
دووەم:قۆناخ

:بابهت

3یهکه.ژ

نمرەکۆچاالکیئەرکسیمینارکویز 

0.000.00الهام عبدالرحمن مراد1
مطالب في جميع المواد كورس االول 

 1/2/3541)ترقين قيد/والثاني

8.000.003.003.0014.007.0021.00احمد ابو بكر اسماعيل رمضان2

6.000.003.002.0011.004.0015.00احمد سەالم محمد رسول3

8.003.003.003.0017.007.0024.00اردالن محمد عبدهللا احمد4

0.000.00اسماء ياسين كريم مجيد5
كورس االول (محاسبة سياحية)مطالب في

اقتصاد كلي ,سياحة بيئية,محاسبة سياحية)و

پاراليل4.003.003.003.0013.005.0018.00اميرة رشيد زياد علي6

6.000.003.003.0012.008.0020.00ايڤار فرحان صباح محمد7

پاراليل6.000.002.002.0010.0012.0022.00ايمان شهاب عمر سليم8

8.003.002.003.0016.0011.0027.00ايوب ناجى عدو احمد9

6.000.003.003.0012.007.0019.00بارزان رحمە ت مامك برايم10

0.000.00باسل بهجت يعقوب سوال11
كورس االول (محاسبة سياحية)مطالب في

محاسبە سياحيە،سياحة ,اثار سياحية)و

6.003.001.002.0012.006.0018.00باور بدرالدين عزيز حاجی12
ادارة ,جغرافية سياحية)مطالب في(پاراليل)

انكليزى ,محاسبة سياحية,الطعام والشراب

0.000.00بيالل محمد مصطفى اسماعيل13
محاسبة ,ادارة الطعام والشراب)مطالب في

محاسبە )و كورس االول(سياحية

10.005.005.005.0025.0015.0040.00پولينا بدر فرج ايليە14

6.000.002.002.0010.008.0018.00حمزە قادر احمد خورشيد15

0.000.00دانا محمد اسماعيل محمد16
تحميل /مطالب في جميع المواد كورس الثاني 

كورس (ادارة سياحية,محادثة عربي)فی

8.000.002.002.0012.008.0020.00دنيا کاروان حسين مجيد17

8.004.003.003.0018.008.0026.00دوريا عبدهللا ابراهيم رسول18

8.004.004.005.0021.0011.0032.00ديالن غازی سعيد19

6.000.002.003.0011.0011.0022.00دەريا عادل عبدهللا  درويش20

پاراليل8.000.002.002.0012.0012.0024.00رامان فوهاد ماجد اسماعيل21

8.003.002.003.0016.009.0025.00رامين کامل بابکر رشيد22
كورس (مهارات اكاديميە)عابر فی (پاراليل)

الثاني

6.000.002.002.0010.0011.0021.00رةوان رشاد حسن ممند23

6.004.003.004.0017.008.0025.00رضوان هاوار عثمان سعيد24

8.000.002.003.0013.0013.0026.00روژگار كريم محمد25
كورس (مهارات اكاديميە)عابر فی (پاراليل)

الثاني

8.004.004.004.0020.009.0029.00ريباز ريبوار نبى قادر26

مطالب في جميع المواد كورس االول والثاني8.000.003.003.0014.009.0023.00زريان شيرزاد صالح الدين محمد27

8.000.002.003.0013.007.0020.00زه نوێر زرار اسماعيل رسول28

8.000.003.004.0015.0011.0026.00ژيکار فيصل عثمان محمود29

2.000.002.003.007.005.0012.00ساری جالل محمد خضر30
عابر فی اللغە العربيە فی كورس االول 

ومطالب في جميع المواد كورس االول والثاني

كورس االول(اللغە العربيە)عابر فی6.000.002.002.0010.007.0017.00ساكار محمد احمد قادر31

6.002.002.002.0012.001.0013.00سالم صباح كاكل32
مهارات,مهارات حاسوب متقدمة)عابر في  

كورس الثاني(اكاديمية

6.004.003.004.0017.004.0021.00ساوين كمال عثمان رضا33

8.003.002.004.0017.007.0024.00سروود مسعود وسو عبدهللا34
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پاراليل2.004.003.004.0013.004.0017.00سلوی صدرالدين احمد دربۆ35

0.000.00سيڤە ر سە رهە نگ مغديد حمزه36

پاراليل6.000.002.002.0010.008.0018.00شادية حبيب صالح عبدالسالم37

كورس االول(انكليزى للطلبة الجامعة)عابر في8.000.003.003.0014.007.0021.00شكر جميل اسماعيل عبدهللا38

10.004.004.005.0023.0011.0034.00شيرين علي محمد علي39

پاراليل8.004.004.004.0020.008.0028.00شێنە شيروان مولود نظر40

0.000.00شەپول سعدون حسن41
كورس االول (اللغة العربية)عابر في مادة

 ومطالب في جميع المواد كورس االول والثاني

0.000.00عثمان عيسى عثمان محمد42

8.000.002.003.0013.0011.0024.00علی خالد اسماعيل ابراهيم43

(پاراليل)اوائل معهد10.004.004.005.0023.0011.0034.00فاطمة عزيز صابرحسين44

كورس الثاني(انكليزى التخصصية)عابر في8.004.003.003.0018.002.0020.00فرياد جوهر صدرالدين برايم45

10.000.002.004.0016.008.0024.00كەيوان خوشەوی صوفی46

8.000.003.004.0015.005.0020.00کاردوز کامران حمد عبدهللا47

6.000.002.003.0011.002.0013.00گوڤان مسعود حمد رسول48

اوائل معهد10.004.005.005.0024.0014.0038.00گولشن احمد محمد49

7.004.005.005.0021.0013.0034.00گەردان جمال طاهر همزە50

اوائل معهد10.004.005.005.0024.0014.0038.00الرسا امير بولص51

8.003.005.004.0020.0010.0030.00النە  نوزاد عبدهللا  مە ال52

(پاراليل)6.000.003.004.0013.003.0016.00الئين ابراهيم محمود53

6.000.003.002.0011.005.0016.00ماثيو بهجت بتى بويا54

(پاراليل)4.000.003.003.0010.0010.0020.00مانويل يوسف عوديش55

كورس الثاني(انكليزى التخصصية)عابر في8.000.003.002.0013.004.0017.00متين سليم محمد امين56

10.004.005.005.0024.0012.0036.00محمد برهان ولى جرجيس57

پاراليل6.003.002.003.0014.0012.0026.00محمد سيبور خضر رسول58

كورس الثاني(مهارات اكاديمية)عابر في8.000.002.003.0013.0011.0024.00محمد عثمان شالل خضر59

2.000.002.003.007.002.009.00محمد نزار حمدامين حسن60

4.000.003.002.009.008.0017.00محمد واحد احمد ميرزا61

6.000.004.003.0013.003.0016.00محمد واحد حمد عزيز62

پاراليل10.004.005.005.0024.0013.0037.00مريم مظفر عبدالوهاب عزالدين63

6.000.004.002.0012.006.0018.00موبين صالح شعبان قرطاس64

1045524.001539.00نسرين ميرزا عمر ميرز65

03227.001017.00هيدی بنيامين علی عبدهللا66
محاسبە سياحيە،انكليزی )مطالب في  (پاراليل)

كورس (للسفر والسياحە،اقتصاد جزئی سياحی

0.000.00هابيل شيرزاد عبدهللا جبرائيل67
محاسبە سياحيە،سياحة )مطالب في  (پاراليل)

كورس الثاني(اقتصاد كلي سياحي, بيئية

945523.00831.00هاوژين فرعو فرياد احمد68
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1045524.001236.00هدى ازاد محمد شريف69

0.000.00هناء عمر محمدسعيد عبيد70
كورس (مهارات حاسوب متقدمة)عابر في

دابةزينى كردووة بو زانكوى /الثاني

844319.001332.00هيلين غازى محمد رحمان71

633416.00925.00ئاراس مظفر صمد باس72

843318.001230.00ئاکام دلشاد صالح عثمان73

0.000.00ئاوارە كامران عوال74
مطالب في جميع المواد كورس االول (پاراليل)

 1/2/3541)ترقين قيد/والثاني 

0.000.00يوسف صالح صابر علي75
 1/2/4232)دواخستنی كردووە 

(2/10/2022لە

844420.001131.00ئەڤين بدرالدين عزيز حاجی76

0.000.00احمد حیدرعمر حمدامین1

0.000.00بيژەر محمد سليمان2

0.000.00خوشەوی محمد صابر جمشيد3

0.000.00رضوان مقصود حسين احمد4

0.000.00رەوەند روستم جميل احمد5

0.000.00زاهدە احمد علی محمد6

0.000.00زكريا ساالر داود برايم7

0.000.00ژينە شكر عثمان رشيد8

0.0011.00عبدالرحمن عزيز عبدالحكيم9

0.000.00محمد صالح محمود مصطفى10

0.0055.00محمد حميد جبار ابراهيم11

0.000.00ناودار ناجی فيصل صادق12

0.000.00هيدی ولی اوغز محمد13

0.000.00ئازاد طە علي قادر14

0.000.00ئاوات فتاح حسين طاهر15
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