
ناظَى سَى قوىلذ
 مبادئ 

المحاسبة

برامجيات 

مالية

مبادئ 

االقتصاد

مبادئ 

االحصاء

اللغة 

االنكليزية
ئةجنام قوناغا  ئيكَىمبادئ ادارةجينوسايد

دةر جوبةسةندئەڤین عزيز حسین1

دةرجو بـ بريارنافنجيبريار/ثةسةندئاڤان حمید جعفر2

عبورالوازبةسةندبةسةندبةسةندئیمان مجید احمد3

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازاالء صباح عبدالرحمن4

دةرنةجووالوازالوازالوازافراز نزار صبری5

عبورالوازنافنجيانجل ايشو کورکیس6

عبورالوازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندانور حکمت محمد علی7

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازبارين زكي رسول8

دةر جوبةسةندبیار ابراهیم عبدالرحمن9

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازبیار احمد موسى10

عبورالوازپەژان عبید موسى11

دةرجو بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندبةسةندپیام منیر جندی12

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازپیمان محمود يونس13

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازتابلو محمد مامند14

دةرجو بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندبةسةندجهان قولو قاسم15

خوال  دووَى - كورسَى دووَى 

ا خواندنني بلند فةكوليني زانستى  وةزرات

كوليذا كاركريى وئابوورى 

ليذنا ئةزموونا

2020-2021.    ساال خواندنى
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دةر جوبةسةندجوان شاكر حاجى16

عبورالوازبةسةندبةسةندچەلڤین حسن طیب17

عبورالوازبةسةندالوازبةسةندچنار عارف موسى18

دةرجو بـ برياربريار/ثةسةندبريار/ثةسةندنافنجيبةسةنددەريا صالح علي حسین19

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازداني بولص عزيز20

دةر جوبةسةنددلڤین حسین حسن21

دةر جونافنجيرەنگین شامو شیخو22

دةرجو بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندزينب عبدالعزيز اکرم23

دةر جونافنجينافنجيبةسةندبةسةندسارە حنا شمعون24

عبور بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندبةسةندالوازسرحان شرقي احمد25

دةر جوبةسةندسوزين خلیل حسین26

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسیپان عبد الوهاب محمد27

عبورالوازالوازبةسةندسیپان محسن عبدالقادر28

عبورالوازبةسةندسیروان شفان محمد29

عبور بـ برياربريار/ثةسةندالوازبريار/ثةسةندشهريفان انور رمضان30
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عبورالوازبةسةندبةسةندشوكت غازي عبو31

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازصابر عبدهللا عیسى32

صباح اسماعیل احمد33

دةر جوبةسةندعلى احمد سعدي34

دةرنةجووالوازنافنجيالوازالوازالوازالوازعلى سردار على35

دةرنةجووالوازبةسةندالوازالوازفريدة ديوالي حجي36

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازکرم محمد نوفل37

دةرنةجووالوازالوازالوازكريمة حسن حاجي38

عبورالوازمأوى عبدالعزيز علي39

دةرنةجووالوازنافنجيالوازالوازالوازالوازمريم صلیوە يلدا40

عبور بـ بريارالوازبةسةندبريار/ثةسةندمعتز حکمت کلی41

عبورالوازبةسةندبةسةندمؤيد نذير زبیر42

دةرجو بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندبريار/ثةسةندمیديا خالد نوري43

عبوربةسةندالوازمیديا صالح الدين بحري44

دةرنةجووالوازبةسةندنافنجينجالء امجد محمد45
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عبورالوازنیدار خورشید حسن46

عبورالوازنیگار كمال محمد صالح47

دةر جوبةسةندنافنجينیهاد جمال محمد علي48

عبور بـ بريارالوازبةسةندبريار/ثةسةندبةسةندهڤال طاهر نوری49

عبورالوازالوازالوازهالت عبدالرحمن رشيد50

عبورالوازهالت فیصل سعدی51

عبور بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندالوازبةسةندهلز احمد عبدهللا52

عبور بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندالوازبةسةندهیلین ابراهیم شاهین53

عبورالوازالوازبةسةندياسر نادر ماهر54

عبورالوازبیوار عبدالرزاق عوال55

عبورالوازرشید حمید رشید56

عبورالوازشیمال زيبار اسماعیل57

دةرنةجووالوازصالح احمد صالح58

عبورالوازمعروف محمد معروف59

عبورالوازمحمد عبدالواحد محمد60

عبورالوازهذين غامن علي61

عبورالوازهیلین افدل عثمان62

عبورالوازبالل سالم عبدالغني63

عبورالوازسرمد عبدالسالم علي64


