
  

 الدراسات الصباحية  2002/2002الخريجين اللغة الكردية  أسماء

 الدور االول 
 

 

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

 الطالب
 سنة التخرج المعدل

 2002/2007 97,39 االول ذكر عراقي سامان محمد علي عبد الرحمن  اللغة الكردية التربية  بغداد   .1

 2002/2007 97,39 االول ذكر اقيعر نريمان عبد هللا كريم عبد هللا  اللغة الكردية التربية  بغداد   .2

 2002/2007 92,00 االول ذكر عراقي سعيد محمد عبد هللا محمد  اللغة الكردية التربية  بغداد   .7

 2002/2007 09,10 االول انثى عراقية شذى عباس فاضل عطية  اللغة الكردية التربية  بغداد   .9

 2002/2007 00,93 االول انثى عراقية د فادية جاسم محمد حمي اللغة الكردية التربية  بغداد   .5

 2002/2007 30,35 االول انثى عراقية رغد حميد مهدي حسين  اللغة الكردية التربية  بغداد   .3

 2002/2007 39,22 االول ذكر عراقي زمروت عثمان اسماعيل محمد   اللغة الكردية التربية  بغداد   .3

 2002/2007 30,21 االول انثى عراقية بيداء خضر محسن ابراهيم  اللغة الكردية التربية  بغداد   .0

 2002/2007 33,90 االول انثى عراقية اثمار مثنى حامد شاكر  اللغة الكردية التربية  بغداد   .9

 2002/2007 33,00 االول انثى عراقية شهباء صباح فاضل عبد هللا  اللغة الكردية التربية  بغداد   .10

 2002/2007 33,09 االول ذكر عراقي علي كريم مجيد عطية  اللغة الكردية التربية  بغداد   .11

 2002/2007 39,93 االول ذكر عراقي حيدر محمد صحو حمد  اللغة الكردية التربية  بغداد   .12

 2002/2007 39,39 االول ذكر عراقي يعرب عبد العزيز محمد الجاف   اللغة الكردية التربية  بغداد   .17

 2002/2007 31,32 االول ذكر عراقي جواد كاظم تعبان سلمان  اللغة الكردية ية الترب بغداد   .19

 2002/2007 31,30 االول ذكر عراقي جليل عباس حسين دبيس اللغة الكردية التربية  بغداد   .15

 



  

 

 الدراسات الصباحية 2002/2002اسماء اللغة الكردية 

 الدور الثاني

 

 
الدور الذي  الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت

نجح فيه 

 الطالب

 سنة التخرج المعدل

  2002/2007 32,09 الثاني ذكر عراقي   عباسغسان شاكر زغير  اللغة الكردية التربية  بغداد  .13

 2002/2007 32,02 الثاني ذكر عراقي حيدر سمير كاظم علي اللغة الكردية التربية  بغداد  .13

 2002/2007 30,39 الثاني ذكر عراقي صفاء جواد كاظم فرج  اللغة الكردية التربية  بغداد  .10

 2002/2007 30,3 الثاني ذكر عراقي )صدام حسين مطر سحيب(الجديد)علي حسين مطر( اللغة الكردية التربية  بغداد  .19

 2002/2007 53,39 الثاني ذكر عراقي حيدر جبار محمد صالح اللغة الكردية التربية  بغداد  .20

 2002/2007 53,31 الثاني ذكر عراقي ايش كاويدجاسم محمد  اللغة الكردية التربية  بغداد  .21

 2002/2007 53,30 الثاني ذكر عراقي جليل عباس حسين عبيس  اللغة الكردية التربية  بغداد  .22

 

 

 

 

 



  

 

 

 الدراسة المسائية  2002/2007الخريجين اللغة الكردية  أسماء

 األول(دور )الـــــــــــــ

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

 فيه الطالب

 سنة التخرج المعدل

  2002/2007 91,79 االول انثى عراقية محمد صبيحة صالح كريم  اللغة الكر دية التربية  بغداد   .27

 2002/2007 00,37 االول ذكر عراقي عبد هللا حسن محمد نجم  اللغة الكر دية التربية  بغداد   .29

 2002/2007 33,91 االول انثى عراقية علي شيرين حكيم غالم  اللغة الكر دية التربية  بغداد   .25

 2002/2007 39,13 االول انثى عراقية رحمانرغد كامل رحيم  اللغة الكر دية التربية  بغداد   .23

 2002/2007 50,09 االول ذكر عراقي حسين السمكريسالم مهدي تقي  اللغة الكر دية التربية  بغداد   .23

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 الدراسة المسائية 2002-2002أسماء الخريجين اللغة الكردية 

 ر الثانيالدو

 

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

 الطالب

 سنة التخرج المعدل

 2002/2007 37,09 الثاني ذكر عراقي منير امه خان خداداد علي اللغة الكردية التربية بغداد  .1
 2002/2007 31,57 الثاني ذكر عراقي ضياء قاسم حاتم كبر اللغة الكر دية التربية بغداد  .2
  2002/2007 30,37 الثاني ذكر عراقي محمد منيف جلوب هزاع اللغة الكردية التربية بغداد  .7

 2002/2007 30,77 الثاني ذكر عراقي تحسين هاشم جلوب حسن اللغة الكردية التربية بغداد  .9

 


