
سةرثةرشتياري ثةروةردةييناوي  ناوي قوتابي ناوي قوتاخبانة  
 شاكار رسو مینه قوتاخبانةي ئامادةيي كاروَخي كورِان

 اسیا انور علی قوتاخبانةي ئامادةيي شوَخي كضان پ.ی.د.کەژاڵ محمد سلیمان

 هاوژین نژاد حمد قوتاخبانةي ئامادةيي ذيين كضان

كضانقوتاخبانةي ئاظاني بنةرِةتي  توفیق احمد  ژاله   

 رامین همداد صدیق قوتاخبانةي ئامادةيي بريمةندي كورِان پ.د.هاژە جمال هدایت

 دلشاد سربست رمضان قوتاخبانةي هيَدي بنةرِةتي كورِان

 رحمه نوزاد طه قوتاخبانةي ئامادةيي نةوذيين كضان

تيَكةلَاوقوتاخبانةي ثاياني بنةرِةتي  پ.د.لٶی عبدالقادر علی  چرا نوری رشید 

 ایمان سفین محمدسلیم قوتاخبانةي ئامادةيي شكوَداري تيَكةلَاو

 صدیق محمد سعید قوتاخبانةي الجان هةركي بنةرِةتي تيَكةلَاو

عارف رحمان  سمیه قوتاخبانةي ئامادةيي شةمي كضان پ.د.خدیجە خلیل مصطفی  

جاسم محمد  خدیجه قوتاخبانةي مةستورة خامني بنةرِةتي كضان  

كیفی عمر  تریفه قوتاخبانةي ئامادةيي بريسكةي كضان  

 محمد غریب عزیز قوتاخبانةي ئامادةيي سيَنكي كورِان پ.د.محمد قادر خورشید

 سانا عمر علي قوتاخبانةي رِوخساري بنةرِةتي تيَكةلَاو

كضان ئارينكوَيقوتاخبانةي ئامادةيي   فاطمه شیروان خضر 

محمد امین جافپ.د.دارا  بنةرِةتي تيَكةلَاو ئةرينايقوتاخبانةي    مهناز دالور عمر 

 هدی طارق شاكر قوتاخبانةي زةندي بنةرِةتي كضان

 اسیا عثمان حمد قوتاخبانةي ئامادةيي طةزةنطي كضان

ورین حربي وسو  هه قوتاخبانةي ئامادةيي هةلَالَةي كضان پ.د.خەبات انور علی  

شرِؤظةي بنةرِةتي كورِانقوتاخبانةي   خالد یوسف طاهر 

سمیر حسین  شاره قوتاخبانةي ثيَشكةوتين بنةرِةتي تيَكةلَاو  

كضاننيطاي قوتاخبانةي دواناوةندي  پ.د.پەیمان اکرم حمەسعید  باخان مغدید اسماعیل 

 الڤان رحمان كریم قوتاخبانةي دواناوةندي طةوهةري كضان

الظاني كضانقوتاخبانةي ئامادةيي   افرێست فرهاد انور 

 سازان خضر خلیل قوتاخبانةي ثيَشرِةوي بنةرِةتي تيَكةلَاو پ.د.نادر مصطفی نانەکەلی

 اسماء صالح محمد قوتاخبانةي ئامادةيي بيَخالَي كضان

 پ.د.عبدالله شکور سردار اواز محمد عبدالمجید قوتاخبانةي ئامادةيي سوَالظي كضان
كانياوي بنةرِةتي كورِانقوتاخبانةي   اسماعیل صابر عبدهللا 



 فردوس سامی حامد قوتاخبانةي ئامادةيي حممد ناسري كضان

كضان رِيفراندوَميقوتاخبانةي دواناوةندي   گوڤارحسین مصطفى 

كضانقوتاخبانةي رِوَنياي بنةرِةتي  پ.د.سوسن محمد عبدالله  شلیر صالح عبدهللا 

رِيَواسي كضانقوتاخبانةي ئامادةيي  خلیل صدیق  فاطمه   

وت محمد ركه ئازیز سه قوتاخبانةي ئامادةيي ذيين كضان  

 ئاشنا مصطفی محمود قوتاخبانةي وةفايي بنةرِةتي كضان پ.ی.د.انور عثمان غفور

خدر حمد  ریده فه قوتاخبانةي تةالرسيت بنةرِةتي تيَكةلَاو  

محمد دنیا سمكو قوتاخبانةي ئامادةيي ذيين كضان  

 داستان حمید محمد قوتاخبانةي سةركةشي بنةرِةتي تيَكةلَاو پ.ی.د.سهیلە نافع رفیق

بريمةندي كورِانقوتاخبانةي ئامادةيي   ئازاد جبار طه 

لقمان برایم  نسیبه قوتاخبانةي طةردووني بنةرِةتي تيَكةلَاو  

بنةرِةتي تيَكةلَاو ئةرطوشيقوتاخبانةي  پ.ی.د.ژیان رشید صالح  اسراء صالح الدین احمد 

 نهورۆز محمد همزە قوتاخبانةي دواناوةندي نيطاي كضان

 االء محي الدین ابراهیم قوتاخبانةي ئامادةيي ضيمةني كضان

 پ.ی.د.کلثوم عساف مولود
ركار سامی عمر  سه قوتاخبانةي ذيلواني بنةرِةتي تيَكةلَاو  

عزیز سلیمانشاو  گه قوتاخبانةي دواناوةندي طةوهةري كضان  

 احمد خدر  وزیره قوتاخبانةي كوَذيين بنةرِةتي تيَكةلَاو

 رامان محمد عبدهللا قوتاخبانةي سةرهةلَداني بنةرِةتي كضان

 پ.ی.د.وند خالص على
حسن محمد  نهایه قوتاخبانةي ئامادةيي تريفةي كضان  

 سوزبین صالح محمود قوتاخبانةي ترييَذي بنةرِةتي كضان

 ریان قهار محمد قوتاخبانةي لةيال قامسي بنةرِةتي كضان

رسیم شیروان صابر ده قوتاخبانةي ثريسي بنةرِةتي تيَكةلَاو  

 پ.ی.د.خضر نیازی نورالدین
شاكر محمد   وسیله قوتاخبانةي ئامادةيي تيشكي كضان  

 محسومه معروف نجم قوتاخبانةي ئامادةيي بيَخالَي كضان

 مریم صدر الدین مجید قوتاخبانةي دلَي كوردستاني بنةرِةتي تيَكةلَاو

بنةرِةتي تيَكةلَاو ريَنوايقوتاخبانةي   اوات مدرس سولتان میرخان 

 پ.ی.د.لویس عبداالحد سیدا
كضان ئارينكوَيقوتاخبانةي ئامادةيي   هاوناز نوري سمایل 

ناوةندي ئوَغزخاني توركماني قوتاخبانةي  سدرە سامال كمال 

كضان قوتاخبانةي ئامادةيي نةهريين  زهراء علی عباس 

 پ.ی.د.تریفە فاروق اسماعیل احمد عبدالقادر محمد قوتاخبانةي سةربةسيت بنةرِةتي كورِان



 محمد ئاكۆ حاجی قوتاخبانةي دووطردكاني بنةرِةتي تيَكةلَاو

جبار عبدهللا  فاطمه قوتاخبانةي دواناوةندي ثريزيين كضان  

بنةرِةتي تيَكةلَاو ريَنوايقوتاخبانةي  عثماناسراء عبدالرحمن    

بنةرِةتي كضان رةهايقوتاخبانةي   نازناز صالح حسین 

 پ.ی.د.بەناز صدیق عبدالله
بنةرِةتي تيَكةلَاو رِوَندكيقوتاخبانةي  سلیمان احمد  رابعه   

ساظاي ئينطليزي بنةرِةتي   قوتاخبانةي  رؤی عباس ظاهر 

 هدی ابراهیم ولی قوتاخبانةي ئةنديَشةي بنةرِةتي كضان

 ریدار نجاة عثمان قوتاخبانةي سةربةسيت بنةرِةتي كورِان

 پ.ی.د.كارزان عبدالمحسن محمد
بنةرِةتي تيَكةلَاو روندكيقوتاخبانةي   دلۆڤان جمعه طاهر 

 سروین صالح الدین كریم قوتاخبانةي ئامادةيي هةلَالَةي كضان

 بنار طارق رحمان قوتاخبانةي وةنةوشةي بنةرِةتي تيَكةلَاو

ي ئةيلولي بنةرِةتي تيَكةلَاو11قوتاخبانةي  م عثمان پیرداود شه   

 پ.ی.د.سازان قادر مولود
امجد عزیز  روزه قوتاخبانةي ئامادةيي دارةتووي كضان  

بنةرِةتي تيَكةلَاو ئةرينايقوتاخبانةي  ری صادق غفور په   

 پهیام حسین مصطفی قوتاخبانةي سانا سيت بنةرِةتي تيَكةلَاو

كضاننيطاي قوتاخبانةي دواناوةندي   بهناز خالد محمد 

 پ.ی.د.رێبوار محمد حمەصالح
 ئاڤێستا علی حسن قوتاخبانةي ئامادةيي تريفةي كضان

 لیلى رشید حمةقربانى قوتاخبانةي ئةظيين بنةرِةتي كضان

 محمد بدرالدین سلیمان قوتاخبانةي سةربةسيت بنةرِةتي كورِان

دلَوَثةي بنةرِةتي تيَكةلَاوقوتاخبانةي   شانیا احمد عبدالرحمن 

 پ.ی.د.سامان محسن عبدالکریم
مسعود عبدالسالم  نادیه قوتاخبانةي تةالرسيت بنةرِةتي تيَكةلَاو  

 االء عبدهللا عزیز قوتاخبانةي بةهاري بنةرِةتي كضان

 ابتسام صالح الدین صالح قوتاخبانةي ئامادةيي ضيمةني كضان

بةهيَزي كورِانقوتاخبانةي دواناوةندي   احمد طاهر مراد 

 م.شیماء محمد باپیر
بريمةندي كورِانقوتاخبانةي ئامادةيي  حسین امین شوان   

 یسرى علي حسین قوتاخبانةي كةسنةزاني بنةرِةتي تيَكةلَاو

یام رستم مولود په قوتاخبانةي ئامادةيي تيشكي كضان  

 


