
تَيبينــــى ئةجنام كويى منرا ثلة ثلة ذمارة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

عبور الواز ئاال فريق شقيق 1
سةركةفت ثةسةند 2 امري مصطفىئةظني

بريار سةركةفت ثةسةند (ثةسةند بريار ثةسةند ئوميد حاجي عبدهللا 3
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ائهني رمضان يونس 4
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ائواز امساعيل امحد 5
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ائيژين رشيد امساعيل 6
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند احالم قاسم خليل 7

بريار عبور ثةسةند ثةسةند ناظنجي ناظنجي ناظنجي (ثةسةند بريار الواز امحد امساعيل سليمان 8
سةركةفت ثةسةند (ثةسةند بريار امحد دسكو دمحم طاهر 9

بريار عبور ناظنجي (ثةسةند بريار الواز امحد طاهر عبدهللا 1 0
بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند (ثةسةند بريار (ثةسةند بريار امحد عاصم حامد 1 1

سةركةفت ثةسةند ناظنجي ناظنجي ثةسةند ثةسةند امحد غياث فاخر 1 2
سةركةفت ثةسةند اخالص طه دمحم 1 3
كةفتى الواز ثةسةند الواز الواز اراز عباس مجيل 1 4

بريار سةركةفت ناظنجي (ثةسةند بريار ثةسةند ثةسةند اراز ايسني عبدي 1 5
عبور الواز ازاد امحد خالد 1 6

سةركةفت ثةسةند افان زهري امحد 1 7
سةركةفت ثةسةند اهلام شهاب دمحم امني 1 8
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز امني جنيب دمحم امني 1 9
كةفتى ثةسةند ثةسةند الواز الواز الواز انوكني دخنا نوية 2 0

3
 االحصاء
االقتصادي

اقتصادايت العمل
1 6 : كويى يةكان

2
 الرايضيات
لالقتصاديني

2 2 2
 قراءات اقتصادية
ابللغة االنكليزية

الفكر االقتصادي

2 ذمارايةكـــــــان

بابــــــةت

3
 اقتصادايت مالية 

عامة
 النظرية االقتصادية 

اجلزئية

وةرزىَ خواندنىَ 

(2021-2020) 

 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 

                                           ليذنا ئةزموونا

A   دووَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى       

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

 

نذير دمحم  شظان. م.معبد القادر     محفوظحممد . م.م              عبد السالم  كفار. م.م        ئةندامَين ليذنا ئةزموونا     سعيد

:                       واذوو
            َىمورا ليذن 
اكرم حممد اسود. د  



تَيبينـــــى ئةجنام كويى منرا ثلة ثلة ذمارة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند اواز مؤيد امحد دمحم 2 1
سةركةفت ثةسةند اميان حكيم صاحل 2 2
سةركةفت ناظنجي اميان عيسى مصطفى 2 3
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ايوب عگيد ميكائيل 2 4

عبور ناظنجي ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند (ثةسةند بريار الواز ثرذنط حامت حامد 2 5
عبور ناظنجي الواز ثةسةند بروار سكفان سليم 2 6

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند (ثةسةند بريار بشرى رشيد سلمان 2 7
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند بسام امحد عبدهللا 2 8
سةركةفت ناظنجي ثةسةند هبيجة رمزي امحد 2 9
سةركةفت ثةسةند ثةسةند جهان نبيل صاحل امساعيل 3 0

بريار سةركةفت (ثةسةند بريار جوان زكي حمي 3 1
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز 3 خالد رشيدضرا 2

سةركةفت ناظنجي ثةسةند ثةسةند ثةسةند حزين مهدي كرب محو 3 3
بريار سةركةفت ناظنجي (ثةسةند بريار ثةسةند (ثةسةند بريار ثةسةند حواء مخرفني سعدهللا 3 4

عبور ثةسةند ثةسةند ناظنجي ناظنجي ثةسةند الواز خالد خريو علي 3 5
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند خالدة فتاح عبدالكرمي 3 6
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند داود جالل حسن 3 7
كةفتى ثةسةند الواز ثةسةند الواز الواز الواز دلفني بالل دمحم 3 8

بريار سةركةفت ثةسةند (ثةسةند بريار ثةسةند دلگش اكرم امحد 3 9
دملان جعفر سالم 4 0

2
 اقتصادايت مالية 

عامة
 االحصاء
االقتصادي

اقتصادايت العمل

33
 النظرية االقتصادية 

اجلزئية

2بو ساال خواندنى  ()خواندنا قوتابى هاتية ثاش ئَيخسنت ل ديف فةرمانا كارطَيرى ذمارة  0 2 0-2 0 2  بو هةردوو خوال1
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 قراءات اقتصادية
ابللغة االنكليزية

الفكر االقتصادي

2 22 ذمارايةكـــــــان

بابــــــةت

-2020)وةرزىَ خواندنىَ 

2021) 

 خوال  دووَى

رياقَىعهةرَيما كوردستانا   

   

 

 

)   تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنَى

(مسستةرىَ ئَيكَى  

 وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

 زانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

                                           ليذنا ئةزموونا

A  دووَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى  

       

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

 

:                        واذوو
            َىمورا ليذن

اكرم حممد اسود. د  

نذير دمحم  شظان. م.معبد القادر     محفوظحممد . م.م              عبد السالم  كفار. م.م        ئةندامَين ليذنا ئةزموونا    سعيد



تَيبينـــــى ئةجنام كويى منرا ثلة ثلة ذمارة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند دملان زبري طاهر 4 1

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند (ثةسةند بريار 4 جعفر دمحمدلوظان 2
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز دلري عبداخلالق حسني 4 3

سةركةفت ناظنجي ثةسةند ثةسةند رمحة هوراز سعيد 4 4
سةركةفت ثةسةند رعد امساعيل دمحم طه 4 5
سةركةفت ثةسةند ثةسةند راين امحد عبدالعزيز 4 6

بريار سةركةفت (ثةسةند بريار راين حيىي خنك 4 7
عبور الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ريرب ديندار حمو 4 8

بريار عبور ناظنجي ثةسةند ثةسةند (ثةسةند بريار الواز ريناس دمحم محه صاحل 4 9
عبور ناظنجي الواز ثةسةند ثةسةند ژيگر تيلي حسني 5 0

سةركةفت ناظنجي سارا امساعيل محه امني 5 1
كةفتى ناظنجي الواز ثةسةند الواز ثةسةند الواز الواز سربست جماهد دمحم 5 2
كةفتى ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز الواز الواز سرهت جميد دمحم امني 5 3
كةفتى ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز سعد يونس عثمان 5 4

سةركةفت ناظنجي ثةسةند سعيد سلمان عبدهللا 5 5
سةركةفت ناظنجي ثةسةند سلمى امحد خالد 5 6
سةركةفت ثةسةند ناظنجي ناظنجي باش ناظنجي ثةسةند ثةسةند سليمان خلف عبدالسالم 5 7
سةركةفت ثةسةند سوزان اسكان سليمان 5 8

بريار عبور ثةسةند ثةسةند (ثةسةند بريار الواز سيداد سعود صباح 5 9
سةركةفت ثةسةند اظدلسريوان صنعان  6 0

بريار عبور ثةسةند (ثةسةند بريار ناظنجي ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز سيهاد صاحل يوسف 6 1

 اقتصادايت مالية 
عامة

 النظرية االقتصادية 
اجلزئية

16  الرايضيات
لالقتصاديني

 قراءات اقتصادية
ابللغة االنكليزية

كويي  يةكانالفكر االقتصادي  االحصاء
االقتصادي

2 2 22

اقتصادايت العمل

3 32

بابــــــةت

ذمارايةكـــــــان

  -2020)وةرزىَ خواندنىَ 

2021) 

 وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

 زانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

                                                                            ليذنا ئةزموونا

A   دووَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى    

 هةرَيما كوردستانا عرياقَى

 
 

 

 
مسستةرىَ ) تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنىَ 

 (ئَيكَى

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

 

مورا  :                        واذوو
            َىليذن
اكرم حممد اسود. د  

   نذير دمحم سعيد شظان. م.معبد القادر     محفوظحممد . م.م              عبد السالم  كفار. م.م        ئةندامَين ليذنا ئةزموونا 



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

كةفتى ثةسةند الواز الواز شرين رشيد امساعيل 1
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز شفان دمحم مصطفى 2
كةفتى ناظنجي الواز الواز ثةسةند الواز الواز شكر حممود عرب 3

سةركةفت ناظنجي ثةسةند ثةسةند ثةسةند شكر مقداد انصح 4
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند شهلة اسعد عثمان 5
سةركةفت ناظنجي ثةسةند ثةسةند ثةسةند شيالن شكري دمحم 6
كةفتى الواز الواز الواز الواز صاحل خالد عزالدين 7

سةركةفت ناظنجي ثةسةند ثةسةند صدقي امحد خالد 8
سةركةفت ناظنجي ثةسةند ثةسةند صهيب عادل ملكو 9
سةركةفت ثةسةند ثةسةند عادل شهاب شيخو 1 0
سةركةفت ناظنجي ثةسةند ثةسةند عبدالواحد غياس ابراهيم 1 1
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند عزت شكري عزت 1 2

بريار عبور ثةسةند (بريار)ثةسةند  الواز علي دمحم عبدالرمحن 1 3
عبور ثةسةند الواز عمار مصطفى عبد هللا 1 4
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز عمر حسني يوسف 1 5

سةركةفت ثةسةند ثةسةند ناظنجي ثةسةند ثةسةند عمر محيد ابراهيم 1 6
سةركةفت ناظنجي ثةسةند ثةسةند فاطمة خالد عمر 1 7
سةركةفت ثةسةند ثةسةند فاطمة خليل شريو 1 8

بريار سةركةفت ثةسةند (بريار)ثةسةند  فلك رمضان قاسم 1 9
سةركةفت ثةسةند 2 حسني دمحم طاهرظينا 0

2 ذمارايةكـــــــان

بابــــــةت

3
 اقتصادايت مالية 

عامة
 النظرية االقتصادية 

اجلزئية
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 قراءات اقتصادية
ابللغة االنكليزية

الفكر االقتصادي
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 اقتصادايت
العمل

وةرزىَ خواندنىَ 

(2021-2020) 

 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 

                                           ليذنا ئةزموونا

B        دووَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى 

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

 

نذير دمحم  شظان. م.عبدهللا          م دمحم دذوار. م.دمحم حمفوظ عبدالقادر              م. م.م      ئةندامَين ليذنا ئةزموونا     سعيد

:                        واذوو
            َىمورا ليذن

مخى ناصر رشيد .د.م.أ   



تَيبينـــــى ئةجنام ثلة ثلة ذمارة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

بريار سةركةفت ثةسةند (بريار)ثةسةند  ثةسةند ثةسةند كامريان دمحم حسن 2 1
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند كاوار خورشيد سعيد 2 2
سةركةفت ناظنجي ثةسةند كرم حسن سليمان 2 3
سةركةفت ناظنجي گوالن طاهر سعدهللا 2 4
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز لورستان صربي ملو 2 5

سةركةفت ثةسةند ناظنجي ثةسةند لوالف دمحم عبدالقادر 2 6
كةفتى ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز ماجد حمروق سعيد 2 7

سةركةفت ناظنجي ثةسةند ماوى حريب عبيد 2 8
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز جمدل امساعيل علي 2 9

سةركةفت ناظنجي حمسن جنم الدين عبدهللا 3 0
سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند دمحم نزير حممود 3 1

عبور الواز دمحم ايسني عبدهللا 3 2
بريار عبور ثةسةند (بريار)ثةسةند  الواز مسعود جواد اندر 3 3

سةركةفت ناظنجي ثةسةند مصعب فيصل دمحم طه 3 4
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز مؤيد عارف حسني 3 5
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز انيف دمحم امني كاابيز 3 6

سةركةفت ناظنجي ناظنجي ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند جناة ابراهيم علي اباب 3 7
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز نعيم سليم حسني 3 8
كةفتى الواز الواز الواز الواز نواس دمحم صديق 3 9

سةركةفت ناظنجي نوال امحد عزيز 4 0

ذمارايةكـــــــان

 قراءات اقتصاديةبابــــــةت
ابللغة االنكليزية

الفكر االقتصادي
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16 : كويى  يةكان

2
 الرايضيات
لالقتصاديني

33
 النظرية االقتصادية 

اجلزئية
 االحصاء
االقتصادي

 اقتصادايت
العمل

2
 اقتصادايت مالية 

عامة

-2020)وةرزىَ خواندنىَ 

2021) 

 خوال  دووَى

رياقَىعهةرَيما كوردستانا   

   

 

 

 

)   تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنَى

(مسستةرىَ ئَيكَى  

2020-2021  

 وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

 زانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

                                           ليذنا ئةزموونا

B دووَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى   

       

 هةرَيما كوردستانا عرياقَى

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

 

:                        واذوو
            َىمورا ليذن

اكرم حممد اسود. د  

نذير  شظان. م.م        عبد القادر محفوظ حممد. م.م              عبد السالم  كفار. م.م        ئةندامَين ليذنا ئةزموونا    دمحم سعيد



تَيبينـــــى ئةجنام ثلة ثلة ذمارة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز نيجريفان قدري عبداحلميد 4 1

سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند نيهاد مسعود امحد 4 2
سةركةفت ثةسةند ثةسةند هجرت خالد عيسى 4 3
سةركةفت ناظنجي ناظنجي هژين مردان امحد 4 4

بريار سةركةفت (بريار)ثةسةند  ثةسةند 4 دمحم امنيهوطر 5
بريار سةركةفت ثةسةند (بريار)ثةسةند  هوگر غازي عبدهللا 4 6

كةفتى ثةسةند الواز ثةسةند الواز ثةسةند الواز الواز 4 حسني دمحمهونةر 7
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز 4 امساعيل عبدالرمحنوارظني 8

بريار سةركةفت ناظنجي ثةسةند ثةسةند ثةسةند (بريار)ثةسةند  ايسر شاكر عبدهللا 4 9
كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز ايسر نواف حجي 5 0
كةفتى الواز ثةسةند الواز الواز يوسف سفر امحد 5 1

بريار سةركةفت ناظنجي (بريار)ثةسةند  يوسف مصطفى عزيز 5 2

بابــــــةت

3ذمارايةكـــــــان 32 2 2 22
 اقتصادايت مالية 

عامة
 النظرية االقتصادية 

اجلزئية
16  الرايضيات

لالقتصاديني
 قراءات اقتصادية
ابللغة االنكليزية

كويي  يةكانالفكر االقتصادي  االحصاء
االقتصادي

 اقتصادايت
العمل

  -2020)وةرزىَ خواندنىَ 

2021) 

 وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

 زانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

                                                                            ليذنا ئةزموونا

B     دووَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى 

 هةرَيما كوردستانا عرياقَى

 

 

 

 

 (مسستةرىَ ئَيكَى) تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنىَ 

2020-2021 

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

 

مورا  :                        واذوو
            َىليذن
اكرم حممد اسود. د  

نذير  شظان. م.م        عبد القادر محفوظ حممد. م.م              عبد السالم  كفار. م.م        ئةندامَين ليذنا ئةزموونا     دمحم سعيد


