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 هةوليَر  –زانكؤى سةالَحةددين 
 كؤليَذى ياســــــــــــــا

 ابةشــــــي ياس
 خشتةى منرةى كؤشش و كؤتايي سالَ

 2022-2021بؤ سالَي خويَندنى 
 
 ثيَنجةمى قؤنــــاغــــ

 ياساي جيَبةجيَ كردن وانةى:
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 40% 
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 %60يةكةم 
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 خوولي يةكةم

 100% 

منرةى كؤتايي 
سالَ خوولي  دووةم 

60% 

ئةجنامي كؤتايي 
 خوولي دووةم

 100% 
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ية عبدالقادر جنم الدينآ  .23           سي و ضوار 34 

          دوو سي و 32 اميان ابراهيم حممد   .24
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خضررويدة محدأمني   .64           سي 30 

          سي و حة وت 37 ريان ابراهيم حسن  .65
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امحد   صفاء زهرة  .73           سي و سئ 33 
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صاحل خةريف  سناء  .87           سي وشةش 36 

مسايل اكوسهرة   .88           سي و ضوار 34 

ابراهيم  كاظمسوزان   .89           جل 40 

          سي وبينج 35 سومية ستار سليم   .90

قلندر مظفرسريان   .91           سي و هةشت 38 
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          سي و ضوار 34 شنؤ هةذار مولود  .93
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          جل 40 شرياز جميد حسني   .96

طه شيالن حمسن  .97           بيست ونؤ 29 
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دلشاد سليمشيماء   .99           سي و هة  شت 38 

طيالن توفيق شيماء  .100           جل 40 

101.  
 حمى الدينشيماء 

          جل 40 محةشريف

          جل 40 صبور فريدون كاكل  .102

          سي وبينج 35 طةشبني حسن حممد  .103

          سي و دوو  32 طؤظةند فيصل حممد   .104

          سي و دوو 32 عبدالبارى عبداهلل انور  .105

          سي و شةش 36 عبدالرزاق نوح سليمان  .106
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          و يةك سي 31 عبداهلل ياسني  سليم  .107

          سي و سئ 33  عزيزه عثمان محوفتاح  .108

          جل 40 علي أمحد عبدالرمحن   .109

بايز صاحل علي  .110           سي و دوو  32 

عليحيدر  علي  .111           سي وضوار 34 

زياد حممد علي  .112           سي 30 

امساعيل جليل  فاطمه  .113           سي و نؤ 39 

مولود   فردوس حممد   .114           سي وشةش 36 

          سي و ثينج 35 فينك صباح برايم   .115
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          سي و ضوار 34 لةجنة دلري خالد  .121

122.  
لەنیا فیصل محمود 

طفىمص  
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          سي و حة وت 37 مأوى غامن حازم   .123
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          سي و شةش 36 حممد مشس الدين سرخوش  .127

رزاد مولوديمحمد ش  .128           سي و ثينج 35 

جيحممد عزيز حا  .129           سي و ثينج 35 

طهمحمد عزیز   .130           سي وسئ 33 



Page 7 of 8 

ابراهيم  مظفرحممد   .131           سي و دوو 32 

          سي 30 حممود ضتو حسن  .132

ي سليمانحممود كيف  .133           سي وضوار 34 

ومسان خليل مصطفى   .134           سي وضوار 34 

أزاد حسني مظفر   .135           سي و سئ 33 

          سي وضوار 34 معروف صمد معروف    .136

اشقيمان سلي مؤمن  .137           سي و سئ 33 

          دووسي و  32 ميان صديق امحد  .138

          و نؤسي  39 نازةنني عبداهلل حاجي  .139

          سي و يةك 31 الند شكر حسني  .140

          سي و حة وت 37 نورهان موفق رمحة اهلل  .141

          سي و دوو 32 نيطار يوسف عبداهلل   .142

          سي و ثينج 35 هارون جوهر مولود   .143

          سي وضوار 34 هالة خالد ابراهيم  .144

ستم شيخةهانا رو  .145           سي وشةش 36 

الدين حميهاوار عمر   .146           سي و ثينج 35 

علي حممود هةلَويَست  .147           سي وجوار 34 

          بيست و نؤ 29  خضرهدى حسام الدين فقي   .148

          سي و دوو 32 هدى قاسم حممد  .149

          سي و ثينج 35 هريؤ جليل عزيز  .150

          سي و سئ 33 هيمداد  طلعت امساعيل   .151

          بيست و هةشت 28 وهج حممد أمحد   .152

          سي و سئ 33 يوسف أمحد حسن   .153

154.  
عليذيار وشيار   - -         

هيض وانةى لة قؤناغي 
ثيَنجةم نية تةنها لة 

كؤتايي سالَ  
تاقيكردنةوة 
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لة قؤناغي   )املالية العامة(
 سيَيةم عبورى هةية

ئةجنام دةدات 
% و 60لةسةر 

رةكةى دواتر من
حتويلي سةر 

 دةكريَت. 100

155.  

 حممد أمحد محد أمني

- -         
التشريعات املكملة يف )

 ( داواكراوةالقانون اخلاص 

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

156.  

 هةملةت يونس ياسني

         سي و ثينج 35

)قانون املرافعات، قانون 
التنفيذ، التشريعات املكملة 

اخلاص ،  يف القانون
التشريعات املكملة يف 
القانون العام، اصول 

 ( داواكراوةالتحقيق

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

157.  

 هريو عبداهلل ابراهيم

         سي وحةوت 37

)قانون املرافعات، قانون 
التشريعات املكملة  التنفيذ،

يف القانون اخلاص ، 
التشريعات املكملة يف 

ام،  اصول البحث القانون الع
القانوني وحبث التخرج، 

 داواكراوةاحلقوق العينية( 

% و 40لةسةر 
60 %

تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

 


