الجبار شهٌبعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم3

2012-62.3022013الثانًانثىعراقٌةدالٌا شكر محمد قادر علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم4

2012-62.0732013الثانًذكرعراقٌةمروان ولٌد حسن محمد علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم5

2012-61.8532013الثانًانثىعراقٌةغادة جمال راغب عبد الوهاب علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم6

2012-61.7742013الثانًانثىعراقٌةنور حسنٌٌن محمد طاهر شٌاع علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم7

2012-61.4042013الثانًانثىعراقٌةصفا عماد سهر عبد الخفاجً  علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم8

2012-60.8822013الثانًذكرعراقٌةعلً عبدالجبار علً حمودعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم9

2012-60.2402013الثانًانثىعراقٌةآس سهٌل عادل احمد  علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم10

2012-59.5292013الثانًذكرعراقٌةٌوسف محمد قاسم حسٌنعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم11

2012-59.5032013الثانًانثىعراقٌةسارة اٌمن  ابراهٌم  ٌوسفعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم12

2012-59.2762013الثانًذكرعراقٌةاحمد اٌاد ابراهٌم عبدعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم13

2012-58.9012013الثانًانثىعراقٌةلٌنه محمد ٌحٌى جاسم علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم14

2012-58.6442013الثانًانثىعراقٌةسجى زٌدان اموري عبودي علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم15

2012-58.5782013الثانًذكرعراقٌةمحمد علوان صالح نجم علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم16

2012-58.5412013الثانًذكرعراقٌةاحمد رضا حمٌد حبٌبعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم17

2012-58.1712013الثانًانثىعراقٌةسماح رافد عبدالستار محمدعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم18

2012-57.8722013الثانًانثىعراقٌةفاتن عز الدٌن عبد الستار عمادعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم19

2012-57.6492013الثانًانثىعراقٌةرٌم موفق فاضل ابراهٌم علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم20

2012-57.3302013الثانًذكرعراقٌةعضٌد ابراهٌم عبد الكرٌم علً علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم21

2012-57.3042013الثانًذكرعراقٌةمصطفى محمد عبعوب عصادعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم22

2012-57.1972013الثانًذكرعراقٌةاحمد محفوظ عبد الهادي عبد الرزاق  علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم23

2012-56.8522013الثانًذكرعراقٌةعمر عبد الرحمن مجٌد عبد هللاعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم24

2012-56.5222013الثانًذكرفلسطٌنٌةمحمد سهٌل محمد صالح االمٌنعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم25

شاكر ناجً محمود.د.م.أامنة عبد الرزاق.مبيداء جعفر صادق .ماسماء و توقٌع اعضاء اللجنة االمتحانٌة

       رئٌس اللجنة       عضوا        عضوا

خالد فهد علً.د.م.أحسن احمد حسن.د.م.                              أاحسان عرفان حسٌن. د.م.     أ

     عمٌد الكلٌة                            معاون العمٌد لشؤون الطلبة        مدٌر التسجٌل
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2012-56.4022013الثانًذكرعراقٌةاحمد ثامر علً حسٌن علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم26

2012-56.2802013الثانًذكرعراقٌةعبد هللا عمر مطر عبد هللا علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم27

2012-56.0032013الثانًذكرعراقٌةبشار عامر محمود حماديعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم28

2012-55.5402013الثانًذكرعراقٌةمحمد قٌس ٌاسٌن عباسعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم29

2012-55.2752013الثانًذكرعراقٌةاحمد هالل زٌدان غٌدانعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم30

2012-54.5682013الثانًذكرعراقٌةبارق منعم جمٌل ضاحً علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم31

2012-53.5232013الثانًذكرعراقٌةاحمد ٌحٌى علً سلومعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم32

2012-53.4992013الثانًذكرعراقٌةعلً سعد حسن علًعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم33

2012-52.9902013الثانًذكرعراقٌةمصطفى احمد محمد طاهرعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم34

2012-52.8832013الثانًذكرعراقٌةزٌد قحطان سلٌمان محمدعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم35

شاكر ناجً محمود.د.م.أامنة عبد الرزاق.مبيداء جعفر صادق .ماسماء و توقٌع اعضاء اللجنة االمتحانٌة

       رئٌس اللجنة       عضوا        عضوا

خالد فهد علً.د.م.أحسن احمد حسن.د.م.                              أاحسان عرفان حسٌن. د.م.     أ

     عمٌد الكلٌة                            معاون العمٌد لشؤون الطلبة        مدٌر التسجٌل


