
سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرجة منهالجنسالجنسيةاسم الطالب الرباعيالقسمالكليةت

2013 / 63.8062012الدّر الثاًًذكرعراقٍةًْفل هذود فائس عثدهللا عثد الوجٍدالرياضياتتربية ابن الهيثم1

2013 / 63.0132012الدّر الثاًًذكرعراقٍةهذود قاضن خالد هذودلرياضياتتربية ابن الهيثم2

2013 / 62.782012الدّر الثاًًذكرعراقٍةاتراٍُن ضعد خلٍل اتراٍُنلرياضياتتربية ابن الهيثم3

2013 / 62.7142012الدّر الثاًًاًثىعراقٍةأًْار هصطفى فٌر رتٍعلرياضياتتربية ابن الهيثم4

2013 / 61.7352012الدّر الثاًًاًثىعراقٍةصفا تالضن عطٍَ فرداىالرياضياتتربية ابن الهيثم5

2013 / 60.9592012الدّر الثاًًذكرعراقٍةهذود خوٍص إتراٍُن خوٍصلرياضياتتربية ابن الهيثم6

2013 / 59.5732012الدّر الثاًًاًثىعراقٍةًْر عدًاى عثاش دثٍةلرياضياتتربية ابن الهيثم7

2013 / 59.0822012الدّر الثاًًذكرعراقٍةعلً دطٍي رهسي فرُْدالرياضياتتربية ابن الهيثم8

2013 / 58.6112012الدّر الثاًًاًثىعراقٍةرشا صثار زاهل زغٍرلرياضياتتربية ابن الهيثم9

2013 / 58.4512012الدّر الثاًًذكرعراقٍةلٍث فالح هذود صالخلرياضياتتربية ابن الهيثم10

2013 / 58.1642012الدّر الثاًًاًثىعراقٍةضوٍراى ًجن عثد هللا دطٍيالرياضياتتربية ابن الهيثم11

2013 / 57.3482012الدّر الثاًًاًثىعراقٍةضالً هذود دطي عْدٍلرياضياتتربية ابن الهيثم12

2013 / 57.2862012الدّر الثاًًاًثىعراقٍةلٌدا أدود خلف هْضىلرياضياتتربية ابن الهيثم13

2013 / 56.872012الدّر الثاًًذكرعراقٍةعلً صالح عثد الُْاب عثد الرزاقالرياضياتتربية ابن الهيثم14

2013 / 56.7442012الدّر الثاًًذكرعراقٍةضاالر رعد دطٍي تاقرلرياضياتتربية ابن الهيثم15

2013 / 56.6152012الدّر الثاًًذكرعراقٍةعثاش دطٍي علً ضعٍدلرياضياتتربية ابن الهيثم16

2013 / 56.4532012الدّر الثاًًاًثىعراقٍةضجى ًجٍة هظِر دطيالرياضياتتربية ابن الهيثم17

2013 / 56.442012الدّر الثاًًاًثىعراقٍةٌُاء صثٍخ زرزّر دطيلرياضياتتربية ابن الهيثم18

2013 / 56.2792012الدّر الثاًًذكرعراقٍةهصطفى ضلواى علً اتراٍُنلرياضياتتربية ابن الهيثم19

2013 / 56.0432012الدّر الثاًًذكرعراقٍةأدود عثد االهٍر درتً هرهطالرياضياتتربية ابن الهيثم20

2013 / 55.7822012الدّر الثاًًذكرعراقٍةعور عواد الدٌي ٌذٍى هذودلرياضياتتربية ابن الهيثم21

2013 / 55.3962012الدّر الثاًًذكرعراقٍةكرار دٍدر دطي عثد الرضالرياضياتتربية ابن الهيثم22

2013 / 55.2242012الدّر الثاًًذكرعراقٍةخالد جوال هذود صالخالرياضياتتربية ابن الهيثم23

2013 / 54.9052012الدّر الثاًًذكرعراقٍةضعد عدًاى خضٍر عثاشلرياضياتتربية ابن الهيثم24

2013 / 54.6162012الدّر الثاًًاًثىعراقٍةاًتصار دوٍد هاجد اتراٍُنلرياضياتتربية ابن الهيثم25

2013 / 54.5282012الدّر الثاًًذكرعراقٍةعور ًسار ٌعقْب جوٍلالرياضياتتربية ابن الهيثم26

2013 / 54.2632012الدّر الثاًًذكرعراقٍةهذود ضوٍر عثدالقِار ضعْدلرياضياتتربية ابن الهيثم27

2013 / 53.3432012الدّر الثاًًاًثىعراقٍةّئام خالد ٌعقْب عٍطىلرياضياتتربية ابن الهيثم28

2013 / 52.5542012الدّر الثاًًذكرعراقٍةعلً دطٍي عثد علً جْادلرياضياتتربية ابن الهيثم29

:   أسماء وتواقيع أعضاء اللجنة االمتحانية 

وكالة/ معاون العميد لشؤون الطلبة                                                                                      عميد الكلية /                                                                   مدير التسجيل 

2012 / 2012نموذج استمارة خريجي الدراسة المسائية للعام 

كلية التربية ابن الهيثم 

التسجيل/ الدراسة المسائية 

رئيس قسم الرايضيات/ سلوى سلمان عبد .د.م.عضوا                              أ/ رنا نوري  .م.عضوا                                          م/ عادل عبد الكاظم .           م

خالد فِد علً. د.م.        ادطي ادود دطي                                                       .د.م.                   اادطاى عرفاى دطٍي.د.م.ا


