
 المحاولة الثانٌة /النهائً للطالب فً اداء االمتحانات التكمٌلٌةالموقف 

 /قسم اللغة الكوردٌة/ الصباحٌة(9109-9191)

     االولالمرحلة :

 المالحضات الدروس الذي نجح فٌها الدروس الذي اكمل فٌها االسم الثالثً ت

اركان سٌروان  0
 جوهر

 القواعدمحمل فً  الحاسبات الحاسبات-القواعد

  الحاسبات -النظرٌات االدب الحاسبات -النظرٌات االدب اسماء سعٌد فتاح 9

  الحاسبات-القواعد الحاسبات-القواعد سعاد شكرثةشٌو  3

  الحاسبات-القواعد الحاسبات-القواعد بهجت ٌوسف محمد 4

  الحاسبات الحاسبات شٌفان رفعت حسٌن 5

ٌوسف موسى  6
 محمود

 غائب فً القواعد الحاسبات الحاسبات-القواعد

  الحاسبات الحاسبات ئاشتى فاتح غفور 7

  القواعد القواعد دلخواز محمد ٌابة 8

 غائب فً الحاسبات  الحاسبات سارا بكر رمضان 9

0
1 

النصوص -الفلكلور-القواعد-اللهجات-علم الصوت شٌفان عادل حسن
 الحاسبات-العربٌةاللغة -الدٌمقراطٌة- االدبٌة

النصوص -الفلكلور -اللهجات-علم الصوت
 الحاسبات-اللغة العربٌة-الدٌمقراطٌة- االدبٌة

 محمل فً القواعد

0
0 

 -النصوص االدبٌة-الفلكلور-القواعد-علم الصوت محمد سلٌم صابر
 الحاسبات-الدٌمقراطٌة-اسس التربٌة

-النصوص االدبٌة-الفلكلور -علم الصوت
 -دٌمقراطٌةال-اسس التربٌة

 محمل فً القواعد
 الحاسبات

0
9 

  القواعد القواعد بنار علً فخرالدٌن

0
3 

  القواعد القواعد بلور محمد محمود

0
4 

  القواعد القواعد حسٌن صالح حمٌد

0
5 

 غائب غائب الفلكلور-القواعد-علم الصوت بتول نوح عٌسى

0
6 

  القواعد القواعد نمام علً رشٌد

0
7 

  القواعد القواعد محمودمحمد امٌن 

0
8 

    

0
9 

    

9
1 

    

    ثانٌةالمرحلة :ال

 المالحضات الدروس الذي نجح فٌها الدروس الذي اكمل فٌها االسم الثالثً ت

  علم الصرف علم الصرف تومار ابراهٌم خالد 0

  الحاسبات-علم الصرف الحاسبات-علم الصرف سازان عبدالرحمن اسماعٌل 9

  الحاسبات الحاسبات نوري طٌباحمد  3

  علم الصرف علم الصرف عبد الصمد شاخةوان نةرٌمان 4

ذ سةركةوت 5 ٌَ   الحاسبات-علم الصرف الحاسبات-علم الصرف قادر راو

  الحاسبات الحاسبات دنٌا حسٌن علً 6

  علم الصرف علم الصرف احمد سامان جبار 7

  علم الصرف علم الصرف سارا عرفان عثمان 8

  علم الصرف علم الصرف سهٌلة شكور عبدالكرٌم 9

 الحاسباتراسبة فً  علم الصرف الحاسبات -علم الصرف شنى نورى رستم 01

  علم الصرف علم الصرف محمد ابراهٌم رشاد 00

  علم الصرف علم الصرف محمد نظام محمد 09

  الحاسبات-علم الصرف الحاسبات-علم الصرف مٌران ٌاسٌن محمد 03

  علم الصرف علم الصرف هٌمن حسٌب قادر 04



 

 

 لثة    االمرحلة :الث

 المالحضات الدروس الذي نجح فٌها الدروس الذي اكمل فٌها االسم الثالثً ت

  النحو النحو روكان نوزاد جالل 0

  النحو  النحو ٌونس ناصر حسٌن 9

  النحو النحو حسٌن حسن حسٌن 3

 غائب  النحو هارون احمد كرٌم 4

  النحو النحو اٌالف برهان محمود 5

شٌرزاد محمد  رؤذان 6
 خورشٌد

  النحو النحو

  المنهج البحث -النحو المنهج البحث -النحو قادر علً سنطر 7

  النحو النحو سٌروان احمد عبدهللا 8

  المنهج البحث -النحو المنهج البحث -النحو محمد ازاد نورى 9

  المنهج البحث -النحو المنهج البحث -النحو اراس حسن اسماعٌل 01

  النحو النحو رمضان حسٌن جبار  00

  المنهج البحث -النحو المنهج البحث -النحو محمد كاكةرةشمحمد  09

  المنهج البحث -النحو المنهج البحث -النحو محمد رؤوف هةرٌز 03

  المنهج البحث المنهج البحث بسام عادلوةشةن  04

05     

06     

07     

08     

09     

91     

 

                                                                                                                  

 أ.م.د.صباح موسى علً

رئٌس                                                                                                                  

 قسم اللغة الكوردٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(/قسم اللغة 9191-9109): الموقف النهائً للطالب فً اداء االمتحانات التكمٌلٌة/المحاولة الثانٌة      المرحلة :االول

 ةمسائٌالكوردٌة/ ال

الدروس الذي نجح  الدروس الذي اكمل فٌها االسم الثالثً ت
 فٌها

 المالحضات

  الدٌمقراطً الدٌمقراطً احمد جمعة احمد 0

 محمل فً القواعد الحاسبات الحاسبات -القواعد  غرٌب احمد بٌطرد 9

 فً القواعدمحمل  القواعد القواعد ترٌفة فاروق جبار 3

  الحاسبات-القواعد الحاسبات-القواعد رفٌق رزطاردلزار  4

 غائبة راسب الحاسبات سوالف عمر طاهر 5

  الحاسبات الحاسبات شٌفان عثمان مجٌد 6

 محمل فً القواعد  القواعد نوزاد عزالدٌن نجم 7

     الثانٌةالمرحلة :

الذي نجح الدروس  الدروس الذي اكمل فٌها االسم الثالثً ت
 فٌها

 المالحضات

-علم الصرف الحاسبات-علم الصرف حسن عبدهللا بانه 0
 الحاسبات

 

  علم الصرف علم الصرف خنده صدرالدٌن محً الدٌن 9

  علم الصرف علم الصرف خوشى ستار محمد 3

-علم الصرف الحاسبات-علم الصرف صباح عثماندذوار  4
 الحاسبات

 

-علم الصرف الحاسبات-الصرفعلم  دنٌا عدنان جاسم 5
 الحاسبات

 

  الحاسبات الحاسبات علً عمر ذالَة 6

-علم الصرف الحاسبات-علم الصرف تحسٌن ٌاسٌنرؤشنا  7
 الحاسبات

 

-علم الصرف الحاسبات-علم الصرف رهند دلشاد قربانً 8
 الحاسبات

 

-علم الصرف الحاسبات-علم الصرف عبدهللا رةوةند كاوة 9
 الحاسبات

 

0
1 

  علم الصرف علم الصرف سكاال كامران شكرى

0
0 

  علم الصرف علم الصرف شٌالن عمر محمد

0
9 

-علم الصرف الحاسبات-علم الصرف صباح نورالدٌن صدرالدٌن
 الحاسبات

 

0
3 

  علم الصرف علم الصرف علً عبدالمجٌد عبدالرحٌم

0
4 

 غائب  الحاسبات فاطمة عثمان عارف

0
5 

-علم الصرف الحاسبات-الصرفعلم  فهمً شكور محمود
 الحاسبات

 

0
6 

  علم الصرف علم الصرف لنجة عثمان غفور

0
7 

  علم النفس علم النفس محمد تحسٌن صالح

0
8 

  الحاسبات-الحضارة الحاسبات-الحضارة محمد مظفر ٌوسف

0
9 

-علم الصرف الحاسبات-علم الصرف نزٌرة محمد باوة
 الحاسبات

 

9
1 

  جمٌع المواد الموادجمٌع  هٌمن عارف صمد

9
0 

  علم الصرف علم الصرف هٌمن ناصح حسٌن



 المرحلة :الثالثة   

الدروس الذي نجح  الدروس الذي اكمل فٌها االسم الثالثً ت
 فٌها

 المالحضات

  المنهج البحث  المنهج البحث  رفعت عبدهللا رؤذطار 0

  النحو النحو بكر نورى كالَىَ  3

بروا عبدالناصر  4
 عبدالواحد

  المنهج البحث المنهج البحث

  النحو النحو شنو محمود حسن 5

  النحو النحو محمد نوزاد حسٌن 6

  النحو النحو امٌنة محمد حسٌن 7

                                                                                                                                          

 أ.م.د.صباح موسى علً

                                                                                                                                         

 رئٌس قسم اللغة الكوردٌة


