


 

 زانستیەکانی کۆلێژی ئەندازیاری ەبەش  کیسەرۆلیژنەی هەڵسەنگاندنی پرۆفایلی  -١

 سەرۆکی لیژنە    سینحد. نژاد احمد . پ  -

 ئەندام   دلین محمد صالح پ.ی.د. -

 ئەندام   بنیاد معروف عبد القادرم.  -

 ئەندام   پ.ی.د. دیاری رؤوف سلیمان  -

 

 شارستانی  ئەندازیاری ستایانی بەشیمۆلیژنەی هەڵسەنگاندنی پرۆفایلی ما -٢

 سەرۆکی لیژنە    دانا خضر مولود پ د.  -

 ئەندام   محمد صالحدلین پ.ی.د.  -

 ئەندام   پ.ی.د. دیاری رؤوف سلیمان  -

 ئەندام    د. سیروان خضر مل  -

 

 سەرچاوەکانی ئاو  ئەندازیاری ستایانی بەشیمۆهەڵسەنگاندنی پرۆفایلی مالیژنەی  -٣

 سەرۆکی لیژنە    محمد فتاح  هانیجد.  -

 ئەندام   محمد صالحدلین پ.ی.د.  -

 ئەندام   پ.ی.د. دیاری رؤوف سلیمان  -

 ئەندام   تارا حیدر اورحمان م.ی.  -

 

 کارەبا  ئەندازیاری ستایانی بەشیمۆهەڵسەنگاندنی پرۆفایلی مالیژنەی  -٤

 سەرۆکی لیژنە   جلیل عزیز حمدامین د. .ی.پ  -

 ئەندام   محمد صالحدلین پ.ی.د.  -

 ئەندام   پ.ی.د. دیاری رؤوف سلیمان  -

 ئەندام    فیلر حكمة الیاس ی.  م. -

 

 تەالرسازی ئەندازیاری ستایانی بەشیمۆهەڵسەنگاندنی پرۆفایلی مالیژنەی  -٥

 سەرۆکی لیژنە   صلح الدین یاسین بابیر پ.ی.د.  -

 ئەندام   محمد صالحدلین پ.ی.د.  -

 ئەندام   پ.ی.د. دیاری رؤوف سلیمان  -

 ئەندام    یان صابر قادر ڤی.  م. -

 

 

 



 

 ڕووپێوان  ئەندازیاری ستایانی بەشیمۆلیژنەی هەڵسەنگاندنی پرۆفایلی ما -٦

 سەرۆکی لیژنە   عبدالجبار صادق ڵاەڤهپ.ی.د.  -

 ئەندام   محمد صالحدلین پ.ی.د.  -

 ئەندام   پ.ی.د. دیاری رؤوف سلیمان  -

 ئەندام    ئاشتی عثمان خورشید  د. -

 

 ك و میکاترۆنیك میکانی ئەندازیاری ستایانی بەشیمۆهەڵسەنگاندنی پرۆفایلی مالیژنەی  -٧

 سەرۆکی لیژنە  محمدطاهر محمدسعید ملبیر د. . ی. پ  -

 ئەندام   محمد صالحدلین پ.ی.د.  -

 ئەندام   پ.ی.د. دیاری رؤوف سلیمان  -

 ئەندام   خان ە حمت عز سیادر د.پ.ی. -

 

 ك پرۆگرامسازی و ئینفۆرماتی ئەندازیاری ستایانی بەشیمۆلیژنەی هەڵسەنگاندنی پرۆفایلی ما ٨

 سەرۆکی لیژنە   بطرس  وسفی د یمؤپ.ی.د.  -

 ئەندام   محمد صالحدلین پ.ی.د.  -

 ئەندام   پ.ی.د. دیاری رؤوف سلیمان  -

 ئەندام    فتاح  د یعبدالحم ۆاڵپ د. -

 

 پترۆکیمیا کیمیا و  ئەندازیاری ستایانی بەشیمۆهەڵسەنگاندنی پرۆفایلی مالیژنەی  -٩

 سەرۆکی لیژنە   محمد جودت ابراهیم پ.ی.د.  -

 ئەندام   محمد صالحدلین پ.ی.د.  -

 ئەندام   پ.ی.د. دیاری رؤوف سلیمان  -

 ئەندام    محمد  عبدەللا یرد ەه  م. -

 

 فڕۆکەوانی  ئەندازیاری ستایانی بەشیمۆلیژنەی هەڵسەنگاندنی پرۆفایلی ما -١٠

 سەرۆکی لیژنە   عائد عکاب مرعي پ.ی.د.  -

 ئەندام   محمد صالحدلین پ.ی.د.  -

 ئەندام   پ.ی.د. دیاری رؤوف سلیمان  -

                                                     ئەندام   ا یب  یزک یک یمام. ی.  -




