
Midterm  Exam-Statgraphics-Stage 3 

 

  (A)ى طروث

 ( 40نمرەکە لەسەر) ناوةكان ذ

 18 ئاال عبد اخلالق توفيق رفيق      .1

 24 ئاورينط ازاد جعفر امحد      .2

  - ئةسترية هاشم امحد      .3
 10 ئةظني عبد اهلل نيب      .4

 

 14 ابراهيم عبد اهلل امحد امساعيل      .5
 

 17 ابوبكر حممد قادر      .6
 

 7 )ثارالَيل(امحد ازار فقي مولود      .7
 

 19 )ثارالَيل(امحد عمر اكرم حمى الدين        .8
 

 20 اسامة زيرةك عبد اجلبار عزيز      .9
 

 21 الدين جاسم غياثاسعد عزيز    . 10
 

  27 امساء حممد كاكل   . 11

 17 اسيا مامند حسني قادر   . 12
 

 24 سليمان ذكريامل سيامند    . 13
 

 16 )ثارالَيل( اميان امساعيل قادر نادر   . 14
 

 15 اميان عوني حممد سليم   . 15
 

 11 ايوب كاوة حسن علي   . 16
 

  18 )ثارالَيل( بارزان انور روستم رسول   . 17

 27 بةناز ديدار يوسف عبد اهلل   . 18
 

 25 بيذان ايوب حممد حسن   . 19
 

 15 داود قهرمان فتاحتارا    . 20
 

 9 تارا سرضل ابراهيم   . 21
 

 21 ذياب ذيابتةيسري حسن    . 22
 

 20 ثَيشرةو كاكةمةم مجيل وسو   . 23
 



 16 حليمة حيدر صابر عوال   . 24
 

 16 خدجية كمال رمحان حاج عوال   . 25
 

 17 خوناو نوري صفةر   . 26
 

 5 جهانطري خالد مولودداليا    . 27
 

 9 )ثارالَيل( دانةر فاخر حممد سعدي   . 28
 

 - دةرياز عبد الرمحن حسن   . 29
 

 18 دنيا نوزاد سليمان حسن   . 30
 

 18 )ثارالَيل(   ديار صدقي حممد خالد   . 31
 

 27 امساعيل محد عثماندمين    . 32
 

 17 ذاكاو عبد اهلل محد محد   . 33
 

 18 ذوان محد محد امني محد   . 34
 

  16 )ثارالَيل(رامني سردار خانو ئارب    . 35

 26 مصطفىرةوةند صديق امساعيل    . 36
 

 17 رةيان دلشاد مال جالل   . 37
 

 16 علي قادر عثمانرحيمة    . 38
 

 26 ريان امري ابراهيم عبد اهلل   . 39
 

 - ريان شكر قادر   . 40
 

 22 يوسف محد امساعيلريان    . 41
 

 19 ريبةر روستم حممد   . 42
 

 21 عبد الستار امحد زهراء   . 43
 

 11 زيد زانا نامق عبد اهلل   . 44
 

 7 زينب قاسم امساعيل مولود   . 45
 

 13 سارا سرهنط شيخل متر   . 46
 

 18 سارا فؤاد امحد حممد امني   . 47
 

 20 ساراخاتون صديق امحد    . 48
 

 ژ )ثارالَيل(   سارة دلري رشدي   . 49
 

 18 سارة كاوة جبار بكر   . 50
 



 21 ثريمةم عثمانسازان حسن    . 51
 

 23 سازطار سليم رسول   . 52
 

 18 سعدون شفيق قادر   . 53
 

 10 سؤلني نبيل علي   . 54
 

 - شنؤ حامد قادر   . 55
 

 13 يسرى ابراهيم حسن   . 56
 

 

 ( B)طروثى 

( 40نمرەکە لەسەر) ناوةكان ذ  

 18 ئامينة كريم امني امحد      .1

 19 امل حممد بشري       .2

  - )ثارالَيل( بيالل ابو بكر اسعد عمر      .3
 15 خاتون مريزا علي امحد      .5

 

 15 )ثارالَيل(اسعد  عثمانسارا ستار       .6
 

 24 سروشت بكر حممد سليم      .7
 

 16 لطيفسروين خالد حممد       .8
 

 - سيثان حسكؤ خليل ئالي      .9
 

 21 سيدرة سليمان اسعد حسني   . 10
 

 31 خضر سليمان خضرسيظةر    . 11
 

  22 سيما يونس رسول ابراهيم   . 12

 30 رسول سوركان امحد سيماء   . 13
 

 20 شاهؤ حممد حسني امساعيل   . 14
 

 22 شةرمني صباح نوري رسول   . 15
 

 8 شةوطار خملص نيب   . 16
 

 12 )ثارالَيل(شكر امحد حسن حسن    . 17
 

 17 شهد نوري حسني امساعيل   . 18
 

 - محةسعيد فرةج عطاطةشبني    . 19
 

 27 )ثارالَيل(ظالينا لويس عتو    . 20
 



 18 عائشة فتاح امحد عبد الرمحن   . 21
 

 15 عبد اخلالق امحد سعيد رزاق   . 22
 

 17 عبد الصمد حممد جعفر   . 23
 

 21 خضرعبد اهلل سليمان قادر    . 24
 

 14 عبد املتني امحد حممد خالد   . 25
 

 - علي دياب علي   . 26
 

 22 )ثارالَيل(عمر علي امحد حممد    . 27
 

 17 عمر هادي عبد الرمحن   . 28
 

 24 خؤرشيد مصطفىعمر ونس    . 29
 

 13 فرهاد عبد اهلل شريف فاطمة   . 30
 

 - )ثارالَيل(حممد      فاضلفةرمان    . 31
 

 17 فينك حييى صاحل حممد   . 32
 

 20 عوال محد لطيفكافية    . 33
 

 26 صاحل حاول حممدالظا    . 34
 

 18 خضرالظان رشاد حممود    . 35
 

 22 النة يوسف رشيد   . 36
 

 21 ماردين واحد حامد حممد   . 37
 

 26 جبار امحد طلحةحممد    . 38
 

 16 رمحان خضرحممد ياسني    . 39
 

 11 نةخشني مجال مسايل   . 40
 

 14 خضرنةهلة علي حممود    . 41
 

 21 حممد امحد فاضلنسار    . 42
 

 14 نسرين قادر حيدر محد   . 43
 

  16 نسيبة علي حممد امحد   . 44

 20 نهاية شكر جالل حسني   . 45
 

 30 نور عبد الرمحن رفعت امحد   . 46
 

 22 طاهرنوها حممد    . 47
 

 18 هاوسةر سردار امحد حممد   . 48
 



 26 هاوكار وصفي عبد اهلل   . 49
 

 12 حمسن صاحلهةظال    . 50
 

 22 )ثارالَيل( هؤزان فخر الدين امحد مناف   . 51
 

 15 هوشيار حمسن حممد   . 52
 

 9 هيلني صاحل امحد   . 53
 

 19 خضرهَيلني غفور حسن    . 54
 

 - هيمت سورو مكائيل   . 55
 

 17 عارف خانة محد وفاء   . 56
 

 17 )ثارالَيل( يسرى كامران حممود كريم   . 57
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