


  

  
  
  
  
  

  

  خالَ   الكليةکۆل�ژ/   زانکۆ/ الجامعة  االسم الثالثي/ ناوی سيانی  ژ

 1  زانست  صالح الدين پ.ی.انعام احمد مصطفی  27

 1  کان ئيسالميه  زانسته  صالح الدين  د.قادر مجيد حسين  28

 1  کشتوکال  صالح الدين  د.اکرم عثمان اسماعيل  29

 1  زانست  صالح الدين م.ريزان صديق  30

 1  زانست  صالح الدين  صوفی د.دمحم مجيد  31

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين  جودت انور مجيد  32

 1  زانست  صالح الدين  کويستان احمد ابراهيم  33

 1  زانست  صالح الدين  ر صالح احمد نگه د.سه  34

 1  زانست  صالح الدين  م.کاروان مسعود رحمان  35

  خالَ   الكليةکۆل�ژ/   زانکۆ/ الجامعة  االسم الثالثي/ ناوی سيانی  ژ
 د.احمد محمود سيدۆك  ١

  
 1  کان ئيسالميه زانسته  صالح الدين

 د.ليث عماد عبدعلی  ٢
  

 1  زانست   کۆيه

 د.هانی خليل اسماعيل  ٣
  

 1  زانست   کۆيه

 م.ميديا امين حسين  ٤
  

 1  زانست  صالح الدين

 افراح کافی دمحم  ٥
  

 1  زانست  صالح الدين

 م.صفا غازی حميد  ٦
  

 1  زانست  صالح الدين

 د.عزالدين عبدالصمد رسول  ٧
  

 1  ئاداب  صالح الدين

 د.تابان کمال رشيد  ٨
  

 1  زانست  صالح الدين

 پ.د.عمر ابراهيم عزيز  ٩
  

 1  ئاداب  صالح الدين

 د.کريم خوشناو حمد  ١٠
  

 1  زانست  الدين صالح

 د.سازان ممتاز حيدری  ١١
  

 1  کشتوکال  صالح الدين

 دانا فايق هۆشيار  ١٢
  

 1  زانست  صالح الدين

 د.عماد فتاح  ١٣
  

 1  قانون  صالح الدين

 نوين منير يونس  ١٤
  

 1  زانست  صالح الدين

 حمدامين  ادريس عبدهللا  ١٥
  

 1  کشتوکال  صالح الدين

 د.احمد حسن حمشين  ١٦
  

 1  زانست  الدينصالح 

  کريم عبدالغفور عبدهللا  ١٧
  

 1  ندازياری ئه  صالح الدين

 د.جميل علی رسول  ١٨
  

 1  کان ئيسالميه  زانسته  صالح الدين

 د.ايوب صابر کريم  ١٩
  

 1   رده روه په  صالح الدين

  د.سراج دمحم عبدهللا  ٢٠
  

 1  زانست  صالح الدين

 پ.ی.جنان جبار توما  ٢١
  

 1  زانست  صالح الدين

 پ.د. دلشاد عزيز درويش  ٢٢
  

 1  زانست  صالح الدين

  
٢٣  

 1  زانست  صالح الدين يی د.اردالن احمد دزه

  
٢٤  

 1   رده روه په  صالح الدين خليل مصطفی  د.خديجه

  
٢٥  

 1   رده روه په  صالح الدين فاروق اسماعيل  د.تريفه

26 
  

 1   رده روه په  صالح الدين د.هيرۆ فرهاد صالح



 1  کشتوکال  صالح الدين  پ.ی.د.ضياء جرجيس يعقوب  36

 1  زانست  صالح الدين   عبدهللا  م.نرمين سعدهللا  37

 1  رستياری په  وليری پزيشکی ز.هه  م.ئامانج زرار حسن  38

 1  زانست  صالح الدين  م.ب�ری دمحم رحمان  39

 1  ندازياری ئه  صالح الدين  د.حسين علی حسين  40

 1  کان ئيسالميه  زانسته  صالح الدين  ابوبکر قادر  د.فائزه  41

 1  ياسا  صالح الدين  د.سرکوت سليمان عمر  42

 1  کشتوکال  صالح الدين  م.نارين سيامند علی  43

 1  زمان  صالح الدين  م.ئاکار نوری اسماعيل  44

 1  زانست  صالح الدين  د.مسعود حسين حميد  45

 1  زمان  صالح الدين  د.تارا فرهاد شاکر  46

 1  زمان  صالح الدين  د.شادان جميل عباس  47

 1  کان ئيسالميه  زانسته  صالح الدين  علی سليماند.عباس   48

 1  بردن و ئابوری ريوه به  صالح الدين صديق کريم  د.نظيره  49

 1  بردن و ئابوری ريوه به  صالح الدين د.بيخال صمد صديق  50

 د.الماس دمحمرشيد محمود  51
 

 1  زانست  صالح الدين

 1   رده روه په  صالح الدين د.اواز جميل حسين  52

   
   
   

  
  

  
  

  خالَ   الكليةکۆل�ژ/   زانکۆ/ الجامعة  االسم الثالثي/ ناوی سيانی  ژ
 1   رده روه په  صالح الدين  ناز صديق عبدهللا د.به 79

 1  کشتوکال  صالح الدين  عمر خضر  نده م.خه  80

 1  کشتوکال  صالح الدين  م.زين تحسين عيسی  81

خليل ميران  د.کاوه  82  1  ندروستی ته کنيکی ته  ولير کنيکی هه پۆليته 

 1  کشتوکال  صالح الدين  د.خالد محمود احمد  83

 1  کشتوکال  صالح الدين  د.رمضان يوسف دمحم  84

 1   رده روه په  صالح الدين  د.سازان قادر مولود  85

 1  ياسا  صالح الدين  م.شهال علی احمد  86

 1  زانست  صالح الدين   د.يحيی احمد شيخه  87

 1  زانست  الدينصالح   م.ريزان جالل حسن  88

 1  زمان  صالح الدين  پ.ی.د.جيهان شکری رشيد  89

 1  زانست  صالح الدين  م.شونم قرنی عثمان  90

 1  زانست  صالح الدين  اواز رسول کريم  91

 1  زمان  صالح الدين  پ.د.نوزاد حسن  92

 1  زانست  صالح الدين د،گۆران دمحم خليل  93

 1  کشتوکال  صالح الدين  ژال کمال دمحم م.که  94

 1  ياسا  ئشك  ريزان جالل حمد  95

 1  زانست  صالح الدين  م.محسن جميل عبدالواحد  96

 1  زانست  صالح الدين  اشرف نجيب کاکو  97

 1  کشتوکال  صالح الدين  سليمان رشيد  د.تاڤگه  98

 1  کشتوکال  صالح الدين  د.ليلی نامق سالم  99

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين  د.فتحی جوهر قرمزی  100

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين د.زياد اسماعيل خۆرانی  101

 1  کشتوکال  صالح الدين م.پروين دمحم کريم  102

 1  ياسا  صالح الدين د.اوزدن حسين رحمن  103

 1  کان جوانه ره هونه  صالح الدين م.ی.دمحم حميد حسين  104

   



   

  خالَ   الكليةکۆل�ژ/   زانکۆ/ الجامعة  االسم الثالثي/ ناوی سيانی  ژ
 1  ياسا  صالح الدين د.سناريا دمحم نهاد 105

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين  د.مراد جبار سعيد  106

 1   رده روه په  صالح الدين  د.سعاد نجم الدين محی الدين  107

 1  ندازياری ئه  صالح الدين م.خسرۆ کاکل  108

 1  کان ئيسالميه  زانسته  صالح الدين  د.سلوی بکر حسين  109

 1  ياسا  صالح الدين  م.ئاميز فاتح دمحم   110

 1  زانست  صالح الدين   م.سردار حمد فتح هللا  111

 1  کشتوکال  صالح الدين  سيامند قادر  هيله م.ره  112

 1  کشتوکال  صالح الدين  م.شنۆ سالم دمحم  113

 1  زانست  صالح الدين  د.مازن عبدالخالق عثمان  114

 1  رمانسازی ده  هاوليری پزيشکی  د.مصلح عبدالکريم   115

 1  ياسا  صالح الدين د.هيڤی احمد  116

 1  ياسا  صالح الدين  م.صفاء دمحمنوری علی  117

 1  زانست  سۆران  م.نرمين عبدالصمد اسماعيل  118

 1  ئاداب  صالح الدين م.هوشيارمظفر علی  119

 1  کشتوکال  صالح الدين  د.خالد اسماعيل عزيز  120

 1  کشتوکال  صالح الدين  يمان علی کريم د.په  121

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين  د.ادريس قادر حمدامين  122

 1  زانست  صالح الدين  م.الوين عبدالستار اسماعيل  123

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين  ری سه نگه د.ابراهيم احمد سه  124

 1  زانست  صالح الدين  ر بهجت زيوه  م.ژاله  125

 1  زانست  صالح الدين  نجم الدين مجيد  د.نظميه  126

 1  زانست  صالح الدين پ.د.علی محمود سورداشی  127

 1  زانست  صالح الدين پ.ی.د.دمحم فخری عمر   128

 1  زانست  صالح الدين پ.ی.د.وليد سليمان اسود  129

 1  زانست  صالح الدين پ.ی.د.فرهاد احمد دمحم  130

   
   
   
  

  

  خالَ   الكليةکۆل�ژ/   زانکۆ/ الجامعة  الثالثي/ ناوی سيانیاالسم   ژ
 1  زانست  صالح الدين د.بدر قادر اسماعيل  131

 1  ياسا  صالح الدين  د.قاسم هاشم محمود  132

 1   رده روه په  صالح الدين  سعيد د.پيمان اکرم حمه  133

کمال علی  م.ی.نعيمه  134  1  ياسا  صالح الدين 

 1  ياسا  صالح الدين  خليلم.ی. دياری مسعود   135

 1  کشتوکال  صالح الدين  م.ژيان کريم سليم مصطفی  136

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين  د.عبدالوهاب غفور کريم  137

 1  ئاداب  صالح الدين  م.ساکار دمحم صديق  138

 1  ئاداب  صالح الدين  م.هۆشمند باپير  139

 1  ئاداب  صالح الدين  طلعت عوبيد  نجه م.له  140

 1  کشتوکال  صالح الدين  م.شيرين ظاهر دمحم  141

 1  ياسا  صالح الدين د.احمد حازم مصطفی  142

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين  م.رقيب سعيد شرف  143

 1  ئاداب  صالح الدين  م.چنار نامق  144

 1  ندازياری ئه  صالح الدين م.سوزان طاهر اسماعيل  145

 1  کشتوکال  صالح الدين  سرداری  د.سردار ياسين طه  146

 1  کشتوکال  صالح الدين  هۆشمهند رفيق ابراهيم   147

 1  ياسا  صالح الدين   ساکار دمحم عبدهللا  148

 1  بردن و ئابوری ريوه به  صالح الدين  جالل عبدالعزيز دمحمامين  149

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين  اراز عباس احمد  150

 1  زانست  سليمانی  دمحموين نجاه  د.نه  151

 1  زانست  صالح الدين  دۆتشا جليل رحيم  152

 1  زانست  صالح الدين سونيا اليا اسحق  153

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين سهی صالح محی الدين  154

 1  تی ره پ.بنه  رين راپه د.ستار مصطفی فقی  155



 1  زانست  صالح الدين انور  داليا عبدهللا  156

   
   
   
  

  

  خالَ   الكليةکۆل�ژ/   زانکۆ/ الجامعة  االسم الثالثي/ ناوی سيانی  ژ
 1  زانست  صالح الدين د.شيماء عوضی بهاءالدين 157

 1  زانست  صالح الدين  پخشان مصطفی مولود  158

 1  کان سياسيه  زانسته  صالح الدين  ابراهيم احمد  م.نجيبه  159

 1  ياسا و زانسين رامياری  دهۆك م.نسرين علی عرب  160

 1  زانست  صالح الدين   د.مظهر صابر شيخه  161

 1  ئاداب  صالح الدين  د.ئاريانا ابراهيم  162

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين  هاوژين دمحم محمود  163

 1  کان ئسالميه  زانسته  صالح الدين  فيصل احمد  مينه  164

       1 

 1  زانست  صالح الدين  م.بلند ابراهيم دمحم  165

 1  کشتوکال  صالح الدين  هۆشمند رفيق ابراهيم   166

 1  ئاداب  صالح الدين  د.عزيز زيباری  167

 1  ئاداب  صالح الدين م.ساسان حکمت علی  168

 1  ياسا  صالح الدين  م.ی.هاوناز اسماعيل عدۆ  169

 1  ئاداب  صالح الدين  د.اسماعيل دمحم شکاك  170

 1  زانست  صالح الدين پ.د.عبدالغنی عمر اماعيل  171

 1  كشتوكالَ   صالح الدين م.ابراهيم رمضان ابراهيم  172

 1  زانست  صالح الدين   173

   
   

 


