
 

 

 / الدراسات الصباحية  4002/4002الخريجين قسم اللغة الكردية  أسماء
 الدور االول 

 
 

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

 الطالب

 سنة التخرج المعدل

 2000/2002 10,01 االول انثى عراقية منتوب انتظار جواد كاظم  اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 2000/2002 88,88 االول انثى عراقية نوروز فينا عبد الحسين حبيب  اللغة الكردية التربية بغداد  .2

 2000/2002 88,88 االول ذكر عراقي عبد القادر علي حسين محمد قدوري  اللغة الكردية التربية بغداد  .8

 2000/2002 82,82 االول انثى اقيةعر  عبد هللا  بفرين سردار نعمان اللغة الكردية التربية بغداد  .0

 2000/2002 82,11 االول انثى عراقية خليل شهالء مكي جبار  اللغة الكردية التربية بغداد  .2

 2000/2002  82,08 االول انثى عراقية جبر نجالء سرحان خلف  اللغة الكردية التربية بغداد  .6

 2000/2002 80,80 االول انثى عراقية ن يحسبناز ابراهيم علي  اللغة الكردية التربية بغداد  .8

 2000/2002 88,80 االول انثى عراقية حسين نورة رشيد مجيد  اللغة الكردية التربية بغداد  .8

 2000/2002 88,20 االول ذكر عراقي الجبوري صفاء عبد الكاظم لفتة  اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 2000/2002 88,16 االول انثى عراقية ناصر ن عبد لمياء عبد الحسي اللغة الكردية التربية بغداد  .10

 2000/2002 82,60 االول انثى عراقية عبود دموع جساس موسى  اللغة الكردية التربية بغداد  .11



 

 
 2000/2002 80,66 االول ذكر عراقي حايف مهند احمد نوفل  اللغة الكردية التربية بغداد  .12

 2000/2002 61,82 االول انثى عراقية راضي نبراس شاكر شهيد  اللغة الكردية التربية بغداد  .18

 2000/2002 60,02 االول انثى عراقية ام رهبجوان مجيد حميد  اللغة الكردية التربية بغداد  .10

 2000/2002 68,18 االول ذكر عراقي جابر جعفر اسماعيل عبد المهدي  اللغة الكردية التربية بغداد  .12

 2000/2002 68,12 االول انثى عراقية ضاحي زينب مالك علوان  الكرديةاللغة  التربية بغداد  .16

 2000/2002 62,16 االول انثى عراقية محمد صالح رؤى حمود عليوي  اللغة الكردية التربية بغداد  .18

 2000/2002 62,81 االول انثى عراقية خاجي حنان جزاع زغير  اللغة الكردية التربية بغداد  .18

 2000/2002 61,22 االول ذكر عراقي نصر هللا حيدر جاسم عبيد  للغة الكرديةا التربية بغداد  .11

 2000/2002 21,11 االول ذكر عراقي كامل ن وليد عبد عبد الحس اللغة الكردية التربية بغداد  .20

 2000/2002 28,81 االول ذكر عراقي نجم حمزة خميس شكر  اللغة الكردية التربية بغداد  .21

 2000/2002 22,80 االول انثى عراقية شهاب شيماء عبد الحسين كريم  لغة الكرديةال التربية بغداد  .22

 
 
 
 
 
 



 

 

 4002/4002اسماء الخريجين اللغة الكردية 
 الدراسات الصباحية )الدور الثاني(

 
 

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

 الطالب

  سنة التخرج المعدل

  2000/2002 60,00 الثاني ذكر عراقي زغير عباس فاضل جبر   اللغة الكردية التربية دادبغ .1

 
 

  4002-4002اسماء الخريجين اللغة الكردية 

 الدراسات المسائية ) الدور االول(

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

 الطالبه في

 سنة التخرج المعدل

  2000/2002 88,28 االول  ذكر عراقي جعفر فهد حسن اسد  اللغة الكردية التربية  بغداد  .28

 2000/2002 80,18 االول انثى عراقية محمودجيا جبار محمد امين  اللغة الكردية التربية  بغداد  .20

 2000/2002 80,21 االول ذكر عراقي  خوشناو فؤاد حسن اسطا قادر اللغة الكردية التربية  بغداد  .22



 

 
 2000/2002 68,06 االول ذكر عراقي رسول ارسالن سعيد اسعد  اللغة الكردية التربية  بغداد  .26

 2000/2002 28,62 االول ذكر عراقي علك محمد عبد الحسين ماهود  اللغة الكردية التربية  بغداد  .28

 2000/2002 20,21 االول ذكر عراقي ذرب ن يعقيل حمدان خش اللغة الكردية التربية  بغداد  .28

 


