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 دووەم  کۆرسیتۆماری کۆششی  

 تێبینی  بە نووسین  % 50 ناوی قوتابی  ژ

  یازدە 11 ادیبە فتحی نبی   1

  نۆ سی و   39 ارات جوهر وسمان   2

  بیست و شەش  26 اڤان فۆاد اكرم  3

  بیست و یەک  21 ایمان عبدالقهار خضر   4

 سی و چوار  34 ئامینە کانبی صابر   5
 Embryology   +Invertebrates  +Plant: داواکراوە لە

Taxonomy  +Biostatistics  +Enzymes and Hormones 

  سی و چوار  34 ئاوات سمایل كریم   6

  سی و یەک  31 رسول  بشری عیسی  7

  پازدە 15 بێژەر علی جبار   8

  حەڤدە 17 بێگەرد طاهر حمدامین   9

  هەژدە 18 پەیام كوسرت محمد   10

  سی  وسێ  33 تریفە یاسین عبدللا   11

  سی و سێ  33 تەوریز صالح رجب   12

  چل و دوو  42 چرۆ مریوان فرهاد   13

  سی و نۆ  39 حسین علی محمد   14

  بیست و هەشت  28 دریا ابراهیم رشید   15

  بیست و دوو  22 دێالف یوسف برایم   16

  هەژدە 18 دیندار غفور كریم   17

  پازدە 15 راوێژ كمال عبدللا   18

  تەنها سی  30 رۆژگار بكر رشید   19

  سی و حەوت  37 ریبوار كاروان عزیز   20

  سی و دوو  32 ریژین فرست حمد   21

  نۆزدە  19 زریان مخلص حمدامین   22

  شازدە 16 ژیكال حسین رسول   23

  سی و هەشت  38 سكاال شكر عبدللا   24

  چل و هەشت  48 سلوی مال احمد   25

  تەنها سی  30 سولین سلیمان خالد   26

  بیست و سێ  23 سۆلین سروت عمر   27

  بیست و دوو  22 سەروین جوهر عزیز   28

  دوازدە 12 عبدالكریم صدرالدین علی   29

  بیست و سێ  23 عبدللا سعدی حمدامین   30

  پازدە 15 عبدللا عدی عبدللا   31

  نۆزدە  19 فاطمە قدسی علی   32

  سی و نۆ  39 گیابەند رسول اسماعیل   33

  سێزدە 13  گیالن عثمان حاجی  34

  سی و حەوت  37 گەردون كمال عوال   35

  دوازدە 12 الڤین طاهر باپیر   36

  بیست و شەش  26 مأوی جمعە جمیل   37



  پازدە 15 محمود قاسم اسماعیل   38

  چل و شەش  46 مریم مخلص میرو   39

 کەوتن بە هۆی گزی کردن لە کۆڕسی یەکەم 0 نوا احمد محمد   40

  بیست و چوار  24 هەتاو حمید معروف   41

  چل و حەوت  47  هەورین حمدامین طە  42

 Invertebrates لە:عبور    ڕابەر محمد محمدامین   43

 

 

 
 سەرۆکی بەش              بابەت                         مامۆستای     

 محمد عبد الرحمن  ۆرکێ. شیم.                                  م.ی. هیوا حسین حسن  
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