
زانستە کۆمەاڵیەتییەکان  :بەش
سێیەم : قۆناغ

یەکە٣: بابەتى هەڵبژاردە                        یەكە: بابەت

تێبینی40%40%

نبەژمارەژ داواكراوەكانی كۆریس دووەمكۆشش بە نووسي 

بیست و شەش٢٦احمد قاسم صالح1

بیست و شەش٢٦احمد هيمن شكر2

بیست و چوار٢٤اركان رؤوف رشيد3

بیست و یەك٢١اسماعيل عبدالقادر احمد4

بیست و دوو٢٢اسيا جبار سعيد5

ی اكرم عبدهللا6 بیست و حەوت٢٧امي 

ی7 ی فيصل محمدامي  سی و یەك٣١امي 

بیست و سێ٢٣ايمان جنىك خورشيد8

بیست و حەوت٢٧ايمان فارس عثمان9

بیست و حەوت٢٧ايمان كاروان جميل10

بیست و سێ٢٣ایمان مالك محمد11
اوە لە ڕێگاكانی وانە ووتنەوە ب 2022/ 2 / 13 رێكەونی 697 / 2/ 1گ . ف.بەخشر

سی و حەوت٣٧باران خورشيد مصطفی12

ی13 ى عمر حسي  بیست و هەشت٢٨بشر

بیست و سێ٢٣بنار به ختيار قادر14

بیست و نۆ٢٩بيالن رسبست زوراب15

بیست و چوار٢٤جوانی حسام اسماعيل16

بیست و یەك٢١جيهان كاظم شكر17

تەنها بیست٢٠چيفارە  صدرالدين كريم18

بیست و چوار٢٤حبيبه  دلشاد حسن19
اوە لە ڕێگاكانی وانە ووتنەوە ب 2022/ 2 / 13 رێكەونی 697 / 2/ 1گ . ف.بەخشر

ی20 هللا  ننى ياسي  بیست و سێ٢٣خي 

بیست و سێ٢٣دلنيا دهام حسن21

ی22 تەنها بیست٢٠دونيا بختيار امي 
اوە لە ڕێگاكانی وانە ووتنەوە ب 2022/ 2 / 13 رێكەونی 697 / 2/ 1گ . ف.بەخشر

تەنها سی٣٠ذانون سلیم خان سعدو23

بیست و شەش٢٦رضوان صباح شاكر24

تەنها بیست٢٠رمضان مسعود محمدعیل25

بیست و چوار٢٤ريان سليم مامند26

تەنها بیست٢٠زاهي  احمد صالح27

ی28 بیست و دوو٢٢زيتون صمد حسي 

تەنها سی٣٠ژيان عزيز محمود29

بیست و نۆ٢٩سارە  بدران حسن30

بیست و سێ٢٣سارە  بيستون خالد31

ی عبدالرحمن32 بیست و چوار٢٤سازان ياسي 

هەرێمی كوردستانی عێراق            
وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی 

هەولێر / زانكۆی سەالحەددین 
خوێندنی بەیانیان-كۆلێژی پەروەردەی بنەڕەتی 

ناو

(2022-2021)قوتابییان دووەمكۆرسی لیستی نمرەكانی كۆششی 
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بیست و حەوت٢٧سازگار خدر رشا33

بیست و یەك٢١ساكار وىل مصطفی34
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بیست و پێنج٢٥سامان عبدالقهار عمر35

بیست و نۆ٢٩سامو صالح بوزو36

بیست و یەك٢١سانا فؤاد قادر37

سی وپێنج٣٥رسود سعدى احمد38

بیست و دوو٢٢سعيد خم روين مقصود39

بیست و هەشت٢٨سليمان سليم ميكائيل40

نۆزدە١٩سه روە ت صباح واحد41

يف42 شازدە١٦سيامه ند حميد رسر

وان رؤوف43 بیست و یەك٢١شادان شي 

تەنها بیست٢٠شه يدا طاهر رشيد44

بیست و دوو٢٢شيماء بكر عزيز45
اوە لە ڕێگاكانی وانە ووتنەوە ب 2022/ 2 / 13 رێكەونی 697 / 2/ 1گ . ف.بەخشر

د46 ە مي  بیست و هەشت٢٨عبدالعزیز حسن بي 

ی47 هەژدە١٨عبدهللا  مصطفی حمدامي 

چواردە١٤عبدهللا  يونس حسن48

بیست و پێنج٢٥عیل صالح محمد49

تەنها بیست٢٠غزال میكائیل سلیم50

ان جلیل51 بیست و یەك٢١فاطمه  كامي 

بیست و هەشت٢٨فردوس فؤاد عزيز52

بیست و یەك٢١فرمان حسن سمايل53

بیست و هەشت٢٨كارزان اسالم تمو54

سی و هەشت٣٨گوڤه ند جالل عبدالقادر55

تەنها بیست٢٠گيالن عیل سليم56

بیست و دوو٢٢لينا كاوە  بايز57

بیست و سێ٢٣محسومه  زكرى خضی58

بیست و سێ٢٣محمد فرحان جوهر59

بیست و شەش٢٦مژدە  مظفر حمد60

بیست و دوو٢٢مهرجان جبار سمايل61

بیست و دوو٢٢ننى حاجى عباس62

بیست و یەك٢١نجاە  محمد رمضان63

بیست و یەك٢١نشوان غانم یادو64
اوە لە ڕێگاكانی وانە ووتنەوە ب 2022/ 2 / 13 رێكەونی 697 / 2/ 1گ . ف.بەخشر

ی65 بیست و دوو٢٢هديه  عبدالواحد حسي 
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بیست و پێنج٢٥هه وراز امجد عبدهللا 66

بیست و چوار٢٤وە رزين عطاهللا  ميكائيل67

نۆزدە١٩يحن  مظفر بكر68

بیست و یەك٢١يحن  يوسف رسول69

ى  ريژين كامران فاروق70 ي كارگي 
ن
ن فرمان 2021-11-17 رێكه وت 4766-2-1دواخسي 

ی عبدهللا 71 ى  عیل حسي  ي كارگي 
ن
ن فرمان 2021-11-30 رێكه وت 5240-2-1دواخسي 

2022-2-22لەرێكەونی -846-2-1كەوتن بەهۆی نەهاتن بە فەرمانی غزال احمد سليمان72

ن ريباز جوهر73
ا
2022-2-22لەرێكەونی -846-2-1كەوتن بەهۆی نەهاتن بە فەرمانی ئاڵ

چنار جعفر عبدالله 74
ن قيد)  2024-2-1   8 /3 /2022      (ترقي 
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