
سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةت

2013 / 90.8482012الدور االولانثىعراقٌةخولة حسٌن عاٌز ثائرالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم1

2013 / 82.1682012الدور االولذكرعراقٌةامجد عبد الحمٌد سلمان شعبانالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم2

2013 / 79.7752012الدور االولذكرعراقٌةعلً محمد كرٌم كاظمالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم3

2013 / 77.5162012الدور االولذكرعراقٌةمصطفى اسعد جواد ابراهٌمالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم4

2013 / 74.4562012الدور االولذكرعراقٌةعلً هاشم خضر صالحالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم5

2013 / 71.8822012الدور االولذكرعراقٌةولٌد خالد ابراهٌم ٌاسٌنالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم6

2013 / 70.42012الدور االولذكرعراقٌةجواد كاظم مجٌد فارسالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم7

2013 / 70.3522012الدور االولذكرعراقٌةمنتظر عبد الرزاق عبد الصاحب حسنالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم8

2013 / 68.6372012الدور االولذكرعراقٌةفادي حنون غمٌس كرٌمالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم9

2013 / 67.1982012الدور االولذكرعراقٌةمروان عبد الناصر خضٌر حموديالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم10

2013 / 67.1532012الدور االولذكرعراقٌةعلً باسم محمد خضٌرالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم11

الهٌثم ابن التربٌة كلٌة

التسجٌل/  المسائٌة الدراسة

2013 / 2012نموذج استمار ة 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 / 66.9992012الدور االولانثىعراقٌةتغرٌد احمد عبد الرزاق حلمًالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم12

2013 / 66.2082012الدور االولذكرعراقٌةمحمد مصطفى حسن علًالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم13

2013 / 66.1172012الدور االولانثىعراقٌةمروة داود اسماعٌل جوادالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم14

2013 / 65.952012الدور االولانثىعراقٌةفرح رعد احمد عوٌدالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم15

2013 / 65.7322012الدور االولانثىعراقٌةشٌماء شهاب احمد حسٌنالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم16

2013 / 64.7012012الدور االولذكرعراقٌةحٌدر قاسم جبر حسنالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم17

2013 / 64.5072012الدور االولانثىعراقٌةدعاء عبد الحسٌن محمد رضاالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم18

2013 / 63.4942012الدور االولذكرعراقٌةعبد الرزاق عبد القادر ٌوسف عبد الكاظمالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم19

2013 / 63.2772012الدور االولانثىعراقٌةاالء محمد نحو طرادالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم20

2013 / 62.5492012الدور االولذكرعراقٌةعلً وهاب عبٌد جاسمالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم21

2013 / 61.6062012الدور االولذكرعراقٌةمحمد احمد محمد عطٌويالفٌزٌاءالتربٌة ابن الهٌثم22

2013 / 2012نموذج استمار ة 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      

الهٌثم ابن التربٌة كلٌة

التسجٌل/  المسائٌة الدراسة


