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سنة التخرج المعدل 

 2010/2011 62,917 الثانً ذكرعراقً  احمد عارف خانه علًاللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .1

 2010/2011 60,597 الثانً ذكرعراقً  بسام عبد الكرٌم سلماناللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .2

 2010/2011 59,781 الثانً انثىعراقٌة  طٌبة جبار كرٌم الزماللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .3

 2010/2011 59,011 الثانً انثىعراقٌة  جوان محمد علً كرماللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .4

 2010/2011 57,751 الثانً انثىعراقٌة  هدٌل خضٌر زغٌر صالحاللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .5

 2010/2011 56,711 الثانً ذكرعراقً  حامد مشرف عمٌر حمادياللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .6

 2010/2011 56,310 الثانً ذكرعراقً  احمد عبد الحسن خلف صبراللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .7

 2010/2011 56,244 الثانً انثىعراقٌة  سهى شهاب احمد عباساللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .8

 2010/2011 55,700 الثانًذكر عراقً  علً عبد الحمزة جاٌش عقلاللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .9

 2010/2011 55,613 الثانً انثىعراقٌة  رشا هٌالن ٌعقوب ٌوسفاللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .10

 2010/2011 55,388 الثانً ذكرعراقً  عقٌل رعد مرٌوش فرحاناللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .11

 2010/2011 55,159 الثانً ذكرعراقً  هادي غلٌم عبد هللا غانماللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .12

 2010/2011 55,055 الثانً ذكرعراقً  علً ناصر حسن لفتةاللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .13

 2010/2011 54,845 الثانً ذكرعراقً  حازم فرات اسد حسناللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .14

 2010/2011 54,782 الثانً ذكرعراقً  نصر خلٌفة حسن جواداللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .15



 2010/2011 54,651 الثانً ذكرعراقً  حٌدر عبد هللا حسون روٌضاللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .16

 2010/2011 54,578 الثانً انثىعراقٌة گٌطان مٌالد طالب برٌسم اللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .17

 2010/2011 54,570 الثانً انثىعراقٌة  مروة حامد جٌثوم عمراللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .18

 2010/2011 54,449 الثانًذكر عراقً  حسام علً كسرى عبد هللااللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .19

 2010/2011 53,528 الثانً انثىعراقٌة  هبة فٌصل مزهر عبد هللااللغة الكردٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .20
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