
تَيبينــــى رَيذا مرا ئةجام تَيكرا مرا كويى مرا ثلة ذمارة ثلة ذمارة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ
كةفتى اواز ناظنجي اواز ثةسةند ثةسةند باش ناظنجي أمد رمضان مصطو 1

بريار سةركةفت ثةسةند باش باش ناظنجي (بريار)ثةسةند  باش باش ادمون داود بيتو 2

كةفتى اواز ناظنجي ناظنجي ثةسةند اواز ناظنجي ناظنجي امان جاسم عبد الكرم 3

كةفتى اواز باش ناظنجي ناظنجي اواز باش باش ئةطةر صاح ميد 4

كةفتى اواز باش ثةسةند باش اواز ثةسةند ناظنجي بةروذ ماجد رشيد 5

بريار سةركةفت (بريار)ثةسةند  باش ثةسةند باش ثةسةند باش ناظنجي بريندار عادل اسام 6

كةفتى اواز باش ناظنجي ثةسةند اواز ناظنجي اواز 7 خري رمضانبنطن

كةفتى اواز ناظنجي ثةسةند ثةسةند اواز ثةسةند اواز جيهان عثمان عبدالقهار 8

كةفتى اواز ثةسةند ثةسةند ناظنجي اواز اواز اواز حسن شهاب امد 9

سةركةفت هةرة باش زور باش زور باش باش باش ناظنجي ناظنجي حسن عارف امد 10

سةركةفت ثةسةند باش ناظنجي زور باش ثةسةند باش ناظنجي دار جبار عبدي 11

كةفتى اواز باش ثةسةند ناظنجي اواز ناظنجي اواز رند شاكر ميد 12

سةركةفت باش ناظنجي ناظنجي ناظنجي ناظنجي باش باش روذان حمد علي عبداه 13

كةفتى اواز باش ثةسةند ثةسةند اواز ثةسةند ثةسةند سعد قاسم حمد 14

كةفتى اواز باش اواز اواز اواز ثةسةند ناظنجي سيزار سامي سليم 15

كةفتى اواز ناظنجي ثةسةند ثةسةند اواز ثةسةند اواز شهاب حمد علي اماعيل 16

كةفتى اواز زور باش ناظنجي باش اواز ناظنجي اواز عباس عبدالرمن ائه 17

كةفتى اواز باش ثةسةند ثةسةند اواز ثةسةند اواز فريد حبيب امن 18

سةركةفت هةرة باش هةرة باش هةرة باش هةرة باش هةرة باش هةرة باش زور باش كنار مصلح سليمان 19

بريار سةركةفت ثةسةند زور باش ناظنجي ناظنجي (بريار)ثةسةند  باش زور باش مياد حي الدين  20
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 تقيم ودراسات
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(2020-2021)وةرزىَ خواندنىَ 

هةرَيما كوردستانا عراقَى

نيظا ساَى  بو ساا خواندنىَ تومارا ئةجامَين 
2020-2021

وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى
زانكويا دهــــــوك

كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى
ئَيظاران                                      / ليذنا ئةزموونا
ضارَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى 

:تَيبينى 
.نةكرنَيدا ب َي تومارظَىئان ضَيكرنَى دنابيت ض جورَين ذَيرنَى و( 1
تَيطروةرناىكربىئان كَؤى تومارانة تةواوكرَىةبةريا تورماكرنظرَي( 2
.بورينةثلَين رةنطكرى نيشانا ثلَين سالَين( 3

ئةندامَين ليذنا ئةزموونا
حمد سعيد نذيرشظان

:واذوو
اكرم حمد اسود.د

ثشكا ئابوورى-سةروكىَ  ليذنا  ئةزموونا 



تَيبينــــى رَيذا مرا ئةجام تَيكرا مرا كويى مرا ثلة ذمارة ثلة ذمارة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ
كةفتى اواز اواز اواز ثةسةند اواز اواز اواز نزار بدل حمد قادر 21

سةركةفت ثةسةند باش باش ناظنجي ثةسةند زور باش زور باش نفل سفر خضر 22
كةفتى اواز باش اواز ناظنجي اواز اواز ثةسةند يم صاح اريوان ابرا 23

كةفتى اواز اواز اواز اواز اواز اواز اواز شيار حي علي ندرين  24

سةركةفت زور باش زور باش زور باش هةرة باش باش باش باش 25 حمد عبدههونةر

كةفتى اواز ناظنجي ثةسةند ناظنجي اواز ثةسةند ثةسةند يوسف لزكن نعمان 26
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ااقتصاد القياسي
 اقتصادات الطاقة

والنقل
 مشاكل اقتصادية

معاصرة

64

 تقيم ودراسات
جدوى

(2021-2020)وةرزىَ خواندنىَ 

راقَىعهةرَيما كوردستانا 

تومارا ئةجامَين نيظا ساَى  بو ساا خواندنَى

وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى
زانكويا دهــــــوك

كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى
ئَيظاران                                       / ليذنا ئةزموونا
ضارَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى 

:تَيبينى  دا َي تومارظَىئان ضَيكرنَى دنابيت ض جورَين ذَيرنَى و( 1 .نةكرنَيب 
بىئان كَؤى تومارانة تةواوكرَىةبةريا تورماكرنظرَي( 2
تَيطروةرناىكر

ئةندامَين ليذنا ئةزموونا
حمد سعيد نذيرشظان

:واذوو
اكرم حمد اسود.د

ثشكا -سةروكىَ  ليذنا  ئةزموونا 
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