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 دووەم کۆرسیتۆماری کۆششی      

 ناوی قوتابی ژ
40 
% 

 تێبینی بە نووسین

 شازدە 16 احمد خدر حمدامین  1
ڕستەسازی پراکتیکی + ئەدەبی کۆن + : داواکراوە لە

 لێکسیکۆلۆجی + زمانی عەرەبی

  سی و سێ 33 اكام جبار حسین  2

  سی و حەفت 37 امیمە شریف محمدامین  3

 پازدە 15 ئاڤان جمال فرخۆ  4
: ڕستەسازی پراکتیکی + لێکسیکۆلۆجی + ڕێبازە داواکراو لە
 ئەدەبییەکان

 پازدە 15 ئومید بیشار فرخەكسبار  5
: ڕستەسازی پراکتیکی + شیعرناسی )جوانیناسی( + داواکراوە لە

 لێکسیکۆلۆجی + دەروونزانی گەشە

  بیست و سێ 23 ئەزوەر مالشیخ حمد  6

  سی و یەک 31 بشری محمد حسین  7

  سی و دو 32 بنار ازاد محمدامین  8

  سی و حەفت 37 بهرام جعفر ابراهیم  9

  سی و سێ 33 بیگەرد محمد رسول  10

  بیست و چوار 24 بەشدار مولود رسول  11

  بیست و هەشت 28 پەیام طاهر نوری  12

  سی و سێ 33 تحسین مشیر سلطان  13

  بیست و دو 22 تەالر محمد علی  14

  سی و پێنج 35 جنار محمد عبدهللا  15

  سی و هەشت 38 جوان عبدالسالم احمد  16

  سی و یەک 31 چراخان زرار احمد  17

 : شیعرناسی )جوانیناسی(داواکراوە لە  -- حنان لقمان حمید  18

  سی و یەک 31 خانم هجام صالح  19

  بیست و هەشت 28 خەرمان فرحان مصطفی  20

  سی و دو 32 خەالت احسان جوهر وەسمان  21

  سی و  حەفت 37 ش صمد رسولدلگە  22

  سی و نۆ 39 ڕاست لقمان عزالدین  23

  سی و دو 32 رحمە سداد جمیل  24

  سی و شەش 36 روژان نجاة حسین  25

  سی و حەفت 37 ریان حسن عبدهللا  26

 تەنها بیست 20 ریبوار زیاد مصطفی  27
: شیعرناسی )جوانیناسی( + ڕستەسازی پراکتیکی + داواکراوە لە

 دەروونزانی گەشە

  سی و نۆ 39 ریزان امین قادر  28

  سی و شەش 36 زارا سلیمان حاجی  29

  سی و سێ 33 زهراء فرهاد محسن  30

  سی و شەش 36 مصطفىزیالن حسن   31

  بیست و نۆ 29 ژوان جالل طە  32

  بیست و هەشت 28 ژیان سیروان صباح  33

  سی و یەک 31 سحر صدیق حسن  34

  بیست و شەش 26 سیامەند سعید حاجی  35

  سی و شەش 36 شاناز عبدهللا مصطفى  36

  سی و سێ 33 شلیر صوفی عمر  37

  سی و هەشت 38 شنیار شاكر علی  38



  بیست و یەک 21 شهلە ولی حكیم  39

  سی و نۆ 39 شیراز فاروق مصلح  40

  تەنها سی 30 شەهین عمر جبار  41

  سی و نۆ 39 عائیشە ازاد محمد  42

  سی و دو 32 عبدهللا اسماعیل خضر  43

  سی و دو 32 عبدهللا زیاد محمد  44

  سی و حەفت 37 عبدهللا سعدهللا سلیم  45

  سی و حەفت 37 عبدهللا علی ابراهیم  46

  چل 40 صالح علی اكرم  47

  بیست و شەش 26 عمر مصطفی حسین  48

  سی و چوار 34 عیشان شهاب رحمان  49

  سی و سێ 33 فاطمە عبدالباسط سالم  50

  بیست و سێ 23 فاطیمة ولی علی  51

  سی و پێنج 35 عبدالرحمن محمد نزیر فرشتە  52

 دوازدە 12 فرمان باوالدین احمد  53
: ڕستەسازی پراکتیکی + شیعرناسی )جوانیناسی( + داواکراوە لە

ئەدەبی کۆن + لێکسیکۆلۆجی + دەروونزانی گەشە + زمانی 
 عەرەبی 

 شازدە 16 فرهاد خدر سلیم  54
: ڕستەسازی پراکتیکی + ئەدەبی کۆن + داواکراوە لە

 لێکسیکۆلۆجی + دەروونزانی گەشە

  سی و یەک 31 كویستان غریب جمیل  55

  بیست و پێنج 25 حمدگەزەنگ فرست   56

  بیست و حەفت 27 لیزان حازم مصطفی  57

  بیست و هەشت 28 محمد بهروز غریب  58

  سی و حەفت 37 محمد شاكر عبدالكریم  59

  سی و حەفت 37 مظهر ناصر محمد  60

  سی و دو 32 مینا توفیق حمد  61

  سی و دو 32 مەروان طارق كمال  62

  سی و سێ 33 ندوە فرحان سلیم  63

  سی و حەفت 37 سالم حمدهالە   64

  و حەفت  سی 37 هیفا زرار نجم  65

  بیست و پێنج 25 هیلین حسن صالح  66

  چل 40 هێلین حسن عمر  67

  سی و چوار 34 هییام كمال صباح  68

 زمانی عەرەبی + : ئەدەبی کۆنداواکراوە لە    هەژار صابر جمیل  69

 : شیعرناسی )جوانیناسی(لەعبور    بەشدار مامند خضر  70

 : شیعرناسی )جوانیناسی(لەعبور     بەهرە نەجم الدین رسول  71

 : شیعرناسی )جوانیناسی(لەعبور    احمد محمد حمدمصطفی  72

 سێزدە 13 فرمان قادر خدر  73
+ شیعرناسی لێکسیکۆلۆجی + : ڕستەسازی پراکتیکیلەعبور 

 )جوانیناسی(

 سێزدە 13 عبدهللا محمود سعید  74
لێکسیکۆلۆجی+ شیعرناسی ڕستەسازی پراکتیکی + : لەعبور 

 )جوانیناسی(

 ڕێبازە ئەدەبییەکان :لەعبور    محمد رسول خدر  75

   احمد علی مولود  76
(لە ١/٢/٢٢٦کەوتن بە هۆی نەهاتن بەپێی فەرمانی کارگێڕی )

(١٧/٤/٢٠٢٢) 

 گواستنەوە   هدى ریبوار عبدالخالق  77

 دابەزین   ایالف یوسف حسین  78

 دابەزین   دیندار مراد سلیم  79
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