
سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

2013 / 66.2952012الدور الثانًانثىعراقٌةسمر احمد خلف عبدالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم1

2013 / 65.7682012الدور الثانًانثىعراقٌةدالٌا حافظ خنجر حسٌنالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم2

2013 / 63.5712012الدور الثانًانثىعراقٌةاسراء فائز ابراهٌم علًالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم3

2013 / 63.2872012الدور الثانًانثىعراقٌةمنتهى عبد جساس جبارةالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم4

2013 / 60.6132012الدور الثانًانثىعراقٌةشهد سامً ثابت حمدالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم5

2013 / 60.1912012الدور الثانًانثىعراقٌةعذراء حسٌن عطشان ضٌدانالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم6

2013 / 58.4262012الدور الثانًانثىعراقٌةزهراء سعد حاجم فرجالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم7

2013 / 57.3232012الدور الثانًانثىعراقٌةرٌام خلٌل ابراهٌم اسماعٌلالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم8

2013 / 57.3182012الدور الثانًانثىعراقٌةاٌات جواد غازي محمودالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم9

2013 / 57.3062012الدور الثانًذكرعراقٌةعباس شحاذة مبدر حسٌنالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم10

2013 / 57.1882012الدور الثانًذكرعراقٌةمصطفى ماجد صاحب حسنالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم11

الهٌثم ابن التربٌة كلٌة

التسجٌل/  المسائٌة الدراسة

2013 / 2012نموذج استمارة خرٌجً الدراسة المسائٌة 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 / 57.0012012الدور الثانًذكرعراقٌةعلً عباس ناصر عبد الحسٌنالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم12

2013 / 56.8572012الدور الثانًذكرعراقٌةجمال عامر كاظم هٌديالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم13

2013 / 56.7772012الدور الثانًذكرعراقٌةٌاسر عبد علً حسون حسنالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم14

2013 / 56.3012012الدور الثانًانثىعراقٌةمروة نجاح عبد الزهرة علًالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم15

2013 / 56.0922012الدور الثانًذكرعراقٌةفرقد اسماعٌل جعفر حسنالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم16

2013 / 56.0292012الدور الثانًانثىعراقٌةرسل علً احمد مخلفالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم17

2013 / 54.5012012الدور الثانًذكرعراقٌةطه حسن عبد هللا رداسالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم18

2013 / 52.8572012الدور الثانًذكرعراقٌةمحمد احمد عبد صالحالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم19

: 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      

الهٌثم ابن التربٌة كلٌة

التسجٌل/  المسائٌة الدراسة

2013 / 2012نموذج استمارة خرٌجً الدراسة المسائٌة للعام 


