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QN ئهندازياری/ تةالرسازي احمد بكر د.محمود R@ @

RN ئهندازياری/ تةالرسازي د.حامد تركي هيكل R@ @

SN د.ساکار بهاء الدين عبد هللا 
  وه تو'ژينه  ئاداب / جوگرافيا /به

  شداره به
V@ @

TN ئهندازياری/ د.سيروان خضر مال R@ @

UN                           ئهندازياری/ ميکانيکد.چهلهنگ حمهرشيد R@ @

VN ئهندازياری/ ميکانيک د.دمحم جودت برزنجی R@ @

WN                        ئهندازياری/ ميکانيکد.رمزى روفائيل ابراهيم R@ @

XN                              ئهندازياری/بهنداوم.شوان جودت ابراهيم R@ @

YN ئهندازياری/تهالرسازی م. جهنگی جالل R@ @

QPN ئهندازياری/تهالرسازی د.کيفی اکرم موالن R@ @

QQN ئهندازياری/تهالرسازی م.بنياد معروف عبدالقادر R@ @

QRN                                     ئهندازياری/تهالرسازید.حامد ترکی هيکل R@ @

QSN ئهندازياری/تهالرسازی د.فارس علی مصطفی R@ @

QTN ج.موصل/قسم عمارە د.حافظ عبد يحيی R@ @

QUN ئهندازياری/تهالرسازی د.حسين علي حسين R@ @

QVN                            زانسته ئيسالميهکاند.قادر مجيد حسين R@ @

QWN                          ب.ئهندازە و پرۆژەکانطيب عمر عبدهللا R@ @

QXN                       ب.ئهندازە و پرۆژەکانعبدالستار مصطفی R@ @

QYN               ب.ئهندازە و پرۆژەکانجيهان عبدالرحمن رسول R@ @

RPN ب.ئهندازە و پرۆژەکان ئاريان حمهکريم R@ @

RQN ب.ئهندازە و پرۆژەکان غزاله خالد R@ @

RRN                          ب.ئهندازە و پرۆژەکانالنه جمال خليل R@ @

RSN                      ب.ئهندازە و پرۆژەکاناحمد سليم ابراهيم R@ @

RTN                         ب.ئهندازە و پرۆژەکانخالد عبدالرحمن R@ @

RUN                 ئهندازياری/ شارستانیفهرههنگ مصطفی حسين R@ @

RVN                 ياسا/ ز.سهالحهدديند.سهرکهوت سليمان عمر R@ @

RWN                          ئاداب/م'ژوومحسن مامل دمحم R@ @

RXN                          پهروەردەی مخمورشهيدا خضر کريم R@ @

RYN                        ب.ئهندازە و پرۆژەکانگهالويژ حمدامين R@ @

SPN                               ب.ئهندازە و پرۆژەکانهيوا عبدهللا R@ @

SQN                   ب.ئهندازە و پرۆژەکانشيرين جودت ابراهيم R@ @

SRN ب.ئهندازە و پرۆژەکان شيماء حمزە حسان R@ @



SSN                                 ئهندازياری/تهالرسازیم.اسامه مجيد عمر R@ @

STN                                  ئهندازياری/تهالرسازیم. هديل سالم اسحق R@ @

SUN ئهندازياری/ جيوماتيکس م.ازاد ارشد عبدالوهاب R@ @

SVN ئهندازياری/تهالرسازی نهشميل شوان R@ @

SWN ئهندازياری/تهالرسازی م. هاوناز مجيد عبدهللا R@ @

SXN                 ئهندازياری/ شارستانیدمحم روستم طاهر R@ @

SYN                 ئهندازياری/ شارستانیشوان انور حسين R@ @

TPN                ئهندازياری/ شارستانیرزگار عبدالحميد R@ @

TQN                      تهالرسازیچيا نجم الدين R@ @

TRN                ئهندازياری/ جيوماتيکسد.دلين دمحم صالح R@ @

TSN ئهندازياری/ جيوماتيکس د.ههڤال عبدالجبار صادق R@ @

TTN ئهندازياری/تهالرسازی م. شنه اسعد دمحم R@ @

TUN               ياسا/ياسام.دياری مسعود خليل R@ @

TVN             کشتوکال/پاراستنی روەکم.سروە  مسعود خليل R@ @

TWN                     ئهندازياری/  بهنداود.ريم عبدالکريم R@ @

TXN                  ياسا و رامياریم.عمر علی رشيد R@ @

TYN اداب/جوگرافيا د.ساکار بهاء الدين عبد هللا R@ @

UPN شو'نهوار د.نرمين علی R@ @

UQN                            ئهندازياری/تهالرسازید.صالح الدين ياسين باپير R@ @

URN                             ئهندازياری/تهالرسازیم. نازک جمال عبدالحميد R@ @

USN ئهندازياری/تهالرسازی م.زينب قاسم مجيد R@ @

UTN زانسته رامياريهکان م.شاخوان دمحم صالح R@ @

UUN  زانسته رامياريهکان عبدالکريمم.ئوم'د عبدالقادر R@ @

UVN ئاداب ههردەوان محمود R@ @

UWN ئهندازياری/تهالرسازی م.سوزان طاهر اسماعيل R@ @

UXN              ئهندازياری/بهنداود.سهرههنگ مصطفی R@ @

UYN                ئهندازياری/بهنداوم.خليل کريم حمدامين R@ @

VPN                   ياسا/ياسام.صفاء دمحم نوری R@ @

VQN                    ئهدەبيات/جوگرافيام.سلوی توفيق دمحم R@ @

VRN                  ئهدەبيات/کۆمهلناسیم.شلير نوری صالح R@ @

VSN                    ئهدەبيات/کۆمهلناسیم.ئهڤين احمد قادر R@ @

VTN          ئهندازياری/ ميکانيک د.دمحم طاەر دمحم سعيد R@ @

VUN                        ب.ئهندازە و پرۆژەکانشاناز نوری R@ @

VVN                 ب.ئهندازە و پرۆژەکانرازاو بايز طاهر R@ @

VWN               ب.ئهندازە و پرۆژەکانايه صالح الدين R@ @



VXNب.ئهندازە و پرۆژەکان پهخشان طلعت R@ @

VYN                      پرۆژەکانب.ئهندازە و روناک فاضل R@ @

WPN                         ب.ئهندازە و پرۆژەکانرەوەند صالح R@ @

WQN                         ب.ئهندازە و پرۆژەکانابراهيم صديق R@ @

WRN ئهندازياری/  بهنداو د.عبدهللا عبداواحد بۆتانی R@ @

WSN ئهندازياری/ ميکانيک د.بلند ابراهيم دزەيی R@ @

WTN                                   ئهندازياری/تهالرسازید. اديب نوري احمد R@ @

WUN ئهندازياری/تهالرسازی د.مند ابراهيم عزيز R@ @

WVN                    شو'نهوارئادابد.دلشاد عزيز مارف/ R@ @

WWN               ئاداب/مئژووم.اسماعيل عبدهللا اسماعيل R@ @

WXN               ئاداب/مئژووم.نجم الدين عبدهللا اسماعيل R@ @

WYN ئاداب/مئژوو م.دلزار صالح R@ @

XPN                                 ئهندازياری/تهالرسازیم.ههوار هيمداد جمال R@ @

XQN                             ئهندازياری/تهالرسازید.علی عزالدين معروف R@ @

XRN ئهندازياری/تهالرسازی م.کارزان عبدهللا R@ @

XSN                            ئهندازياری/ميکانيکد.ادريس عزة R@ @

XTN ئهندازياری/ميکانيک زياد حميد R@ @

XUN ياندن ئاداب / راگه هۆشيار مظفر R@ @

XVNياندن ئاداب / راگه وان محمود رده هه R@ @

XWN ئاداب / جوگرافيا طلعت سعيد  ناديه R@ @

XXN دةروونزانيئاداب /  عمر پتی R@ @

XYN لناسی ئاداب / كۆمه طاهر حسو R@ @

YPN لناسی ئاداب / كۆمه يوسف حسن R@ @

YQN لناسی ئاداب / كۆمه شلير نوری R@ @

YRN لناسی ئاداب / كۆمه افين احمد R@ @

YSN لناسی ئاداب / كۆمه وليد  ناديه R@ @

YTN ئهندازياری/تهالرسازی د.فارس علی مصطفی R@ @

YUN                            ئهندازياری/تهالرسازید.صالح الدين ياسين باپير R@ @

YVN                                     ئهندازياری/تهالرسازید.حامد ترکی هيکل R@ @

YWN ئهندازياری/تهالرسازی م.بنياد معروف عبدالقادر R@ @

YXN کۆمهلناسی د.عبدالحميد علی سعيد R@ @

YYN ئهندازياری/تهالرسازی د.محمود احمد خياط R@ @

QPPNئهندازياری/تهالرسازی سنور ابوبکر احمد R@ @

QPQNئهندازياری/تهالرسازی د.کيفی اکرم موالن R@ @

QPRNئهندازياری/تهالرسازی م. هديل سالم اسحق R@ @



QPSNئهندازياری/تهالرسازی م. شنه اسعد دمحم R@ @

QPTNئاداب / شوينةوار د.نرمين علی R@ @

QPUN                    ئاداب / شوينةوارد.دلشاد عزيز مارف R@ @

QPVNئاداب /شو'نهوار م.کاروان صديق بکر R@ @

QPWNزانسته رامياريهکان م.بارزان جوهر صادق R@ @

QPXNئهندازياری/تهالرسازی د.علی عزالدين معروف R@ @

QPYNئهندازياری/تهالرسازی د.مند ابراهيم عزيز R@ @

QQPNئهندازياری/تهالرسازی م.سوزان طاهر اسماعيل R@ @

QQQN.ئهندازياری/تهالرسازی م.انسام صالح علی R@ @

QQRNئهندازياری/تهالرسازی م.النه ابوبکر علی R@ @

QQSNئهندازياری/تهالرسازی م.ساکار يوسف عبدهللا R@ @

QQTNئهندازياری/تهالرسازی احمد نوزاد ادهم R@ @

QQUNئهندازياری/تهالرسازی د.حسين علي حسين R@ @

QQVNلناسی ئاداب / كۆمه م.شل'ر نوری صالح R@ @

QQWNلناسی ئاداب / كۆمه م.ئهڤين احمد قادر R@ @

QQXNاداب/جوگرافيا د.ساکار بهاء الدين عبد هللا S@ @

QQYNئهندازياری/تهالرسازی م.کارزان عبدهللا R@ @

QRPNئهندازياری/ميکانيک د.دمحم جودت برزنجی R@ @

QRQN                             بهنداوئهندازياری/  م.شوان جودت ابراهيم R@ @

QRRNئهندازياری/ميکانيک د.ادريس عزة R@ @

QRSNئهندازياری/ ميکانيک د.دمحم طاەر دمحم سعيد R@ @

QRTNئهندازياری/ ميکانيک زياد حميد R@ @

@ @
@ @


