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

  ١/٧/٢٠٠٩في  ١٠٨٠٠: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٩٢.٩٨٣ أالء بشير رشيد محمد ١
 األول ٩٠.٧٣٠ بيداء محمد سرحان خضر ٢
 األول ٨٦.٧٣٩ شيماء عيدان احمد علي ٣
 األول ٨٤.٧٢٣ أمنة مكرم عبد الحق محمد علي النعمة ٤
 األول ٨٣.٥٠٩ نور إسماعيل خالد حسين حسن المرعي ٥
 األول ٨٢.٧٧٠ زينة يوسف محمد يوسف ٦
 األول ٧٩.٣٠٥ إيمان معن عبد الخالق يحيى ٧
 األول  ٧٧.٩٢١ صفا احمد محمد عاقب ٨
 األول ٧٥.٧١٠ نور رمزي عبد الرحمن خضر آل قبع ٩
 األول ٧٤.٥٣٨ نور عصمت عزت احمد ١٠
 األول ٧١.٢٧٦ إسراء عبد العظيم صالح سلطان ١١
 األول ٧٠.٤٨٤ فرح زيد عبد العزيز داؤد الصقلي ١٢
 األول ٦٨.٠٧٨ إخالص مصطفى يونس حسين عزيز ١٣
 األول ٦٦.٨٢٦ سندس حيدر مرعي حسن الفرحان ١٤
 األول ٦٥.٢٢٤ أطياف سالم محمد حماد ١٥
 األول  ٦٣.٩٢٣ ين محمود سعيد القزاززينة شفاء الد ١٦
 األول  ٦٣.٨٢٧ شريف تيسير خليل طه محمد سعيد محمد ١٧
 األول ٦٣.٦٧٢ مروة محمد مصطفى خليل ١٨
 األول ٦٣.١٢١ ميعاد محمود محمد شهاب  ١٩
 األول ٦٠.٣٦٤ نوال جاسم فتاح إسماعيل ٢٠
 األول ٥٩.٩٦٨ أمل حسين محمد احمد آل مصطو  ٢١
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  اللغة العربیة: القسم                     التربیة للبنات           : الموصل                                    الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                               الشھادة : الدراسة 
  ١/٧/٢٠٠٩في  ١٠٨٠٠: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨: رج سنة التخ

  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٨٤.١٧٩ أفراح موفق فرج صالح الجبوري ١
 األول ٨٠.٧٠٧ كوثر محمد علي محمد صادق عبد الحسين جبارة ٢
 األول ٧٩.٦٩٢ الد احمد قوز بكرإيالف خلدون خ ٣
 األول ٧٥.٧٠١ األسودلينه درزي حسن حسين  ٤
 األول ٧٣.٥٣٣ صبحية حسن علي احمد  ٥
 األول ٧٠.٤١٢ عال عادل محمد الحسو ٦
 األول ٦٧.٧٧٧ جواهر نجم عبد اهللا محمد ٧
 األول ٦٧.٥٨٤ سجى سالم حسن مجيد ٨
 األول ٦٧.٣٦٠ الدوري إبراهيمرغد إبراهيم ارزوقي  ٩
 األول ٦٦.٧٤٣ شيماء ياسين طه صالح ١٠
 األول ٦٦.٥٢٨ رؤى فائز محمد محمود ١١
 األول ٦٦.٤٤٧ صفا خليل إسماعيل فرج ١٢
 األول ٦٥.٦١٥ عبير تركي فتحي محمود ١٣
 األول ٦٢.٠١٤ فاتن وليد طاهر شيتاوي آل عزيز ١٤
 األول ٦١.٨٧٢ أمينضمياء تحسين علي محمد  ١٥
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  الریاضیةالتربیة : التربیة للبنات                          القسم : الموصل                                    الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                         الشھادة : الدراسة 

  ١/٧/٢٠٠٩في  ١٠٨٠٠: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٧٤.٨١٨ عبد الجبار سمير عبد الستار ىرن ١
 األول ٧٤.٣٢٠ عبد اهللا صباغ أماني هاني رؤوف ٢
 األول ٧٢.٨٩١ فتوحي نورا منير إبراهيم ٣
 األول ٦٧.١٥١ رزوقي نسمة دانيال خليل ٤
 األول ٦٥.٤٦٣ داؤد زينة عماد سليم ٥
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  التربیة اإلسالمیة: التربیة للبنات                          القسم : الموصل                                    الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                               الشھادة : الدراسة 

  ١/١٠/٢٠٠٩في  ١٦٢٧٣:رقم وتاریخ األمر الجامعي                                      ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  لالمعد  اسم الطالبة  ت
  الثاني  ٦٣.٥٨٠ هديل شهاب احمد مطلوب  ١
 الثاني ٦٢.٣٤٩ شيماء عبد الكريم مجيد محمود ٢
  الثاني ٦٠.٨٧٣ زهراء محي الدين سكران حسين ابوزيد ٣
  الثاني ٦٠.٥٦٧ مروة يحيى شيت علي ٤
 الثاني ٥٩.٣٦٢ مها زيدان خضر يونس ٥
  نيالثا ٥٨.٤٦٠ عائشة زكي علي فخري ٦
  الثاني ٥٨.٣٨١ هند سعد سليمان سليمان ٧
 الثاني ٥٥.٦٥٥ أمنة طالل محمد أيوب الدباغ ٨
  

  

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

  ١/١٠/٢٠٠٩في  ١٦٢٧٣:رقم وتاریخ األمر الجامعي                                      ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  الثاني ٧٠.٠١٣ نجم مينا أمير محمد ١
 الثاني  ٦٠.٧٨٥ رشا هادي عبد اهللا صابر القصاب ٢
  الثاني ٦٠.٤٧٢ أصيل صباح محمود احمد العكيدي ٣
  الثاني ٥٩.٢٣٥ محمد عثمان شيخ موسى إيمان ٤
 الثاني ٥٨.٦٧٨ نور يوسف محمد عبد اهللا ٥
  الثاني ٥٧.٦٤٩ رؤى حازم ذنون عون ٦
  لثانيا ٥٧.٦٢٧ عناد عودة عبار أيمان ٧
 الثاني ٥٧.٢٨٩ دنيا صبحي محمد سعدي ٨
  الثاني ٥٧.٠٩٤ الدوري إبراهيمارزوقي  إبراهيمرؤى  ٩
  الثاني ٥٥.١٣٢ عقيلة ذرار مجدل ملكو ١٠
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  اضیةالتربیة الری: التربیة للبنات                          القسم : الموصل                                     الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                               الشھادة : الدراسة 

  ١/١٠/٢٠٠٩في  ١٦٢٧٣:رقم وتاریخ األمر الجامعي                                      ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  الثاني ٦٥.٩٤١ فرح سمير ابراهيم حامد ١
 الثاني ٦٢.٣٥٤ سونيا عماد الياس سعيد الشيخ الياس ٢
  الثاني ٦٠.٣٠٥ بان سامي شاكر عبد اهللا ٣
  الثاني ٥٨.٦٤٣ مروة غازي حاجي سعيد زراري ٤
 الثاني ٥٦.٧٢٢ جوان رفيق حسن عثمان الزيباري ٥
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  اللغة العربیة: التربیة للبنات                          القسم : الموصل                                         الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: ادة صباحي                                                                                               الشھ: الدراسة 

  ١٥/١٢/٢٠٠٩في  ٢١٢٠٥:رقم وتاریخ األمر الجامعي                                    ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  التكميلي / الثاني  ٥٩. ٣٧٣  سلوى كريم علي محمد  ١
 ميليالتك / الثاني ٥٧.٧٤٠ انتصار ذرار مجدل ملكو ٢
  التكميلي / الثاني  ٥٦. ١١٤ إيالف مصطفى يونس حسين ٣
 التكميلي / الثاني  ٥٥. ١٨٩ سجى نذير احمد يحيى ٤
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