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٢٠٠٢/٢٠٠١ خريجي كلية التربية إبن الھيثم ـ الدراسة المسائية للعام الدراسي

التقديرسنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فيه الخريجالجنسالجنسية إسم الخريج القسم الكلية الجامعةت
ًجيد جدا87.6572002/2001األولذكرعراقيةزين العابدين عبد الصمد رشيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد1
ًجيد جدا83.5272002/2001األولأنثىعراقيةضحى عبد هللا حميدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد2
جيد77.1092002/2001األولذكرعراقيةأحمد ياسين طهحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد3
جيد76.8592002/2001األولأنثىعراقيةشيماء محمد عبد المجيد إبراھيم الدوريحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد4
جيد74.9932002/2001األولذكرعراقيةباسم جبارة شخيرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد5
جيد73.6172002/2001األولأنثىعراقيةسنان غانم مخورحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد6
جيد73.5412002/2001األولأنثىعراقيةإبتسام ھادي عنبرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد7
جيد73.3162002/2001األولأنثىعراقيةميس عباس صالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد8
جيد72.9862002/2001األولذكرعراقيةعلي كاظم عيسىحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد9

جيد71.4672002/2001األولأنثىعراقيةمنى محمد كاظمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد10
جيد70.9192002/2001األولذكرعراقيةأحمد عبد الكريم خماس دلفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد11
جيد70.5142002/2001األولذكرعراقيةحيدر جعفر محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد12
جيد70.3612002/2001األولذكرعراقيةوسام عبد شكرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد13
جيد70.122002/2001األولأنثىعراقيةوسن وليد عبد اللطيفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد14
جيد70.0672002/2001األولأنثىعراقيةھدى عباس حسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد15
متوسط69.092002/2001األولذكرعراقيةعامر ممدوح ھاديحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد16
متوسط68.8492002/2001األولأنثىعراقيةإيناس حاتم محمودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد17
متوسط67.8362002/2001األولأنثىعراقيةإيناس قاسم حميدانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد18
متوسط67.742002/2001األولأنثىعراقيةسجى صباح سلمانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد19
متوسط67.5132002/2001األولذكرعراقيةعبد الحميد رشيد رشيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد20
متوسط67.0682002/2001األولذكرعراقيةعلي جعفر نصيفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد21
متوسط66.5882002/2001األولذكرعراقيةمحمد ماھر رشيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد22
متوسط66.0642002/2001األولذكرعراقيةزيد فاروق عبد هللاحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد23
متوسط65.5942002/2001األولأنثىعراقيةبان خالد محمودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد24
متوسط64.7512002/2001األولذكرعراقيةسيف إبراھيم مزعلحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد25
متوسط64.52002/2001الثانيذكرعراقيةباسم صالح الدين يوسفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد26
متوسط64.3572002/2001األولأنثىعراقيةعفاف إبراھيم محيحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد27
متوسط63.9282002/2001األولأنثىعراقيةليلى عبد الرضا حسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد28
متوسط63.8622002/2001األولذكرعراقيةعبد هللا حسين جبارحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد29
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متوسط63.4542002/2001األولذكرعراقيةمازن صبري عبد الكريمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد30
متوسط63.0992002/2001األولذكرعراقيةذو الفقار علي عباسحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد31
متوسط62.9822002/2001األولأنثىعراقيةصبا زكي إسماعيلحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد32
متوسط62.9792002/2001األولذكرعراقيةأثير عبد السادة علي محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد33
متوسط62.9522002/2001األولذكرعراقيةمحمد عامر محمودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد34
متوسط62.4182002/2001األولأنثىعراقيةنغم داود أحمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد35
متوسط62.3252002/2001األولذكرعراقيةحيدر عادل عبد الجبارحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد36
متوسط62.2772002/2001األولذكرعراقيةمازن طه عبد الحميدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد37
متوسط61.6922002/2001األولذكرعراقيةرياض مجبل ياسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد38
متوسط61.6072002/2001األولأنثىعراقيةجنان فاضل محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد39
متوسط61.5592002/2001األولذكرعراقيةأمجد عباس أحمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد40
متوسط61.4672002/2001الثانيذكرعراقيةعبد الكريم عباس مطلكحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد41
متوسط61.3822002/2001األولذكرعراقيةمحمد قاسم جوادحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد42
متوسط61.0852002/2001الثانيذكرعراقيةعصام مؤيد شاكر قاسم الحلوحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد43
متوسط60.8922002/2001األولذكرعراقيةغسان حسين مھديحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد44
متوسط60.7292002/2001األولأنثىعراقيةأ ُنــس شامل كامــلحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد45
متوسط60.6632002/2001الثانيأنثىعراقيةأنسام ناصر عبد الحسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد46
متوسط60.5412002/2001األولذكرعراقيةثامر سلمان إبراھيمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد47
متوسط60.5292002/2001األولذكرعراقيةھفال فائق حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد48
متوسط60.1852002/2001األولذكرعراقيةمشتاق خالد زعالحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد49
متوسط60.1342002/2001األولذكرعراقيةعبد المطلب عبد الزھرة شھدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد50
مقبول59.7952002/2001األولأنثىعراقيةخلود فالح كاظمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد51
مقبول59.6592002/2001األولذكرعراقيةخالد ثابت توماحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد52
مقبول59.5772002/2001الثانيذكرعراقيةحيدر محمد رشيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد53
مقبول59.1462002/2001األولذكرعراقيةعدي كريم حسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد54
مقبول58.4882002/2001الثانيذكرعراقيةعدنان محمد أمين حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد55
مقبول58.4332002/2001الثانيأنثىعراقيةفرح حسن فرھودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد56
مقبول58.2662002/2001الثانيذكرعراقيةعدي إبراھيم عبد هللاحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد57
مقبول58.2622002/2001الثانيذكرعراقيةعبد الھادي محمد ريحانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد58
مقبول58.2572002/2001األولذكرعراقيةمثنى ھاشم عبدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد59
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مقبول58.1262002/2001الثانيذكرعراقيةعبد الكريم طه حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد60
مقبول58.0262002/2001الثانيذكرعراقيةباسم ساجر مھديحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد61
مقبول57.8612002/2001األولأنثىعراقيةياسمين ساطع عزتحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد62
مقبول57.5312002/2001الثانيذكرعراقيةعثمان علي محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد63
مقبول57.532002/2001الثانيذكرعراقيةمرتضى عبد السادة جاسم حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد64
مقبول57.2562002/2001األولذكرعراقيةأحمد إبراھيم أحمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد65
مقبول57.2092002/2001الثانيذكرعراقيةمناف عبد الملك سطمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد66
مقبول53.6572002/2001الثانيذكرفلسطينيمحمد صالح محمد أحمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد67
جيد75.8442002/2001األولأنثىعراقيةإنتخاب حميد عبدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد68
جيد75.5742002/2001األولذكرعراقيةأسعد محمد نصير الدينعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد69
جيد75.052002/2001األولذكرعراقيةمعاذ موفق محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد70
جيد74.3352002/2001األولذكرعراقيةحسن عبد الرزاق عليعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد71
جيد72.1992002/2001األولذكرعراقيةيونس عبد الغني مجباسعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد72
جيد71.9162002/2001األولأنثىعراقيةمالك صالح حسينعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد73
جيد70.7942002/2001األولأنثىعراقيةبان ستار عليعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد74
جيد70.442002/2001األولأنثىعراقيةباسمة محمد رضاعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد75
متوسط65.6352002/2001األولذكرعراقيةمحمود عطا هللا سحابعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد76
متوسط65.4512002/2001األولأنثىعراقيةفرح سمير ھاشمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد77
متوسط63.6162002/2001األولذكرعراقيةعلي داود سلمانعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد78
متوسط62.9752002/2001األولذكرعراقيةصيھود جاسم محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد79
متوسط62.6422002/2001األولذكرعراقيةمحمد سمير صالحعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد80
متوسط61.8762002/2001األولأنثىعراقيةأميرة عبد علي حسنعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد81
متوسط61.6442002/2001األولذكرعراقيةعلي مرتضى حسنعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد82
متوسط61.5462002/2001األولأنثىعراقيةأمل سعود عبد العزيزعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد83
متوسط61.4272002/2001األولأنثىعراقيةقادسية عبد األمير كريمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد84
متوسط61.3562002/2001األولأنثىعراقيةآالء سعد حسنعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد85
متوسط61.0182002/2001األولأنثىعراقيةفاتن عبد األمير سلمانعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد86
متوسط60.7512002/2001األولأنثىعراقيةرغد سمير خضرعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد87
متوسط60.6992002/2001األولأنثىعراقيةثريا رفعت سرحتعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد88
متوسط60.1812002/2001األولأنثىعراقيةنادية جبار محسنعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد89
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مقبول59.9312002/2001األولذكرعراقيةأحمد صباح سلمانعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد90
مقبول57.5842002/2001األولأنثىعراقيةسماح نمارق إسماعيلعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد91
مقبول57.3942002/2001األولأنثىعراقيةإيمان ياسين طهعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد92
مقبول57.3622002/2001األولأنثىعراقيةإسراء خضير عباسعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد93
مقبول56.662002/2001األولأنثىعراقيةنور مصطفى كمالعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد94
مقبول56.432002/2001األولذكرعراقيةعمار سالم سلمانعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد95
مقبول55.662002/2001األولذكرعراقيةعلي عبد األمير مھديعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد96
مقبول55.312002/2001األولذكرعراقيةأحمد شاكر لفتةعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد97
مقبول54.4412002/2001األولأنثىعراقيةإبتھال خليل باقرعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد98
مقبول53.5762002/2001األولذكرعراقيةھيثم عادل شاكرعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد99

متوسط61.8212002/2001الثانيذكرعراقيةكھالن جاسم حمادةعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد100
مقبول59.2592002/2001الثانيأنثىعراقيةرغد حسن عبد األميرعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد101
مقبول58.6262002/2001الثانيذكرعراقيةسعد كامل عبودعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد102
مقبول58.2882002/2001الثانيذكرعراقيةنصير حسين نجمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد103
مقبول57.8692002/2001الثانيذكرعراقيةحيدر مھدي كنبرعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد104
مقبول57.8632002/2001الثانيأنثىعراقيةشيالن إسماعيل محمودعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد105
مقبول57.5072002/2001الثانيذكرعراقيةعلي خضر جاسم محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد106
مقبول57.2472002/2001الثانيأنثىعراقيةمھا قصي إبراھيمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد107
مقبول56.8942002/2001الثانيأنثىعراقيةفاطمة محمد أمين عبد هللاعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد108
مقبول56.1362002/2001الثانيذكرعراقيةطاھر منغر عنادعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد109
مقبول56.0972002/2001الثانيأنثىعراقيةإبتسام فاھم ھاديعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد110
مقبول56.0672002/2001الثانيأنثىعراقيةمنار قاسم محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد111
مقبول55.8282002/2001الثانيأنثىعراقيةوفاء عبد الحسين حمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد112
مقبول55.6652002/2001الثانيأنثىعراقيةزھراء عبد األمير محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد113
مقبول55.6422002/2001الثانيذكرعراقيةحيدر يبر لفتهعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد114
مقبول55.622002/2001الثانيذكرعراقيةحارث قاسم مھديعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد115
مقبول55.5432002/2001الثانيذكرعراقيةأحمد حامد فالحعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد116
مقبول54.6442002/2001الثانيذكرعراقيةحيدر كريم ھاديعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد117
مقبول54.5342002/2001الثانيذكرعراقيةإياد كريم أحمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد118
مقبول54.3642002/2001الثانيذكرعراقيةأحمد عباس عبد ناھيعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد119
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