
كلٌة التربٌة ابن الهٌثم 

التسجٌل /الدراسات الصباحٌة 

سنة التخرجالمعدل الدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسم الكلٌةت
2012-88.3202013االولذكرعراقٌةظايس احًد حًٕد عٍفاٌ علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم1

2012-88.2982013االولذكرعراقٌةهاشم عبد هللا محمد سمٌرعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم2

2012-87.1062013االولانثىعراقٌةهاجر ٌاس خضٌر عباس علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم3

2012-85.9652013االولانثىعراقٌةهدى نضال الدٌن طلعت احمدشوكتعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم4

2012-84.6822013االولانثىعراقٌةهاله حسٌن عاٌز ثائر علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم5

2012-84.3332013االولذكرعراقٌة حسن خلف محمودعثًاٌعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم6

2012-82.0122013االولانثىعراقٌةاتتٓال حٍدز حعٍٍ عثدانحًٍدعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم7

2012-81.7112013االولذكرعراقٌةايٍس حعٍٍ عثد زظٕلعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم8

2012-80.7502013االولانثىعراقٌةزشا يحًد خٍس احًد عهً علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم9

2012-80.5932013االولانثىعراقٌةيسٌى يحًٕد عًساٌ حعٍٍ علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم10

2012-80.0822013االولانثىعراقٌةنٍصا انعٍد احًد انشستًٍُ علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم11

2012-78.2152013االولذكرعراقٌةعهً جًعح ْاشى حعٍٍعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم12

2012-77.7022013االولذكرعراقٌةصانح يٓدي يحًد عثد هللا علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم13

2012-76.8022013االولذكرعراقٌةظالو عادل شفاتً عثاض علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم14

2012-76.7842013االولانثىعراقٌةصفا عثدانعتاز شٓاب احًدعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم15

2012-76.5702013االولانثىعراقٌةظازج ثايس عثد ثايسعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم16

2012-76.2472013االولانثىعراقٌةزغد عثد انعتاز عصٌص عثدعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم17

2012-75.9762013االولانثىعراقٌةدعاء عثد انًجٍد عثد انسشاق عٕادعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم18

2012-75.5652013االولذكرعراقٌةكساز َٕزي تقً ذٌَٕ علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم19

2012-75.4902013االولانثىعراقٌةصاتسٌٍ فٍصم حعٍٍ يُصٕزعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم20

2012-73.6572013االولذكرعراقٌةيحًٕد عثد انجثاز عثاض شٌداٌعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم21

2012-73.1942013االولانثىعراقٌةيُى يحًد عثٕد ْهٍم علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم22

2012-72.9402013االولانثىعراقٌةعرزاء عثاض شاٌس صثس علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم23

2012-72.7312013االولانثىعراقٌةشيٍ عهً كسٌى جعفسعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم24

2012-72.5392013االولانثىعراقٌةظازِ كاظى ٔانً تشٍس علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم25

اسماء و توقٌع اعضاء اللجنة االمتحانٌة

امنة عبد الرزاق.متٍداء جعفس صادق .و

      

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

     عمٌد الكلٌة                            معاون العمٌد لشؤون الطلبة        مدٌر التسجٌل



كلٌة التربٌة ابن الهٌثم 

التسجٌل /الدراسات الصباحٌة 

سنة التخرجالمعدل الدور الذي تخرج منهالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسم الكلٌةت
2012-71.7382013االولذكرعراقٌةعثاض صادق حعٍٍ اتساٍْى علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم26

2012-70.5692013االولانثىعراقٌةتاٌ ظفٍس خهف حًد علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم27

2012-70.4902013االولذكرعراقٌةنٍث شٓاب احًد عهٕاٌ علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم28

2012-70.2942013االولانثىعراقٌةشٓة عثاض حًٍد يٓديعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم29

2012-69.0442013االولانثىعراقٌةيسٔج يحًد شاكس ْاشى علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم30

2012-68.6282013االولانثىعراقٌةَٕز عثد االيٍس حعٌٕ عهً علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم31

2012-68.4222013االولانثىعراقٌةشٌُّ يٓدي نطٍف حًد علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم32

2012-68.0932013االولانثىعراقٌةظانً ظعد حعٍ حعٍٍ علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم33

2012-68.0812013االولانثىعراقٌةهدى كرٌم حسٌن عبد السٌدعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم34

2012-67.7072013االولانثىعراقٌةحٍٍُ اتساٍْى خضٍسعثد انعثاض علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم35

2012-67.6852013االولذكرعراقٌةاشسف احًد فاضم كاظىعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم36

2012-67.5632013االولذكرعراقٌةذٔانفقاز عهً زحٍى جثازعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم37

2012-66.9672013االولانثىعراقٌةحٍٍُ ظعد جعفس الشوعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم38

2012-66.8572013االولانثىعراقٌةزغد عازف حعٍ خضس علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم39

2012-66.0912013االولذكرعراقٌةيصطفى عثد انسحٍى شاكس زحٍى علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم40

2012-65.0152013االولذكرعراقٌةعًاد يؤَط حعٍ يطهك علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم41

2012-64.9852013االولذكرعراقٌةاكسو طّ احًد ذٌابعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم42

2012-64.8902013االولانثىعراقٌةغفساٌ فاضم فسحاٌ صانح علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم43

2012-64.4202013االولانثىعراقٌةفاتٍ فانح حعٍ عثاض  علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم44

2012-62.6992013االولذكرعراقٌةعهً اشْس شاكس ظهٕيًعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم45

2012-62.4522013االولذكرعراقٌةيصطفى عثد انسشاق زاضً حعٍ علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم46

2012-62.3122013االولذكرعراقٌةيٕظى عثاض فسج حعاٌ علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم47

2012-61.9912013االولانثىعراقٌةَٕز حعٍٍ عهً حعٍٍ علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم48

2012-61.7842013االولذكرعراقٌةعهً زعد عثدانًٓدي كسٌى علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم49

2012-61.5092013االولانثىعراقٌةَٕز صائة يحعٍ ظثععلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم50

اسماء و توقٌع اعضاء اللجنة االمتحانٌة

امنة عبد الرزاق.متٍداء جعفس صادق .و

      

خالد علً الفهد.د.م.أحسن احمد حسن.د.م.                              أاحسان عرفان حسٌن. د.م.     أ
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2012-60.3882013االولذكرعراقٌةيحًد جثاز حاجى ظهطاٌ علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم51

2012-60.2712013االولذكرعراقٌةعهً كاظى يحًد زحًّ علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم52

2012-59.8832013االولذكرعراقٌةيصطفى ٌَٕط يُصٕز حعٍٍعلوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم53

2012-58.2542013االولانثىعراقٌةاٌح  ظعد  حًٕدي زيضاٌ  علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم54

2012-58.2262013االولذكرعراقٌةيُٓد فهٍح يكطٕف كًس علوم الحاسباتالتربٌة  للعلوم الصرفة ابن الهٌثم55

اسماء و توقٌع اعضاء اللجنة االمتحانٌة

امنة عبد الرزاق.متٍداء جعفس صادق .و

      

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

     عمٌد الكلٌة                            معاون العمٌد لشؤون الطلبة        مدٌر التسجٌل


