
 

Group A 
 ەيًدەروپەري ضەرپەرغتیار زاَطتًي  ضەرپەرغتیار َاوي چىاري لىتابً  ز

 پ.ی.د.ضازاٌ لادر يىنىد پ.ی.د.کەژاڵ يذًذ ضهیًاٌ اڤاٌ نمًاٌ جالل ١

 پ.ی.د.ضازاٌ لادر يىنىد پ.د.عادل کًال خذر االء اضًاعیم خضر ٢

 پ.ی.د.ضازاٌ لادر يىنىد پ.د.عادل کًال خذر اضًاء عىٌ انذيٍ دًیذ ٣

 پ.ی.د.ضازاٌ لادر يىنىد پ.د.زيرەک فمی ادًذ عبذانردًٍ ئاهُگ َىزاد اضعذ ٤

 د.کريى ردًٍ دًذ پ.د.زيرەک فمی ادًذ عبذانردًٍ ئاويتە ضعیذ كريى ٥

 د.کريى ردًٍ دًذ پ.د.هاژە جًال هذايت بیُايي ضیرواٌ عهً  ٦

 د.کريى ردًٍ دًذ هذايتپ.د.هاژە جًال  پەياو جبار كريى  ٧

 د.کريى ردًٍ دًذ پ.د.نٶی عبذانمادر عهی تەزريٍ دًذايیٍ عبذهللا ٨

 د.ضروت اكراو يذًذصانخ پ.د.نٶی عبذانمادر عهی هیذايت يىضف عبذانكريى ٩

 د.ضروت اكراو يذًذصانخ پ.د.خذيجە خهیم يصطفی جیگر دارش يذًذ ايیٍ ١١

 د.ضروت اكراو يذًذصانخ خهیم يصطفیپ.د.خذيجە  رغذە عهً َجى انذيٍ ١١

 د.ضروت اكراو يذًذصانخ پ.د.يذًذ لادر خىرغیذ ضۆيا كفريٍ دطٍ ١٢

 د.ضاياٌ يذطٍ عبذانکريى پ.د.يذًذ لادر خىرغیذ ضاًَ لادر ضعیذ ١٣

 د.ضاياٌ يذطٍ عبذانکريى پ.د.دارا يذًذ ايیٍ جاف فاطًە يجیذ عبذانىادذ  ١٤

 د.ضاياٌ يذطٍ عبذانکريى پ.د.دارا يذًذ ايیٍ جاف ڤاَە طهعت ادًذ  ١٥

 د.ضاياٌ يذطٍ عبذانکريى و.ضیڤاٌ عًر يجیذ َاز دطیٍ رضىل ١٦

 

 ١٢.٣١ تا ٩.٣١ کاتژيێرنە  پێذەکات دەضت ڕاهێُاٌ و بیُیٍ/تێبیُی

 (١)تالیگەی : دووغەيًە ڕۆژی

 (٣) تالیگەی: غەيًە ضێ ڕۆژی

 (٣)هۆڵی : غەيًە پێُج ڕۆژی

 



 

Group B 
 ەيًدەروپەري ضەرپەرغتیار زاَطتًي  ضەرپەرغتیار َاوي چىاري لىتابً  ز

 د.عبذهللا دًذ عسيس پ.ی.د.اَىر عثًاٌ غفىر اضیم ضیرواٌ عسيس ١

 د.عبذهللا دًذ عسيس پ.ی.د.اَىر عثًاٌ غفىر ئاغتً يذًذ ادًذ  ٢

 د.عبذهللا دًذ عسيس پ.ی.د.اَىر عثًاٌ غفىر ئەژيٍ كريى دطٍ ٣

 د.عبذهللا دًذ عسيس پ.ی.د.اَىر عثًاٌ غفىر بیطتاٌ غؤرظ غريف ٤

 د.رێبىار يذًذ دًەصانخ پ.ی.د.َادر يصطفی َاَەکەنی بیالٌ رغیذ دًیذ ٥

 د.رێبىار يذًذ دًەصانخ پ.ی.د.َادر يصطفی َاَەکەنی بۆكاٌ دًذايیٍ يذًذ ٦

 دًەصانخد.رێبىار يذًذ  پ.ی.د.َادر يصطفی َاَەکەنی يطرا پػتیىاٌ يذًذ ٧

 د.رێبىار يذًذ دًەصانخ پ.ی.د.َادر يصطفی َاَەکەنی غیالٌ ضردار يذطٍ ٨

 د.پػتیىاٌ ادًذ دًذ پ.ی.د.ضهیهە َافع رفیك دوَیا يصطفً دطٍ ٩

 د.پػتیىاٌ ادًذ دًذ پ.ی.د.ضهیهە َافع رفیك ريساٌ عبذانطتار عبذانردًٍ ١١

 د.پػتیىاٌ ادًذ دًذ پ.ی.د.ضهیهە َافع رفیك دهیًە يغذيذ عسيس ١١

 د.پػتیىاٌ ادًذ دًذ پ.ی.د.ضهیهە َافع رفیك جىاَرۆ غريف يذًذ ١٢

 د.تريفە ظاهر صابر پ.ی.د.پەيًاٌ اکرو دًەضعیذ كىردضتاٌ بهجت لادر  ١٣

 د.تريفە ظاهر صابر پ.ی.د.پەيًاٌ اکرو دًەضعیذ يذًذ صانخ يصطفً ١٤

 د.تريفە ظاهر صابر دًەضعیذپ.ی.د.پەيًاٌ اکرو  يیُا طهعت كريى ١٥

 د.تريفە ظاهر صابر پ.ی.د.پەيًاٌ اکرو دًەضعیذ يروە صانخ ياضیٍ ١٦

 

 ١٢.٣١ تا ٩.٣١ کاتژيێرنە  پێذەکات دەضت ڕاهێُاٌ و بیُیٍ/تێبیُی

 (٢)تالیگەی: دووغەيًە ڕۆژی

 (٤) تالیگەی: غەيًە ضێ ڕۆژی

 (٤)هۆڵی: غەيًە پێُج ڕۆژی

 



 

Group C 
 ەيًدەروپەري ضەرپەرغتیار زاَطتًي  ضەرپەرغتیار َاوي چىاري لىتابً  ز

 د.ضەرهەَگ دطٍ عسيس پ.ی.د.ژياٌ رغیذ صانخ االء گیالٌ لرًَ  ١

 د.ضەرهەَگ دطٍ عسيس پ.ی.د.ژياٌ رغیذ صانخ ايًاٌ گُجۆ َىري  ٢

 د.ضەرهەَگ دطٍ عسيس پ.ی.د.ژياٌ رغیذ صانخ ايًاٌ عثًاٌ فتاح  ٣

 د.ضەرهەَگ دطٍ عسيس پ.ی.د.ژياٌ رغیذ صانخ عبذانرزاق عهًبیخال  ٤

 د.ضهیهە دًذ غريف پ.ی.د.کهثىو عطاف يىنىد جُە َصرانذيٍ صابر ٥

 د.ضهیهە دًذ غريف پ.ی.د.کهثىو عطاف يىنىد هذي غهاب دطیٍ ٦

 د.ضهیهە دًذ غريف پ.ی.د.کهثىو عطاف يىنىد يذًذ كاَبً دًذ ٧

 د.ضهیهە دًذ غريف پ.ی.د.کهثىو عطاف يىنىد رابەر ريضاٌ دًذ  ٨

 د.ضەروەر َىزاد جعفر پ.ی.د.وَذ خانص عهً رياٌ يًتاز ادًذايیٍ  ٩

 د.ضەروەر َىزاد جعفر پ.ی.د.وَذ خانص عهً ضۆيا ضیايُذ دًذ  ١١

 د.ضەروەر َىزاد جعفر پ.ی.د.وَذ خانص عهً ضًیە لادر غاكر ١١

 د.ضەروەر َىزاد جعفر عهًپ.ی.د.وَذ خانص  ضارا ضىادي دًذ ١٢

 د.غىاٌ خىرغیذ ردًٍ پ.ی.د.َهاد يذًذ ايیٍ فاطًە صباح دطٍ  ١٣

 د.غىاٌ خىرغیذ ردًٍ پ.ی.د.َهاد يذًذ ايیٍ فاطًە ضعذي كاَبً  ١٤

 د.غىاٌ خىرغیذ ردًٍ پ.ی.د.َهاد يذًذ ايیٍ هاوَاز ضیرواٌ لادر ١٥

 د.غىاٌ خىرغیذ ردًٍ پ.ی.د.َهاد يذًذ ايیٍ نیساٌ دارا عبذانذًیذ  ١٦

 و.راضتی دطٍ ضعیذ و.هیىا يذًذ عهی ريساٌ عبذانرزاق ادًذ ١٧

 و.راضتی دطٍ ضعیذ و.هیىا يذًذ عهی يذًذ َاظى عًر ١٨

 ١٢.٣١ تا ٩.٣١ کاتژيێرنە  پێذەکات دەضت ڕاهێُاٌ و بیُیٍ/تێبیُی

 (٣)تالیگەی: دووغەيًە ڕۆژی

 (٥) تالیگەی: غەيًە ضێ ڕۆژی

 (١٦)هۆڵی: غەيًە پێُج ڕۆژی

 



 

Group D 
 ەيًدەروپەري ضەرپەرغتیار زاَطتًي  ضەرپەرغتیار َاوي چىاري لىتابً  ز

 د.غیالٌ عبذانعسيس دطیٍ پ.ی.د.ضىضٍ يذًذ عبذهللا ارغذ دطیٍ رضىل  ١

 د.غیالٌ عبذانعسيس دطیٍ پ.ی.د.ضىضٍ يذًذ عبذهللا انىەَذ ضیرواٌ ادًذ ٢

 د.غیالٌ عبذانعسيس دطیٍ يذًذ عبذهللاپ.ی.د.ضىضٍ  االء عًر عسيس ٣

 د.غیالٌ عبذانعسيس دطیٍ پ.ی.د.ضىضٍ يذًذ عبذهللا ايًاٌ لادر ادًذ ٤

 و.يمصىدە لادر يذًذ پ.ی.د.خەبات اَىر عهی ئاراو فرهاد عبذهللا ٥

 و.يمصىدە لادر يذًذ پ.ی.د.خەبات اَىر عهی چیًەٌ يىنىد يذًذ  ٦

 و.يمصىدە لادر يذًذ پ.ی.د.خەبات اَىر عهی دُاٌ اضًاعیم عسانذيٍ ٧

 و.يمصىدە لادر يذًذ پ.ی.د.خەبات اَىر عهی خذيجە صابر لادر ٨

 و.جىاٌ دنػاد تىفیك پ.ی.د.خضر َیازی َىرانذيٍ دنخؤظ عبذانرزاق عبذانردًٍ ٩

 و.جىاٌ دنػاد تىفیك پ.ی.د.خضر َیازی َىرانذيٍ ژواٌ دطٍ صانخ  ١١

 و.جىاٌ دنػاد تىفیك پ.ی.د.خضر َیازی َىرانذيٍ غیًاء هاغى جاضى  ١١

 و.جىاٌ دنػاد تىفیك پ.ی.د.خضر َیازی َىرانذيٍ غهیٍ ادًذ خضر ١٢

 و.اضراء يذًىد يذًذ پ.ی.د.عبذهللا غکىر ضردار غُۆ كايراٌ لادر ١٣

 و.اضراء يذًىد يذًذ پ.ی.د.عبذهللا غکىر ضردار عبذهللا يظفرصادق ١٤

 و.اضراء يذًىد يذًذ پ.ی.د.عبذهللا غکىر ضردار لاضى كريى ابراهیى ١٥

 و.اضراء يذًىد يذًذ پ.ی.د.عبذهللا غکىر ضردار الڤیٍ كًال عبذانردًٍ ١٦

 

 ١٢.٣١ تا ٩.٣١ کاتژيێر نە پێذەکات دەضت ڕاهێُاٌ و بیُیٍ/تێبیُی

 (٤)تالیگەی: دووغەيًە ڕۆژی

 (٦) تالیگەی: غەيًە ضێ ڕۆژی

 (١٧)هۆڵی: غەيًە پێُج ڕۆژی

 



 

Group E 
 ەيًدەروپەري ضەرپەرغتیار زاَطتًي  ضەرپەرغتیار َاوي چىاري لىتابً  ز

 و.ئاغُا يذًذ ابىبکر پ.ی.د.نىيص عبذاالدذ ضیذا ديذار دارا َجى انذيٍ ١

 و.ئاغُا يذًذ ابىبکر پ.ی.د.نىيص عبذاالدذ ضیذا هیهیٍ فارش يصطفً ٢

 و.ئاغُا يذًذ ابىبکر ضیذاپ.ی.د.نىيص عبذاالدذ  َازەَیٍ لاضى خضر ٣

 و.ئاغُا يذًذ ابىبکر پ.ی.د.نىيص عبذاالدذ ضیذا َىر ضیايُذ اضًاعیم ٤

 و.گەوهەر ادًذ غێخە پ.ی.د.تريفە فاروق اضًاعیم َەهرۆ رغیذ دطٍ ٥

 و.غاياٌ رغیذ ابىبکر پ.ی.د.تريفە فاروق اضًاعیم گهطتاٌ جًال عبذهللا ٦

 و.غاياٌ رغیذ ابىبکر اضًاعیمپ.ی.د.تريفە فاروق  هذي ارغذ درويع ٧

 و.الويٍ ادًذ اوير پ.ی.د.تريفە فاروق اضًاعیم هادي دًذ ابراهیى   ٨

 و.الويٍ ادًذ اوير پ.ی.د.بەَاز صذيك عبذهللا هذي طارق غاكر ٩

 و.بێريڤاٌ اضعذ نطیف پ.ی.د.بەَاز صذيك عبذهللا ڤیاٌ دنًاٌ كريى ١١

 و.بێريڤاٌ اضعذ نطیف عبذهللاپ.ی.د.بەَاز صذيك  هاوار دًیذ فیصم ١١

 و.ڕێبىار خذر غێخە پ.ی.د.بەَاز صذيك عبذهللا هاوژيٍ عًر رضا ١٢

 و.ڕێبىار خذر غێخە پ.ی.د.کارزاٌ عبذانًذطٍ يذًذ هۆگر يىضف ادًذ ١٣

 و.ضاَا کیفی َجى انذيٍ پ.ی.د.کارزاٌ عبذانًذطٍ يذًذ غُۆ دطیٍ َادر اضًاعیم ١٤

 و.ضاَا کیفی َجى انذيٍ و.غیًاء يذًذ بابیر چراخاٌ كايراٌ َادر ١٥

 و.ڕێژيٍ عهً يذًذ و.غیًاء يذًذ بابیر غیًاء فرهاد يذًذ ١٦

 م.ڕێژین على محمد و.غیًاء يذًذ بابیر غاَاز ضُگر رۆضتى ١٧

 

 ١٢.٣١ تا ٩.٣١ کاتژيێرنە  پێذەکات دەضت ڕاهێُاٌ و بیُیٍ/تێبیُی

 (٥)تالیگەی: دووغەيًە ڕۆژی

 (٧) تالیگەی: غەيًە ضێ ڕۆژی

 (١) تالیگەی: غەيًە پێُج ڕۆژی


