
 

 

 جامعة بغداد
 للعلوم االنسانية كلية التربية ابن رشد
 الثانيةالمرحلة  –قسم اللغة الكردية 

 (1026-1025)الدراسة الصباحية 
 

 

 غدادزانكۆی به
 یەکانيرۆڤایەتم زانستە ۆب ڕوشد ئیبن ىردهروهپه كۆلێژی

 ەمدووی غقۆنا –شی زمانی كوردى به
 ( 1026-1025) خوێندنی بەیانیان

 

 ئەنجامی تاقیکردنەوەی کۆتایی/ تمتاانا  انهاائة االنتائج 

 نقى أ  / شعب  أ

 النتيجة اءــمـــساأل ت
 رسوب احمد سالم نايف جواد  .1

 رسوب احمد صالح محمد خلف  .2

 اكمال احمد طارق عبدجاسم  .3

 نجاح احمد عامر صالح مهدي  .4

 رسوب احمد كاظم مجيد  .5

 نجاح احمد محمد سلمان محمد   .6

 اكمال احمد محمد عبد الزهرة علي  .7

 نجاح استبرق عامر صالح عبد خضير  .8

 نجاح اسعد مهند تركي صالح   .9

 اكمال امنة ظاهر حسوني جامل  .11

 نجاح امير عباس عبد حسين  .11

 بقرار نجاح انور نعيم عابر محمد  .12

 ةاكمال سلمان صالحاية عبد الكريم   .13

 نجاح براء ماجد حسين هاشم   .14

 نجاح بنين علي حمزة دحام   .15

 رسوب جعفر قاسم علي جعفر  .16

 بقرار نجاح حسين علي سعيد مجيد  .17

 اكمال حمزة علي حسن  ساجت  .18

 بقرار نجاح حنين سعد كامل خلف  .19

 نجاح حنين كريم عبد هللا خلف   .21

 نجاح حوراء علي فنجان علي   .21

 نجاح حيدر جليل بجاي جابر  .22

 نجاح دانية محمد علي اسد   .23

 اكمال رسل محمد رشك تعوبي   .24

 رسوب رعد فرج محمد صالح  .25

 اكمال زهراء خالد مهدي راشد  .26

 بقرار نجاح زينب ثامر محمد علي   .27

 نجاح زينب فاضل محمد فندي   .28

 بقرار نجاح زينب محمد محمود مشكور  .29

 نجاح سناء عبد السادة  عبد الجبار عطية  .31

 نجاح صادق ياسين خضير محمد   .31

 بقرار نجاح ضياء داود عواد محمد  .32

 اكمال علي عباس ابراهيم عاشور   .33

 اكمال عمر عباس فاضل خضير  .34
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 اكمال عمر محمد امين مصطفى سليم   .35

 بقرار نجاح فالح ماجد علي حمزة   .36

 اكمال مصطفى عبود صالح عطية  .37

 بقرار نجاح ميعاد علي محمد حسون  .38

 نجاح نسرين حيدر جاسم محمد  .39

 نجاح نقاء خالد طريف جاسم  .41

 نجاح نهى مزهر جاسم حمادي  .41

 بقرار نجاح نور الزهراء سمير لعيبي حسين  .42

 نجاح نور شهيد كاظم نجم   .43

 نجاح عنادهبة نعمه صبري   .44

 نجاح وسن عباس فاضل هيدي   .45
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 بنقى   / بشعب  

 نتيجةال اءــمـــساأل ت

 رسوب احمد سامي عكلة عكبان  .1

 اكمال احمد سلمان سالم حسن  .2

 نجاح اسراء كاظم كسار  خنياب   .3

 اكمال انمار قاسم اسماعيل دعيبل   .4
 اكمال اوس محسن عباس حمود  .5

 اكمال حسن متعب عبيد سرحان  .6

 نجاح حنان محمد مايع عيدان  .7
 نجاح حوراء فاضل كاظم خضير  .8

 اكمال خضر سعدي محمد سعيد  .9

 اكمال رضا مكصد جياد خضير  .11

 بقرار نجاح رغد نصير حميد زبيَن  .11

 نجاح رفل فوزي علي عبد  .12

 بقرار نجاح رند ساطع جاسم محمد  .13

 رسوب زهراء ماهر عبدالستار سلمان   .14

 بقرار نجاح زهراء محمد علي اسد  .15

 نجاح سعد حمود نمر عبدالحسين  .16

 نجاح سفيان حابس برجس بدع  .17

 بقرار نجاح سالم جسام حمد جاسم  .18

 اكمال صفا كامل شمخي جبر   .19

 اكمال صفاء صالح راشد كصاب  .21
 نجاح ضفاف حميد ابراهيم عودة  .21

 نجاح طه حسين علي سدخان  .22

 نجاح طه  معاذ سلمان فنر  .23

 اكمال طيف سعد درع عبد  .24

 بقرار نجاح عثمان خميس ابراهيم محمد  .25

 بقرار نجاح عثمان قيس  نجم شبيب  .26

 نجاح عالء حبيب لطيف جاسم  .27

 نجاح علي جعفر حميد  مخلف  .28

 نجاح علي صباح محمد كاظم  .29

 اكمال علي محمود عطوان ظاهر  .31

 نجاح غسق نافع شمخي جبر  .31

 نجاح غفران خالد محمد ابراهيم  .32

 نجاح غفران ميري وحيد حسن  .33
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 بقرار  نجاح غنى حسين جبار عبد  .34

 نجاح فرح محمد عبد عطية  .35

 نجاح قمر محمد كريم حسين  .36

 بقرار نجاح قيصر حسين هاشم حسين  .37

 بقرار  نجاح محمد حامد خليل ابراهيم  .38

 بقرار  نجاح محمود عباس مدحي فرحان  .39

 بقرار  نجاح مروان صدام حكمت مصطفى  .41

 بقرار  نجاح ميالد صباح عزيز محمد  .41

 اكمال نادية احمد علي سلمان   .42

 بقرار نجاح نادية صباح عبدالرسول عكار  .43

 نجاح نبأ سعيد جبار داخل  .44

 بقرار  نجاح نبأ هادي عيدان رحيم  .45

 بقرار  نجاح نور جمال سبتي عبد  .46

 نجاح نور فاضل كاظم خلف  .47

 نجاح نور مازن مجيد رشيد  .48

 نجاح نورس رعد عبد مزعل   .49

 نجاح وفاء عامر محمد حسين  .51

 بقرار نجاح يسرى كامل علي كشكول  .51

 


