
  
 

 1002/1001الخريجين اللغة الكردية  أسماء
 / الدراسات الصباحية االولالدور 

 

 الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت
الدور الذي 
نجح فيه 
 الطالب

 سنة التخرج المعدل

  1002/1001 42,99 االول انثى عراقي الل علي حسين حمزة ظ اللغة الكردية التربية بغداد  .2

 1002/1001 89,82 االول انثى عراقية هند عادل شبرة مهدي  اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 1002/1001 83,11 االول ذكر عراقي امين  حسين غازي كاك اللغة الكردية التربية بغداد  .3

 1002/1001 99,42 االول انثى عراقية نهاية عبد فرج عجيل  اللغة الكردية التربية بغداد  .9

 1002/1001 99,15 االول انثى عراقية زيدان لهد  دوفاء منش اللغة الكردية التربية بغداد  .5

 1002/1001 96,12 االول انثى عراقية فاطمة خلف بجاي زهراو  اللغة الكردية التربية بغداد  .6

 1002/1001 99,1 االول انثى عراقية ايمان محمد صالح عبد هللا  اللغة الكردية التربية بغداد  .9

 1002/1001 93,32 االول انثى عراقية يجالفريوفاء منصور حميد  اللغة الكردية التربية بغداد  .8

 1002/1001 91,13 االول انثى عراقية عاشور  فمرفت صالح شني اللغة الكردية التربية بغداد  .4

  1002/1001 91,04 االول انثى عراقية لمياء زوير خلف سايب  اللغة الكردية التربية بغداد  .20

 1002/1001 90,25 االول انثى عراقية سعودي لمياء حسون علي اللغة الكردية التربية بغداد  .22

 1002/1001 68,89 االول انثى عراقية                             عليهدى جبار باهض  اللغة الكردية التربية بغداد  .21

 1002/1001 63,39 االول انثى عراقية شاللعيد رديني سشيماء  اللغة الكردية التربية بغداد  .23

 1002/1001 59,09 االول انثى عراقية غضبانجبار عبد اللطيف كوثر عبد ال اللغة الكردية التربية بغداد  .29

 
 



  
 

 1002/1001الخريجين اللغة الكردية  أسماء
 / الدراسات الصباحية الثانيالدور 

 
 

 الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت
الدور الذي نجح 

 فيه الطالب
 سنة التخرج المعدل

  5001/5005 32,56 الثاني ذكر عراقي رمزي كريم قادر عودة  اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 5001/5005 31,16 الثاني انثى عراقية نغم جاسم خريبط خلف  اللغة الكردية التربية بغداد  .5

 5001/5005 35,11 الثاني انثى عراقية نهى قحطان اركان صالح  اللغة الكردية التربية بغداد  .6

 5001/5005 31,26 الثاني ذكر عراقي طرفةوسام سالم هادي  اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 5001/5005 30,22 الثاني ذكر عراقي حسين عبد جودة علي الشمري  اللغة الكردية التربية بغداد  .2

 5001/5005 23,22 الثاني ذكر عراقي وليد احمد امين خضير  اللغة الكردية التربية بغداد  .3

 5001/5005 21,65 الثاني ذكر عراقي عالء حميد لعيبي عباس  اللغة الكردية التربية بغداد  .6

 


