
  

  0202/0200الخريجين اللغة الكردية للدراسات الصباحية  أسماء
 الدور االول 

 

 

الدور الذي  الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت

ه نجح في

 الطالب

 سنة التخرج المعدل

  0111/0111 516,18 االول  انثى عراقية زينة عاشور هاشم محمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .1

 0111/0111 516808 الولا انثى عراقية هدى علي عبد الوهاب علي  اللغة الكردية التربية بغداد  .0

 0111/0111 856335 االول انثى عراقية سهاد عبد طعمه ثامر  اللغة الكردية التربية بغداد  .3

 0111/0111 886883 االول ذكر عراقي نبيل حسين كريم عباس  اللغة الكردية التربية بغداد  .8

 0111/0111 8863,8 الولا انثى عراقية حسين عالء كريم  ىمرو اللغة الكردية التربية بغداد  .8

 0111/0111 886811 االول انثى عراقية ضمياء وهاب شرموط هوير  اللغة الكردية التربية بغداد  .,

 0111/0111 886818 االول انثى عراقية امل عبد الجبار امين شاه مار  اللغة الكردية التربية بغداد  .8

 0111/0111 ,88615 االول انثى اقيةعر نسرين حسن احمد علي  اللغة الكردية التربية بغداد  .5

 0111/0111 8165,5 االول انثى عراقية اسيل رضا رزوقي خورشيد  اللغة الكردية التربية بغداد  .9

  0111/0111 816,38 االول انثى عراقية رنا وليد زيدان عباس  اللغة الكردية التربية بغداد  .11

 0111/0111 96813, االول انثى عراقية يبي عبير صالح سلمان عر اللغة الكردية التربية بغداد  .11

 0111/0111 56,81, االول انثى عراقية هبة عبد الكريم شهاب  اللغة الكردية التربية بغداد  .10



  

 0111/0111 56133, االول انثى عراقية منتهى خشيان عبيس صايل  اللغة الكردية التربية بغداد  .13

 0111/0111 86839, االول انثى عراقية محمد حسن رنا جاسم  اللغة الكردية التربية بغداد  .18

 0111/0111 6993,, االول ذكر عراقي غسق حسون عناد جاسم  اللغة الكردية التربية بغداد  .18

 0111/0111 68,1,, االول انثى عراقية منال حمد هللا خضير عباس  اللغة الكردية التربية بغداد  .,1

 0111/0111 86915, االول انثى عراقية ر محمد  زكي فرح ماه اللغة الكردية التربية بغداد  .18

 0111/0111 86301, االول ذكر عراقي حسام علي محسن عبد هللا  اللغة الكردية التربية بغداد  .15

 0111/0111 86809, االول ذكر عراقي ليث رشيد خليل ابراهيم  اللغة الكردية التربية بغداد  .19

 0111/0111 36518, االول انثى عراقية المي عسكر تكتوك  فاطمة اللغة الكردية التربية بغداد  .01

 0111/0111 06980, االول انثى عراقية سناء كاظم مسلم مجلهم  اللغة الكردية التربية بغداد  .01

 0111/0111 06558, االول ذكر عراقي حيدر ابراهيم قاسم محمد  اللغة الكردية التربية بغداد  .00

 0111/0111 06511, االول انثى عراقية عبير سليم خضير عباس   اللغة الكردية التربية بغداد  .03

 0111/0111 ,0683, االول انثى عراقية سارة محمد ثجيل سالم  اللغة الكردية التربية بغداد  .08

 0111/0111 06391, االول انثى عراقية اشطيب  ياهضوفاء شاكر  اللغة الكردية التربية بغداد  .08

 0111/0111 168,1, االول ذكر عراقي حليم عناد كريم عباس  رديةاللغة الك التربية بغداد  .,0

 0111/0111 16388, االول انثى عراقية كوثر مجيد كاظم حسين  اللغة الكردية التربية بغداد  .08

 0111/0111 160,8, االول ذكر عراقي محمود ضاري ذياب مطر  اللغة الكردية التربية بغداد  .05

 0111/0111 16858, االول ذكر عراقي ماجد حامد حرجان حمادي  يةاللغة الكرد التربية بغداد  .09



  

 0111/0111 16000, االول انثى عراقية شيرين عبد الوهاب محمد سعيد  اللغة الكردية التربية بغداد  .31

 0111/0111 896580 االول انثى عراقية منتهى عيسى كاظم مطلوب  اللغة الكردية التربية بغداد  .31

 0111/0111 896850 االول ذكر عراقي احمد عبد الحكيم جالل حميد  اللغة الكردية التربية بغداد  .30

 0111/0111 896189 االول ذكر عراقي احمد شاكر محمود عواد  اللغة الكردية التربية بغداد  .33

 0111/0111 856398 االول انثى عراقية شذى تحسين محسن جبار  اللغة الكردية التربية بغداد  .38

 0111/0111 856181 االول انثى عراقية كافي عادل ابراهيم حبيب  اللغة الكردية ربيةالت بغداد  .38

 0111/0111 886908 االول ذكر عراقي علي عبد الرضا غالم حسين  اللغة الكردية التربية بغداد  .,3

 0111/0111 ,88685 االول ذكر عراقي خالد وليد عبد الحسن سلمان  اللغة الكردية التربية بغداد  .38

 0111/0111 886018 االول انثى عراقية شهد يحيى مرزة فرج  اللغة الكردية التربية بغداد  .35

 0111/0111 ,8,630 االول ذكر عراقي عالء محمد راضي جبير  اللغة الكردية التربية بغداد  .39

 0111/0111 ,,8861 االول انثى عراقية طيبة عماد غازي هاشم  اللغة الكردية التربية بغداد  .81

 0111/0111 886118 االول ذكر عراقي مرتضى علي هاشم محسن  اللغة الكردية التربية بغداد  .81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  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

   0119/0111 896099 الثاني ذكر عراقي مرتضى عزيز حنون داغر  اللغة الكردية التربية  بغداد   .80

 0119/0111 896058 لثانيا انثى عراقية فرح فؤاد ناجي مبارك  اللغة الكردية التربية  بغداد   .83

 0119/0111 856851 الثاني انثى عراقية رغد صباح بكال محمد  اللغة الكردية التربية  بغداد   .88

 0119/0111 856388 الثاني ذكر عراقي حسن فرحان جبار حسين  اللغة الكردية التربية  بغداد   .88

 0119/0111 886881 الثاني انثى عراقية زهراء كامل حبيب فتح هللا  اللغة الكردية التربية  بغداد   .,8

 0119/0111 886395 الثاني ذكر عراقي علي سعدون عطية كاظم  اللغة الكردية التربية  بغداد   .88

 0119/0111 8,6918 الثاني انثى عراقية مروة صبيح حامد فنجان  اللغة الكردية التربية  بغداد   .85

 0119/0111 8,6508 الثاني ذكر عراقي د هللا علي سعد خلف عب اللغة الكردية التربية  بغداد   .89

 0119/0111 ,8,685 الثاني انثى عراقية ميسون احمد شكر محمود  اللغة الكردية التربية  بغداد   .81

  0119/0111 8,60,8 الثاني ذكر عراقي فداء الدين عبد الحسين شرهان  اللغة الكردية التربية  بغداد   .81

 0119/0111 886911 الثاني انثى عراقية ماجدة صاحب خطاب حسن  الكرديةاللغة  التربية  بغداد   .80

 0119/0111 886830 الثاني ذكر عراقي مصطفى طه ذياب صالح  اللغة الكردية التربية  بغداد   .83

 0119/0111 886818 الثاني انثى عراقية بلسم عماد عيدان موسى  اللغة الكردية التربية  بغداد   .88



  

 0119/0111 886,11 الثاني انثى عراقية زينب عبد الحمزة جايش عقل  اللغة الكردية ربية الت بغداد   .88

 0119/0111 886815 الثاني انثى عراقية ريام حسين علي عكاب  اللغة الكردية التربية  بغداد   .,8

 0119/0111 ,88655 الثاني ذكر عراقي بشير علي اسود مهدي  اللغة الكردية التربية  بغداد   .88

 0119/0111 886,13 الثاني انثى عراقية ايناس كاظم صالح طاهر  اللغة الكردية التربية  بغداد   .85

 0119/0111 8863,0 الثاني انثى عراقية ختام كاظم وهاب كاطع  اللغة الكردية التربية  بغداد   .89

 0119/0111 ,88630 الثاني ذكر عراقي  دايخالد قاسم حميد ع اللغة الكردية التربية  بغداد   .1,

 0119/0111 8860,1 الثاني ذكر عراقي همام محمود عباس عبود  اللغة الكردية التربية  بغداد   .1,

 0119/0111 8861,0 الثاني ذكر عراقي صفاء حميد جريمخ دبعون  اللغة الكردية التربية  بغداد   .0,

 0119/0111 886101 الثاني ذكر عراقي علي محمد حسن لفتة  اللغة الكردية التربية  بغداد   .3,

 0119/0111 886115 الثاني ذكر عراقي مكرم عالء محمد عبد علي  اللغة الكردية التربية  بغداد   .8,

 0119/0111 ,88611 الثاني ذكر عراقي عالء عبد الكريم ضمد عرمش  اللغة الكردية التربية  بغداد   .8,

 0119/0111 836958 الثاني ذكر عراقي نزار نعمة محمد حسن  اللغة الكردية التربية  بغداد   .,,

 0119/0111 836831 الثاني ذكر عراقي هشام جبار عيدان مخيلف  اللغة الكردية التربية  بغداد   .8,

 0119/0111 836,81 الثاني ذكر عراقي دريد داود سلمان داود  اللغة الكردية التربية  بغداد   .5,

 0119/0111 836891 الثاني ذكر عراقي ين جبر محمد عبد الزهرة حس اللغة الكردية التربية  بغداد   .9,

 0119/0111 836001 الثاني ذكر عراقي علي شاكر كاظم محسن  اللغة الكردية التربية  بغداد   .81

 0119/0111 806501 الثاني ذكر عراقي عباس صالح خضير علي  اللغة الكردية التربية  بغداد   .81

 



  

 

  االولالدور   9000/9000اللغة الكردية اسماء الخريجين 

 مسائيةالدراسات ال

 

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

 الطالبه في

 سنة التخرج المعدل

 0111/0111 856138 األول ذكر عراقي عبد الرزاق جاسم محمد جمشير  اللغة الكردية التربية بغداد  .80

 


