
زانكۆی سه حه ددین/ ھه ولر
كۆلجی ئاداب

به  نمره 
32اسرا عدنان عثمان1
29اسما ابوبکر عبدالرحمن2
28چرا تحسین صدیق شوکت3
20حسین لقمان محمود4
34خدربگ حمزە احمد5
40دابان محمود احمد6
7میل عبدالل38دیار ج
33دەشتی جبار حمد8
34روزان سیف الدین محمد9
25ڕزان یحیی محمد10
34ڕەیان عبدولقادر سعید11
31ريان فارس حمدامين12
30ركار صفر خالد13
30ڕه وان ئازاد مسته فا14
32ژا شروان سعید15
30ژيليا سلمان كريم16
38سارا حسین محمد قوربانى17
33سارا سرود عادل18
32سڤانا زانا حسن بکر19
40شارە فاخر فتاح20
25شيراز جالل كانبى21
30شيراز صمد احمد22
33شيماء محمد خضر23
32صفا امیر محسن24
35صھیب خزیم خضر25
31عالية عثمان مولود26
32عبدالقادر حسن قادر27
32عبدالستار احمد محمود28
32علی حسن نادر29
38عمر إبراھيم خضر30
30فارس ادريس احمد31
3228ڤمان بھجت حفظ الل
34كه نار لطيف صديق33
40گه شاو زيد احمد34
30گه شاو محمد كريم35
34محمد حسین فتاح معروف36
36محمد ددار جبار37
29محمد عثمان سلیم38
25محمود محمد عزیز39
25مطلب إبراھيم شاھين40

به ش: كارى كۆمه يه تى
قۆناغ:  سيه م

ليستى كۆششى سانه 
( 2019/ 2018)

 Social Work Field Practice :بابه ت
and Proficiency Training

یه كه : 15

به  نووسين تبینیناوى سيانى قوتابىز
نمره ى كۆشش %40
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نمره ى كۆشش %40 28نازە یوسف شکور41

32نبيل محمد عبدالله42
26نرگز ڕزگار ئنوەر43
39نيھايه ت احسان صابر44
36ھولیا ھرمز عبو45
39ھلين صباح محمد امين46
36ولی عباس عمر47
33ايدار عبدالواحد ھادى48
36بارزان ئازاد محمد امین49
26به يار ره مه زان عثمان50
22جمال حسين خدر51
5231جوان احمد محط
26چرا نصرت صابر53
31دلين سالم عبدالله54
36ڕجوان وجى مجيد55
38ڕۆژان رقيب نورى56
38زھراء دلشاد يونس57
29زھور إبراھيم احمدخان58
0سۆزان خالد حمد59
31شروان يونس حسين60
29طائفه  طيب محمد صادق61
26النه  سرحد محمد62
32محمد شاكر أنور63
28ميكائيل الفكۆ صالح64
24نور طارق توفیق65
31ھاوناز جاسم احمد66
32ئاسۆ ڕەشاد کانبی67

36ئاكام عصمت ھاشم68
36ئايه  إبراھيم خليل69
0ئه ريڤان احمد صالح70
20شيماء خالد عزيز71
26كاوه  كمال عمر72
30شايسته  كمال عوال73
26ھمن فتحى74
0دناز فتاح محمد75
36كارزان سيف الدين نعمان76
35ئاشتى وحيد يونس77

سه رۆكی به ش: د. شڤان إسماعيلمامۆستای بابه ت: د. ھونه ر عبدالله كاك أحمد


