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بیست وشەش26االس کامران عاصی1

سی ویەك31احمد سلێمان علی2

سفراسعد قادر سلیمان3

بیست ونۆ29ایمان جوهر کریم4

حەڤدە17ایمو محمد مال عیسی5

بیست وچوار24بشری یوسف مال6

حەڤدە17بەشدار مولود حسن7

سی وپێنج35بەهەشت خضر محمد8

بیست وپێنج25پێژمان خلیل عسکر9

چواردە14پەیام صالح عزیز10

بیست وحەفت27تریسکە لقمان خالد11

سی30جمعە علی محمود12

حەڤدە17چنار قاسم حمد13

سی وهەشت38دیدەن عثمان سلیم14

سی30دەوەن ابوبکر كاكل15

بیست وچوار24رووبار مامند حسێن16

سی30رێبین عثمان محمد17

بیست وسێ23رەیان فەرزندە محمد18

سی وچوار34رەیان مخلص زرار19

سی30زانا حمید محمد20

سی وشەش36زەنوێر صمد سلیم21

سی وهەشت38سارا شێروان هینی22

بیست وهەشت28سارا قاسم عبدهللا23

بیست ویەك21سازگار کمال کریم24

پازدە15سرهد جهنگیر سعید25

بیست وسێ23سۆز هێرش مولود26

بیست وپێنج25سۆزان صباح سلیمان27

سی وپێنج35سۆما هیوا علی28

پازدە15شەهێن وەلید خالد29

سی وسێ33شەیدا عبدهللا یونس30

بیست وهەشت28فاطمە فتح هللا حمد31

نۆزدە19کاروان احمد بکر32

سی ویەك31کانیوار مناف سلیم33

سی وشەش36لەیاد خالید حمە رشید34

سی وشەش36محمد عزیز الیاس35

بیست وپێنج25محمود حمید محمد36

سی وچوار34نجیبە خضر احمد37

بیست وپێنج25هۆگر عطا علی38

بیست وچوار24هێڤین هیوا بهرام39

شازادە16هیوا خسرۆ پیرداود40

سێزدە13هەڵدێر مهدی احمد41

چواردە14هەڵکەوت نافع عبید42

بیست وسێ23وەیسی انوەر ابراهیم43

بیست 20یوسف علی اومر44
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هەولێر-زانكۆی سەاڵحەدین  
كۆلێژی ئاداب

کۆمەڵناسی ئێواران: بەش

نـــــــــــاوه كانژ

%40لیستی نمرەی كۆشش 
سمستەری یەكەم

سێیه م

(وه سفى)ئامارى كۆمه اڵيه تى 

%40نمرەی كۆشش

( ٢٠٢٣-٢٠٢٢دواخستن  )

(نە خشە سازی توێژینە وه ، كۆمە ڵناسی پە روه رده )

(2023-2022)ساڵی خوێندنی

تێبینی

(ڕێگاكانی توێژینە وه ی كۆمە اڵیە تی)

(گرفتە  كۆمە اڵیە تییە كان) 

(ڕێگاكانی توێژینە وه ی كۆمە اڵیە تی، گرفتە كۆمە اڵیە تییە كان)

(رێگاکانی توێژینەوە، گرفت)

(گرفتە كۆمە اڵیە تییە كان، نە خۆشیە  كۆمە اڵیە تییە كان)

(تێکست)

(گرفتە كۆمە اڵیە تییە كان)

(تیَكست)

(گرفتە كۆمە اڵیە تییە كان، نە خۆشی كۆمە الیە تی)
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