
/ كلية التربية ابن رشد للعلوم الدراسات )الصباحية( –( الدور الثاني 1122/1121قائمة خريجي قسم )اللغة الكردية ( لسنة )

 االنسانية

 

الجام ت
 عة

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

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 جيد  562,97 الثاني  انثى عراقية علياء عبد الحسين عبد ابو الريش  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .1

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 متوسط  952676  الثاني انثى  عراقي هيرو سعود فتاح عبد هللا  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .1

 صحة الصدور  لم ترد 1111/1111 متوسط ,,,972 الثاني  ذكر عراقي عالء اشباط جابر جريش  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .3

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  7626,9 الثاني  ذكر عراقي حمد حلي حالوب منصور  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .4

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  ,762,8 الثاني  انثى عراقية الهام هادي شلوخ كاظم  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .5

 صحة الصدور لم ترد 1111/1111 مقبول  792678 الثاني  ذكر عراقي احمد عبد االئمة بركة علي  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .6

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  772669 الثاني  ذكر عراقي در مزهر جويح حنين حي اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .7

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  772869 الثاني  ذكر عراقي زياد عبد الوهاب عبد الرزاق  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .8

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  7,2667 الثاني  ذكر عراقي حسنين عبد االمير حسن فليح  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .9

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  7,2795 الثاني  ذكر عراقي سلمان شلب راضي فضيل  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  7,2897 الثاني  ذكر عراقي هشام كريم هاشم مزبان  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  7,2889 الثاني  ذكر عراقي علي عزيز جخيور حميدي  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  782665 الثاني  انثى عراقية وفاء جار هللا فارس بدن  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .13

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  782,55 الثاني  ذكر عراقي د عبد حسين وهشام محم اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .14

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  7,2976 الثاني  ذكر عراقي عباس حنين سالم خنفير  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .15

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  7,27,7 الثاني  انثى عراقية نور بشير حسن حافظ  اللغة الكردية ابن رشد   بغداد  .16

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  7,2,77 الثاني  ذكر عراقي احمد محمد حيدر راضي  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .17

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  7,28,5 الثاني  ذكر عراقي حمد جميل ممحمد نظام  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  7,2888 الثاني  ذكر عراقي محمد علي عبد كعيد  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .19

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  ,,7,28 الثاني  ذكر عراقي معمر صباح بسيم كامل  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  ,7,2,9 الثاني  ذكر  عراقي  حسين حسن جاسم عبيد   اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11
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 ثبت صحة الصدور  1111/1111  مقبول 7,2,88 الثاني  ذكر عراقي مصطفى عدنان عبد الرحمن عبد هللا  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .11

 صحة الصدور لم ترد 1111/1111 مقبول  6,,7,2 الثاني  ذكر عراقي مصطفى صباح جليل ستار  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .13

 ثبت صحة الصدور  1111/1111 مقبول  5,,752 الثاني  ذكر عراقي محمد فارس نصرت جمال  اللغة الكردية ابن رشد  بغداد   .14


