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Central Committee of Examination
اسماء

اسماء طلبة المرحلة الثالثة
للعام الدراسي 1027-1026
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اسيل عدنان حسين زامل
أمير طالب عمران موسى
ايالف علي كريم خدا مراد
دعاء حسين عالوي كاظم
ديما جواد سلمان فرحان
رغد رعد صبري عبداللطيف
رؤيا حسين اصالن علي
زهراء باسم مردان روستم
زهراء فريد مشوش كنيهر
زهور عزيز ظاهر حديد
زينب كامل كرم خان محمد ميري
سحر قيس لطيف علي مراد
عباس لطيف ظاهر باخي
علي عدنان فتاح ميرزا
غفران ناصردوسة ولي
فؤاد غازي محمد عبدالحسين
مريم جميل ابراهيم علي رضا
منى عبد الجبار عزيز مامك
نوره شاكر جواد كاظم
هيام حامد حسين زامل

رسوب بالغياب العام الدراسي  6102-6102االمر االداري  2616في 6102/00/61

العدد الكلي ( )10طالب
مقرر القسم للدراسة الصباحية
أ.م.حسن علي صفر الفيلي

رئيس قسم اللغة الكردية
ا.د .اسماعيل ابراهيم سعيد
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University of Bagdad

كلية اللغات

College of Languages

قسم اللغة الكردية

Central Committee of Examination
اسماء

اسماء طلبة المرحلة الرابعة
للعام الدراسي 1027-1026
ت
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اسم الطالب الرباعي

المالحظات

ايفان عز الدين محمد رضا
دريا صادق ناصر علي
دعاء جواد احمد أسد
ديمن ولي احمد محمد خان
رغده عدنان صالح خلف
زينه عبد الكريم حميد علي
سحر مهدي عبد حمه
سعد عزيز زينل وهاب
سعدون محسن عزيز غفور
شهناز منير رسول حميد
شونم عبد هللا حسين حسن
علي خليل إبراهيم محمد
علي محمد احمد علي
فاطمة حمزة عيدان محمد

رسوب بالغياب العام الدراسي  6102-6102االمر االداري  2616في 6102/00/61
أمر ترقين قيد لرسوبها سنتين متتاليتين العدد  6853في 1026/21/10

 25فاطمةعبد السالم فائق صابر
 26محمد شاكر شاه مراد مظفر
 27نور طالب حسن عبد السيد

العدد الكلي ( )27طالب
مقرر القسم للدراسة الصباحية
م.حسن علي صفر الفيلي

رئيس قسم اللغة الكردية
ا.م.د .اسماعيل ابراهيم سعيد

