
 الدراسات )الصباحية( –( الدور االول 1122/1121قائمة خريجي قسم )اللغة الكردية ( لسنة )

 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 

الجام ت
 عة

صحة صدور  سنة التخرج التقدير  المعدل الدور  الجنس  الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية
 االعدادية 

ة الكرديةاللغ ابن رشد  بغداد   .1  ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد جدا   683,68 االول  ذكر عراقي محمد اركان عبد متعب  

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد جدا   ,663,2 االول  انثى عراقية نجاة حسن علي مراد  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .1

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 213892 االول  انثى عراقية دعاء سلمان جابر عباس  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .3

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 263717 االول  انثى عراقية مينا طارق حاتم احمد  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .4

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 263986 االول  ذكر عراقي قحطان عدنان جبير عديل  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .5

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 2639,2 االول  انثى عراقية ي عبيد صسارة محمد با اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .6

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 283812 االول  انثى عراقية حنين عادل عباس محمد اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .7

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 283221 االول  انثى عراقية خورشيد محمد عزيز  شوبو غة الكرديةالل ابن رشد  بغداد   .8

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 273972 االول  انثى عراقية لبنى مبدر جبر حمود  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .9

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 2,3272 االول  انثى قيةعرا نادية حاتم داود سلمان  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 263877 االول  انثى عراقية رويز عباس علي بمنى  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11

 بت صحة الصدور ث 1111/1111 جيد 263868 االول  انثى عراقية سارة ماجد محمد عليوي  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 263926 االول  انثى عراقية ت رشيد مجيد زخالدة نو اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .13

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 273299 االول  انثى عراقية اظم عطية محمد كاخالص  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .14

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد 273627 االول  انثى عراقية زهور فيصل َكاطع لعيبي  غة الكرديةالل ابن رشد  بغداد   .15

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  883116 االول  انثى عراقية سمر حنون غضبان داغر  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .16

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  883116 االول  ذكر قيعرا قيس عباس عبد مهدي  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .17

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  883178 االول  انثى عراقية غسق مصطفى عبد الكريم خلف  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  883688 االول  ذكر عراقي حسين علي حميد اسماعيل  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .19

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  863116 االول  ذكر عراقي كاظم عبد ابراهيم  تجود اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  863767 االول  انثى عراقية  كلخان فارس افراح راضي  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11
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 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  8931,6 االول  انثى عراقية مريم هادي راضي حبيب  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  893827 االول  انثى عراقية رسل لوي فاضل عباس  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .13

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  873617 االول  ذكر عراقي نعمة حسين فزع  امير اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .14

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  873916 االول  انثى عراقية علي  مجبلشيماء عبد هللا  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .15

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  1,,813 ول اال انثى عراقية مالك ريسان جعاز علي  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .16

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  863866 االول  انثى عراقية ايمان هالل سند راشد  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .17

 ت صحة الصدور ثب 1111/1111 مقبول  823616 االول  انثى عراقية صالح مهدي محمد  زهراء اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  883186 االول  ذكر عراقي محمد وهيب احمد عباس  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .19

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  883789 االول  ذكر عراقي ناطق طعمة فرحان ذياب  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .31

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  883681 االول  ذكر عراقي نصير خميس سلمان عريان  غة الكرديةالل ابن رشد  بغداد   .31

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  873661 االول  انثى عراقية عبير داخل حسين سلمان  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .31


