
  
 

  9002/9000الخريجين اللغة الكردية  أسماء

 )األولالدور (

 

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

 فيه الطالب

 سنة التخرج المعدل

  9558/9515 856,09 االول ذكر عراقي سايخان خدادا  إبراهيمكريم  اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 9558/9515 986591 ولاال انثى عراقية عال هشام خزعل نصيف  اللغة الكردية التربية بغداد  .9

 9558/9515 ,97654 االول انثى عراقية ايمان عبد الكريم رضا محمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .3

 9558/9515 936913 االول انثى عراقية ابتسام عبد الناصر عبد هللا جمعة  اللغة الكردية التربية بغداد  .7

 9558/9515 9567,4 االول انثى عراقية جهاد  زهراء عادل حيدر اللغة الكردية التربية بغداد  .0

 9558/9515 4,6098 االول انثى عراقية زهراء رعد ناصر عبد الحسين  اللغة الكردية التربية بغداد  .,

 9558/9515 4,6353 االول انثى عراقية انتصار غانم مردان محمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .4

 9558/9515 406350 االول انثى عراقية ء فالح قاسم حمودي دعا اللغة الكردية التربية بغداد  .9

 9558/9515 ,40699 االول انثى عراقية  سنعبير ستار حمادي ح اللغة الكردية التربية بغداد  .8

  9558/9515 ,40617 االول انثى عراقية شيرين علي رحيم حسن  اللغة الكردية التربية بغداد  .15

 9558/9515 ,47601 االول انثى عراقية استبرق علي حسن جبر  اللغة الكردية التربية بغداد  .11

 9558/9515 ,43687 االول انثى عراقية شهباء خالد عبد الحسين ابراهيم اللغة الكردية التربية بغداد  .19

 9558/9515 496895 االول انثى عراقية اسراء محمد كاظم جاسم  اللغة الكردية التربية بغداد  .13

 9558/9515 496848 االول انثى عراقية علياء حسين ابراهيم عودة  اللغة الكردية التربية بغداد  .17



  
 

 9558/9515 4961,4 االول انثى عراقية منى هادي محسن عزيز  اللغة الكردية التربية بغداد  .10

 9558/9515 416901 االول انثى عراقية نسرين عيسى شلتاغ عبد الرضا  اللغة الكردية التربية بغداد  .,1

 9558/9515 456019 االول انثى عراقية عباسسجى طهماز علي حسين  اللغة الكردية التربية غدادب  .14

 9558/9515 86,95, االول انثى عراقية صفا توفيق عباس علي  اللغة الكردية التربية بغداد  .19

 9558/9515 86780, االول ذكر عراقي حيدر محمد سعيد سلمان  اللغة الكردية التربية بغداد  .18

 9558/9515 96989, االول انثى عراقية تهاني ودود فوزي شمس الدين  اللغة الكردية التربية بغداد  .95

 9558/9515 46771, االول انثى عراقية سجى عبد الواحد حنون عبود  اللغة الكردية التربية بغداد  .91

 9558/9515 ,4630, االول انثى عراقية ر حرج يرواء كمال ج اللغة الكردية التربية بغداد  .99

 9558/9515 6914,, االول انثى عراقية مشالي صابرين عبدالرحمن عباس  اللغة الكردية التربية بغداد  .93

 9558/9515 06344, االول انثى عراقية ختام زبون حسن جويري  اللغة الكردية التربية بغداد  .97

 9558/9515 76913, ولاال انثى عراقية دعاء هشام علي طاهر  اللغة الكردية التربية بغداد  .90

 9558/9515 764,7, االول انثى عراقية نور علي عبد الكاظم جاسم  اللغة الكردية التربية بغداد  .,9

 9558/9515 36509, االول انثى عراقية هدى سعدي محمد اسعيد  اللغة الكردية التربية بغداد  .94

 9558/9515 96709, االول انثى عراقية لجواهر عبد هللا عبد العزيز بسلي اللغة الكردية التربية بغداد  .99

 9558/9515 16413, االول انثى عراقية نهلة محمد عبد هللا عطية  اللغة الكردية التربية بغداد  .98

 9558/9515 ,1600, االول انثى عراقية بيداء عباس هاشم رهيف  اللغة الكردية التربية بغداد  .35

 9558/9515 16300, االول انثى عراقية اشواق شوقي جبار كاظم  اللغة الكردية التربية بغداد  .31

 9558/9515 1637, االول انثى عراقية نورة ابراهيم فرج حافظ  اللغة الكردية التربية بغداد  .39



  
 

 9558/9515 56910, االول انثى عراقية بتول حسين عالوي محيسن  اللغة الكردية التربية بغداد  .33

 9558/9515 56,54, االول انثى عراقية صادق بهمان علي ولي  كرديةاللغة ال التربية بغداد  .37

 9558/9515 086930 االول ذكر عراقي فواز علي حسين محيبس  اللغة الكردية التربية بغداد  .30

 9558/9515 1,,086 االول انثى عراقية محمد فرمان داود باقر  اللغة الكردية التربية بغداد  .,3

 9558/9515 086093 االول انثى عراقية زينب علي محمود عبود  كرديةاللغة ال التربية بغداد  .34

 9558/9515 086799 االول انثى عراقية نور الهدى هاني صادق عالوي  اللغة الكردية التربية بغداد  .39

 9558/9515 086953 االول انثى عراقية عقيل ماجد كاظم محمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .38

 9558/9515 086598 االول انثى عراقية االء جاسم كريم فهيم  اللغة الكردية التربية بغداد  .75

 9558/9515 096978 االول انثى عراقية ابتسام مهدي حمزة سبع  اللغة الكردية التربية بغداد  .71

 9558/9515 096381 االول انثى عراقية مها فاضل مهدي عبد هللا  اللغة الكردية التربية بغداد  .79

 9558/9515 096399 االول انثى عراقية سناء حسين وريوش حلو  اللغة الكردية تربيةال بغداد  .73

 9558/9515 096909 االول انثى عراقية اسراء سعد حبيب حسين  اللغة الكردية التربية بغداد  .77

 9558/9515 046974 االول ذكر عراقي ضياء جبار جواد كاظم  اللغة الكردية التربية بغداد  .70

 9558/9515 046981 االول انثى عراقية فنن وليد خالد  ياسين  اللغة الكردية تربيةال بغداد  .,7

 9558/9515 046993 االول انثى عراقية منتهى عبد الجبار حطاب كاظم  اللغة الكردية التربية بغداد  .74

 9558/9515 046955 االول انثى عراقية هند فاضل جواد كاظم  اللغة الكردية التربية بغداد  .79

 9558/9515 046580 االول انثى عراقية اح باثير خيري رحيم ص اللغة الكردية التربية بغداد  .78

 9558/9515 046519 االول انثى عراقية هالة عبد الحمزة جايش عقل  اللغة الكردية التربية بغداد  .05



  
 

 9558/9515 0,6440 االول انثى عراقية محاسن علي مطشر مهدي  اللغة الكردية التربية بغداد  .01

 9558/9515 0,6453 االول انثى عراقية مروة رزوقي حربي علوان  اللغة الكردية التربية بغداد  .09

 9558/9515 0,6009 االول ذكر عراقي احمد منعم لطيف حسين  اللغة الكردية التربية بغداد  .03

 9558/9515 0,6959 االول ذكر عراقي عباس قاسم عباس خماس  اللغة الكردية التربية بغداد  .07

 9558/9515 0,6178 االول انثى عراقية ترتيل طارق عيادة حميد  اللغة الكردية التربية بغداد  .00

 9558/9515 006997 االول ذكر عراقي محمود شيال سوادي بني  اللغة الكردية التربية بغداد  .,0

 9558/9515 006051 االول ذكر عراقي علي خضر دعير فهد  اللغة الكردية التربية بغداد  .04

 9558/9515 ,00678 االول انثى عراقي مها محمد صليبي حمادي  اللغة الكردية التربية بغداد  .09

 9558/9515 006394 االول انثى عراقية  وينيفرح كاظم سلطان ث اللغة الكردية التربية بغداد  .08

 9558/9515 076895 االول انثى عراقية شمس قاسم عبيد ناصر  اللغة الكردية التربية بغداد  .5,

 9558/9515 076831 االول ذكر عراقي حيدر جبار محمد حمزة  اللغة الكردية التربية بغداد  .1,

 9558/9515 076795 االول انثى عراقية هيلين محمد حسن لفتة   اللغة الكردية التربية بغداد  .9,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  9000-9002ية اسماء الخريجين اللغة الكرد

 الدور الثاني

 

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

 الطالبه في

 سنة التخرج المعدل

   9558/9515 086988 الثاني ذكر عراقي مرتضى عزيز حنون داغر  اللغة الكردية التربية  بغداد   .3,

 9558/9515 086997 لثانيا انثى عراقية فرح فؤاد ناجي مبارك  اللغة الكردية التربية  بغداد   .7,

 9558/9515 096491 الثاني انثى عراقية رغد صباح بكال محمد  اللغة الكردية التربية  بغداد   .0,

 9558/9515 096307 الثاني ذكر عراقي حسن فرحان جبار حسين  اللغة الكردية التربية  بغداد   .,,

 9558/9515 046745 الثاني انثى عراقية زهراء كامل حبيب فتح هللا  اللغة الكردية التربية  بغداد   .4,

 9558/9515 046389 الثاني ذكر عراقي علي سعدون عطية كاظم  اللغة الكردية التربية  بغداد   .9,

 9558/9515 0,6810 الثاني انثى عراقية مروة صبيح حامد فنجان  اللغة الكردية التربية  بغداد   .8,

 9558/9515 0,6994 الثاني ذكر عراقي د هللا علي سعد خلف عب اللغة الكردية التربية  بغداد   .45

 9558/9515 ,0,679 الثاني انثى عراقية ميسون احمد شكر محمود  اللغة الكردية التربية  بغداد   .41

  9558/9515 0,69,7 الثاني ذكر عراقي فداء الدين عبد الحسين شرهان  اللغة الكردية التربية  بغداد   .49

 9558/9515 006811 الثاني انثى عراقية ماجدة صاحب خطاب حسن  الكرديةاللغة  التربية  بغداد   .43

 9558/9515 006439 الثاني ذكر عراقي مصطفى طه ذياب صالح  اللغة الكردية التربية  بغداد   .47

 9558/9515 006417 الثاني انثى عراقية بلسم عماد عيدان موسى  اللغة الكردية التربية  بغداد   .40

 9558/9515 006,55 الثاني انثى عراقية زينب عبد الحمزة جايش عقل  اللغة الكردية ربية الت بغداد   .,4



  
 

 9558/9515 006719 الثاني انثى عراقية ريام حسين علي عكاب  اللغة الكردية التربية  بغداد   .44

 9558/9515 ,07699 الثاني ذكر عراقي بشير علي اسود مهدي  اللغة الكردية التربية  بغداد   .49

 9558/9515 076,53 الثاني انثى عراقية ايناس كاظم صالح طاهر  اللغة الكردية التربية  بغداد   .48

 9558/9515 0763,9 الثاني انثى عراقية ختام كاظم وهاب كاطع  اللغة الكردية التربية  بغداد   .95

 9558/9515 ,07639 الثاني ذكر عراقي  دايخالد قاسم حميد ع اللغة الكردية التربية  بغداد   .91

 9558/9515 0769,1 الثاني ذكر عراقي همام محمود عباس عبود  اللغة الكردية التربية  بغداد   .99

 9558/9515 0761,9 الثاني ذكر عراقي صفاء حميد جريمخ دبعون  اللغة الكردية التربية  بغداد   .93

 9558/9515 076591 الثاني ذكر عراقي علي محمد حسن لفتة  اللغة الكردية التربية  بغداد   .97

 9558/9515 076519 الثاني ذكر عراقي مكرم عالء محمد عبد علي  اللغة الكردية التربية  بغداد   .90

 9558/9515 ,07651 الثاني ذكر عراقي عالء عبد الكريم ضمد عرمش  اللغة الكردية التربية  بغداد   .,9

 9558/9515 036894 الثاني ذكر عراقي نزار نعمة محمد حسن  اللغة الكردية التربية  بغداد   .94

 9558/9515 036435 الثاني ذكر عراقي هشام جبار عيدان مخيلف  اللغة الكردية التربية  بغداد   .99

 9558/9515 036,01 الثاني ذكر عراقي دريد داود سلمان داود  اللغة الكردية التربية  بغداد   .98

 9558/9515 036785 الثاني ذكر عراقي ين جبر محمد عبد الزهرة حس اللغة الكردية التربية  بغداد   .85

 9558/9515 036991 الثاني ذكر عراقي علي شاكر كاظم محسن  اللغة الكردية التربية  بغداد   .81

 9558/9515 096991 الثاني ذكر عراقي عباس صالح خضير علي  اللغة الكردية التربية  بغداد   .89

 


