
سياسات نقديةناظَى سَى قوىلذ
المالية العامة 

2
اوراق تجارية

المحاسبة 

2المتوسطة 

الرياضيات 

2المالية 

تجارة 

الكترونية

قراءات 

2انكليزية 
النتيجة

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازئادار اكرم عادل1

عبوربةسةندبةسةندالوازئافان نزار محمد2

دةرجو بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبريار/ثةسةندئالين امير توفيق3

دةرنةجووبةسةندالوازالوازالوازالوازالوازئامه د ميرخان ابراهيم4

عبور بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندبةسةندالوازئاواز داود موسى5

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندبةسةند سليمان عمرئةرسالن6

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالوازالوازالوازئه فين حجي رجب7

دةرجو بـ برياربةسةندبةسةندبريار/ثةسةنداحالم انور رووف8

دةرجو بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندبةسةنداحمد صباح احمد9

دةرجو بـ برياربةسةندبةسةندبريار/ثةسةنداالء فرج طه10

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازايفان شمو درويش11

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازصالح مصطفىبةيفني 12

دةر جونافنجيبةسةندمحمود عبدالخالقبةيفني 13

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازبخاري محسن عبدهللا14

عبوربةسةندالوازبةسةندبهار طيب ابراهيم15

ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات

كوليذا كاركريى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2021-2020 ساال خواندنى 

خوال دووَى -   كورسَى دووَى 
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ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات

كوليذا كاركريى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2021-2020 ساال خواندنى 

خوال دووَى -   كورسَى دووَى 

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازبهنام متي هاويل16

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازبيوار عبدالرزاق عوال17

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازجكر ادريس علي18

دةرنةجووالوازالوازحواء خوشابه توما19

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةند محمد علي محموددةريا20

عبور بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندالوازبريار/ثةسةند لقمان محمد عليدةريان21

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةنددلير ابراهيم عبدالرحمن22

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندديمن عمر عبدي23

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازرشيد حميد رشيد24

دةر جونافنجيبةسةند فرقد حميدروذ25

عبور بـ برياربةسةندالوازبريار/ثةسةندرونق مسعود عبيد هللا26

دةرنةجووبةسةندالواززريف خديده كافان27

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالواززهراء امير نوري28

دةرنةجووبةسةندالوازالوازالوازالوازالوازالواز خورشيد مشختيذيكر29

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازالواز صباح حجيذيهات30
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ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات

كوليذا كاركريى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2021-2020 ساال خواندنى 

خوال دووَى -   كورسَى دووَى 

دةر جوبةسةندبةسةند بشار عمرسةركار31

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندساالر خشمان عبدهللا32

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسامان نعمت فرحو33

عبوربةسةندبةسةندبةسةندالوازسجى محمد الياس34

دةرجو بـ برياربةسةندنافنجيبريار/ثةسةندسربست عيسى ابرهيم35

عبور بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازبريار/ثةسةندسكفان سيف هللا جتو36

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسوالف احمد امين37

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازالوازسوزان كاميران محمد38

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالوازبةسةندالوازالوازشرين شرفخان عبدهللا39

شهاب احمد سفر40

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازشهد سامي محمد41

دةر جوبةسةندبةسةندشيماء تحسين احمد42

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازشيمال زيبار اسماعيل فارس43

دةر جونافنجينافنجيبةسةندصالح احمد صالح44

عبدالسالم عثمان جانكير45
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ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات

كوليذا كاركريى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2021-2020 ساال خواندنى 

خوال دووَى -   كورسَى دووَى 

عبورنافنجينافنجيالوازعصمت محمد احمد46

دةر جونافنجيبةسةندعماد احمد عبدهللا47

دةر جوباشنافنجيبةسةندبةسةندعماد محمد حسن48

دةرجو بـ برياربريار/ثةسةندعمر غائب مجيد49

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالواز خليل حجيفةذين50

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازكاريز علي امين51

كوفان سامي توفيق52

دةرنةجووبةسةندالوازالوازالوازالوازكيوركيس اسطيفان مرقس53

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوين لقمان رشيد54

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندليهات رمزي قادر55

مارسيليا يوسف كوركيس56

دةرجو بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندماريا فرهاد سليمان57

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازمجاهد احمد سليم58

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازمحمد احمد محمد رشيد59

دةرجو بـ برياربةسةندبةسةندبريار/ثةسةندمحمد اياد احمد60
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ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات
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ليذنا ئةزموونا
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دةر جوبةسةندمحمد حميد ابراهيم61

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازالوازالوازمحمد عبدالواحد محمد62

دةر جوبةسةندمروان نوزاد خليل63

معروف محمد معروف64

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازمللت شعالن اسعد65

دةر جوبةسةندمنى شكري صدقي66

دةرجو بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندنيدار صالح عبدهللا67

عبورالوازهبه علي محمد صالح68

دةر جوبةسةندنافنجيسركه ت احمدهذار 69

دةرجو بـ برياربريار/ثةسةندغانم عليهذين 70

عبور بـ بريارالوازبةسةندبريار/ثةسةندبةسةند حسين سعديهلطورد71

دةرنةجووبةسةندالوازالوازالوازالوازالوازهنكاو محمد مصطفى72

دةرنةجووبةسةندالوازالوازهوشمه ند بيار شهاب73

دةرنةجووالوازالوازبةسةندهيالن شعبان حسن74

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالوازالوازهيلين افدل عثمان75
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ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات

كوليذا كاركريى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2021-2020 ساال خواندنى 

خوال دووَى -   كورسَى دووَى 

دةرنةجووالوازبةسةندالوازالواز اكرم عزيزوارذين76

دةر جوبةسةندبةسةندياسر صديق عبدهللا77

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازياسر مسعود ادريس78

دةر جوبةسةنديونس طاهر حجي79

عبورالوازاحمد سالم الراهيم80

روذ شوان امحد81

عبورالوازسرمد عبد السالم علي 82

عبورالوازسوالف محمد صالح رشو83

عبورالوازسيروان رمضان محمد حسين84

عبورالوازسيناهي فاضل سعيد خالد85

عبورالوازخيري شيخو نعموشةفطري 86

عبورالوازشوان احمد خالد يونس87

كيفي عماد عمر88

عبورالوازمارفن نبيل حميد89

عبورالوازيوسف عماد فكتور90


