
ئيَواران/كؤمةاليةتى:                   بةش

دووةم:  قؤناغ

سيستةمي زانياري جوكرايف:     بابةت
:  يةكة

تێبینی40%40%
داواكراوةكانكۆشش بە نووسينكۆشش

1
سی وپێنج٣٥اردالن فاتح محمدصالح

2
بیست و نۆ٢٩ارەزوو حسن صالح

3
تەنها بیست٢٠ايمان سفر بكر اسماعيل

4
٢٠بيالل سعید مولود

5
تەنها سی٣٠بیالن لقمان علی

6
تەنها سی٣٠بەهرە كاضم احمد اسد

7
سی وپێنج٣٥تابان فاضل عزيز حمەصالح

8
بیست و حەوت٢٧جبرائیل خلیل حاجی

9
بیست و هەشت٢٨جوان طە عبوزێد

10
٣٠چرا محمد قادر

11
بیست و پێنج٢٥حسێن عودل عبدالصمد

12
تەنها بیست٢٠خالد احمد حمد

13
بیست و حەوت٢٧دلشاد ابراهیم محمد احمد

14
بیست و چوار٢٤دلڤین دالوەر محمدامین

15
بیست و هەشت٢٨دیدار ڕزگار محمد

16
تەنها بیست٢٠ذکری ابوبکر رشید

17
سی و دوو٣٢ڕاویژ رزگار یاسین

18
بیست و چوار٢٤ڕزگار فواد حجی

19
سی وپێنج٣٥ڕیان ستار سعید

20
بیست و نۆ٢٩ژاڤین بکر قادر

سی و سێ٣٣سارا رزگار صالح عزيز21

سی و یەك٣١ساریە طە محمد22

سی و چوار٣٤ساوین صباح برایم23

24
سی و دوو٣٢سميە ابراهيم محمد

25
بیست و نۆ٢٩سۆزان صالح عبداللە

26
بیست و شەش٢٦سيف الدين حاجى مصطفى سليم

27
بیست و حەوت٢٧سیڤان شوان خضر

ناو ز

هةريَمى كوردستانى عيَراق   

وةزارةتى خويَندنى باآلو تويَذينةوةى زانستى  

هةوليَر/ زانكؤى سةالحةددين 

كؤليَذى ثةروةردةى بنةرِةتى  

)

 

 
 

نهیتاقیكردنهوه ژ لی  سهرۆیكبهش :مامۆستایبابهت



ئيَواران/كؤمةاليةتى:                   بةش

دووةم:  قؤناغ

سيستةمي زانياري جوكرايف:     بابةت
:  يةكة

تێبینی40%40%
داواكراوةكانكۆشش بە نووسينكۆشش

ناو ز

هةريَمى كوردستانى عيَراق   

وةزارةتى خويَندنى باآلو تويَذينةوةى زانستى  

هةوليَر/ زانكؤى سةالحةددين 

كؤليَذى ثةروةردةى بنةرِةتى  

)

 

 
 

28
سی و یەك٣١سەروەر جعفر قادر

29
سی و حەوت٣٧سەیران صابر احمد

30
بیست و شەش٢٦سەیران صالح عبدالکریم

31
بیست و چوار٢٤شاکار عزالدین مصطفی

32
تەنها بیست٢٠شەوبۆ فائز  حاجی

33
تەنها بیست٢٠شەونم غفور حامد

34
سی وپێنج٣٥صفاء مهدی نجم

35
سی و یەك٣١ضحى كامران عبداللە

36
تەنها سی٣٠عبدالله  محمد هادى

37
بیست و سێ٢٣فاطمە فاتح ابراهيم

38
بیست و دوو٢٢فه ريده  حمدامين عبدالله 

بیست و نۆ٢٩گولیزار واحید حمید39

سی و یەك٣١گواڵن أزاد سمایل40

تەنها بیست٢٠گوڵستان حکیم اسماعیل41

42
سی و هەشت٣٨الڤین بکر قادر

43
حەڤدە١٧لەنجە يوسف ناصح

44
سی و یەك٣١ماردين سەركەوت حسين

45
تەنها بیست٢٠محمد نامق عثمان

46
بیست و نۆ٢٩محمد یوسف شریف

47
هەژدە١٨مهدی ابراهیم قادر

48
تەنها سی٣٠مهربان عبدالرزاق پیرداود

49
تەنها سی٣٠نازدار شاخوان كمال

50
تەنها بیست٢٠نەوین اومر ابوبکر

51
سی و یەك٣١هاجر دلێر رەفعەت

52
بیست و پێنج٢٥هاژە ڕزگار کریم

نهیتاقیكردنهوه ژ لی  سهرۆیكبهش :مامۆستایبابهت



ئيَواران/كؤمةاليةتى:                   بةش

دووةم:  قؤناغ

سيستةمي زانياري جوكرايف:     بابةت
:  يةكة

تێبینی40%40%
داواكراوةكانكۆشش بە نووسينكۆشش

ناو ز

هةريَمى كوردستانى عيَراق   
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)

 

 
 

53
سی و یەك٣١هالە ئومێد علی

54
سی و دوو٣٢هێلين قادر عمر

55
سی و حەوت٣٧هێلين محمد قادر

56
سی و شەش٣٦هەردی صالح حمەغەریب

57
مێژووی کورد لەسەدەکانی & جوگرافیایی کیشوەرەکان )داواکراوە لە کۆرسی یەکەم لە بابەتەکانی بیست و نۆ٢٩ئاكام ابوبكر خضر

(سیستەمی زانیاری جوگرافی& جوگرافیایی کیشوەرەکان )لە کۆرسی دووەم داوەکراوە لە    (ناوەڕاست

٢٥احمد عزیز محمود58
لە ڕێکەوتی (   ٥٢٢٥)بەپێ فرمانی % ٦٠+٤٠تاقی کردنەوە دەکات لەسەر (کۆرسی دووەم-سیستەمی زانیاری جوگرافی 

(٢٠٢١-١١-٢٩)

٢٥احمد عمر حسن59
% ٦٠+٤٠تاقی کردنەوە دەکات لەسەر  (کۆرسی دووەم-کۆرسی دووەم  سیستەمی زانیاری جوگرافی  (عبور)داواکراوە 

(٢٠٢١-١١-٢٩)لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٥)بەپێ فرمانی 

لە    (٥٢٢٥)بەپێ فرمانی % ٦٠+٤٠تاقی کردنەوە دەکات لەسەر  (جوگرافیایی کیشوەرەکان)داواکراوە لە بابەتی به ڵێن رزگار ابراهيم60
(٢٠٢١-١١-٢٩)ڕێکەوتی 

بەپێ % ٦٠+٤٠کۆرسی دووەم تاقی کردنەوە دەکات لەسەر - جوگرافیایی کیشوەرەکان)لە بابەتی   (عبور)داواکراوە بیستون محسن عوال ابراهیم61
(٢٠٢١-١١-٢٩)لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٥)فرمانی 

٢٥پاكستان خناودل خاليد62
بەپێ % ٦٠+٤٠تاقی کردنەوە دەکات لەسەر  (کۆرسی دووەم-سیستەمی زانیاری جوگرافی )لە بابەتی  (عبور)داواکراوە 

(٢٠٢١-١١-٢٩)لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٥)فرمانی 

  (٥٢٢٥)بەپێ فرمانی % ٦٠+٤٠تاقی کردنەوە دەکات لەسەر  (جوگرافیایی کیشوەرەکان)لە بابەتی  (عبور)داواکراوە ڕوه يده  محمد داود 63
(٢٠٢١-١١-٢٩) لە ڕێکەوتی 

زانا نورالدين عبدالكريم64
  (٥٢٢٥)بەپێ فرمانی % ٦٠+٤٠تاقی کردنەوە دەکات لەسەر  (جوگرافیایی کیشوەرەکان)لە بابەتی   (عبور)داواکراوە

(٢٠٢١-١١-٢٩) لە ڕێکەوتی 

شيماء قادر جميل65
  (٥٢٢٥)بەپێ فرمانی % ٦٠+٤٠تاقی کردنەوە دەکات لەسەر  (جوگرافیایی کیشوەرەکان)لە بابەتی   (عبور)داواکراوە

(٢٠٢١-١١-٢٩) لە ڕێکەوتی 

هانا مجيد حمد66
لە    (٥٢٢٥)بەپێ فرمانی % ٦٠+٤٠تاقی کردنەوە دەکات لەسەر  (جوگرافیایی کیشوەرەکان)داواکراوە لە بابەتی 

(٢٠٢١-١١-٢٩)ڕێکەوتی 

ئاره زوو  طه  محمد67
بەپێ % ٦٠+٤٠تاقی کردنەوە دەکات لەسەر  (کۆرسی دووەم- جوگرافیایی کیشوەرەکان)لە بابەتی  (عبور)داواکراوە 

(٢٠٢١-١١-٢٩)لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٥)فرمانی 

تقوى مقصود شيخ محمد68

& دەرامەتی سروشتی & جوگرافیایی کیشوەرەکان )داواکراوە لە کۆرسی یەکەم لە هەریەک لە بابەتەکانی / سەربار-تحمیل
تاقیکردنەوە دەکات لەسەر (  ٢٠٢١-١١-٢٩)لە ڕێکەوتی (   ٥٢٢٤)بەپێی فرمانی  (پەروەردەی فرەیی - شارستانیەتی ئیسالمی 

بەپێ   (سیستەمی زانیاری جوگرافی- کیشوەرەکان .ج)هەروەها دواکراوە لە کۆرسی دووەم لە هەریەک لە بابەتەکانی - 100%
هەمان فرمان

٢٩سااڵر خضر محمدامين69
بەپێ فرمانی % ٦٠+٤٠(سیستەمی زانیاری جوگرافی -  جوگرافیایی کیشوەرەکان)لە کۆرسی دووەم  لە بابەتەکانی  (عبور)داواکراوە 

(٢٠٢١-١١-٢٩)لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٥)

دونیا سرحان عبداللە70
بەپێ % 100تاقی کردنەوە دەکات لەسەر  (پەروەردەی پێشەنکار)داواکراوە  لە بابەتی / سەربار-تحمیل

(٢٠٢١-١١-٢٩)لە ڕێکەوتی    (٥٢٢٤)فرمانی 

سفین علی عبداللە71
دواخستن بۆ ساڵی خوێندنی  (٢٠٢١-٢٠٢٠)  بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠٢١/٥/٢لەبەرواری  (١٨٦٣)کەوتن بەهۆی قۆپیەکردن بە پێ فرمانی 

٢٠٢١-١١-١٥ لەبەرواری ٤٧١٧ بە پێ فرمانی ٢٠٢٢-٢٠٢١

سارا لقمان قادر72
 بەپێ  2020-2019  دووبارە دواخستن لە  سالی 13/3/2019لە بەرواری /1484دواخستن بە فرمانی ژمارە 

لەرێکەوتی  (٦٦٢) بە فرمانی ٢٠٢١-٢٠٢٠ بۆ ساڵی سێیەم دواخستن لە 2019-12-10 لەبەرواری    6507فرمانی 

سایە حمە غفور سعید73
وە لە سمستەری  دووەم  - ٢٠٢١-1١-٤لەبەرواری  (٤٤١٢)لە سمستەری یەکەم بە پێ فرمانی -کەوتن بەهۆی نەهاتن

(٢٠٢٢-٢٠٢١)  بۆ ساڵی خوێندنی٢٠٢٢-٢-٢٧لەبەرواری     (٨٩٨)بەپێ  فرمانی 

گواڵن حمد اسماعیل74
وە لە سمستەری  - ٢٠٢١-1١-٤لەبەرواری  (٤٤١٣)لە سمستەری یەکەم بە پێ فرمانی -کەوتن بەهۆی نەهاتن

(٢٠٢٢-٢٠٢١)  بۆ ساڵی خوێندنی٢٠٢٢-٢-٢٧لەبەرواری     (٨٩٨)دووەم بەپێ  فرمانی 

ئاريان ادريس نعمان75
وە لە - ٢٠٢١-12-8لەبەرواری  (5638)لە سمستەری یەکەم بە پێ فرمانی -کەوتن بەهۆی نەهاتن

(٢٠٢٢-٢٠٢١)  بۆ ساڵی خوێندنی٢٠٢٢-٢-٢٧لەبەرواری     (٨٩٨)سمستەری  دووەم بەپێ  فرمانی 

نهیتاقیكردنهوه ژ لی  سهرۆیكبهش :مامۆستایبابهت


