
ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

بريار كةفتى ب بابةتَى عبور ل قوناغا سيَى سةركةفت (بريار )ثةسةند  ثةسةند ثةسةند امساعيل صاحل امساعيل 1

بريار سةركةفت ثةسةند (بريار )ثةسةند  الياس حسني الياس 2

بريار سةركةفت (بريار )ثةسةند  (بريار )ثةسةند  ثةسةند الياس عباس ملحم 3

كةفتى الواز الواز ثةسةند أمين مصلح أمني صاحل 4

سةركةفت ثةسةند امين مولود امساعيل 5

بريار سةركةفت (بريار )ثةسةند  ثةسةند ثةسةند اوراس نوري خزمي 6

سةركةفت ثةسةند ثةسةند برهان علي مصطفى 7

سةركةفت ثةسةند بهزاد خليل امحد 8

سةركةفت ثةسةند ثةسةند 9 مجال أدي حيدرثريشان

كةفتى الواز الواز ثةسةند خالد علي طه 10

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند (بريار )ثةسةند  زايد فرحان سعدو 11

سةركةفت ثةسةند ثةسةند زينب حممود صدرالدين 12

كةفتى الواز ناظنجي ثةسةند ثةسةند 13 محو حجيذيان

سةركةفت ثةسةند ژميان وفيق سليم 14

بريار سةركةفت (بريار )ثةسةند  (بريار )ثةسةند  ژيهات زبري سليمان 15

كةفتى الواز الواز ثةسةند سامل وسام غامن 16

كةفتى ثةسةند ثةسةند الواز ناظنجي 17 عمرمصطفىساهرة 

كةفتى الواز الواز ثةسةند سرمد زكري دمحم 18

كةفتى الواز ثةسةند الواز الواز الواز الواز سلمان ابراهيم خشمان 19

كةفتى الواز ثةسةند الواز صائب سامي ذايب 20
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تَيبينىئةجنام
 طرق ومشروع
البحث العلمي

 تقيم ودراسات
جدوى

االقتصاد القياسي
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االقتصاد الدويل
 اقتصادايت الطاقة

والنقل
بابــــــةت

4

دراسات اقتصادية انكليزي

4
 مشاكل اقتصادية

معاصرة

 (2020  -2021)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

A   ضارَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى  

:واذوو       
حممد اسود اكرم.د  

ثشكا ئابوورى -سةروكىَ  ليذنا  ئةزموونا   
                           

:تَيبينى   
.نةكرنَيدا بهَي تومارظَىئان ضَيكرنَى د نابيت ض جورَين ذَيربنَى و( 1  
تَيطروةرنا ىكر بىئان كَؤ ى تومارانة تةواوكرَىةبةريا تورماكرنظرَي( 2  
.بورينة ثلَين رةنطكرى نيشانا ثلَين سالَين( 3  

 

     ئةندامَين ليذنا ئةزموونا 
سعيد شفان نذير دمحم.   م.محفوظ عبد القادر     م دمحم. م.كفار عبد السالم     م. م.م    يوسف  امحد عبد اهلل. م.م                                                                                          



ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

سةركةفت ثةسةند ثةسةند رؤوفطوظان جعفر  21

بريار سةركةفت (بريار )ثةسةند  ثةسةند ثةسةند عبدهللا دمحم امحد 22

سةركةفت ثةسةند عبد هللا مصطفى دمحم 23

سةركةفت ثةسةند عماد عبداهلل عباس 24

بريار سةركةفت (بريار )ثةسةند  ثةسةند عماد عزيز عمر شيخو 25

بريار سةركةفت ثةسةند (بريار )ثةسةند  عمران شاکر حسني 26

كةفتى الواز الواز فرهاد طاهر دمحم طاهر 27

بريار سةركةفت ثةسةند (بريار )ثةسةند  فالح حسن امحد 28

بريار سةركةفت ثةسةند (بريار )ثةسةند  29 مصطفى حسنيظيان

بريار سةركةفت ثةسةند (بريار )ثةسةند  (بريار )ثةسةند  لوالظ حييى يوسف 30

ليث عباس خلف 31

سةركةفت ثةسةند حمسن خديدا بكر مراد 32

بريار سةركةفت ثةسةند (بريار )ثةسةند  ثةسةند دمحم حسني يوسف 33

كةفتى الواز الواز الواز الواز دمحم حممود حسني 34

سةركةفت ثةسةند ثةسةند مهدي صاحل امحد 35

بريار سةركةفت (بريار )ثةسةند  ثةسةند ثةسةند نوروز ابيز ادريس 36

سةركةفت ثةسةند هادي شعبان عبدالكريم 37

سةركةفت ثةسةند هشيار شيخل بشري 38

سةركةفت ثةسةند هيبت دمحم أمحد 39

كةفتى ثةسةند الواز الواز هيمن حممد كريم 40

كةفتى الواز الواز ثةسةند وديان بشري مشكو 41

بريار سةركةفت ثةسةند (بريار )ثةسةند  يسرى اندر دمحم طاهر 42

تقيم ودراسات جدوى
 مشاكل اقتصادية

تَيبينىمعاصرة ئةجنام
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دراسات اقتصادية انكليزي

4
 طرق ومشروع البحث

العلمي
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 (2021  -2020)وةرزىَ خواندنىَ 

 خوال  دووَى

 

رياقَىعهةرَيما كوردستانا   

   

 

 

 

  تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنَى

2020- 2021  

 وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

 زانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

                                           ليذنا ئةزموونا

A   ضارَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى  



ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

سةركةفت ثةسةند ثةسةند أمحد رشيد عبدي حسن 1

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند بريار امحد سليم عبدالقادر 2

كةفتى الواز الواز ثةسةند الواز الواز امحد مريزا علي 3

بريار سةركةفت ثةسةند بريار ثةسةند ثةسةند بريار ثةسةند اركان حسو علي 4

كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز اركان عزت عبد الواحد 5

كةفتى الواز الواز ثةسةند ثةسةند اميان علی صديق 6

سةركةفت ثةسةند أمين ايوب مصطفى خدر 7

سةركةفت ثةسةند ناظنجي بدر أمحد امساعيل أمحد 8

كةفتى ثةسةند ناظنجي ثةسةند الواز الواز بلند عارف خورشيد 9

كةفتى الواز الواز الواز ثةسةند ثةسةند پروين دمحم طاهر 10

كةفتى الواز ثةسةند ثةسةند الواز خضر عباس خضر 11

سةركةفت ثةسةند ثةسةند خريي اوصمان حيدر 12

كةفتى الواز ثةسةند ثةسةند الواز الواز داود مراد كرنوص 13

سةركةفت ثةسةند ثةسةند دوغان طيب مراد دمحم 14

ديالن بدرخان حسني 15

سةركةفت ثةسةند 16 مسعود عبدهللادميةن

سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند رابني ابراهيم علي 17

سةركةفت ثةسةند رضوان حسن خضر 18

سةركةفت ثةسةند رياض امجد أمين 19

بريار سةركةفت ثةسةند بريار زاان ادريس بيبو 20

تَيبينىئةجنام
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 دراسات اقتصادية ابللغة
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 (2020  -2021)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   ضارَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى  



بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند بريار زريفة رشيد حسن أمحد 21

سةركةفت ثةسةند ثةسةند ناظنجي ثةسةند ساالر أجمد عبدالرمحن 22

كةفتى الواز الواز ثةسةند سامي حسني امساعيل 23

كةفتى الواز ثةسةند الواز الواز سعد علي خلف 24

كةفتى كةفتى ب بابةتَى عبور ل قوناغا سيَى ثةسةند الواز ثةسةند الواز ثةسةند الواز سعد حمسن توفيق 25

سةركةفت ثةسةند سلمان شرف حسن 26

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند بريار سولني مقداد عبدهللا 27

سةركةفت ناظنجي شرين علي أمحد 28

سةركةفت ثةسةند شريوان دمحم طاهر 29

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند بريار صالح ابراهيم حسن 30

سةركةفت ثةسةند ثةسةند علي حسني خدر 31

كةفتى الواز عمر خديدا اصغري 32

بريار سةركةفت ثةسةند بريار ثةسةند بريار فارس عيدو الياس 33

سةركةفت ثةسةند ناظنجي ناظنجي ناظنجي فاطمة اببري عيدو 34

سةركةفت ثةسةند كاروان نصرالدين زبري 35

كةفتى كةفتى ب بابةتَى عبور ل قوناغا سيَى ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند الواز مائدة زبري دمحم نوري 36

كةفتى كةفتى ب بابةتَى عبور ل قوناغا سيَى الواز ثةسةند الواز ثةسةند جمدل خدر خديدا 37

كةفتى الواز الواز حمسن اهلام عرب 38

سةركةفت ثةسةند انرين علي دمحم الياس 39

بريار كةفتى ب بابةتَى عبور ل قوناغا سيَى سةركةفت ثةسةند بريار ناظنجي ثةسةند بريار ثةسةند نداير امساعيل ابراهيم 40



سةركةفت ثةسةند نزارخليل خضر 41

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند بريار نعام عدانن دمحم 42

كةفتى كةفتى ب بابةتَى عبور ل قوناغا سيَى الواز ثةسةند ثةسةند الواز الواز هنطاظ مشال شهري 43

كةفتى ثةسةند الواز الواز هني سليمان حسني 44

كةفتى الواز ثةسةند الواز هيفيدار مصطفى عبدالصمد 45


