
كلٌة التربٌة ابن الهٌثم 

التسجٌل /الدراسات المسائٌة 

سنة التخرجالمعدل الدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسم الكلٌةت
2012-95.0412013االولذكرعراقٌةعمر عبد الغفور جاسم محمد علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم1

2012-94.4862013االولذكرعراقٌةمحمد مجٌد رشٌد عٌاش علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم2

2012-91.1642013االولانثىعراقٌةنغم صفاء بهاء الدٌن اسماعٌلعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم3

2012-82.2242013االولذكرعراقٌةمصطفى حكمت احمد حمودي علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم4

2012-81.5352013االولانثىعراقٌةدموع سامً مكطوف عطٌةعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم5

2012-81.1172013االولانثىعراقٌةمٌدٌا نعمان صوالغ عبد الحمٌدعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم6

2012-80.9032013االولانثىعراقٌةفرح علً عودة جبرعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم7

2012-79.5242013االولذكرعراقٌةحٌدر علً جاسم علوانعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم8

2012-77.9742013االولذكرعراقٌةحٌدر حمٌد داخل ثابت علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم9

2012-76.3642013االولانثىعراقٌةنسرٌن علً عصواد حسٌن علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم10

2012-75.6042013االولانثىعراقٌةرغدة احمد حسٌن احمد العٌساويعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم11

2012-73.2112013االولذكرعراقٌةاحمد خضٌر عباس محمد علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم12

2012-73.0232013االولانثىعراقٌةزٌنب محمد خضٌر سالمعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم13

2012-72.4372013االولذكرعراقٌةاحمد محمد شابث مؤنس علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم14

2012-72.2202013االولذكرعراقٌةعمر محمد قاسم صالح علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم15

2012-72.0972013االولانثىعراقٌةسارة مصطفى سعدون مصطفى علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم16

2012-71.7462013االولذكرعراقٌةرائد ممتاز علً مجٌدعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم17

2012-70.8302013االولانثىعراقٌةشهد محمد سالم مٌدانعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم18

2012-70.7512013االولانثىعراقٌةنور كٌالن سعٌد شاكر علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم19

2012-70.1242013االولانثىعراقٌةحنٌن علً سامً عباس علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم20

2012-69.8572013االولذكرعراقٌةاثٌر ولٌد محسن علوان علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم21

2012-69.6162013االولانثىعراقٌةاٌالف حسن عبد عٌدان علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم22

2012-67.3672013االولانثىعراقٌةحنان عقٌل عبد عبود علً علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم23

2012-66.8342013االولانثىعراقٌةبان فرحان غفوري محمد علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم24

2012-66.6702013االولانثىعراقٌةسارة كاظم جبارة خلفعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم25

اسماء و توقٌع اعضاء اللجنة االمتحانٌة

امنة عبد الرزاق.مبيداء جعفر صادق .م

      

خالد علً الفهد.د.م.أحسن احمد حسن.د.م.                              أاحسان عرفان حسٌن. د.م.     أ
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كلٌة التربٌة ابن الهٌثم 

التسجٌل /الدراسات المسائٌة 

سنة التخرجالمعدل الدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسم الكلٌةت
2012-66.1892013االولانثىعراقٌةسجى كمال ابراهٌم محمدعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم26

2012-66.0742013االولانثىعراقٌةنور مازن حسونً واديعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم27

2012-65.9842013االولذكرعراقٌةاحمد عبد الحسٌن سلمان علً علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم28

2012-65.6872013االولانثىعراقٌةامال محمود محمد جاسم علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم29

2012-65.6522013االولانثىعراقٌةاستبرق صالح مهدي مجٌد علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم30

2012-65.3342013االولانثىعراقٌةمروة عبد االمٌر كشٌش شمخًعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم31

2012-65.0882013االولانثىعراقٌةرقٌة صالح مهدي حسٌن علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم32

2012-64.9582013االولذكرعراقٌةعمر مجبل حماد عوادعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم33

2012-62.4872013االولذكرعراقٌةمحمد جواد كردي حسٌن علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم34

2012-62.1642013االولذكرعراقٌةحٌدر علً خضر عباس علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم35

2012-61.8322013االولذكرعراقٌةاسامة فاضل عبٌد جاسم علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم36

2012-61.5452013االولذكرعراقٌةفاروق اسعد خالد محمودعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم37

2012-61.3622013االولذكرعراقٌةمحمد حسٌن ادٌب فائق  علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم38

2012-61.1632013االولانثىعراقٌةثرى حمٌد احمد علًعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم39

2012-61.1612013االولانثىعراقٌةمها احمد مدحت عبد اللطٌف علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم40

2012-60.4562013االولذكرعراقٌةعلً محمود عبد الجبار محمودعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم41

2012-60.3812013االولانثىعراقٌةسرى عباس ابراهٌم عبود الجبوريعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم42

2012-59.3662013االولانثىعراقٌةمروة حامد شاكر حسٌنعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم43

2012-58.8052013االولذكرعراقٌةلٌث غضبان مصطاف منهل علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم44

2012-58.3512013االولذكرعراقٌةمحمد عمار صلبوخ درعمعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم45

2012-57.6002013االولانثىعراقٌةهبة فائق عبد الجبار جمعة علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم46

2012-57.4842013االولانثىعراقٌةاٌناس جبار كاظم سنٌد علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم47

2012-56.6982013االولذكرعراقٌةحمزة تحسٌن صادق حسٌنعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم48

2012-56.0322013االولانثىعراقٌةانس عصام حمٌد نشات اسماعٌل علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم49

اسماء و توقٌع اعضاء اللجنة االمتحانٌة

امنة عبد الرزاق.مبيداء جعفر صادق .م

      

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

     عمٌد الكلٌة                            معاون العمٌد لشؤون الطلبة        مدٌر التسجٌل


