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موقف

الحضور
المالحظاتاسم الجامعة

کویەحاضر1980حهیدهرلهشكریخضر11219121901أربـيــــل1

کویەحاضر1981زاناعبدالرحمناسماعيل11219121902أربـيــــل2

کویەحاضر1987زهردهشتدلشادخضر11219121903أربـيــــل3

موىساحمد11221122101أربـيــــل4 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1974دلير

يحاضر1981عزالدينكمالمحمود11221122102أربـيــــل5 جامعةأربيلطب 

يحاضر1979هونركمالعمر11221122103أربـيــــل6 جامعةأربيلطب 

ر11221122104أربـيــــل7 يحاضر1980دانامحمدحمدامير جامعةأربيلطب 

احمدامير11221122105أربـيــــل8 جامعةأربيلالتقنيةحاضر1970مرادامير

سۆرانحاضر1988كوفانرزكارمحمدمصطفر11221122106أربـيــــل9

عزيزبكر11221122107أربـيــــل10 ر يحاضر1979امير جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983زيدامحمدكريم11221122108أربـيــــل11

جالل11221122109أربـيــــل12 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983عدنانعلي

يحاضر1971صالحتوفيقجالل11221122110أربـيــــل13 جامعةأربيلطب 

يحاضر1976اهنكحسنمولود11221122111أربـيــــل14 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985رهيلةسيامندقادر11221122113أربـيــــل15

محمدخضر11221122114أربـيــــل16 اربیل-صالحالدینحاضر1985موىسي

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983فرهادعزیزحسن11222122201أربـيــــل17

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1991بيارلويسيعقوب11222122202أربـيــــل18

خليل11222122203أربـيــــل19 يحاضر1979عامرعلي جامعةأربيلطب 

يحاضر1980ديارخالدبكر11222122204أربـيــــل20 جامعةأربيلطب 

احمد11222122205أربـيــــل21 ولي ي
يحاضر1982كيفر جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1966رضوانحميدجميل11222122206أربـيــــل22

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984ايفانبطرسالياشمعون11222122207أربـيــــل23

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1973بشتيوانعبدهللايوسف11222122208أربـيــــل24

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1971سةرورجمالحيدر11223122301أربـيــــل25

سۆرانحاضر1983ساالرسواراسماعيل11223122302أربـيــــل26

سليمانحسؤ11223122303أربـيــــل27 ي
اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984أشف 

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1965لقمانقادرعبدالرحمنقادر11223122304أربـيــــل28

عبدالرحمن11223122305أربـيــــل29 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985كاروانصابرحسير

ي11223122306أربـيــــل30
جامعةأربيلالتقنيةحاضر1984ريزيننزهتخوسب 

شيخعمر11223122307أربـيــــل31 جامعةأربيلالتقنيةحاضر1985ريبوارمصطفر

علي11223122308أربـيــــل32
ر حسير ي

مامعةأربيللتقنيةحاضر1982دشب 

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1981اسماعيلانورسعيدمحمد11223122309أربـيــــل33

بكر11223122310أربـيــــل34 يحاضر1972هاوريمصطفر جامعةأربيلطب 

وانشفيععثمان11223122311أربـيــــل35 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1994نيجير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1975ڕوزكارعبدالکریمعبدهللاطە11223122313أربـيــــل36

ر11224122401أربـيــــل37 سۆرانحاضر1982بارزانصابرحسير

سۆرانحاضر1982كارمندعبدهللاحمداحمد11224122402أربـيــــل38

حسن11224122403أربـيــــل39 سۆرانحاضر1978نیهادخضر



محمدجاسم11224122404أربـيــــل40 ر جامعةأربيلالتقنيةحاضر1971محرمیاسير

حسنمةال11224122405أربـيــــل41 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1991حسير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1971ئاالنقادررسول11224122406أربـيــــل42

سۆرانحاضر1972حیاةسعیدعبدالكریمعبدهللا11224122408أربـيــــل43

عوال11224122409أربـيــــل44 سۆرانحاضر1973ناصحعزیزمصطفر

يف11224122410أربـيــــل45 شر سۆرانحاضر1990كمالنادرفف 

سۆرانحاضر1988دلدارعبدالواحیدقادر11224122411أربـيــــل46

11224122412أربـيــــل47
 
سۆرانحاضر1982ایادنورىفەق

يحاضر1971داراحمةرشيدسعيد11224122413أربـيــــل48 جامعةأربيلطب 

سۆرانحاضر1978عبدالفتاححسنفتاحقادر11225122501أربـيــــل49

سۆرانحاضر1986نیهادمحمدقادر11225122502أربـيــــل50

سۆرانحاضر1989ساماننادرحمدحسن11225122503أربـيــــل51

سليمان11225122504أربـيــــل52 سورانحاضر1989جياسامي

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1974علمالخضر11225122505أربـيــــل53

سۆرانحاضر1986ريبازرزاقمحمدمشوو11225122506أربـيــــل54

/جامعةاربيلالتقنيةحاضر1976فاطمهمحمدعزو11225122507أربـيــــل55

مسیحوئاودهل11226122601أربـيــــل56 سۆرانحاضر1986ناج 

مالحسن11226122602أربـيــــل57
 
سۆرانحاضر1988نازنازشوق

خلیلحسواحمد11226122603أربـيــــل58 سۆرانحاضر1984امير

یعلحال11226122604أربـيــــل59 سۆرانحاضر1984دلشادصي 

محمود11226122605أربـيــــل60 ر حسير
 
سۆرانحاضر1978صالحالدینباق

ومنافغفور11226122606أربـيــــل61 سۆرانحاضر1971میكائیلبير

سۆرانحاضر1972نعمتعلمحموداحمد11226122607أربـيــــل62

سۆرانحاضر1978شهنكرزاقحمد11226122608أربـيــــل63

سعيدمالحاج 11226122609أربـيــــل64 ر سۆرانحاضر1986ريي 

احمدعزيز11226122610أربـيــــل65 سۆرانحاضر1977بهاءالدينفف 

جامعةالتقنيةشقالوةحاضر1983دلشادوحيدعمر11226122611أربـيــــل66

سۆرانحاضر1985بةیوندمحمدحمدمصطفر11226122612أربـيــــل67

یفصالح11226122613أربـيــــل68 سۆرانحاضر1984احسانشر

سۆرانحاضر1983غریبابراهیمسلێمانحمید11226122614أربـيــــل69

عبدهللا11226122615أربـيــــل70 ر سۆرانحاضر1973مهدىامير

سورانحاضر1980ئارامستارعادل11226122616أربـيــــل71 ي
معهدتقبر

سۆرانحاضر1989صابرصادقعبدالخالق11226122617أربـيــــل72

سۆرانحاضر1981بدیعشفیقعبدى11226122618أربـيــــل73

يفصالح11226122621أربـيــــل74 سۆرانحاضر1985محسنشر

سۆرانحاضر1988اوميدسفرىحسن11226122622أربـيــــل75

ۆ11226122623أربـيــــل76 سۆرانحاضر1987نزارشاکرپير

سورانحاضر1987صديقمحمدصديق11226122624أربـيــــل77

سلیمان11227122701أربـيــــل78 ر سۆرانحاضر1989هشیاریاسير

مسيحواودل11227122702أربـيــــل79 ر /جامعةاربيلالتقنيةحاضر1979زنكير

/جامعةاربيلالتقنيةحاضر1954مكروماسماعيلسنيار11227122703أربـيــــل80

شعزیزخورشید11227122704أربـيــــل81 سۆرانحاضر1988هير

سۆرانحاضر1985دلكشسعیدسیدۆ11227122705أربـيــــل82

/جامعةاربيلالتقنيةحاضر1987ئةشينفرمانشَيخ11227122706أربـيــــل83



اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1992ئارامشعبانفتاح11227122707أربـيــــل84

ائیلحیدر11227122708أربـيــــل85 سورانحاضر1981صالحجمیلجي 

/جامعةاربيلالتقنيةحاضر1989أوميدحيدرجادر11228122801أربـيــــل86

ر11228122802أربـيــــل87 امير ر /جامعةاربيلالتقنيةحاضر1981آزادحسير

/جامعةاربيلالتقنيةحاضر1983جبارحمدعدى11228122803أربـيــــل88

و11228122804أربـيــــل89 سورانحاضر1992ريبازجتوبير

سۆرانحاضر1985صباحنوریمالاحمد11228122805أربـيــــل90

وانلطيفحاج 11228122806أربـيــــل91 /جامعةاربيلالتقنيةحاضر1976سير

اربیل-صالحالدینحاضر1991لقمانصمدخضر11228122807أربـيــــل92

اربیل-صالحالدینحاضر1981هیوامجیدخلیل11229122901أربـيــــل93

يفصالح11229122902أربـيــــل94 سۆرانحاضر1987رضوانشر

سۆرانحاضر1989کامەرانعزیزعبدهللااحمد11229122903أربـيــــل95

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1994ئاسياعثمانباس11229122904أربـيــــل96

رسولاحمد11229122905أربـيــــل97 اربیل-صالحالدینحاضر1979زبير

سۆرانحاضر1978فرمانحسنعوالقادر11229122906أربـيــــل98

زرار11229122907أربـيــــل99 سۆرانحاضر1986نوارستارنب 

/جامعةاربيلالتقنيةحاضر1975فتىحزيروزيرو11229122908أربـيــــل100

سۆرانحاضر1988جاهیدهنورالدین11229122909أربـيــــل101

/جامعةاربيلالتقنيةحاضر1979عبدالباسطعلغفور11229122910أربـيــــل102

/جامعةاربيلالتقنيةحاضر1980امينةايوبسليمان11230123001أربـيــــل103

سۆرانحاضر1984دالوهرجوهراحمدرسول11230123002أربـيــــل104

يوسف11230123003أربـيــــل105 ر /جامعةاربيلالتقنيةحاضر1978پاكستانحمدامير

سورانحاضر1993جمالجاللمصطفر11230123004أربـيــــل106

عمر11230123005أربـيــــل107 ر ر
سۆرانحاضر1991مەهدیجەاللحوسي 

/جامعةاربيلالتقنيةحاضر1985زرارمحسنمحمدعل11230123006أربـيــــل108

سۆرانحاضر1987ارشدصديقعبدهللا11230123007أربـيــــل109

عبدالكريم12223222301أربـيــــل110 ي
يحاضر1973نشوانكرجر جامعةأربيلطب 

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1982هيواسعيدخزرقادر12223222302أربـيــــل111

يحاضر1971أبوزيدصابركريم12223222303أربـيــــل112 جامعةأربيلطب 

محمد12223222304أربـيــــل113 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1989هاوارفاخير

محمد12223222305أربـيــــل114 جامعةأربيلالتقنيةحاضر1971یوسفجعفرخضر

جامعةدهوكحاضر1983اومیدمحمدطاهرمقداد12225222501أربـيــــل115

جامعةدهوكحاضر1977سلیماناسماعیلرجب12225222502أربـيــــل116

/جامعةاربيلالتقنيةحاضر1986محمدمحمودقادر12225222503أربـيــــل117

ر12225222504أربـيــــل118 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1993برهانعبدهللاحسير

مجید12226222603أربـيــــل119 سۆرانحاضر1974فارسلطیفیحبر

سۆرانحاضر1979حمدحسنابوبكرديوانه12226222604أربـيــــل120

سورانحاضر1990سعدالدينحسنأنور12226222605أربـيــــل121

سۆرانحاضر1982هيمدادفيصلاحمد12226222606أربـيــــل122

سۆرانحاضر1986یادكاراسماعیلسعیدرحمن12226222607أربـيــــل123

سۆرانحاضر1989سەروانصدیقحسنعزیز12226222608أربـيــــل124

حسن12226222609أربـيــــل125 ر سۆرانحاضر1984دلشادحسير

اناحمد12226222610أربـيــــل126 سورانحاضر1985ئازاكامير

سورانحاضر1986هةلمتإسماعيلسعيد12226222611أربـيــــل127



سورانحاضر1987شبسترمضانعبدهللا12226222612أربـيــــل128

مالعبد12226222613أربـيــــل129 سۆرانحاضر1987ئاریانفرحاج 

عبدهللا12226222614أربـيــــل130 سۆرانحاضر1974عثمانمصطفر

فرزندهفارس12226222615أربـيــــل131 سۆرانحاضر1981مصطفر

عبدهللا12226222616أربـيــــل132 سورانحاضر1983خرسالدينمصطفر

مجيد12226222617أربـيــــل133 سۆرانحاضر1976بحرىلطيفيحبر

سۆرانحاضر1982مخلصصالحابراهیم12226222618أربـيــــل134

12226222620أربـيــــل135 ر سۆرانحاضر1982نیارمىحالدینحمدامير

سۆرانحاضر1984نیهادفیصلاحمدخلیفە12226222621أربـيــــل136

سورانحاضر1978دالوركريمعمر12226222622أربـيــــل137

سورانحاضر1984اسعدابوزیدجند12226222623أربـيــــل138

سۆرانحاضر1978ایجادنادرحمد12226222624أربـيــــل139

سورانحاضر1985دیارمعازخلیل12226222628أربـيــــل140

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1994فوادجاسمابراهیم12227222701أربـيــــل141

یعوسمان12227222702أربـيــــل142 سۆرانحاضر1984شدارصي 

سۆرانحاضر1992ایوبعباسملکو12227222703أربـيــــل143

/جامعةاربيلالتقنيةحاضر1985ههزارجةوهةرئاغا12227222704أربـيــــل144

سۆرانحاضر1988هەزارکەریممحمود12227222705أربـيــــل145

عزیز12230223001أربـيــــل146 ر /جامعةاربيلالتقنيةحاضر1980نيهادیاسير

مسیح12230223003أربـيــــل147 سۆرانحاضر1989دالوهرشوكریباپير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1988كةشاوفتاحاغا21214121401أربـيــــل148

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1982باللابراهيممحمد21214121402أربـيــــل149

محمد21214121403أربـيــــل150 ر جامعةأربيلالتقنيةحاضر1987امينةياسير

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1991كلثومخالداحمد21214121404أربـيــــل151

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984ديدهوانخورشيدرحمان21214121405أربـيــــل152

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980صابروةسمانحمد21214121406أربـيــــل153

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978جودتأنورمجيد21214121410أربـيــــل154

يف21214121411أربـيــــل155 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986شاخواننهاالدينشر

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1984كوفانعمرحسن21214121413أربـيــــل156

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1991عبدالمطلبعبدهللامحمد21215121501أربـيــــل157

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1989يوسفطهمعروف21215121502أربـيــــل158

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978نةريمانعبدهللاكريمعبدهللا21215121503أربـيــــل159

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1991خالدمغدیدکانب 21215121504أربـيــــل160

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986نةبةزاسماعيلاحمد21215121505أربـيــــل161

يحاضر1974طارقفريقعبدهللا21215121507أربـيــــل162 جامعةأربيلطب 

اربیل-صالحالدینحاضر1973حتمصابرقادر21215121508أربـيــــل163

يحاضر1984عمرعبدالقادرعزيز21215121509أربـيــــل164 جامعةأربيلطب 

رستمعلي21215121510أربـيــــل165 يحاضر1973دلير جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1973نمامبهراماسماعيل21216121601أربـيــــل166

يحاضر1978شمسالدينعبدهللا21216121602أربـيــــل167 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985دلزارحمدمولودحمد21216121603أربـيــــل168

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1990شكوفةاحمدعزيزمحمد21216121608أربـيــــل169

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984سامانخباتعزالدين21216121609أربـيــــل170

کویەحاضر1980هيمنعزيزابراهيم21216121610أربـيــــل171



اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986مسعودخورشيدصابر21216121613أربـيــــل172

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978كواللەمحمدفرج21216121614أربـيــــل173

دلشادغفور21216121615أربـيــــل174 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1975دلير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1979خديجةقادرسمايل21216121616أربـيــــل175

کویەحاضر1976تواناجمالعبدالواحد21217121701أربـيــــل176

کویەحاضر1983سورانعبدالفتاحعبدهللا21217121702أربـيــــل177

کویەحاضر1978كۆشهتنجاتكاكه21217121703أربـيــــل178

کویەحاضر1990زيارخدررسول21217121704أربـيــــل179

کویەحاضر1978نهبهزعبدهللافتاح21217121705أربـيــــل180

کویەحاضر1989دارهوانعبدالقادراحمد21217121706أربـيــــل181

کویەحاضر1971طهجاللعمر21217121707أربـيــــل182

کویەحاضر1991الويستقاسمزاهير21217121708أربـيــــل183

کویەحاضر1962ئازادمحمدسعيد21217121709أربـيــــل184

کویەحاضر1987ئهوينطاهرصابر21217121710أربـيــــل185

کورحمانحمەصاڵح21217121711أربـيــــل186 کویەحاضر1977شير

بكر21218121801أربـيــــل187 کویەحاضر1978هاوكارباپير

کویەحاضر1973لقمانوسوعمر21218121802أربـيــــل188

کویەحاضر1980كاوهطيبجالل21218121803أربـيــــل189

مصطفر21218121804أربـيــــل190 ي
کویەحاضر1979هيمنكيفر

کویەحاضر1975بنارعبدالخالقبكر21218121805أربـيــــل191

خان21218121806أربـيــــل192 مير ي کویەحاضر1987مظفركانب 

کویەحاضر1978ئاالنصالحسعدي21218121807أربـيــــل193

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1989سميةاحمدعبدهللامحمد21220122001أربـيــــل194

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1992سوالفخليلمالرش21220122002أربـيــــل195

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1973سةروةرابراهیمصالحابراهیم21220122003أربـيــــل196

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985هوكرابراهيمحكيم21220122004أربـيــــل197

يحاضر1982سنكرمحمداحمد21220122005أربـيــــل198 جامعةأربيلطب 

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1978میدیاعزیزعثمانخضر21220122006أربـيــــل199

22200220005أربـيــــل200 علي اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985فياندلير

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1978بةهمةنعمرطهاحمد22200220008أربـيــــل201

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1985شةونمعبدهللااسماعیلعزیز22200220009أربـيــــل202

سۆرانحاضر1978علیوسفعزیزحمد22200220010أربـيــــل203

يحاضر1984هيمنشدارعبدالرحمن22200220011أربـيــــل204 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1968شةوبوشمسالدينسليمان22200220012أربـيــــل205

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1984هزارزاروسليم22213221301أربـيــــل206

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1956ورياعزالدينعلي22213221302أربـيــــل207

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1968ساالرإسماعيلاحمد22213221303أربـيــــل208

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983فريدفؤادرشيد22213221304أربـيــــل209

هياس22213221305أربـيــــل210 ر تحسير ر يحاضر1983سفير جامعةأربيلطب 

سعيدعبدالعزيز22213221306أربـيــــل211 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984افير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984یادكارعبدالعزیزسعید22213221307أربـيــــل212

محمدعبدهللا22213221308أربـيــــل213 ر جامعةأربيلالتقنيةحاضر1955ياسير

يحاضر1982زانكوحسنجوهر22213221309أربـيــــل214 جامعةأربيلطب 

واحمد22213221310أربـيــــل215 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1974رسولبير



محمدعلعبدهللا22213221311أربـيــــل216 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978فهمي

زا22215221501أربـيــــل217 يحاضر1973بارزانعدالوهابمير جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980بيستونعمرنوري22215221502أربـيــــل218

وانعارةبصادق22215221503أربـيــــل219 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978سير

يحاضر1967شكرسليمحسن22215221504أربـيــــل220 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986سعديةزراررشيد22215221505أربـيــــل221

اربیل-صالحالدینحاضر1971يوسفمعروفمحمد22215221506أربـيــــل222

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980رزكارسعديصابر22215221507أربـيــــل223

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978لةنجةاسعداسماعيل22215221508أربـيــــل224

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985رزكاراسماعیلکریم22215221509أربـيــــل225

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1976يوسفمحمدصالعنورى22215221510أربـيــــل226

ابراهيم22215221511أربـيــــل227 ةعلي اربیل-صالحالدینحاضر1977سمير

اربیل-صالحالدینحاضر1975ناصحهاشممحمد22215221512أربـيــــل228

ر22215221515أربـيــــل229 يحاضر1978نوزادرشيدحسير جامعةأربيلطب 

اربیل-صالحالدینحاضر1976نیكارخالدنجمالدین22215221516أربـيــــل230

کویەحاضر1984زانافتاحعل22217221701أربـيــــل231

کویەحاضر1988دهرياصابرحمد22217221702أربـيــــل232

کویەحاضر1979الديسەردارعبدالرحمان22217221703أربـيــــل233

کویەحاضر1983دلکواسماعیلابراهیم22217221704أربـيــــل234

کویەحاضر1975زیتوناحمدحمد22217221705أربـيــــل235

کویەحاضر1978ئاریئهنوهرزوبێد22217221706أربـيــــل236

ر22217221707أربـيــــل237 کویەحاضر1966سعيدصالححمدامير

ئازادعمر22217221708أربـيــــل238 ر کویەحاضر1980ريبير

يف22217221709أربـيــــل239 کویەحاضر1965عبدالواحدادريسشر

ر22217221710أربـيــــل240 کویەحاضر1966بهزادعبدالقادرامير

کویەحاضر1957احمدعمرحسن22217221711أربـيــــل241

محمود22217221712أربـيــــل242 کویەحاضر1983كوجةرعلي

کویەحاضر1990رهوهندفؤادخضر22217221713أربـيــــل243

ر22220222001أربـيــــل244 جامعةأربيلالتقنيةحاضر1977دارستانحسنحمدحسير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980اديبعمرجافر22220222002أربـيــــل245

وانمحمدمصطفر22220222003أربـيــــل246 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1971سير

ر22220222004أربـيــــل247 جامعةأربيلالتقنيةحاضر1981عبدهللاعمرياسير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1979موفقعادلعمر22220222005أربـيــــل248

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1978اسوولمحمد22220222006أربـيــــل249

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1978شڤانجوهرطاهربکر22220222007أربـيــــل250

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1977سدادجمالعبدالكريم31206120601أربـيــــل251

انورول31206120602أربـيــــل252 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983احمدسمير

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1960كاوهخهلیلحمدمستهفا31206120603أربـيــــل253

زادعل31206120604أربـيــــل254 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1990ايمانشير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1977اشواقمحمداسماعيل31206120605أربـيــــل255

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1960ڕزكاربکرولبکر31206120606أربـيــــل256

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1973مزدهحسنمحمد31206120607أربـيــــل257

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1976سوزانكمالشمسالدين31206120608أربـيــــل258

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1969ازااسماعیلعبدشهاب31206120609أربـيــــل259



یفخضر31206120610أربـيــــل260 یفمولودشر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1964شر

رسول31206120612أربـيــــل261 ر حسير ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1982تحسير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1963ابراهيمحسنمحمد31207120701أربـيــــل262

أحمد31207120702أربـيــــل263 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978قهارعلي

ي31207120703أربـيــــل264 ينإسماعيلحىح  يحاضر1970شير جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986شيماحيدركريم31207120704أربـيــــل265

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985نورايعمرعلي31207120705أربـيــــل266

مغديدخضر31207120706أربـيــــل267 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1982دلكير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983شكرمحمدصالح31207120707أربـيــــل268

احمد31207120708أربـيــــل269 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1973ادريسعبداللةحمدامير

شاحمدخضر31207120709أربـيــــل270 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983هير

ر31208120801أربـيــــل271 طاهرمحمودامير جامعةأربيلالتقنيةحاضر1979دلير

31208120802أربـيــــل272 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1967جؤشانمجيداحمدامير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1987سيفانعمرمجيد31208120803أربـيــــل273

احمد31208120804أربـيــــل274 جودتباللخضر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980سمير

حازممصطفر31208120805أربـيــــل275 ر يحاضر1986شاهير جامعةأربيلطب 

عمر31208120806أربـيــــل276 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1982كزنكتاهير

عبدالكريممحمد31208120807أربـيــــل277 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1982كاروانياسير

يحاضر1989نوروزغازيعزيز31208120808أربـيــــل278 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980مروانعزیزمحمدوهاب31208120809أربـيــــل279

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1979ريبازبابةشيخعمر31211121101أربـيــــل280

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1964ازادارشدعبدالوهابجمیل31211121102أربـيــــل281

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986كالارهفوادحسن31211121103أربـيــــل282

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1980زيورزينلعمر31211121104أربـيــــل283

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983هەزاراحمدمصطفر31211121105أربـيــــل284

زاداحمدمعروف31211121106أربـيــــل285 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1968شير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1981عبدهللاخالدفائز31211121107أربـيــــل286

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1979ناظمرسولاحمد31211121108أربـيــــل287

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986شوهمسعودخلیل31211121109أربـيــــل288

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985فراسضياءيونس31211121110أربـيــــل289

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1977كاروانجوهرمحمدجوهر31211121111أربـيــــل290

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1984االنهوشیارعزالدينعهل31211121112أربـيــــل291

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983بةيامصادقصابرصادق31212121201أربـيــــل292

يحاضر1979وسامامجدبوياسوالفا31212121202أربـيــــل293 جامعةأربيلطب 

أفرام31212121203أربـيــــل294 ي
اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986رانديمب 

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1974منهلالهامعبدال31212121204أربـيــــل295

پولص31212121205أربـيــــل296 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985نورنظير

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1975زكراعلعزیزحيدر31212121206أربـيــــل297

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1972بسيمعيىسيونس31212121207أربـيــــل298

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980كابانعبدالكريمشيخعلي31212121208أربـيــــل299

عزیزمصطفر31212121209أربـيــــل300 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1971شکرقرهنر

عیىس31213121301أربـيــــل301 ر یاسير ر جامعةأربيلالتقنيةحاضر1973مریمیاسير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1969هوشيارمظفرعلي31213121302أربـيــــل302

اربیل-صالحالدینحاضر1980هیواعبدالخالقاحمد31213121303أربـيــــل303



اربیل-صالحالدینحاضر1975ئازادعبدالعزيزمحمد31213121304أربـيــــل304

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1973خالداسماعيلعزيزرسول31213121305أربـيــــل305

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1990اراسعثمانرسول31213121306أربـيــــل306

سليممحمد31213121307أربـيــــل307 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1976امير

جامعةكليةالتقنيةحاضر1978كمالمحمدعبدهللا31213121308أربـيــــل308

يحاضر1982دلدارعبدهللعثمان31213121309أربـيــــل309 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984زينبرسولروستم32207220701أربـيــــل310

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1963بلندابراهیمعزیزاحمد32207220702أربـيــــل311

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1982ئارامجاللحسن32207220703أربـيــــل312

ئيسماعيل32207220704أربـيــــل313 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1982بةدرخانسليمانعلي

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1965ریزانعلابراهیم32207220705أربـيــــل314

اربیل-صالحالدینحاضر1977جلیلعباسنادر32207220706أربـيــــل315

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1986ایمانحمزهعوثمانمهعۆ32207220707أربـيــــل316

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1959مؤيداسماعيلجرجيس32207220708أربـيــــل317

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1984ارامجوهرمحمدعمر32207220709أربـيــــل318

علعوسمانحسن32207220710أربـيــــل319 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1976دلير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1987زينوبختيارهاشم32208220801أربـيــــل320

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1990نادیەفاروقصادقخضر32208220802أربـيــــل321

32208220803أربـيــــل322 ر جامعةأربيلالتقنيةحاضر1981مهابادمحمدحسير

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1978ايوبابراهيماحمد32208220804أربـيــــل323

اربیل-صالحالدینحاضر1975سىهيونساسماعيل32208220805أربـيــــل324

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1974كزالمحمدسليمانقادر32211221101أربـيــــل325

ر32211221102أربـيــــل326 اربیل-صالحالدینحاضر1969ئاریانبهاءالدینحسير

32211221103أربـيــــل327 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978ايوبعمرعلي

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1981تافكەسلێمانڕهشید32211221104أربـيــــل328

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1974شودفؤادمحمد32211221105أربـيــــل329

يحاضر1974إسماعيلباللإسماعيل33207320701أربـيــــل330 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983سنكرعثمانابراهيم33207320702أربـيــــل331

یابە33207320703أربـيــــل332 خضر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1968دلباكبير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978نرسينرؤوفسمايل33207320704أربـيــــل333

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1960کریمعبدالغفورعبدهللاعبدالغفور33207320705أربـيــــل334

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1976جةلةنكحمەرشیدمحمدرسول33207320706أربـيــــل335

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1981هيمنجميلمجيد33207320707أربـيــــل336

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1970كاملاسودقادر33207320708أربـيــــل337

ةوسمان34207420701أربـيــــل338 ةهمير ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978باكير

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1972كةزنكعبدالرحمنرسولعبدالرحمن34207420702أربـيــــل339

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1966زيلوانطاهربابير34207420703أربـيــــل340

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985روزكاركمالمحمد34207420704أربـيــــل341

الدين34207420705أربـيــــل342 اربیل-صالحالدینحاضر1988خالدجاللمىحي

علي34207420706أربـيــــل343
ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984هيمنحسير

كمالكريم41200120002أربـيــــل344 علي ي
اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980دةشبر

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1967سوزانموفقعبالعزيزمحمد41200120011أربـيــــل345

نجمالدين41200120021أربـيــــل346 ي
اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984ساناكيفر

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1962دلزارفايزسعيد41200120022أربـيــــل347



اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986هةلمةتابوبكرصابر41201120101أربـيــــل348

خاناحمد41201120102أربـيــــل349 يحاضر1976حمديةمير جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978جيهادشكريرشيد41201120103أربـيــــل350

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1974فةرهةنكمظفرمحمد41201120104أربـيــــل351

ي41201120105أربـيــــل352
يحاضر1974سوزانمحسنقرنر جامعةأربيلطب 

41201120106أربـيــــل353 خضر ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983شيالنياسير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1981فەرهەنكعبدالکریمالیاس41201120107أربـيــــل354

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1975اراسمحمدخدرعلي41201120108أربـيــــل355

يحاضر1960كمالإسماعيلبكر41201120109أربـيــــل356 جامعةأربيلطب 

خليلمسطو41201120110أربـيــــل357 ر يحاضر1984رفير جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984امياءكمالعبداللة41201120111أربـيــــل358

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984هاوارعبدالرزاقصديقسعيد41201120112أربـيــــل359

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1972شوهعثمانحمة41201120113أربـيــــل360

يحاضر1974فيانبدرالديننعمتهللا41201120114أربـيــــل361 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1990سةركانسلمانابوبكر41202120201أربـيــــل362

انزرارفتحهللاعمر41202120202أربـيــــل363 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1970لير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1977ساماسماعیلمصطفر41202120203أربـيــــل364

اكرممحمد41202120204أربـيــــل365
 
اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1961عبدالباق

ر41202120205أربـيــــل366 جامعةأربيلالتقنيةحاضر1984سهوزهصباحعزیزمحمدامير

يحاضر1969ابوبكرمجيدصالح41202120206أربـيــــل367 جامعةأربيلطب 

عزيز41202120207أربـيــــل368 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1990اسماخوشمير

ۆت41202120208أربـيــــل369 جامعةأربيلالتقنيةحاضر1972فینوسسعیدعبدهللاپير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986کاواناحمدالیاس41202120209أربـيــــل370

محمود41202120210أربـيــــل371 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1988شيماءهانر

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1981نوالكمالشكري41202120211أربـيــــل372

ر41202120212أربـيــــل373 محمدامير ي
يحاضر1971ئاشب  جامعةأربيلطب 

41202120213أربـيــــل374 ر سالمحسير ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980رعدحسير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1982كارزانمحسنقادر41202120214أربـيــــل375

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1978سیفانحسنبكرمحهممهد41203120301أربـيــــل376

يحاضر1987هدايتأبابكرخضر41203120302أربـيــــل377 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986میدیاجاللمجید41203120303أربـيــــل378

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1954محمدمىحالدينصادق41203120304أربـيــــل379

محمد41203120305أربـيــــل380 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1977رمضانعلي

يحاضر1972برشنكتوفيققرطاس41203120306أربـيــــل381 جامعةأربيلطب 

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1983كاروانطلعەتمحمدسليمان41203120308أربـيــــل382

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1976كيالناحمدجميل41203120309أربـيــــل383

زاداسماعيل41203120310أربـيــــل384 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1987زيلياشير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986روشناصديقمحمد41203120311أربـيــــل385

يحاضر1970هاديمهدياحمد41203120312أربـيــــل386 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984ايوبيونسانورصالح41203120313أربـيــــل387

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1976حيدرصابرحسن41203120314أربـيــــل388

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1979مىهحسنبكر41204120401أربـيــــل389

محمد41204120402أربـيــــل390 جامعةأربيلالتقنيةحاضر1986روخسارعمرخضر

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984شفاناسماعیلحمد41204120403أربـيــــل391



جامعةأربيلالتقنيةحاضر1984ميديافازلجليلخليل41204120404أربـيــــل392

ر41204120405أربـيــــل393 جامعةأربيلالتقنيةحاضر1971بۆتانمجیداحمدامير

رشاد41204120406أربـيــــل394 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1994داليادلير

ي41204120407أربـيــــل395 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1969صالحعمرحاج 

قادر41205120501أربـيــــل396 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986نارينسيامندعلي

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1979كارزانعبدالمحسنمحمد41205120502أربـيــــل397

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1988دنياشهابعلي41205120503أربـيــــل398

عل41205120504أربـيــــل399 ر جامعةأربيلالتقنيةحاضر1980علحسنحسير

عزيزسعيد41205120505أربـيــــل400 ر أربيل-جامعةصالحالدينحاضر1989نرمير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1975سينااحمدعل41205120506أربـيــــل401

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1989ريزانعلصالح41205120507أربـيــــل402

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1981ئاشناعثمانمحمدکریم41205120508أربـيــــل403

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1990محمدازادعبدهللا41205120509أربـيــــل404

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1970فداءأكرمسليم41205120510أربـيــــل405

يفانصمدحويز41209120901أربـيــــل406 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1979بير

عزالدينعبدهللا41209120902أربـيــــل407 ر يحاضر1982فرجير جامعةأربيلطب 

فتاح41209120903أربـيــــل408 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1951نيهاداحمدامير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1988هونةربرهاناسماعيلمحمد41209120904أربـيــــل409

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1971بةرزينصادقمعروف41209120906أربـيــــل410

41209120907أربـيــــل411 ي
ر
اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1988محمدنجاةصوق

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1986شسامخليلعمر41209120908أربـيــــل412

يحاضر1962زيانمحمودابرهيم41209120909أربـيــــل413 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1977ئازادشمسالدينصالحمصطفر41209120910أربـيــــل414

انصباحعبدهللا41210121001أربـيــــل415 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978جير

اربیل-صالحالدینحاضر1991غيداءكمالاحمد41210121002أربـيــــل416

ةفتاححميد41210121003أربـيــــل417 يحاضر1972سمير جامعةأربيلطب 

یف41210121004أربـيــــل418 یاسماعیلمحمدشر جامعةأربيلالتقنيةحاضر1964بهجتصي 

خضر41210121005أربـيــــل419 ي اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1977توانايحبر

احمد41210121006أربـيــــل420 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1972هونةرياسير

وانطةعثمان41210121007أربـيــــل421 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978سير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984بيداءمحمودمجيد41210121008أربـيــــل422

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1969روستمرسولبرايم41210121009أربـيــــل423

اربیل-صالحالدینحاضر1970ریزانعثمانمصطفر41210121010أربـيــــل424

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1975مريوانشفيقطاهر41210121011أربـيــــل425

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1981كاروانسهلونهجمسهلو42201220101أربـيــــل426

عبدالرحمناحمد42201220102أربـيــــل427 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1972مزكير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985ساراعمرسوار42201220103أربـيــــل428

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986فێنكدالورعبدالعزیزخورشید42201220104أربـيــــل429

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986هوشمةندجةوهةرعباس42201220105أربـيــــل430

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980طلعتطاهرحمدعلي42201220106أربـيــــل431

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1974ئازادعزيزسليمان42201220107أربـيــــل432

طه42201220108أربـيــــل433 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1988كامرانمصطفر

احمدعل42201220109أربـيــــل434 سۆرانحاضر1984بریشانحاج 

يحاضر1978عدنانبرهانقادر42201220110أربـيــــل435 جامعةأربيلطب 



42201220111أربـيــــل436 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980ساسانحكمتعلي

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1982بناركريمدرويشسليمان42201220112أربـيــــل437

اربیل-صالحالدینحاضر1973ناديةطلعتسعيد42201220113أربـيــــل438

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1977سعدهاديرشيد42201220114أربـيــــل439

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1990سيبةردالورعبدالعزيز42201220116أربـيــــل440

وانشەریف42202220201أربـيــــل441 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1984كوناسير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1970فاضلتوفیقعوال42202220202أربـيــــل442

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1972طالبعبدالعزيزمحمد42202220203أربـيــــل443

زامحمد42202220204أربـيــــل444 اسودمير ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1981ريبير

زا42202220205أربـيــــل445 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1982ريبازاسودمير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980والءغازىمحمودخضر42202220206أربـيــــل446

42202220207أربـيــــل447 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983عبدالقادراحمدحسير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1977ساكاراسعدكاكةرةشاحمد42202220208أربـيــــل448

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1963برزوعزیزقادرهەیبر42202220209أربـيــــل449

42202220210أربـيــــل450 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1970سلوىاحمدامير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978دانەرحسنغالبکامل42203220301أربـيــــل451

رسولئهحمهد42203220302أربـيــــل452 جامعةأربيلالتقنيةحاضر1979یوسفمصطفر

وسوعزیزاحمد42203220303أربـيــــل453 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1990یاسير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1988سورانمامندعبدهللا42203220304أربـيــــل454

سلطان42203220305أربـيــــل455 ر ر
اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1975نزاداحمدحسي 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1981سةركوتويىسكريم42203220306أربـيــــل456

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1977محمدسليمانعبدهللاسليمان42203220307أربـيــــل457

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1973اسعدحميداسماعيلرسول42203220308أربـيــــل458

يحاضر1988جنارصالحالدين42203220309أربـيــــل459 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1974شوانعمراسماعيلسيان42203220310أربـيــــل460

يحاضر1986هلمتعثمانرشيد42203220311أربـيــــل461 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983ئةزىعزيزصالح42203220312أربـيــــل462

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1978ريكةوترحمناسماعيل42203220313أربـيــــل463

معروف42204220401أربـيــــل464 جامعةأربيلالتقنيةحاضر1983زانااحمدمصطفر

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1986عمرأكرمسليم42204220402أربـيــــل465

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1970عوزيرسعديإسماعيل42204220403أربـيــــل466

علاحمد42204220404أربـيــــل467 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980محسير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1954نوزادوقاصسعيد42204220405أربـيــــل468

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1963تانيااسعدمحمدصالح42204220406أربـيــــل469

ر42209220901أربـيــــل470 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1970قادرمحمدحسنشير

ر42209220902أربـيــــل471 اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1974شوانمحمدامير

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1979شاكررضااحمدمولود42209220903أربـيــــل472

قادر42209220904أربـيــــل473 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1976جلیلعزیزعمدامير

وانصالحخضر42209220905أربـيــــل474 اربیل-صالحالدینحاضر1962شير

اربیل-صالحالدینحاضر1981بلندنجاةعل42209220907أربـيــــل475

اربیل-صالحالدینحاضر1981ولیدعاربحسن42209220908أربـيــــل476

اربیل-صالحالدینحاضر1984دارافاروقعثمان42209220909أربـيــــل477

ولي43202320201أربـيــــل478
اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1980هلزعني 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1992ديالنمحمدعزيز43202320202أربـيــــل479



اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1988دلزارباسطزرار43202320203أربـيــــل480

حمدإسماعيل43202320204أربـيــــل481 يحاضر1983دلير جامعةأربيلطب 

عبدالقهارعبدالمجید43202320205أربـيــــل482 ر اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985ئةفير

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1987روناكصالحعلي43202320206أربـيــــل483

جامعةأربيلالتقنيةحاضر1968جمعةقادرصالحخضر43203320301أربـيــــل484

يحاضر1966بيانصابرإبراهيم43203320302أربـيــــل485 جامعةأربيلطب 

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1983ساماناحمدعبدهللا43203320303أربـيــــل486

اربیل-صالحالدینحاضر1980هلزرشیدمصطفر43203320304أربـيــــل487

رسولكاكل43203320305أربـيــــل488 ر حمدامير جامعةأربيلالتقنيةحاضر1964مصطفر

اربيل-جامعةصالحالدينحاضر1985كرمانجيوسفنب 43203320306أربـيــــل489

اربیل-صالحالدینحاضر1983ريبازصديقاسماعيل43203320307أربـيــــل490

ي11223122306أربـيــــل491 اعمدون1احتياطدائرةجامعةأربيلالتقنيةحاضر1976رزكارشهابحاج  كاندعملمركزاالقي 

اعمدون2احتياطدائرةکویەحاضر1976يادگارعبدهللاعلي21218121805أربـيــــل492 كاندعملمركزاالقي 

اعمدون2احتياطدائرةکویەحاضر1988هۆشمهندعلعزیز21217121706أربـيــــل493 كاندعملمركزاالقي 

31216121616أربـيــــل494 اعمدون2احتياطدائرةاربيل-جامعةصالحالدينحاضر1975بانصباحيحبر كاندعملمركزاالقي 

اعمدون2احتياطدائرةاربيل-جامعةصالحالدينحاضر1970عبدالستارصالح41204120405أربـيــــل495 كاندعملمركزاالقي 

حسن42202220209أربـيــــل496 ي
اعمدون2احتياطدائرةاربیل-صالحالدینحاضر1974سميعمصطفر كاندعملمركزاالقي 

رسول41205120501أربـيــــل497 ر اعمدون3احتياطدائرةاربيل-جامعةصالحالدينحاضر1970نبيلحسير كاندعملمركزاالقي 

اعمدون3احتياطدائرةاربيل-جامعةصالحالدينحاضر1977سامانصالححسن41205120501أربـيــــل498 كاندعملمركزاالقي 

اعمدون3احتياطدائرةجامعةأربيلالتقنيةحاضر1977سورانعبدالرحمنحمدروستم41204120401أربـيــــل499 كاندعملمركزاالقي 

اعمدون3احتياطدائرةجامعةأربيلالتقنيةحاضر1971پخشانعمرعبدهللاسلیمان41204120401أربـيــــل500 كاندعملمركزاالقي 

اعمدون3احتياطدائرةاربيل-جامعةصالحالدينحاضر1957كمالالدينمحمدفتاح41206120601أربـيــــل501 كاندعملمركزاالقي 

اعمدون4احتياطدائرةاربيل-جامعةصالحالدينحاضر1971فراساكرمسليم41205120504أربـيــــل502 كاندعملمركزاالقي 

اعمدون4احتياطدائرةاربيل-جامعةصالحالدينحاضر1982رههێلعثمانمجید43202320203أربـيــــل503 كاندعملمركزاالقي 


