
ئيَواران/كؤمةاليةتى:                   بةش

يةكةم:  قؤناغ

مان   ۆنان و ریۆ.م:   بابةت
 ەکیە٣: يةكة

تێبینی40%40%
داواكراوةكانكۆشش بە نووسينكۆشش

بیست و پێنج٢٥ابراهيم جبرائيل رشكە1

سی و دوو٣٢احمد محمد  صابر2

بیست و نۆ٢٩احمد ئاری جالل3

بیست و نۆ٢٩اسرا سعدى يحى4

بیست و هەشت٢٨اسماء قادر پيرداود قادر5

بیست و هەشت٢٨يَساسماعيل احمد كاو6

بیست و چوار٢٤اسماعيل هاشم انور7

بیست و شەش٢٦ايالف عمر مصطفى8

سی و یەك٣١بێخاڵ عبداللە خورشید9

بیست و نۆ٢٩پرشنگ لطيف كريم10

(مێژووی کۆنی کورد+ بنەماکانی پەروەردە  )داواکراوە لە کۆرسی دووەم لە بابەتەکانی تریفە سمیر حمدعلی11

بیست و نۆ٢٩ثاداشت يونس رمحان12

سی و یەك٣١خوما ر كاكة امحدمحد13

بیست و هەشت٢٨دلێر فاخر علی14

بیست و دوو٢٢دنيا محسين عزيز15

بیست و سێ٢٣ديلمان محسين عزيز16

بیست و شەش٢٦رەيان اسماعيل عمر17

بیست و هەشت٢٨زارا شاميَر شاكر18

بیست و هەشت٢٨ حممد سيدةلطيفزيَدان 19

بیست و حەوت٢٧ مصطفىزيد زينل 20

بیست و سێ٢٣سرهنط جوهرزينب 21

سی و دوو٣٢زید مصطفی خضر22

سی و چوار٣٤ژیالن صابر رمضان23

سی و چوار٣٤ژین فرهاد حمد24

سی و یەك٣١ساجدە عبدالرحمن حمدامين25

بیست و شەش٢٦سعدى  سامى ڕەسوڵ26

هةريَمى كوردستانى عيَراق   

وةزارةتى خويَندنى باآلو تويَذينةوةى زانستى  

هةوليَر/ زانكؤى سةالحةددين 

كؤليَذى ثةروةردةى بنةرِةتى  

ناو ز
)
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بیست و یەك٢١سلوى رسول محمدعلى27

بیست و شەش٢٦سندس کمال عثمان28

بیست و چوار٢٤سیما جالل حمەڕشید29

تەنها سی٣٠سەفین سمکۆ حمد30

بیست و دوو٢٢چراخان ئاراس عبداالە31

سی و یەك٣١طيب سعيد حمد32

سی و یەك٣١عائیشە فارس ابراهیم33

بیست و هەشت٢٨عمر بيستون مامند34

سی و یەك٣١فاطمە طلعت حسین35

تەنها بیست٢٠فردوس نامق مجيل36

بیست و نۆ٢٩فريشتە غفور عزيز37

سی و چوار٣٤فالح محمد احمد38

شازدە١٦گەرمیان ماجید عبدالرحمن39

بیست و نۆ٢٩گەشبين عبدالوهاب احمد40

بیست و سێ٢٣ليدا حكيم عبداللە41

بیست و حەوت٢٧مائدة خليل حممد42

تەنها سی٣٠محمد اوميد خدر رشيد43

سی و چوار٣٤محمد عرب احمد44

بیست و هەشت٢٨مروة حكيم على45

سی وپێنج٣٥نەوروز صالح محمد46
سی و یەك٣١هاودەم هەژار باپیر47
سی و سێ٣٣هدى وريا حكيم48

سی و چوار٣٤ مصطفى احمدهوَزان 49

داواکراوە لە کۆرسی  دووەم  داواکراوە لە بنەماکانی پەروەردەهۆگر عمر علی50

سی و دوو٣٢ئاسيا امساعيل كانبى51

بیست و نۆ٢٩ئاالن جمال سليمان52

تەنها بیست٢٠ئاالن صابر كريم53

تەنها سی٣٠ئاواز عادل مردان54

55

بێسیتون محسین عوال ابراهیم
مێژووی کۆنی - دەرونزانی گشتی)داواکراوە لە کۆرسی یەکەم لە هەریەک لە بابەتەکانی / سەربار-تحمیل

-١٨ لةبةروارى ٣٣٠٤)بەپێ فرمانى (جوگرافیای کەش و هەوا - ئاماری جوگرافی -ڕۆژهەاڵت عێراق و میسر 
% - 100تاقیکردنەوە دەکات لەسەر   (٢٠٢١-١١-٢٩)لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٤)    بەپێی فرمانی ٢٠٢٠-١١

-بنەماکانی پەروەردە - گرفتە ژینگەییەکان )هەروەها دواکراوە لە کۆرسی دووەم لە هەریەک لە بابەتەکانی 

تقوى مقصود شيخ محمد56

- ئاماری جوگرافی -مێژووی کۆنی ڕۆژهەاڵت عێراق و میسر )داواکراوە لە کۆرسی یەکەم لە هەریەک لە بابەتەکانی / سەربار-تحمیل
هەروەها % - 100تاقیکردنەوە دەکات لەسەر (     ٢٠٢١-١١-٢٩)لە ڕێکەوتی (   ٥٢٢٤)بەپێی فرمانی  (جوگرافیای کەش و هەوا 

مێژووی یۆنان و ڕۆمان بەپێ - بنەماکانی پەروەردە -گرفتە ژینگەییەکان  )دواکراوە لە کۆرسی دووەم لە هەریەک لە بابەتەکانی 
هەمان فرمان
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57
لە (٥٢٢٥) بەپێی فرمانی ٦٠+٤٠داواکراوە لە لەکۆرسی یەکەم لە لە بابەتی مێژووی كۆنی ڕۆژهەاڵت  تاقیکردنەوە دەکات لەسەر ايمان سفر بكر اسماعيل

بە پێ هەمان فرمان٦٠+٤٠وەلە کۆرسی دووەم لەبابەتی مێژووی كۆنی كوردستان   تاقیکردنەوە دەکات لەسەر  (٢٠٢١-١١-٢٩)ڕێکەوتی 

بە پێ هەمان فرمانی٦٠+٤٠داواکراوە لە کۆرسی دووەم لەبابەتی مێژووی یۆنان و رۆمان  تاقیکردنەوە دەکات لەسەر بیست و حەوت٢٧نازدار شاخوان كمال58

لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٥) بەپێی فرمانی ٦٠+٤٠تاقیکردنەوە دەکات لەسەر  (بنەماکانی پەروەردە )داواکراوە لەکۆرسی دووەم  لە بابەتیدلشاد ابراهیم محمد59
(٢٠٢١-١١-٢٩)

لە    (٥٢٢٥) بەپێی فرمانی ٦٠+٤٠تاقیکردنەوە دەکات لەسەر  (مێژووی یۆنان و رۆمان )داواکراوە لەکۆرسی دووەم  لە بابەتیبیست و حەوت٢٧ڕاویژ رزگار یاسین60
(٢٠٢١-١١-٢٩)ڕێکەوتی 

لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٥) بەپێی فرمانی ٦٠+٤٠تاقیکردنەوە دەکات لەسەر  (بنەماکانی پەروەردە )داواکراوە لەکۆرسی دووەم  لە بابەتیساوین صباح برایم61
(٢٠٢١-١١-٢٩)

 ٦٠+٤٠تاقیکردنەوە دەکات لەسەر  (گرفتە ژینگەییەکان )و   (مێژووی کۆنی کوردستان  )داواکراوە لەکۆرسی دووەم   لە بابەتەکانی شەوبۆ فائز  حاجی62
(٢٠٢١-١١-٢٩)لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٥)بەپێی فرمانی 

 ٦٠+٤٠تاقیکردنەوە دەکات لەسەر  (بنەماکانی پەروەردە )و   (گرفتە ژینگەییەکان  )داواکراوە لەکۆرسی دووەم   لە بابەتەکانی شەونم غفور حامد63
(٢٠٢١-١١-٢٩)لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٥)بەپێی فرمانی 

لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٥) بەپێی فرمانی ٦٠+٤٠تاقیکردنەوە دەکات لەسەر  (بنەماکانی پەروەردە )داواکراوە لەکۆرسی دووەم  لە بابەتیعبدالله  محمد هادى64
(٢٠٢١-١١-٢٩)

 ٢٠٢١-١٢-٨ لەبەرواری ٥٦٣٧کەوتن بەهۆی نەهاتن لەکۆرسی یەکەم لە گشت بابەتەکان بە پێ فرمانی ایمان ئەسکندەر غفور65
٢٠٢٢-٢-٢٧ لەبەرواری ٨٩٨هەروەها لە کەوتن بەهۆی نەهاتن لەکۆرسی دووەم  بە پێ فرمانی 

  ٢٠٢١-١٢-٨ لەبەرواری ٥٦٣٧کەوتن بەهۆی نەهاتن لەکۆرسی یەکەم لە گشت بابەتەکان بە پێ فرمانی چیمن عزیز محمد66
٢٠٢٢-٢-٢٧ لەبەرواری ٨٩٨هەروەها لە کەوتن بەهۆی نەهاتن لەکۆرسی دووەم  بە پێ فرمانی 

  ٢٠٢١-١٢-٨ لەبەرواری ٥٦٣٧کەوتن بەهۆی نەهاتن لەکۆرسی یەکەم لە گشت بابەتەکان بە پێ فرمانی روژان رسول مال67
٢٠٢٢-٢-٢٧ لەبەرواری ٨٩٨هەروەها لە کەوتن بەهۆی نەهاتن لەکۆرسی دووەم  بە پێ فرمانی 

  ٢٠٢١-١٢-٨ لەبەرواری ٥٦٣٧کەوتن بەهۆی نەهاتن لەکۆرسی یەکەم لە گشت بابەتەکان بە پێ فرمانی ئارام قارعات محمدامین68
٢٠٢٢-٢-٢٧ لەبەرواری ٨٩٨هەروەها لە کەوتن بەهۆی نەهاتن لەکۆرسی دووەم  بە پێ فرمانی 

٢٠٢٢-٢-٢٧ لەبەرواری ٨٩٨کەوتن بەهۆی نەهاتن لەکۆرسی دووەم  بە پێ فرمانی نوشيروان سعدون غريب69

٢٠٢٢-٢-٢٧ لەبەرواری ٨٩٨کەوتن بەهۆی نەهاتن لەکۆرسی دووەم  بە پێ فرمانی حیدەر مصطفى حیدەر70
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