
ئةجنام ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

كةفتى الواز امساعيل صاحل امساعيل 1
سةركةفت ثةسةند 2 وسني امحدسةيران

كةفتى الواز سعد حمسن توفيق 3
سةركةفت ثةسةند فرهاد طاهردمحم 4
سةركةفت ناظنجي ين محيد سليمانطر 5

كةفتى الواز مائدة زبري حممد 6
كةفتى الواز جمدل خدر خديدة 7
كةفتى الواز 8 امساعيل ابراهيمنةديار
كةفتى الواز هنكاف مشال شهري 9

4

االقتصاد الكلي

4 4
 التنمية

 والتخطيط
 نصوص

 اقتصادية ابللغة

4
 اقتصادايت

موارد كوردستان
نقود ومصارف

تَيبينــــى

االقتصاد الرايضي
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 االقتصاد
الصناعي

االقتصاد الزراعيبابــــــةت

 (2021-2020)وةرزىَ خواندنىَ 

 خوال  دووَى

 

   

 

 هةرَيما كوردستانا عرياقَى

 

 

 

   

 تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنىَ 

 وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

 زانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

                                           ليذنا ئةزموونا

    سيَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى   (عبور)



تَيبينــــى ئةجنام ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

سةركةفت ناظنجي ائدار حكمت صديق 1
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ائرزو حجي زيرو 2

كةفتى ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند الواز ابراهيم يونس ابراهيم 3
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند امحد سليمان مريزا 4

كةفتى ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز الواز الواز ثةسةند اخر علي حسني 5
كةفتى الواز ثةسةند الواز الواز الواز ثةسةند ارام حسن ابراهيم 6
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز امني صديق اسالم دمحم 7

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند (بريار)ثةسةند  ثةسةند امساعيل عزت حممود 8
كةفتى ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند الواز اايد ابراهيم حامد 9

عبور سةركةفت ثةسةند ناظنجي الواز ثةسةند ثةسةند اينان فارس طاهر 10
سةركةفت ثةسةند ناظنجي أسالم  داويد مكايل 11
سةركةفت ثةسةند ثةسةند برفان امساعيل رمضان 12

عبور سةركةفت الواز ثةسةند ثةسةند بالل امحد حسن  13
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند هبزاد نعمت علي 14

بريار سةركةفت ثةسةند (بريار)ثةسةند  ثةسةند ثةسةند بيان رشيد سليمان 15
عبور سةركةفت ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند جودت رمضان خالد 16

سةركةفت ثةسةند ناظنجي ثةسةند حامد حاجي امحد 17
بريار سةركةفت (بريار)ثةسةند  حنني اجمد رمضان 18

سةركةفت ثةسةند ثةسةند خطاب كمال حيىي 19
سةركةفت ثةسةند ناظنجي ثةسةند ثةسةند 20 هاشم زبري عبدهللاذظان

 اقتصادايت موارد
كوردستان

نقود ومصارف

4

االقتصاد الرايضي االقتصاد الصناعي

4
40 : كويى يةكان

4
 التنمية والتخطيط

االقتصادي
 نصوص اقتصادية ابللغة

االنكليزية
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االقتصاد الزراعيبابــــــةت االقتصاد الكلي

  -2020)وةرزىَ خواندنىَ 

2021) 

 خوال  دووَى

 

   

 هةرَيما كوردستانا عرياقَى

 

 

 

   

 تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنىَ 

2020-  2021 

 وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

 زانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

                                           ليذنا ئةزموونا

A   سيَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى    



سةركةفت باش ذيب زايد مشو خديدا 21
عبور سةركةفت ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند رافع خليل يوسف 22

كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز رزكار امحد حامد 23
بريار سةركةفت (بريار)ثةسةند  ثةسةند (بريار)ثةسةند  (بريار)ثةسةند  ثةسةند رشيد وليد رشيد 24
عبور سةركةفت الواز مهزة راين داود داود 25

كةفتى الواز ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند الواز ثةسةند الواز زليخة عزيز حممود 26
سةركةفت ثةسةند ناظنجي ژاين جالل محو دهار 27



تَيبينــــى ئةجنام ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز سركفت ويل صاحل 1
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز سنور رشيد امني 2
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز سوزان دمحم سليم 3

سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند سيبان فهيل عبد اجلبار 4
سةركةفت ناظنجي ثةسةند ثةسةند سيبان حيىي كاظم 5

بريار سةركةفت ناظنجي ثةسةند (بريار)ثةسةند  سيداد عماد علي 6
بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند (بريار)ثةسةند  ثةسةند ثةسةند سيالف بنطني كريت 7

كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز صاحل حممود عثمان 8
سةركةفت ثةسةند ثةسةند صفاء موسى خليل 9
سةركةفت ثةسةند ثةسةند طيب عيسى طيب 10

عبور سةركةفت الواز عابد فؤاد امحد 11
)بريار  عبور  ) سةركةفت (بريار)ثةسةند  ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند عبدالرمحن امني سفر 12

عبور سةركةفت الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند عبدهللا يوسف امحد 13
)بريار  عبور  ) سةركةفت ثةسةند ناظنجي الواز (بريار)ثةسةند  علي اصغر مسلم 14

بريار سةركةفت (بريار)ثةسةند  ناظنجي ثةسةند علي رمضان عبدهللا 15
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ناظنجي علي كمال امساعيل 16
سةركةفت ثةسةند عمار سعدي مهدي 17

كةفتى ثةسةند الواز ثةسةند الواز ثةسةند الواز ثةسةند الواز فاطمة صبحي اسالم 18
سةركةفت ثةسةند ناظنجي (بريار)ثةسةند  فاطمة صديق مولود 19

كامريان حمسن سليمان 20
كةفتى ناظنجي ناظنجي الواز الواز كاوار امساعيل عبدهللا 21

عبور سةركةفت ثةسةند الواز دمحم انيف دمحم 22
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز مسعود كردي صاحل 23

سةركةفت ثةسةند مهدي دمحم علي 24
سةركةفت ثةسةند ناظنجي ميسر حسني علي 25

عبور سةركةفت ثةسةند الواز ثةسةند انيف بركات سلو 26
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز نوري دلو خلف 27
كةفتى الواز الواز ثةسةند الواز الواز الواز الواز الواز 28 واحد حسننيضريظان

االقتصاد الكلي
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نقود ومصارف

4

االقتصاد الزراعيبابــــــةت

4
 التنمية والتخطيط

االقتصادي
 نصوص اقتصادية
ابللغة االنكليزية

4
 اقتصادايت موارد

كوردستان
االقتصاد الرايضي االقتصاد الصناعي

4
40 : كويى يةكان

 (2021  -2020)وةرزىَ خواندنىَ 

 خوال  دووَى

 

   

 هةرَيما كوردستانا عرياقَى

 

 

 

   

 تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنىَ 

2020-  2021 

 وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

 زانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

                                           ليذنا ئةزموونا

B   سيَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى    



كةفتى الواز ثةسةند الواز الواز الواز هبة جميد سليم 29
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز 30 حتسني اسعدهةريم

عبور (بريار ) سةركةفت (بريار)ثةسةند  الواز ثةسةند هژار عبدي خليل 31
عبور (بريار ) سةركةفت (بريار)ثةسةند  ثةسةند الواز ثةسةند هشيار كمال رمضان 32

سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند هوزان دمحم عمر 33
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز وليد وحيد امحد 34

بريار سةركةفت (بريار)ثةسةند  ثةسةند ثةسةند ويس دمحم صاحل 35
بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند (بريار)ثةسةند  ايسني هبجت ايسني 36


