
  

 جامعة الموصل

 العربیة قسم اللغة/ خریجات كلیة التربیة للبنات 

  ) الثانيالدور (  ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي 

  ھــ١٤٣٣/  ذي القعدة/   ١٥م  الموافق   ٢٠١٢/  ١٠/  ١في   ٢١٣٧١/  ٣٣/  ٩: بموجب األمر الجامعي المرقم 

  لتخرجسنة ا المعدل  الدور الجنس االسم الرباعي واللقب  القسم  ت

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٣,١١٥ الثاني أنثى  رحمة صباح احمد عمر البدراني اللغة العربیة ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦١,٦٧٠ الثاني أنثى  ریم طھ خلیل محمد العبیدي اللغة العربیة ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩,٦٥٧ الثاني أنثى  آمنة علي حمزة عباس الصوفي اللغة العربیة ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨,٦٤٠ الثاني أنثى  لبو جعفرنور ھاشم الیاس خضر ا اللغة العربیة ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٥,١٨٥ الثاني أنثى  شھد سعد عزیز حسین علي الجادرجي اللغة العربیة ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٤,١٤٨ الثاني أنثى  نور محمد نجیب صدیق علي العبیدي اللغة العربیة ٦

  

  
  

 جامعة الموصل

 ربیة اإلسالمیةوالت علوم القرآن قسم/ خریجات كلیة التربیة للبنات 

  ) الثانيالدور (  ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي 

  ھــ١٤٣٣/  ذي القعدة/   ١٥م  الموافق   ٢٠١٢/  ١٠/  ١في   ٢١٣٧١/  ٣٣/  ٩: بموجب األمر الجامعي المرقم 

  سنة التخرج المعدل  الدور الجنس االسم الرباعي واللقب  القسم  ت

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥،٠١٥ الثاني أنثى ن محمد حسون الحمدانينھى شعال والتربیة اإلسالمیة علوم القرآن ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨,٧٤٣ الثاني أنثى رغد احمد محمود الیاس الصفار والتربیة اإلسالمیة علوم القرآن ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨,٠٨٥ الثاني أنثى الماس احمد إسماعیل سلطان الحسو والتربیة اإلسالمیة علوم القرآن ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٥,٧١٠ الثاني أنثى  الحاج علي إبراھیمإقبال محمد مصطفى  والتربیة اإلسالمیة علوم القرآن ٤
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 جامعة الموصل

 التربیة الریاضیة قسم/ خریجات كلیة التربیة للبنات 

  ) الثانيالدور (  ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي 

  ھــ١٤٣٣/  ذي القعدة/   ١٥م  الموافق   ٢٠١٢/  ١٠/  ١في   ٢١٣٧١/  ٣٣/  ٩: بموجب األمر الجامعي المرقم 

  سنة التخرج المعدل  الدور الجنس االسم الرباعي واللقب  القسم  ت

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٥٩٨  الثاني أنثى محمود الطويغفران محفوظ محمد  التربیة الریاضیة ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,١٨٠ الثاني أنثى حسین عیسى الھاللينورا بدر محمد  التربیة الریاضیة ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٦١٦ الثاني أنثى نجم الحمدانينور ناصر یونس  التربیة الریاضیة ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦١,٩٢٠ الثاني أنثى یونس  المشھدانيشیماء ادریس قادر  التربیة الریاضیة ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٧,٨٠١ الثاني أنثى مبارك الصفارشھد أسامة ذنون  التربیة الریاضیة ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٧,٦١٠ الثاني أنثى  عبد الفتاح الحدیدي د العالي سالمرؤى عب التربیة الریاضیة ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٥,٣٤٠ الثاني أنثى عركوبنسرین حازم حسن  التربیة الریاضیة ٧

  

  
  

 جامعة الموصل

  قسم الكیمیاء/  خریجات كلیة التربیة للبنات

  ) الثانيالدور (  ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي 

  ھــ١٤٣٣/  ذي القعدة/   ١٥م  الموافق   ٢٠١٢/  ١٠/  ١في   ٢١٣٧١/  ٣٣/  ٩: قم بموجب األمر الجامعي المر

  سنة التخرج المعدل  الدور الجنس االسم الرباعي واللقب  القسم  ت

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٠،٤٠٨ الثاني أنثى  خولة نافع سعيد محمد  الكیمیاء ١
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