
 

 (األول)الدور  5002/5002اسماء الخريجين قسم اللغة الكردية للعام الدراسي 
 الدراسات الصباحية 

 ت

 الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة

الدور الذي 

نجح فيه 

 الطالب

 سنة التخرج المعدل

 5002/5002 62,22 األول أنثى عراقية زينة جبار فرج محمد اللغة الكردية التربية بغداد  .1

5.  

 اللغة الكردية التربية بغداد
 (حسين )صدام احمد محمد القديم
 )محمد احمد محمد حسين( الجديد 

 5002/5002 62,88 األول ذكر عراقي

 5002/5002 62,58 األول ذكر عراقي محمد امينئاواز حسين احمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .3

 5002/5002 60,28 األول أنثى عراقية ميرفت جواد كاظم سامح  اللغة الكردية التربية بغداد  .4

 5002/5002 43,88 األول ذكر عراقي مرتضى حمد هادي موسى  اللغة الكردية التربية بغداد  .2

 5002/5002 44,58 األول ذكر عراقي علوان مهند عبد الجبار عبد الصاحب  اللغة الكردية التربية بغداد  .2

 5002/5002 42,88 األول ذكر عراقي عبود سامر نعيم نجم  الكردية اللغة التربية بغداد  .7

 5002/5002 42,58 األول أنثى عراقية لفتة اسراء خلف انتيشه  اللغة الكردية التربية بغداد  .8

 5002/5002 48,82 األول أنثى عراقية علي جار هللا علياء جعفر حميد  اللغة الكردية التربية بغداد  .9

 5002/5002 48,67 األول أنثى عراقية جاسم سراء عامر ستار  اللغة الكردية ةالتربي بغداد  .10

 5002/5002 48,48 األول أنثى عراقية خصاف رشا حنون حلو  اللغة الكردية التربية بغداد  .11

 5002/5002 45,32 األول ذكر عراقي محمد اكرم محمد علي  اللغة الكردية التربية بغداد  .15

 5002/5002 45,47 األول أنثى عراقية حسين هدى ابراهيم محمد  ة الكرديةاللغ التربية بغداد  .13



 
 5002/5002 45,83 األول أنثى عراقية داود شهلة عودة حسين  اللغة الكردية التربية بغداد  .14

 5002/5002 47,68 األول أنثى عراقية موسىنور عبد الرسول عمران  اللغة الكردية التربية بغداد  .12

 5002/5002 47,75 األول أنثى عراقية محمد رؤى احمد جابر  اللغة الكردية ةالتربي بغداد  .12

 5002/5002 40,38 األول ذكر عراقي حمادياحمد محمد احمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .17

 5002/5002 23,63 األول ذكر عراقي دويج احمد عبد عبد هللا  اللغة الكردية التربية بغداد  .18

 5002/5002 26,84 األول أنثى عراقية ابو ريشةنوال جاسم عبد  للغة الكرديةا التربية بغداد  .19

 5002/5002 26,78 األول أنثى عراقية حسين رشا حميد عبد الكاظم  اللغة الكردية التربية بغداد  .50

 5002/5002 24,32 األول أنثى عراقية شعيب شيماء محمود سلوم  اللغة الكردية التربية بغداد  .51

 5002/5002 24,80 األول ذكر عراقي حمندي سامر ساهي جاسم  اللغة الكردية لتربيةا بغداد  .55

 5002/5002 24,88 األول أنثى عراقية عبد هللا بيداء كاظم علي  اللغة الكردية التربية بغداد  .53

 5002/5002 22,32 األول أنثى عراقية موسى ايمان حسن ثاني  اللغة الكردية التربية بغداد  .54

 5002/5002 22,02 األول أنثى عراقية عبد سازان عزيز علي  اللغة الكردية التربية بغداد  .52

 5002/5002 28,87 األول أنثى عراقية حبيب حال عادل ابراهيم  اللغة الكردية التربية بغداد  .52

 5002/5002 28,50 األول أنثى عراقية شاللبيداء احمد حسين  اللغة الكردية التربية بغداد  .57

 5002/5002 28,72 األول أنثى عراقية علي اسماء احمد نوري اللغة الكردية التربية بغداد  .58

 5002/5002 28,25 األول ذكر عراقي سلمانحيدر شالل فياض  اللغة الكردية التربية بغداد  .59

 5002/5002 28,85 األول أنثى عراقية هاللوديان طارق نجم  اللغة الكردية التربية بغداد  .30

 5002/5002 28,83 األول أنثى عراقية عبد هللافاطمة عطروز نجم  اللغة الكردية بيةالتر بغداد  .31

 5002/5002 27,78 األول أنثى عراقية الشمري دالل علي عبد هللا  اللغة الكردية التربية بغداد  .35



 
 5002/5002 27,07 األول أنثى عراقية يوهي زمن جعفر عبد الكاظم  اللغة الكردية التربية بغداد  .33

 5002/5002 20,85 األول أنثى عراقية ساهي عبير شاتي سكر  اللغة الكردية التربية بغداد  .34

 5002/5002 20,53 األول أنثى عراقية جواد بسام سمير مهدي  اللغة الكردية التربية بغداد  .32

 5002/5002 20,72 األول أنثى عراقية عواد زياد اسماعيل ابراهيم  اللغة الكردية التربية بغداد  .32

 5002/5002 23,36 األول ذكر عراقي  االركي  احمد صبحي ياس اللغة الكردية التربية بغداد  .37

 5002/5002 26,63 األول ذكر عراقي عطار هادي عبد علي  اللغة الكردية التربية بغداد  .38

 5002/5002 26,87 األول ذكر عراقي صقر عدي خالد حسين  اللغة الكردية التربية بغداد  .39

 5002/5002 26,76 األول ذكر عراقي رجا حمزة داود سلمان  اللغة الكردية التربية دادبغ  .40

 5002/5002 22,48 األول أنثى عراقية علي خنساء مكي حسن  الكرديةاللغة  التربية بغداد  .41

 5002/5002 22,56 األول ذكر عراقي دحلوس علي عبد ناصر  اللغة الكردية التربية بغداد  .45

 
 
 
 
 
 
 



 

 )الدور الثاني( 5002/5002يجي قسم اللغة الكردية للعام الدراسياسماء خر
 )الدراسات الصباحية(

الدور الذي  الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت

 هنجح في

 الطالب

 سنة التخرج المعدل

 5002/5002 22,33 الثاني أنثى عراقية اسماعيل  فردوس قاسم عثمان اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 5002/5002 28,80 الثاني أنثى عراقية حمد  نورا صاحب سعدون اللغة الكردية التربية بغداد  .5

 5002/5002 25,23 الثاني أنثى عراقية  خليل نور عبد الكريم عبد  اللغة الكردية التربية بغداد  .3

 5002/5002 25,58 الثاني ثىأن عراقية محيميد  إسراء نجاح سلمان اللغة الكردية التربية بغداد  .4

 5002/5002 25,58 الثاني أنثى عراقية نجم  نور علي حسين اللغة الكردية التربية بغداد  .2

 5002/5002 27,70 الثاني أنثى عراقية منشد  رقية سالم حميد اللغة الكردية التربية بغداد  .2

 5002/5002 23,48 الثاني كرذ عراقي ابراهيم محمد طارق خليل  اللغة الكردية التربية بغداد  .7

 5002/5002 23,27 الثاني أنثى عراقية عبيد جنان محسن شناوة  اللغة الكردية التربية بغداد  .8

 5002/5002 23,52 الثاني ذكر عراقي بريع احمد سعيد ابراهيم  اللغة الكردية التربية بغداد  .9

 5002/5002 24,24 الثاني أنثى ةعراقي د احمعبد الجبار ابراهيم حال  اللغة الكردية التربية بغداد  .10

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (االول)الدور 5002/5002للعام الدراسي اللغة الكرديةاسماء خريجي قسم 
 

 )الدراسة المسائية(
الدور الذي  الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت

نجح فية 

 الطالب

 سنة التخرج المعدل

 5002-5002 77.90 االول ىانث ةعراقي شت محمد مصطفىەردەزنريان احمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .11

 5002-5002 27.90 االول ذكر عراقي جاسم  راغب انور حسين اللغة الكردية التربية بغداد  .15

 
 (لثانيا )الدور 5002/5002اسماء خريجي قسم اللغة الكردية للعام الدراسي

 )الدراسة المسائية(
الدور الذي  الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت

 هنجح في

 الطالب

 سنة التخرج المعدل

 5002-5002 75,14 الثاني ذكر عراقي جهانجش  علي احسان عبد الرحمن اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 5002-5002 22,22 الثاني ذكر عراقي حاجي  شيان عصمت خليل  اللغة الكردية التربية بغداد  .5

  5002-5002 24,38 الثاني ذكر عراقي طاهر نامق عبد هللا زاد آ اللغة الكردية التربية بغداد  .3

 5002-5002 29 الثاني ذكر عراقي رحيم  هالل مبارك ميرزا  اللغة الكردية التربية بغداد  .4

  5002-5002 22,78 الثاني ذكر عراقي بايع  هادي حسين يوسف  اللغة الكردية التربية بغداد  .2



 
 


