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2االقتصاد

ثةسةنددةرنةجووبةسةندالوازنافنجيبةسةندبةسةندالوازبةسةندئادار اكرم عادل1

دةر جونافنجيبةسةندزور باشباشبةسةندنافنجيبةسةندئادار قاسم حسين2

دةر جونافنجيباشباشبةسةندباشبةسةندنافنجيئازاد قاسم رجب3

دةر جوباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندئافان نزار محمد4

ثةسةنددةرجوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندئالين امير توفيق5

الوازدةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازئامه د ميرخان ابراهيم6

الوازعبوربةسةندبةسةندالوازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندئاواز داود موسى7

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبةسةند سليمان عمرئةرسالن8

الوازدةرنةجووبةسةندالوازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازئه فين حجي رجب9

ثةسةنددةر جونافنجيبةسةندنافنجينافنجيبةسةندبةسةندبةسةنداحالم انور رووف10

ثةسةنددةر جوبةسةندبةسةندباشباشنافنجينافنجيبةسةنداحمد صباح احمد11

دةر جونافنجيبةسةندزور باشزور باشبةسةندنافنجيبةسةنداحمد نصرالدين عبد الرحمن12

ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات

كوليذا كاركريى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2021-2020 ساال خواندنى 

خوال  دووَى -   كورسَى ئيكَى 
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ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات
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ليذنا ئةزموونا
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ثةسةنددةرجو بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةنداالء فرج طه13

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازايفان شمو درويش14

دةر جونافنجينافنجيايهان محمد احمد15

الوازدةرنةجووالوازالواز0الوازالوازالوازالوازصالح مصطفىبةيفني 16

عبورالواز0بةسةندمحمود عبدالخالقبةيفني 17

دةرنةجووبةسةندالواز0نافنجيالوازالوازالوازبخاري محسن عبدهللا18

دةرجو بـ بريارنافنجيبريار/ثةسةند0بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبهار طيب ابراهيم19

دةرنةجووالوازالوازبةسةندبةسةندالوازالوازالوازبهنام متي هاويل20

الوازدةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازبيوار عبدالرزاق عوال21

دةرجووبةسةندزور باشبةسةندثةسةندعمر محمد صالح ثرذين22

الوازدةرنةجووالوازالوازبةسةندنافنجيالوازالوازالوازجكر ادريس علي23

دةر جونافنجيبةسةندبةسةندحليمه بابير حسن24
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ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات
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دةر جونافنجيبةسةندبةسةندنافنجيباشبةسةندبةسةندحنان عمر اوصمان25

الوازدةرنةجوونافنجيالوازبةسةندبةسةندالوازالوازحواء خوشابه توما26

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندخالت عزيز خليل27

دةر جونافنجينافنجيبةسةندبةسةند محمد علي محموددةريا28

عبور بـ برياربةسةندالوازبةسةندبةسةندبةسةندبريار/ثةسةندبةسةند لقمان محمد عليدةريان29

دةرجو بـ بريارنافنجيزور باشبريار/ثةسةنددعاء رمضان علي30

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجينافنجينافنجيبةسةندبةسةنددلير ابراهيم عبدالرحمن31

دةر جوبةسةندبةسةندباشباشبةسةندبةسةندديمن عمر عبدي32

الوازدةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازرشيد حميد رشيد33

دةر جونافنجينافنجيبةسةند فرقد حميدروذ34

الوازدةرنةجووبةسةندالوازبةسةندبةسةندبةسةندالوازالواززريف خديده كافان35

الوازدةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالواززهراء امير نوري36
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ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات
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ثةسةنددةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازالواز خورشيد مشختيذيكر37

ثةسةنددةرنةجووبةسةندالوازالوازبةسةندبةسةندالوازالواز صباح حجيذيهات38

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةند بشار عمرسةركار39

دةرجو بـ بريارنافنجيبريار/ثةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندساالر خشمان عبدهللا40

عبوربةسةندالوازنافنجيبةسةندبةسةندسامان بهزاد شعبان41

الوازدةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسامان نعمت فرحو42

ثةسةندعبورنافنجيالوازسجى محمد الياس43

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجينافنجيبةسةندبةسةندسدرا عبدالمناف نائف44

ثةسةندعبور بـ برياربةسةندالوازبةسةندبةسةندبةسةندبريار/ثةسةندبةسةندسربست عيسى ابرهيم45

ثةسةندعبور بـ برياربةسةندالوازبةسةندنافنجيبةسةندبريار/ثةسةندبةسةندسكفان سيف هللا جتو46

الوازدةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسوالف احمد امين47

عبورنافنجيالوازسهام اكرم رشيد48
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دةرنةجووبةسةندبةسةندنافنجينافنجيبةسةندبةسةندالوازسوزان كاميران محمد49

ثةسةندعبورنافنجيالوازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازسولين حسين محمد50

دةرجووبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندسيبان ادريس محمد51

ثةسةنددةر جوبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندشايان محمد حسن52

الوازدةرنةجووباشالوازبةسةندبةسةندالوازالوازشرين شرفخان عبدهللا53

شهاب احمد سفر54

دةرنةجووالوازالوازشهد سامي محمد55

دةرجو00بةسةند000بةسةندشيماء تحسين احمد56

دةرنةجوونافنجيالوازنافنجيبةسةندبةسةندالوازالوازشيمال زيبار اسماعيل فارس57

ثةسةندعبور بـ برياربةسةندبةسةندبريار/ثةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندصالح احمد صالح58

دةرجوبةسةندبةسةندبةسةندصديق عادل صديق59

دةر جوباشباشزور باشنافنجيبةسةندبةسةندعبدالسالم عبدالوهاب احمد60
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عبدالسالم عثمان جانكير61

دةرجوبةسةندعصمت محمد احمد62

دةر جوباشزور باشباشباشبةسةندبةسةندبةسةندعماد احمد عبدهللا63

دةرجووبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندثةسةندعمر غائب مجيد64

دةرنةجووالوازالوازبةسةندبةسةندالوازالوازالواز خليل حجيفةذين65

الوازدةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازكاريز علي امين66

كوفان سامي توفيق67

الوازدةرنةجووبةسةندالوازالوازالوازالوازالوازالوازكيوركيس اسطيفان مرقس68

الوازدةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوين لقمان رشيد69

ثةسةنددةرجوبةسةندبةسةندبةسةندثةسةندليهات رمزي قادر70

مارسيليا يوسف كوركيس71

دةرجو بـ برياربريار/ثةسةندنافنجيبةسةندبةسةندماريا فرهاد سليمان72
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الوازدةرنةجووالوازالوازنافنجيبةسةندالوازالوازالوازمجاهد احمد سليم73

دةرنةجووبةسةندنافنجيبةسةندالوازالوازمحمد احمد محمد74

عبورالوازبةسةندبةسةندباشنافنجيبةسةندالوازمحمد اياد احمد75

ثةسةنددةرنةجووبةسةندالوازنافنجينافنجيبةسةندالوازالوازمحمد عبدالواحد محمد76

دةرجوبةسةندبةسةندبةسةندمروان نوزاد خليل77

معروف محمد معروف78

الوازدةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازمللت شعالن اسعد79

دةر جوبةسةندمنى شكري صدقي80

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندزور باشنافنجينافنجيبةسةندنارين برفان احمد81

ثةسةندعبور بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندبةسةندبةسةندبةسةندثةسةندالوازنيدار صالح عبدهللا82

عبورالوازهبه علي محمد صالح83

عبوربةسةندنافنجينافنجيباشبةسةندنافنجيالوازغانم عليهذين 84
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ثةسةندعبور بـ بريارنافنجيالوازنافنجيبةسةندبةسةندبريار/ثةسةندثةسةند حسين سعديهلطورد85

الوازدةرنةجووالوازالوازالوازبةسةندبةسةندالوازالوازهنكاو محمد مصطفى86

دةر جوبةسةندهه فرس اسكندر احمد87

الوازدةرنةجووبةسةندالوازنافنجينافنجيالوازالوازالوازهوشمه ند بيار شهاب88

دةرنةجووالوازنافنجيبةسةندبةسةندالوازالوازهيالن شعبان حسن89

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندبةسةندالوازالوازهيلين افدل عثمان90

ن91 دةرنةجووالوازبةسةندبةسةندبةسةندالوازالواز اكرم عزيزوارذي

دةرجوباشبةسةندبةسةندنافنجينافنجينافنجيياسر صديق عبدهللا92

الوازدةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازياسر مسعود ادريس93

دةرجونافنجيثةسةندبةسةنديونس طاهر حجي94


