
سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

2013 / 89.4382012الدور االولذكرعراقيةمصطفى عبد الكرٌم جهاد محمد علًالفيزياءالتربية ابن الهيثم1

2013 / 87.6842012الدور االولذكرعراقيةكرار امٌن قدوري محمدالفيزياءالتربية ابن الهيثم2

2013 / 87.0382012الدور االولذكرعراقيةمصطفى جاسم عٌسى احمدالفيزياءالتربية ابن الهيثم3

2013 / 86.9962012الدور االولذكرعراقيةاٌوب طالب عبد داغرالفيزياءالتربية ابن الهيثم4

2013 / 85.6382012الدور االولذكرعراقيةعمر عبد القادر فٌاض جاسمالفيزياءالتربية ابن الهيثم5

2013 / 84.8992012الدور االولانثىعراقيةرفٌف محمود سلمان رزوقًالفيزياءالتربية ابن الهيثم6

2013 / 84.492012الدور االولانثىعراقيةاٌناس جاسم محسن ولًالفيزياءالتربية ابن الهيثم7

2013 / 83.1572012الدور االولانثىعراقيةرسل طه حسٌن عبدالفيزياءالتربية ابن الهيثم8

2013 / 83.0022012الدور االولانثىعراقيةودٌان كاظم عبد خمٌسالفيزياءالتربية ابن الهيثم9

2013 / 82.8572012الدور االولذكرعراقيةحسٌن جانً حسن فتاحالفيزياءالتربية ابن الهيثم10

2013 / 82.592012الدور االولانثىعراقيةسارة صباح حسب هللا عبودالفيزياءالتربية ابن الهيثم11

الهيثم ابن التربية كلية

التسجيل/  الصباحية الدراسة

: االمتحانٌة اللجنة اعضاء وتوقٌع اسماء

ثجٌل النبً عبد محمد.د.م.أ                            حمد طاهر                         رحٌمة محمد علً.د                     عباس عزٌز عالء.د                      مخٌبر فاضل احمد.د

الفٌزٌاء قسم رئٌس                                    عضو                                عضو                                      عضو                                     عضو        

علً فهد خالد.د.م.أ                                                           حسن احمد حسن.د.م.أ                                                                 حسٌن عرفان احسان.د.م.أ

وكالة/  الكلٌة عمٌد                                                      الطلبة لشؤون العمٌد معاون                                                                     التسجٌل مدٌر      

2013 / 2012نموذج استمار ة خرٌجً الدراسة الصباحٌة للعام 



سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

2013 / 82.0162012الدور االولذكرعراقيةاحمد نجم عبدهللا علًالفيزياءالتربية ابن الهيثم12

2013 / 81.7962012الدور االولانثىعراقيةهبة عالء عبد االمٌر صالحالفيزياءالتربية ابن الهيثم13

2013 / 81.7142012الدور االولانثىعراقيةنور الهدى رزوقً كامل مطلكالفيزياءالتربية ابن الهيثم14

2013 / 81.7092012الدور االولانثىعراقيةرماح عبد الكرٌم خشن دهشالفيزياءالتربية ابن الهيثم15

2013 / 81.6032012الدور االولذكرعراقيةاحمد حمٌد مجٌد حسٌنالفيزياءالتربية ابن الهيثم16

2013 / 80.1542012الدور االولانثىعراقيةكنار نبٌل جلٌل خلٌلالفيزياءالتربية ابن الهيثم17

2013 / 79.9622012الدور االولانثىعراقيةزٌنة مازن نجم محمدالفيزياءالتربية ابن الهيثم18

2013 / 79.632012الدور االولذكرعراقيةرضوان شوبان محسن مذكورالفيزياءالتربية ابن الهيثم19

2013 / 79.5462012الدور االولذكرعراقيةهمام علً عبد الكرٌم كً كاووسالفيزياءالتربية ابن الهيثم20

2013 / 78.7362012الدور االولانثىعراقيةهدٌل فاضل حسٌن عمرانالفيزياءالتربية ابن الهيثم21

2013 / 78.6082012الدور االولذكرعراقيةمصطفى فالح ندى عباسالفيزياءالتربية ابن الهيثم22

الهيثم ابن التربية كلية

التسجيل/  الصباحية الدراسة

2013 / 2012نموذج استمار ة خرٌجً الدراسة الصباحٌة للعام 

: االمتحانٌة اللجنة اعضاء وتوقٌع اسماء

ثجٌل النبً عبد محمد.د.م.أ                            حمد طاهر                         رحٌمة محمد علً.د                     عباس عزٌز عالء.د                      مخٌبر فاضل احمد.د

الفٌزٌاء قسم رئٌس                                    عضو                                عضو                                      عضو                                     عضو        

علً فهد خالد.د.م.أ                                                           حسن احمد حسن.د.م.أ                                                                 حسٌن عرفان احسان.د.م.أ

وكالة/  الكلٌة عمٌد                                                      الطلبة لشؤون العمٌد معاون                                                                     التسجٌل مدٌر      



سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

2013 / 77.9882012الدور االولانثىعراقيةانتصار مهدي كاظم حسنالفيزياءالتربية ابن الهيثم23

2013 / 77.6612012الدور االولانثىعراقيةرسل عصام بدر مهديالفيزياءالتربية ابن الهيثم24

2013 / 77.4492012الدور االولذكرعراقيةعلً سعد صالح عبد هللاالفيزياءالتربية ابن الهيثم25

2013 / 77.2012012الدور االولانثىعراقيةاٌة عبد القادر خٌر هللا قدوريالفيزياءالتربية ابن الهيثم26

2013 / 76.2372012الدور االولذكرعراقيةعلً عبد محمد لفتةالفيزياءالتربية ابن الهيثم27

2013 / 75.4892012الدور االولانثىعراقيةفاطمة قاسم عبد هللا محمدالفيزياءالتربية ابن الهيثم28

2013 / 75.4712012الدور االولانثىعراقيةرؤى عادل صادق جعفرالفيزياءالتربية ابن الهيثم29

2013 / 75.262012الدور االولانثىعراقيةدعاء ٌاسٌن دوحً ٌاسٌنالفيزياءالتربية ابن الهيثم30

2013 / 75.0132012الدور االولانثىعراقيةلٌنا فالح عزٌز باللالفيزياءالتربية ابن الهيثم31

2013 / 74.9032012الدور االولذكرعراقيةسنان غزوان عدنان عبد الحسٌنالفيزياءالتربية ابن الهيثم32

2013 / 74.7512012الدور االولانثىعراقيةسارة سعٌد منصور زغٌرالفيزياءالتربية ابن الهيثم33

الهيثم ابن التربية كلية

التسجيل/  الصباحية الدراسة

2013 / 2012نموذج استمار ة خرٌجً الدراسة الصباحٌة للعام 

: االمتحانٌة اللجنة اعضاء وتوقٌع اسماء

ثجٌل النبً عبد محمد.د.م.أ                            حمد طاهر                         رحٌمة محمد علً.د                     عباس عزٌز عالء.د                      مخٌبر فاضل احمد.د

الفٌزٌاء قسم رئٌس                                    عضو                                عضو                                      عضو                                     عضو        

علً فهد خالد.د.م.أ                                                           حسن احمد حسن.د.م.أ                                                                 حسٌن عرفان احسان.د.م.أ

وكالة/  الكلٌة عمٌد                                                      الطلبة لشؤون العمٌد معاون                                                                     التسجٌل مدٌر      



سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

2013 / 73.6342012الدور االولذكرعراقيةابراهٌم احمد مهدي محمدالفيزياءالتربية ابن الهيثم34

2013 / 73.2932012الدور االولانثىعراقيةهدى فاضل حسٌن ٌصغالفيزياءالتربية ابن الهيثم35

2013 / 73.2322012الدور االولذكرعراقيةمحمد حسن علً اكبر كاظمالفيزياءالتربية ابن الهيثم36

2013 / 73.0572012الدور االولانثىعراقيةرند حسٌن علً حسٌنالفيزياءالتربية ابن الهيثم37

2013 / 73.0182012الدور االولانثىعراقيةزٌنب ٌعقوب صفر علًالفيزياءالتربية ابن الهيثم38

2013 / 72.8812012الدور االولانثىعراقيةفرح قٌس ابراهٌم احمدالفيزياءالتربية ابن الهيثم39

2013 / 72.5352012الدور االولذكرعراقيةٌوسف حسن كرٌم مهديالفيزياءالتربية ابن الهيثم40

2013 / 72.222012الدور االولانثىعراقيةنور عبد السالم ابراهٌم خضٌرالفيزياءالتربية ابن الهيثم41

2013 / 71.9962012الدور االولانثىعراقيةشهد حقً اسماعٌل جاسمالفيزياءالتربية ابن الهيثم42

2013 / 71.7582012الدور االولانثىعراقيةمرٌم سعد حسٌن علوانالفيزياءالتربية ابن الهيثم43

2013 / 71.6342012الدور االولذكرعراقيةمصطفى عبد الجلٌل رحٌم عبودالفيزياءالتربية ابن الهيثم44

الهيثم ابن التربية كلية

التسجيل/  الصباحية الدراسة

2013 / 2012نموذج استمار ة خرٌجً الدراسة الصباحٌة للعام 

: االمتحانٌة اللجنة اعضاء وتوقٌع اسماء

ثجٌل النبً عبد محمد.د.م.أ                            حمد طاهر                         رحٌمة محمد علً.د                     عباس عزٌز عالء.د                      مخٌبر فاضل احمد.د

الفٌزٌاء قسم رئٌس                                    عضو                                عضو                                      عضو                                     عضو        

علً فهد خالد.د.م.أ                                                           حسن احمد حسن.د.م.أ                                                                 حسٌن عرفان احسان.د.م.أ

وكالة/  الكلٌة عمٌد                                                      الطلبة لشؤون العمٌد معاون                                                                     التسجٌل مدٌر      



سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

2013 / 71.2632012الدور االولانثىعراقيةالنة علً حاتم لطٌفالفيزياءالتربية ابن الهيثم45

2013 / 71.1882012الدور االولانثىعراقيةمٌسون حسٌن حسن سالمالفيزياءالتربية ابن الهيثم46

2013 / 70.9152012الدور االولانثىعراقيةمٌس هاشم عباس  جاسمالفيزياءالتربية ابن الهيثم47

2013 / 70.5942012الدور االولانثىعراقيةارٌج راضً تالً راضًالفيزياءالتربية ابن الهيثم48

2013 / 70.4762012الدور االولانثىعراقيةاسٌل حٌدر قاسم  سلطانالفيزياءالتربية ابن الهيثم49

2013 / 70.2892012الدور االولانثىعراقيةهالة علً عبد الواحد علًالفيزياءالتربية ابن الهيثم50

2013 / 70.1552012الدور االولانثىعراقيةجوان اسماعٌل حسن عبد الحسٌنالفيزياءالتربية ابن الهيثم51

2013 / 69.8842012الدور االولانثىعراقيةاٌمان صبري جبر محٌبسالفيزياءالتربية ابن الهيثم52

2013 / 69.8052012الدور االولانثىعراقيةنور ماجد حمودي اسد هللاالفيزياءالتربية ابن الهيثم53

2013 / 69.6942012الدور االولانثىعراقيةنورا ثائر نعمة موسىالفيزياءالتربية ابن الهيثم54

2013 / 69.2482012الدور االولانثىعراقيةندى عدنان صبري صالحالفيزياءالتربية ابن الهيثم55

الهيثم ابن التربية كلية

التسجيل/  الصباحية الدراسة

2013 / 2012نموذج استمار ة خرٌجً الدراسة الصباحٌة للعام 

: االمتحانٌة اللجنة اعضاء وتوقٌع اسماء

ثجٌل النبً عبد محمد.د.م.أ                            حمد طاهر                         رحٌمة محمد علً.د                     عباس عزٌز عالء.د                      مخٌبر فاضل احمد.د

الفٌزٌاء قسم رئٌس                                    عضو                                عضو                                      عضو                                     عضو        

علً فهد خالد.د.م.أ                                                           حسن احمد حسن.د.م.أ                                                                 حسٌن عرفان احسان.د.م.أ

وكالة/  الكلٌة عمٌد                                                      الطلبة لشؤون العمٌد معاون                                                                     التسجٌل مدٌر      



سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

2013 / 67.8622012الدور االولذكرعراقيةلٌث حسٌن كشاش راضًالفيزياءالتربية ابن الهيثم56

2013 / 67.3652012الدور االولذكرعراقيةمهند صادق محمود احمدالفيزياءالتربية ابن الهيثم57

2013 / 67.3112012الدور االولانثىعراقيةاٌمان عبد الكرٌم فاضل جاسمالفيزياءالتربية ابن الهيثم58

2013 / 67.2452012الدور االولانثىعراقيةمروة نجم عبدهللا محمدالفيزياءالتربية ابن الهيثم59

2013 / 67.1972012الدور االولانثىعراقيةنور باسم فرج ٌوسفالفيزياءالتربية ابن الهيثم60

2013 / 67.1352012الدور االولذكرعراقيةعمر حربً كاطع ٌونسالفيزياءالتربية ابن الهيثم61

2013 / 67.0782012الدور االولانثىعراقيةرؤى حسن فلٌح حسٌنالفيزياءالتربية ابن الهيثم62

2013 / 67.0662012الدور االولذكرعراقيةحسام نجم عبد هللا حسٌنالفيزياءالتربية ابن الهيثم63

2013 / 66.8442012الدور االولانثىعراقيةهند ٌعرب قحطان احمدالفيزياءالتربية ابن الهيثم64

2013 / 66.6362012الدور االولذكرعراقيةعقٌل لطٌف عودة خلفالفيزياءالتربية ابن الهيثم65

2013 / 66.5362012الدور االولانثىعراقيةهالة محمد عبد الواحد فرحانالفيزياءالتربية ابن الهيثم66

الهيثم ابن التربية كلية

التسجيل/  الصباحية الدراسة

2013 / 2012نموذج استمار ة خرٌجً الدراسة الصباحٌة للعام 

: االمتحانٌة اللجنة اعضاء وتوقٌع اسماء

ثجٌل النبً عبد محمد.د.م.أ                            حمد طاهر                         رحٌمة محمد علً.د                     عباس عزٌز عالء.د                      مخٌبر فاضل احمد.د

الفٌزٌاء قسم رئٌس                                    عضو                                عضو                                      عضو                                     عضو        

علً فهد خالد.د.م.أ                                                           حسن احمد حسن.د.م.أ                                                                 حسٌن عرفان احسان.د.م.أ

وكالة/  الكلٌة عمٌد                                                      الطلبة لشؤون العمٌد معاون                                                                     التسجٌل مدٌر      



سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

2013 / 66.1652012الدور االولانثىعراقيةزٌنب جواد محمد جاسمالفيزياءالتربية ابن الهيثم67

2013 / 65.8892012الدور االولذكرعراقيةمهدي خضر غالم محٌمٌدالفيزياءالتربية ابن الهيثم68

2013 / 65.832012الدور االولذكرعراقيةسفٌان خضٌر خلف ابراهٌمالفيزياءالتربية ابن الهيثم69

2013 / 65.1552012الدور االولانثىعراقيةهدى سلٌم بدران محمدالفيزياءالتربية ابن الهيثم70

2013 / 64.9462012الدور االولانثىعراقيةمروة شعالن مجٌد الشعالنالفيزياءالتربية ابن الهيثم71

2013 / 64.3752012الدور االولانثىعراقيةمنى نظام الدٌن نجم الدٌن محً الدٌنالفيزياءالتربية ابن الهيثم72

2013 / 63.8992012الدور االولذكرعراقيةسامر علً محمد محسنالفيزياءالتربية ابن الهيثم73

2013 / 63.342012الدور االولذكرعراقيةانور صباح ناصر فرجالفيزياءالتربية ابن الهيثم74

2013 / 60.5332012الدور االولذكرعراقيةاحمد جاسم محمد سعودالفيزياءالتربية ابن الهيثم75

2013 / 59.6562012الدور االولانثىعراقيةرٌام عبد الرزاق خطاب كاملالفيزياءالتربية ابن الهيثم76

2013 / 58.0182012الدور االولذكرعراقيةعلً ماجد حٌدر راضًالفيزياءالتربية ابن الهيثم77

2013 / 56.0232012الدور االولذكرعراقيةمثنى عكاب خالد مخلفالفيزياءالتربية ابن الهيثم78

2013 / 2012نموذج استمار ة خرٌجً الدراسة الصباحٌة للعام 

: االمتحانٌة اللجنة اعضاء وتوقٌع اسماء

ثجٌل النبً عبد محمد.د.م.أ                            حمد طاهر                         رحٌمة محمد علً.د                     عباس عزٌز عالء.د                      مخٌبر فاضل احمد.د

الفٌزٌاء قسم رئٌس                                    عضو                                عضو                                      عضو                                     عضو        

علً فهد خالد.د.م.أ                                                           حسن احمد حسن.د.م.أ                                                                 حسٌن عرفان احسان.د.م.أ

وكالة/  الكلٌة عمٌد                                                      الطلبة لشؤون العمٌد معاون                                                                     التسجٌل مدٌر      

الهيثم ابن التربية كلية

التسجيل/  الصباحية الدراسة


