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تێبینی
بەنووسینبەنمرە

بیست ونۆ29ابراهيم غازى حاجى1
حەڤدە17اسراء يوسف عمر اسماعيل2
(،جوگرافیای ئاووهەوا١ئاماری جوگرافی ق )داواکراوە لەپازدە15ايمان دلشاد عزيز عەوال3

بیست 20ايمان سامى خورشيد جرجيس4
بیست وحەفت27بااڵ سمكۆ جرجيس صۆفى5
بیست و شەش26بەناز جمال احمد على6
(١کارتۆگرافیاق)داواکراوە لە حەڤدە17پەيام غازى طاهر مولود7

بیست وسێ23تريفە فارس احمد كريم8
(،جوگرافیای دانیشتوان،هەستکردن لەدورەوە١ڕێبازی توێژینەوە ق)دواکراوە لە سفردڵنیا کریم عبدللە9

سفرديدەن رشيد محمد حسين10
بیست 20روماسى عيسى ضاهر سعيد11
سی وچوار34رۆژان اكرم عبداللە ولى12
بیست وسێ23ريان ادريس طە عبداللە13
بیست وچوار24ريان طاهر محمود فقى على14
(ڕێبازی توێژینەوە)داواکراوە لە بیست ودوو22ڕاستگۆ دارا عثمان قادر15
(١ئاماری جوگرافی ق)داواکراوە لە بیست وچوار24ڕێژين غازى ويسى حمد16
بیست وچوار24زليخا صالح الدين مال قادر17
(١ئاماری جوگرافی ق)داواکراوە لە بیست 20زيتون عزەت صديق خورشيد18
بیست یپنج25سارا اسماعيل محمد محمدشريف19
سی وچوار34سازان شیرزاد على20
بیست یپنج25سوزان عبداللە يونس عبداللە21
بیست 20شكيال ضاهر چاوشين شينۆ22
شازادە16شهزاد جمال ياسين صالح23
داواکراوە لە ئاماری جوگرافیپازدە15شوخان سارى ابوبكر عمر24

داواکراوە لە ڕێبازی توێژینەوەبیست ودوو22شيخ مند مصطفى شيخ مال25
٢٠٢٢ -٢٠٢١دواخستنی خوێندن بۆساڵی سفرعبداللە محمد عثمان احمد26

سفرعبدالله  دلشاد رشید27 ێوی و نەخشەی جۆری،ج.دانیشتوان،ج.شار،جیمۆڕفۆلۆجیای پراکتیکی،ج.داواکراوە لە ج مرۆیی بە ئینگلیزی.خزمەتگوزاری،هەستکردن لە دوورەوە،ڕووپ

داواکراوە لە ئاماری جوگرافیحەڤدە17فاطمە نادر حسين برايم28

بیست و هەشت28فوزيە على عوال وسمان29
بیست و یەك21گولە ستى عبدالقادر ابوبكر قادر30
پازدە15محمد اكرم مولود31
(کارتۆگرافیاو ئەفریقیاو ئوسترالیا)داواکراوەلەبیست 20محمد گول محمد صدالدين32
پازدە15مرزيە احمد محمد على33
داواکراوە لە جوگرافیای مرۆیی بە ئینگلیزیبیست یپنج25مروە مشير تۆفيق حمد34

داواکراوە لە ڕێبازی توێژینەوەسێزدە13معروف كمال معروف احمد35

هەژدە18منار انور خدر36
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بیست وحەفت27نياز نوزاد روستم صالح37
داواکراوە لە ئاماری جوگرافیبیست 20نەمام رسول رضا محمد38

بیست یپنج25وسيمە صالح عدى39
داواکراوە لە کارتۆگرافیاسێزدە13يسرى حسۆ مال محمد فقى40

(جیمۆڕفۆلۆجیای پراکتیکی )داواکراوە لەسفرمحمد یوسف احمد41

داواکراوە لە هەستکردن لە دوورەوەسفرسالیار عیسی فیصل42

داواکراوە لە جوگرافیای سروشتی بەئینگلیزیسفرهەڵمەت محمد صالح43
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