
  

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

  ٣/٧/٢٠١١في  ١٢٢٤٠: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠١١/ ٢٠١٠: التخرج  سنة
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٩٤,٣٤٧  شهاب الفارس أسماء عدنان محمد ١
 األول ٩٢,٧٠٥  بكر الرشيد تهاني عبد الغني عبد اهللا ٢
 األول ٨٩,١٥٧  حسين النعيمي عليابتسام محمد  ٣
 األول ٨٩,٠٨١  فتحي الحمداني إيمان عبد الجبار احمد ٤
 األول ٨٨,٢٩٩  عمر الشريفاني شيماء خالد احمد ٥
 األول ٨٨,١٨٤  محمد العكيدي بيداء طه يونس ٦
 األول ٨٧,٣٥٦   آالء احمد محمد حسن ٧
 األول ٨٤,٦٩٦  محمد علي النعمة زينب انس عبدالحق ٨
 األول ٨٤,٢٢٦  أمين العبادي  ا نشوان عبد القادرنور ٩
 األول ٨٣,٥٩١  شكر دعاء نجم الدين عبد الرحمن ١٠
 األول ٨٢,١٧٣  محمد الصوفي براء أياد شيت ١١
 األول ٨١,١١٢  محمد الطائي نور شبيل محمود ١٢
 األول ٧٩,٣١٨  علي الطائي أزهار علي حسين ١٣
 األول ٧٧,٩١٥  عبد الوهاب العبيدي ريا صباح محمد ١٤
 األول ٧٦,٨١٣  علياء عباس رفيق غني البياتي  ١٥
 األول ٧٦,٧٨٦  إسماعيل الرمضاني هديل حسيب عبدالمجيد ١٦
 األول ٧٦,١٥٠  شاهين الشهواني خنساء إبراهيم عبد ١٧
 األول ٧٥,٤٥٥  الرعاش محمود نور فتح اهللا عبدالوهاب ١٨
 األول ٧٣,٨٢٤  علي الدباغ دينا سعد عبد العزيز ١٩
 األول ٧٣,٣٠٦  الياس قدوش ليل إبراهيمهناء خ ٢٠
 األول ٧٣,١٧٣  زينب ثائر حمدون محمود حديد ٢١
 األول ٧٢,٠٩٥  ن علي الحديديضحى تركي حس ٢٢
 األول ٧١,٧٧٧ جدوع الحديدي أميرة إسماعيل احمد ٢٣
 األول ٧١,٧٣٢  حسين النعيمي زينب شفاء محمد علي ٢٤
 األول ٦٩,٥٠٧  سويدان الجنابي فرح قاسم كريم ٢٥
 األول ٦٩,٥٠٢  علي النجار  دنيا رشيد ساقي ٢٦
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 األول ٦٩,٢٧٧  مسعد الصعبي زهراء عثمان أمين ٢٧
 األول ٦٤,٥٠٣  يونس اليونس سارة إبراهيم محمد ٢٨
 األول ٦٣,٢١٦  احمد المنصور نورا عبد الباسط هاشم ٢٩
 األول ٦٣,٠٤٨  عبداهللا المشهداني مروة سالم يحيى ٣٠
 األول ٦٢,٩٨٥  نجمة سعد احمد حسن المعماري ٣١
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  اللغة العربیة: القسم                   التربیة للبنات                     : الموصل                                   الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: الشھادة                                    صباحي                                                                : الدراسة 

  ٣/٧/٢٠١١في  ١٢٢٤٠: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                                ٢٠١١/ ٢٠١٠: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٨٥,٤٢١  وسن سلطان احمد حسين الطائي ١
 األول ٨٠,١٠٢  مروة محمد احمد حسن اللهيبي ٢
 األول ٧٩,٢٩٤  نوال شاهر عسكر محمد الجبوري  ٣
 األول ٧٤,٠٦٢  ميادة إدريس مشعل جاسم الحربي ٤
 األول ٧١,٣٢٦  نجالء علي محمود سلطان الحيالي ٥
 األول ٧١,٢٢٩  ميمونة جاسم محمد إبراهيم السبتي ٦
 األول ٦٩,٨٨٤  فردوس منهل سعدو محمد كرموش ٧
 األول ٦٨,٦٩٧  ابتسام ماهر فرهود حسن السامرائي ٨
 األول ٦٨,٦١١  رغد خالد محمد جرجيس الخفاف ٩
 األول ٦٨,٣٤٦  هيفاء علي عبد علي السبعاوي ١٠
 األول ٦٧,٧٣٦  انوار عصام محمد حسين الحديدي ١١
 األول ٦٧,٢٩٩  سحر اجمد حسون حريف الراشدي ١٢
 ولاأل ٦٦,٠٨٤  ميسم صائب ذنون يونس ١٣
 األول ٦٥,٩١٧  مروة طارق محمود عبد الكريم ١٤
 األول ٦٥,٥٣٧  أزل نعمان حسن حمو آل وهب ١٥
 األول ٦٣,٨٥٦ بان ليث سعدي مجيد الطعان ١٦
 األول ٦٢,٨٢٩  نور خالد بدر محمد علي  ١٧
 األول ٦٢,٦٢٦  سهى باسم احمد جرجيس الحيالي ١٨
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  علوم الحیاة: التربیة للبنات                           القسم : الكلیة                الموصل                    : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                         الشھادة : الدراسة 

  ٣/٧/٢٠١١في  ١٢٢٤٠: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠١١/ ٢٠١٠: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٨٧.٩٨٣  نشأت محمد صالح محمد علي الحيالي ١
 األول ٨٣.٦١٠  ندى أحمد عبد اهللا احمد الربيعي ٢
 األول ٧٩.٢٩٤  ميادة سالم بالل جوير الجبوري ٣
 األول ٧٨.٨١٨  حسين العالويهالة حسين مالو ٤
 األول ٧٨.٥٦٠  أنوار محمود صالح عمر العمر ٥
 األول ٧٧.٣٤٨  شيماء موفق محمد عبداهللا الحمداني ٦
 األول ٧٦.٢٠٨  جهان ظاهر جميل صالح الحبو ٧
 األول ٧٦.١٥١  رانيا صالح أحمد حمد الحمداني ٨
 األول ٧٦.٠٣٣  ريام عبدالعزيزعلي عبدالرحمن الحيالي ٩
 األول ٧٥.٨٦٧  ر خلف الدليمييح الياس خضفر ١٠
 األول ٧٥.١٧١  إيناس أحمد إسماعيل عبداهللا الجبوري ١١
 األول ٧٤.٨٨٩ نور بشار يونس عبداهللا الطائي ١٢
 األول ٧٤.٧٦٧  رحمة فارس إدريس عبداهللا الحيالي ١٣
 األول ٧٣.٤٩٤  هيام طه خليل الياس الشاهين ١٤
 األول ٧٣.٣٤٢  سمر محمود فتحي خلف الحيالي ١٥
 األول ٧٣.١٨٣  مروة أحمد حازم ابراهيم حمودات ١٦
 األول ٧٢.٩١٤  جنان رعد وحيد خطاب الشريفي ١٧
 األول ٧٢.٥٢٦ نبراس محمود محمد سليمان الجبوري ١٨
 األول ٧٢.٥٠٧  ميعاد طالل سالم  محمد البدراني ١٩
 األول ٧١.١٢٠  صفا سعد بالل ذنون السبعاوي ٢٠
 األول ٧٠.٦٦٣  لجبوريفرح رائد عبد الرحيم شيت ا ٢١
 األول ٧٠.٠٢٧  مريم خليل إبراهيم فتحي الطائي ٢٢
 األول ٦٩.٨٥٨  زينب نوفل دحام ظاهر الجبوري ٢٣
 األول  ٦٩.٤٤٤  أيام سفيان محمد صالح الحرباوي ٢٤
 األول ٦٩.٠٤١  رفاه رحيم خضر يونس كرموش ٢٥
 األول ٦٩.٠١٣  فرح محمد صالح خضر المولى ٢٦
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 األول ٦٨.٨٧٠  تين ارتيككولسر أكرم إسماعيل ار ٢٧
 األول ٦٨.٧١٢  هدى أنور غربي ختالن ٢٨
 األول ٦٨.٠٧٠  آالء ذنون خليل احمد العالف ٢٩
 األول ٦٧.٧٥٥  آية سعد حسين إبراهيم الشرفاني ٣٠
 األول ٦٧.٧٢٩  مروة أكرم حسين حموشي الدليمي ٣١
 األول ٦٥.٢٣١  شذى باسل يحيى شاهين ٣٢
 األول ٦٥.١٣٤  زينة مازن زهير جميل النعيمي ٣٣
 األول ٦٤.٣١٧  سارة عبدالرحمن مبارك ياسين الياسين ٣٤
 األول  ٦٤.١٨٣  أمنة فائق حمد ذياب النعيمي ٣٥
 األول ٦٤.١٤٥  سرى حسين علي حمد العلي ٣٦
 األول ٦٣.٣٣٣  كلثوم وليد عبد الجبارعثمان الحيالي ٣٧
 األول ٦١.٦٧٤  رنا غانم إسماعيل مصطفى العبيدي ٣٨
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  الكیمیاء: التربیة للبنات                           القسم : الموصل                                   الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس: صباحي                                                                                         الشھادة : الدراسة 

  ٣/٧/٢٠١١في  ١٢٢٤٠: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠١١/ ٢٠١٠ :سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٨٢,٨٤٧  إبراهيمجيهان غازي فارس  ١
 األول ٨٠,٧٩٩   سراب صباح غانم ناصح الغضنفري ٢
 األول ٨٠,٤٢٨  ألماس غازي خضير هالل الجواري ٣
 األول ٧٧,٥٣٦  مؤمنة نعمان منذر عبد الرحمن داؤود بك   ٤
 األول ٧٦,٠٩٧ أالء رياض قاسم جرجيس الخفاف ٥
 األول ٧٣,٤٨٧  نور صالح سامي فتوحي النقاش ٦
 األول ٧٢,٤٩٦  اية راكان محمود داؤود ابوالسواد ٧
 األول ٧١,٧٧٩  سراب بشار عبد الرزاق طه الدباغ ٨
 األول ٧١,٦٩٨  جاسم الحيالي نور علي احمد ٩
 األول ٧١,١٨٧  زينة غانم حازم خليل جقماقجي ١٠
 األول ٧٠,٥٥٢  سلطانة كامل عبد العزيز عبداهللا  ١١
 األول ٧٠,١٧٤  هنادي هشام عيسى عبدالعزيز الراشد ١٢
 األول ٦٩,٣٢٩  دنيز جنكيز محمد رشاد الونداوي ١٣
 األول ٦٨,٩٤١  أسماء علي خلف سمعو الجرجري ١٤
 األول ٦٨,١٦٨  ن شيت يونس عايد العبيديبا ١٥
 األول ٦٧,٦٣٧  أسماء عبدالحميد احمد محمد العبيدي ١٦
 األول ٦٦,٧١٤  آمنة شهاب احمد محمد اللهيبي ١٧
 األول ٦٦,٥٥٥  نور اسعد عزيز عبداهللا ١٨
 األول ٦٦,٤٥٢  نور عبد الرحيم مصطفى عبد العزيز  ١٩
 ولاأل ٦٦,٠٤٥  رغدة محمد محجوب سليمان الجحيشي ٢٠
 األول ٦٥,٥٠٥  عطاء علي محمد سالم المرسومي ٢١
 األول ٦٥,٤٨٤  أماني احمد محمود محمد طاهر مال ٢٢
 األول ٦٥,٤٦٦  إسراء سلمان شاهين حسن ٢٣
 األول ٦٤,٠٥١  سجى نعمان حسين خورشيد الخالدي ٢٤
 األول ٦٣,٣٢٤  سارة مازن احمد محمد فصولة ٢٥
 األول ٦٢,٠٣١  قيأماني عبدالستار إسماعيل عبدالطيف العرا ٢٦
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  التربیة الریاضیة: التربیة للبنات                           القسم : الموصل                                   الكلیة : الجامعة 
  بكالوریوس:  صباحي                                                                                         الشھادة: الدراسة 

  ٣/٧/٢٠١١في  ١٢٢٤٠: رقم وتاریخ األمر الجامعي                                       ٢٠١١/ ٢٠١٠: سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرجت منھ  المعدل  اسم الطالبة  ت
  األول ٨٣.٩١٤ زينة عبد الكريم قاسم غزال ١
 األول ٨٢.٨٠٦  هبة عدنان محمود عبداهللا المالح  ٢
 األول ٧٩.٤٨٤  ن وعد اهللا بكر محمود النعيميفات ٣
 األول ٧٧.١٤٧  منى إحسان محمدباقر كاظم الخفاجي ٤
 األول ٧٥.٦٧٤  زينب وعداهللا يحيى سليمان العبيدي ٥
 األول ٦٩.٧٩٣  أريج علي حسين علي الحميد ٦
 األول ٦٩.١٨٦  سارة ضياء نجم عبد اهللا الصبحة ٧
 األول ٦٩.١٥٧  رنده محمد طالل عبد العزاوي ٨
 األول ٦٨.٦١٩  نعم أكرم محمد علي فتحي ٩
 األول ٦٤.١٧٥ زينب خالد عبداهللا بهاءالدين المدرس ١٠
 األول ٦٣.٦٨٤  نور صباح قاسم يحيى النعيمي ١١
 األول ٦١.٦٠١  زينب حازم صالح خليل النعيمي ١٢
 األول ٦١.٣٣٩  سارة عزيز عبداألحد عزيز كرشون ١٣
 ولاأل ٦٠.٤١٦ ريم هاني سعيد جاسم ١٤
 األول ٥٨.٢٣١  رشا اسعد حمه حمه ١٥
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