
  الدراسات المسائية ـ التسجيل

سنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فيه الخريجالجنسالجنسية إسم الخريج القسم الكلية الجامعةت
 90.4012000/2001األولذكرعرقيهمحمد عباس رضاالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد1
 86.72000/2001األولأنثىعراقيةإقبال عبد الباقي محمدالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد2
 85.1382000/2001األولذكرعراقيةسالم شاكر كتابالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد3
 80.0992000/2001األولأنثىعراقيةذكرى كمال محمدالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد4
 78.3752000/2001األولأنثىعراقيةإيمان حسين صالحالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد5
 73.6912000/2001األولذكرعراقيهعمر ھشام رشيدالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد6
 72.8442000/2001األولذكرعراقيةعبد الغني محموجنزيلالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد7
 72.4872000/2001األولأنثىعراقيشذى كريم حسونالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد8
 72.0092000/2001األولذكرعراقيةحيدر محمد حسنالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد9

 71.8382000/2001األولأنثىعراقيةلقاء ناثر عبد الكريمالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد10
 69.1112000/2001األولأنثىعراقيةأحمد علي محمد أمينالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد11
 68.9922000/2001األولذكرفلسطينيمحمد عاطف محمد سعيدالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد12
 68.122000/2001األولأنثىعراقيةأيسر ماھر حسنالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد13
 68.0552000/2001األولذكرعراقيةخالد كاظم جبارالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد14
 67.0692000/2001األولأنثىعراقيهزينب محسن رشيدالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد15
 66.8962000/2001األولذكرعراقيةإياد حسن عذابالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد16
 66.6632000/2001األولذكرعراقيةمھند إبراھيم صبارالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد17
 66.3562000/2001األولذكرعراقيةأمين قاسم معكوطالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد18
 65.6922000/2001األولأنثىعراقيةإتحاد سعيد عبدالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد19
 65.2352000/2001األولذكرعراقيهسمير حسن محمدالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد20
 64.6992000/2001األولأنثىعراقيةشھرزاد صبار جعازالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد21
 63.6522000/2001األولذكرعراقيةشاكر خليل إبراھيمالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد22
 62.6692000/2001األولأنثىعراقيةرنا لؤي كاملالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد23
 62.5192000/2001األولذكرعراقيةآوس فھد عليالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد24
 61.7052000/2001األولذكرعراقيةھيثم عبد المحسن عزاويالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد25
 61.3592000/2001األولذكرعراقيةسعد جمال عبد اللطيفالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد26
 60.5282000/2001األولذكرفلسطينيأحمد محمود مصطفىالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد27
 60.4142000/2001األولذكرعراقيةعلي شھاب أحمدالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد28
 60.2552000/2001األولأنثىعراقيةلمياء مسافر محمدالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد29
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 60.1232000/2001األولأنثىعراقيةمناھل موسى أيوبالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد30
 59.9012000/2001األولذكرعراقيةإحسان جعفر مصطفىالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد31
 59.8672000/2001األولذكرعراقيةعادل نوري عبد القادرالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد32
 59.7122000/2001األولذكرعراقيةأحمد صبحي مھديالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد33
 59.3092000/2001األولذكرعراقيةجاسم محمد عطيةالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد34
 59.1922000/2001األولذكرفلسطينيةمحمد سمير محمد مطلقالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد35
 59.1242000/2001األولذكرعراقيهحيدر فاضل سواديالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد36
 58.9272000/2001األولذكرعراقيةمحسن شھد مفتن محمدالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد37
 58.2652000/2001األولذكرعراقيةكاظم حمزة معارج الحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد38
 57.1042000/2001األولذكرعراقيةصھيب مؤيد ثابتالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد39
 60.1262000/2001الثانيذكرعراقيةديار محمد توفيقالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد40
 58.6082000/2001الثانيذكرعراقيةيحيى عبد الكاظم مجيدالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد41
 57.2832000/2001الثانيذكرعراقيهمؤيد خلف عودةالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد42
 57.1512000/2001الثانيانثىعراقيهسھاد محسن خسافالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد43
 56.1262000/2001الثانيذكرعراقيةفراس ضياء ھاديالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد44
 55.6292000/2001الثانيذكرعراقيعدي محمد جمعةالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد45
 55.192000/2001الثانيذكرعراقيةحكيم سھيل عوادالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد46
 54.362000/2001الثانيأنثىعراقيةآالء فيصل عجيلالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد47
 87.2552000/2001األولأنثىعراقيةساجدة عباس حسينعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد48
 82.4762000/2001األولذكرعراقيةعلي نزار ياسينعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد49
 78.8722000/2001األولأنثىعراقيةفرح حسين مرتضىعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد50
 74.6822000/2001األولأنثىعراقيشيماء باسم محمدعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد51
 71.2872000/2001األولذكرعراقيةوشاح منير صالحعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد52
 70.142000/2001األولأنثىعراقيةصبا طارق طه عبد الكريمعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد53
 68.0492000/2001األولأنثىعراقيعروبة عبد اإلله عبد العزيزعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد54
 67.1122000/2001األولأنثىعراقيةشھالء حسن أحمدعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد55
 64.0482000/2001األولأنثىعراقيةإسراء نعمان يحيىعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد56
 62.7972000/2001األولأنثىعراقيةدعاء ھادي عبدعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد57
 62.5832000/2001األولأنثىعراقيهميسم عامر ناجيعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد58
 62.3272000/2001األولأنثىعراقيةزينة صباح عباسعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد59



  الدراسات المسائية ـ التسجيل

٢٠٠١/٢٠٠٠ خريجي كلية التربية إبن الھيثم ـ الدراسة المسائية للعام الدراسي
سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فيه الخريجالجنسالجنسية إسم الخريجالقسمالكليةالجامعةت
 61.3292000/2001األولأنثىعراقيةإستبرق أحمد خضيرعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد60
 61.0372000/2001األولذكرعراقيةوسن حسين علوانعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد61
 60.282000/2001األولأنثىعراقيةشيماء جواد عباسعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد62
 59.4242000/2001األولأنثىعراقيةھدى درويش حموديعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد63
 59.1062000/2001األولذكرعراقيةأحمد صبري جمالعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد64
 57.7062000/2001األولذكرعراقيةعبد الكريم إبراھيم حسنعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد65
 57.772000/2001الثانيأنثىعراقيةسند خالد عبد الفتاحعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد66
 57.0862000/2001الثانيأنثىعراقيةفرح ممتاز داودعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد67
 55.5752000/2001الثانيأنثىعراقيةشذى طارق فياضعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد68
 55.542000/2001الثانيذكرعراقيعمار جواد جاسمعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد69
 54.8562000/2001الثانيذكرعراقيهأحمد عبد الرحمن أحمدعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد70
 54.7642000/2001الثانيذكرعراقيةأحمد حسن حمدعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد71
 54.5452000/2001الثانيانثىعراقيهِســالف عالء الدين موســىعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد72
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