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  اإلسالمیةعلوم القران والتربیة :القسم     ة للبنات      التربی: الموصل                                    الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: الشھادة               صباحي                                                          : الدراسة 

  ٢٠١١/ ١٠/ ٢في   ١٧٥٩٧ :رقم وتاریخ األمر الجامعي                                   ٢٠١٠/٢٠١١: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  الثاني ٦٤,١١٨  مصطفى الدباغ شهد سعد محمد علي ١
 الثاني ٦٢,١٨٢  خليل خنساء سالم مصطفى ٢

  

  

  

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

  ٢٠١١/ ١٠/ ٢في   ١٧٥٩٧ :رقم وتاریخ األمر الجامعي                                   ٢٠١٠/٢٠١١: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
 الثاني ٦٥,٩٠٤  شهد طالل سعدون احمد الديوه جي ١
 الثاني ٦٢,٠١٧  اهللا رحاب عبد المجيد حسين عبد ٢
 الثاني ٦٠,٢٣٢  شيماء سالم حميد عبد اهللا العبيدي ٣
 الثاني ٥٩,٣٦١  إيمان عبد الجبار جمعة محمد آل عجم ٤

  

  

  

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

   ٢٠١١/ ١٠/ ٢في   ١٧٥٩٧ :رقم وتاریخ األمر الجامعي                                   ٢٠١٠/٢٠١١: سنة التخرج 
   

  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  الثاني  ٥٩,٤٠٤  أماني أسامة محمد سعيد المفتي ١
 الثاني  ٥٨,٨٧٤  ؤى وليد خضر عيسى قريشاتر ٢
  الثاني  ٥٨,٥٢٦  العزيز رشيد محمد إسراء عمار عبد ٣
  الثاني  ٥٧,٤٦٧ شهد فوزي حسين علي الحديدي ٤

  

  

  
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

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

  ٢٠١١/ ١٠/ ٢في   ١٧٥٩٧ :األمر الجامعي رقم وتاریخ                                   ٢٠١٠/٢٠١١: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  الثاني ٦١,٠٩٠  إسراء خلف مرزوك الحافظ ١

  

  

  

  
  الكیمیاء: التربیة للبنات                            القسم : الموصل                                        الكلیة : الجامعة 

  بكالوریوس: الشھادة                                           صباحي                                                   : اسة الدر
  ٢٠١١/ ١٠/ ٢في   ١٧٥٩٧ :رقم وتاریخ األمر الجامعي                                   ٢٠١٠/٢٠١١: سنة التخرج 

  
  دور الذي تخرجت منھال  المعدل  اسم الطالبة  ت
 الثاني ٦٦,٤٤٠  زهراء غازي ياسين طه العرادة ١
 الثاني ٦٣,٤٩٧  رنا سعد محمد علي الدباغ  ٢
 الثاني ٦٢,٣٢٦  أمل غانم عبد محمود البدراني ٣
 الثاني ٦٠,١٢٩  اهللا زين الدين بدري النوري أنوار عبد ٤
 الثاني ٥٥,٠٥٢  إسراء محمد سعيد عبد اهللا شرو ٥

  

  

  
  اللغة العربیة :القسم     نات                            ة للبالتربی: الموصل                                    الكلیة : ة الجامع

  بكالوریوس: الشھادة                                     صباحي                                                          : الدراسة 
  ٢١/١١/٢٠١١في  ٢٠٦٤٦:رقم وتاریخ األمر الجامعي                                   ٢٠١٠/٢٠١١: التخرج سنة 

  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  التكميلي/ الثاني  ٥٨,٢٦٨  زهراء قصي عبد الوهاب احمد النعيمي ١
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