
تَيبينــــى رَيذا منرا ئةجنام تَيكرا منرا كويى منرا ثلة ذمارة ثلة ذمارة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ
كةفتى ناظنجي الواز ثةسةند ثةسةند الواز ابراهيم امساعيل حسن 1

عبور- بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند بريار الواز ثةسةند امحد عزيز امحد 2
عبور- بريار سةركةفت ناظنجي ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند بريار الواز اسامة صربي امحد 3

كةفتى ثةسةند الواز ناظنجي ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند الند نوزت حسن 4
عبور- بريار سةركةفت ثةسةند الواز ثةسةند الواز ثةسةند بريار ثةسةند حسني امحد دمحم 5

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند بريار دخلاز كامل سعداهلل 6
بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند بريار ثةسةند ثةسةند دلظني هاشم رشيد 7
سةركةفت عبور ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجي ثةسةند الواز ثةسةند ريان والي ديوالي 8

سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ذينا كنعان مجيل 9
كةفتى ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند الواز الواز ثةسةند سروار سعيد حممد 10

طهسفني اجمد  11
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند 12 رمضانغريبة سليم
سةركةفت ناظنجي ثةسةند ناظنجي 13 قادرطلحتكةسر 

بريار سةركةفت ثةسةند بريار ثةسةند ثةسةند بريار ثةسةند كوضةر موسى عمر 14
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند طوالن سامي حممد 15

بريار سةركةفت ثةسةند بريار ثةسةند بريار حممد سطظان حممد علي 16
كةفتى ثةسةند الواز ثةسةند الواز الواز الواز حممد حممد امني حممد 17

حممد مهدي صاحل 18
عبور- بريار سةركةفت ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند بريار ثةسةند نيجريفان امحد ترت 19

سةركةفت عبور ثةسةند ثةسةند ناظنجي الواز ثةسةند هالل حممد سعيد 20
سةركةفت عبور ثةسةند الواز وعداهلل سعد يوسف 21

ذمارايةكـــــــان

بابــــــةت

3
 اقتصادايت 
مالية عامة

 النظرية 
االقتصادية اجلزئية

16 : كويى يةكان
2

الرايضيات لالقتصاديني

2
 قراءات اقتصادية
ابللغة االنكليزية

الفكر االقتصادي

22
 االحصاء
االقتصادي

اقتصادايت العمل

2 3

 (2020-2021)وةرزىَ خواندنىَ 

 خوال  دووَى

 

   

 هةرَيما كوردستانا عرياقَى

 

 

 

   

 (مسستةرىَ ئَيكَى)  تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنىَ 

2021-2020 

 وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

 زانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

                                                                    ئَيظاران    /     ليذنا ئةزموونا

    دووَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى 



تَيبينــــى ئةجنام كويى منرا ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ
كةفتى الواز ثةسةند الواز ابراهيم امساعيل حسن 1

عبور-بريار  سةركةفت ثةسةند ناظنجي ثةسةند ثةسةند بريار الواز امحد عزيز امحد 2
كةفتى الواز الواز الواز اسامة صربي امحد 3
كةفتى الواز الواز ناظنجي ثةسةند ثةسةند الواز الند نوزت حسن 4

بريار سةركةفت ثةسةند بريار حسني امحد دمحم 5
سةركةفت ثةسةند دخلاز كامل سعداهلل 6

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند بريار دلظني هاشم رشيد 7
عبور-بريار  سةركةفت ثةسةند بريار ثةسةند الواز ثةسةند بريار ريان والي ديوالي 8

سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ذينا كنعان مجيل 9
كةفتى الواز الواز ثةسةند الواز الواز سروار سعيد حممد 10

طهسفني اجمد  11
سةركةفت ثةسةند 12 رمضانغريبة سليم
سةركةفت ثةسةند 13 قادرطلحتكةسر 

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند بريار كوضةر موسى عمر 14
بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند بريار حممد سطظان حممد علي 15

كةفتى الواز ثةسةند ثةسةند الواز الواز حممد حممد امني حممد 16
حممد مهدي صاحل 17

عبور-بريار  سةركةفت ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند بريار ثةسةند بريار نيجريفان امحد ترت 18
بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند بريار هالل حممد سعيد 19
بريار سةركةفت ثةسةند بريار وعداهلل سعد يوسف 20

16 : كويى يةكان
2

 الرايضيات
لالقتصاديني

2

االحصاء االقتصادي
 اقتصادايت املوارد

البشرية

2 ذمارايةكـــــــان

بابــــــةت

3

سياسات مالية عامة 
 النظرية االقتصادية 

اجلزئية

3
 قراءات اقتصادية
ابللغة االنكليزية

الفكر االقتصادي

22

 (2020-2021)وةرزىَ خواندنىَ 

 خوال  دووَى

 

   

 

 هةرَيما كوردستانا عرياقَى

 

 

 

   

 (مسستةرىَ دووَى)  تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنىَ 

2021-2020 

 وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

 زانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

                                                                    ئَيظاران    /     ليذنا ئةزموونا

    دووَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى 


