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سياسات 

نقدية
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2العامة 

اوراق 
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2انكليزية 
النتيجة

دةرنةجووالوازالوازنافنجيالوازالوازالوازالوازئادار اكرم عادل1

دةر جوهةرة باشهةرة باشزور باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشزور باشئادار سعدي طلحو2

دةر جونافنجينافنجيباشبةسةندباشنافنجينافنجيئادار قاسم حسين3

دةر جونافنجيباشنافنجينافنجيباشباشبةسةندئازاد قاسم رجب4

دةرنةجوونافنجيبةسةندالوازالوازنافنجينافنجيالوازئافان نزار محمد5

دةرنةجووبةسةندالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازئالين امير توفيق6

دةر جوزور باشباشزور باشهةرة باشزور باشهةرة باشنافنجيئالين جميل حسين7

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازئامه د ميرخان ابراهيم8

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازالوازبةسةندالوازالوازئاواز داود موسى9

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالوازنافنجيالوازالواز سليمان عمرئةرسالن10

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازنافنجيالوازالوازئه فين حجي رجب11

دةرنةجوونافنجيالوازبةسةندبةسةندنافنجيالوازالوازاحالم انور رووف12

دةرنةجوونافنجيالوازباشباشنافنجيالوازالوازاحمد صباح احمد13

دةر جوباشنافنجيزور باشزور باشباشباشنافنجياحمد نصرالدين عبد الرحمن14

اشتي ازاد احمد15

االء فرج طه16

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازايفان شمو درويش17

وةزراتا خواندنين بلند فةكوليين زانستى 
كوليذا كاركيرى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2021-2020 ساال خواندنى 

خوال ئيكَى -   كورسَى دووَى 
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وةزراتا خواندنين بلند فةكوليين زانستى 
كوليذا كاركيرى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2021-2020 ساال خواندنى 

خوال ئيكَى -   كورسَى دووَى 

دةر جونافنجيبةسةندبةسةندبةسةندباشباشبةسةندايهان محمد احمد18

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازصالح مصطفىبةيفين 19

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازبةسةندنافنجينافنجيالوازمحمود عبدالخالقبةيفين 20

دةرنةجووالوازالوازنافنجيالوازالوازالوازالوازبخاري محسن عبدهللا21

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندالوازالوازبهار طيب ابراهيم22

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازبةسةندالوازالوازبهنام متي هاويل23

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازبيوار عبدالرزاق عوال24

دةر جونافنجيباشباشباشنافنجينافنجيبةسةندعمر محمد صالح ثرذين25

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازجكر ادريس علي26

دةر جوباشزور باشنافنجيزور باشنافنجيباشنافنجيجيهان سالم اسالم27

دةر جو بـ برياربةسةندبريار/بةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندحليمه بابير حسن28

دةر جوبةسةندباشبةسةندبةسةندباشزور باشبةسةندحنان عمر اوصمان29

دةرنةجوونافنجيبةسةندنافنجيبةسةندباشالوازالوازحواء خوشابه توما30

دةر جو بـ برياربةسةندنافنجينافنجينافنجيبةسةندنافنجيبريار/بةسةندخالت عزيز خليل31

دةر جوباشنافنجيبةسةندبةسةندنافنجينافنجيبةسةند قهار عبيددةريا32

دةرنةجوونافنجيالوازنافنجيالوازنافنجيبةسةندالواز محمد علي محموددةريا33

دةرنةجوونافنجيالوازالوازالوازبةسةندالوازالواز لقمان محمد عليدةريان34
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وةزراتا خواندنين بلند فةكوليين زانستى 
كوليذا كاركيرى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2021-2020 ساال خواندنى 

خوال ئيكَى -   كورسَى دووَى 

دةر جوباشزور باشزور باشزور باشباشنافنجينافنجيدعاء رمضان علي35

دةر جوهةرة باشهةرة باشهةرة باشزور باشهةرة باشهةرة باشباشدلفين رشو قاسم36

دةرنةجووالوازالوازنافنجيالوازبةسةندالوازالوازدلير ابراهيم عبدالرحمن37

دةرنةجووبةسةندالوازنافنجيبةسةندبةسةندالوازالوازديمن عمر عبدي38

دةر جو بـ بريارهةرة باشباشباشزور باشزور باشنافنجيبريار/بةسةندراميل سالم حسدو39

دةر جوهةرة باشهةرة باشزور باشباشزور باشهةرة باشهةرة باشسكفان خالدرةند 40

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازرشيد حميد رشيد41

دةرنةجوونافنجينافنجينافنجيباشباشالوازالواز فرقد حميدروذ42

دةر جوزور باشباشباشباشهةرة باشزور باشباشروشن شعبان محمد43

دةرنةجوونافنجيالوازنافنجيبةسةندبةسةندالوازالوازرونق مسعود عبيد هللا44

دةرنةجووبةسةندبةسةندنافنجينافنجيباشالوازالواززريف خديده كافان45

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالواززهراء امير نوري46

دةر جوزور باشهةرة باشباشزور باشزور باشهةرة باشهةرة باشزهراء صادق طاهر47

دةر جوزور باشزور باشنافنجيباشزور باشهةرة باشزور باش محسن عبدالرحمنذظان48

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالواز خورشيد مشختيذيكر49

دةر جوهةرة باشهةرة باشنافنجيباشهةرة باشهةرة باشنافنجي زيد محمد نظيفذين50

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازالواز صباح حجيذيهات51
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وةزراتا خواندنين بلند فةكوليين زانستى 
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دةرنةجوونافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازالواز بشار عمرسةركار52

دةرنةجووالوازالوازنافنجيالوازالوازبةسةندبةسةندساالر خشمان عبدهللا53

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبريار/بةسةندسامان بهزاد شعبان54

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسامان نعمت فرحو55

دةرنةجوونافنجيالوازبةسةندبةسةندالوازالوازالوازسجى محمد الياس56

دةر جو بـ برياربةسةندبريار/بةسةندنافنجيبةسةندهةرة باشباشنافنجيسدرا عبدالمناف نائف57

دةرنةجووبةسةندالوازباشالوازنافنجيبةسةندالوازسربست عيسى ابرهيم58

دةر جوباشبةسةندنافنجينافنجيباشباشبةسةندسروشت صالح عبدالجبار59

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسكفان سيف هللا جتو60

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسوالف احمد امين61

دةر جونافنجيباشنافنجيبةسةندباشبةسةندبةسةندسهام اكرم رشيد62

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالوازنافنجيالوازالوازسوزان كاميران محمد63

دةر جوباشبةسةندنافنجيبةسةندباشبةسةندنافنجيسولين حسين محمد64

دةر جو بـ برياربريار/بةسةندبةسةندباشنافنجيباشباشبةسةندسيبان ادريس محمد65

دةر جوبةسةندبةسةندباشباشباشباشنافنجيسيدرا غازي تترخان66

دةر جو بـ بريارنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندباشبريار/بةسةندبةسةندشايان محمد حسن67

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازشرين شرفخان عبدهللا68
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شهاب احمد سفر69

دةرنةجووالوازالوازشهد سامي محمد70

دةرنةجوونافنجيبةسةندالوازبةسةندباشبةسةندالوازشيماء تحسين احمد71

دةر جونافنجيباشزور باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشباششيماء خالد محمد72

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازشيمال زيبار اسماعيل فارس73

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالواززور باشبةسةندبةسةندصالح احمد صالح74

دةر جو بـ بريارنافنجيبريار/بةسةندباشباشباشنافنجيبةسةندصديق عادل صديق75

دةر جوهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشهةرة باشصفا خالد علي76

دةر جوزور باشبةسةندبةسةندباشباشنافنجينافنجي مهدي صالحضيمن77

78
عبدالسالم عبدالوهاب 

احمد
دةر جو بـ بريارباشبةسةندزور باشباشنافنجيبةسةندبريار/بةسةند

عبدالسالم عثمان جانكير79

دةرنةجوونافنجيالوازنافنجيالوازبةسةندنافنجيالوازعصمت محمد احمد80

دةرنةجوونافنجيالوازباشنافنجينافنجينافنجيالوازعماد احمد عبدهللا81

دةرنةجووالوازبةسةندباشالواززور باشالوازالوازعماد محمد حسن82

دةرنةجووبةسةندبةسةندزور باشباشنافنجيباشالوازعمر غائب مجيد83

 طاهر فرزندةفةرهنك84

دةر جوزور باشهةرة باشبةسةندزور باشزور باشهةرة باشزور باش حميد عادلفةذين85
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دةرنةجووالوازالوازنافنجينافنجيالوازالوازالواز خليل حجيفةذين86

دةر جوهةرة باشهةرة باشزور باشهةرة باشزور باشهةرة باشزور باشفيان فرمان حاجي87

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازكاريز علي امين88

كوفان سامي توفيق89

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازبةسةندالوازالوازكيوركيس اسطيفان مرقس90

دةر جو بـ بريارنافنجيبةسةندنافنجيباشزور باشبريار/بةسةندنافنجيالوند عادل مصطفى91

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوين لقمان رشيد92

دةر جوزور باشهةرة باشنافنجيهةرة باشنافنجيباشباشلينا شوكت ابراهيم93

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالواززور باشالوازالوازليهات رمزي قادر94

مارسيليا يوسف كوركيس95

دةرنةجوونافنجيبةسةندبةسةندالوازبةسةندنافنجيالوازماريا فرهاد سليمان96

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازبةسةندالوازالوازمجاهد احمد سليم97

دةرنةجووالوازالواززور باشبةسةندباشالوازالوازمحمد احمد محمد98

دةرنةجووبةسةندالوازباشالوازنافنجيبةسةندالوازمحمد اياد احمد99

دةرنةجوونافنجيباشبةسةندباشزور باشباشالوازمحمد حميد ابراهيم100

دةرنةجووالوازالوازنافنجيالوازنافنجيالوازالوازمحمد عبدالواحد محمد101

دةرنةجووباشباشباشبةسةندبةسةندالوازنافنجيمروان نوزاد خليل102
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معروف محمد معروف103

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازمللت شعالن اسعد104

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيالوازمنى شكري صدقي105

دةر جو بـ بريارنافنجينافنجيباشنافنجينافنجيباشبريار/بةسةندنارين برفان احمد106

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندبةسةندنافنجينافنجيالوازنيدار صالح عبدهللا107

دةرنةجووبةسةندبةسةندباشنافنجيزور باشبةسةندالوازهبه علي محمد صالح108

دةر جوباشباشنافنجيباشباشهةرة باشباش بدرخان  مصطفىهةلبين109

دةرنةجووزور باشالوازباشباشباشالوازنافنجيسركه ت احمدهذار 110

دةرنةجوونافنجينافنجينافنجينافنجينافنجيباشالوازغانم عليهذين 111

دةرنةجووبةسةندالوازنافنجيالوازبةسةندالوازالواز حسين سعديهلطورد112

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازبةسةندالوازالوازهنكاو محمد مصطفى113

دةر جوباشنافنجينافنجيباشنافنجينافنجيبةسةندهه فرس اسكندر احمد114

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندزور باشزور باشهةرة باشبةسةندهوزان شعبان محمد115

هوشمه ند بيار شهاب116

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندبةسةندباشالوازالوازهيالن شعبان حسن117

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازبةسةندالوازالوازهيلين افدل عثمان118

دةرنةجوونافنجيالوازبةسةندالوازبةسةندالوازالواز اكرم عزيزوارذين119



ناظَى سَى قولىذ
سياسات 

نقدية

المالية 

2العامة 

اوراق 

تجارية

المحاسبة 

2المتوسطة 

الرياضيات 

2المالية 

تجارة 

الكترونية

قراءات 

2انكليزية 
النتيجة

وةزراتا خواندنين بلند فةكوليين زانستى 
كوليذا كاركيرى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2021-2020 ساال خواندنى 

خوال ئيكَى -   كورسَى دووَى 

دةرنةجووبةسةندالوازباشنافنجينافنجينافنجيالوازياسر صديق عبدهللا120

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازياسر مسعود ادريس121
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