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2023-2022: په روه رده ى ئاينى      ساڵ

التفسير الموضوعي: ناوی وانە يه كه مکۆریس  

سداد جمال عبدالكريم: ناوی مامۆستا سێيه م: قۆناغ  

کۆدی قوتابیناوی قوتابینمرهی کۆشش 

ised00920آرام قاسم عزیز24

ised05620ئامانج طيب طه 26

ى31 ised08420ئامانج مؤيد حسير

ised05720ئومید محمد عمر27

ised00720ابراهیم إسماعیل حمد24

ised06420ابراهیم عزالدین ابراهیم36

ised00220احسان عثمان مصطفى 20

ised06620احمد صدیق ابوبكر20

ised00420احمد مهداوي محمود 27

ised00820ارساء دلشاد كریم25

ised00520ايمان ايوب واحد22

ised06120بدر محمد احمد30

ى صفوة احمد ised06219بشر

ised06520بشير رمضان عزیز12

ised01020بلقیسە سلیمان صدیق 31

ات  قادر ننی17 ised08120بير

ى31 ised01120بەرویز معروف محمدامير

ised05819ثواب محمد طه 

ised05920حسيبه زياد عنير 33

ised01520حلیمە مظفر محمد27

ised01019دانا ساالر عزیز33

ised00819داود فاخر زین الدین 27

ised01620دايم ويسي محمد 24

ised06220راوێژ كاوه  ابراهيم23

ised01820ریحان رمضان عمر28

ised01920زانیار صابر برایم24

ised02020سارا محمد جعفر33

ised02220سجی بسام عبدالعزیز32

ي24
ised02420سميه يعقوب هينى

ised02120سه روين اسعد قادر25

ised06720سورجی حسن مام رسول35

ى27 ised02720سیهاد عبدالقادر حمدامير

ised02920شاگول عبدالكمال عبدالرحمن 24

ى 22 ised07620شكر يوسف حسير

ised03020شلير یاقوب محمود30

ised03120شهرى صباح علي21

ised03220شوبو شاكر عبدالرحمان25

وان عمر عبدالكريم 29 ised08520شير

ised07320عبدهللا هيمداد صابر25

ised04519عبدهللا  عل عبدهللا 

ised07720عبدهللا عبدالكریم قادر25

ised03320عبدالمالك فاخر بكر25

ised06020عبدالمالك هادى محمد36

ised02718عل فيصل حسن

ى26 ised03520علي طارق حسير

ised03620عمر عبيد حاتم 27



ised03720فاطمە رزگار خالند25

ised02819فردوس ازاد یوسف 

ised03820فەرمان خالند مصطفى20

ised03920مأوى صالح مهدى22

ى خضى30 ised06820محمد حسير

ised07120محمد عبد الواحد مولود23

ised07920محمد عبدهللا حمد

ised04420محمد مصطفى خالد 20

ised04520محمد مولود حسن13

ised04720محمود حيدر يوسف 21

ised04820مصطفى  بختیار ابوبكر24

ى سعيد19 ised08220مصطفى حسير

ى زیرو قادر26 ised04920معير

ised07421مه رزيه  حسن حمه غريب

ميهره بان محمود عارف  

ised05020میهرهبان مقدید كریم

ised08020نهاد ستار احمد27

ى28 ised05120نورهان قیض یاسير

ised07020نياز ناظم عثمان29

ised05220هدى سنگر محمد 25

ى عل حمد 22 ised05320هيلير

ى 22 ised05420هیام حسن حسير

ised06320هیالل مال ننی عبدالرحمن36

ised04619ووشیار ره شید حمید

ised01220پەیام جعفر خضى24



التفسير الموضوعي: ناوی وانە 

سداد جمال عبدالكريم: ناوی مامۆستا 

1ك2                                      فقه  المعامالت المالية م1ك2علوم الحديث    م:         عبورى هه يه  له  دوو وانه

بية التعددية م 2ك2عبورى هه يه  له  الير

بية التعددية  م:         عبورى هه يه  له  دوو وانه 2ك1                                                 علوم القرآن  م2ك2الير

1ك2عبورى هه يه  له  النحو م

1ك2عبورى هه يه  له  علوم الحديث م

1ك2                                           فقه المعامالت  م1ك2علوم الحديث  م:        عبورى هه يه  له  دوو وانه

بوي م+ ماوه  له   النحو  2ك2 و عبورى هه يه  له  علم الضف م1ك3النظام الير

بوي م+ ماوه  له  النحو  2ك2 وعبورى هه يه  له  علم الضف م2ك3 وماوه  له  منهج البحث م1ك3النظام الير

 1ك2 ماوه  له  گشت وانه كان و كه وتووه  له  عبورى النحو م

2ك2                                       علوم الحديث     م1ك2فقه المعامالت  م:         عبورى هه يه  له  دوو وانه

1ك2                                          فقه المعامالت   م1ك2علوم الحديث    م:       عبورى هه يه  له  دوو وانه

1ك2                                          فقه المعامالت   م1ك2علوم الحديث    م:       عبورى هه يه  له  دوو وانه

1ك2عبورى هه يه  له  فقه المعامالت المالية م

1ك2عبورى هه يه  له  النحو م

2ك2عبورى هه يه  له  علم الضف م

بوي+النحو+مناهج المفشين+ ماوه  له  اصول الفقه بوي اإلسالمي م+علم االجتماع الير 2ك3منهج البحث م+األساليب النحوية+علم البالغة+  وماوه  له أصول الفقه1ك3النظام الير   

1ك2عبورى هه يه  له  فقه المعامالت المالية م

2ك2                                           علم الضف     م1ك2فقه المعامالت  م:         عبورى هه يه  له  دوو وانه

2ك2 وعبورى هه يه  له  علم الضف م2ك3 وماوه  له   منهج البحث م1ك3ماوه  له النحو م

بية التعددية م1ك2فقه المعامالت  م:         عبورى هه يه  له  دوو وانه 2ك2                                           الير



بوي+النحو+مناهج المفشين+ماوه  له  أصول الفقه بوي اإلسالمي م+ علم االجتماع الير 2ك2و علم الضف م+ 2ك2 وعبورى هه يه  له  التنمية الذاتية م2ك3 وماوه  له  گشت وانه كان م1ك3النظام الير

 1ك2                                           فقه المعامالت  م1ك2النحو   م:                 عبورى هه يه  له  دوو وانه

1ك2عبورى هه يه  له  فقه المعامالت المالية م

1ك2                                          فقه المعامالت   م1ك2علوم الحديث    م:        به  الم   عبورى هه يه  له  دوو وانه2023-2022تاجيل كرد 

1ك2                                          فقه المعامالت   م1ك2النحو    م:               عبورى هه يه  له  دوو وانه

بية التعددية م 2ك2عبورى هه يه  له  الير

موازنه 

بية التعددية م1ك2فقه المعامالت  م:          به الم ده بی له  وانه ى عبور امتحان بكات عبورى هه يه  له  دوو وانه2023-2022تاجيلي كرد   2ك2                                           الير

بية التعددية م 2ك2عبورى هه يه   له  الير

بية التعددية م1ك2فقه المعامالت  م:         عبورى هه يه  له  دوو وانه 2ك2                                           الير

بوي + النحو+ ماوه  أصول الفقه بوي اإلسالمي م+ علم االجتماع الير  1ك2 وعبورى هه يه  له  النحو م2ك3منهج البحث م+االساليب النحوية+علم البالغة+  و ماوه  له  تفسير1ك3النظام الير

1ك2                                           فقه المعامالت  م1ك2علوم الحديث  م:        عبورى هه يه  له  دوو وانه



بوي+النحو+مناهج المفشين+ ماوه  له  اصول الفقه بوي اإلسالمي م+علم االجتماع الير 2ك3منهج البحث م+األساليب النحوية+علم البالغة+  وماوه  له أصول الفقه1ك3النظام الير   



بوي+النحو+مناهج المفشين+ماوه  له  أصول الفقه بوي اإلسالمي م+ علم االجتماع الير 2ك2و علم الضف م+ 2ك2 وعبورى هه يه  له  التنمية الذاتية م2ك3 وماوه  له  گشت وانه كان م1ك3النظام الير

1ك2                                          فقه المعامالت   م1ك2علوم الحديث    م:        به  الم   عبورى هه يه  له  دوو وانه2023-2022تاجيل كرد 

بية التعددية م1ك2فقه المعامالت  م:          به الم ده بی له  وانه ى عبور امتحان بكات عبورى هه يه  له  دوو وانه2023-2022تاجيلي كرد   2ك2                                           الير

بوي + النحو+ ماوه  أصول الفقه بوي اإلسالمي م+ علم االجتماع الير  1ك2 وعبورى هه يه  له  النحو م2ك3منهج البحث م+االساليب النحوية+علم البالغة+  و ماوه  له  تفسير1ك3النظام الير


