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  اإلسالمیةالتربیة : القسم                 تربیة للبنات           ال: الكلیة                   الموصل                 : الجامعة 
  بكالوریوس: الشھادة            صباحي                                                                              : الدراسة 

  ٥/٨/٢٠١٠في  ١٤١٥١: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٨٩,٨٢٣ زهراء مؤيد فاضل حسين ١
 األول ٨٧,٢٥٠ أسيل عبد الغني عبد اهللا بكر ٢
 األول ٨٤,٣٩٥ معينة حازم حميد سلطان ٣
 األول ٨٣,٥٤٧ آمنة عماد الدين يحيى خضر ٤
 األول ٨٣,٤٧٥ إسراء رعد هادي مصطفى ٥
 األول ٨٣,٣٥٣ مروة جميل حسن محمد ٦
 األول ٨٢,٦١٢ رزان علي بشير احمد ٧
 األول ٨١,٣٠٨ حياة مصطفى عبد الرحيم سليم ٨
 األول ٨٠,٨٥٧ مروى حاتم حمدون محمد ٩
 األول ٨٠,٤٨٠ هبة علي احمد عبد اهللا ١٠
 األول ٨٠,٣٣٥ إيناس عماد عبد يحيى ١١
 األول ٧٩,٨٢٣ براء محمد ياسين طه ١٢
 األول ٧٩,٧٠٨ نوال احمد عجيل حميد ١٣
 األول ٧٩,٤١٣ حال محفوظ مصطفى احمد ١٤
 األول ٧٨,٣٥٢ صبا بسام ذنون مبارك ١٥
 األول ٧٧,٠٢١ سارة انس عبد الحق محمد علي ١٦
 األول ٧٦,٦٦٨ سجى محمد وليد حمدون ١٧
 األول ٧٥,٨٦١ سارة سالم مصطفى عبد اهللا ١٨
 األول ٧٥,٧٧٥ فاتن صالح احمد مديد ١٩
 األول ٧٥,٦٤٣ دعاء عالء محمود خليل ٢٠
 األول ٧٥,٥٦٨ أسماء سعد صالح الدين محمد إبراهيم ٢١
 األول ٧٣,٧٦٥ شهد صالح الدين دحام جاسم ٢٢
 األول  ٧٢,٨٠٤ ندى فتحي إبراهيم صالح ٢٣
 األول ٧١,٩٩٤ رس خليل عليأسوان فا ٢٤
 األول ٧١,٥٩٧ دعاء شكر محمود سليمان ٢٥
 األول ٧١,١٦٣ آيات محمد بكر محمود ٢٦
 األول ٦٨,٧٥٨ منى عصام شريف حسين ٢٧
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 األول ٦٨,٦٣٠ أسماء محمد ياسين طه ٢٨
 األول ٦٤,٦٣٧ زينب عقيل فتحي عبد القادر ٢٩
 األول ٦٤,٥٩٨ صفا عبد الخالق عبد الغني فتحي ٣٠
 األول ٦٤,٠٠٠ راء محمد يونس حمدزه ٣١
 األول ٦٢,٣٠١ رحمة أياد محمود ياسين ٣٢
 األول ٦٢,١٠٩ ريام طالل سليمان مصطفى ٣٣
 األول ٦١,٠٩٩ نغم فؤاد مهدي عباس ٣٤
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  اللغة العربیة: القسم              التربیة للبنات               : الموصل                                   الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                         الشھادة : الدراسة 

  ٥/٨/٢٠١٠في  ١٤١٥١: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٨٧,٨٦٤ هدى مصطفى عبد اهللا احمد ١
 األول ٨٠,٤٩٧ شرمين نجم الدين رشيد محو ٢
 األول ٧٦,٤٥٩ زينب سالم حميد عبد اهللا ٣
 األول ٧٦,١٤٦ سالمة هاني إبراهيم إسماعيل ٤
 األول ٧٥,٧٩٧ سراب عبد الجبار يونس عمر ٥
 األول ٧٤,٠٩٥ اء علي محمد صالحهن ٦
 األول ٧٣,٢٠٠ رفد عمر شيت حامد ٧
 األول ٧١,٣٩٧ نغم دريد دحام عبد السالم ٨
 األول ٧١,٢٤٤ نهى عبد الرحيم محمود احمد ٩
 األول ٧٠,١٧٧ مروة يوسف خضر جاسم ١٠
 األول ٦٨,٧٣٥ أميرة خلف مقيم سلطان ١١
 األول ٦٨,٦٤١ إيمان مؤيد عبد الحكيم محمود ١٢
 األول ٦٧,٩٠٣ لبنى عباس خضر محمد ١٣
 األول ٦٧,٧٣٢ رقية شعالن محمد حسون ١٤
 األول ٦٧,٥٤٨ فاطمة حميدي جاسم حسن ١٥
 األول ٦٦,٦٨٨ مها سليمان بولص باهي ١٦
 األول ٦٦,٥٣٢ إيمان نجيب محمد علي يونس ١٧
 األول ٦٥,٩٤٥ أمنة عادل عبد الغفور جراد ١٨
 لاألو ٦٥,٣٠٦ هيام هاشم احمد عباس ١٩
 األول ٦٤,٩٩٠ نور ناظم عبد القادر محمد ٢٠
 األول ٦٣,٣٤٦ رؤى مظفر سعيد حسن ٢١
 األول ٦٠,٨٤٣ آسيا عز الدين محي الدين جهاد ٢٢
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  علوم الحیاة: التربیة للبنات                           القسم : الموصل                                   الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                         الشھادة : الدراسة 

  ٥/٨/٢٠١٠في  ١٤١٥١: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: سنة التخرج 
  
  تخرجت منھالدور الذي   المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٨٣,٣٨١ زينة قيدار احمد يونس ١
 األول ٨٢,١٤٥ رؤى وعد صالح يونس ٢
 األول ٧٩,٦٢٩ ندى صبري محمد عبو ٣
 األول ٧٨,٩٧٩ رحمة هشام عبد الكريم صالح ٤
 األول ٧٨,١٢٤ عبير مرعي حسن عباس ٥
 األول ٧٦,٩٣٧ ندى وعد اهللا احمد عبد اللطيف ٦
 األول ٧٦,٢٤٠ شيماء موفق حياوي علي ٧
 األول ٧٦,١٩١ فردوس علي حسن عبد اهللا ٨
 األول ٧٥,١٧٠ سدير غازي حسين غائب ٩
 األول ٧٤,٩٣٩ هدى منير محمد كامل عبد العزيز ١٠
 األول ٧٤,٤٧٦ زينب عبد الناصر جرجيس عبد اهللا ١١
 األول ٧٣,٧٢٠ شيماء هاشم طه علي ١٢
 األول ٧٣,٥٠٦ إيمان ياسين عباس حسن ١٣
 األول ٧٠,٩٢٦ حمد عالويريا رياض م ١٤
 األول ٦٩,٤٥١ مارلين نوري دانيال داؤد ١٥
 األول ٦٨,٤٦٠ زهراء احمد حامد احمد ١٦
 األول ٦٨,٣٤٦ حال نايف سلطان صالح ١٧
 األول ٦٨,٢٧٨ هديل احمد حسين علي ١٨
 األول ٦٧,٦٨٥ هدى احمد حسين صالح ١٩
 األول ٦٧,٥٤٠ فرح هاني حمو الياس ٢٠
 األول ٦٧,٠٤٥ دسندس وليد مجيد محمو ٢١
 األول ٦٥,٥٧٩ وديان خالد جميل جاسم ٢٢
 األول ٦٥,١٣٦ حنين مشتاق حميد علي ٢٣
 األول ٦٤,٩٩٤ رغدة هاني رؤوف عبد اهللا ٢٤
 األول ٦٣,٠٤٣ وفاء سعد فائق حسن ٢٥
 األول ٦٢,٠٤٧ غادة محمد علي حسن ٢٦
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  الكیمیاء: القسم                            التربیة للبنات        : لكلیة ا                           الموصل                 : الجامعة 
  بكالوریوس: الشھادة                          صباحي                                                                                : الدراسة 

  ٥/٨/٢٠١٠في  ١٤١٥١: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                                ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٨٦,٠٧٢ هالة سعد جاسم محمد ١
 األول ٨٠,١٢٦ إيناس الياس شمعون بهنام ٢
 األول ٧٩,٤٨٢ إسراء جالل محمد صديق ٣
 ألولا ٧٨,٩٦٩ فاتن حكمت فاضل سعيد ٤
 األول ٧٥,٢٥٦ نماء باسم حمودي سلو ٥
 األول ٧٤,٩٥٦ أمنة خالد عبد الجبار  محمد سعيد ٦
 األول ٧٣,٨٧٣ نسرين محمد غازي سامي ٧
 األول ٧٣,٧٧٤ زينب سفيان سالم محمد ٨
 األول ٧٢,٨٢٤ سندس محمد سعيد إسماعيل ٩
 األول ٧١,٧٣١ كرم شامل شاكر محمود ١٠
 األول ٧١,٧٠٨ ظفر عماد توفيق أيوب ١١
 األول ٧٠,٦٥٨ مروة علي محمد العالوي ١٢
 األول ٧٠,٥٩٨ أمل علي محمد سليمان ١٣
 األول ٧٠,٢٧٠ حواء محمد مرعي كامل ١٤
 األول ٦٩,٦٩٤ راند رمزي صليبا متي ١٥
 األول ٦٩,٢٥٦ ندى عبد الستار خورشيد عمر ١٦
 األول ٦٨,٩١٧ أمنة عيدان جاسم محمد ١٧
 األول ٦٧,٧٤٩ هبة عبد الستار سعد اهللا احمد ١٨
 األول ٦٧,٤٩٧ سميرة سعدي صالح حسين ١٩
 األول ٦٧,٠٥٩ زهراء يحيى قاسم محمد علي ٢٠
 األول ٦٥,٨٨٧ رحمة عصام إبراهيم رشيد ٢١
 األول ٦٤,٢٧١ مروى علي خلف مظلوم ٢٢
 األول ٦٢,٣٨٢ انمار محمد جبر فتحي ٢٣
 ألولا ٦٢,٣٤٨ شيماء غازي شكر محمود ٢٤
 األول ٦٢,٢١٩ أسماء صالح عواد صالح ٢٥
 األول ٦٢,٠٥٦ ستيفا سعدي حنا هرمز ٢٦
 األول ٦١,٦٩٢ إسراء أياد توفيق يحيى ٢٧
 األول ٦١,١٩٢ لمياء محمد فتحي صافي ٢٨
 األول ٦٠,٨٥٤ مروة فالح حامد نجم ٢٩
 األول ٥٤,٣٦٢ نداء علي مسطو عباس ٣٠
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  التربیة الریاضیة: التربیة للبنات                            القسم : الكلیة               الموصل                     : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                         الشھادة : الدراسة 

  ٥/٨/٢٠١٠في  ١٤١٥١: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٧٩,٤٢٩ نور فارس احمد عبد الرحمن ١
 األول ٧٨,٠٥٥ رفقة مؤيد سعيد احمد ٢
 األول ٧٦,٨٩٦ حنين عبد الكريم قاسم عباس ٣
 األول ٧٦,٨٨١ شهد رافع عبد الرزاق سعيد ٤
 األول ٧٤,٦٧٤ زهراء محمد طه احمد ٥
 األول ٧٤,٥١٦ رغد رافع عبد الرزاق سعيد ٦
 األول ٧١,٠٩٥ رؤى نجم كامل نجم ٧
 األول ٦٩,٩٠٣ وسن علي حسين علي ٨
 األول ٦٩,٧٥٣ نور عبد الستار حميد احمد ٩
 األول ٦٩,٣٣٠ يمامة سالم محمود داؤد ١٠
 ولاأل ٦٦,٧٩٥ أسماء موفق جرجيس محمد ١١
 األول ٦٦,٥١٨ نور عامر عبد الجبار حميد ١٢
 األول ٦٦,٠٠٧ عبير ثامر محمود علي ١٣
 األول ٦٤,٢٨٨ نور الهدى عبد الغني محمد داؤد ١٤
 األول ٦٣,٤٩٤ هند حسين عبد اهللا فتحي ١٥
 األول ٦٣,٤٣٨ صفا معاذ جرجيس محمد ١٦
 األول ٦١,١١٤ أمنة داهي عبد اهللا إبراهيم ١٧
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  التربیة اإلسالمیة: التربیة للبنات                            القسم : الموصل                                   الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                         الشھادة : الدراسة 

  ٣/١٠/٢٠١٠في  ١٩٧٠٧: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                     ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: التخرج سنة 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  الثاني  ٦٨,٤٩٠ هدى فاروق غازي يونس ١
 الثاني  ٦٣,٣٧٩ رنا سالم زيدان صالح ٢
 نيالثا  ٦٠,٨٦٦ بلسم عادل عبد اللطيف عباس ٣
  الثاني  ٦٠,٢٠٧ زهراء شاكر سليم جمعة ٤
 الثاني  ٦٠,٠٩١ ضحى محمد علي حسين ٥
 الثاني  ٥٨,١٣٤ نور الهدى يونس ذنون يعقوب ٦
  

  

  
  اللغة العربیة: التربیة للبنات                            القسم : الموصل                                   الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: الشھادة                                     احي                                                    صب: الدراسة 

  ٣/١٠/٢٠١٠في  ١٩٧٠٧: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                     ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: سنة التخرج 
  
  منھالدور الذي تخرجت   المعدل  اسم الطالبة  ت
  الثاني  ٦٢,٩٤٩ زينة رضوان ثامر محمود ١
 الثاني  ٦١,٨٢٦ رند نوفل مصطفى سليمان ٢
 الثاني  ٥٤,٨٦٢ ساهرة محمد خليل إسماعيل ٣
  

  

  
  علوم الحیاة: التربیة للبنات                            القسم : الموصل                                   الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                         الشھادة : الدراسة 

  ٣/١٠/٢٠١٠في  ١٩٧٠٧: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                     ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: سنة التخرج 
  
  جت منھالدور الذي تخر  المعدل  اسم الطالبة  ت
  الثاني  ٦٤,٨٦ نهى خضر الياس عبد اهللا ١
 الثاني  ٥٨,٣٥ رغد عبد اإلله عبد اهللا محمود ٢
 الثاني  ٥٦,٥٧ ايلين نجيب إيليا باكو ٣
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  الكیمیاء: التربیة للبنات                            القسم : الموصل                                   الكلیة : الجامعة 

  بكالوریوس: صباحي                                                                                         الشھادة : سة الدرا
  ٣/١٠/٢٠١٠في  ١٩٧٠٧: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                    ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: سنة التخرج 

  
  تخرجت منھ الدور الذي  المعدل  اسم الطالبة  ت
  الثاني  ٦٤,٥٨٩ مروة محمد علي إسماعيل ١
 الثاني  ٥٩,٦٩٠ هبة عبد الستار عثمان سليمان ٢
 الثاني  ٥٧,٩٥٨ نور الهدى خضر عوني شيخ خضر ٣
  الثاني  ٥٧,٨٣٩ نيروز عبيد ياسين زكرى ٤
 الثاني  ٥٥,٤٨٧ سندس يونس أنيس حسين ٥
  

  

  

  

  
  التربیة الریاضیة: التربیة للبنات                            القسم : الكلیة            الموصل                        : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                          الشھادة : الدراسة 

  ٣/١٠/٢٠١٠في  ١٩٧٠٧: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                     ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  الثاني  ٦١,٨١١ تيسير مؤيد خليل سليمان ١
 الثاني  ٦٠,٧٨٤ مروة سالم طه إبراهيم ٢
 الثاني  ٥٩,٧٧٤ أسماء هيمن طالب مرعي ٣
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  اللغة العربیة: التربیة للبنات                            القسم : الكلیة                              الموصل      : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                         الشھادة : الدراسة 

  ٣٠/٣/٢٠١١في  ٦١٠٦: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  التكميلي / الثاني  ٥٩,٦٨٧ هدى عبد اهللا مصطفى صائل الدليمي  ١
 التكميلي/ الثاني   ٥٥,٩٤٥ سهام عبد الرحمن احمد عبد الرحمن ٢
 التكميلي/ الثاني   ٥٥,٦٧٠ حمد عبد اهللا التكريتيشيماء إبراهيم م ٣
  

  

  

  
  الكیمیاء: التربیة للبنات                            القسم : الموصل                                   الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: الشھادة                    صباحي                                                                      : الدراسة 

  ٣٠/٣/٢٠١١في  ٦١٠٦: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠١٠/ ٢٠٠٩: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  التكميلي / الثاني  ٥٦,٨٧٥ ذكرى حمدون عبد اهللا حسين العجيلي ١
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