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 هةولَير  –زانكؤى سةاَلحةددين 
 كؤلَيذى ياســــــــــــــا

 ابةشــــــي ياس
 خشتةى منرةى كؤشش و كؤتايي ساَل

 2022-2021بؤ ساَلي خوَيندنى 
 
 ى سَييةمقؤنــــاغــــ

 الدولية المنظمات وانةى:

 

 ناوى مامؤستاى بابةت/

 ..................م.هةملةت غريب. -1

 .........................هيمان علي االءم.... -2

 (       2)      ذمارةى يةكةكان: 

 ناوى سيانى ذ

 منرةى كؤشش
 40% 

منرةى كؤتايي 
ساَل خوولي 

 %60يةكةم 

ئةجنامي كؤتايي 
خوولي يةكةم 

100% 

منرةى كؤتايي 
ساَل خوولي  

 %60دووةم 

ئةجنامي كؤتايي 
خوولي دووةم 

100% 

 
 

 تَيبينى
 

بة 
 ذمارة

بة 
 نووسني

بة 
 ذمارة

بة 
 نووسني

بة 
 ذمارة

بة 
 نووسني

بة 
 ذمارة

بة 
 نووسني

بة 
 ذمارة

بة 
  نووسني

          ضوارسي و  34 مظهر صابرئاريان   1

          نؤسي و  39 ئاسؤ حاروش امساعيل  2

          ثيَنجسي و  35 ئاسودة ايوب جوهر  3

          سئسي و  33 ئاشنا امحد همزة  4

          ضوارسي و  34 در محزةئاظيستا عبدالقا  5

          ضوارسي و  34 ئاكؤ ريبوار فاروق  6

           سي 30 ردلان محمدائاکام   7

          ثينضسي و  35 ئاالء مظهر صابر  8

          ضوارسي و  34 ئامينة محدامني محد  9

          سئسي و  33 ئةسرين خليل حسني  10

          سي و 38 ئةلةند هيمن حممد  11
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 هةشت

          ثينضسي و  35 ئيظان عبدالقادر حممد  12

 27 ئەڤین ادریس ابوبکر  13
بيست و 
 حةوت

         

          ثينض سي و  35 سريوان رمحان االء  14

          سئو  سي 33 ليابراهيم مشزين حة  15

 38 ابراهيم عبداخلالق برايم  16
سي و 
 هةشت

         

 27 مودابراهيم قارمان حم  17
بيست و 
 حةوت

         

 37 امحد اكرام صديق  18
سي و 
 حةوت

         

          شةشسي و  36 امحد امري محد  19

          سي و دوو 32 امحد حممد سعيد  20

 37 امحد معروف امحد  21
سي و 
 حةوت

         

 37 اركان سريوان امحد  22
سي و 
 حةوت

         

          و دوو سي 32 دؤاسامة رزطار دا  23

 37 امساء أزاد عبدالعزيز  24
سي و 
 حةوت

         

          ثينضسي و  35 امساء حاجى محدشني  25

 35 امساء عثمان كريم  26
سي و 
 هةشت

         

 27 امل امساعيل إبراهيم  27
بيست و 
 حةوت
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          ودوو سي 32 امرية علي يونس  28

          ضل 40 عثمانأمني همزة   29

          ضوارسي و  34 مينة نورالدين يوسفا  30

          ضوارسي و  34 اميان حسني امحد  31

 37 اميان زيدان فرحان  32
سي و 
 حةوت

         

          نؤسي و  39 مشال شيخلاميان   33

          ثينضسي و  35 اميان شريزاد خدر  34

          سي 30 اميان شريوان امحد  35

          ثينضسي و  35 اميان كاظم رشيد  36

          شةشسي و  36 رمضاناميان نرميان   37

          سي و دوو 32 ايناس على حسني  38

 37 بانة مغديد عباس  39
سي و 
 حةوت

         

 37 باوان خليل حممد  40
سي و 
 حةوت

         

          سي و دوو 32 جعفر  بةهروز محدامني  41

          نؤسي و  39 بةيان دانا امساعيل  42

          سي و دوو 32 خباري امري صديق  43

 27 بلال یاسین صدیق  44
بيست و 
 حةوت

         

          شةشسي و  36 بوذانة سةيوان امحد  45

          نؤسي و  39 برييظان كانيب كريم  46

          پێنچسي و 35 ر انورتارا هون  47

 37 ثةيام مقصود قاسم  48
سي و 
 حةوت
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          و دوو سي 32 ةيام يوسف عبداهللث  49

          و دوو سي 32 حسن مريخان حممدأمني  50

          ضوارسي و  34 دامان شوان صابر  51

          ضوارسي و  34 دانية دلشاد امحد  52

 37 مصطفى قادردخلوش   53
سي و 
 حةوت

         

          سئسي و  33 رمضاندلدار امحد   54

          ثينضسي و  35 مصطفى دلشاد باقي  55

          و دوو سي 32 مال کریمڤان کودل  56

 37 ديار عزيز خواجة  57
سي و 
 حةوت

         

          و دوو سي 32 ديالن تةنيا صدرالدين  58

 27 اهلل امحدفيض ديالن   59
بيست و 
 حةوت

         

          ودوو سي 32 ديالن كامران حممد  60

 38 نعثماديالن مغديد   61
سي و 
 هةشت

         

          ثينضسي و  35 دەوەن نعمان احمد  62

          ثينضسي و  35 ذوان كاوة كاكة برا  63

          سئسي و  33 عثمانذيار حممد   64

          ثينضسي و  35 راميار حيدر جوهر  65

 27 رةسةن برهان رسول  66
بيست و 
 حةوت

         

 37 عيسى قرطاسروها   67
 سي و
 حةوت

         

         سي و  37 رويدة مجال قادر  68
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 حةوت

 38 ريان صاحل عمر  69
سي و 
 هةشت

         

 37 ريان عبداهلل ابراهيم  70
سي و 
 حةوت

         

          شةشسي و  36 ريان فرهاد امساعيل  71

سی و  35 ريان حمسن كريم  72

 پێنچ
         

 37 رياض امحدريبني   73
سي و 
 حةوت

         

          سي و دوو 32 زانا جرجيس اكرم  74

          سئسي و  33 ربطىزينب امحد سيدو   75

          ثينضسي و  35 زينب امني سعيد  76

          نؤسي و  39 فؤاد طاهرزينة   77

          ودوو سي 32 خليل خطابسارا   78

          ثينضسي و  35 سارا رسول شاباز  79

          ودوو سي 32 جميد رياضسارا   80

          سئسي و  33 سارة كريم حممد  81

 37 سازان عماد فارس  82
سي و 
 حةوت

         

 38 ساندرا سالم ايليا  83
سي و 
 هةشت

         

          نؤسي و  39 سةروين امحد عبدالوهاب  84

          ثينضسي و  35 سةروين حتسني فاتح  85

ه هسي و 38        سةروين صاحل قادر  86

 شت
         

         بيست و   مسية زرار محد  87
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 حةوت 27

 37 مسية حممد ابراهيم  88
سي و 
 حةوت

         

 37 مسية حممد امحد  89
سي و 
 حةوت

         

          ثينضسي و  35 سندس فاريق علي  90

          و دوو سي 32 سوران شهاب جهاد  91

          ضوارسي و  34 خان لقمان مولودةسورم  92

          شةشسي و  36 سؤما قاسم امحد  93

          ضل 40 سيبان امساعيل حممد  94

          ضوارسي و  34 سيظان حممد حممود  95

          و دوو سي 32 نادر عليسيما   96

          ودوو سي 32 ن سالم يعقوبسيم  97

          سئسي و  33 سعیدوان سروت حمەةيس  98

          سي و دوو 32 رمضانشادى حممد   99

          ضوارسي و  34 شاطول صابر حسني  100

          ثينضسي و  35 شايان عبداهلل عزيز  101

          سئسي و  33 شريف نوري محد  102

 38 شهريان ستار حممد  103
سي و 
 هةشت

         

 38 شريين كامران على  104
سي و 
 هةشت

         

          ضوارسي و  34 شيماء جاسم محد  105

          شةشسي و  36 دياري كاكةشني شيماء  106

 38 عثمان حسنضرؤ   107
سي و 
 هةشت
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          شةشسي و  36 طةشبني كامران سعداهلل  108

          ثينضسي و  35 طؤنا ممند حممد عباس  109

          ضوارسي و  34 طيالن سليمان قادر  110

 38 ظيان امساعيل حسني  111
و  سي

 هةشت
         

          هةشتسي و 38 ظيان ايوب هدايت  112

          ودوو سي 32 عثمانظيان حممد   113

 38 رمضانظينؤس عبدالكريم   114
سي و 
 هةشت

         

 37 عاصم هاشم امساعيل  115
سي و 
 حةوت

         

          ضوارسي و  34 عامر عبدالوهاب مولود  116

          نؤسي و  39 علي امحد عبدالباسط  117

          ودوو سي 32 الرمحن حسني عليعبد  118

          ودوو سي 32 عبدالكريم حامت حممد  119

          شةشسي و  36 عبداهلل سامي حبيب اهلل  120

          ودوو سي 32 ليعبدهللا سلام ع  121

          ثينضسي و  35 عبداهلل سليم انور  122

          نؤسي و  39 عبري حسن حسني  123

          سئسي و  33 يدعزمية موسى مح  124

          ثينضسي و  35 على امحد خدر  125

          ثينضسي و  35 على امري امحد  126

          ثينضسي و  35 عمر جوهر انور  127

          سئسي و  33 عيسى جرجيس صابر  128

 37 عيسى يونس حسن  129
سي و 
 حةوت
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          و دوو سي 32 مان غریبعثغریب   130

          ثينضسي و  35 وزير عمر مهفاط  131

          نؤسي و  39 فرحان غازى برهان  132

          سي 30 كانيبفرياد حممد   133

 37 سعيد لطيفكاريَز   134
سي و 
 حةوت

         

          شةشسي و  36 كةبري حتسني سليمان  135

          و دوو سي 32 الجان عزيز عبداهلل  136

          نؤسي و  39 الظا كامريان غالم حسني  137

 37 مصطفىالظان لقمان   138
سي و 
 حةوت

         

          ضوارسي و  34 عثمانلبنان وليد   139

 37 ليندا نعمت صديق  140
سي و 
 حةوت

         

          ثينضسي و  35 ليَهات انزار قادر  141

          وسئ سي 33 طاهرماردين عبدالصمد   142

          وارضسي و  34 عثمانماريا مشال   143

          ضوارسي و  34 رهان محمدمبین ب  144

 38 مصطفى يوسفى مثو  145
سي و 
 هةشت

         

 37 حممد حسن قادر  146
سي و 
 حةوت

         

          شةشسي و  36 حممد دلشاد خدر  147

 37 حممد دلشاد عبدالرحيم  148
سي و 
 حةوت

         

          و دوو سي 32 حممد ساالر جميد  149
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          ثينضسي و  35 مد ستار مصطفىحم  150

 0 حممد سيف الدين حسن  151
ئيمتحاني 
 نةكردية

         

 28 حممد صباح حممد  152
بيست و 
 هةشت

         

          ثينضسي و  35 حممد صدرالدين ومسان  153

          ودوو سي 32 حممد قادر صادق  154

          شةشسي و  36 حممد كاوة قادر  155

          ودوو سي 32 ل سليمحممد كما  156

          نؤسي و  39 حممد مامند محد  157

 37 سعديحممد هاوار   158
سي و 
 حةوت

         

          و دوو سي 32 حممد يونس صادق  159

          ثينضسي و  35 حممدامني هالل عمر  160

          نؤسي و  39 حممود هيمان عبداهلادي  161

          ودوو سي 32 مروة خالد حممود  162

          ثينضسي و  35 امني عزيز مظفر  163

          نؤسي و  39 مها عمار كامل  164

 و ههسي  38 ميديا قاسم امساعيل  165

 شت
         

 37 ميكائيل حممد عبداهلل  166
سي و 
 حةوت

         

 38 مصطفىنارين فتحى   167
سي و 
 هةشت

         

          ثينضسي و  35 نهلة كامران عمر  168

          ثينضسي و  35 نيان دلري حسن  169



Page 10 of 14 

          نؤسي و  39 نيدا عزيز سعيد  170

          سي و دوو 32 نيزام فارس برايم  171

 38 نيطا مشس الدين حممدأمني  172
سي و 
 هةشت

         

          شةشسي و  36 نينويتا داود مملوك  173

 37 هةتاو سعداهلل عباس  174
سي و 
 حةوت

         

 37 خضرعمر هةرمان   175
سي و 
 حةوت

         

          نؤسي و  39 هدى يونس مولود  176

          وسئ سي 33 هشيار ايدار عزيز  177

          شةشسي و  36 هوشبني نزار عبيد  178

          ثينضسي و  35 حممد عليهيَشوو   179

 37 عثمانهيَلني مجال   180
سي و 
 حةوت

         

 37 هيَلني سليمان حممد  181
سي و 
 حةوت

         

          ضوارسي و  34 هيَلني صديق شريف  182

          ثينضسي و  35 خطابهيَلني عبداهلل   183

          نؤسي و  39 هيَلني معروف امحد  184

          ضوارسي و  34 هيَلني ناصح حممدامني  185

          نؤسي و  39 هيَلني نوزاد شريف  186

          سي و دوو 32 هيَمن رفيق حممد  187

          ضل 40 هيوا حممد محيد  188

          سي و يةك 31 قادر مصطفىهيوا   189

          شةشسي و  36 حويز امحد وفاء  190
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          و دوو سي 32 يسرى بةشدار اسكندر  191

           طهكاكة  امساء  192

) احكام 
 االلتزام، 

قانون 
الشركات،  

مالية العامة( 
 داواكراوة

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

 27 امري خليل جاسم  193
بيست و 
 حةوت

        

)احكام 
االلتزام، أعمال 

 ، اإلدارية
الزواج والطالق،  

قانون 
الشركات،  

مالية العامة، 
قانون العمل، 

املنظمات 
 الدولية( 
 داواكراوة

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

         و دوو يس 32 ناس حممد حسنيري  194

) احكام 
 االلتزام، 

قانون 
الشركات،  

املنظمات 
 الدولية( 
 داواكراوة

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

           عدنان رشاد نورى  195

)احكام 
االلتزام، أعمال 

 ، اإلدارية
الزواج والطالق،  

قانون 
الشركات،  

مالية العامة( 
 داواكراوة

% و 40لةسةر 
60% 

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

% و 40لةسةر لة هةموو            علي عزيز ىكيف  196
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وانةكان 
 داواكراوة

60 %
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

           حممد خليل جنم الدين  197

)احكام 
االلتزام، أعمال 

 ، اإلدارية
الزواج والطالق،  

قانون 
الشركات،  

مالية العامة، 
 قانون العمل( 

 وةداواكرا

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

 27 مشري حممد سرهنك  198
بيست و 
 حةوت

        

لة هةموو 
وانةكان 
 داواكراوة

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

           عثمانحممد صباح   199

)احكام 
االلتزام، قانون 

العقوبات 
الزواج  اخلاص، 

والطالق،  
قانون 

الشركات،  
 مالية العامة( 

 داواكراوة

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

           ناصر حممد محدامني  200

لة هةموو 
وانةكان 
 داواكراوة

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

           ابراهيم حممد أمني  201

 )مالية العامة( 
 عبورة

تةنها لة كؤتايي 
سالَ  تاقيكردنةوة 

ام دةدات ئةجن
% و 60لةسةر 

دواتر منرةكةى 
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 100حتويلي سةر 
 دةكريَت.

           ذيار وشيار على  202

 )مالية العامة( 
 عبورة

تةنها لة كؤتايي 
سالَ  تاقيكردنةوة 

ئةجنام دةدات 
% و 60لةسةر 

دواتر منرةكةى 
 100حتويلي سةر 
 دةكريَت.

           سردار صاحل عمر  203

)احكام 
االلتزام(   

 عبورة

تةنها لة كؤتايي 
سالَ  تاقيكردنةوة 

ئةجنام دةدات 
% و 60لةسةر 

دواتر منرةكةى 
 100حتويلي سةر 
 دةكريَت.

           مسيان جسام مشري  204

)احكام 
االلتزام(   

 عبورة

تةنها لة كؤتايي 
سالَ  تاقيكردنةوة 

ئةجنام دةدات 
% و 60لةسةر 

دواتر منرةكةى 
 100حتويلي سةر 
 دةكريَت.

           دى خليلسيف سع  205

)احكام 
االلتزام(   

 عبورة

تةنها لة كؤتايي 
سالَ  تاقيكردنةوة 

ئةجنام دةدات 
% و 60لةسةر 

دواتر منرةكةى 
 100حتويلي سةر 
 دةكريَت.

           سيواد بابكر حسني  206

)احكام 
االلتزام(   

 عبورة

تةنها لة كؤتايي 
سالَ  تاقيكردنةوة 

ئةجنام دةدات 
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% و 60لةسةر 
تر منرةكةى دوا

 100حتويلي سةر 
 دةكريَت.

           شيالن نورالدين عبدالرمحن  207

)قانون الشركات( 
 عبورة

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

           فوزية مغديد حممد  208

Academic 

English) )  
 عبورة

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

           حممد أزاد نازدين  209

  )الزواج والطالق(
 عبورة

تةنها لة 
كؤتايي سالَ  
تاقيكردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 60لةسةر 
دواتر منرةكةى 
حتويلي سةر 

دةكريَت. 100  

           عبد يحممد غاز  210

 )مالية العامة( 
 عبورة

تةنها لة 
كؤتايي سالَ  
تاقيكردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 60لةسةر 
دواتر منرةكةى 

سةر حتويلي 
دةكريَت. 100  

 


