
 
 

 توقيع اللجنة االمتحانية في القسم 

 (9110/9119للعام ) األول الدور المتخرجون في قسم اللغة الكردية

  التقديـــــــر المعــــــدل االســـــــم ت
  جيد جدا   56.98 عبد الكريم احمد أيادمها   .1

  جيد جدا   55.98 شذى عادل فرحان  .2

  جيد جدا   59.68 فاتن محمد توفيق  .8

  جيد جدا   52.68 عمر احمد حويز   .4

  جيد جدا   52.18 غفران عبد الرضا علوان  .8

  جيد جدا   58.11 عبد هللا عمر فرخه  .9

  جيد 95.28 نازين علي اكبر  .9

  جيد 95 فضيلة عاصم كاضم  .5

  جيد 99.91 مها أياد عباس حسن  .6

  جيد 99.8 فوزية مولود أمين  .18

  جيد 99.91 بيون عثمان علي  .11

  جيد 99.85 سلمى جليل إسماعيل  .12

  جيد 94.95 جوهر رسول رحمن  .18

  جيد 94.98 أنوار نصيف جاسم  .14

  جيد 98.59 عطا جمعة صالح امين  .18

  جيد 98.84 نسرين مجيد عبد األمير  .19

  جيد 98.95 مائدة حمزة مهدي  .19

  جيد 92.68 أسماء رزاق شمران  .15

  جيد 92.51 محمدشيرزاد صابر   .16

  جيد 92.85 مديحه ناصر حسين  .28

  جيد 91.98 ابتسام عبد الباقي  .21

  جيد 91.98 نوال جاسم محمد  .22

  جيد 91.98 إبراهيم عزيز احمد  .28

  جيد 91.82 نورية فليح حسن  .24

  جيد 98.98 أكرم خيري حسين  .28

  جيد 98.22 زيب حسين دحام  .29

  جيد 98.11 ثناء نوري كاظم  .29

  جيد 98.84 احمد محمدبشرى   .25

  متوسط 96.96 شكرية مهدي توفيق  .26

  متوسط 95.68 علي احمد كريم  .88

  متوسط 95.89 ناديه خليل اسماعيل  .81

  متوسط 95.86 حمديه لطيف حسن  .82

  متوسط 99.22 ليلى مسلم حسن  .88

  متوسط 99.89 ناهدة وحيد كماش  .84

  متوسط 98.69 ختام حسين ناجي  .88

  متوسط 98.89 إبراهيمأسيل اسماعيل   .89

  متوسط 94.68 خالدة موسى حسن  .89

  متوسط 94.51 إيمان عبد غازي  .85

  متوسط 94.86 عبد الستار عكله عبيد  .86

  متوسط 98.84 إقبال حسن عذاب  .48

  متوسط 92.69 حسن علي حمود  .41

  متوسط 92.81 عباس وحيد عبد  .42

  متوسط 91.92 عماد معيوف مناجد  .48

  متوسط 98.89 تكليف كاظم عباس  .44

  مقبول 86.49 سعد مجيد حميد  .48
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  مقبول 89.51 رباب حسين عبد  .49 

( 9119/ 9110المتخرجون في قسم اللغة الكردية )  
 الدور الثاني

   

  متوسط 99.59 عبد الكاظم جبار فيصل  .1

  متوسط 99.59 ربيع جاسم محمد  .2

  متوسط 92.84 جاسم شليخ فيصل  .8

  متوسط 98.54 سالم جبر هويش  .4

  متوسط 98.98 عبد العظيم جاسم عميد  .8

  مقبول 86.29 فائق جعفر عيسى  .9

  مقبول 89.59 حسين شهاب احمد  .9

  متوسط 95.98 أزاد مصطفى مجيد  .5

  متوسط 95.48 رزكار عبد الباقي سعيد  .6


