
ناوى ۆستاىمام بابه ت             

ليستی نمره كانی كۆشش

ساڵی خوێندنی 2022-2021

قۆناغي سێيهم / كۆرسى يهکهم

عثمان مصطفى عثمان        ناوى مامۆستا: 

به  نووسينبه نمره 

بيست وشه ش26ابراهيم جالل محمد1

هه ژده  18ابراهيم عمر  احمد2

سی و دوو32ابراهيم كاروان عبدالكريم3

 داواكراو نيه  له ( جمناستك،تۆپى ده ست، شمشيربازى)سفر ته نها0احمد عبدالمناف أمير4
پازده  15احمد فرهاد رشاد5

بيست ودوو22احمد لطيف سليمان6

بيست وحه وت27اسكنده ر نجم الدين على7

بيست وهه شت28اسماء حاتم محمد8

بيست وهه شت28اسماء صالح حمدامين9

بيست وشه ش26اسماعيل اسكندر مصطفى10

بيست وپێنج25اڤين بدرالدين علي11

بيست ته نها20امير صباح واحد12

بيست ته نها20ايالف جالل صديق13

حه ڤده  17ايمان عبدالغفور محمود14

بيست وپێنج25ايمان يونس اسماعيل15

بيست ودوو22أبراهيم عثمان رشيد16

بيست ودوو22أسماء محمود احمد17

بيست چوار24ألند شوان حسين18

بيست ودوو22آڤان قاسم عبدالعزيز19

هه ژده  18آكار ئاري عبدهللا20

بيست ويه ك21 به ڵێن زبێر كاك21

بيست وهه شت28بخاري عبدهللا رسول22

بيست وسێ 23بريار مصطفى عبابكر23

داواكراوه  له ( مه له وانى، تويژينه وه ى زانستى، سفر ته نها0به شدار حامد سمايل24
( ن  كا ك اق سی ته نها30بهناز حسن فرج25

تێبينی

زانكۆی سه الحه دين-هه ولێر
 روه رده ى جه سته يى و زانسته  

وه رزشيه كان
لێژنه ى تاقيكردنه وه كان

jâÌÅ:Îl˜h :بابه ت    

نـــــــــــاوز
نمره ی كۆشش له  %40
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بيست وپێنج25خدر هيرش بابكر26

سی ويه ك31خالت اسعد مصطفى27

بيست ودوو22دلنيا اكرم خودا كرم28

بيست وپێنج25دلوڤان خالد حسن29

بيست چوار24دلێر رجب  احمد30

بيست ودوو22دياري انور سعيد31

بيست وپێنج25رابهر سليمان كاكل32

بيست وسێ 23روا عبدالباسط جوهر33

داواكراوه  له ( پزيشكي وه رزشي، تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0روند عجيل علی34
شازده  16رۆزا سيروان معروف35

بيست وسێ 23ريان بختيار رسول36

فصل(ێكۆلينه وه ی زانستیل)بيست ته نها20ريان عبدالرزاق احمد37

بيست ته نها20ريان فرهاد محمد38

بيست چوار24رێباز مغديد يابة39

بيست ودوو22رەنجدر نجم الدين على40

داواكراوه  له ( تويژينه وه ى زانستى، تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0رەنجدەر كمال رسول41

بيست وحه وت27زريان زبير محمد42

بيست وپێنج25زكريا عمر ولى43

بيست وهه شت28زمان بدران شريف44

بيست وپێنج25زيرەك أسماعيل صالح45

بيست وشه ش26زيرەك لقمان محمد46

بيست وشه ش26زينب كريم سليم47

بيست وپێنج25ساريه ستار پيروت48

بيست وشه ش26سحر:ËÍiél\‚ فائق49

بيست وسێ 23سرهنگ سالم علي50
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بيست ويه ك21سعد طالب رشاد51

بيست ونــــــۆ29سعد كاوە محمد52

بيست وهه شت28سالم عارف معروف53

بيست وسێ 23سؤران طاهر صالح54

حه ڤده  17سۆزيار فاتح محمد55

بيست وشه ش26شوان ستار حمد على56

بيست ودوو22شيماء  نقيب  طاهر57

بيست ودوو22شيماء جليل جميل58

بيست ودوو22صهيب ابراهيم عبدالرحمن59

عبد الباسط محمد عبد 60
الصمد

بيست وشه ش26

بيست وپێنج25عبدالرحمن محمد رشيد61

بيست ويه ك21عثمان بشار ميكائيل62

سی ته نها30علی أبوزيد صابر63

بيست چوار24عمار عارف عبدالسالم64

(ێگاكانیر وانه  وتنه وه ) ( يكجمناست) (یبه رزكردنه وه  يیقورسا*)سفر ته نها0عمر جنگی عبدهللا65

اواكراوه  له  (تويژينه وه ى زانستي،تاقيكردنه وه كان،ريگه كانى وانه ووتنه وه ،مه له وانى،جمناستك سفر ته نها0عمر حسين عمر66
،تۆپى پى،شمشيربازى،تۆپى باله )

بيست ويه ك21عمر عبدهللا محمدصالح67

سی و دوو32عمر عزيز محمود68

بيست وشه ش26عمر علي محمدامين69

سی ته نها30عمران  محمد على70

بيست چوار24فراس محمد خلف71

بيست چوار24فهد كمال أسعد72

بيست ونــــــۆ29قابيل يونس عثمان73

بيست وپێنج25قهيس طيب عبدهللا74

بيست وشه ش26كوثر سهركهوت على75
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 فصل له  (تويژينه وه ى زانستى، تۆپى ده ست)سفر ته نها0گۆڤهند به ختيار  سعيد76

بيست چوار24الڤان مجيد عزت77

دوازده  12النه عبدالمطلب حسين78

بيست ودوو22النه علي محمد79

بيست وحه وت27لطيف نوري حمد80

هه ژده  18ليزمه  كاوه يابه 81

سی ويه ك31لهنيا ادريس صالح82

پازده  15مانه سازگار أحمد83

بيست وشه ش26محمد جمال احمد84

داواكراوه   (تويژينه وه ى زانستى، مه له وانى)سفر ته نها0محمد حكمت حميد85

بيست وسێ 23محمد خليل كريم حمد86

 فصل(لێكۆلينه وه ی زانستی،تۆپی ده ست،تۆپی پێ،ئامار)سفر ته نها0محمد رزگار سليم87

بيست ته نها20محمد سالم خليل88

بيست وهه شت28محمد سالم عبدالخالق89

بيست ونــــــۆ29محمد سوار اسماعيل90

بيست وحه وت27محمد شيرزاد زرار91

داواكراوه  له  (تاقيكردنه وه كان، مه له واني ، تۆپي پي)سفر ته نها0محمد عبدالوهاب حسين92

بيست وشه ش26محمد كامران علی93

بيست ودوو22محمد كريم خالد94

بيست ونــــــۆ29محمد كيفى عمر95

بيست چوار24محمد محمود حمد96

بيست ته نها20محمد ميرحاج عثمان97

بيست چوار24محمد ههلمهت حسيب98

بيست وسێ 23محمد ياسين هتلر99
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بيست ودوو22محمد ئازاد صالح الدين100

بيست وهه شت28محمود نجم الدين اسماعيل101

بيست ودوو22مريم عبدالحميد عبداالله102

سی ويه ك31مصطفى لقمان عبدالقادر103

داواكراوه (تاقى كردنه وه كان ، پزيشكى وه رزشى)سفر ته نها0معروف محمد معروف104

بيست وشه ش26منصور احمد على105

بيست چوار24مهند محمد رحمن106

بيست ونــــــۆ29مؤيد صبحى مصطفى107

بيست وسێ 23ميالد عزيز  حنا108

بيست ته نها20نزمى  رشيد  مامل109

سی و پێنج35نهري خالد جميل110

بيست ودوو22نور مظفر محمد111

بيست ونــــــۆ29نوفل رسول احمد112

بيست وحه وت27هديل سلطان سراج الدين113

حه ڤده  17هوشهنگ شاخهوان سليمان114

بيست ويه ك21هۆشهنگ سالم احمد115

داواكراوه (تاقى كردنه وه كان ، مه له وانى)سفر ته نها0هيوا ئازاد رشيد116

حه ڤده  17هێلين مغديد نادر117

بيست وپێنج25وزير  مجيد  عثمان118

بيست چوار24يسرى  فيصل حسين119

بيست ودوو22يوسف شكر نورى120

بيست وهه شت28يوسف سيف الدين يوسف121

بيست ته نها20ئارام مغديد فقي122

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0احمد بشير احمد123
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عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0احمد حمدامين علي124

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0احمد قاسم اسماعيل125

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0احمد محمد حسين126

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0احمد محمد عثمان127

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0احمد محمد مولود128

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0اسماعيل محسن محمد129

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0ايوب سعدهللا عبدهللا130

عبور (تويژينه وه ى زانستى)سفر ته نها0به هره  فاخير حسن131

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0دنيا نورالدين عبدهللا132

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0ديلمان آزاد قادر133

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0راژان قادر مجيد134

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0راژين چتۆ على135

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0رمزى ياسين عبدهللا136
عبور (تويژينه وه ى زانستى)سفر ته نها0سامي محمد حسين137
عبور (مه له وانى)سفر ته نها0سه روه ر حيدر ابراهيم138
عبور (پزيشكى وه رزشى)سفر ته نها0صائب مصطفى انور139
عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0عبدالرحمن جمال عبدهللا140
عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0عمار عبدهللا اسماعيل141
عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0گوهدار مهدى جندى142

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0مالك مجيد عزيز143

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0محمد ساالر عمر144

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0محمد عثمان رحمن145

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0محمد غازي عمر146
عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0مظفر سليم ياسين147
عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0هه ڤال عبدالقادر حسين148
عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0سربست صديق فرج149
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عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0هيدى لطيف على150

عبور (تاقيكردنه وه كان)سفر ته نها0سامان ياسين عبدهللا151
دواخستن 3 / 2أ /1800 له  24 / 11 / 2021نارين خورشيد رشيد152

دواخستن  / I:22:I22:ÎhÁÓ‘�ÈÖ:Ó◊:2222:I^2/2:I:2õÖ]”:Ôfl]€ÖÓÀ:2222دياكۆ فؤاد حسين على153

دواخستن فه رمانى كارگيرى / 3/2أ/ 1450 له ريكه وتى 21/ 10 أبراهيم صابر أحمد154
2021 /

دواخستن فه رمانى كارگيرى / 3/2أ/ 1798 له ريكه وتى 24/ 11 جيهاد عمر عزيز155
2021 /

 فصل له  گشت بابه ته كان / 3/2أ / 1846 له  29/11/2021زامدار كاظم صابر156
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