
ئيَواراى/كؤمةاليةتى:                   بةش

دووةم:  قؤناغ

كيشوةرةكاى.ج:                بابةت
3:  يةكة

تێبیُی40%40%
داواكزاوةكاىكۆشش بە نووسينكۆشش

سی ٔ یەن31اردالٌ فاتر يسًدصانر1

تەَٓا سی3٠ارەزٔٔ زسٍ صانر2

بیست ٔ سێ23ايًاٌ سفر بكر اسًاعيم3

بیست ٔ سێ23بيالل سعید يٕنٕد4

بیست ٔ چٕار24بیالٌ نمًاٌ عهی5

بیست ٔ یەن21بەْرە كاضى ازًد اسد6

سی ٔپێُح35تاباٌ فاضم عسيس زًەصانر7

تەَٓا بیست2٠خبرائیم خهیم زاخی8

ْەژدە18خٕاٌ طە عبٕزێد9

بیست ٔ ْەشت28چرا يسًد لادر1٠

بیست ٔ ْەشت28زسێٍ عٕدل عبدانصًد11

بیست ٔ پێُح25خاند ازًد زًد12

بیست ٔ زۀت27دنشاد ابراْیى يسًد ازًد13

ْەژدە18دنڤیٍ دالٔەر يسًدايی14ٍ

بیست ٔ زۀت27دیدار ڕزگار يسًد15

تەَٓا بیست2٠ذکری ابٕبکر رشید16

تەَٓا بیست2٠ڕأیژ رزگار یاسی17ٍ

بیست ٔ یەن21ڕزگار فٕاد زدی18

تەَٓا سی3٠ڕیاٌ ستار سعید19

تەَٓا سی3٠ژاڤیٍ بکر لادر2٠

سی ٔ د32ٔٔسارا رزگار صانر عسيس21

تەَٓا سی3٠ساریە طە يسًد22

تەَٓا بیست2٠سأیٍ صباذ برایى23

سی ٔ یەن31سًيە ابراْيى يسًد24

بیست ٔ سێ23سۆزاٌ صانر عبدانهە25

بیست ٔ شەش26سيف انديٍ زاخٗ يصطفٗ سهيى26

بیست ٔ شەش26سیڤاٌ شٕاٌ خضر27

ناو س

يةريَمى كوردستانى عيَزاق   

وةسارةتى خويَهدنى باآلو تويَذيهةوةى سانستى  

يةوليَز/ سانلؤى سةالحةدديو 

كؤليَذى ثةروةردةى بهةرِةتى  

) 
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وةسارةتى خويَهدنى باآلو تويَذيهةوةى سانستى  

يةوليَز/ سانلؤى سةالحةدديو 

كؤليَذى ثةروةردةى بهةرِةتى  

) 

 

 
 

بیست ٔ ْەشت28سەرٔەر خعفر لادر28

سی ٔ َۆ39سەیراٌ صابر ازًد29

سی ٔ شەش36سەیراٌ صانر عبدانکریى3٠

بیست ٔ سێ23شاکار عساندیٍ يصطفی31

ْەژدە18شۀبۆ فائس  زاخی32

بیست ٔ د22ٔٔشۀَى غفٕر زايد33

سی ٔ شەش36صفاء يٓدی َدى34

بیست ٔ شەش26ضسٗ كايراٌ عبدانهە35

ّ  يسًد ْاد36ٖ بیست ٔ سێ23عبدانه

سی ٔ یەن31فاطًە فاتر ابراْيى37

38 ّ ّ ريدِ  زًداييٍ عبدانه بیست ٔ پێُح25ف

بیست ٔ سێ23گٕنیسار ٔازید زًید39

بیست ٔ یەن21گٕاڵٌ أزاد سًایم4٠

بیست ٔ َۆ29گٕڵستاٌ زکیى اسًاعیم41

سی ٔ شەش36الڤیٍ بکر لادر42

بیست ٔ ْەشت28نەَدە يٕسف َاصر43

تەَٓا بیست2٠يارديٍ سەركۀت زسي44ٍ

بیست ٔ شەش26يسًد َايك عثًا45ٌ

بیست ٔ َۆ29يسًد یٕسف شریف46

سی ٔ د32ٔٔيٓدی ابراْیى لادر47

بیست ٔ چٕار24يٓرباٌ عبدانرزاق پیردأد48

بیست ٔ ْەشت28َازدار شاخٕاٌ كًال49

بیست ٔ َۆ29َۀیٍ أير ابٕبکر5٠

بیست ٔ زۀت27ْاخر دنێر رەفعەت51

بیست ٔ سێ23ْاژە ڕزگار کریى52
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سی ٔ سێ33ْانە ئٕيێد عهی53

تەَٓا سی3٠ْێهيٍ لادر عًر54

سی ٔ ْەشت38ْێهيٍ يسًد لادر55

بیست ٔ پێُح25ْەردی صانر زًەغەریب56

نە    (يێژٔٔی کٕرد نەسەدەکاَی َأەڕاست& خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ )دأاکرأە نە کۆرسی یەکەو نە بابەتەکاَی بیست ٔ پێُح25ئاكاو ابٕبكر خضر57
(سیستەيی زاَیاری خٕگرافی& خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ )کۆرسی دٔٔەو دأەکرأە نە 

-١١-٢٩)نە ڕێکۀتی (   ٥٢٢٥)بەپێ فرياَی % ٦٠+٤٠تالی کردَۀە دەکات نەسەر (کۆرسی دٔٔەو-سیستەيی زاَیاری خٕگرافی ازًد عسیس يسًٕد58
٢٠٢١)

28ازًد عًر زس59ٍ
% ٦٠+٤٠تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ& کۆرسی دٔٔەو  سیستەيی زاَیاری خٕگرافی  (عبٕر)دأاکرأە 

(٢٠٢١-١١-٢٩)نە ڕێکۀتی    (٥٢٢٥)بەپێ فرياَی 

ّ ڵێٍ رزگار ابراْيى6٠ 25ب
نە ڕێکۀتی    (٥٢٢٥)بەپێ فرياَی % ٦٠+٤٠تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ)دأاکرأە نە بابەتی 

(٢٠٢١-١١-٢٩)

3٠بیستٌٕ يسسٍ عٕال ابراْیى61
بەپێ فرياَی % ٦٠+٤٠کۆرسی دٔٔەو تالی کردَۀە دەکات نەسەر - خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ)نە بابەتی   (عبٕر)دأاکرأە 

(٢٠٢١-١١-٢٩)نە ڕێکۀتی    (٥٢٢٥)

پاكستاٌ خُأدل خانيد62
بەپێ فرياَی % ٦٠+٤٠تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (کۆرسی دٔٔەو-سیستەيی زاَیاری خٕگرافی )نە بابەتی  (عبٕر)دأاکرأە 

(٢٠٢١-١١-٢٩)نە ڕێکۀتی    (٥٢٢٥)

28ڕِٔ يدِ  يسًد دأد 63
نە    (٥٢٢٥)بەپێ فرياَی % ٦٠+٤٠تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ)نە بابەتی  (عبٕر)دأاکرأە 

(٢٠٢١-١١-٢٩)ڕێکۀتی 

28زاَا َٕرانديٍ عبدانكريى64
نە    (٥٢٢٥)بەپێ فرياَی % ٦٠+٤٠تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ)نە بابەتی   (عبٕر)دأاکرأە

(٢٠٢١-١١-٢٩)ڕێکۀتی 

26شيًاء لادر خًيم65
نە    (٥٢٢٥)بەپێ فرياَی % ٦٠+٤٠تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ)نە بابەتی   (عبٕر)دأاکرأە

(٢٠٢١-١١-٢٩)ڕێکۀتی 

25ْاَا يديد زًد66
نە ڕێکۀتی    (٥٢٢٥)بەپێ فرياَی % ٦٠+٤٠تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ)دأاکرأە نە بابەتی 

(٢٠٢١-١١-٢٩)

25ئارِ زٔٔ  طّ  يسًد67
بەپێ فرياَی % ٦٠+٤٠تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (کۆرسی دٔٔەو- خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ)نە بابەتی  (عبٕر)دأاکرأە 

(٢٠٢١-١١-٢٩)نە ڕێکۀتی    (٥٢٢٥)

تمٕٖ يمصٕد شيخ يسًد68
- شارستاَیەتی ئیساليی & دەرايەتی سرٔشتی & خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ )دأاکرأە نە کۆرسی یەکەو نە ْەریەک نە بابەتەکاَی / سەربار-تسًیم

ْەرٔەْا دٔاکرأە نە کۆرسی دٔٔەو %- ١٠٠تالیکردَۀە دەکات نەسەر (  ٢٠٢١-١١-٢٩)نە ڕێکۀتی (   ٥٢٢٤)بەپێی فرياَی  (پەرٔەردەی فرەیی 
بەپێ ْەياٌ فرياٌ  (سیستەيی زاَیاری خٕگرافی- کیشٕەرەکاٌ .ج)نە ْەریەک نە بابەتەکاَی 

28سااڵر خضر يسًدايي69ٍ
نە    (٥٢٢٥)بەپێ فرياَی % ٦٠+٤٠(سیستەيی زاَیاری خٕگرافی -  خٕگرافیایی کیشٕەرەکاٌ)نە کۆرسی دٔٔەو  نە بابەتەکاَی  (عبٕر)دأاکرأە 

(٢٠٢١-١١-٢٩)ڕێکۀتی 

دَٔیا سرزاٌ عبدانهە7٠
بەپێ فرياَی % ١٠٠تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (پەرٔەردەی پێشەَکار)دأاکرأە  نە بابەتی / سەربار-تسًیم

(٢٠٢١-١١-٢٩)نە ڕێکۀتی    (٥٢٢٤)

سفیٍ عهی عبدانهە71
 ٢٠٢٢-٢٠٢١دٔاخستٍ بۆ ساڵی خٕێُدَی  (٢٠٢١-٢٠٢٠)  بۆ ساڵی خٕێُدَی ٢٠٢١/٥/٢نەبەرٔاری  (١٨٦٣)کۀتٍ بەْۆی لۆپیەکردٌ بە پێ فرياَی 

٢٠٢١-١١-١٥ نەبەرٔاری ٤٧١٧بە پێ فرياَی 

سارا نمًاٌ لادر72

 نەبەرٔاری    ٦٥٠٧ بەپێ  فرياَی ٢٠٢٠-٢٠١٩  دٔٔبارە دٔاخستٍ نە  سانی ١٣/٣/٢٠١٩نە بەرٔاری /١٤٨٤دٔاخستٍ بە فرياَی ژيارە 
  کۀتٍ بەْۆی َەْاتٍ نە ٢٠٢١-٢-٣نەرێکۀتی  (٦٦٢) بە فرياَی ٢٠٢١-٢٠٢٠ بۆ ساڵی سێیەو دٔاخستٍ نە ٢٠١٩-١٢-١٠

٢٠٢١-١٠-١٩نەبەرٔاری  (٣٩١٣)بەپێ  فرياَی  (٢٠٢٢-٢٠٢١)سًستەری یەکەو بۆ ساڵی خٕێُدَی

سایە زًە غفٕر سعید73
ٔە نە سًستەری  دٔٔەو  بەپێ  فرياَی - ٢٠٢١-١١-٤نەبەرٔاری  (٤٤١٢)نە سًستەری یەکەو بە پێ فرياَی -کۀتٍ بەْۆی َەْاتٍ

(٢٠٢٢-٢٠٢١)  بۆ ساڵی خٕێُدَی٢٠٢٢-٢-٢٧نەبەرٔاری     (٨٩٨)

گٕاڵٌ زًد اسًاعیم74
ٔە نە سًستەری  دٔٔەو - ٢٠٢١-١١-٤نەبەرٔاری  (٤٤١٣)نە سًستەری یەکەو بە پێ فرياَی -کۀتٍ بەْۆی َەْاتٍ

(٢٠٢٢-٢٠٢١)  بۆ ساڵی خٕێُدَی٢٠٢٢-٢-٢٧نەبەرٔاری     (٨٩٨)بەپێ  فرياَی 
ئارياٌ ادريس َعًا75ٌ

ٔە نە سًستەری  دٔٔەو - ٢٠٢١-١٢-٨نەبەرٔاری  (٥٦٣٨)نە سًستەری یەکەو بە پێ فرياَی -کۀتٍ بەْۆی َەْاتٍ
(٢٠٢٢-٢٠٢١)  بۆ ساڵی خٕێُدَی٢٠٢٢-٢-٢٧نەبەرٔاری     (٨٩٨)بەپێ  فرياَی 
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