
:القسماقليم كوردستان العراق

:المرحلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

:الموضوعاربيل/جامعة صالح الدين 

وحدة الدوام الصباحي/كلية  التربية  االساس

%40امساء الطلبةالتسلسل

الدرجة رقما  

40%

الدرجة  كتابة

بيست و پێنج٢٥احمد ازاد محمد1

بيست و هەشت٢٨اخالص رعد عبدالحميد2

بيست و هەشت٢٨اخالص محمود رمضان3

سی و چوار٣٤االء فؤاد مجيد4

سی و دوو٣٢امل عبدالغفور عثمان5

تەنها چل٤٠اواز شمال جمعە 6

سی و شەش٣٦ايمان برهم ناصح7

بيست و پێنج٢٥ايمان عامر عثمان8

سی و نۆ٣٩ايە لطيف عبدالقادر9

تەنها چل٤٠بە هيز جنگى اسماعيل10

بيست و حەوت٢٧پە روه رسول محمود11

بيست و هەشت٢٨تارا يوسف محمد12

جاسم بشير بشير13

بيست و هەشت٢٨چيمن فيصل محمد14

سی و شەش٣٦خاتون صديق الياس15

بيست و پێنج٢٥خە نده عبدهللا حمادى16

بيست و حەوت٢٧ديالن طلعت ابراهيم17

تەنها چل٤٠ره وان برهان سليمان18

بيست و هەشت٢٨ره يان ستار خضر19

سی و سێ٣٣ريان پشتيوان نادر20

سی و شەش٣٦ريان سامى عزيز21

سی و يەك٣١ريان عمر معروف22

سی و يەك٣١ر يان نبيل عمر23

سی و چوار٣٤ريان ئازاد ابوبكر24

بيست و نۆ٢٩ريڤين سواره عبدهللا25

بيست و شەش٢٦رێزان سيامند فاخر26

بيست و چوار٢٤زينب سردار شيخيل27

سی و چوار٣٤زينة ذنون يونس28

سی و هەشت٣٨زينە  كامران محمدامين29

تەنها سفر٠ژيلە  بروا ابراهيم30

اللغة  العربية  

االولى

االنكليزية لطلبة الجامعة

2

ى دەرچووە  ز داواکراونيه له انكلي 

(2022-2021)قائمة  باالسماء الطلبة للسنة 

مالحظات

لیژنهیتاقیكردنهوه :سهرۆكیبهش :مامۆستایبابهت
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(2022-2021)قائمة  باالسماء الطلبة للسنة 

مالحظات

بيست و هەشت٢٨سارا ده رباس كمال31

سی و يەك٣١سارا معروف احمد32

بيست و هەشت٢٨سعاد بهاءالدين نجم الدين33

سی و شەش٣٦سميع رشيد كريم34

سی و يەك٣١سوسن سالم احمد35

تەنها سفر٠شهناز عزيز على36

سی و دوو٣٢شە يدا ارسالن كمال37

تەنها چل٤٠صادق جە ور على38

سی وپێنج٣٥فاطمە  اسود محمد39

سی و سێ٣٣فاطمە  جافر موالن40

بيست و شەش٢٦فاطمە  عبدهللا ابراهيم41

تەنها چل٤٠فردوس سامان طە42

سی و حەوت٣٧كارژين فاخر ميرزا43

سی و هەشت٣٨محمد عنتر حدى44

سی و شەش٣٦محمد نوزاد محمد45

سی و سێ٣٣مروه شيروان سعدى46

بيست و دوو٢٢مريم محمد طە 47

سی و هەشت٣٨منصور مرشد جميل48

بيست و حەوت٢٧ندى فهمى صابر49

سی و چوار٣٤نرمين خطاب حارس50

سی و چوار٣٤نعمت حكمت نادر51

سی وپێنج٣٥نيچيرڤان نجاە عبدالرحمان52

بيست و پێنج٢٥هانا قاسم قادر53

سی و حەوت٣٧هدى خليل عبدهللا54

سی و حەوت٣٧هە ڤال رفيق سعدى55

لیژنهیتاقیكردنهوه :سهرۆكیبهش :مامۆستایبابهت
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مالحظات

سی و چوار٣٤هيلين صابر محمد56

سی و نۆ٣٩هێلين سردار خليل57

بيست و نۆ٢٩هێلين سيامند طاهر58

بيست و شەش٢٦هێلين عباس عبدهللا59

سی و يەك٣١هيلين عبدلى داود60

سی و چوار٣٤هێلين فيصل محمد61

سی و حەوت٣٧ئارڤين مجيد حسن62

بيست و نۆ٢٩ئاشنا محمد حسين63

تەنها سفر٠ئاڤان ناظم جاسم64

سی و شەش٣٦ئاينده احمد عزيز65

ايمان توفيق حمە فرج66

محمد شاكر محمد67

نشميل احمد كريم68

ن ف (٢٠٢١/ ١2/ 12)لە (5740/ ٢/ ١)ژ. گ.دواخست 

ن ف (٢٠٢١/ ١2/ 12)لە (5740/ ٢/ ١)ژ. گ.دواخست 

ية لطلبة الجامعة% ١٠٠تاقيكردنەوە (٢٠٢١/ ١١/ ٣٠)لە(٥٢٣٦/ ٢/ ١)ژ. گ.پەڕینەوە ف ن لە االنكلي 

لیژنهیتاقیكردنهوه :سهرۆكیبهش :مامۆستایبابهت


