
  األول( / الدور  3002/3002 ) اسماء الخريجين اللغة الكردية العام الدراسي

 الدراسات الصباحية
 

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

 الطالبه في

 سنة التخرج المعدل

 3002/3002 11,11 الولا ذكر عراقي  يوسف يعقوب شحاذة جمعة  اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 2002/2002 91,27 االول ذكر عراقي سيروان محمد فرج سعيد  اللغة الكردية التربية بغداد  .2

 2002/2002 96,61 االول انثى عراقية اكتفاء حسين فرطوس بادي  اللغة الكردية التربية بغداد  .2

 2002/2002 96,2 االول نثىا عراقية سيناء نجم عبد هللا نجرس  اللغة الكردية التربية بغداد  .2

 2002/2002 91,1 االول انثى عراقية تيماء عبد الكاظم رستم عبد الغني  اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 2002/2002 91,1 االول انثى عراقية منار نعيم عبد هللا حسين الدليمي  اللغة الكردية التربية بغداد  .6

 2002/2002 92,21 االول ذكر عراقي الكريم مولى عبد فتالوياحمد عبد  اللغة الكردية التربية بغداد  .9

 2002/2002 90,92 االول ذكر عراقي اشرف علي محمد غبين  اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 2002/2002 90,62 االول انثى عراقية سكينة عبد بنوان علي  اللغة الكردية التربية بغداد  .7

 2002/2002 90,11 االول انثى عراقية شهاب الدين احمد نجم هبة  اللغة الكردية التربية بغداد  .10

 2002/2002 67,76 االول ذكر عراقي كرار عدنان محمد رضا الرفاعي  اللغة الكردية التربية بغداد  .11

 2002/2002 67,12 االول انثى عراقية شيماء عباس حسين رحيم   اللغة الكردية التربية بغداد  .12

 2002/2002 61,12 االول ذكر عراقي بشار عز الدين هادي نهام  لكرديةاللغة ا التربية بغداد  .12

 2002/2002 61,26 االول انثى عراقية علياء عبد هللا كريم محمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .12



 2002/2002 61,22 االول انثى عراقية شيماء سعدي جاسم محمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .11

 2002/2002 61,17 االول ذكر عراقي محمود عبد هللا احمد حسن  اللغة الكردية التربية بغداد  .16

 2002/2002 61,2 االول ذكر عراقي محمد دحام شهاب احمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .19

 2002/2002 69,72 االول انثى عراقية ازهار خماس احمد علي  اللغة الكردية التربية بغداد  .11

 2002/2002 69,11 االول انثى عراقية سهاد عبد الحسن شريف عبد الحسين  لغة الكرديةال التربية بغداد  .17

 2002/2002 69,22 االول انثى عراقية سعدية كاظم حسن خريبط  اللغة الكردية التربية بغداد  .20

 2002/2002 69,21 االول انثى عراقية رنا فاضل عباس ساهي  اللغة الكردية التربية بغداد  .21

 2002/2002 66,11 االول ذكر عراقي ضمير عبد االمير كريم الجنابي  اللغة الكردية التربية بغداد  .22

 2002/2002 66,92 االول انثى عراقية نادية حامد خلف منصور  اللغة الكردية التربية بغداد  .22

 2002/2002 66,29 االول انثى عراقية سمر حكمت احمد امين  اللغة الكردية التربية بغداد  .22

 2002/2002 61,72 االول ذكر عراقي عبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد ماجد اللغة الكردية التربية بغداد  .21

 2002/2002 61,62 االول انثى عراقية حال محمد عبد الحسن صحن  اللغة الكردية التربية بغداد  .26

 2002/2002 62,09 االول ذكر عراقي حامد خضير عمران حميدي  اللغة الكردية التربية بغداد  .29

 2002/2002 62,11 االول انثى عراقية الهام كريم جديد ملغوث  اللغة الكردية التربية بغداد  .21

 2002/2002 62,12 االول ذكر عراقي حسنين شريف جاسم عبد  اللغة الكردية التربية بغداد  .27

 2002/2002 62,29 االول ثىان عراقية تغريد عبد الرضا راهي عبد الرضا  اللغة الكردية التربية بغداد  .20

 2002/2002 62,21 االول ذكر عراقي قحطان درهم درويش حمود  اللغة الكردية التربية بغداد  .21

 2002/2002 62,01 االول ذكر عراقي صادق حميد لعيبي عباس   اللغة الكردية التربية بغداد  .22

 2002/2002 62 االول ذكر عراقي عبد الرحمن مانع عبد الحسن كاظم  اللغة الكردية التربية بغداد  .22

 2002/2002 61,11 االول انثى عراقية نيفين نجاة عبد هللا حسن  اللغة الكردية التربية بغداد  .22



 2002/2002 61,12 االول انثى عراقية نور حربي هادي عبد عجاج   اللغة الكردية التربية بغداد  .21

 2002/2002 61,22 االول انثى عراقية  دعاء امير حمزة علي اللغة الكردية التربية بغداد  .26

 2002/2002 60,02 االول ذكر عراقي باسم بحر خضير جاسم  اللغة الكردية التربية بغداد  .29

 2002/2002 17,12 االول ذكر عراقي عمار موسى سلمان حمادي  اللغة الكردية التربية بغداد  .21

 2002/2002 17,21 االول ذكر عراقي المعيني  بشار عبد الرزاق حمد كمر اللغة الكردية التربية بغداد  .27

 2002/2002 11,79 االول ذكر عراقي ايسر عدنان داود حنش  اللغة الكردية التربية بغداد  .20

 2002/2002 11,22 االول ذكر عراقي ردام حميد سرحان جراد  اللغة الكردية التربية بغداد  .21

 2002/2002 19,79 االول ذكر عراقي عباسمناضل علي ظاهر ال اللغة الكردية التربية بغداد  .22

 2002/2002 19,71 االول انثى عراقية حراء خضير شوكت ثويني  اللغة الكردية التربية بغداد  .22

 2002/2002 11,72 االول ذكر عراقي مهند جواد كاظم جاسم  اللغة الكردية التربية بغداد  .22

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 الدور الثاني  3002/3002دراسي اسماء الخريجين اللغة الكردية العام ال

 الدراسة الصباحية 
 
 

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

 الطالبه في

 سنة التخرج المعدل

 2002/2002 91,29 الثاني انثى عراقية شيانتصار حميد غالم هو اللغة الكردية التربية بغداد 1

 2002/2002 11,21 الثاني انثى عراقي موزان حال فاضل محمد  للغة الكرديةا التربية بغداد 2

 

 

 

 

 

 

 



 

  3002/3002اسماء الخريجين اللغة الكردية للعام الدراسي 

 الدراسة المسائية 

 
 

الدور  الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت

الذي نجح 

ه في

 الطالب

 سنة التخرج المعدل

  2002/2002 99,22 االول ذكر عراقي  ان هدايت حيدر عزيز ڤا اللغة الكردية التربية بغداد  .21

 2002/2002 96,12 ولاال انثى عراقية سميرة افراسياب مجيد سمين  اللغة الكردية التربية بغداد  .26

 2002/2002 92,92 االول ذكر عراقي كير علي  هانمحمد ابراهيم ج اللغة الكردية التربية بغداد  .29

 2002/2002 92,19 االول انثى عراقية ديار عبد الواحد مجيد محمود  اللغة الكردية التربية بغداد  .21

 2002/2002 67,21 االول ذكر راقيع يحيى شعالن كاظم حمادي  اللغة الكردية التربية بغداد  .27

 2002/2002 67,02 االول ذكر عراقي محمدعالء الدين عبد المحسن خليل  اللغة الكردية التربية بغداد  .10

 2002/2002 61,16 االول ذكر عراقي عالء كامل فاضل محمود  اللغة الكردية التربية بغداد  .11

 2002/2002 66,91 االول ذكر عراقي علي اركان محمود رشيد  اللغة الكردية التربية بغداد  .12

 2002/2002 66,12 االول ذكر عراقي زهير فاضل خلف سلمان  اللغة الكردية التربية بغداد  .12

  2002/2002 62,12 االول ذكر عراقي نصير عبيس حتروش خضير  اللغة الكردية التربية بغداد  .12



 2002/2002 62,96 االول ذكر عراقي علي سوز عباس شيرزة عيسى  اللغة الكردية التربية بغداد  .11

 2002/2002 62,26 االول ذكر عراقي رضا عامر عباس محمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .16

 2002/2002 62,21 االول ذكر عراقي عباس حمزة مجلي انجيل  اللغة الكردية التربية بغداد  .19

 2002/2002 62,21 االول ذكر راقيع قصي عباس احمد حمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .11

 2002/2002 62,97 االول ذكر عراقي مضغهبحسن علي عبد هللا  اللغة الكردية التربية بغداد  .17

 2002/2002 17,11 االول ذكر عراقي يوسف عكاب احمد سرحان  اللغة الكردية التربية بغداد  .60

 2002/2002 17,1 االول انثى يةعراق عودة جبار موسى منشد  اللغة الكردية التربية بغداد  .61

 2002/2002 11,26 االول ذكر عراقي حسين محمود خليفة طالل  اللغة الكردية التربية بغداد  .62

 


