
A ِ:وانة ليسيت منرةكان                                                                                         هةوليَر- زاكؤي سةالحةددين  rch ite ctu re  D e sig n 
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2بةشي تةالرسازي 0 2 1 -2 0 2 بينجه م: ثؤل2

نوسنيذمارةنوسنيذمارةهةلسةنكاندننوسنيذمارةنوسنيذمارةنوسنيذمارة
سفر تةنهاسفر تةنهاضل ونؤ49ئاكار مختار احمد رشيد101
سفر تةنهاسفر تةنهاضل وحةوت47ئة زين عبدالخالق حمد امين102
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وسى53َاحمد كامران محمد103
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا و يةك51اسامة عبدالوهاب احمد104
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وضوار54ايوب عبد السالم عثمان 105
سفر تةنهاسفر تةنهاضل و ثيَنج45رعد محمد حجي محمد106
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا تةنها50ڕامین مال خضر حمد                 107
سفر تةنهاسفر تةنهاضل و ثيَنج45سحر جبار ابراهيم     108
سفر تةنهاسفر تةنهاضل ونؤ49سعد صابر احمد برايم109
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا  ودوو52شمائل محمد شهاب احمد 110
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وسى53َعبد المعز  فراس عبد الجبار                 111
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وضوار54عمر محمد صديق سليمان112
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وحةوت57النا محمود احمد بكر 113
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وشةش56محمود سمير هاشم شهاب 114
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا  ودوو52مروة صبرى سامى صبرى 115
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وضوار54میدیا قدری طاهر116
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا و يةك51مصطفى عبدالستار عارب      117
سفر تةنهاسفر تةنهاشةست وضوار64مصطفى غضبان قادر118
سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا  ودوو52ميران فاضل عثمان رشيد119
سفر تةنهاسفر تةنهاضل ودوو42نهى هشام عبدالرزاق120
سفر تةنهاسفر تةنهاضل وحةوت47درياس وليد احمد121
سفر تةنهاسفر تةنهاضل وهةشت48ياسر عالء عودة122
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2بةشي تةالرسازي 0 2 2 -2 0 2 بينجه م: ثؤل1

نوسنيذمارةنوسنيذمارةهةلسةنكاندننوسنيذمارةنوسنيذمارةنوسنيذمارة
1 2 5ئاشتى كريم محمد اسماعيل3 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وهةشت8
1 2 5ئافان ستار مجيد امين 4 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وضوار4

ناوى قوتابىذمارة
 تاقيكردنةوةى كؤتايىكؤششى ساالَنة

 تاقيكردنةوةى كؤتايىكؤششى ساالَنة

ئةجنامى خوىل دووةم منرةى  خوىل دووةمئةجنامى خوىل يةكةم
تيَبينى

 منرةى  خوىل دووةم
تيَبينى

ذمارة
ئةجنامى خوىل دووةم ئةجنامى خوىل يةكةم

ناوى قوتابى

مامۆستاى وانە                                                                            سةرۆكى بةش                                                                               ليژنةى تاقيكردنةوە



1 2 5ئه زين سليمان احمد وسمان5 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا  ودوو2
1 2 5ابراهيم فيصل اسماعيل               6 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وثيَنج5
1 2 5اندرو جوزيف                7 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وثيَنج5
1 2 سفر تةنهاسفر تةنهاضل وشةش46 صابر شيخ محمدثارَيز8
1 2 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وسى53َدلزين حاجى طاهر رشيد9
1 3 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وضوار54زيدان عبد الجبار مولود مصطفى0
1 3 سفر تةنهاسفر تةنهاضل وهةشت48ساكار حسن خدر1
1 3 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وثيَنج55سحر علي عبدالله حمد2
1 3 سفر تةنهاسفر تةنهاشةست تةنها60سوزان نوري عبدالله               3
1 3 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وسى53َشادية علي محمد جالل4
1 3 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا  ودوو52كانى ابراهيم صالح اسماعيل5
1 3 سفر تةنهاسفر تةنهاشةست تةنها60محمد  حسن مصطفى               6
1 3 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وثيَنج55محمد جبار جمال صابر7
1 3 سفر تةنهاسفر تةنهاضل وشةش46محمد جليل كريم ابراهيم8
1 3 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وضوار54محمد شهريار مامند طاهر 9
1 4 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وهةشت58محمد صالح عبد الجبار             0
1 4 سفر تةنهاسفر تةنهاشةست تةنها60محمد عبدالكريم محمدامين          1
1 4 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا تةنها50محمد صباح امين 2
1 4 سفر تةنهاسفر تةنهاضل و ثيَنج45سؤما توفيق رحيم3
1 4 1هيوا محمد حمد امين 4 سفر تةنهاسفر تةنهاشازدة6
1 4 5انتقام بلنك افدال 5 سفر تةنهاسفر تةنهاثةجنا وشةش6
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