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  سەرکی زانکۆبەڕێز ێزانینی پۆستایانی شایستە بە سوپاس و ملیستی ناوی ما

 ٢٠٢٠-٢٠١٩خوێندنی  یساڵ لە پڕۆسەی  دڵنیای  جۆری  بۆ 

 کۆلێژی ئەندازیاری

 ژ ناوی مامۆستا بەشی زانستی

 ١ هدیل سالم اسحق بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ٢ زه ینە ب قاسم مە جید بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ٣ انسام صالح على بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ٤ نازك جمال عبد الحمید بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ٥ سوزان طاهر اسماعیل بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ٦ احمد اسماعیل عالءالدین بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

ئەندازیاری تەالرسازیبەشی   ٧ علي عز الدین معروف 

 ٨ میدلشاد ابراه الۆپ بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ٩ ابراهیم عزیز دزه یي مند بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ١٠ نێحس یعل نێحس بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ١١ دالور عبدالعزیز میران فینك بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ١٢ ابوبكر علي النە بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ١٣ الدین یاسین بابیر صالح بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ١٤ تركي هیكل مالكي حامد بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ١٥ فارس علي مصطفى مزوري  بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ١٦ معروف عبد القادر خە زنە دار بنیاد بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ١٧ اسعد محمد شنة بەشی ئەندازیاری تەالرسازی

 ١٨ عمر قره نی عزیز بەشی ئەندازیاری شارستانی

شارستانیبەشی ئەندازیاری   ١٩ سیروان خضر مال 

 ٢٠ عبدالحكیم عوسمان صالح بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٢١ علي رمضان یوسف بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٢٢ دلشاد خضر حمدأمین بزیني بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٢٣ شكر قره ني عزیز بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٢٤ دانا خضر مولود بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٢٥ خلیل اسماعیل ولي بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٢٦ دلشاد كاكە سور اسماعیل جاف بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٢٧ فیروشا صالح حمد بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٢٨ احمد هدایت محمد عبدالرحمن بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٢٩ یوسف اسماعیل مولود بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٣٠ بارزان عمر مولود بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٣١ عبدالكریم درویش محمود  بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٣٢ محمد علي احسان صابر بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٣٣ زینە منعم مظهر بەشی ئەندازیاری شارستانی
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 ٣٤ رزكار علي حمادي بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٣٥ دەدین عبدالرحمن ئە حمەالحەس بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٣٦ سازان نریمان عبدالحمید بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٣٧ سنان عبدالخالق یاسین بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٣٨ كاكل حس دزه یي وخسر بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٣٩ محمد اسماعیل عمر بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٤٠ احمد محمد حسن  بەشی ئەندازیاری شارستانی

 ٤١ اسو فائز سعید تاڵەبانی بەشی ئەندازیاری شارستانی

و ئینفۆرماتیک پڕۆگرامسازیبەشی ئەندازیاری   ٤٢ جلنار محمد هادي 

و ئینفۆرماتیک پڕۆگرامسازیبەشی ئەندازیاری   ٤٣ ساالر جمال عبدالحمید 

و ئینفۆرماتیک پڕۆگرامسازیبەشی ئەندازیاری   ٤٤ محمد ناصح محمد 

و ئینفۆرماتیک پڕۆگرامسازیبەشی ئەندازیاری   ٤٥ کەنار شکر محمد 

و ئینفۆرماتیک پڕۆگرامسازیبەشی ئەندازیاری   ٤٦ بنار فیصل عبدالرحمن دهام 

و ئینفۆرماتیک پڕۆگرامسازیبەشی ئەندازیاری   ٤٧ مؤید یوسف بطرس 

و ئینفۆرماتیک پڕۆگرامسازیبەشی ئەندازیاری   ٤٨ عباس محمد علي محمد 

و ئینفۆرماتیک پڕۆگرامسازیبەشی ئەندازیاری   ٤٩ مروان عزیز محمد  

 ٥٠ مها جورج زیا بەشی ئەندازیاری کارەبا

 ٥١ فاضل توفیق عوال بەشی ئەندازیاری کارەبا

 ٥٢ سماح عبدو الكریم مستە فا بەشی ئەندازیاری کارەبا

 ٥٣ ثوریا محمود عبدالصمد قرةداغي بەشی ئەندازیاری کارەبا

 ٥٤ محمد عبدالباقي ابراهیم بەشی ئەندازیاری کارەبا

 ٥٥ جالل جمال حمدامین بەشی ئەندازیاری کارەبا

 ٥٦ دیاری رؤوف سلیمان بەشی ئەندازیاری کارەبا

 ٥٧ جلیل عزیز حمدامین بەشی ئەندازیاری کارەبا

 ٥٨ ئارى اكرم محمد بەشی ئەندازیاری کارەبا

 ٥٩ فیالر حكمة الیاس بەشی ئەندازیاری کارەبا

ڕووپێوانبەشی ئەندازیاری   ٦٠ بەختیار احمد مال 

ڕووپێوانبەشی ئەندازیاری   ٦١ دانەر حسن تاڵەبانی 

ڕووپێوانبەشی ئەندازیاری   ٦٢ ئاشتي عثمان خورشید 

ڕووپێوانبەشی ئەندازیاری   ٦٣ سناء یوسف احمد 

ڕووپێوانبەشی ئەندازیاری   ٦٤ ر جاسیمنوهد ئەمەحەمە 

ڕووپێوانبەشی ئەندازیاری   ٦٥ هەڤاڵ عبدالجبار صادق 

ڕووپێوانبەشی ئەندازیاری   ٦٦ رۆژگار قرەنی اسماعیل 

ڕووپێوانبەشی ئەندازیاری   ٦٧ دلین محمد صالح 

ڕووپێوانبەشی ئەندازیاری   ٦٨ فا حسێنسرهنگ موستە 

میکانیک و میکاترۆنیكبەشی ئەندازیاری   ٦٩ حمد سمیر انور علمدارا 

میکانیک و میکاترۆنیكبەشی ئەندازیاری   ٧٠ ادریس عزە حمەخان 
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میکانیک و میکاترۆنیكبەشی ئەندازیاری   ٧١ مهدى اكرام موالن 

میکانیک و میکاترۆنیكبەشی ئەندازیاری   ٧٢ رمزي روفائیل ابراهیم برواري 

میکانیک و میکاترۆنیكبەشی ئەندازیاری   ٧٣ محمدطاهر محمدسعید مالبیر 

میکانیک و میکاترۆنیكبەشی ئەندازیاری   ٧٤ اسماعیل ابراهیم خلیفە 

میکانیک و میکاترۆنیكبەشی ئەندازیاری   ٧٥ عبدالباسط عبدالقادر همزه 

میکانیک و میکاترۆنیكبەشی ئەندازیاری   ٧٦ شە ونم رشید جالل 

سەرچاوەکانی ئاو بەشی ئەندازیاری  ٧٧ ریم عبد الحكیم احمد الراوي  

سەرچاوەکانی ئاو بەشی ئەندازیاری  ٧٨ بروسكە سە ردار مامند 

سەرچاوەکانی ئاو بەشی ئەندازیاری  ٧٩ عبدالواحد علي قاسم 

سەرچاوەکانی ئاو بەشی ئەندازیاری  ٨٠ جیهان محمد فتاح شیخ سلیمانی 

سەرچاوەکانی ئاو بەشی ئەندازیاری  ٨١ ولي علي عبد هللا 

وپترۆکیمیا کیمیا بەشی ئەندازیاری  ٨٢ محمد جودت ابراهیم برزنجي 

وپترۆکیمیا کیمیا بەشی ئەندازیاری  ٨٣ سیروان ابراهیم عبدالقادر 

وپترۆکیمیا کیمیا بەشی ئەندازیاری  ٨٤ سعید رجب یاسین 

وپترۆکیمیا کیمیا بەشی ئەندازیاری  ٨٥ هەردی عبدهللا سیویلی 

 

 

 

 

 

 


