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الدراسي
رقم القرعة

1ماجستيرحساروك41200اربيلذكرحكمت سليم اسماعيل549719

يف256853 2ماجستيرحساروك41200اربيلذكرشاخه وان حمه سعيد حمه شر

3بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرعبدالباري احمد سليمان136619

4بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرعبدالستار محمد حسن558801

وان مامه خضر احمد136654 5بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرشير

6بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرهةزار هاشم عمر256845

7بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرستار صالح قادر136742

8بكالوريوسحساروك41200اربيلذكراحمد جادر بابه256870

9بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرعبدهللا احمد محمدسعيد549783

10بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرايوب محمد احمد136964

11بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرهيمن محي الدين صالح136625

ر محمد136954 12بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرمحمد حسير

13بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرعبدالرحيم رسول عبدالرحيم136961

14بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرارام محمد عبدهللا256835

15بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرنجاة اغا عزيز137134

16بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرشباز باويل قادر256607

17بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرسليمان عبدهللا اسماعيل137125

18بكالوريوسحساروك41200اربيلذكروهاب ملو حالي137120

19بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرستار صديق علي487435

20بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرصباح سوركان احمد137056

21بكالوريوسحساروك41200اربيلذكردانا محمدغريب عزيز136669

22بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرره وه ز عبدالحميد سليمان374823

ي374788 23بكالوريوسحساروك41200اربيلذكررزكار سعيد حاج 

24بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرخالد حسن رسول374786

25بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرهيوا اسماعيل صالح374831

ي محمدعلي عبدهللا137039
26بكالوريوسحساروك41200اربيلذكركيالنر

27بكالوريوسحساروك41200اربيلذكراران عبدالرحمن ابراهيم136638

28بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرمحمد سداد صادق محمد136735

29بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرئوميد عبيد علي137048

30بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرناظم رشاد اسماعيل549858

31بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرديار ابراهيم سعيد136984

32بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرهةريم سعدهللا محمد374839

33بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرهوكر رؤوف عوال178932

34بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرهةفال سعدهللا محمد374800

35بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرشكرهللا فريق علي136604

36بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرصباح رسول عبدالقادر137081

37بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرطالب خالد عبدهللا549714

38بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرباوان قباد زكي256860

39بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرشاخوان جالل سليمان374850

40دبلومحساروك41200اربيلذكركامران علي خضر137073

ي رسول137089
ر فق  41دبلومحساروك41200اربيلذكرياسير

42دبلومحساروك41200اربيلذكركمال اسماعيل ابراهيم136725

ر حيدر حسن136628 43دبلومحساروك41200اربيلذكرتحسير

44دبلومحساروك41200اربيلذكرهيوا عزيز محمود136609



45دبلومحساروك41200اربيلذكرهيوا انور قادر136712

ي معروف136927 46دبلومحساروك41200اربيلذكردلزار كانب 

بال137035 47دبلومحساروك41200اربيلذكردلير هاشم بير

48دبلومحساروك41200اربيلذكرعبدالباسط احمد محمد258940

49دبلومحساروك41200اربيلذكركرمانج دلزار شوكت136732

50دبلومحساروك41200اربيلذكرمروان مجيد عبدالصمد137100

51دبلومحساروك41200اربيلذكرشباز جبار مولود136973

52دبلومحساروك41200اربيلذكرمصطقر صديق مصطقر136929

53دبلومحساروك41200اربيلذكرابراهيم خضر بابكر137192

54دبلومحساروك41200اربيلذكرزانا فائق حسن374870

55دبلومحساروك41200اربيلذكرعزيز احمد محمد549711

56دبلومحساروك41200اربيلذكروعد فاضل حسن374796

57دبلومحساروك41200اربيلذكرمسلم مهدي محمد487440

58إعداديةحساروك41200اربيلذكرسيف الدين طه علي137023

59إعداديةحساروك41200اربيلذكرمحمود طارق عبدالرحمن136944

60إعداديةحساروك41200اربيلذكريوسف برايم عمر136708

1بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرمصطقر فرهاد ابراهيم374787

ر عمر549807 2بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرره نج تحسير

ر عمر549695 3بكالوريوسحساروك41200اربيلذكريوسف تحسير

4بكالوريوسحساروك41200اربيلذكربهمن صباح جمعة374814

ر374827 5بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرروز رؤوف حسير

زاد كمال ابراهيم549736 6بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرشير

7بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرمهدي رفيق نوري258946

8بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرهةردى هاوار سليمان136696

9بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرهه وراز احمد اسماعيل549683

زاد اسماعيل549766 10بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرمحمد شير

ر مصطقر549813 11بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرئاكرين حسير

12بكالوريوسحساروك41200اربيلذكركارزان علي علي549744

13بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرصالح اسماعيل صالح374874

هللا فريق علي256767 14بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرخير

15بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرئاسو جوهر مجيد374829

وان احمد549747 16دبلومحساروك41200اربيلذكرعمر شير

ان شكرى549769 17دبلومحساروك41200اربيلذكرفرشاد حير

وز مح الدين549762 18دبلومحساروك41200اربيلذكراكو فير

19دبلومحساروك41200اربيلذكرسامي رشيد عبدهللا137017

ي136699 20دبلومحساروك41200اربيلذكررةوةند ئاسو حاج 

21إعداديةحساروك41200اربيلذكرهةلويست مظفر نورالدين487446

22إعداديةحساروك41200اربيلذكرئاوات عمر خضر549771

23إعداديةحساروك41200اربيلذكرهةكار عصمت محمدطاهر549685

ر ابراهيم549788 24إعداديةحساروك41200اربيلذكرمحمد حمدامير

ر طالب رسول549757 25إعداديةحساروك41200اربيلذكرريبير

26إعداديةحساروك41200اربيلذكربالل كامران عمر549863

27إعداديةحساروك41200اربيلذكرمحمد هيوا عزيز136685

ر عزيز549693 28إعداديةحساروك41200اربيلذكرشكر شاهير

29إعداديةحساروك41200اربيلذكررضوان توفيق حمد136729

ر محمد487443 30إعداديةحساروك41200اربيلذكرحسن حسير



31إعداديةحساروك41200اربيلذكرعبدهللا يوسف برايم136704

32ماجستيرحساروك41200اربيلذكرهمزه سليمان حارس374832

33ماجستيرحساروك41200اربيلذكرشاهو عثمان رضا549722

ر ابراهيم سليمان549798 34بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرحمدامير

35بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرمظفر اسماعيل ابراهيم374856

36بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرئاري قادر صالح137093

37بكالوريوسحساروك41200اربيلذكرجنكي رشيد قادر374854

ر احمد خرشيد374844 38إعداديةحساروك41200اربيلذكرحسير

ر عزيز549853 1بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىفوزيه حسير

2بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىشيالن رمضان احمد136598

ماجده مجيد علي136952
3بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبى

4بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىسيوه يل احمد رسول487433

ر قادر137086 5بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىشادان تحسير

6بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىجوان زرار طاهر179020

7بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىنسيبة رشيد عبدهللا137020

8بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىئارةزو خليل كمال136647

9بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىكه الويز عبدهللا نب 256647

10بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىمريم عبدالرحمن محمدعزيز136650

11بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىتارا صابر صابر137169

ى نجاح روستم257818 12بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىبشر

خانزاد علي صالح374862
13بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبى

14بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىهاوزين برايم يونس256669

يف256731 15بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىزاله حمه سعيد حمه شر

16دبلومحساروك41200اربيلأنبىبرزين محمد خضر136676

17دبلومحساروك41200اربيلأنبىجوان صديق خضر256719

18دبلومحساروك41200اربيلأنبىزينب سليمان سعيد137052

19دبلومحساروك41200اربيلأنبىشيالن عزيز رسول137117

20دبلومحساروك41200اربيلأنبىبيوار محمد حسن136664

21دبلومحساروك41200اربيلأنبىئاريان سليمان صالح136680

22دبلومحساروك41200اربيلأنبىسندس صباح طاهر549841

23دبلومحساروك41200اربيلأنبىييان طارق نادر258933

24دبلومحساروك41200اربيلأنبىبريز نوزاد احمد374834

نيشتمان سلمان علي136633
25دبلومحساروك41200اربيلأنبى

و مصطقر بكر137043 26دبلومحساروك41200اربيلأنبىهير

27دبلومحساروك41200اربيلأنبىمهتاب صالح الدين صالح136978

ة توفيق حمد136969 28دبلومحساروك41200اربيلأنبىسمير

29دبلومحساروك41200اربيلأنبىريزان عثمان قادر374852

يف136671 30دبلومحساروك41200اربيلأنبىزوان حمه سعيد حمه شر

ر احمد137128 31إعداديةحساروك41200اربيلأنبىعائشه حسير

و بكر عثمان136614 32إعداديةحساروك41200اربيلأنبىهير

33إعداديةحساروك41200اربيلأنبىساكار ابراهيم رسول137097

ر487438 34إعداديةحساروك41200اربيلأنبىخاور نجات حمدامير

ر سعيد374792 35إعداديةحساروك41200اربيلأنبىشنو ياسير

تريفة حسن علي374774
36إعداديةحساروك41200اربيلأنبى

ر فتح هللا حمة رشيد549828 1دبلوم عاليحساروك41200اربيلأنبىئة فير

ر كريم374838 2بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىسةيران ياسير



3بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىشه هال توفيق حمد136716

زاد مشير178892 4بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىشةبول شير

5بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىرازان احمد ابراهيم374843

 زكي549777
6بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىشهد مثبر

خه نده كامران علي178920
7بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبى

8بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىنارين ابوبكر حسن178987

9بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىبه يان انور قادر136659

10بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىبة يمان لقمان سليمان549687

ر عمر549752 11بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىجرا تحسير

12بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىدونيا صباح حمد137072

13بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىبوتان مجيد احمد549823

زاد مشير137078 14بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىشانو شير

15بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىزاله مازن كمال374805

16بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىجنار مطلب عثمان549728

17بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىكةزاو عبدهللا صالح374798

18بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىروزين عمر قادر136950

19بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىدانيا كرمانج دلزار178951

ر كمال حمد256756 20بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىهيلير

ر487439 21بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىسمية محمود حسير

22بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىريناس عبدالواحد احمد549733

23بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىزالة احسان عبدالقادر136746

24بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىشارا هاوار سليمان136690

و جالل بابير136739 25بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىهير

26بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىفريشتة حسن عمر374809

27بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىالفا هاوار سليمان136692

28بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىكوفند كمال اسماعيل137069

29بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىريان اميد محمد137106

30بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىروزان عمر خضر374836

31بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىسارة وليد فارس374841

32بكالوريوسحساروك41200اربيلأنبىهازين عبدالستار محمد558802

33دبلومحساروك41200اربيلأنبىهافان خضر صالح549690

و مغديد مولود256875 34دبلومحساروك41200اربيلأنبىهير

35دبلومحساروك41200اربيلأنبىبيخال عمر خضر550398

36دبلومحساروك41200اربيلأنبىالفة عبدالرحيم رسول136987

37دبلومحساروك41200اربيلأنبىسمية حسن عمر178967

38دبلومحساروك41200اربيلأنبىريان هيوا محمود374775

39دبلومحساروك41200اربيلأنبىتافكة كاوه مصطقر256632

40دبلومحساروك41200اربيلأنبىبيان محمد احمد549718

41دبلومحساروك41200اربيلأنبىديمةن عبدالقادر عمر549775

42دبلومحساروك41200اربيلأنبىشيماء كيالن مولود374803

43دبلومحساروك41200اربيلأنبىفايزة برايم خدر51516

زيتون علي رسول136946
44دبلومحساروك41200اربيلأنبى

45دبلومحساروك41200اربيلأنبىريان محمد جبار256724

وز محي الدين549800 46دبلومحساروك41200اربيلأنبىزالة فير

47دبلومحساروك41200اربيلأنبىميسون مهدي محمد549834

48دبلومحساروك41200اربيلأنبىسارة طارق عبدالقادر137061



49دبلومحساروك41200اربيلأنبىسانا جالل جوهر549792

 محمد علي136720
ر 50دبلومحساروك41200اربيلأنبىنةخشير

ر عمر549750 51دبلومحساروك41200اربيلأنبىداليا تحسير

زاد اسماعيل549765 52دبلومحساروك41200اربيلأنبىمروة شير

ر549715 53إعداديةحساروك41200اربيلأنبىمهناز نورالدين حسير

54إعداديةحساروك41200اربيلأنبىكلثوم طالب رسول549756

ر549748 55إعداديةحساروك41200اربيلأنبىئه زين محسن امير

56إعداديةحساروك41200اربيلأنبىفرميسك قادر محمود549759

ر رمضان صابر152330 57إعداديةحساروك41200اربيلأنبىهيلير

ر179006 58إعداديةحساروك41200اربيلأنبىايمان بارزان حسير

59إعداديةحساروك41200اربيلأنبىريان غازي ابراهيم137065

60إعداديةحساروك41200اربيلأنبىتابان مصطقر سباهي137075

61إعداديةحساروك41200اربيلأنبىايالف مغديد مولود256865

62إعداديةحساروك41200اربيلأنبىدنيا فرحو عبدهللا549696

63إعداديةحساروك41200اربيلأنبىرازاو صالح الدين صالح136933

64إعداديةحساروك41200اربيلأنبىابتسام صالح الدين صالح136939

65دبلومحساروك41200اربيلأنبىصاريه جالل مصطقر549785

66دبلومحساروك41200اربيلأنبىريزان محمد عبدهللا137110

67إعداديةحساروك41200اربيلأنبىدلسوز جمعة بايز136989

1دكتوراهشورش41201اربيلذكركاوه خليل احمد367408

2دكتوراهشورش41201اربيلذكركاظم مغديد برايم367416

3ماجستيرشورش41201اربيلذكررابةر اسماعيل احمد363872

4ماجستيرشورش41201اربيلذكرشالور جالل احمد129550

5ماجستيرشورش41201اربيلذكرجودت مامند الحاج بكر129734

6ماجستيرشورش41201اربيلذكرشكر اسكندر صالح549572

7ماجستيرشورش41201اربيلذكرحازم سعيد احمد129455

8ماجستيرشورش41201اربيلذكركوران ابوبكر عثمان367256

ر549587 9ماجستيرشورش41201اربيلذكرمظفر حامد حمدامير

10ماجستيرشورش41201اربيلذكراحمد عبدالقادر حمد366749

ر طه366837 11ماجستيرشورش41201اربيلذكرريباز ياسير

12ماجستيرشورش41201اربيلذكرهونةر زاهد جالل251343

13بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهوشةنك حيدر انور129821

ر260362 14بكالوريوسشورش41201اربيلذكرريباز حمد حمدامير

15بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمظفر خالد عبدالرحمن366828

16بكالوريوسشورش41201اربيلذكرعدنان مال فتاح549588

17بكالوريوسشورش41201اربيلذكربلند محمد مولود367708

18بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهوشيار قاسم خورشيد251431

ر محمد129764 وان تحسير 19بكالوريوسشورش41201اربيلذكرسير

ر عثمان احمد367322 20بكالوريوسشورش41201اربيلذكرحمدامير

21بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمد سليمان عباس251429

22بكالوريوسشورش41201اربيلذكربدرخان نادر حمد367020

ر549570 23بكالوريوسشورش41201اربيلذكرزيدان احمد حمدامير

24بكالوريوسشورش41201اربيلذكرخالد عبدهللا محمد251386

25بكالوريوسشورش41201اربيلذكرفيصل عبدهللا محمد260678

26بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمخلص جالل مصطقر128426

27بكالوريوسشورش41201اربيلذكربختيار برهان قادر366769



28بكالوريوسشورش41201اربيلذكرفرهاد حمد صابر260655

29بكالوريوسشورش41201اربيلذكرقاسم عمر مصطقر129849

30بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهةزار جوهر عوال129648

31بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد رسول صالح129260

32بكالوريوسشورش41201اربيلذكرخليل احمد عثمان128759

33بكالوريوسشورش41201اربيلذكرقابيل حسن كريم261234

ي صالح حميد367745 34بكالوريوسشورش41201اربيلذكرحاج 

ر طه549580 ر حسير 35بكالوريوسشورش41201اربيلذكرياسير

ي عثمان ابوبكر129790
36بكالوريوسشورش41201اربيلذكرسامي فق 

37بكالوريوسشورش41201اربيلذكرقانع خالد عبدهللا549653

ي367666 38بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمةريوان واحد نب 

39بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهه فال عبدهللا محمد367469

40بكالوريوسشورش41201اربيلذكرزوراب عبدهللا فتاح129776

41بكالوريوسشورش41201اربيلذكررفيق حمةعلي مصطقر260808

42بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمخلص اسماعيل صالح367178

ر367085 43بكالوريوسشورش41201اربيلذكرئارام نجاة حمدامير

44بكالوريوسشورش41201اربيلذكربه ختيار عبدالصمد صالح549583

بال رسول128745 45بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهيمداد بير

46بكالوريوسشورش41201اربيلذكررزكار شاكر رحمان129318

47بكالوريوسشورش41201اربيلذكرنجاة محمد خورشيد260790

48بكالوريوسشورش41201اربيلذكرازاد احمد كريم363164

سوار129230 49بكالوريوسشورش41201اربيلذكرازاد عباس شير

يف129439 50بكالوريوسشورش41201اربيلذكررشاد عبدالكريم محمد شر

51بكالوريوسشورش41201اربيلذكربروا صالح حمد367328

52بكالوريوسشورش41201اربيلذكردانه ر مجيد بكر128566

53بكالوريوسشورش41201اربيلذكرسالم سيف الدين سليمان129784

ر128637 54بكالوريوسشورش41201اربيلذكرنزار مامر حسير

55بكالوريوسشورش41201اربيلذكربشدار رامز عبد الرحمن367463

ر367527 56بكالوريوسشورش41201اربيلذكرريبوار عزيز حسير

57بكالوريوسشورش41201اربيلذكرسليمان بايز حمد128535

58بكالوريوسشورش41201اربيلذكرزريان رسول صالح366630

59بكالوريوسشورش41201اربيلذكرنجم الدين احمد عزيز129781

60بكالوريوسشورش41201اربيلذكرجبار عبدالقادر عود367337

61بكالوريوسشورش41201اربيلذكرطه شمسالدين احمد363560

ر549584 62بكالوريوسشورش41201اربيلذكرفخرالدين عثمان حمدامير

63بكالوريوسشورش41201اربيلذكركريم خليل كريم129395

ر صالح250809 64بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد حسير

 هادى علي251432
65بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمصطقر

66بكالوريوسشورش41201اربيلذكرئامانج جوهر قادر486677

67بكالوريوسشورش41201اربيلذكركارزان نعمان رسول129234

68بكالوريوسشورش41201اربيلذكرشود عزيز اسعد260237

وان سالم حسن129818 69بكالوريوسشورش41201اربيلذكرسير

70بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهوكر جوهر كريم128855

71بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد محمد عبدهللا129656

72بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمد كامران صديق367493

73بكالوريوسشورش41201اربيلذكرزيكان سامي مامند486621



74بكالوريوسشورش41201اربيلذكروريا صديق مجيد251360

75بكالوريوسشورش41201اربيلذكرزريان حمزه عثمان486776

زاد نادر129558 76بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد شير

77بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد محمد جزنر260224

78بكالوريوسشورش41201اربيلذكرئارى ابوبكر خدر129495

79بكالوريوسشورش41201اربيلذكرسعد سعدهللا مصطقر367144

80بكالوريوسشورش41201اربيلذكرشهد ازاد عبدالصمد366652

81بكالوريوسشورش41201اربيلذكررةوا وريا حميد366808

ر كامران محمدطاهر549556 82بكالوريوسشورش41201اربيلذكرريبير

83بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمهدي اغا قادر129610

ةشوار486647 84بكالوريوسشورش41201اربيلذكركوران احمد شير

ر خضر حسن367045 85بكالوريوسشورش41201اربيلذكرياسير

86بكالوريوسشورش41201اربيلذكرئاري عبدالقادر محمدعلي251379

87دبلومشورش41201اربيلذكرامير شوكت محمد261221

88دبلومشورش41201اربيلذكرعلي عبدهللا سعيد251345

89دبلومشورش41201اربيلذكرقهرمان محمد ابراهيم260063

ر250877 90دبلومشورش41201اربيلذكرجبار اسعد حسير

91دبلومشورش41201اربيلذكرهيوا عبدالرحمن عبدهللا250775

92دبلومشورش41201اربيلذكراحمد شيخ محمد عزيز129302

ي حمة خان366621 93دبلومشورش41201اربيلذكرنة بة ز حاج 

94دبلومشورش41201اربيلذكررعد فاضل حسن251236

95دبلومشورش41201اربيلذكرصباح عمر صادق251353

96دبلومشورش41201اربيلذكرفؤاد احمد صادق549562

97دبلومشورش41201اربيلذكرعبدهللا عبدالقادر احمد367306

98دبلومشورش41201اربيلذكررمزي اسماعيل خورشيد260001

99دبلومشورش41201اربيلذكرريزيار محي الدين عبدالغفور129528

100دبلومشورش41201اربيلذكرشدار خشو رزاق251378

101دبلومشورش41201اربيلذكرعبدالرحمن اسماعيل مالشيخ129089

102دبلومشورش41201اربيلذكرروز علي عبدهللا549630

103دبلومشورش41201اربيلذكررزكار اسعد احمد486720

104دبلومشورش41201اربيلذكركامران كريم محمد363451

105دبلومشورش41201اربيلذكرزكريا صابر كريم367756

106دبلومشورش41201اربيلذكرزانا واحد وستا251381

ش علي ابراهيم129221 107دبلومشورش41201اربيلذكرهير

108دبلومشورش41201اربيلذكرعبدهللا احمد علي129709

بال129742 109دبلومشورش41201اربيلذكرره وه ز رزكار بير

110دبلومشورش41201اربيلذكربارزان فاضل محمد129427

وان محمد ويىس367714 111دبلومشورش41201اربيلذكرشير

112دبلومشورش41201اربيلذكركاروان احمد ويىسي128550

113دبلومشورش41201اربيلذكرفارس فاخر اسماعيل486651

يف عبدهللا128471 114دبلومشورش41201اربيلذكرموفق شر

115دبلومشورش41201اربيلذكرهاورى نجم الدين سعيد261311

116دبلومشورش41201اربيلذكرمحمد جالل علي129268

يف ابراهيم261182 117دبلومشورش41201اربيلذكربختيار شر

118دبلومشورش41201اربيلذكرسلمان حمد برايم129756

ان محمود عثمان129204 119دبلومشورش41201اربيلذكركامير



زاد اكرم داود561406 120دبلومشورش41201اربيلذكرشير

121دبلومشورش41201اربيلذكرسامان صابر عمر366641

122دبلومشورش41201اربيلذكرهادي سعدي عمر161338

123دبلومشورش41201اربيلذكرمخلص ابراهيم مصطقر260951

124دبلومشورش41201اربيلذكرقةنديل سواره بابكر161354

125دبلومشورش41201اربيلذكرئاران محمد اسماعيل128364

126إعداديةشورش41201اربيلذكرامير طيب صالح251382

127إعداديةشورش41201اربيلذكرعبدالخالق عبدهللا محمد251385

128إعداديةشورش41201اربيلذكرشدار كريم خضر251419

129إعداديةشورش41201اربيلذكرسامان ابوبكر حويز250801

130إعداديةشورش41201اربيلذكرشهنك شيخل تمر549662

ر366821 131إعداديةشورش41201اربيلذكرجمال اسعد حسير

132إعداديةشورش41201اربيلذكرنهرو فاضل محمد251397

133إعداديةشورش41201اربيلذكردلدار محمد صابر251371

134إعداديةشورش41201اربيلذكربشدار شدار كريم251418

135إعداديةشورش41201اربيلذكركوفار هزار قادر251423

136إعداديةشورش41201اربيلذكرشدار عبدالقادر مجيد549655

137إعداديةشورش41201اربيلذكرريباز جبار شورو129477

138إعداديةشورش41201اربيلذكرغازي سليم محمد250858

139إعداديةشورش41201اربيلذكرريكان جبار شورو251390

140إعداديةشورش41201اربيلذكرروزيار خالد محمد486664

1ماجستيرشورش41201اربيلذكرريبه ند اسماعيل احمد363885

2بكالوريوسشورش41201اربيلذكرفيصل فاخر اسماعيل261227

3بكالوريوسشورش41201اربيلذكرلقمان مولود عبابكر250743

4بكالوريوسشورش41201اربيلذكريوسف صالح عزيز251392

 علي251377
ر 5بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمد حسير

6بكالوريوسشورش41201اربيلذكرسةركةوت شيخة ابراهيم129666

7بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهيور نجاة خضر486785

8بكالوريوسشورش41201اربيلذكرفرزةند فيصل عبدهللا260689

9بكالوريوسشورش41201اربيلذكركوران هزار قادر486630

10بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهيمن محمد عزيز251406

11بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد محمد بكر129568

12بكالوريوسشورش41201اربيلذكرعلي نوزاد علي129737

13بكالوريوسشورش41201اربيلذكرريناس جليل صالح550104

14بكالوريوسشورش41201اربيلذكرابراهيم جاسم قاسم367285

15بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهةريم عزت مصطقر129503

16بكالوريوسشورش41201اربيلذكرريدوان رمزي اسماعيل260005

17بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهوكر شدار علي261127

ي محمد خورشيد367556
18بكالوريوسشورش41201اربيلذكراشب 

19بكالوريوسشورش41201اربيلذكرديار اسماعيل رسول128894

20بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد غازي طه251402

21بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد درسيم جواد486659

22بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد زانا عباس363651

23بكالوريوسشورش41201اربيلذكررشوان لقمان سيامند251356

24بكالوريوسشورش41201اربيلذكركاريز حسن معروف260887

ر251435 ي حمدامير 25بكالوريوسشورش41201اربيلذكرسوران كانب 



26بكالوريوسشورش41201اربيلذكربريار اسعد قادر261184

ي صالح365197 27بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمصطقر حاج 

يف عبدالكريم129131 28بكالوريوسشورش41201اربيلذكردلشير شر

29بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمد ادريس سعدهللا363087

30بكالوريوسشورش41201اربيلذكرابراهيم سيامند قادر129728

31بكالوريوسشورش41201اربيلذكرريباز ازاد عبدالصمد366665

32بكالوريوسشورش41201اربيلذكربةشدار محمود حمد366996

33بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهةردي عبدهللا عزيز259995

34بكالوريوسشورش41201اربيلذكرعلي كيالن رفيق363230

35بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد شاكر صادق251411

36بكالوريوسشورش41201اربيلذكرصفاء ساالر بالل261054

37بكالوريوسشورش41201اربيلذكرصفوان حسن احمد486618

ر محمد260279 38بكالوريوسشورش41201اربيلذكرعمر حسير

ر شالور جالل251425 39بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمبير

40بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهارون رشيد رسول367702

41بكالوريوسشورش41201اربيلذكرفرهنك عبدالقادر حمد366736

يف عبدالكريم129139 42بكالوريوسشورش41201اربيلذكربةشدار شر

43بكالوريوسشورش41201اربيلذكرتةنيا جالل حسن260356

44بكالوريوسشورش41201اربيلذكرريان زريان موس251428

ر عبدهللا549646 45بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمد كاكه امير

ر حمد366572 46بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد حسير

47بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد ازي زياد250704

ر حمد366582 48بكالوريوسشورش41201اربيلذكرعمر حسير

49بكالوريوسشورش41201اربيلذكرعلي برهان صديق261084

50بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهيمن مولود حسن363807

51بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهةنكاو هاوبةش مامند549564

52بكالوريوسشورش41201اربيلذكربلند عبدالجبار محمود260177

53بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمد عبدالواحد عزيز549627

54بكالوريوسشورش41201اربيلذكريوسف قادر عثمان261168

55بكالوريوسشورش41201اربيلذكرابراهيم احمد صالح251341

بال129749 56بكالوريوسشورش41201اربيلذكرره وه ند رزكار بير

ي367815 57بكالوريوسشورش41201اربيلذكرسعد سليمان حاج 

58بكالوريوسشورش41201اربيلذكربوتان محمد ميكائيل129310

59بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمد طه علي366860

60بكالوريوسشورش41201اربيلذكرشود عزيز خضر129675

61بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد هادي علي260375

62بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهةردى سلمان محمد260691

63بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمد صالح خضر367224

64بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمود نهاد اسماعيل128889

65بكالوريوسشورش41201اربيلذكركاوة يادكار عبدالرزاق260111

66بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد محسن اسماعيل251413

ي سليمان261152
67بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمود كيقر

68بكالوريوسشورش41201اربيلذكرئاسو مغديد عبدهللا363325

69بكالوريوسشورش41201اربيلذكرره نج دلزار جميل549650

70بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهيوا محمد عزيز128410

71بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهةلكورد شدار علي261121



72بكالوريوسشورش41201اربيلذكركةيالن غازي عالءالدين129877

73بكالوريوسشورش41201اربيلذكرماهر شاكر محمد129241

74بكالوريوسشورش41201اربيلذكرئةلوةند كاكةاحمد محمد261010

75بكالوريوسشورش41201اربيلذكركوفان كمال رزاق362982

76بكالوريوسشورش41201اربيلذكرهيوا عبدالحكيم ابراهيم363553

77بكالوريوسشورش41201اربيلذكربيكةرد صديق مجيد128483

78بكالوريوسشورش41201اربيلذكرزانا سالم علي486775

79بكالوريوسشورش41201اربيلذكراحمد عبدالجبار محمود260183

80بكالوريوسشورش41201اربيلذكركاوه محمد عزيز251400

81بكالوريوسشورش41201اربيلذكردلوفان صالح الدين حسن367738

82بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمد عزيز مح الدين486789

83بكالوريوسشورش41201اربيلذكرمحمود همزة خشو251160

84بكالوريوسشورش41201اربيلذكرجالل رسول مولود251417

85بكالوريوسشورش41201اربيلذكرعبدهللا كمال رزاق367298

86بكالوريوسشورش41201اربيلذكرريفان كمال اسماعيل367431

87دبلومشورش41201اربيلذكرعلي سعد محمد260137

88دبلومشورش41201اربيلذكرشاالو شهاب نادر129698

ر طه366850 89دبلومشورش41201اربيلذكرنةبةز ياسير

90دبلومشورش41201اربيلذكركوران فرهاد قادر549581

91دبلومشورش41201اربيلذكرمحمد سعيد محمد486734

92دبلومشورش41201اربيلذكرعبدهللا طه اسعد486627

93دبلومشورش41201اربيلذكرئازا خورشيد اغا260261

94دبلومشورش41201اربيلذكرعبدالوهاب فخري احمد366913

95دبلومشورش41201اربيلذكرازاد جوهر مصطقر250956

96دبلومشورش41201اربيلذكرساهر صباح علي363568

97دبلومشورش41201اربيلذكرزانا عبدالرزاق عبدالقادر549634

98دبلومشورش41201اربيلذكريوسف طيب صالح251446

99دبلومشورش41201اربيلذكرهادي لقمان حسن367791

100دبلومشورش41201اربيلذكرحسام الدين احمد عزيز261048

وان عبدهللا367687 101دبلومشورش41201اربيلذكركاروان سير

102دبلومشورش41201اربيلذكرروز يادكار عبدالرزاق260121

103دبلومشورش41201اربيلذكرفةرمان طيب صالح129123

104دبلومشورش41201اربيلذكروزير طيب صالح251389

105دبلومشورش41201اربيلذكركاوة علي شيخ129704

106دبلومشورش41201اربيلذكرمحمد اومر فرخ129685

107دبلومشورش41201اربيلذكرمظفر اكرم عبدالكريم260347

108دبلومشورش41201اربيلذكرسوران عبدالخالق انور251396

109دبلومشورش41201اربيلذكرمحمد شاكر احمد367153

110دبلومشورش41201اربيلذكرسيبور جاسم محمد260268

111دبلومشورش41201اربيلذكرمحمد رزكار رحمان363013

112دبلومشورش41201اربيلذكرهاوسةر هةزار محمد367565

ر حسن362887 113دبلومشورش41201اربيلذكريحبر شاهير

114دبلومشورش41201اربيلذكرفهىم احمد خدر128850

115دبلومشورش41201اربيلذكرخالد كريم محمد161391

116دبلومشورش41201اربيلذكرهوكر سامي صابر260675

117دبلومشورش41201اربيلذكربريز رزاق عبدهللا486639



يف عبدالكريم128647 118دبلومشورش41201اربيلذكرهاوكار شر

119دبلومشورش41201اربيلذكرعدنان ابراهيم احمد367412

120دبلومشورش41201اربيلذكرعلي عثمان حسن367204

ر260071 121دبلومشورش41201اربيلذكردوسب  عبدهللا حسير

122دبلومشورش41201اربيلذكرجهاد احمد خضر129812

123دبلومشورش41201اربيلذكركوشةت جوهر عوال129724

ر شيخه260398 124دبلومشورش41201اربيلذكرمحسن تحسير

125دبلومشورش41201اربيلذكرمصطقر جبار اسعد250867

126دبلومشورش41201اربيلذكراحمد نجاة قادر260094

127دبلومشورش41201اربيلذكرمحمد شدار جالل260151

128دبلومشورش41201اربيلذكرهادى ابراهيم احمد367835

ر مصطقر549574 129دبلومشورش41201اربيلذكرراويز سفير

130دبلومشورش41201اربيلذكرالفان صالح الدين حسن367731

131إعداديةشورش41201اربيلذكريادكار فتاح طه251375

132إعداديةشورش41201اربيلذكررةهةند كاكةاحمد محمد261039

133إعداديةشورش41201اربيلذكرسالم فارس حمد363332

134إعداديةشورش41201اربيلذكراحمد لقمان كريم250885

135إعداديةشورش41201اربيلذكرهرمان ابوزيد وسمان363338

136إعداديةشورش41201اربيلذكرزانا لطيف عبدالمجيد129563

137إعداديةشورش41201اربيلذكرتوانا عثمان عبدهللا260941

138إعداديةشورش41201اربيلذكردلوفان شهنك عبدالكريم161381

139إعداديةشورش41201اربيلذكراحمد ئارى سليمان251190

ي محمد251149
140إعداديةشورش41201اربيلذكرقهرمان عبدالغبر

يف عبدالكريم128721 141إعداديةشورش41201اربيلذكرزيار شر

142إعداديةشورش41201اربيلذكربيوار ديار عبدهللا363489

143إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد شدار هاشم363435

144إعداديةشورش41201اربيلذكراسماعيل فاخر ابراهيم366705

145إعداديةشورش41201اربيلذكرشمند صابر فاريق486787

146إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد سعدي احمد486615

ر عبدهللا549644 147إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمود كاكه امير

148إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد طاهر توفيق363503

149إعداديةشورش41201اربيلذكرنزار يوسف محمد251407

150إعداديةشورش41201اربيلذكرسامناك صباح واحد129690

151إعداديةشورش41201اربيلذكرحسن فارس حسن251384

152إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد زياد اسماعيل162390

153إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد شهاب نادر161433

154إعداديةشورش41201اربيلذكراحمد عمر حسن486742

155إعداديةشورش41201اربيلذكراسماعيل كمال جوهر486656

156إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد خالد محمد260288

157إعداديةشورش41201اربيلذكرئاكو عادل اسماعيل250715

زاد علي486681 158إعداديةشورش41201اربيلذكرزانيار شير

ر بابةشيخ363214 ر ياسير 159إعداديةشورش41201اربيلذكرتحسير

160إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد قادر صالح366606

161إعداديةشورش41201اربيلذكرمصطقر أكو جمال251155

162إعداديةشورش41201اربيلذكرفاروق توفيق حسن129276

ان برايم367479 163إعداديةشورش41201اربيلذكرفرياد زمير



164إعداديةشورش41201اربيلذكرفاالن علي حمه صالح250756

165إعداديةشورش41201اربيلذكرناوخوش عبدالخالق انور251395

166إعداديةشورش41201اربيلذكرعلي هونه ر ضياءالدين261290

167إعداديةشورش41201اربيلذكراحمد جبار حسن161395

168إعداديةشورش41201اربيلذكرنزار بايز صالح363816

169إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد فارس حسن129253

170إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد مخلص اسماعيل367192

171إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد معروف مالعوال250850

172إعداديةشورش41201اربيلذكرصفا شدار محمد251239

173إعداديةشورش41201اربيلذكرعمادالدين احمد عزيز251186

ر بابةشيخ367206 174إعداديةشورش41201اربيلذكرابراهيم ياسير

175إعداديةشورش41201اربيلذكرايمن خالد عبدهللا251195

176إعداديةشورش41201اربيلذكركاروان ارسالن كريم260660

177إعداديةشورش41201اربيلذكركاروان قادر حمد260388

178إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد هونةر ضياءالدين261192

179إعداديةشورش41201اربيلذكرمحمد فيصل عبدهللا363473

180إعداديةشورش41201اربيلذكراسامة فاخر اسكندر161344

181بكالوريوسشورش41201اربيلذكرشدار محمد حسن260663

182بكالوريوسشورش41201اربيلذكرباز محمد بكر251339

183بكالوريوسشورش41201اربيلذكركمال رزاق سليمان366796

184إعداديةشورش41201اربيلذكرسيف الدين صابر محمد251439

ر129671 185إعداديةشورش41201اربيلذكرناظم فيصل ياسير

186إعداديةشورش41201اربيلذكرصباح صابر محمد261245

187إعداديةشورش41201اربيلذكرعبدالرحمن سعيد فتاح486663

1ماجستيرشورش41201اربيلأنبىشايةن رشيد ابوبكر129574

2بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشيالن كنجو احمد367721

وز محمد عزيز129490 3بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبير

4بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىالهام عبدالحميد عبدالرحمن129243

5بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىخوناو خضر قادر549589

6بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىثروت خالد رسول367646

7بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشادمان عيىس قادر129375

8بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشةيدا كيقر عبدالرحمن486779

9بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشادية عبدهللا كاكول367063

10بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىفيان جالل مصطقر486653

ر صابر251361 11بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىريكان محمدامير

12بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشيماء ابراهيم محمد161437

ي قادر367110
13بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىنهاد عثمان فق 

ر صابر128752 14بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىساكار محمدامير

15بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسارة خشو محمد549594

16بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبةيان صابر سليمان129217

17بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشهال كنعان عزيز549567

18بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىدنيا مولود محمد251157

19بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىاوارا عبدهللا شهاب251414

ي عمر367499 يفان حاج  20بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبير

ر مصطقر128434 ة ياسير 21بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسمير

22بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبيار عبدالجبار محمود260738



ديالن دالور علي367572
23بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

24بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىروخسار اسعد احمد486625

25بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىالهام ابوبكر خدر129510

26بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىنسار عبدالخالق سعيد129209

27بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىريزين عزيز خليل129168

ر129402 ي عمر حمدامير
28بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىاشب 

 علي260143
ر 29بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىترزة حسير

30بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبةيمان خالد محمد260030

31بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىخونجة سعيد نوري260019

ر260296 32بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىغريبة فاخر حسير

33بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشنو مصطقر عوال260051

34بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىافان سليمان عمر366671

35بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشةوين حيدر مصطقر251346

36بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشاديه احمد عزيز128463

ر كريم محمد367349 37بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىدلفير

38بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسنور سلمان حمد250855

زاد فرحان129213 39بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىئه ريفان شير

40دبلومشورش41201اربيلأنبىحياة عبدهللا محمد251387

41دبلومشورش41201اربيلأنبىتريفة احمد خضر251449

42دبلومشورش41201اربيلأنبىدلنيا ابراهيم احمد260243

ر128476 43دبلومشورش41201اربيلأنبىصلحية جعفر حسير

44دبلومشورش41201اربيلأنبىبةهار محمدطه عبدهللا129193

45دبلومشورش41201اربيلأنبىاسمهان حميد محمد129245

46دبلومشورش41201اربيلأنبىسوزان بكر خضر251336

47دبلومشورش41201اربيلأنبىسانا وشيار صالح129382

48دبلومشورش41201اربيلأنبىماهرة عبدالمجيد احمد129789

49دبلومشورش41201اربيلأنبىفراز عثمان احمد367052

ر129095 ي حمدامير 50دبلومشورش41201اربيلأنبىكه زةنك ناج 

51دبلومشورش41201اربيلأنبىكوثر جعفر رشيد251355

ر260667 52دبلومشورش41201اربيلأنبىشيماء يوسف محمدامير

ر260717 53دبلومشورش41201اربيلأنبىفائزة رحمان حمدامير

54دبلومشورش41201اربيلأنبىسندس ابوبكر خدر129466

55دبلومشورش41201اربيلأنبىميديا قادر نادر251394

ر عبدهللا سوار260684 56دبلومشورش41201اربيلأنبىنازةنير

57دبلومشورش41201اربيلأنبىده رسيم عبدهللا حمد549624

58دبلومشورش41201اربيلأنبىنارين طاهر قسيم366597

ر129293 59دبلومشورش41201اربيلأنبىسوزان خالد محمدامير

60دبلومشورش41201اربيلأنبىشيالن عزيز كريم128387

61دبلومشورش41201اربيلأنبىبةيمان عبدهللا كريم367809

62دبلومشورش41201اربيلأنبىبفرين عبدالرحمان عمر251263

63دبلومشورش41201اربيلأنبىخالدة احمد عزيز128846

64دبلومشورش41201اربيلأنبىالنة عبدالواحد قادر367168

65دبلومشورش41201اربيلأنبىبيمان انور طه260013

خه بات جالل علي366611
66دبلومشورش41201اربيلأنبى

67دبلومشورش41201اربيلأنبىفاطمه صباح يونس367776

ريزان كريم خان علي129145
68دبلومشورش41201اربيلأنبى



69دبلومشورش41201اربيلأنبىبةيمان صالح نوري251352

70دبلومشورش41201اربيلأنبىهةنار عبدهللا حسن129198

71دبلومشورش41201اربيلأنبىمريم جالل عزيز129388

ر سعيد مولود251368 72دبلومشورش41201اربيلأنبىنازنير

73دبلومشورش41201اربيلأنبىايناس حكيم داود251374

74دبلومشورش41201اربيلأنبىليالن فؤاد عبدالرحمن549607

از حسن محمود367080 75دبلومشورش41201اربيلأنبىشير

ر549578 76دبلومشورش41201اربيلأنبىزيان عبدالقادر محمدامير

77دبلومشورش41201اربيلأنبىشهريه صابر محمد549573

ر روستم عمر363841 78دبلومشورش41201اربيلأنبىشةهير

ر250924 79دبلومشورش41201اربيلأنبىكةنار كمال حسير

80دبلومشورش41201اربيلأنبىنوال عمر اسماعيل486738

81دبلومشورش41201اربيلأنبىنةشميل صالح الدين كريم129473

82دبلومشورش41201اربيلأنبىبنار جالل محمد367240

83دبلومشورش41201اربيلأنبىلينا طيب صالح260101

84دبلومشورش41201اربيلأنبىفريدة احمد عزيز260863

85دبلومشورش41201اربيلأنبىكه ردون ازاد محمدصالح549554

86دبلومشورش41201اربيلأنبىسلىم احمد عزيز260854

87دبلومشورش41201اربيلأنبىئاسكه محسن احمد363048

88دبلومشورش41201اربيلأنبىاشاء حكمت داود549604

89إعداديةشورش41201اربيلأنبىشكريه ابراهيم خضر486781

ة عبدهللا رشيد486686 90إعداديةشورش41201اربيلأنبىمنير

91إعداديةشورش41201اربيلأنبىبفرين نزهت واحد251216

ر261148 92إعداديةشورش41201اربيلأنبىاواز محمد محمدامير

93إعداديةشورش41201اربيلأنبىعدالة محمدمصطقر صالح250873

94إعداديةشورش41201اربيلأنبىزينب حمد رسول486632

95إعداديةشورش41201اربيلأنبىايفان رستم توفيق251422

96إعداديةشورش41201اربيلأنبىئاشنا يوسف حمد260837

97إعداديةشورش41201اربيلأنبىاواز احمد محمد251405

98إعداديةشورش41201اربيلأنبىتافكة عبدهللا عزيز128813

99إعداديةشورش41201اربيلأنبىابتسام واحد سعيد549651

100إعداديةشورش41201اربيلأنبىفيان يونس قادر251340

101إعداديةشورش41201اربيلأنبىفريدة جبار شورو251391

102إعداديةشورش41201اربيلأنبىميديا جرجيس محمود549620

103إعداديةشورش41201اربيلأنبىريزان جمال جاسم366691

104إعداديةشورش41201اربيلأنبىزينة حكمت سليمان129864

105إعداديةشورش41201اربيلأنبىجولية مصطقر حمد رسول251367

106إعداديةشورش41201اربيلأنبىمريم عزيز حمد251376

ر251358 107إعداديةشورش41201اربيلأنبىنجيبه عبدالرحمن حسير

سوزان صابر علي250963
108إعداديةشورش41201اربيلأنبى

ى رحمان حمد363590 1بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبير

ر شوان موس260699 2بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىئةفير

3بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشيماء سوار عزيز363427

4بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىباران زياد اسماعيل261065

5بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىطائفة احمد خضر129808

6بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشادية عثمان حسن129552



7بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىئاهةنك حيدر انور260130

8بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىايندة مريوان محسن363499

بال رسول367520 9بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىناسكة بير

10بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىمزدة ابراهيم قادر128881

11بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبخشندة مريوان محسن367453

12بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىئاوات عمر عزيز366870

13بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىماردين فائق قادر260273

14بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىايمان محسن احمد362972

15بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبيستان ازاد ظاهر367116

ر عبدهللا363932 16بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبيكةرد حسير

17بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىديالن لقمان عثمان128526

18بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبة فرين نجاة صديق251442

ر كمال رزاق366779 19بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىره نكير

20بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبةيام اسماعيل حسن365252

21بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىايمان عباس عبدالرحمن367377

22بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىداستان عزت مصطقر129484

ه فاخر ابراهيم260871 23بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىزةنير

24بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىكلثوم ناظر احمد363826

25بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبيمان اسعد عبدالرحمن260628

ر367196 26بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشنه محمد محمدامير

27بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىنور دلشاد هاشم251143

28بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشيدا نجم مولود251393

29بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسوز مزن جميل260314

30بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىجنار فاضل محمد129522

31بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىاشاء كانب  عبدهللا365183

32بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسةيران زياد اسماعيل261058

33بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىزيالن صالح الدين حسن363900

34بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىخديجة نجاة خضر366815

35بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىالنة رؤوف طاهر261132

36بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبيمان حامد عبدهللا363633

37بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىزينة خالد محمود367137

38بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىدلوفان زريان موس251430

39بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىايفان نوزاد عزت260915

ر ابراهيم قادر128874 40بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشةهير

ر حسن مامند486751 41بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشةرمير

ي251404 از جالل كانب  شير
42بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

43بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىنازناز فارس عبدالجبار363620

44بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشهالء صديق مجيد251347

45بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىارام اسماعيل حسن365239

46بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسوسن عبدالصمد محمد251359

ر نجاة قادر486675 47بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىنازه نير

48بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىديالن فرهاد قادر549585

ر طه367369 49بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبةهار ياسير

50بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىنورا اسماعيل محمد261023

51بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىفريشتة كيالن رفيق363220

52بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىريزان جالل حمد261099



وان شوكت128356 53بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىزينب سير

54بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشةوبو محمد رمضان363139

55بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىخولة امير عمر367589

56بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىزينة شوان موس260729

57بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىمروة محمد سليم128398

58بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشهله محمد عمر261173

59بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشيماء صديق مجيد260963

60بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبيالن حميد سمايل260645

61بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىقمر كريم خان توفيق261088

62بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىاويزة دلير وسمان367386

ي260216 ايمان علي حاج 
63بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

64بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشة يدا شاكر صادق251410

65بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىايالف خالد محمد486679

66بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشيماء سليم رسول365270

67بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشوين محسن محمد260909

68بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبيانو امانج غازي260188

69بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىنازدار ابراهيم حسن379280

ي قادر251426 ي كانب 
70بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىاشب 

كز غازي طه251403 71بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىنير

72بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىئاشنا مامند حسن549643

كز عبدهللا قادر367485 73بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىنير

زاد اسماعيل251424 74بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشوخان شير

75بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىكةزةنك حيدر انور486666

ر عثمان250896 76بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىهةورس حمدامير

ر ابوبكر صابر486670 77بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىكشبير

78بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىاسيا فيصل حمد129679

ا كمال رزاق366788 ر 79بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىهير

ي260209 االء علي حاج 
80بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

81بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبه يفان يونس صالح362957

خالت كامران علي251383
82بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

درخشان كريم خان علي129155
83بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

84بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىاريان عبدهللا احمد366908

85بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسارا شدار محمد261210

ي261092 شه ونم علي حاج 
86بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

87بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىدالية سيف الدين سليمان129638

88بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىاسماء كمال عثمان251408

89بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىهةورين ابوبكر صابر363390

90بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىزبيده قادر مجيد363346

91بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىايالف عبدالخالق صابر366648

92بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىكزنك عبدهللا قادر259554

93بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسناريا عصام محسن129451

94بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىجوان سالم ابراهيم260955

95بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىفرميسك رحمان حمد363580

96بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىديالن عبدهللا محمود363518

ايمان دالور علي363608
97بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

ر251415  محمدامير
98بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبروين مصطقر



99بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىمزدة هاشم قادر128542

100بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبةيان سعدي صابر549622

ر احمد129422 101بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىجوان حسير

ر عثمان363416 ر حمدامير 102بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىهيلير

103بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىزينب رزكار رحمان363025

104بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبنار محسن طاهر549648

105بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىئارين عبدالحكيم ابراهيم367343

106بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشوه نجاة صديق251401

107بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىريان محي الدين سعيد260896

108بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسوما شدار محمد261216

109بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبيام عبدالرزاق مصطقر363942

مريم رعد علي549595
110بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

111بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشةبول ابراهيم قادر251363

112بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىديالن صالحالدين حسن363910

113بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشهلة فيصل بابكر129755

114بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىزينب شوان موس260720

115بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىهاجرة عزالدين شمسالدين251373

116بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىلنجة دلير سعيد251337

ر فاخر عمر367445 117بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىكةزبير

118بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىنهاد حتم حسن363919

ين ستار مصطقر251433 119بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشير

120بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىريزين محسن بكر260024

121بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىهةتاو صابر اسماعيل128341

122بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىامينة عبدالخالق هيواز251349

123بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىفهيمة ناظر احمد367604

بة يمان كمال عالي367161
124بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

ر لقمان ابراهيم260934 125بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشةهير

ي حمد129164 هةتاو نب 
126بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

127بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىحبيبة مامند وسو251421

128بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىليوزة كاكةاحمد محمد363072

مريم صباح علي363367
129بكالوريوسشورش41201اربيلأنبى

130بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىريان جمال اسعد363040

131بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىماردين محسن بكر259989

132بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىالفان بشتيوان عثمان251399

133بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىجهان اكرم عوال251380

134بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىايمان جبار اسماعيل367265

135بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىديالن لقمان حمد261003

136بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسهههند كمال عبداللرحمن128560

137بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىجراخان شاكر احمد486745

138بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىكنار شدار كريم251420

139بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبناز فاخر اسماعيل260733

ر365228 140بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىمينا انور حمدامير

141بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشيماء حميد سمايل260769

142بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىشةيدا جوهر عوال129715

143بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىاسيا سعدهللا مصطقر363176

144بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىزينب نجاة خضر363000



145بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبةناز سام عبدهللا486641

ر سعدهللا مصطقر363187 146بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىهيلير

ر سيامند قادر129431 147بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىافير

148بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىيادكار محمد حسن251247

149بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىبفرين محسن محمد260412

150بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىدلنيا نجيب عبدهللا486683

151بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسيودا سمعان سيف الدين367587

152بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسيالن مامند حسن260707

153بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىزينب سعدهللا مصطقر363202

154بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىفاطمة وحيد عبدالرحمن367753

155بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىديالن مولود محمد367365

ي هفال علي367693
156بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىئاشب 

157دبلومشورش41201اربيلأنبىفريشتة اسماعيل محمد260194

ر خضر367027 158دبلومشورش41201اربيلأنبىبة يام ياسير

159دبلومشورش41201اربيلأنبىنارين عبدهللا مصطقر549591

160دبلومشورش41201اربيلأنبىساهرة طيب صالح251388

بال251366 161دبلومشورش41201اربيلأنبىسلوى مغديد بير

162دبلومشورش41201اربيلأنبىاسيا وليد كريم261080

 احمد علي549598
ر 163دبلومشورش41201اربيلأنبىدلفير

164دبلومشورش41201اربيلأنبىدلخواز عبدهللا محمود367582

165دبلومشورش41201اربيلأنبىحمديه فيصل حمد367800

و عمر عزيز366885 166دبلومشورش41201اربيلأنبىهير

167دبلومشورش41201اربيلأنبىفيان سام صابر549590

168دبلومشورش41201اربيلأنبىكوالن ارشد صالح128504

بال رسول367104 169دبلومشورش41201اربيلأنبىروزكار بير

170دبلومشورش41201اربيلأنبىنعيمة ناظر احمد367612

171دبلومشورش41201اربيلأنبىجنار كمال اسماعيل251436

172دبلومشورش41201اربيلأنبىايمان ازاد عبدالصمد366686

173دبلومشورش41201اربيلأنبىشةوبو مغديد ابابكر367511

174دبلومشورش41201اربيلأنبىروزان رزكار حسن261109

175دبلومشورش41201اربيلأنبىهيدى مجيد احمد367658

176دبلومشورش41201اربيلأنبىزيليا به هزاد عبدالقادر260075

177دبلومشورش41201اربيلأنبىديالن ابراهيم حكيم260230

178دبلومشورش41201اربيلأنبىبيان سام عبدهللا486636

179دبلومشورش41201اربيلأنبىخديجة ابراهيم عمر367402

180دبلومشورش41201اربيلأنبىكوثر جبار شورو128836

181دبلومشورش41201اربيلأنبىباال عبدهللا صالح260251

182دبلومشورش41201اربيلأنبىهيبة صباح عبدهللا129517

183دبلومشورش41201اربيلأنبىهندية خالد صابر260847

184دبلومشورش41201اربيلأنبىشوه حسن ابراهيم129161

185دبلومشورش41201اربيلأنبىايمان حميد سمايل260753

ر367533 186دبلومشورش41201اربيلأنبىئةزين عزيز حسير

187دبلومشورش41201اربيلأنبىبةيمان جبار يونس260379

188دبلومشورش41201اربيلأنبىشيالن سعدي عمر251369

189دبلومشورش41201اربيلأنبىساكار حسن حمد129619

190دبلومشورش41201اربيلأنبىزينب ناظم نعمت367595



191دبلومشورش41201اربيلأنبىديالن رزكار انور260842

192دبلومشورش41201اربيلأنبىسميه ابراهيم احمد250976

193دبلومشورش41201اربيلأنبىشاهان شاكر خدر549629

194دبلومشورش41201اربيلأنبىئاوات عبدالرحمن محمود261162

195دبلومشورش41201اربيلأنبىرازان بشتوان عثمان129444

196دبلومشورش41201اربيلأنبىشةونم اسماعيل احمد367775

197دبلومشورش41201اربيلأنبىايمان سعيد احمد128490

ر عمر عزيز366881 198دبلومشورش41201اربيلأنبىهيلير

199دبلومشورش41201اربيلأنبىاشاء يوسف اسماعيل367212

200دبلومشورش41201اربيلأنبىنازدار محمد بابةشيخ260981

201دبلومشورش41201اربيلأنبىاسماء ابراهيم احمد250969

كز جاسم حمد363059 202دبلومشورش41201اربيلأنبىنير

203دبلومشورش41201اربيلأنبىجراخان صباح احمد365159

204دبلومشورش41201اربيلأنبىريزان محمد بابةشيخ260997

205دبلومشورش41201اربيلأنبىتافكه شدار هاشم367318

ر129414 206دبلومشورش41201اربيلأنبىتارا ايوب حسير

207دبلومشورش41201اربيلأنبىاشاء امير عمر367230

ر محمد حسن251412 208دبلومشورش41201اربيلأنبىافير

كز محمد طاهر363313 209دبلومشورش41201اربيلأنبىنير

210دبلومشورش41201اربيلأنبىساكار بهرام محمد363238

211دبلومشورش41201اربيلأنبىزاكان وسمان جوكل367767

ى صالحالدين قادر365258 212دبلومشورش41201اربيلأنبىبشر

213دبلومشورش41201اربيلأنبىفينك قاسم واحد250905

وان محمد261016 214دبلومشورش41201اربيلأنبىفاطمه شير

ر128518 215دبلومشورش41201اربيلأنبىزينب اسعد محمدامير

216دبلومشورش41201اربيلأنبىمزدة جوهر عوال129719

ر عبدالقادر حمد366712 217دبلومشورش41201اربيلأنبىافير

218دبلومشورش41201اربيلأنبىبةناز سليمان شيخة251229

219دبلومشورش41201اربيلأنبىفينك عبدالمطلب طاهر367128

220دبلومشورش41201اربيلأنبىاالء نجم الدين سعيد261117

ر كريم558926 221دبلومشورش41201اربيلأنبىبيكةرد محمدامير

222دبلومشورش41201اربيلأنبىريزين فارس عبدالجبار367357

223دبلومشورش41201اربيلأنبىاوات سلمان محمد260695

عاج عمر260351 224دبلومشورش41201اربيلأنبىكةزال مير

225دبلومشورش41201اربيلأنبىخوناو صالح اسماعيل367310

226دبلومشورش41201اربيلأنبىمزدة ابراهيم احمد367824

227دبلومشورش41201اربيلأنبىدلباك عبدهللا محمود367427

ر عثمان363849 228دبلومشورش41201اربيلأنبىهه وار حمدامير

شيالن شهاب علي85849
229دبلومشورش41201اربيلأنبى

230دبلومشورش41201اربيلأنبىمدينة رسول عبدهللا128864

231دبلومشورش41201اربيلأنبىخةندة جوهر عوال129631

232دبلومشورش41201اربيلأنبىاالء قهرمان رشيد129626

233دبلومشورش41201اربيلأنبىئاالن عبدالقادر مجيد251147

234دبلومشورش41201اربيلأنبىفيان اسماعيل صالح128734

235إعداديةشورش41201اربيلأنبىاسيا كمال ابراهيم129770

236إعداديةشورش41201اربيلأنبىشنو نوزاد نادر486783



ر خضر367037 237إعداديةشورش41201اربيلأنبىايمان ياسير

238إعداديةشورش41201اربيلأنبىسيىم ازاد فاروق161424

239إعداديةشورش41201اربيلأنبىشةوجرا بالل مظفر251164

240إعداديةشورش41201اربيلأنبىبانة شدار محمد161412

241إعداديةشورش41201اربيلأنبىسيما طه رسول128416

ة سوار128824 242إعداديةشورش41201اربيلأنبىشيالن عباس شير

عاج عمر261140 243إعداديةشورش41201اربيلأنبىناجيه مير

244إعداديةشورش41201اربيلأنبىريان محمد عبدالواحد161389

245إعداديةشورش41201اربيلأنبىبةريزاد عبدهللا عمر260057

ي سيودين حةلي161406
246إعداديةشورش41201اربيلأنبىهيقر

247إعداديةشورش41201اربيلأنبىدانية عدنان اسماعيل486672

ر طه129149 248إعداديةشورش41201اربيلأنبىسيفان ياسير

249إعداديةشورش41201اربيلأنبىزه يتون عبدهللا عمر260880

ر محمد كريم260901 250إعداديةشورش41201اربيلأنبىهيلير

251إعداديةشورش41201اربيلأنبىديالن ابراهيم مهدي260322

ر363783 ر عزيز حسير 252إعداديةشورش41201اربيلأنبىهيفير

253إعداديةشورش41201اربيلأنبىكويستان طارق فائق251416

254إعداديةشورش41201اربيلأنبىئاالن مغديد عبدالرحمن363066

ر251438 وان تحسير 255إعداديةشورش41201اربيلأنبىسارا سير

ي خورشيد اغا260976
256إعداديةشورش41201اربيلأنبىئاشب 

257إعداديةشورش41201اربيلأنبىاسماء محمد عبدهللا260406

258إعداديةشورش41201اربيلأنبىبانة كمال كريم260173

259إعداديةشورش41201اربيلأنبىسازان سام صابر367544

260إعداديةشورش41201اربيلأنبىهاله هاشم قادر251153

ر جميل محمد260969 261إعداديةشورش41201اربيلأنبىدلفير

ه سوار128831 262إعداديةشورش41201اربيلأنبىشاديه عباس شير

263إعداديةشورش41201اربيلأنبىلىم عبدالستار خضر251220

264إعداديةشورش41201اربيلأنبىسلوى نوزاد عبدالرحمن251254

ر251224 265إعداديةشورش41201اربيلأنبىفاطمة صديق ياسير

266إعداديةشورش41201اربيلأنبىنةوروز ارشد صالح128500

ر ديار غريب251441 267إعداديةشورش41201اربيلأنبىئالير

268إعداديةشورش41201اربيلأنبىبةهةشت رزاق عبدهللا486645

269إعداديةشورش41201اربيلأنبىسمية عبدالصمد محمد161444

270إعداديةشورش41201اربيلأنبىالفة لطيف عبدالمجيد251427

271إعداديةشورش41201اربيلأنبىسارا عصام محسن161432

272إعداديةشورش41201اربيلأنبىلونا مازن عبدالحميد129761

273إعداديةشورش41201اربيلأنبىدنيا غازي خضر363128

274إعداديةشورش41201اربيلأنبىخولة عبدالرحمن احمد251351

275إعداديةشورش41201اربيلأنبىليل عبدالخالق هيواز161335

276إعداديةشورش41201اربيلأنبىبرزين نجاة صديق250786

277إعداديةشورش41201اربيلأنبىدوين دلدار محمد129074

278إعداديةشورش41201اربيلأنبىفاديه سيف الدين سليمان161427

279إعداديةشورش41201اربيلأنبىسوسن عبدالخالق عبدالرحمن363152

280إعداديةشورش41201اربيلأنبىايمان فاخر ابراهيم367622

281إعداديةشورش41201اربيلأنبىاالء لقمان كريم250917

282إعداديةشورش41201اربيلأنبىنشين يوسف محمد251242



283إعداديةشورش41201اربيلأنبىاسماء نهاد اسماعيل251365

284إعداديةشورش41201اربيلأنبىفينك مصطقر احمد366892

285إعداديةشورش41201اربيلأنبىفانا فرهاد قادر251357

286إعداديةشورش41201اربيلأنبىايمان اسماعيل حمد549640

287إعداديةشورش41201اربيلأنبىالنة لطيف عبدالمجيد251354

288إعداديةشورش41201اربيلأنبىئةزين نجاة صديق161439

ر احمد عبدالرحمن250944 289إعداديةشورش41201اربيلأنبىهيلير

290إعداديةشورش41201اربيلأنبىزينب هونرمند محمد366761

291إعداديةشورش41201اربيلأنبىالنة يادكار عبدالرزاق261238

292ماجستيرشورش41201اربيلأنبىزيله جالل عبدالرحمن251169

293بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىجنار حتم حسن363862

294بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسوزان كريم محمود260703

ة ابراهيم عزيز260301 295بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىسمير

296بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىجيمن عبدالقادر حمد366724

297بكالوريوسشورش41201اربيلأنبىفخرية محمد مجيد367785

298دبلومشورش41201اربيلأنبىميديا حتم حسن367677

299دبلومشورش41201اربيلأنبىكوثر شفيع احمد250731

300إعداديةشورش41201اربيلأنبىتافكة كزو لشكري251182

301إعداديةشورش41201اربيلأنبىسيفه عبدهللا سعيد367333

زا فرج137675 ي و رابرين41202اربيلذكرابراهيم محمود مير
1ماجستيربرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرروزكار عبدالكريم عبدهللا372360
2ماجستيربرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراري عبدالرحمن رسول137874
3ماجستيربرايةن 

ر486849 ي و رابرين41202اربيلذكرابراهيم اسماعيل محمدامير
4دبلوم عاليبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعبدالرزاق عزالدين خدر372145
5بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكررسول احمد رسول137995
6بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرغازي عزيز ايوب549512
7بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراسكندر بابا صالح137671
8بكالوريوسبرايةن 

ي حسن258151
ر هيبر ي و رابرين41202اربيلذكرلزكير

9بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرقادر حسن عبدهللا137880
10بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرزانا كمال عبدالكريم137926
11بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرشمس الدين محمد مولود137783
12بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكردارا سيامند شيخة179202
13بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكروسام عبدالخالق عبدالكريم257899
14بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرشوان جوهر محمد258053
15بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرالوه ند رفيق طاهر150081
16بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرفرهاد حويز محمدصالح258602
17بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرالوةند كمال احمدمدحث137659
18بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرسامي عمر مصطقر372409
19بكالوريوسبرايةن 

ر137734 ي و رابرين41202اربيلذكركامران كريم حسير
20بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرنوزاد احمد عبدهللا162517
21بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعبدهللا عبدالقادر طه257974
22بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرجرجيس يوسف عزيز258051
23بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرسةروك ناصح حمو162551
24بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكررزكار رحمان قادر258131
25بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمصطقر فاضل جمال162507
26بكالوريوسبرايةن 

وت486798 ي و رابرين41202اربيلذكريادكار قادر بير
27بكالوريوسبرايةن 



ي و رابرين41202اربيلذكرئارام محمد مصطقر486900
28بكالوريوسبرايةن 

ي جالل372132
ي و رابرين41202اربيلذكرمؤيد غبر

29بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرنا ظم سليم مولود549545
30بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد جليل هيبر372229
31بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراحمد محمدتوفيق مدحت258640
32بكالوريوسبرايةن 

ف محمد137911 ي و رابرين41202اربيلذكرريبوار اشر
33بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرهلو عبدالحميد درويش372280
34بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرادم صابر صالح137938
35بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعمر زرار صابر146768
36بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرخالد احمد كاكو137922
37بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرن  باك لقمان مصطقر137890
38بكالوريوسبرايةن 

وان عمر رسول372395 ي و رابرين41202اربيلذكرسير
39بكالوريوسبرايةن 

ر372203 ي و رابرين41202اربيلذكرهاورى صالح حمدامير
40بكالوريوسبرايةن 

ي258373
وان عزيز فق  ي و رابرين41202اربيلذكرشير

41بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمصطقر حكمت بكر486885
42بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكربيخال رشاد عبدالكريم137694
43دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرباال شفيق ابراهيم137699
44دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرشاخوان شهاب نجيم137795
45دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرسعيد زانوير سعيد372172
46دبلومبرايةن 

ر137857 ي و رابرين41202اربيلذكربوتان صالح حسير
47دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراحمد حسن علي258146
48دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرانور خالد قادر147036
49دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرسالم صالح عثمان137727
50دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكررياض صدرالدين محمود162512
51دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعلي محمد سعيد137768
52دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكركاروان علي محمود258561
53دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرهاشم محمد باباسور372448
54دبلومبرايةن 

ر162549 زاد محمدامير ي و رابرين41202اربيلذكرريباز شير
55دبلومبرايةن 

ف محمد137907 ي و رابرين41202اربيلذكرديار اشر
56دبلومبرايةن 

ر مامل محمد259199 ي و رابرين41202اربيلذكرياسير
57دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراوميد عبدالغبر طه549538
58دبلومبرايةن 

ر137974 ي و رابرين41202اربيلذكرابراهيم انور حسير
59دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرسوران شهاب نجيم137752
60دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكروريا صالح عبدالرحمن137648
61دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرزانا حمة سعيد مجيد137850
62دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرفاروق عمر مولود372151
63دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرئاريان عبدالرحمن رسول137982
64دبلومبرايةن 

ر137770 ي و رابرين41202اربيلذكربةشدار كمال حمدامير
65دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرديار جميل رشيد162567
66دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرزيار اكرم حسن372370
67دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعبدهللا عزيز خالد137655
68دبلومبرايةن 

ر137861 ي و رابرين41202اربيلذكرفرست علي حمدامير
69دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرغفار مصطقر حمد258579
70دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد زرار ابراهيم372307
71دبلومبرايةن 

ر حمد احمد258384 ي و رابرين41202اربيلذكرامير
72إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكردلشاد محمدعيىس اسماعيل549534
73إعداديةبرايةن 



ي و رابرين41202اربيلذكرلقمان احمد جواد137749
74إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكركارزان شهاب نجيم147073
75إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرسمير علي معصوم148378
76إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعمر جواد عبدالرحمن372210
77إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرزرار قادر عزيز137881
78إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرفتحي معروف احمد149061
79إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرشمال احمد خليل162576
80إعداديةبرايةن 

ر عمر372444 ي و رابرين41202اربيلذكرهيمن ياسير
81إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرسامال توفيق محمدصالح137824
82إعداديةبرايةن 

ر137652 ي و رابرين41202اربيلذكرزياد عزيز حمدامير
83إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرهه فال عثمان عزيز137884
84إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرروستم سليمان محمد137732
85إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرنارص حسن حمد486876
86إعداديةبرايةن 

وان زرار قادر147699 ي و رابرين41202اربيلذكرسير
87إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراحمد نيازى حميد257983
88إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرزريان ريباز مصطقر372248
1بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراحمد فيصل عارف258024
2بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكردلخوش قادر احمد549484
3بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعلي زياد سعدى486914
4بكالوريوسبرايةن 

ر قادر372192 ي و رابرين41202اربيلذكرعمر محمدامير
5بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد زياد سعدي372204
6بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراحمد دلشاد محمد486870
7بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعبدهللا زياد عزيز549476
8بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكركوفان رشاد عبدهللا372269
9بكالوريوسبرايةن 

ر يوسف162557 ي و رابرين41202اربيلذكرفرهاد حمدامير
10بكالوريوسبرايةن 

ر374899 ي و رابرين41202اربيلذكرارام فاروق حسير
11بكالوريوسبرايةن 

ر363100 ي و رابرين41202اربيلذكريوسف محمد محمدامير
12بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرشاد عبدالسالم علي486916
13بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد اكرم عثمان549504
14بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد نوزاد كريم486884
15بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمصطقر ابراهيم اسماعيل486929
16بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد كمال محمد372252
17بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعبدهللا مؤيد برهان372227
18بكالوريوسبرايةن 

ر372188 ي و رابرين41202اربيلذكربريز عبدالستار محمدامير
19بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد زكريا عادل486856
20بكالوريوسبرايةن 

ي549493
ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد عبدهللا فق 

21بكالوريوسبرايةن 

ر257213 ي و رابرين41202اربيلذكراسماعيل قادر حسير
22بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرهيور ابوبكر كريم162569
23بكالوريوسبرايةن 

ر عبدالرحمن372136 ي و رابرين41202اربيلذكرعبدالرزاق محمدامير
24بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد مؤيد برهان372158
25بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكريوسف زكريا عادل486854
26بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكركارزان فؤاد صابر372309
27بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرتوانا عارف محمد372366
28بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرهاورى رفيق مجيد257996
29بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرابوبكر عثمان محمد549489
30بكالوريوسبرايةن 

ر مصطقر احمد259197 ي و رابرين41202اربيلذكربلير
31بكالوريوسبرايةن 



ي و رابرين41202اربيلذكرمؤيد كمال عوال258073
32بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد طاهر صالح549485
33بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرزانا زياد علي258184
34بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكركريكار يوسف حسن372179
35بكالوريوسبرايةن 

ر حمد258334 ي و رابرين41202اربيلذكرديدار امير
36بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد نجدت فاروق549518
37بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرديار خليل ابراهيم372377
38بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكربزار يوسف عثمان258285
39دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكربالل اسماعيل عمر549525
40دبلومبرايةن 

ر سليم مامند372340 ي و رابرين41202اربيلذكرهةلير
41دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرروزكار نزار هادي137927
42دبلومبرايةن 

ر372116 ر صابر حسير ي و رابرين41202اربيلذكرحسير
43دبلومبرايةن 

ر عزيز خالد258227 ي و رابرين41202اربيلذكرحسير
44دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرده رباز ازاد حمد486903
45دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراحمد محمد حسن258029
46دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد جميل جمال147748
47دبلومبرايةن 

ي549491
ي و رابرين41202اربيلذكراحمد عبدهللا فق 

48دبلومبرايةن 

ر372263 ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد كريم حسير
49دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرسوران ابوبكر انور549521
50دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد زانوير سعيد372140
51دبلومبرايةن 

ر صالح137978 ي و رابرين41202اربيلذكرابراهيم سفير
52دبلومبرايةن 

ي خليل137914 ي و رابرين41202اربيلذكرزانيار حاج 
53دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعبدالصمد حاج  محمود عمر258517
54دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعبدالرحمن نيازي غازي138000
55دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد طاهر حمد258506
56إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرسنكر ظاهر عمر137629
57إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمصطقر حاتم محمد549481
58إعداديةبرايةن 

وت محمد549475 ي و رابرين41202اربيلذكربروا بير
59إعداديةبرايةن 

ر372353 ي و رابرين41202اربيلذكررامان مريوان محمدامير
60إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكردلكه ش قادر احمد549511
61إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمد سوران شهاب137730
62إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراحمد عادل محمد372137
63إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرريبه ر ظاهر عبدالرحمن258103
64إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرمحمود محمد محمود374885
65إعداديةبرايةن 

وان كمال258000 ي و رابرين41202اربيلذكرزيار شير
66إعداديةبرايةن 

ر يوسف162563 ي و رابرين41202اربيلذكرارشد حمدامير
67إعداديةبرايةن 

ر قادر372193 ي و رابرين41202اربيلذكراحمد محمدامير
68إعداديةبرايةن 

ر عباس عثمان374904 ي و رابرين41202اربيلذكرريبير
69إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكركاروان جوهر صابر179162
70إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراحمد جودت جليل137942
71إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرشادي حميد صالح179265
72إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرزيار فؤاد صابر372315
73إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرهيمن رفيق مجيد257991
74إعداديةبرايةن 

ر طه259188 ي و رابرين41202اربيلذكراحمد ياسير
75إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراياد فرهاد حويز257238
76إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرزير اراس احمد372217
77إعداديةبرايةن 



ي و رابرين41202اربيلذكراحمد عبدالقادر ابراهيم150109
78إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرشور سوران عبدهللا179223
79إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكربةريز عبدالرزاق طلعت258299
80إعداديةبرايةن 

ائيل137998 ي و رابرين41202اربيلذكرعبدالعزيز هادي جي 
81إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكراحمد قهرمان رشيد161248
82إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرنياز كوشت كيقر147230
83إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكردانا فرهاد حويز258587
84إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرخيام انور قادر258082
85بكالوريوسبرايةن 

 همزه162541
ر
زاد عبدالرحمن صوف ي و رابرين41202اربيلذكرشير

86بكالوريوسبرايةن 

ر سليم486937 ي و رابرين41202اربيلذكربيشةوا محمدامير
87بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكردارا كمال محمد374912
88بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكرعلي سالم عبدهللا259212
89إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلذكروشيار صابر اسعد486889
90إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشيفان جوده جليل137941
1ماجستيربرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىثناء عبدعل ناج 486934
2بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىنازدار رضا اومر137943
3بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىهيقر فاروق جواد148677
4بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىساريان دلشاد سليمان258606
5بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىكفايت جعفر رشيد147926
6بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبرزين جعفر رشيد147829
7بكالوريوسبرايةن 

جيمن محمد علي372223
ي و رابرين41202اربيلأنبى

8بكالوريوسبرايةن 

ين كوردو محمد146726 ي و رابرين41202اربيلأنبىشير
9بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىناسكة عمر مولود372334
10بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىنمام كمال حسن372208
11بكالوريوسبرايةن 

ناهدة علي محمود137764
ي و رابرين41202اربيلأنبى

12بكالوريوسبرايةن 

ر بكر372412 ي و رابرين41202اربيلأنبىبيخال حسير
13بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىفيان محمد اسعد258493
14بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىكتان كمال حمدي137975
15بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىتافكة بابير رشيد137860
16بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىجوالر فيصل عارف258017
17بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىفينك حسن رسول137683
18بكالوريوسبرايةن 

فينك خليل محمدعلي162535
ي و رابرين41202اربيلأنبى

19بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبهار حمةنظيف فارس137677
20بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسوسن احمد عبدهللا372283
21بكالوريوسبرايةن 

يف سعيد137786 ي و رابرين41202اربيلأنبىسهام شر
22بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشه ونم كردو يونس374881
23بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاشاء دلشاد هاشم137692
24بكالوريوسبرايةن 

ر قادر259208 ي و رابرين41202اربيلأنبىاشنا محمدامير
25بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسهيبه حسن عثمان372389
26بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىئاواز بكر قادر372298
27بكالوريوسبرايةن 

جرا علي اصغر فيض هللا137813
ي و رابرين41202اربيلأنبى

28بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىريزين محمد خضر258429
29بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىتابان سليمان خدر137760
30بكالوريوسبرايةن 

ر صالح148810 ي و رابرين41202اربيلأنبىكوالن سفير
31بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبفرين نوري حمدعل549509
32دبلومبرايةن 

ر عثمان عبدهللا137970 ي و رابرين41202اربيلأنبىنازنير
33دبلومبرايةن 



 خطاب علي372219
ر ي و رابرين41202اربيلأنبىنازه نير

34دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسعاد عبدهللا نجم137992
35دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىساهرة هاشم حموش258275
36دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىهيفاء محمد عبدهللا257986
37دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاخالص جعفر رشيد137829
38دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىايفان حكمت سليمان258045
39دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبرشنك محمد طه137755
40دبلومبرايةن 

ر رسول137724 ي و رابرين41202اربيلأنبىشوة حسير
41دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسودا حيدر قادر137831
42دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىساكار جميل بايز137758
43دبلومبرايةن 

يف558803 ي و رابرين41202اربيلأنبىناهدة جليل شر
44دبلومبرايةن 

ة طه علي258178 امير
ي و رابرين41202اربيلأنبى

45دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىكوش رحمان طه137892
46دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبناز زانوير سعيد372142
47دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىكاريز بشتيوان هيبر137717
48دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىفائزه احمد جواد137894
49دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبه ناز روستم ابوبكر257354
50دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىجنار عزالدين خليل374901
51دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىلةنجه سعدي قادر137673
52دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىئاره زو محمد قادر148834
53دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاخالص احمد جواد147173
54دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبه فرين حسن خورشيد162531
55دبلومبرايةن 

به ناز علي مصطقر137774
ي و رابرين41202اربيلأنبى

56دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشيالن طارق مصطقر137804
57دبلومبرايةن 

ر سعيد258291 ي و رابرين41202اربيلأنبىمهناز حسير
58دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىريزان عبدهللا محمد372256
59دبلومبرايةن 

ان عزيز مصطقر137976 ر ي و رابرين41202اربيلأنبىكير
60إعداديةبرايةن 

ية حمد صادق137919 ي و رابرين41202اربيلأنبىخير
61إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسعاد سليمان مراد137946
62إعداديةبرايةن 

ر486894 ي و رابرين41202اربيلأنبىزيان عثمان حسير
63إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشيالن صابر سعيد137702
64إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبة ناز رحيم كرم258449
65إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاوات محمد مصطقر258006
66إعداديةبرايةن 

كو اسماعيل137808 ي و رابرين41202اربيلأنبىاريان شير
67إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاواز احمد مصطقر374914
68إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىديمن حسن اسود486877
69إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىنشين خضر حمد137902
70إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىنازدار جميل جرجيس137900
71إعداديةبرايةن 

نازناز علي مصطقر148886
ي و رابرين41202اربيلأنبى

72إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبيمان عبيد خضر486869
73إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىكنير كاكه احمد162560
74إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىندى محمد خالد486918
75إعداديةبرايةن 

تارا علي اصغر فيض هللا372224
ي و رابرين41202اربيلأنبى

76إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشيالن زرار قادر372319
77إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشادية صالح خارند137765
78إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىمروة مؤيد برهان372425
1ماجستيربرايةن 



ي و رابرين41202اربيلأنبىبه يام محمد خضر372325
2بكالوريوسبرايةن 

ر بكر258650 ي و رابرين41202اربيلأنبىزينب حسير
3بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاالء كاوه مولود257840
4بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىايمان زرار قادر372330
5بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىكوالن جالل محمد372235
6بكالوريوسبرايةن 

زاد عبدالرحمن162547 ي و رابرين41202اربيلأنبىزريان شير
7بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىزياوه اراس احمد150013
8بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىايفان جودت جليل137939
9بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىزيكاف عبدهللا رسول549537
10بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسوز عبدالمجيد عبدالرحمن372339
11بكالوريوسبرايةن 

ر372198 ي و رابرين41202اربيلأنبىبنار كمال حسير
12بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىدريا محمد رسول137848
13بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىزيتونه بكر محمد372301
14بكالوريوسبرايةن 

زاد عبدالرحمن137679 ي و رابرين41202اربيلأنبىكردستان شير
15بكالوريوسبرايةن 

كازين علي سالم258470
ي و رابرين41202اربيلأنبى

16بكالوريوسبرايةن 

ر374894 ي و رابرين41202اربيلأنبىشيدا محمد محمدامير
17بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشوخان بختيار عزيز374908
18بكالوريوسبرايةن 

ر374891 ي و رابرين41202اربيلأنبىسارا محمد محمدامير
19بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىزيتونة ازاد صديق550917
20بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىروزان محمد خضر137781
21بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشوخان عبدهللا قادر372240
22بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىساريز بدران جالل149023
23بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىخةنده جبار حسن137916
24بكالوريوسبرايةن 

ر372261 ي و رابرين41202اربيلأنبىيشى كريم حسير
25بكالوريوسبرايةن 

ر259218 ي و رابرين41202اربيلأنبىاالن نجمالدين ياسير
26بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىنةوين معاذ محمد372346
27بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاشاء ارسن همزة486896
28بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىخوزين بشتيوان عبدهللا162502
29بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشنة محمد صالح372130
30بكالوريوسبرايةن 

ر258631 ي و رابرين41202اربيلأنبىتابان احمد حسير
31بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىمزدة جبار حسن258122
32بكالوريوسبرايةن 

ين كامل عمر76507 ر ي و رابرين41202اربيلأنبىهير
33بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاالء مؤيد برهان372162
34بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىنارين احسان عثمان356413
35بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاشاء اسماعيل حسن372215
36بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىريزين محمد محمود374887
37بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبيمان اكرم عثمان258319
38بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىتةنيا محسن عبدالقادر128386
39بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىجورين نجدت فاروق549515
40بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسارا وشيار صابر486939
41بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاسيا جميل جليل258669
42بكالوريوسبرايةن 

ر صالح148770 ي و رابرين41202اربيلأنبىلوزان سفير
43بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىنيار معاذ محمد258172
44بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسارة احمد فق  رسول372168
45بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىروناس محمد خضر137690
46بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسةيران هادى طه137904
47بكالوريوسبرايةن 



ي و رابرين41202اربيلأنبىئاسكة عمر مولود372149
48بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىريان هيمن جاسم137987
49بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسارا فاضل صباح137744
50بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىهاوزين كامل عمر137980
51بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسانا دالوةر رؤوف549522
52بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىروناك حيدر صابر162504
53بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسارا برهان عمر258111
54بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىالنة سعدي قادر137674
55بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىنور نهاد ابراهيم549502
56بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىزالة اكرم حسن372375
57بكالوريوسبرايةن 

كز عزيز برايم374906 ي و رابرين41202اربيلأنبىنير
58بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىفينك حسيب عبدالرزاق258406
59بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىايات صابر صالح137936
60بكالوريوسبرايةن 

ر يابه137681 ي و رابرين41202اربيلأنبىفينك تحسير
61بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىجوان فيصل عارف372293
62بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىزينة رسول احمد549478
63بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىايمان وشيار صابر486891
64بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىالفان فؤاد صابر372311
65بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشهلة عزيز حمد179178
66بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىريان دلدار رضا137948
67بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىايمان محمد خضر137686
68بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىراز كوشت كيقر137877
69دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشيماء عبدهللا احمد372153
70دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىحواء شيخو شفيع258419
71دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبهار محمد برايم486860
72دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبناز نارص حسن486873
73دبلومبرايةن 

ي محمود عمر258617 ي و رابرين41202اربيلأنبىايمان حاج 
74دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىريان نيازي غازي137989
75دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىساكار جبار حسن137917
76دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاالء عدنان صابر549530
77دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسوسن عبدالواحد قادر486872
78دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىرازاو فؤاد احمد258484
79دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسناء محمد عبدالرزاق549506
80دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىالزة اسماعيل مصطقر549480
81دبلومبرايةن 

و سليم مامند372290 ي و رابرين41202اربيلأنبىهير
82دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىروشنا عبدالجبار اسماعيل372267
83دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىالجان احمد فاتح258063
84دبلومبرايةن 

ي372182 ريان علي نب 
ي و رابرين41202اربيلأنبى

85دبلومبرايةن 

ر ابوبكر عمر162554 ي و رابرين41202اربيلأنبىدلفير
86دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشاناز محمد قادر162529
87دبلومبرايةن 

ر انور حمد137697 ي و رابرين41202اربيلأنبىهيلير
88دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبه ناز فرحان عمر372333
89دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىايمان ابراهيم اسماعيل137835
90دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىمديان كامران محمد137746
91دبلومبرايةن 

ر صالح137979 ي و رابرين41202اربيلأنبىفرشتة سفير
92دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىمروا مصطقر مولود372287
93دبلومبرايةن 



ي و رابرين41202اربيلأنبىساوين اسعد سعيد486879
94دبلومبرايةن 

 محمود372381
 
ي و رابرين41202اربيلأنبىزهراء شوف

95دبلومبرايةن 

ر بكر137826 ي و رابرين41202اربيلأنبىبيكرد حسير
96دبلومبرايةن 

ر مصطقر258197 ي و رابرين41202اربيلأنبىشيماء حسير
97دبلومبرايةن 

ين حمد قادر486905 ي و رابرين41202اربيلأنبىشير
98دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىالنة ابراهيم اسماعيل486930
99دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىريناس شوان غالم372438
100دبلومبرايةن 

ر عبدهللا372212 ة ياسير ي و رابرين41202اربيلأنبىنظير
101دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشكول محمد قادر137971
102دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىهيقر فاضل صباح137736
103دبلومبرايةن 

و شوان حويز258675 ي و رابرين41202اربيلأنبىهير
104دبلومبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىدلكةش عيىس سيودين137935
105دبلومبرايةن 

ي عباس372418
ي و رابرين41202اربيلأنبىزيالن كرجر

106إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىخوزكة بشتيوان عبدهللا150045
107إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىرنا نوزاد صالح374916
108إعداديةبرايةن 

ر549528 ي و رابرين41202اربيلأنبىسه دا مح الدين محمدامير
109إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىريان اردالن صالح الدين137833
110إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىناسك حسيب عبدالرزاق258394
111إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىجنور محمد صالح372127
112إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىايمان هيمن جاسم137841
113إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسمية اسماعيل حسن486888
114إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىنارين معاذ محمد258163
115إعداديةبرايةن 

ر عبدالقادر ابراهيم146643 ي و رابرين41202اربيلأنبىسولير
116إعداديةبرايةن 

ر عل محمد147502 ي و رابرين41202اربيلأنبىهيلير
117إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىزهراء سه روك ناصح137739
118إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىحنان جول خليل372124
119إعداديةبرايةن 

ر147457 ي و رابرين41202اربيلأنبىفاطمة اسماعيل محمدامير
120إعداديةبرايةن 

ائيل137949 ر هادي جي  ي و رابرين41202اربيلأنبىافير
121إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىهاوزين محمد قادر258242
122إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىئه زين كامل عمر148737
123إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىبةريز عيىس سيودين137924
124إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىنه رفانه دلير عبدهللا258281
125إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىساكار ستار رحمان257384
126إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاية زانا كمال148412
127إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىروزكار سليمان سعيد372175
128إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىدنيا هاشم محمد372275
129إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىدنيا ظاهر عمر137637
130إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىسمية نوزاد احمد486794
131إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشاكول يونس صديق486882
132إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىئارزو همداد عمر137944
133إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىفريشته عثمان محمد150136
134إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىريان عدنان صابر137931
135إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىليالن احمد عبدالرحمن179251
136إعداديةبرايةن 

ر طاهر خالد486909 ي و رابرين41202اربيلأنبىهيلير
137إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىاشاء شوك ناصح137700
138إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىزينه جرجيس يوسف258040
139إعداديةبرايةن 



ي و رابرين41202اربيلأنبىشةونم زرار قادر162572
140إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىكوردستان ظاهر عمر137645
141إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشيماء رزكار رحمان258139
142إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىجوان محمد خضر137685
143إعداديةبرايةن 

ائيل137954 ي و رابرين41202اربيلأنبىماردين هادي جي 
144إعداديةبرايةن 

ر حمد257322 ي و رابرين41202اربيلأنبىديده ن امير
145إعداديةبرايةن 

ر486898 ي و رابرين41202اربيلأنبىامل فرهاد ياسير
146إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىايمان ابراهيم محمد259182
147إعداديةبرايةن 

ي جوجك259223 ي و رابرين41202اربيلأنبىزيتون عزيز حاج 
148إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىنيان عبدهللا محمد372166
149ماجستيربرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىشاديه عبدالحميد اسعد372278
150بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىامينه ابراهيم محمد137777
151بكالوريوسبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىرازمة محمد احمد137838
152إعداديةبرايةن 

ي و رابرين41202اربيلأنبىالفة جرجيس يوسف258035
153إعداديةبرايةن 

1دكتوراهباداوة41203اربيلذكرعبدالرحمن جالل عثمان487322

ر138760 2ماجستيرباداوة41203اربيلذكرهيمن يوسف حسير

3ماجستيرباداوة41203اربيلذكراسماعيل عبدهللا اومر231428

4بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهاوزين فرعو ابراهيم231401

5بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرسعدي مولود رسول126939

6بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمظفر بابا صالح362452

7بكالوريوسباداوة41203اربيلذكروهاب مشير طه141653

8بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرشهنك عبدهللا خضر138778

 علي260346
ي مصطقر

9بكالوريوسباداوة41203اربيلذكركيقر

ر يابه260460 10بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفرهاد حسير

11بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرعزيز طه عزيز548565

وان صباح جالل138874 12بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرشير

13بكالوريوسباداوة41203اربيلذكربشدار طاهر مولود138682

14بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفؤاد احمد رسول361814

15بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرريبوار احمد سعيد232219

ر138819 زاد عبدالقادر محمدامير 16بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرشير

17بكالوريوسباداوة41203اربيلذكراسماعيل خالد مال260415

ي362348
زا فق  18بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفاضل مير

19بكالوريوسباداوة41203اربيلذكردارا مفيد صالح138807

20بكالوريوسباداوة41203اربيلذكركيالن رضا حاجبكر260339

21بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهاوكار همداد حسن548603

22بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرستار انور حسن362541

23بكالوريوسباداوة41203اربيلذكردانا محمد حمةصادق138813

24بكالوريوسباداوة41203اربيلذكربيستون محمد غريب125102

25بكالوريوسباداوة41203اربيلذكركوجه ر محمدشابور محمدعلي362374

26بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرسامي علي مولود362387

27بكالوريوسباداوة41203اربيلذكركاروان روستم ابوبكر487359

28بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرعثمان فارس رحيم231495

29بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرجمال محمد فرهاد487345

30بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرحسن مام عل خورشيد248131

31بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرصبور عبدهللا خضر232059

 علي362522
32بكالوريوسباداوة41203اربيلذكردلزار خضر



33بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرتوانا عمر طه138799

34بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرريباز توفيق حمد138741

35بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرحاتم محمد مولود138729

ر361186 36بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفاضل حمد حمدامير

يف260277 37بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرابراهيم خضر شر

38بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرديار نجاه احمد361729

ر361625 وان خالد حسير 39بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرسير

40بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرعلي رزاق احمد138890

41بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرساالر عبدالرحمن عبدهللا487373

42بكالوريوسباداوة41203اربيلذكركارزان صابر مامة548561

ر محمود138684 43بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهفال تحسير

44بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفؤاد جمال احمد138828

45بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفرمان مح الدين صادق138829

46بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهيوا كريم احمد138689

47بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفريدون علي احمد548741

48بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرريبوار همزة عزيز138801

49بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرنهرو جالل صالح362491

50بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهاوكار كريم فتاح487354

51بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهيمن جميل قادر498159

52بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهاوزين اكرم احمد487391

53بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرنامق بابكر حسن260474

54بكالوريوسباداوة41203اربيلذكررزكار احمد رسول487362

55بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفيصل ابراهيم حسن138747

56بكالوريوسباداوة41203اربيلذكركاروان عثمان طه548557

57بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمحسن اسماعيل عمر138838

58بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرشوان صدرالدين نجم361644

ر كاكو خضر138809 59بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرتحسير

60بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرامير غفور صابر361639

61بكالوريوسباداوة41203اربيلذكركاروان ابراهيم فارق138770

62بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهمزة جمال عزيز368031

63بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرريباز سالم رشيد548608

64بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرامجد رحمان قادر138696

65بكالوريوسباداوة41203اربيلذكركارزان احمد عبدالواحد361178

66بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرشدار لطيف علي362334

ر اسعد محمد361009 67بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرداهير

68بكالوريوسباداوة41203اربيلذكردلزار برهان كريم260129

69بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرخالد رسول خالند260217

70بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرسواره صديق محمد138765

ر عبدهللا548599 71بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرجهاد حسير

72بكالوريوسباداوة41203اربيلذكربه شدار عثمان احمد260116

73بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهةلو كريم عارف260323

74دبلومباداوة41203اربيلذكرمحمد عثمان قادر232253

ر138864 75دبلومباداوة41203اربيلذكررسول عزيز حمدامير

76دبلومباداوة41203اربيلذكراحمد ابراهيم احمد248121

77دبلومباداوة41203اربيلذكربالل عبدالرحمان رسول368193

78دبلومباداوة41203اربيلذكرمريوان رحمان صالح232913



79دبلومباداوة41203اربيلذكريوسف رشيد عبدهللا548582

ر231863 80دبلومباداوة41203اربيلذكرصابر احمد امير

ي كمال عبدهللا260337
 
81دبلومباداوة41203اربيلذكرعبدالباف

82دبلومباداوة41203اربيلذكرعلي هادى عزيز367969

83دبلومباداوة41203اربيلذكرمصطقر عزيز سعيد138833

84دبلومباداوة41203اربيلذكرعبدالكريم معروف عبدهللا548519

85دبلومباداوة41203اربيلذكرامير اسماعيل رسول248196

يف260286 86دبلومباداوة41203اربيلذكرشوان علي شر

87دبلومباداوة41203اربيلذكرهلمت معروف عمر130589

88دبلومباداوة41203اربيلذكرهه فال عزيز عمر138886

ر138737 89دبلومباداوة41203اربيلذكركامران صابر حمدامير

90دبلومباداوة41203اربيلذكرقهار صمد قادر361848

91دبلومباداوة41203اربيلذكرادريس قادر غفور362187

92دبلومباداوة41203اربيلذكركامل زين الدين مولود138785

93دبلومباداوة41203اربيلذكرفرهاد حسن مصطقر260293

94دبلومباداوة41203اربيلذكرهه نكاو عزيز عمر232084

95دبلومباداوة41203اربيلذكرسه رباز رحمان محي الدين138681

ر138693 96دبلومباداوة41203اربيلذكرنادر حمد محمدامير

ش مولود صالح245443 97دبلومباداوة41203اربيلذكرهير

98دبلومباداوة41203اربيلذكرمسعود انور حسن260078

ر260242 99دبلومباداوة41203اربيلذكرهيوا محسن حسير

100دبلومباداوة41203اربيلذكرريشوان برهان علي487319

101دبلومباداوة41203اربيلذكركوران فارس رحيم260367

102دبلومباداوة41203اربيلذكرحازم نامق عبدهللا260414

ر احمد362547 كو حسير 103دبلومباداوة41203اربيلذكرشير

104دبلومباداوة41203اربيلذكرنجاة عثمان خضر361857

105دبلومباداوة41203اربيلذكرهاوكار ابوبكر اسماعيل362200

106دبلومباداوة41203اربيلذكرئاراس رسول سمايل138779

107دبلومباداوة41203اربيلذكرساالر ولي عبدهللا548612

108دبلومباداوة41203اربيلذكركارزان كريم حمد138851

109دبلومباداوة41203اربيلذكرهوكر احمد حسن361119

110دبلومباداوة41203اربيلذكرفه رهنك عثمان عمر232494

ي انور362514
111دبلومباداوة41203اربيلذكرسنكر كه يقر

زاد مجيد368385 112دبلومباداوة41203اربيلذكرروزكار شير

ي اسماعيل368394
زاد فق  113دبلومباداوة41203اربيلذكرمحمود شير

114دبلومباداوة41203اربيلذكررةهيل محسن شعبان260493

115دبلومباداوة41203اربيلذكرهةفال كريم عارف232823

116إعداديةباداوة41203اربيلذكرهزار محمد شوكت138670

117إعداديةباداوة41203اربيلذكركريم عارف محمود260321

118إعداديةباداوة41203اربيلذكرارام روستم مصطقر138793

119إعداديةباداوة41203اربيلذكركوران عمر مجيد362414

120إعداديةباداوة41203اربيلذكركيقر طه برايم232209

ر232344 121إعداديةباداوة41203اربيلذكرده رباز بهرام حسير

122إعداديةباداوة41203اربيلذكرمحمد بشارت عبدالرزاق362131

1بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرابراهيم دلشاد اسماعيل548595

2بكالوريوسباداوة41203اربيلذكردلشاد صابر كريم362409



3بكالوريوسباداوة41203اربيلذكركيالن ارسالن رحمان260234

4بكالوريوسباداوة41203اربيلذكراحمد محمد عمر260557

5بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمحمد اكرم اسماعيل260178

6بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرعبدالرحمن يوسف رشيد548577

7بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفؤاد مظفر محمد138732

ي362171 8بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرئاريزان صابر حاج 

9بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمحمد احمد عبدهللا548613

يف368012 10بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهيوا علي شر

ر260256 ر حسير 11بكالوريوسباداوة41203اربيلذكركاكةخان ياسير

12بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرابراهيم رسول خالند548597

ر487287 13بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمحمد نجمالدين حمدامير

14بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرريي  غفور مجيد487315

وان احمد عبدهللا260525 15بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرسير

ي362098 16بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمحمد ادريس حاج 

17بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهاوكار طه حسن260144

18بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرابراهيم عبدهللا صابر362245

19بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرراميار اكرم احمد367951

ي انور487397
 
20بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمحمد شوف

21بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرراسب  فريق نامق362117

22بكالوريوسباداوة41203اربيلذكررينوار ابراهيم سعيد487334

23بكالوريوسباداوة41203اربيلذكراحمد عارف اسماعيل548580

24بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرسيبه ر يوسف اسماعيل548570

25بكالوريوسباداوة41203اربيلذكررياض محمد نوري368053

26بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرحيدر حسن اسعد138893

وان سليمان عبدالرحمن487343 27بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرنوشير

28بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفرمان اسماعيل طه260190

29بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرديار ابوبكر محمد232514

30بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفرحان محمود طاهر360960

31بكالوريوسباداوة41203اربيلذكراوميد ادم خضر548523

32بكالوريوسباداوة41203اربيلذكربالل زياد رسول368458

33بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهيمن مغديد كريم487381

34بكالوريوسباداوة41203اربيلذكراسماعيل احمد واحد260466

35بكالوريوسباداوة41203اربيلذكركمال مولود رسول362022

36بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرريباز رفيق حمد548553

37بكالوريوسباداوة41203اربيلذكراحمد حمد احمد138816

38بكالوريوسباداوة41203اربيلذكراحمد ادريس عبدهللا138705

39بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهفال ايوب عمر362003

40بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرنياز سالم قانع548587

41بكالوريوسباداوة41203اربيلذكربروا عبدالرحمان عباس361155

42بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرجالل جوهر محمد260317

43بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرارام عبدالعزيز محمد548571

ر260488 ر اكرم حمدامير 44بكالوريوسباداوة41203اربيلذكربه لير

45بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمحمد بايز رحمن232181

46بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرشكو جوهر عثمان368158

47بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرعبدالمطلب فتاح صالح138724

48بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرفه رمان احمد عبدالواحد362381



49بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرروزين اكرم احمد361165

50بكالوريوسباداوة41203اربيلذكروالت دلشاد احمد487274

51بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرزانا خضر سعيد558610

ي487297
زاد فق  52بكالوريوسباداوة41203اربيلذكردانا شير

ر260244 53بكالوريوسباداوة41203اربيلذكردارةوان محمد حسير

54بكالوريوسباداوة41203اربيلذكراحمد جمال محمد138873

55بكالوريوسباداوة41203اربيلذكررزكار شكر صابر362150

نة487328 ر 56بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمحمد عثمان جير

57بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرابراهيم نبيل نامق368057

ي487300 58بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمحمد اسماعيل حاج 

59بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن138898

60بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرجوتيار علي هادى368066

61بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهه ردي مجيد علي361020

62بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرعبدهللا يوسف رشيد548576

63بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمحمود مجيد علي487415

64بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرسامي رقيب عبدهللا138735

65بكالوريوسباداوة41203اربيلذكربريار عزيز عمر138878

66بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرشاخوان عمر عزيز361991

ر محمود138850 67بكالوريوسباداوة41203اربيلذكردانا حسير

68بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرسامان مجيد علي361825

69بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهةردي صابر احمد138745

70بكالوريوسباداوة41203اربيلذكررزكار سوارة احمد487326

71بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرهاورى همداد حسن548605

ر487422 72بكالوريوسباداوة41203اربيلذكررابوون شكرهللا حمدامير

يف كريم362239 73بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرنه به ز شر

74دبلومباداوة41203اربيلذكربنار مطلب عثمان361262

75دبلومباداوة41203اربيلذكرغةمبار سمايل انور138810

76دبلومباداوة41203اربيلذكرسه بان اسماعيل احمد138688

ر362108 77دبلومباداوة41203اربيلذكرشدار عبدالقادر حمدامير

78دبلومباداوة41203اربيلذكريوسف توانا عمر548575

79دبلومباداوة41203اربيلذكركاروخ كريم عارف260196

80دبلومباداوة41203اربيلذكرمحمد دل شاد فاضل138868

81دبلومباداوة41203اربيلذكرعبدالخالق ابراهيم عبدالرحمن368151

82دبلومباداوة41203اربيلذكركوران سفر رسول487379

83دبلومباداوة41203اربيلذكرمحمد زرار عثمان362040

84دبلومباداوة41203اربيلذكرسةركار ساالر عمر260257

85دبلومباداوة41203اربيلذكرعبدهللا جوهر خضر368024

ر احمد260548 86دبلومباداوة41203اربيلذكررةوةند حسير

87دبلومباداوة41203اربيلذكراريان يوسف قادر548533

88دبلومباداوة41203اربيلذكرمحمد ريبوار احمد138854

89دبلومباداوة41203اربيلذكرمحمد سعدي علي138811

90دبلومباداوة41203اربيلذكرتةنيا مشير حمدمصطقر361226

ر خالد487313 91دبلومباداوة41203اربيلذكرمحمد محسير

92دبلومباداوة41203اربيلذكررةوةند قاسم فرجاهلل138852

ر صابر125145 93دبلومباداوة41203اربيلذكرريكار حسير

94دبلومباداوة41203اربيلذكرمحمد صابر مصطقر138840



95دبلومباداوة41203اربيلذكرمحمد احمد شيخ محمد260172

96دبلومباداوة41203اربيلذكربيوار حمزه عزيز368357

97دبلومباداوة41203اربيلذكرزانا وهاب مشير141619

98دبلومباداوة41203اربيلذكرمحمد دلير واحد367938

ر عبدالرحمن138822 99دبلومباداوة41203اربيلذكركوجر حمدامير

ر370258 100دبلومباداوة41203اربيلذكركوران انور حسير

زاد زياد قادر548569 101دبلومباداوة41203اربيلذكرشير

102دبلومباداوة41203اربيلذكرسه ركار صمد احمد260299

ر شفيق محمود361695 103دبلومباداوة41203اربيلذكرحسير

104دبلومباداوة41203اربيلذكرمحمد هيمداد حسن548531

105دبلومباداوة41203اربيلذكرعبدهللا عزيز سلطان361103

ر138743 ر حمدامير 106دبلومباداوة41203اربيلذكراسماعيل حسير

107دبلومباداوة41203اربيلذكرزانيار علي هادي361523

108دبلومباداوة41203اربيلذكرراستكو امير اسماعيل368112

109دبلومباداوة41203اربيلذكراحمد غفور حسن548526

110دبلومباداوة41203اربيلذكرفرهاد فتاح محمود138859

111إعداديةباداوة41203اربيلذكرمحمد عثمان فارس231783

112إعداديةباداوة41203اربيلذكرمروان هزار محمد138861

113إعداديةباداوة41203اربيلذكرمالك نجاة زرار152358

114إعداديةباداوة41203اربيلذكررمضان سعدي احمد260139

115إعداديةباداوة41203اربيلذكرزريان ازاد رحمان260494

116إعداديةباداوة41203اربيلذكركه يالن عزيز صديق487304

117إعداديةباداوة41203اربيلذكرمحمد كريم عارف232790

118إعداديةباداوة41203اربيلذكرنياز اسعد عبدالرحمن232525

119إعداديةباداوة41203اربيلذكرمحمود برهان اسماعيل260228

120إعداديةباداوة41203اربيلذكرمنيب كمال عبدهللا138805

ر محمد138844 121إعداديةباداوة41203اربيلذكربه يار امير

122إعداديةباداوة41203اربيلذكربه يره و صابر صالح138771

ر عبدالرزاق طلعت260312 123إعداديةباداوة41203اربيلذكربه لير

124إعداديةباداوة41203اربيلذكرزانا محمد نادر232839

ر عبدهللا548596 125إعداديةباداوة41203اربيلذكراسو حسير

 كمال260467
 
126إعداديةباداوة41203اربيلذكرزيار عبدالباف

ر487292 127إعداديةباداوة41203اربيلذكرئةرخةوان عزيز كاك امير

128إعداديةباداوة41203اربيلذكررضوان قاسم عبدهللا361721

129إعداديةباداوة41203اربيلذكربةيوةند ريبوار احمد152443

130إعداديةباداوة41203اربيلذكرهه فال جبار مصطقر362503

131إعداديةباداوة41203اربيلذكربيالن ستار اسعد487367

132إعداديةباداوة41203اربيلذكرادريس خورشيد اسماعيل248138

133إعداديةباداوة41203اربيلذكركوزان شاخه وان سمكو232558

ر عبدالرحمن231475 134إعداديةباداوة41203اربيلذكربابان حمدامير

135إعداديةباداوة41203اربيلذكربةشدار صابر كريم232624

ي260423 136إعداديةباداوة41203اربيلذكررعد محمد حح 

137إعداديةباداوة41203اربيلذكرابراهيم احمد ابراهيم248119

ي138862 138إعداديةباداوة41203اربيلذكرشياو كمال كانب 

ان ازاد رحمن368353 ر 139إعداديةباداوة41203اربيلذكرلير

140إعداديةباداوة41203اربيلذكربارزان امير هادي232971



141إعداديةباداوة41203اربيلذكرمحمود فاخر بايز548529

142إعداديةباداوة41203اربيلذكرهوشمه ند عثمان احمد260112

ر260328 143إعداديةباداوة41203اربيلذكرشاخوان محمد حسير

ر صابر161607 144إعداديةباداوة41203اربيلذكراحمد حسير

ر قاسم فرج هللا232860 145إعداديةباداوة41203اربيلذكرريبير

146إعداديةباداوة41203اربيلذكركاروان قادر اسماعيل260164

147إعداديةباداوة41203اربيلذكرمحمد ازاد رسول248142

148إعداديةباداوة41203اربيلذكريحبر يونس مالخيا368334

149إعداديةباداوة41203اربيلذكرهةرياد جوهر محمد260284

ر هوشيار قادر368115 150إعداديةباداوة41203اربيلذكرريبير

151إعداديةباداوة41203اربيلذكراحمد عبدالرحمن محمود138698

152إعداديةباداوة41203اربيلذكرهه ريم حميد عمر260510

153إعداديةباداوة41203اربيلذكرريبوار عثمان عبدهللا487320

154إعداديةباداوة41203اربيلذكرالدى رقيب سليمان260207

155إعداديةباداوة41203اربيلذكرمحمد احمد نادر368445

156إعداديةباداوة41203اربيلذكرعبدهللا رحمان محمد260305

157إعداديةباداوة41203اربيلذكرره وه ند صالح همزه232889

158إعداديةباداوة41203اربيلذكراحمد رشيد حمد138715

159إعداديةباداوة41203اربيلذكرعبدهللا احمد شيخ محمد362325

160إعداديةباداوة41203اربيلذكرمحمد عبدالقادر محمد231301

زاد مامه جميل548609 161بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرشير

162بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرلقمان رؤوف عثمان362048

ر361672 163بكالوريوسباداوة41203اربيلذكرمحمد رشاد حسير

164بكالوريوسباداوة41203اربيلذكراحمد عبدهللا احمد138726

165إعداديةباداوة41203اربيلذكرابراهيم سعيد حمد487339

1ماجستيرباداوة41203اربيلأنبىئارام نجاة احمد487393

2ماجستيرباداوة41203اربيلأنبىشوشت عثمان رشيد260447

و محمد يونس260332 3بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىهير

4بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىليل زبير حسن126950

5بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىديدار مظفر عبدالصمد548545

6بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىفاطمه جالل حسن362369

7بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنجيبة فتح هللا علي361801

8بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىمريم معروف عبدهللا138802

9بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىهه تاو عثمان احمد260202

 علي عبدالرحيم248086
ر 10بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشهير

11بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنورا لقمان قادر548601

و صالح الدين حميد138754 12بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىهير

13بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىيادكار ابراهيم اسماعيل548530

14بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىديمن خضر سعيد487306

15بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىزيان باباشيخ عمر361771

ر361779 16بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىمهربان رشاد حسير

17بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىئه شين سليمان حمه صالح138880

18بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشلير اسماعيل عزيز368090

ر عبدالرحمن138869 19بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنجاة حمدامير

ر عبدالرحمن138875 20بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىهالت حمدامير

21بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنشين مصطقر عبدهللا487399



22بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىتافكة جالل مجيد260596

23بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنشين عزيز حسن260531

24بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىالجان جمال بابكر558608

25بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسازكار عمر طه260604

26بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىجنار محمد عزيز260088

27بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىافراح قاسم محسن361601

28بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىمهاباد محمود محي الدين138776

29بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشوين فاضل عزيز260568

30بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىمنال عمر اومر361561

31بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبيوار كيقر قادر138788

32بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنهايت رفيق رحمان487318

يف كريم368037 33بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبفرين شر

34بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىزيان محسن جالل360983

35بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبيخال توفيق بكر368078

36بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىايفان اسماعيل حمد361656

ين ادريس عبدهللا138679 37بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشير

38بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىهوزان برهان اسماعيل260133

39بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىزيان اسماعيل صالح138712

ر260125 40بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىزيان اسماعيل حسير

ر138841 41بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىساكار كمال حسير

42بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسه روين محمد غريب260409

از اسماعيل خدر260376 43بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشير

ر الوة230750 44بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىريزنة حسير

45بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىريزين كريم صالح548525

46بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىزينب ادريس عبدهللا138701

47بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشيالن عبدالرزاق حمد230785

48بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنارين مامةخضر احمد362030

49بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىدلوفان خليل عثمان362074

50بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبيخال سعيد فتاح487401

ه طه رسول362090 51دبلومباداوة41203اربيلأنبىسمير

ي انور260107
 
52دبلومباداوة41203اربيلأنبىسورم شوف

53دبلومباداوة41203اربيلأنبىوداد اكرام سليمان138708

54دبلومباداوة41203اربيلأنبىتريسكة احمد مصطقر548520

55دبلومباداوة41203اربيلأنبىوهبية عزيز احمد368188

ر كريم231819 56دبلومباداوة41203اربيلأنبىاواز حمدامير

ر صالح138831 57دبلومباداوة41203اربيلأنبىشنةروى حسير

ية طاهر سليم138798 58دبلومباداوة41203اربيلأنبىخير

59دبلومباداوة41203اربيلأنبىشيماء عبدالقادر محمد260601

60دبلومباداوة41203اربيلأنبىسعديه حمه صالح حمد368130

61دبلومباداوة41203اربيلأنبىتةالر صالح الدين مغديد138781

62دبلومباداوة41203اربيلأنبىسهام طاهر محمود548528

ر231928 63دبلومباداوة41203اربيلأنبىكوالله ذولفقار حسير

64دبلومباداوة41203اربيلأنبىجيمن عبدالقادر محمد231177

65دبلومباداوة41203اربيلأنبىروبار فاروق محمد260281

ر كمال عبدالمجيد362482 مير 66دبلومباداوة41203اربيلأنبىشر

67دبلومباداوة41203اربيلأنبىبيان سيامند طاهر232194



68دبلومباداوة41203اربيلأنبىسندس ابراهيم فرج هللا260275

69دبلومباداوة41203اربيلأنبىشكرية اسماعيل سعيد230714

70دبلومباداوة41203اربيلأنبىسعدية طاهر سليم362534

71دبلومباداوة41203اربيلأنبىداستان حمد مولود138774

72دبلومباداوة41203اربيلأنبىفيان كمال فخري138691

73دبلومباداوة41203اربيلأنبىكزال احمد محمد138820

74دبلومباداوة41203اربيلأنبىسكاال عزيز محمود487336

75دبلومباداوة41203اربيلأنبىبناز همزة عزيز487352

76دبلومباداوة41203اربيلأنبىسازكار سمير عمر138808

ديمةن علي همزه260394
77دبلومباداوة41203اربيلأنبى

78دبلومباداوة41203اربيلأنبىئاره زو مام عل خورشيد260010

79دبلومباداوة41203اربيلأنبىريزان عرب خورشيد548600

80إعداديةباداوة41203اربيلأنبىباسمة جمال محمود260358

81إعداديةباداوة41203اربيلأنبىاواز عبدهللا حمد138845

82إعداديةباداوة41203اربيلأنبىنهاية حسن قادر548583

83إعداديةباداوة41203اربيلأنبىخةبات غفور عثمان138858

84إعداديةباداوة41203اربيلأنبىسوزان محمد عبدهللا361554

85إعداديةباداوة41203اربيلأنبىخرامان ابوزيد خورشيد126802

1ماجستيرباداوة41203اربيلأنبىالنه ديار حسن368340

ر توفيق بكر361144 مير 2بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشر

3بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشوخان جوهر رحمان260478

4بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىامنة محمد حمزه260036

5بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبةيام حسن عوال487408

ر368097 6بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنازدار زرار حسير

بيمان حمةعلي حمد231323
7بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبى

8بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسانا كامران ابراهيم361613

9بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىديالن مشير كريم138768

10بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىده شبر ادريس نوري138756

11بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىايمان حاتم كريم353899

سمية سعدي علي260073
12بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبى

13بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشوين رمزى انور362161

14بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبريشان يوسف رشيد548578

به يام علي عبدالرحمن487404
15بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبى

16بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىخديجه طه مغديد138782

17بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسانا كاوه عبدالواحد247978

ر487283 18بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىروشن شكرهللا حمدامير

ان علي همزة138759 سير
19بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبى

ر محمد فرج362220 20بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىئةفير

21بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىمدينه عيىس احمد138722

22بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشيماء محمد حمزه260248

ر361980 23بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشاكول حسن حسير

نة138834 ر 24بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىديالن عثمان جير

25بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىاشاء نريمان عبدالحميد232003

ر خليل عثمان260374 26بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىدلفير

27بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىريسا قاسم فرجاهلل232850

28بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبوكان كمال قاله260598



29بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىاواز غازي مغديد368071

30بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسميه احمد عبدهللا260515

31بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىاشاء عبدالقادر محمد231265

32بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىاوات خضر حمد260096

33بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىمهاباد حمةنظيف نادر138800

34بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىريزان فتاح صالح138752

35بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىجوان عمر احمد260181

ية حمدخال عثمان362126 36بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىصي 

37بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسوزان حمد وسمان548606

38بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىجوان دلير واحد367998

39بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىاشاء فاضل رسول361580

40بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىكةزال طه عزيز260033

41بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىئاين عبدالرحمن جالل487323

ي حاج 362011
42بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىكولناز صابر فق 

43بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىاالء مظهر صابر260270

44بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسوزيار محمد عثمان233086

45بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىفاطمه عمر احمد248011

46بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنوما يونس عثمان232604

47بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىداليا حمد مولود138753

48بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىكةزةنك كاظم كاكل361895

49بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبيان حامد سعيد260581

50بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىتارا مشير حمدمصطقر362564

51بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىايمان ادريس نوري487277

52بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنيكار همزة عزيز233033

ي حمد232879 كةزنك كانب 
53بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبى

54بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنياز سالم رشيد548564

55بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىهدى نامق رفيق367964

56بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىزاكاو كريم خضر368318

و ادم خضر548521 57بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىهير

58بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسيفان مامه كاكو260265

از حمد حسن260575 59بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشير

60بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشهربان صالح سمايل231802

61بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنيكار اميد مجيد260543

62بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبه يام صابر صالح232129

63بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىجوان صديق حميد260269

ر138832 ي كمال حسير
64بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىاشب 

65بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىئاال سفر رسول368432

66بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسه يران صمد احمد361753

بيكه رد جنكي جواد548566
67بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبى

68بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىكونا زرار غفور231448

69بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنشميل ريبوار احمد248256

داود361303 ر بير 70بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىزاهده امير

71بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسافان سامان سوارة548562

72بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىاية امير قادر248207

و معروف عبدهللا260387 73بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىهير

ر368169 74بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبه رزين عبدهللا حمدامير



75بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىزيان صديق رحمان260204

76بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىاوات سالم رشيد548534

77بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشهلة اسماعيل عزيز362141

78بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىعائشه سفر رسول368410

79بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىمريم محمد سعيد361739

80بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىخه الت خضر حمد362316

81بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنازناز احمد مح الدين362067

82بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىريان قاسم عبدهللا361713

83بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنسار حسن اسماعيل548552

84بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبة يمان نادر اسماعيل361792

85بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىزالة جالل محمد138863

86بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىديمةن معروف رمضان361764

ر138842 87بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسازكار كمال حسير

ر361351 ر حسير ه امير 88بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىنظير

89بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىايمان اسماعيل مصطقر361546

ر487389 زاد محمدامير 90بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىايمان شير

91بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىبيكةرد عمر احمد548556

92بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىحنان عبدالرحمن نورالدين231375

ان حامد سعيد260430 93بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسير

94بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىشاجوان محمود حسن138777

95بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىسوز احمد شيخ محمد367929

ر غازي عمر231347 96بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىافير

97بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىمنال ستار اسعد487351

98بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىزيتونة حامد سعيد260418

99بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىئاوات ابراهيم قادر180549

ر138835 100دبلومباداوة41203اربيلأنبىدةريا حمزة حمدامير

101دبلومباداوة41203اربيلأنبىامل اسماعيل مصطقر361535

102دبلومباداوة41203اربيلأنبىزيتون زياد رسول260128

103دبلومباداوة41203اربيلأنبىمريم حمد سيودين138882

ر عبدالرحمن361969 104دبلومباداوة41203اربيلأنبىخالت حمدامير

105دبلومباداوة41203اربيلأنبىسمية سليم عبدالرحمن548550

106دبلومباداوة41203اربيلأنبىهاناز محمد عثمان233056

107دبلومباداوة41203اربيلأنبىنه مام سوار شفيق اغا260456

108دبلومباداوة41203اربيلأنبىزينب عبدالقادر محمد231193

ر صابر368440 109دبلومباداوة41203اربيلأنبىنةشميل تحسير

ريان جتو علي260264
110دبلومباداوة41203اربيلأنبى

خةرمان برهان علي487375
111دبلومباداوة41203اربيلأنبى

112دبلومباداوة41203اربيلأنبىريان جوهر عل260044

113دبلومباداوة41203اربيلأنبىجرا محسن حسن361406

114دبلومباداوة41203اربيلأنبىكونا سليم عثمان362438

115دبلومباداوة41203اربيلأنبىتةوريز مشير حمدمصطقر361241

116دبلومباداوة41203اربيلأنبىهاجر عبدالقادر محمد231234

به هرة علي فتح هللا548527
117دبلومباداوة41203اربيلأنبى

118دبلومباداوة41203اربيلأنبىنسار صادق طاهر138744

119دبلومباداوة41203اربيلأنبىكةزال طه مغديد138783

120دبلومباداوة41203اربيلأنبىدنيا جبار مصطقر260028



ر367946 121دبلومباداوة41203اربيلأنبىسيفان ازاد حمدامير

ر غفور كاكول138766 122دبلومباداوة41203اربيلأنبىشةهير

123دبلومباداوة41203اربيلأنبىجنار جمال حويز260061

روشنا جنكي احمد361090
124دبلومباداوة41203اربيلأنبى

125دبلومباداوة41203اربيلأنبىشاناز اسعد كريم260441

ي367956
126دبلومباداوة41203اربيلأنبىرازاو فارق باسر

127دبلومباداوة41203اربيلأنبىفرميسك حسن مام عل138853

128دبلومباداوة41203اربيلأنبىسوزان غازي مغديد361934

129دبلومباداوة41203اربيلأنبىسهام خضر حمد362180

130دبلومباداوة41203اربيلأنبىبيخال جرجيس يونس548611

131دبلومباداوة41203اربيلأنبىكوثر حمد وسمان548549

ديمه ن علي احمد138710
132دبلومباداوة41203اربيلأنبى

133دبلومباداوة41203اربيلأنبىزوزان جوهر محمد260227

134دبلومباداوة41203اربيلأنبىخوزكة جبار مصطقر368453

ر230849 135دبلومباداوة41203اربيلأنبىداليا بهرام حسير

136دبلومباداوة41203اربيلأنبىرازان عتيد محمد368368

137دبلومباداوة41203اربيلأنبىشه ونم جالل عزيز230821

138دبلومباداوة41203اربيلأنبىبةناز اراس حمد138872

زا487309 139دبلومباداوة41203اربيلأنبىبستان كاكةحمة مير

140دبلومباداوة41203اربيلأنبىشاناز شاكر حسن362474

141دبلومباداوة41203اربيلأنبىئاسوده هه لمه ت جمال362427

ي260054 جوان خورشيد نب 
142دبلومباداوة41203اربيلأنبى

143دبلومباداوة41203اربيلأنبىهه ورين صالح احمد362212

144دبلومباداوة41203اربيلأنبىبيخال نجاة احمد361867

145دبلومباداوة41203اربيلأنبىاسماء جمال خضر138750

146دبلومباداوة41203اربيلأنبىله نجه رزكار رشيد362463

يفان خليل عثمان361946 147دبلومباداوة41203اربيلأنبىبير

148دبلومباداوة41203اربيلأنبىسابات بكر طه361569

149دبلومباداوة41203اربيلأنبىدابان كاوة عبدالواحد487279

150دبلومباداوة41203اربيلأنبىبيكه رد جرجيس يونس138815

ر حسن487363 ى حسير 151دبلومباداوة41203اربيلأنبىبشر

152دبلومباداوة41203اربيلأنبىساراخان مجيد عمر260380

153دبلومباداوة41203اربيلأنبىدةفةن شدار عمر361277

154دبلومباداوة41203اربيلأنبىاسماء فاضل رسول361589

155دبلومباداوة41203اربيلأنبىكةشاو اكرم اسماعيل260185

156دبلومباداوة41203اربيلأنبىسنوبر احمد محمد233006

157دبلومباداوة41203اربيلأنبىسازكار احمد صالح367981

158دبلومباداوة41203اربيلأنبىمروا كريم احمد548532

ين عثمان عمر138817 159دبلومباداوة41203اربيلأنبىشير

160دبلومباداوة41203اربيلأنبىامنه عيىس احمد138824

161دبلومباداوة41203اربيلأنبىبةناز محمد صابر231391

162دبلومباداوة41203اربيلأنبىزاكاو عل محمود362357

163دبلومباداوة41203اربيلأنبىشاناز غازى عبدهللا361705

164دبلومباداوة41203اربيلأنبىزينب عدنان زيور232984

ي فارس260408
165دبلومباداوة41203اربيلأنبىباوان قره نر

166دبلومباداوة41203اربيلأنبىالفان جاوسوور حمزه361077



167دبلومباداوة41203اربيلأنبىشوشت خالد كريم138795

168دبلومباداوة41203اربيلأنبىايمان ابراهيم عبدالرحمن368142

169دبلومباداوة41203اربيلأنبىشانو ابراهيم سعيد487414

170دبلومباداوة41203اربيلأنبىشيماء عثمان كريم260103

ر231970 171دبلومباداوة41203اربيلأنبىخجيجه عبدهللا حمدامير

172دبلومباداوة41203اربيلأنبىسلوى ابراهيم عزيز368177

ي حاج 368082
173دبلومباداوة41203اربيلأنبىروزناز صابر فق 

ر361874 174دبلومباداوة41203اربيلأنبىايمان ستار حمدامير

يف كريم361839 ر شر 175دبلومباداوة41203اربيلأنبىنرمير

176دبلومباداوة41203اربيلأنبىريان احمد صالح361516

177دبلومباداوة41203اربيلأنبىشلير سالم حمد232304

ة عبداللة اسماعيل260099 178دبلومباداوة41203اربيلأنبىامير

من عزير حمد260082 179دبلومباداوة41203اربيلأنبىشر

180دبلومباداوة41203اربيلأنبىشيماء مغديد مولود260583

ر عبدالرحمن138877 و حمدامير 181دبلومباداوة41203اربيلأنبىهير

182دبلومباداوة41203اربيلأنبىرابعة بكر طه367985

183إعداديةباداوة41203اربيلأنبىهيما يونس عثمان260483

184إعداديةباداوة41203اربيلأنبىئاريان مظهر صابر260354

185إعداديةباداوة41203اربيلأنبىكوردستان احمد صالح487387

186إعداديةباداوة41203اربيلأنبىساوين صمد احمد260115

187إعداديةباداوة41203اربيلأنبىعائشة شكر صابر138843

188إعداديةباداوة41203اربيلأنبىسمية محمد غريب260156

189إعداديةباداوة41203اربيلأنبىنور توانا عمر368376

190إعداديةباداوة41203اربيلأنبىايمان ناصح محمد233102

191إعداديةباداوة41203اربيلأنبىسازان فاضل شفيق361690

192إعداديةباداوة41203اربيلأنبىسنور ستار اسعد487365

193إعداديةباداوة41203اربيلأنبىايدن عيىس احمد152419

ريزان جنكي جواد548558
194إعداديةباداوة41203اربيلأنبى

195إعداديةباداوة41203اربيلأنبىبنار سه رتيب خدر548573

196إعداديةباداوة41203اربيلأنبىريزنة عثمان رشيد260528

ر امير هادي368171 197إعداديةباداوة41203اربيلأنبىهيلير

198إعداديةباداوة41203اربيلأنبىزيتون احمد عثمان361885

199إعداديةباداوة41203اربيلأنبىصبيحه شكر صابر152462

200إعداديةباداوة41203اربيلأنبىشةونم ظاهر رشيد548547

201إعداديةباداوة41203اربيلأنبىباوان صابر صالح232106

202إعداديةباداوة41203اربيلأنبىساية عبدالرحمن جالل487331

ي260333 203إعداديةباداوة41203اربيلأنبىدانية محمد حح 

204إعداديةباداوة41203اربيلأنبىالهام طالب مامند231212

205إعداديةباداوة41203اربيلأنبىفردوس اكو كريم260400

زاد مامة548567 ي شير
206إعداديةباداوة41203اربيلأنبىرونر

207إعداديةباداوة41203اربيلأنبىبيكه رد فريدون حسن260574

زاد سالم361251 208إعداديةباداوة41203اربيلأنبىفاطمة شير

209إعداديةباداوة41203اربيلأنبىهيليفان صباح محمد260618

210إعداديةباداوة41203اربيلأنبىمريم محمود حسن232031

211إعداديةباداوة41203اربيلأنبىشايان دلشاد احمد487246

212إعداديةباداوة41203اربيلأنبىسارا خالد ابوبكر232951



213إعداديةباداوة41203اربيلأنبىته الر جاوسوور حمزه548574

214إعداديةباداوة41203اربيلأنبىنهايت حمد مولود138825

215إعداديةباداوة41203اربيلأنبىتريسكة شدار خالد152400

ر كانب 487384 216إعداديةباداوة41203اربيلأنبىنصيبه تحسير

217إعداديةباداوة41203اربيلأنبىسنور عبدهللا حمد232286

218إعداديةباداوة41203اربيلأنبىسمية فيصل احمد138717

219إعداديةباداوة41203اربيلأنبىيشا صدرالدين نجم487357

نه368118 ر 220إعداديةباداوة41203اربيلأنبىفاطمه صديق جير

221إعداديةباداوة41203اربيلأنبىزيلوان حيدر كريم231903

222إعداديةباداوة41203اربيلأنبىزهراء محمد عزيز368008

شه ونم عبدالقادر علي548524
223إعداديةباداوة41203اربيلأنبى

224إعداديةباداوة41203اربيلأنبىبفرين نبيل نامق368042

225إعداديةباداوة41203اربيلأنبىمانك نادر حمد231952

ر138846 226إعداديةباداوة41203اربيلأنبىاشنا كمال حسير

227إعداديةباداوة41203اربيلأنبىزينب فاضل اسماعيل362055

ي487348  كانب 
ر 228إعداديةباداوة41203اربيلأنبىسارا تحسير

229إعداديةباداوة41203اربيلأنبىايمان جالل محمد260390

ر232240 230إعداديةباداوة41203اربيلأنبىديمه ن عبدالقادر حمدامير

231إعداديةباداوة41203اربيلأنبىشيالن رحمان صمد260208

زاد مامه548568 232إعداديةباداوة41203اربيلأنبىسوما شير

ر361132 233بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىرةوةند كريم حمدامير

ر260241 234بكالوريوسباداوة41203اربيلأنبىفوزية احمد حسير

235دبلومباداوة41203اربيلأنبىنجيبة قادر محمد260501

236دبلومباداوة41203اربيلأنبىميديا عمر عوال138749

سهام محسن علي138866
237دبلومباداوة41203اربيلأنبى

238إعداديةباداوة41203اربيلأنبىصبيحه فتحاهلل حمدعلي548610

1دكتوراهروناكي41204اربيلذكرمسعود محمد عبيد549361

2ماجستيرروناكي41204اربيلذكرنوزاد عبدالعزيز صالح375590

3ماجستيرروناكي41204اربيلذكريوسف عبدهللا محمد162402

4ماجستيرروناكي41204اربيلذكرشفان عبدهللا عزيز257918

ان محمد549415 5ماجستيرروناكي41204اربيلذكراحمد كامير

6ماجستيرروناكي41204اربيلذكرتوانا علي حسن375574

7ماجستيرروناكي41204اربيلذكركوجه ر كريم طه134850

8بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرعبدهللا عبدالغبر عبدهللا134750

9بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرمحمود كاوة محمد258879

10بكالوريوسروناكي41204اربيلذكروريا رسول عمر134097

11بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرمشور فاضل حسيب133938

12بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرحسن قادر حسن133962

13بكالوريوسروناكي41204اربيلذكركامران محمد قادر134162

14بكالوريوسروناكي41204اربيلذكركاروان زيرو كوخة224148

ر134693 15بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرمحمد عبدهللا حسير

16بكالوريوسروناكي41204اربيلذكراسماعيل ابراهيم صابر134087

17بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرمحمود خليل اسماعيل375483

ر133924 18بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرهيمن ذوالفقار حسير

19بكالوريوسروناكي41204اربيلذكردارا محمد علي134090

20بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرسامان احمد عمر134111



21بكالوريوسروناكي41204اربيلذكريونس عبيد عبدهللا133898

22بكالوريوسروناكي41204اربيلذكربه يار نه ريمان محمود375569

ر549417 ر قادر حسير 23بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرحسير

24بكالوريوسروناكي41204اربيلذكراسكندر توفيق سعيد486562

25بكالوريوسروناكي41204اربيلذكررزكار محمد علي257963

26بكالوريوسروناكي41204اربيلذكردانا رقيب حسن486566

27بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرعلي عبدالقادر رحيم549367

28بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرهيوا احمد محمدصالح133958

ي486559
ر
29بكالوريوسروناكي41204اربيلذكربشدار احمد صوف

30بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرتوانا طاهر انور351914

31بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرطلعت بهرام رسول548675

32بكالوريوسروناكي41204اربيلذكربلند كاوة محمد سليم134232

ي علي فتح هللا255912
33بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرعونر

34بكالوريوسروناكي41204اربيلذكراكو عثمان اسماعيل375537

35بكالوريوسروناكي41204اربيلذكركاروان جالل عزيز375435

36بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرشدار محمد حويز133904

37بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرابراهيم كريم صابر256318

38بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرفرهاد حيدر عبدهللا486569

39بكالوريوسروناكي41204اربيلذكراحمد صباح حمه رشيد351963

40بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرمؤمن جليل توفيق134170

41بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرسوران محمد عمر375469

42بكالوريوسروناكي41204اربيلذكركوران محمد عمر375601

43بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرشكوت محمد صادق255724

ر162409 ر عمر حسير 44بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرحسير

45بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرارام صابر عمر255699

46بكالوريوسروناكي41204اربيلذكراحمد قادر رمضان133911

47بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرشاكار غازي ظاهر486574

48بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرهةلوان حمة زياد سليم255669

49بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرتوانا علي محمود549437

50دبلومروناكي41204اربيلذكرنريمان عثمان لطيف134819

51دبلومروناكي41204اربيلذكرمحمد مولود محمد134639

52دبلومروناكي41204اربيلذكريوسف عثمان علي224092

53دبلومروناكي41204اربيلذكركاوة حسن حاجىيابة134645

54دبلومروناكي41204اربيلذكرصباح عبدالقادر اسماعيل134067

55دبلومروناكي41204اربيلذكرهلمت خالد رسول549351

56دبلومروناكي41204اربيلذكرئه له ند فرهاد حمه خان256296

57دبلومروناكي41204اربيلذكركريم قادر حسن134037

58دبلومروناكي41204اربيلذكرهةوران علي محمد134698

59دبلومروناكي41204اربيلذكرريباز مصطقر ابراهيم224021

60دبلومروناكي41204اربيلذكراحمد عمر احمد375546

61دبلومروناكي41204اربيلذكرديارى سعيد سليمان133888

62دبلومروناكي41204اربيلذكرنشوان عبدالكريم عمر549435

63دبلومروناكي41204اربيلذكرهونه ر علي جبار134655

64دبلومروناكي41204اربيلذكرزيوةر توفيق سعيد486563

65دبلومروناكي41204اربيلذكرعبدالرحمن شهاب احمد134673

66دبلومروناكي41204اربيلذكرشباز سالم عوال549397



67دبلومروناكي41204اربيلذكرمغديد سمايل شيخه133941

68إعداديةروناكي41204اربيلذكرعزالدين جالل احمد549447

69إعداديةروناكي41204اربيلذكرشوان علي محمد255805

70إعداديةروناكي41204اربيلذكرهوشنك عبدالقادر عمر255687

71إعداديةروناكي41204اربيلذكركازوان احمد ويىسي134227

72إعداديةروناكي41204اربيلذكركريم قادر خضر375410

73إعداديةروناكي41204اربيلذكرالفاو صباح فتاح375430

74إعداديةروناكي41204اربيلذكرمحمد جمال احمد256309

ر134701 75إعداديةروناكي41204اربيلذكررنجده ر همزه حمدامير

76إعداديةروناكي41204اربيلذكرزانا طاهر انور375551

77إعداديةروناكي41204اربيلذكرعبدهللا سعيد عبدهللا258887

ان عمر احمد162406 78إعداديةروناكي41204اربيلذكرمير

79إعداديةروناكي41204اربيلذكراحمد فريدون علي162415

1ماجستيرروناكي41204اربيلذكربوتان عمر حسن486553

2بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرابراهيم محمود خليل351794

3بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرابراهيم خليل درويش362573

4بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرفرياد فاريق احمد549461

5بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرزانا عزالدين عبدهللا352151

6بكالوريوسروناكي41204اربيلذكررزكار علي عمر134669

7بكالوريوسروناكي41204اربيلذكربالل محسن عبدهللا224040

8بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرفرمان عبدالغفور طاهر351845

ر375580 9بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرمحمد هاشم ياسير

10بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرستورت قيض يوسف375478

11بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرتوانا محمد علي549421

ر256360 ر عبدالرحمن حسير 12بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرحسير

13بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرسه ربه ست قاسم عباس351956

14بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرفه هيل ئاسو حسن133935

15بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرسه رده م لقاسم عباس351940

16بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرهةلوةند حمةزياد سليم255653

17بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرخوكر صباح حمد133890

18بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرشوند عابد عبيد549464

19بكالوريوسروناكي41204اربيلذكراسماعيل محمود خليل351813

20بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرولي وريا بكر255636

وان شوان علي134080 21بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرسير

22بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرئاكام فيصل احمد134652

23بكالوريوسروناكي41204اربيلذكركوجه ر خالد عبدهللا375450

24بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرمحمد ابراهيم رشيد549373

25بكالوريوسروناكي41204اربيلذكركارمند خليل صادق256407

26بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرمحمد طاهر انور375548

27بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرهانا هلكوت حسن549355

28بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرريباز برايم اسماعيل134833

 اسماعيل علي486554
ر 29بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرسفير

30بكالوريوسروناكي41204اربيلذكركاروان خالد عبدهللا351739

31بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرده رباز عثمان قادر134755

32بكالوريوسروناكي41204اربيلذكركامروز عثمان عبدهللا352090

33بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرريكار طاهر عبدالكريم549357



34بكالوريوسروناكي41204اربيلذكردابان وريا رسول375544

35بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرفه رهه نك علي فتح هللا255772

36بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرمحمد كريم عبدهللا255750

37بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرريكان عمر حسن258894

38بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرهوكر عزيز علي256535

39بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرهه لويست ابراهيم رشيد549378

40دبلومروناكي41204اربيلذكرره كه ز عبدهللا عبدالقادر486557

زاد عبدالسالم قادر134102 41دبلومروناكي41204اربيلذكرشير

42دبلومروناكي41204اربيلذكرجيا شبست بابه شيخ549347

43دبلومروناكي41204اربيلذكراورهان زياد حسن549401

44دبلومروناكي41204اربيلذكرزانا شعبان عزيز255923

ي224266
45دبلومروناكي41204اربيلذكراحمد رزكار قرنر

46دبلومروناكي41204اربيلذكررشيد ابراهيم رشيد549433

47دبلومروناكي41204اربيلذكربه ريز احمد محمد486588

48دبلومروناكي41204اربيلذكرمحمود عثمان علي134780

49دبلومروناكي41204اربيلذكرابراهيم خليل اسماعيل223762

50دبلومروناكي41204اربيلذكرسوران شوان فارس224061

ر رشيد486581 51دبلومروناكي41204اربيلذكرريان ياسير

52دبلومروناكي41204اربيلذكربةرزى احمد محمد486590

53دبلومروناكي41204اربيلذكرئاالن عبدالكريم عزيز486594

ر549413 54دبلومروناكي41204اربيلذكربريار ناصح حمدامير

55دبلومروناكي41204اربيلذكراسو ديار حسن549348

56دبلومروناكي41204اربيلذكرازاد صباح حامد486230

57دبلومروناكي41204اربيلذكرريبوار عثمان لطيف133943

58إعداديةروناكي41204اربيلذكررامان عبدالكريم محمدصالح256337

59إعداديةروناكي41204اربيلذكرمصطقر دارا محمد134094

60إعداديةروناكي41204اربيلذكرمحمد حبيب عبدالكريم549441

61إعداديةروناكي41204اربيلذكرراكان محمود محمد351772

62إعداديةروناكي41204اربيلذكرعلي جبار مرتضر548623

63إعداديةروناكي41204اربيلذكرابراهيم عمر احمد375498

64إعداديةروناكي41204اربيلذكرمحمد عمر علي134134

65إعداديةروناكي41204اربيلذكركوفه ند فيصل محمد549442

66إعداديةروناكي41204اربيلذكرراويز احمد عبدهللا134056

67إعداديةروناكي41204اربيلذكرابراهيم اكرم لطيف223739

68إعداديةروناكي41204اربيلذكرمحمد علي قادر375562

69إعداديةروناكي41204اربيلذكرمحمد مشير عل258021

70إعداديةروناكي41204اربيلذكرمحمد يوسف عثمان160936

71إعداديةروناكي41204اربيلذكرزانيار عدنان عثمان486551

72إعداديةروناكي41204اربيلذكرمحمد عمر حسن549359

73إعداديةروناكي41204اربيلذكرمحمد شوان علي134084

74إعداديةروناكي41204اربيلذكراسماعيل اكرم لطيف549210

75إعداديةروناكي41204اربيلذكراحمد خليل اسماعيل134690

76إعداديةروناكي41204اربيلذكرهاوكار احمد عمر375407

77إعداديةروناكي41204اربيلذكرخالد طارق خالد248437

78إعداديةروناكي41204اربيلذكرمحمد توفيق عزيز549444

79بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرفرهاد فؤاد عثمان549459



80بكالوريوسروناكي41204اربيلذكرزه رده شت ادريس صديق134711

81إعداديةروناكي41204اربيلذكرعبدهللا عبدالفتاح محمد486598

1دكتوراهروناكي41204اربيلأنبىنسار مسعود محمود134841

2ماجستيرروناكي41204اربيلأنبىلوزان حسن عبدالرحمن255730

3بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىبه خشان صابر ابراهيم549446

4بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىاوات محمد ديوانة549423

5بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىبناز عبدالكرم اسماعيل256289

6بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىنوال قنديل ابراهيم134709

7بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىنازناز نوزاد احمد549449

8بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىابتسام عادل عمر134643

ين علي شاوي255579 شير
9بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبى

10بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىئاريان عمر حسن256348

11بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىته الن محي الدين صادق486561

و نامق حمد134646 12بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىهير

13بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىشلير قادر رحمان255682

14بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسلطانه انور حمد351631

زياوة عمر علي134123
15بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبى

ر255604 16بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىخناو صابر امير

17بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىرامان برهان صديق133918

18بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىشوه عبيد حمد373363

ر عبدالخالق عبدالكريم133954 مير 19بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىشر

20بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىئه زين ستار عبدهللا134272

21بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىخه رمان عمر احمد255818

زيان عمر علي134145
22بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبى

يفان علي قادر375553 بير
23بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبى

24بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىدلمه ند رمضان خضر224293

25بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىامينة جمال احمد134153

26بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىرازاو مشير عزيز375500

27دبلومروناكي41204اربيلأنبىديمن محمد بايز558623

ين علي عمر256303 شير
28دبلومروناكي41204اربيلأنبى

يف375460 29دبلومروناكي41204اربيلأنبىنيشتمان محمد شر

30دبلومروناكي41204اربيلأنبىبيان شيخيل عثمان134254

31دبلومروناكي41204اربيلأنبىغاده دالور صالح223882

ر486549 32دبلومروناكي41204اربيلأنبىسازان نجم الدين حسير

33دبلومروناكي41204اربيلأنبىزيان صنعان جبار375437

34دبلومروناكي41204اربيلأنبىساسان سيدة احمد كوخة رسول224171

كه زال علي اسماعيل162420
35دبلومروناكي41204اربيلأنبى

36دبلومروناكي41204اربيلأنبىديمن صابر احمد134107

ر خشو جوهر134748 37دبلومروناكي41204اربيلأنبىهيلير

38دبلومروناكي41204اربيلأنبىفيان رمضان خضر255872

39دبلومروناكي41204اربيلأنبىنوروز فاخر عبدهللا375502

40دبلومروناكي41204اربيلأنبىئافان رمضان خضر133948

ان زياد قادر255777 ر 41دبلومروناكي41204اربيلأنبىلير

42إعداديةروناكي41204اربيلأنبىساكار خك كريم486585

بيان مولود علي549353
43إعداديةروناكي41204اربيلأنبى

44إعداديةروناكي41204اربيلأنبىشكول عبيد صابر256282



45إعداديةروناكي41204اربيلأنبىنبيهه ظاهر محمود255694

46إعداديةروناكي41204اربيلأنبىبنار مهداوي ويىسي134264

47إعداديةروناكي41204اربيلأنبىسكاال بايز عبدهللا371643

48إعداديةروناكي41204اربيلأنبىسلىم شكر اسماعيل549420

1ماجستيرروناكي41204اربيلأنبىسازان كمال سليمان379189

2ماجستيرروناكي41204اربيلأنبىاوسكار مسعود محمود134077

3بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسوز زياد احمد375423

4بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىتريسكة محمد قادر375515

5بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىكريوة عثمان عبدهللا352110

ر فريدون يوسف351884 6بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىهيفير

7بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىساوين صباح برايم255717

8بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىريزان عبدالغفور طاهر352037

9بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىكونكرة محمد عزيز375588

10بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسوزة عثمان خالد256355

11بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىاويستا خك كريم351994

12بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىكه ردانه محمد سليم255895

13بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىكازيان مام شيخ محمود549384

ر قاسم كريم486587 14بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىئه فير

ي اسماعيل375488
15بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىكولزار قرنر

16بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىنور كاوه بايزيد351985

17بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىريان كريم قادر256325

18بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسارة توفيق عزيز549453

19بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىياد محمد عزيز352129

20بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىبه ريز يوس عزيز255596

21بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىرويدة محمد حميد549456

22بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسوزان دلدار صالح375513

23بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىئاواز حويز عبدهللا255831

شيالن محمد علي486565
24بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبى

ر اسكندر حمد عل352251 25بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىهيلير

26بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىالنة شكوت محمد375508

27بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىئاواز عبدالكريم طاهر133929

28بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىساوين ئاسو حسن133894

29بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسعاد ذنون يونس134059

30بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىشوين ازاد جميل255790

31بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىبنار جادر نادر223903

32بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىالنة هلكوت حسن549430

33بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىشيماء محمد خضر224250

34بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىمهاباد حسيب اسماعيل375457

35بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىرازاو حسن حمه صالح134121

36بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىافان مصطقر قادر256711

37بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىريزين لقمان سليم486255

38بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسازكار عبدالكريم عزيز486571

39بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىاية شكوت محمد375505

40بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسافان ازاد محمد224202

 علي رشيد134236
ر 41بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسولير

ر فريدون يوسف351905 42بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىهيلير



43بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىزينب ايوب خان برهان255822

44بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسازكار نامق قادر375494

45بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىشيماء حسن حمه صالح134116

46بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسوزان حسن عبدالرحمن375445

47بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىبان سالم نوري549439

نارين صالح علي375486
48بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبى

و محمد375415 49بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسندس كاسي 

50بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىنهاية احسان صابر375598

51بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىمريم وريا بكر134706

ر قادر حسن134042 52بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسولير

53بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىئاشنا ماجد كمال255590

روزان عمر علي134126
54بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبى

ر محمد375566 ر محمدامير 55بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىشةرمير

ى مصطقر قادر256693 56بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىبشر

57بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىنوا اسوس محمد549370

ان ازاد جميل255800 58بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسير

59بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىديدن بالل قادر260368

60بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىهبة نزار رؤوف258884

61بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىهاوزين ستار عبدهللا160817

62بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىذكري يونس عثمان160959

ر375577 63بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىدلنيا هاشم ياسير

64بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىئاريان شدار محمود549451

65بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىئاسوس انور محمود375463

ر351866 66بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسوزان عزيز حسير

67بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىديده ن اسكندر حمدعل375589

68بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىخانزاد عزالدين عمر223804

69بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىافان جميل عبدالعزيز223915

ر نورالدين عثمان256371 70بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىكه شبير

71بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىسيفر صابر عثمان375522

72بكالوريوسروناكي41204اربيلأنبىنهام رسول عزيز375530

73دبلومروناكي41204اربيلأنبىنيان عدنان كمال255613

و طاهر133914 ر شير 74دبلومروناكي41204اربيلأنبىافير

75دبلومروناكي41204اربيلأنبىشه وبو خضر عزيز134666

ر257944 76دبلومروناكي41204اربيلأنبىريزيان عبدالرحمن حسير

كاريز محمد علي375540
77دبلومروناكي41204اربيلأنبى

78دبلومروناكي41204اربيلأنبىزيلة مسعود محمد549363

79دبلومروناكي41204اربيلأنبىسانا عزالدين جالل549349

ر اسعد375472 80دبلومروناكي41204اربيلأنبىخديجة حمدامير

ر بارى خالد549402 81دبلومروناكي41204اربيلأنبىهيلير

82دبلومروناكي41204اربيلأنبىايمان دلير قيصل255631

83دبلومروناكي41204اربيلأنبىزوزان عبدالغفور طاهر352046

84دبلومروناكي41204اربيلأنبىشاريز شه مال قادر375586

85دبلومروناكي41204اربيلأنبىهازه جبار عباس255561

زاد كريم134063 86دبلومروناكي41204اربيلأنبىشنه شير

87دبلومروناكي41204اربيلأنبىديوان بالل قادر260348

88دبلومروناكي41204اربيلأنبىره وا عمر حمد375419



89دبلومروناكي41204اربيلأنبىمرزية احمد محمد486592

90دبلومروناكي41204اربيلأنبىديالن محمد سليم375533

91دبلومروناكي41204اربيلأنبىفاطمة مصطقر قادر256701

92دبلومروناكي41204اربيلأنبىسانا ريبوار حمد351708

93دبلومروناكي41204اربيلأنبىديلمان شعبان عزيز255711

ي375441 94دبلومروناكي41204اربيلأنبىفاطمة جبار حاج 

95دبلومروناكي41204اربيلأنبىسوما محسن رؤوف255704

96دبلومروناكي41204اربيلأنبىتافكة فخرالدين عبدالكريم375462

97دبلومروناكي41204اربيلأنبىسوما عزالدين جالل549350

98دبلومروناكي41204اربيلأنبىبيالن جادر نادر365177

ر375520 ر حسير 99دبلومروناكي41204اربيلأنبىشيماء تحسير

100دبلومروناكي41204اربيلأنبىسوز محمد مجيد549381

101دبلومروناكي41204اربيلأنبىسه يران محمد سليم257999

و اسماعيل برايم375571 102دبلومروناكي41204اربيلأنبىهير

103دبلومروناكي41204اربيلأنبىديلمان عمر كريم351756

بنار رزكار علي375491
104دبلومروناكي41204اربيلأنبى

105إعداديةروناكي41204اربيلأنبىشاجوان شدار عثمان134662

106إعداديةروناكي41204اربيلأنبىروشنا نورالدين عثمان375527

107إعداديةروناكي41204اربيلأنبىدرواز بالل قادر486548

108إعداديةروناكي41204اربيلأنبىسوزان بةشدار صابر257971

109إعداديةروناكي41204اربيلأنبىاسماء سه رباز عزيز257956

110إعداديةروناكي41204اربيلأنبىسارا فؤاد احمد134649

111إعداديةروناكي41204اربيلأنبىفردوس رفعت محمود256253

ي اسماعيل375495
112إعداديةروناكي41204اربيلأنبىسنور قره نر

113إعداديةروناكي41204اربيلأنبىفائزة هادى محمد223956

114إعداديةروناكي41204اربيلأنبىشيماء ايوب خان برهان257979

115إعداديةروناكي41204اربيلأنبىاشاء يونس عثمان134157

116إعداديةروناكي41204اربيلأنبىاريان فيصل عبدالرحمن375446

117إعداديةروناكي41204اربيلأنبىزهراء رسول مولود160983

118إعداديةروناكي41204اربيلأنبىاشاء محمد عبدهللا375429

ر160919 ر حكمت حسير 119إعداديةروناكي41204اربيلأنبىسولير

120إعداديةروناكي41204اربيلأنبىجوان عمر احمد375564

121إعداديةروناكي41204اربيلأنبىسوما عل رشيد160968

122إعداديةروناكي41204اربيلأنبىايفان كامران احمد486582

123إعداديةروناكي41204اربيلأنبىريان عمر حمد351685

124إعداديةروناكي41204اربيلأنبىشيماء اكرم لطيف223837

125إعداديةروناكي41204اربيلأنبىمينا اسماعيل انور375558

126إعداديةروناكي41204اربيلأنبىسةالر ئاسو حسن133932

127إعداديةروناكي41204اربيلأنبىنوزين دلشاد عبدالرحمن352025

128إعداديةروناكي41204اربيلأنبىايمان اكرم لطيف549376

129إعداديةروناكي41204اربيلأنبىره وشه ن نورالدين عثمان256394

ة عمر عبدهللا486578 130إعداديةروناكي41204اربيلأنبىامير

131إعداديةروناكي41204اربيلأنبىسندس رفعت محمود256272

132إعداديةروناكي41204اربيلأنبىمدينة ليل محمود351974

133إعداديةروناكي41204اربيلأنبىسارا دلشاد حسن257908

134دبلومروناكي41204اربيلأنبىفيان حسن احمد256343



135دبلومروناكي41204اربيلأنبىهادية قادر عبدالرحمن133903

136إعداديةروناكي41204اربيلأنبىنزيرة عمر عبدهللا486575

1دكتوراهزانكو41205اربيلذكررزكار عبدهللا صابر549247

2دكتوراهزانكو41205اربيلذكرحتم صابر قادر138427

ر سليم138482 3دكتوراهزانكو41205اربيلذكركاوة ياسير

ي261276
4ماجستيرزانكو41205اربيلذكررامان مجيد فق 

5ماجستيرزانكو41205اربيلذكرسةركةوت ويىسي كريم260860

6ماجستيرزانكو41205اربيلذكرنوزاد فيض جميل260718

ر عمر261034 ي امير
7ماجستيرزانكو41205اربيلذكرعونر

8ماجستيرزانكو41205اربيلذكراري ابوبكر قادر260841

ر260826 9ماجستيرزانكو41205اربيلذكرسةنكةر احمد حسير

ر356860 10ماجستيرزانكو41205اربيلذكرريباز عزيز حمدامير

11بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرشيخ هللا كاكة خان اومر261301

12بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرشه مال قادر عمر356589

13بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرفرهاد جبار حسن138448

14بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرجوهر رشيد حمةعلي261313

15بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراحمد علي احمد261069

ر عبدهللا261233 16بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرعمر حسير

17بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهلمت عبدالرزاق محمد356196

18بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركامران حسن اسماعيل357636

ي486528
ر
19بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرريزدار هاشم صوف

20بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرخليل جميل خليل260064

ر486467 21بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرسامان حمدسعيد حمدامير

ي حمد138484 22بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرفخري نب 

ي جميل138435
23بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرصائب فيضر

24بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرقهار طه قادر261030

25بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرساالر عبدالرزاق احمد261114

ي كريم150627 26بكالوريوسزانكو41205اربيلذكررزكار كانب 

داود260937 ر بير 27بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرفالح حسير

28بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرحكمت محمود خدر486300

29بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرشهنك شيخة مصطقر549281

30بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربدرالدين صالح اسماعيل138596

31بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرديار ابوبكر عبدهللا549284

32بكالوريوسزانكو41205اربيلذكردليفان عبدهللا ابراهيم358044

33بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهلمت عثمان محمد260993

34بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهاوري عبدالرحمان سعيد549261

35بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرتوانا سامي عبدالرحمن261332

36بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرشبه ست برهان قادر486418

37بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرخضر اسماعيل عزيز359796

ة357310 38بكالوريوسزانكو41205اربيلذكريحبر مجيد مير

39بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرعبدالصمد عبدالواحد احمد261147

40بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرزانا محمد عباس549243

41بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهونةر جعفر هاشم261018

42بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرساالر جبار جليل261156

43بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد سليمان عزيز549292

44بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركاوه علي محمود261129



45بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرعبدالسالم سليمان عزيز486401

46بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركارزان عثمان حمد260401

47بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرنهرو عثمان نارص359082

48بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهةلو عبدالرحمن سعيد357171

49بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربختيار وريا صالح261175

ر359434 وان صابر حسير 50بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرسير

51بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد روستم محمد261150

52بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرفريدون محمد حسن260801

53بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرئارام رفعت عبدالرحمن486473

54بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرشاوين نوزاد رفيق358081

55بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرسعدي مصطقر عبدالرحمن486327

داود357614 56بكالوريوسزانكو41205اربيلذكررزكار محمد شفيق بير

ر عمر357100 ش ياسير 57بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهير

ر138464 58بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرسيفر حسن حسير

59بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمسعود صديق محمد549252

زا روستم محمد138579 60بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمير

61بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرزريان علي صالح261271

ر عثمان549295 62بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهوكر ياسير

63بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرطارق سليمان محمد357722

64بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهوكر همزه اومر138418

65بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرناظم عبدالواحد احمد260444

66بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراندام جمال مولود138495

67بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركاروان عبدهللا عمر357079

68بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرعماد حكيم اسعد261151

69بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربشتيوان خضر حمد138552

70بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهةرمان صالح عزيز260145

71بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرفخرالدين قادر مجيد260677

72بكالوريوسزانكو41205اربيلذكريونس حسن صادق260916

ي جميل260765
73بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرتوانا فيضر

ر260828 74بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركارزان صابر حسير

75بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرفرست محمد عمر260947

76بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهلو كاظم عبدهللا354484

77بكالوريوسزانكو41205اربيلذكررةوا عبدهللا جالل260540

78بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرشاوير محمد سليم359636

ي شاكر صابر138442
79بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرغبر

80بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرريبوار عبدالمجيد عبدهللا359642

ي162496 81بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرعماد حيدر كانب 

82بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرزريان كمال رضا359233

ر261172 83بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرئارام محسن ياسير

وان مولود قادر261096 84بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرشير

85بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرعبدالكريم عمر قادر261215

86بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهيمن ناصح نوري260716

87بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربيجان برهان علي358933

وان قادر رحمن260556 88بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرسير

89بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراالن محمد زرار260219

90بكالوريوسزانكو41205اربيلذكروجدي عادل شاكر260980



91بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرنوزاد محمد احمد138488

ر258190 92بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهوراز صباح محمدامير

93دبلومزانكو41205اربيلذكرنجاة محمد شفيق بير داود354396

94دبلومزانكو41205اربيلذكراسماعيل حميد مولود260791

يف260113 95دبلومزانكو41205اربيلذكردلير عبدالمجيد محمدشر

96دبلومزانكو41205اربيلذكرمسعود فاتح عبدهللا138516

ر فرحان260289 97دبلومزانكو41205اربيلذكرهمزه حسير

ي عزيز138559
98دبلومزانكو41205اربيلذكردلير قره نر

ي خضر260229
ر
99دبلومزانكو41205اربيلذكرسليمان عبدهللا صوف

100دبلومزانكو41205اربيلذكرئاسو مجيد حامد261133

101دبلومزانكو41205اربيلذكرهفال خالد محمد261119

102دبلومزانكو41205اربيلذكرامجد قادر كرسو486276

103دبلومزانكو41205اربيلذكركمال خضر عرب357746

104دبلومزانكو41205اربيلذكرفة رمان عباس اسماعيل138461

105دبلومزانكو41205اربيلذكرهاوار عثمان قادر356753

106دبلومزانكو41205اربيلذكراحمد عبدالستار نارص261024

107دبلومزانكو41205اربيلذكررزكار محمد مولود261286

108دبلومزانكو41205اربيلذكرفاخر برايم نادر549296

109دبلومزانكو41205اربيلذكراسو يوسف جالل260938

110دبلومزانكو41205اربيلذكراركان عادل شاكر355850

111دبلومزانكو41205اربيلذكركارزان يوسف نوري138535

ر260416 112دبلومزانكو41205اربيلذكركمال حمد حسير

113دبلومزانكو41205اربيلذكربوشو خضر نادر260926

114دبلومزانكو41205اربيلذكرئاكو يوسف جالل260551

115دبلومزانكو41205اربيلذكرعماد يابه نوري261312

116دبلومزانكو41205اربيلذكربه شدار انور مولود359153

ي260255 117دبلومزانكو41205اربيلذكرنضالدين سليمان حاج 

118دبلومزانكو41205اربيلذكركوران سليمان محمد261347

119دبلومزانكو41205اربيلذكربيستون محسن عزيز359673

120دبلومزانكو41205اربيلذكرسامان عزيز علي260018

ش محمد برايم359417 121دبلومزانكو41205اربيلذكرهير

122دبلومزانكو41205اربيلذكركاروان كريم فيصل261015

123دبلومزانكو41205اربيلذكررقيب محمود معروف260859

124دبلومزانكو41205اربيلذكرهاوار رحمان محمد356339

125دبلومزانكو41205اربيلذكربشتيوان قادر نادر260775

ر359471 126دبلومزانكو41205اربيلذكريادكار رشيد حسير

127دبلومزانكو41205اربيلذكرطيب ادم عاريف261035

ي رسول261384 128دبلومزانكو41205اربيلذكرارام صي 

129دبلومزانكو41205اربيلذكرهونه ر عزيز طه261167

130دبلومزانكو41205اربيلذكررعد ذنون يونس138440

131إعداديةزانكو41205اربيلذكرهزار عمر حمد260259

132إعداديةزانكو41205اربيلذكررشوان يوسف نوري260470

133إعداديةزانكو41205اربيلذكرديار عبدالمحسن محمد261166

زا روستم486396 134إعداديةزانكو41205اربيلذكرزانيار مير

135إعداديةزانكو41205اربيلذكرنائف خضر حمدصالح260806

ر357424 136إعداديةزانكو41205اربيلذكركاروخ صابر حسير



137إعداديةزانكو41205اربيلذكرهاوكار محمود اسماعيل260081

1بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرريواس نايف محمد261285

2بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهةلمةت فيض هللا عباس261103

3بكالوريوسزانكو41205اربيلذكررنجدر كمال عزيز486259

4بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد جمال اسعد138452

5بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراكام حسن كريم549306

ر اسماعيل357584 6بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرنهرو حمدامير

7بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهاوناز نجمالدين خضر374171

8بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركيوان كريم قادر354495

9بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد جليل حمد138593

10بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرديدار ويىسي صادق357829

11بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربزار انور مولود359120

12بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرياريده هاوار احمد356574

13بكالوريوسزانكو41205اربيلذكررةوا ارسالن حسن486524

ر261209 14بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرريوان محمود حمدامير

ر260770 15بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد ستار حمدامير

زا روستم138581 16بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرزكروس مير

17بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهرمان محمد نادر356736

18بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمهدي محسن عزيز357770

19بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهوكر علي حمد549236

20بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهوشنك شيخة مصطقر549275

21بكالوريوسزانكو41205اربيلذكروريا زرار رسول558884

ر260329 ر ياسير 22بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرده رسيم حسير

23بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرشكر سيامند عثمان356487

24بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمود خضر ظاهر356805

25بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمظفر عبدالقادر عوال486288

26بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرطه محمد طه359456

27بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرزياد عمر حسن486447

28بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرره وه ز سام عبيد359346

وان عثمان احمد354372 29بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهير

30بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراحمد جوهر محمد260804

31بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد همزة اومر138400

32بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربيشه وا قادر محمود356693

33بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرالوند كمال خضر357734

34بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرسيبان شكةوت رشيد356015

35بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد صباح علي486455

36بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرسه رمه ند هموند سعدي358213

37بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهه رياد بدرخان نوري486256

38بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربروا عباس احمد138514

39بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد خورشيد احمد260973

40بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرنفار ايوب علي260595

41بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراهون محمد سمايل260578

42بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربرايم سيامند حمد260599

43بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربالل ظاهر عبيد359374

وان يوسف عثمان486468 44بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرسير

45بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراسو انور صادق260482



46بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركاردو نجم الدين نورالدين486387

47بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرديار جوهر محمد260297

48بكالوريوسزانكو41205اربيلذكردلوفان احمد محمدعلي260343

ر حسن مصطقر150877 49بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربنكير

50بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربيكرد برهان خورشيد549258

51بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرعبدهللا محمد محمود356186

52بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركانياو حمادي نامق261344

م شكر358055 53بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهلمت عبدالكير

زاد مامند355857 54بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد شير

55بكالوريوسزانكو41205اربيلذكررشوان خورشيد احمد260979

ر محمد عبدهللا549316 56بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرريبير

57بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرنه به ز سليم عبدهللا357812

58بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراكو علي قادر359616

59بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرعبدهللا ظاهر عثمان261356

60بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركاروان عبيد عمر359777

61بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرفرمان عثمان احمد354384

ر261375 62بكالوريوسزانكو41205اربيلذكررامان محمود حمدامير

63بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد علي حمد549231

64بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربهجت شدار ولي356635

ر شسام قادر260027 65بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرريبير

ر260762 66بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرريكان ستار حمدامير

ر260872 زاد حسير 67بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد شير

68بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرزيرةك محمد حميد358145

69بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد عثمان رشيد356897

70بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهةلو فاروق رفيق357949

71بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهيمن عبدالرحمن سعيد356920

72بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهنكاو مهدي عبدهللا549250

73بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرئه ندام عبدهللا سليمان359580

ي عمر486478
74بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركوسار كيقر

75بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد صالح الدين علي354479

76بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراحمد صدرالدين عبدهللا261013

77بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهاوار انور سعيد138413

78بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراميد محمد جميل138405

79بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرمحمد ازاد جميل138393

ار260906 ن ازاد رصر ر 80بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربير

81بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراحمد دلشاد عبدهللا356964

82بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربنار كاوه سليم260819

83بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرروز آشب  حمه رشيد261201

84بكالوريوسزانكو41205اربيلذكردانا خضر طاهر359203

85بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهةلو يوسف اسماعيل260994

86بكالوريوسزانكو41205اربيلذكربريار دلير عبدالمجيد260166

ر357519 87بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرليشاو صفر حسير

88بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهةلكةوت فاروق رفيق357955

89بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرتوانا كريم قادر138410

90بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرخوشةوى عبدهللا حمدمصطقر260724

91بكالوريوسزانكو41205اربيلذكردانا عزيز محمد358094



ر اسماعيل261304 92بكالوريوسزانكو41205اربيلذكراسماعيل ياسير

93بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركه نار فاخر محمد261198

94بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرئاكو رجب محمد359769

95بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرهةزار كريم محمود359836

96دبلومزانكو41205اربيلذكرمحمد رزكار عبدهللا549244

97دبلومزانكو41205اربيلذكراكرين جبار زرار359600

98دبلومزانكو41205اربيلذكراحمد ابراهيم محمود357935

وان علي سليمان356098 99دبلومزانكو41205اربيلذكرسير

100دبلومزانكو41205اربيلذكرأنس وجدي عادل261000

101دبلومزانكو41205اربيلذكرخطاب محمد عثمان261305

102دبلومزانكو41205اربيلذكرابراهيم قادر بايز359551

ر فرحان359062 103دبلومزانكو41205اربيلذكرريان حسير

104دبلومزانكو41205اربيلذكراحمد نهرو عمر486480

105دبلومزانكو41205اربيلذكرمحمد جودة اسعد356706

ر486322 106دبلومزانكو41205اربيلذكرئاسو محسن ياسير

107دبلومزانكو41205اربيلذكرمحمد عمر ابراهيم486227

108دبلومزانكو41205اربيلذكربالل سالم عبدهللا260679

109دبلومزانكو41205اربيلذكرشوان عبدالرحمن انور261102

110دبلومزانكو41205اربيلذكرمحمد خطاب سعدي261267

111دبلومزانكو41205اربيلذكرمصعب صالح اسماعيل260091

112دبلومزانكو41205اربيلذكرئاسو اسماعيل ابراهيم138470

113دبلومزانكو41205اربيلذكرنهرو علي قادر359625

114دبلومزانكو41205اربيلذكرسوران عزيز لطيف260272

115دبلومزانكو41205اربيلذكرهه ريم انور حمدسعيد260514

ر358921 116دبلومزانكو41205اربيلذكربيوار محسن ياسير

117دبلومزانكو41205اربيلذكرهورو نوزاد عثمان260570

118دبلومزانكو41205اربيلذكرعلي لشكر عزيز359027

119دبلومزانكو41205اربيلذكرزامدار احمد علي261061

120دبلومزانكو41205اربيلذكرمصطقر محمود حسن358196

121دبلومزانكو41205اربيلذكررزكار فاخر محمد486271

122دبلومزانكو41205اربيلذكراحمد عبدهللا عمر486440

123دبلومزانكو41205اربيلذكررةوةند يونس حسن356627

124دبلومزانكو41205اربيلذكرهه ريم طيوب علي549313

125دبلومزانكو41205اربيلذكرمحمد عبدالكريم قاسم260851

126دبلومزانكو41205اربيلذكربيالن بختيار محمود357601

127دبلومزانكو41205اربيلذكررابه ر رسول حمةرشيد357756

128دبلومزانكو41205اربيلذكرهيدى انور حمدسعيد260505

129دبلومزانكو41205اربيلذكرمامند مظفر يابا355912

130دبلومزانكو41205اربيلذكرره وه ند خشو حسن260161

131دبلومزانكو41205اربيلذكرهرمان ازاد عبدهللا549299

 علي358981
132إعداديةزانكو41205اربيلذكرمحمد مصطقر

ر358925 133إعداديةزانكو41205اربيلذكرئارى محسن ياسير

134إعداديةزانكو41205اربيلذكربروا انور مولود357784

135إعداديةزانكو41205اربيلذكرعلي ابراهيم علي356052

136إعداديةزانكو41205اربيلذكرعلي جوهر محمد260302

137إعداديةزانكو41205اربيلذكرعلي محمد محمود356087



138إعداديةزانكو41205اربيلذكرخالص زياد حمد261316

139إعداديةزانكو41205اربيلذكرعبدالمالك احمد كريم261008

140إعداديةزانكو41205اربيلذكراحمد يونس احمد260739

141إعداديةزانكو41205اربيلذكرمحمد حتم صابر138426

142إعداديةزانكو41205اربيلذكراسماعيل رحمن علي359531

143إعداديةزانكو41205اربيلذكرسه رده م نوزاد صالح486302

144إعداديةزانكو41205اربيلذكراسامة حتم صابر138425

ر260319 145إعداديةزانكو41205اربيلذكرفرمان خضر حسير

146إعداديةزانكو41205اربيلذكررةوةز كاوة سليم359183

ر486243 147إعداديةزانكو41205اربيلذكرهيدي عبدالكريم ياسير

148إعداديةزانكو41205اربيلذكرليدوان يحبر رمضان260659

149إعداديةزانكو41205اربيلذكرسيفاهلل اسو يوسف261185

150إعداديةزانكو41205اربيلذكردلوفان لقمان محمود356072

ر357509 مة صفر حسير ر 151إعداديةزانكو41205اربيلذكرلير

152إعداديةزانكو41205اربيلذكربختيار سليم شكر359223

153إعداديةزانكو41205اربيلذكرابراهيم دلشاد محمد261207

ر355903 154إعداديةزانكو41205اربيلذكرريكر عزيز حمدامير

ر مولود357193 155إعداديةزانكو41205اربيلذكرمحمد حسير

156إعداديةزانكو41205اربيلذكرنزار غفور اسماعيل138451

يف261183 157إعداديةزانكو41205اربيلذكردابان صادق حمةشر

158إعداديةزانكو41205اربيلذكرمحمد صدرالدين زرار138480

159إعداديةزانكو41205اربيلذكرهفال طاهر حسو260895

160إعداديةزانكو41205اربيلذكرريدوان ازاد صادق261122

161إعداديةزانكو41205اربيلذكرسليم كاوه سليم359165

162إعداديةزانكو41205اربيلذكراحمد حيدر عمر558883

163إعداديةزانكو41205اربيلذكرديار احمد علي261135

164إعداديةزانكو41205اربيلذكرهيمن زبير قادر558882

ر شمال ابوبكر260039 165إعداديةزانكو41205اربيلذكرنوفير

166إعداديةزانكو41205اربيلذكرايوب بكر حمةصالح357919

167إعداديةزانكو41205اربيلذكرسةروةر صديق حمد355954

168إعداديةزانكو41205اربيلذكرهةوال مسعود فاتح558897

169إعداديةزانكو41205اربيلذكردلير نوري علي261038

170دكتوراهزانكو41205اربيلذكرازاد صديق محمد486235

171بكالوريوسزانكو41205اربيلذكركارزان رشيد عمر359098

زاد حمد قادر549309 172بكالوريوسزانكو41205اربيلذكرشير

173بكالوريوسزانكو41205اربيلذكررهبه ر احمد كريم261177

174دبلومزانكو41205اربيلذكرطالب عزيز خالد357154

175دبلومزانكو41205اربيلذكرهيمن اسماعيل نادر357067

يف150967 ة جعفر شر 1دكتوراهزانكو41205اربيلأنبىامير

ر عزيز سعيد356724 2ماجستيرزانكو41205اربيلأنبىنه رمير

نارين سيامند علي486471
3ماجستيرزانكو41205اربيلأنبى

ة عبدالوهاب عصاف260410 4دبلوم عاليزانكو41205اربيلأنبىسمير

5بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبسيمه رحيم غريب260458

يه سعيد عبدهللا260627 6بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىصي 

ر138523 ة احمد حسير 7بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىسمير

8بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبيمان صديق حكيم261068



يف359270 9بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبروين محمد شر

رندان علي رفيق138601
10بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

11بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىانتسام رحمان عبدهللا138397

12بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىانتظار لشكري طه357986

13بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىكوردستان لشكري طه358010

14بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىروزان جوهر حسن138615

و جوهر حسن138563 15بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهير

16بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئاهنك قاسم فيصل549285

ر356794 17بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىنازناز عمر ياسير

ي359424
ر
18بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىنازدار احمد صوف

19بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشيماء احمد محمد261335

20بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىاديبة فتح هللا حمدعلي549274

21بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىريفانه عبدهللا سليمان549239

22بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىجوان حامد محمد358869

23بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىجومان عبدالحميد مراد486443

24بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىكه زه نك بارزان جالل354434

25بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىتافكه عبدالواحد مجيد138543

26بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىزينب مقداد شهاب138430

27بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشوه ستار جليل359558

28بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئاوات حمد اسماعيل549302

ر356258 29بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبةناز طلعت حمدامير

ي مجيد261037
30بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئاوات هاشم فق 

31بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئةزين محسن صابر261268

32بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىدلباك يونس حسن261171

33بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئاكار عبدالقهار عثمان260797

34بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىكه زال محمد احمد359566

35بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىوداد اكرم كريم261357

و يابه نوري260755 36بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهير

ر قادر261124 37بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىزريان حسير

38بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىمهران عمر محمد549314

39بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىاخالص انور عبدهللا138473

زريان ابراهيم ولي486265
40بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

ر عمر رسول354511 41بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىافير

42بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهتاو محمد نادر486283

43بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشوين سعدهللا كريم549301

44بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهدى لشكري طه357973

ر مولود356146 45بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئاالن حسير

46بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشه وبو كاكل مصطقر138547

47بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىتريفة كاكل مصطقر138545

48بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىباكزة فيض هللا هدايت138490

وت عبدالحميد نوري558887 49بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبير

 بايز علي260157
ر 50بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىنرمير

51بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىزيان محمد اسماعيل260954

52بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىفادية عادل توفيق260964

53بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشيماء محمد كريم138387

54بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبنار صديق حمد359683



ئارةزو قهار علي260106
55بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

و عبدالواحد مجيد261239 56بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهير

يف549288 تاره علي شر
57دبلومزانكو41205اربيلأنبى

ين احمدشم مالخان261352 58دبلومزانكو41205اربيلأنبىشير

59دبلومزانكو41205اربيلأنبىنيكار احسان صديق138395

ة138603 60دبلومزانكو41205اربيلأنبىنبيهة طاهر مير

61دبلومزانكو41205اربيلأنبىكزال عمر عبدهللا359355

62دبلومزانكو41205اربيلأنبىكلثوم سيامند حمد261329

63دبلومزانكو41205اربيلأنبىجيمن نوري سعيد138555

ر558891 64دبلومزانكو41205اربيلأنبىدلكه ش نسيم حمدامير

65دبلومزانكو41205اربيلأنبىهةنار فرهاد عبدهللا486502

66دبلومزانكو41205اربيلأنبىديمن عبدالكريم سليم261292

67دبلومزانكو41205اربيلأنبىجوان فرهاد عزيز261106

68دبلومزانكو41205اربيلأنبىئاراس عزيز سعيد549280

ة صالح رشيد260870 69دبلومزانكو41205اربيلأنبىمنير

هنار علي حمد260324
70دبلومزانكو41205اربيلأنبى

ر دلشاد عبدالوهاب260992 71دبلومزانكو41205اربيلأنبىدلفير

72دبلومزانكو41205اربيلأنبىوهيبة عثمان محمد356033

73دبلومزانكو41205اربيلأنبىابتسام شهيد عبدالرحمن260933

74دبلومزانكو41205اربيلأنبىسلوى لشكرى طه358007

ر260391 و جبار حسير 75دبلومزانكو41205اربيلأنبىهير

76دبلومزانكو41205اربيلأنبىجرو كنعان احمد486403

شنو علي محمود261155
77دبلومزانكو41205اربيلأنبى

78دبلومزانكو41205اربيلأنبىنادية خضر حمد260932

79دبلومزانكو41205اربيلأنبىهتاو جوهر سليمان261322

80دبلومزانكو41205اربيلأنبىشونم رفعت عبدالرحمن356668

81دبلومزانكو41205اربيلأنبىجوان كريم فيصل261283

82دبلومزانكو41205اربيلأنبىنركز زرار رسول558893

 علي356123
ر 83دبلومزانكو41205اربيلأنبىممخان حسير

ر357270 و عبدالحميد امير 84دبلومزانكو41205اربيلأنبىهير

ر مسعود عزيز359191 85دبلومزانكو41205اربيلأنبىشهير

86دبلومزانكو41205اربيلأنبىشاالو جمال مولود151005

87دبلومزانكو41205اربيلأنبىسنور مغديد اسماعيل260473

88دبلومزانكو41205اربيلأنبىاريان ازاد عثمان261120

89دبلومزانكو41205اربيلأنبىبيكرد عباس رسول261300

ر261197 90دبلومزانكو41205اربيلأنبىديده ن طالب حسير

ر عثمان356506 91دبلومزانكو41205اربيلأنبىهةتاو حسير

92إعداديةزانكو41205اربيلأنبىبيخال ويىسي كريم359662

93إعداديةزانكو41205اربيلأنبىهاللة مولود صالح138527

يف549289  علي شر
ر 94إعداديةزانكو41205اربيلأنبىئامير

ي كريم357047 شاربان كانب 
95إعداديةزانكو41205اربيلأنبى

96إعداديةزانكو41205اربيلأنبىنيشتمان اسماعيل صالح260731

97إعداديةزانكو41205اربيلأنبىميعاد نامق طاهر260816

98إعداديةزانكو41205اربيلأنبىنجيبة عبدالغفور نوري138525

99إعداديةزانكو41205اربيلأنبىباكزه محمد عبدهللا261351

100إعداديةزانكو41205اربيلأنبىتريسكة كاكل مصطقر138529



101إعداديةزانكو41205اربيلأنبىاويستا جمال مولود138493

ي ريز خليل عزيز138407 سب 
102إعداديةزانكو41205اربيلأنبى

103إعداديةزانكو41205اربيلأنبىاديبة رسول صادق261017

1بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىجيهان مولود اسماعيل549234

ساكار علي حمد549230
2بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

3بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىروناك صابر اومر356431

4بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئافيستا نجم الدين نورالدين260713

5بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىاخالص سعدي كريم261369

6بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىساريز صابر مصطقر260781

داود356453 7بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئيفان نجم الدين بير

8بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئاسي عبدهللا سليمان549237

بةسوز حامد محمدعلي138466
9بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

ر اسماعيل260929 10بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىخه رمان ياسير

ر يوسف احمد359502 11بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىالفير

12بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىتارا فقىاحمد صابر549304

13بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىسوسن عبيد حمد549264

14بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىنادية عثمان رشيد261324

ر فرحان359056 15بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىريناس حسير

16بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىالنة عبدهللا صابر356814

17بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىريزين عبدهللا عمر357090

يفان اكرم ولي359316 بير
18بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

19بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهدى هاوار جالل358129

20بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئافان امير ابو زيد359132

21بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىمروة اسماعيل سكران261137

22بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىدلزين عبدهللا عمر357112

23بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىنيكار كاوه سليم359147

ر طارق صادق358899 24بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهيلير

25بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىدانية بزار عبدهللا486470

ي ازاد عزيز261001
26بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئاشب 

27بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىروزان نادر صابر260674

28بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىروخسار جوهر اسماعيل260950

29بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىسارة محمد جميل138584

30بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىافان عثمان حسن356646

31بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىجرو طارق صادق358942

32بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىكويستان غريب جميل138506

33بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهيقر جبار مرتضر260124

34بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبه روش فرهاد قادر261310

35بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىجرو عبدالحميد صابر356759

36بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىسوزة محمد ايوب357535

37بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهاله خالد كريم359516

38بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىاسمهان يونس حسن359728

39بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشمام فاتح احمد261078

40بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىفيان واحد خضر356780

41بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىايفان طارق اكرم549303

42بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىنور وجدي عادل260988

43بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىسارا صابر اومر357121



44بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىزيلوان ابوبكر كاكل358961

45بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىروزا حامد صادق260652

46بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىايمان فارس عبدالخالق261385

47بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبنار انور صادق486435

48بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىخه نده عمر احمد138590

49بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىالوين يحبر رمضان354414

50بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىكويستان فاروق رفيق357967

51بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىتزرة عمر محمود486240

52بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىخوزكة عثمان احمد357855

زاد صابر138628 53بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىروزان شير

54بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىريفان جليل حمد357872

55بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبه يام فرهاد قادر260537

56بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىاويزان عثمان احمد354377

57بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىريزين محمد حامد549318

58بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىروبار نايف محمد261291

59بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشنو عثمان احمد354360

ر خالد عزيز261194 60بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئه فير

ر عبدالكريم شكر358064 61بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهيلير

62بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشيالن عمادالدين شمس الدين260888

63بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىديمن عباس احمد261341

64بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىداستان عبدهللا علي357328

65بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشوه عبدالعزيز عمر354502

ر يوسف عثمان356769 66بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشهير

67بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبيكةرد عبدهللا حمدمصطقر260751

68بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشوشت كريم عبدالسالم261138

بةهار سيامند علي486298
69بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

جوفيان صالح الدين علي355842
70بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

71بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىفينوس ظاهر عبيد359399

72بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىدانيال صباح صابر357451

ر ظاهر اسماعيل150718 73بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىرةنكير

74بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىديالن فارس نوري358890

75بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىربيعة محمد طه359447

76بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىمليكة جمال اسعد138454

شيماء دارا علي260710
77بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

78بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىسانا قهار احمد486313

ر عبدالقادر شيخة359108 79بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىافير

80بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشاناز شورش رحمان549265

81بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئاال ازاد سعيد260945

82بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىليمو يونس احمد260278

ر خضر138622 83بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىسنور ياسير

84بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهند هاوار جالل358136

85بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىريناز بهروز شكر359017

86بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىنارين يونس احمد260743

87بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىزوانة شكوت فيصل261319

ر عبدهللا260902 88بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئافان حسير

89بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىفاطمة محمد نوري260852



ين يونس حسن359699 ر 90بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهير

91بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىزيلة عل محمود356716

92بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىخوله سواره جالل138416

زاد احمد138423 93بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىناهدة شير

94بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىجيابان عمر قادر261226

ي  هان لشكر عزيز359049 95بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشر

داود354449 96بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىريان نجم الدين بير

97بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىرامان نايف محمد261279

98بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىدابان غازى عباس356950

99بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشه وبو غازي نوري260608

100بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئةشين عبدهللا صابر260940

ان قاسم رسول138409 ر 101بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىلير

102بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىنيكار دلير عبدالمجيد261032

103بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىسارا شتيب رسول354405

ر261007 104بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىغزال محمد حسير

105بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىدانيا لشكري طه357996

جوان سيامند علي486291
106بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

107بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىدانية سيامند عثمان486245

دوس مشير علي357666 108بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىفير

ي260884
ر شيخيل فق  109بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهيلير

110بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىريزنة عبدالرحمن محمد357140

ر عباس261028 111بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىجرو حسير

ر صابر اسماعيل138508 112بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىافير

113بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهاوراز محمد اسماعيل138431

ر خضر ظاهر356833 114بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهيلير

115بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشنو كاكل مصطقر138533

116بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهاوزين محمد عمر356007

117بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئه كرين يونس احمد260735

118بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىزيلة عبدالكريم عبدالسالم260956

از انور قادر138458 119بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشير

ر359246 120بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشادان شفيق حمدامير

121بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشيالن رفعت عبدالرحمن354530

122بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىريان صابر مصطقر260786

123بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبيمان رشاد احمد260563

124بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشارا شورش رحمان549268

ديالن لقمان علي260910
125بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

ر دلير همزة260526 126بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهيلير

ر ازاد جميل138391 127بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىسولير

128بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىتريسكة عبدالقادر محمود260846

129بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىساره خالد كريم359511

130بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهةورين كريم محمود359821

131بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئاالن احمد محمد358909

زاد صابر486493 132بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىساكار شير

133بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئه نديشة رقيب سمايل354472

134بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهوار طيب اسماعيل138606

ر486248 135بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىكاريز خالد حسير



136بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهازه جبار مرتضر260138

137بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىكال كاوة محمد486475

138بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىداليا نوزاد عثمان260245

139بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىريان جوده اسعد359525

ر خضر355869 140بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشيالن ياسير

ر محمد احمد359540 141بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىكةشير

 سيامند علي486306
ر 142بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئه فير

143بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىدنيا حسن احمد359258

ر356876 144بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىريناس عزيز حمدامير

145بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىاشاء عبدالرحمن عثمان356840

146بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىزيان مولود اسماعيل549235

داود354442 147بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىفاطمة نجم الدين بير

148بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشوة عثمان احمد354354

ر359655 149بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىايمان حسن حسير

امينة سيامند علي486294
150بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

151بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىكانياو صابر احمد356744

 علي قادر359607
ر 152بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىالفير

153بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبةيمان كريم خان احمد261264

154بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىكانياو سعدي كريم138474

155بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشةوبو شهاب عبدالرحمان138512

156بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئيمان نوزاد عثمان356239

157بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىبريز حسن احمد359592

شه ونم علي عوال357901
158بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبى

ر عبدهللا359278 159بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئاشنا تحسير

و عثمان احمد357839 160بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهير

161بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهاوتا نامق صديق261218

162بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشه وبو خطاب سعدي138568

163بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشوبو شورش رحمان549270

164بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىكنار كاوه سليم260823

ة رقيب سمايل354465 165بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىئه ستير

ر260313 ر حسير 166بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشيماء تحسير

 صالح علي138433
ر 167دبلومزانكو41205اربيلأنبىهيلير

168دبلومزانكو41205اربيلأنبىايفان جليل حمد357882

169دبلومزانكو41205اربيلأنبىدهان عثمان خورشيد261328

ر359240 170دبلومزانكو41205اربيلأنبىنيشتمان شفيق حمدامير

171دبلومزانكو41205اربيلأنبىرازان محمود حسن358154

172دبلومزانكو41205اربيلأنبىئةزين عمر عزيز260913

173دبلومزانكو41205اربيلأنبىنهايت محمد مولود356522

ر نهرو عبدالجبار261056 174دبلومزانكو41205اربيلأنبىهيلير

175دبلومزانكو41205اربيلأنبىخةنده كمال ابوبكر356979

ر261011 176دبلومزانكو41205اربيلأنبىزينب عبيد حسير

ايمان رزكار علي355938
177دبلومزانكو41205اربيلأنبى

ر شوان ادريس260759 178دبلومزانكو41205اربيلأنبىافير

ي جمال355878 هدى حرن 
179دبلومزانكو41205اربيلأنبى

180دبلومزانكو41205اربيلأنبىكلثوم محمد عبدهللا261293

181دبلومزانكو41205اربيلأنبىشادمان شمسالدين احمد356039



ر فارس نوري358882 182دبلومزانكو41205اربيلأنبىدلفير

183دبلومزانكو41205اربيلأنبىفرناز فرهاد محمد142404

ة مشير علي357652 ئةستير
184دبلومزانكو41205اربيلأنبى

185دبلومزانكو41205اربيلأنبىريان شدار ولي357179

186دبلومزانكو41205اربيلأنبىاخالص يونس احمد260746

187دبلومزانكو41205اربيلأنبىبنار محمد مولود356541

188دبلومزانكو41205اربيلأنبىشوين نوري احمد359739

189دبلومزانكو41205اربيلأنبىميديا عمر احمد138588

ر486261 ايمان علي حسير
190دبلومزانكو41205اربيلأنبى

191دبلومزانكو41205اربيلأنبىسمية محمد جميل138402

ر يابه359069 ر حسير 192دبلومزانكو41205اربيلأنبىافير

193دبلومزانكو41205اربيلأنبىشنو رفعت عبدالرحمن354578

194دبلومزانكو41205اربيلأنبىهدى هةزار عمر260267

ش جوهر260421 195دبلومزانكو41205اربيلأنبىئازيز هير

196دبلومزانكو41205اربيلأنبىبيوند محمد حميد359003

بفرين سيامند علي486293
197دبلومزانكو41205اربيلأنبى

198دبلومزانكو41205اربيلأنبىرويدة خالد مولود260225

جوان علي سليمان359750
199دبلومزانكو41205اربيلأنبى

 عثمان علي260908
ر 200دبلومزانكو41205اربيلأنبىرنكير

ر رشيد عبد هللا356867 201دبلومزانكو41205اربيلأنبىهيلير

وان قادر260198 202دبلومزانكو41205اربيلأنبىسميه سير

203دبلومزانكو41205اربيلأنبىالجان فاخر رحمن261247

ي جعفر هاشم261026
204دبلومزانكو41205اربيلأنبىكانر

205دبلومزانكو41205اربيلأنبىروشنا شكر صالح549260

206دبلومزانكو41205اربيلأنبىشوشت صباح عمر359736

زاكاو احمد علي261362
207دبلومزانكو41205اربيلأنبى

208دبلومزانكو41205اربيلأنبىزيان عبدهللا سليمان549240

209دبلومزانكو41205اربيلأنبىاريان جوهر محمد359389

210دبلومزانكو41205اربيلأنبىخانزاد حكيم جبار358074

211دبلومزانكو41205اربيلأنبىئةزين عبدالقادر احمد260986

212دبلومزانكو41205اربيلأنبىتريسكة عمر محمود260205

ي اسماعيل260715 ر حاج  213دبلومزانكو41205اربيلأنبىرنكير

214دبلومزانكو41205اربيلأنبىرويده يونس احمد260833

215دبلومزانكو41205اربيلأنبىبه ريز محسن هاشم357301

216دبلومزانكو41205اربيلأنبىاشاء سوارة جالل150914

ريان صباح علي486303
217دبلومزانكو41205اربيلأنبى

ر عمر محمود260211 218دبلومزانكو41205اربيلأنبىدلفير

219دبلومزانكو41205اربيلأنبىدلباك برهان عوال486278

ر261004 220دبلومزانكو41205اربيلأنبىزهراء عبيد حسير

221دبلومزانكو41205اربيلأنبىايمان جليل حمد558888

222دبلومزانكو41205اربيلأنبىبيكةرد سعدي كريم138420

223دبلومزانكو41205اربيلأنبىئافان فيضاهلل عباس261101

224دبلومزانكو41205اربيلأنبىتريفة عبدالقادر محمود358113

ر ازاد جميل138390 225دبلومزانكو41205اربيلأنبىهيلير

226دبلومزانكو41205اربيلأنبىشه يدا رفعت عبدالرحمن359786

227دبلومزانكو41205اربيلأنبىجواس عبدهللا ابراهيم261219



228دبلومزانكو41205اربيلأنبىبتوين غريب جميل138504

ر شسام قادر260023 229دبلومزانكو41205اربيلأنبىكشبير

230دبلومزانكو41205اربيلأنبىفينك عمر محمود138577

231دبلومزانكو41205اربيلأنبىسونيا اسو يوسف558890

232دبلومزانكو41205اربيلأنبىئه زين ويىسي نوري260920

وان قادر260182 233دبلومزانكو41205اربيلأنبىريان سير

234دبلومزانكو41205اربيلأنبىبنار غفور اسماعيل260962

235دبلومزانكو41205اربيلأنبىباكستان احمد حسن138500

236دبلومزانكو41205اربيلأنبىزالة ناصح رحمان357563

237دبلومزانكو41205اربيلأنبىئه زين يونس عبدهللا486497

238دبلومزانكو41205اربيلأنبىهانا هاوار جالل358121

239إعداديةزانكو41205اربيلأنبىسارا اسماعيل ابراهيم260457

240إعداديةزانكو41205اربيلأنبىكلينه طارق عزيز356155

ر اسماعيل358988 241إعداديةزانكو41205اربيلأنبىشكرية ياسير

242إعداديةزانكو41205اربيلأنبىجيافان عمر قادر261231

243إعداديةزانكو41205اربيلأنبىروشت سعدي كريم138422

244إعداديةزانكو41205اربيلأنبىجرا رسول عبدهللا486238

245إعداديةزانكو41205اربيلأنبىايمان صديق حمد359479

246إعداديةزانكو41205اربيلأنبىبوكان فاروق رفيق357342

247إعداديةزانكو41205اربيلأنبىالجان يحبر رمضان260665

248إعداديةزانكو41205اربيلأنبىسميه ستار سليم261025

249إعداديةزانكو41205اربيلأنبىروشنا عبدهللا سليمان549241

ش جوهر261228 ر هير 250إعداديةزانكو41205اربيلأنبىئامير

251إعداديةزانكو41205اربيلأنبىدلنيا طيب اسماعيل138572

رازاو رفيق حمةعلي356889
252إعداديةزانكو41205اربيلأنبى

253إعداديةزانكو41205اربيلأنبىاسماء نهرو عمر260798

254إعداديةزانكو41205اربيلأنبىريزين محمود ابراهيم138468

255إعداديةزانكو41205اربيلأنبىسمية غفور اسماعيل261045

ر هموند سعدي358230 256إعداديةزانكو41205اربيلأنبىسولير

257إعداديةزانكو41205اربيلأنبىفارين شسام قادر261257

258إعداديةزانكو41205اربيلأنبىرازان امجد طلحة359406

259إعداديةزانكو41205اربيلأنبىته نيا عبدالقادر عوال261299

260إعداديةزانكو41205اربيلأنبىايالف ساالر جبار261161

261إعداديةزانكو41205اربيلأنبىكردون خليل عمر260890

262إعداديةزانكو41205اربيلأنبىسارا مصلح رشيد486319

ر سليمان عزيز486406 263إعداديةزانكو41205اربيلأنبىافير

264إعداديةزانكو41205اربيلأنبىاويزان شورش جوهر260465

265إعداديةزانكو41205اربيلأنبىنيشتمان سليمان عزيز486411

ر يوسف احمد359483 266إعداديةزانكو41205اربيلأنبىدلفير

ر شمال ابوبكر260032 267إعداديةزانكو41205اربيلأنبىشافير

268إعداديةزانكو41205اربيلأنبىشيالن صابر قادر359337

269إعداديةزانكو41205اربيلأنبىهدى طلعت محمد138519

270إعداديةزانكو41205اربيلأنبىزيله مصلح رشيد486315

271إعداديةزانكو41205اربيلأنبىفيان فريق اسماعيل356000

272إعداديةزانكو41205اربيلأنبىاسيا عثمان حسن356658

ر عبدهللا261189 273إعداديةزانكو41205اربيلأنبىسارا حسير



274إعداديةزانكو41205اربيلأنبىباخان بكر عبدالسالم261273

275إعداديةزانكو41205اربيلأنبىديمةن حكيم فائق260749

ر261398 276إعداديةزانكو41205اربيلأنبىئايينده اسماعيل محمدامير

االن انور علي357708
277إعداديةزانكو41205اربيلأنبى

ر يابه359035 278بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىسوزان حسير

279بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىخوناو هاوار سعدي261389

280بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىشيماء ابراهيم حمه رش358949

ر عبدالوهاب486267 281بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىزيتون محمدامير

282بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىمريم جميل اسعد356331

283بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىاوات عبدالرحمن احمد357290

284بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىهدية ستار عمر359285

285بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىخوناو جوهر حسن357162

286بكالوريوسزانكو41205اربيلأنبىتهيمنه كمال عل138456

287دبلومزانكو41205اربيلأنبىتافكه انور محمد359217

288دبلومزانكو41205اربيلأنبىكوردستان صديق محمد261336

يف حمد138599 289دبلومزانكو41205اربيلأنبىهرمية شر

290دبلومزانكو41205اربيلأنبىخونجه عبدالواحد مجيد138539

291دبلومزانكو41205اربيلأنبىمها كانب  كريم260883

292دبلومزانكو41205اربيلأنبىبيان محمد محمود549311

293دبلومزانكو41205اربيلأنبىبيمان عبدالواحد يابا549279

294دبلومزانكو41205اربيلأنبىسيوي احمد حمد138432

1دكتوراهازادي31206اربيلذكراحمد ابراهيم احمد153595

2ماجستيرازادي31206اربيلذكردارا عزيز خضر519924

3ماجستيرازادي31206اربيلذكربوتان علي حسن550166

4ماجستيرازادي31206اربيلذكرديدار عثمان مولود365002

5ماجستيرازادي31206اربيلذكرهندرين علي احمد364803

6ماجستيرازادي31206اربيلذكردلزار عمر قادر152649

وان جليل احمد152684 7ماجستيرازادي31206اربيلذكرشير

8ماجستيرازادي31206اربيلذكرارام موفق خورشيد226625

9ماجستيرازادي31206اربيلذكرابراهيم رشيد حسن499021

10ماجستيرازادي31206اربيلذكرهه زار حيدر احمد558998

ر152567 11ماجستيرازادي31206اربيلذكرعبيدهللا سعيد امير

12ماجستيرازادي31206اربيلذكرشبست عيىس محمد226565

13دبلوم عاليازادي31206اربيلذكربرزو عبدالمطلب سمايل152233

14بكالوريوسازادي31206اربيلذكرلشكري ابراهيم حسن499028

15بكالوريوسازادي31206اربيلذكرابراهيم رستم حسن226256

16بكالوريوسازادي31206اربيلذكرريباز حسن سعيد364155

17بكالوريوسازادي31206اربيلذكرازاد رمضان قادر132215

18بكالوريوسازادي31206اربيلذكرارسالن اسعد كوخةرسول155432

19بكالوريوسازادي31206اربيلذكرسه نكر حبيب محمد153516

20بكالوريوسازادي31206اربيلذكراحمد كمال شمس الدين152441

ر قادر156406 21بكالوريوسازادي31206اربيلذكرمةريوان ياسير

22بكالوريوسازادي31206اربيلذكرساالر حبيب محمد226367

23بكالوريوسازادي31206اربيلذكرسليمان صادق صابر153123

24بكالوريوسازادي31206اربيلذكرسليمان عباس علي365426

25بكالوريوسازادي31206اربيلذكرشاالو عبدالخالق عبدهللا365094



26بكالوريوسازادي31206اربيلذكرروز دلير حامد365196

ر حسن152812 27بكالوريوسازادي31206اربيلذكرشوان حمدامير

28بكالوريوسازادي31206اربيلذكرده رباز حيدر جوهر152831

29بكالوريوسازادي31206اربيلذكردلشاد رضا حمد152226

30بكالوريوسازادي31206اربيلذكركاروان رحمن محمد550172

31بكالوريوسازادي31206اربيلذكرنورالدين حمد وسمان226224

32بكالوريوسازادي31206اربيلذكركمال جميل بغدي152735

33بكالوريوسازادي31206اربيلذكرشدار عبدالجبار عبدالقادر156457

34بكالوريوسازادي31206اربيلذكرديار بكر يادكار226293

35بكالوريوسازادي31206اربيلذكرفارس جوهر علي366064

36بكالوريوسازادي31206اربيلذكركاكة محمد عبدالرحمان227137

ر153282 37بكالوريوسازادي31206اربيلذكرتريسكة علي محمدامير

38بكالوريوسازادي31206اربيلذكرعماد مولود عمر155631

39بكالوريوسازادي31206اربيلذكرريكان خالد اومر152337

40بكالوريوسازادي31206اربيلذكرشدار عيىس محمد152991

ش محمد عمر153267 41بكالوريوسازادي31206اربيلذكرهير

زاد خضر228561 42بكالوريوسازادي31206اربيلذكردلناز شير

43بكالوريوسازادي31206اربيلذكرامير صديق يونس153225

داود227899 44بكالوريوسازادي31206اربيلذكرشدار صباح بير

45بكالوريوسازادي31206اربيلذكركارزان كمال عزيز499017

46بكالوريوسازادي31206اربيلذكرساري سعاد احمد152217

47بكالوريوسازادي31206اربيلذكرمحمد حيدر صابر364668

48بكالوريوسازادي31206اربيلذكركارزان حيدر محي الدين153581

49بكالوريوسازادي31206اربيلذكرهلمت ابراهيم حسن550139

داود226074 50بكالوريوسازادي31206اربيلذكرموفق جوهر بير

51بكالوريوسازادي31206اربيلذكرارام نضالدين جالل155587

ي خضر156532
52بكالوريوسازادي31206اربيلذكريادكار سعدالدين فق 

53بكالوريوسازادي31206اربيلذكرريزين دلشاد احمد152745

54بكالوريوسازادي31206اربيلذكروريا محمد رمضان152659

55بكالوريوسازادي31206اربيلذكرشكار حيدر صابر152977

56بكالوريوسازادي31206اربيلذكرئاسو محمود شيخ محمد488263

57بكالوريوسازادي31206اربيلذكراحمد ابوبكر احمد153479

58بكالوريوسازادي31206اربيلذكرامير محمدصالح محمد365822

59بكالوريوسازادي31206اربيلذكرئاري غازي فتاح550248

60بكالوريوسازادي31206اربيلذكرهه نكاو ناصح صديق226335

61بكالوريوسازادي31206اربيلذكرعمر جمال رسول152579

62بكالوريوسازادي31206اربيلذكررهيل علي حسن152750

ر صابر156148 63بكالوريوسازادي31206اربيلذكرهوكر حمدامير

64بكالوريوسازادي31206اربيلذكرشمند شمسالدين مولود152242

65بكالوريوسازادي31206اربيلذكرهوشمند ناصح صديق152821

66بكالوريوسازادي31206اربيلذكركاروان رشاد علي226216

67بكالوريوسازادي31206اربيلذكرمحمد علي حمد155454

68بكالوريوسازادي31206اربيلذكرشهنك عيىس محمد153610

69دبلومازادي31206اربيلذكراسعد علي مولود226441

70دبلومازادي31206اربيلذكرنةبةز صديق معروف156646

ر154718 71دبلومازادي31206اربيلذكرريناس عبدهللا حسير



72دبلومازادي31206اربيلذكرمحمد محسن شاكر365873

73دبلومازادي31206اربيلذكرفخرالدين محسن علي488246

74دبلومازادي31206اربيلذكرعرفان نشاه عبدهللا155981

75دبلومازادي31206اربيلذكرسامان صباح طاهر153319

76دبلومازادي31206اربيلذكراحمد عبدالكريم خورشيد226465

77دبلومازادي31206اربيلذكرشباز رجب حمده شل364839

78دبلومازادي31206اربيلذكراحمد محمدصالح محمود152717

79دبلومازادي31206اربيلذكرسامي عمر مولود364082

80دبلومازادي31206اربيلذكرديداوان معروف محمود227343

81دبلومازادي31206اربيلذكراحمد عبدالمجيد احمد153542

ر152654 82دبلومازادي31206اربيلذكرحسن قانع حسير

83دبلومازادي31206اربيلذكررزكار مجيد صالح365974

84دبلومازادي31206اربيلذكرلقمان احمد شيخمحمد365855

85دبلومازادي31206اربيلذكرساالر عبدهللا علي152460

86دبلومازادي31206اربيلذكركرميان عجيل سعدي153420

87دبلومازادي31206اربيلذكرهيوا علي عبدهللا364395

88دبلومازادي31206اربيلذكرابراهيم عزيز اومر365411

89دبلومازادي31206اربيلذكرمؤيد عبدالحميد سعيد364455

90دبلومازادي31206اربيلذكرهيمداد رضا حمد152790

91دبلومازادي31206اربيلذكرنال جميل عمر226202

92دبلومازادي31206اربيلذكرانور عزيز محمدصالح550145

93دبلومازادي31206اربيلذكرابراهيم علي حمد152538

وان نوري رجب154725 94دبلومازادي31206اربيلذكرسير

كو شاكر365065 95دبلومازادي31206اربيلذكراميد شير

96دبلومازادي31206اربيلذكرمحمد روستم مغديد226406

يف152695 ر شر 97دبلومازادي31206اربيلذكرصمد حسير

98دبلومازادي31206اربيلذكررنجدر مصطقر سليمان155416

ر152201 99دبلومازادي31206اربيلذكربارزان محسن ياسير

100إعداديةازادي31206اربيلذكرسالم نادر قادر227721

ر366101 101إعداديةازادي31206اربيلذكرهيشام عبدالعزيز حسير

يف519929 ر شر 102إعداديةازادي31206اربيلذكرماجد حسير

103إعداديةازادي31206اربيلذكركاكه حمةرشيد علي156385

ي365963 104إعداديةازادي31206اربيلذكرابراهيم رحمان حاج 

1بكالوريوسازادي31206اربيلذكرابراهيم يونس احمد365937

2بكالوريوسازادي31206اربيلذكرريزيار هاوار همزة153497

3بكالوريوسازادي31206اربيلذكراحمد عيىس محمد152801

4بكالوريوسازادي31206اربيلذكرمحمد عثمان سليمان365245

5بكالوريوسازادي31206اربيلذكرفه رمان عبدالكريم عبدهللا153092

6بكالوريوسازادي31206اربيلذكرمحمد ازاد محمد364510

7بكالوريوسازادي31206اربيلذكرمروان عبدالرحمن قادر364371

8بكالوريوسازادي31206اربيلذكررابه ر حيدر جوهر364076

9بكالوريوسازادي31206اربيلذكرمحمود احمد عبدالمجيد153067

10بكالوريوسازادي31206اربيلذكرابراهيم زكريا حيدر226395

ي154206 11بكالوريوسازادي31206اربيلذكربلند ئازاد ناج 

ر152255 12بكالوريوسازادي31206اربيلذكردانا سعيد حمدامير

13بكالوريوسازادي31206اربيلذكرئارام رشيد حويز227527



14بكالوريوسازادي31206اربيلذكرعمر فارس عبدالرحمن364460

15بكالوريوسازادي31206اربيلذكررسول جمال رسول155472

16بكالوريوسازادي31206اربيلذكرئوميد سعيد ابراهيم226345

17بكالوريوسازادي31206اربيلذكرريبند عبدالخالق سليمان365693

18بكالوريوسازادي31206اربيلذكرخاور برايم حمد365914

19بكالوريوسازادي31206اربيلذكركيالن كاكة محمد498947

20بكالوريوسازادي31206اربيلذكرفرمان حيدر محي الدين152677

21بكالوريوسازادي31206اربيلذكرمحمود احمد محمد364163

22بكالوريوسازادي31206اربيلذكراوميد عبدهللا خليل153485

23بكالوريوسازادي31206اربيلذكرهوزان شمس الدين مولود152722

ر364329 24بكالوريوسازادي31206اربيلذكراحمد زيد امير

25بكالوريوسازادي31206اربيلذكرزينو جمال رسول157938

26بكالوريوسازادي31206اربيلذكرعبدهللا محمد ابراهيم365903

27بكالوريوسازادي31206اربيلذكرهاورى محسن عمر227173

يف364135 28بكالوريوسازادي31206اربيلذكركاردو كمال حمدشر

29بكالوريوسازادي31206اربيلذكركاروان كريم احمد227435

30بكالوريوسازادي31206اربيلذكرره وه ز شدار مجيد550148

31بكالوريوسازادي31206اربيلذكرزريان شاكر كاكة550178

وان احمد153021 ر سير 32بكالوريوسازادي31206اربيلذكرسفير

33بكالوريوسازادي31206اربيلذكراسو رحمن محمد550364

34بكالوريوسازادي31206اربيلذكراحمد شيخ محمد مولود364101

35بكالوريوسازادي31206اربيلذكراحمد خشو خدر364675

36بكالوريوسازادي31206اربيلذكرفه رهه نك فرهاد جعفر153013

37بكالوريوسازادي31206اربيلذكرمحمد دلير شيخ محمد364113

38بكالوريوسازادي31206اربيلذكرعبدهللا هوشيار سليم365536

39بكالوريوسازادي31206اربيلذكرريباز هاوار قادر153400

40بكالوريوسازادي31206اربيلذكراراس عبدالعزيز عمر550135

41بكالوريوسازادي31206اربيلذكرريناس فاخر محمد155572

42بكالوريوسازادي31206اربيلذكرهوكر خشو سعدي154621

43بكالوريوسازادي31206اربيلذكرشاهو ابراهيم رحمان364600

44بكالوريوسازادي31206اربيلذكرعلي شوان عوال550435

45بكالوريوسازادي31206اربيلذكرمحمد شدار مجيد366048

46بكالوريوسازادي31206اربيلذكرمحمد مازن جالل364591

47بكالوريوسازادي31206اربيلذكربةرزى كريم احمد227404

48بكالوريوسازادي31206اربيلذكرسالم صابر اسماعيل153045

49بكالوريوسازادي31206اربيلذكرعبدالقادر سليمان كريم558996

50بكالوريوسازادي31206اربيلذكرره نجده ر جميل عبدالكريم550441

51دبلومازادي31206اربيلذكرمحمد عدنان محمد364382

52دبلومازادي31206اربيلذكراسود علي حمد550163

وان فرياد خورشيد365734 53دبلومازادي31206اربيلذكرنيجير

54دبلومازادي31206اربيلذكرشوان محسن عبدالكريم364094

55دبلومازادي31206اربيلذكرمحمد عبدالسميع اسعد153506

56دبلومازادي31206اربيلذكرعمر علي طه364357

57دبلومازادي31206اربيلذكربرور مصطقر نوري157748

58دبلومازادي31206اربيلذكرشمد رشيد مغديد153111

59دبلومازادي31206اربيلذكرابراهيم محمد حمةرشيد156694



ر عبدالخالق محمد156010 60دبلومازادي31206اربيلذكرحسير

61دبلومازادي31206اربيلذكرئامانج محمود شيخ محمد156670

62دبلومازادي31206اربيلذكرحسن شسام رضا364439

63دبلومازادي31206اربيلذكرعلي دلير شيخ محمد365264

64دبلومازادي31206اربيلذكرريبوار روستم ابراهيم156564

ر شسام رضا364422 65دبلومازادي31206اربيلذكرحسير

66دبلومازادي31206اربيلذكرتيكوشه ر علي مامة365355

ر صادق364126 67دبلومازادي31206اربيلذكربوال تحسير

68دبلومازادي31206اربيلذكرمه به ست وريا قادر152476

ر عزيز مصطقر226167 69دبلومازادي31206اربيلذكرسفير

70إعداديةازادي31206اربيلذكرعمر ظاهر سعيد498998

71إعداديةازادي31206اربيلذكرنسار برايم حمد365369

72إعداديةازادي31206اربيلذكراسماعيل محسن محمد488227

73إعداديةازادي31206اربيلذكرمصطقر احمد عبدالمجيد156653

74إعداديةازادي31206اربيلذكرمحمود سالم رضا364313

75إعداديةازادي31206اربيلذكرحسن وليد جميل365113

ر حسن155138 76إعداديةازادي31206اربيلذكرمحمد ياسير

77إعداديةازادي31206اربيلذكرعمر ابراهيم مجيد155190

78إعداديةازادي31206اربيلذكرهه لو هورو محمد156200

79إعداديةازادي31206اربيلذكرعلي احمد سليمان154138

80إعداديةازادي31206اربيلذكرعبدالرحمن جمال عبدهللا228174

81إعداديةازادي31206اربيلذكرديار ابوبكر كريم365297

82إعداديةازادي31206اربيلذكرسنوبر صباح سعدي498935

زاد عل156101 83إعداديةازادي31206اربيلذكرعبدالرحمن شير

وان حميد153337 84إعداديةازادي31206اربيلذكرئاكام سير

85إعداديةازادي31206اربيلذكرمحمد نورالدين حمد227472

86إعداديةازادي31206اربيلذكرمحمد حسن محمد227584

87إعداديةازادي31206اربيلذكرمحمد ساالر عبدهللا156321

88إعداديةازادي31206اربيلذكرنياز اراس نامق156412

ر498990 ةن عزيز حسير ر 89إعداديةازادي31206اربيلذكربير

زاد علي156043 90إعداديةازادي31206اربيلذكرعبدهللا شير

91إعداديةازادي31206اربيلذكراسماعيل فرحان اسماعيل365046

92إعداديةازادي31206اربيلذكرعبدالمالك شدار رمضان364349

93إعداديةازادي31206اربيلذكرهه لكه وت هندرين رحمن226856

94إعداديةازادي31206اربيلذكرمحمد وريا قادر155259

وان حميد153360 95إعداديةازادي31206اربيلذكرشارا سير

96إعداديةازادي31206اربيلذكراسماعيل رشاد هادى227556

97إعداديةازادي31206اربيلذكرمظفر سليمان حامد226938

98إعداديةازادي31206اربيلذكرمحمد بدرالدين سعيد156219

99إعداديةازادي31206اربيلذكرعلي خليل اكي 227786

100بكالوريوسازادي31206اربيلذكربشتيوان علي مامة365322

ر قادر حسن364281 101بكالوريوسازادي31206اربيلذكرياسير

102بكالوريوسازادي31206اربيلذكراسو فاروق حميد157636

103بكالوريوسازادي31206اربيلذكرعمر شكور رسول153002

104بكالوريوسازادي31206اربيلذكرسه رده شت ابراهيم ولي364063

105بكالوريوسازادي31206اربيلذكرزةردةشت سالم عبدهللا364401



106بكالوريوسازادي31206اربيلذكرنياز خالد مصطقر154741

107بكالوريوسازادي31206اربيلذكرطه حامد صالح153435

108دبلومازادي31206اربيلذكرساالر فاروق حميد154872

109إعداديةازادي31206اربيلذكرعبدالوهاب علي ابراهيم155994

1ماجستيرازادي31206اربيلأنبىشيفان سعيد عبدالعزيز154511

2بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشوشت خضر عزيز152700

3بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىنازدار صالح شةدار550174

4بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىسندس شاج الدين فتاح226088

ة ايوب مولود550152 5بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىامير

6بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىفاطمه خضر محمود365505

7بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىبناز خشو خدر488267

ن جالل جهاد365138 8بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىنسي 

9بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىمزده جودت لطيف365281

10بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىتافكة مجيد ابراهيم153270

ر152354 11بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىجيمن سعيد حمدامير

12بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىساكار عمر مولود486430

13بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشكريه كريم محمدصالح155861

ر برهان صديق152312 14بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىريبير

15بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىزالة احمد اسماعيل152635

16بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىحليمه عثمان حمه رسول153135

ر طاهر152483 17بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىفيان ياسير

18بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشيدا محمد محمود364388

ر صابر152712 ان حمدامير 19بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىسير

20بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىناريمان محمدجميل كرموش153700

ي152970
21بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىروزان رشيد فق 

22بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىفينك طاهر جوامير365392

23بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىزيلة نجم الدين عبدهللا227859

يف152766 24بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىنشا قاسم شر

25بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىاوات ابوزيد حمدعل226840

و احمد اسماعيل156428 26بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىهير

27بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىئاشنا اسماعيل شكور499025

28بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىئانيا جالل جرجيس156358

29بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىتافكه حسن محمد153570

ى ابراهيم اكي 153258 30بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىبشر

كانياو قاسم علي550158
31بكالوريوسازادي31206اربيلأنبى

نوال ولي صابر156512
32بكالوريوسازادي31206اربيلأنبى

33بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىزيان برهان كريم228032

34بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىزاكاو جمال موس152588

35بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىسنور محسن عمر226455

ر226092 36بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشاناز عبدهللا حسير

ر499004 37بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىتابان عبدهللا محمدامير

38بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشوشت محسن عمر227602

39بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىتارا دالور معروف366023

40بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىغدير رشيد محمد154532

41بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىخةنده ابراهيم مال153395

ئاويزان حويز علي152771
42بكالوريوسازادي31206اربيلأنبى



43بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىبةهار محسن عمر227644

ر عمر365522 44بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىكه نار ياسير

45بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشيماء دلشاد احمد226252

ر محمد رمضان152557 46بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشهير

47دبلومازادي31206اربيلأنبىفوزية عبدالوهاب عبدهللا152838

جوان جواد علي365718
48دبلومازادي31206اربيلأنبى

49دبلومازادي31206اربيلأنبىشعرية فاخر كاكو155357

50دبلومازادي31206اربيلأنبىلنجه مصطقر عبدالرحمن156278

51دبلومازادي31206اربيلأنبىخالدة حامد صالح366040

52دبلومازادي31206اربيلأنبىساجدة مخلص وسمان227980

53دبلومازادي31206اربيلأنبىمروت شيخ محمد مولود228151

54دبلومازادي31206اربيلأنبىئامانج ازاد محمد152247

55دبلومازادي31206اربيلأنبىكزال محمد محمود155493

56دبلومازادي31206اربيلأنبىرازو مولو صالح365990

57دبلومازادي31206اربيلأنبىسوالف جوهر علي152665

58دبلومازادي31206اربيلأنبىسوزان بكر يحبر226056

59دبلومازادي31206اربيلأنبىحسيبة عبدهللا رشيد152452

ر حمد226298 و محمدحسير 60دبلومازادي31206اربيلأنبىهير

61دبلومازادي31206اربيلأنبىدل كةش محمد خورشيد365583

يف156602 62دبلومازادي31206اربيلأنبىشذى قاسم شر

63دبلومازادي31206اربيلأنبىسيور مدحت اسعد155088

64دبلومازادي31206اربيلأنبىتارا كيالنر جالل227308

65دبلومازادي31206اربيلأنبىبهار زاهر مولود227947

66دبلومازادي31206اربيلأنبىسنور عبدالخالق عزالدين153007

67دبلومازادي31206اربيلأنبىبيخال عبدهللا خورشيد226067

68دبلومازادي31206اربيلأنبىالنه عبدالقهار خالند152322

ة خدر علي365924 امير
69دبلومازادي31206اربيلأنبى

ر153246 70دبلومازادي31206اربيلأنبىنهايه نوري محمدامير

ر محمد عبدهللا365028 71دبلومازادي31206اربيلأنبىئةفير

72دبلومازادي31206اربيلأنبىاالء كيالنر جالل227298

ين محسن عمر226152 73دبلومازادي31206اربيلأنبىشير

74دبلومازادي31206اربيلأنبىسلىم خلق  ابراهيم152547

شيالن علي مامند226412
75دبلومازادي31206اربيلأنبى

76دبلومازادي31206اربيلأنبىسوسن عبدالخالق مقصود156587

ر صادق228055 77دبلومازادي31206اربيلأنبىاريان حسير

78دبلومازادي31206اربيلأنبىفوزيه كاكل خدر152629

79دبلومازادي31206اربيلأنبىديلمان خالد حسن488299

80دبلومازادي31206اربيلأنبىهدية انور رسول153377

ان فرهاد رجب498956 ر 1ماجستيرازادي31206اربيلأنبىلير

2بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىماردين زياد قادر227195

3بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىسكاال سعد عبدالعزيز226146

4بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىساوين دالوه ر رؤوف226307

ر364613 5بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىديالن لقمان حمدامير

سوما عزيز علي153207
6بكالوريوسازادي31206اربيلأنبى

ر155520 7بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىخنساء صمد حسير

كو365018 8بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىئةلةند اميد شير



9بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىاالء احمد عبدالكريم227683

10بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىجراخان فتحي محمد365835

ر محمد توفيق152189 11بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىتابير

ر جوهر انور445339 12بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىئةفير

13بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىئافان شكر محمد364527

ر دلير اسماعيل155127 14بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىسولير

15بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشيالن ابوبكر كريم364297

16بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىئاوات خالد رشاد365549

كز بيستون صديق364572 17بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىنير

18بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىجوان نوزاد رفيق154321

19بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىايمان نوزاد بكر152762

ر156552 20بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىسانا كامران حسير

ر364026 21بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىازين صالحالدين حسير

22بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىناريا محمد رحمان226675

23بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىايمان كامران حمد153217

24بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىزيتون سليم عبدهللا155273

25بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشازين هدايت عبدالجبار227996

26بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىجومان دالور نادر550160

27بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىرازان فاخر قادر488244

ر550156 28بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىسندس نوري محمدامير

29بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىميفان شكر عبدهللا499040

30بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىريان رزكار مجيد364776

ر فريق اسماعيل364887 31بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىئةفير

ر عبدالرحمان عثمان226439 32بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىهيفير

33بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىزينب رمضان عثمان550230

34بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىراويز رزكار رمزى156175

وان نوري154699 35بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىزينب سير

36بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشناز محمد رمضان155311

وان عثمان155606 37بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىبنار شير

38بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىخةالت ازاد كمال364581

39بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىايالف صابر خضر366091

40بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشيماء مصطقر نوري152608

41بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىبه ناز اراس نامق152292

42بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىنيان بدرالدين سعيد156081

43بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىروزين شدار مجيد226269

44بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىبناز كاوا حاج  قادر364368

45بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىدالل نضالدين سعيد154266

ر فالح حسن364448 46بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىدلفير

ئاريان حويز علي153106
47بكالوريوسازادي31206اربيلأنبى

48بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىاواز اسماعيل كريم153030

سانا رشاد علي226182
49بكالوريوسازادي31206اربيلأنبى

ر جواد محمد499045 50بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىدلفير

51بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىخديجة دلير احمد226317

يف153465 52بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشيماء قاسم شر

53بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىسانا محمد خورشيد364725

54بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىزينة معاوية مجيد550420



ر جعفر محمد364409 55بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىئه فير

56بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىبنار كاوة اسعد153295

57بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىاشنا يوسف محمد153715

58بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىريان ئازاد محمد364520

59بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىهوزان سلمان عباس365444

60بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىزهراء ايوب كريم499001

61بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىايمان سلمان عباس365463

62بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىزيلةمو جمال رسول361024

63بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىماجدة حسام شاكر488237

64بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشيماء زكريا حيدر226390

65بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىساوين محمد هيبر153077

66بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىكنار خضر محمود550150

67بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىاالء عبدالواحد صالح364048

وان حميد364147 68بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىئافيستا سير

روزان علي حسن153669
69بكالوريوسازادي31206اربيلأنبى

70بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىئاره زو حميد احمد364696

71بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىده شبر صباح سمايل226266

72بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىسحر شمال جمال499037

ر152617 73بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىخوله صمد حسير

زريان حويز علي364563
74بكالوريوسازادي31206اربيلأنبى

75بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىجرو مسعود عبدالرحمن153680

ر محمد152275 76بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىبيخال حسير

كو364018 77بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىئاال اميد شير

78بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىروخوش عبدهللا مصطقر226720

79بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىاشاء بكر مجيد155833

روبار علي حسن152727
80بكالوريوسازادي31206اربيلأنبى

وان عثمان155614 81بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىرازاو شير

82بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشيالن محمد صابر365223

83دبلومازادي31206اربيلأنبىايمان لقمان موس378215

84دبلومازادي31206اربيلأنبىنشين عزيز مصطقر226081

85دبلومازادي31206اربيلأنبىزاكاو طارق حيدر155334

ر152674 86دبلومازادي31206اربيلأنبىاسماء صمد حسير

87دبلومازادي31206اربيلأنبىخولة ازور رسول153560

88دبلومازادي31206اربيلأنبىجنار محمد صابر365486

ر صباح محمد152754 89دبلومازادي31206اربيلأنبىنازه نير

90دبلومازادي31206اربيلأنبىخندة رضا عزيز364627

91دبلومازادي31206اربيلأنبىسكاال محمد خورشيد365569

92دبلومازادي31206اربيلأنبىريزين محمد خالد226171

ر155542 93دبلومازادي31206اربيلأنبىخةنده صمد حسير

94دبلومازادي31206اربيلأنبىمهاباد عزيز برايم226178

95دبلومازادي31206اربيلأنبىمريم محمد قادر154924

96دبلومازادي31206اربيلأنبىمريمة احمد سعيد499010

97دبلومازادي31206اربيلأنبىتارا احمد طاهر488277

98دبلومازادي31206اربيلأنبىكارزين مصطقر بكر366009

99دبلومازادي31206اربيلأنبىكشاو رفعت فاتح155901

100دبلومازادي31206اربيلأنبىدةريا دلير محمد226983



101دبلومازادي31206اربيلأنبىكوردستان وسو خدر227047

ان شوان عوال550180 102دبلومازادي31206اربيلأنبىسير

103دبلومازادي31206اربيلأنبىسيبةر صالحالدين شينة228194

104دبلومازادي31206اربيلأنبىزيله ارسالن اسعد226385

ية فرحان اسماعيل365154 105دبلومازادي31206اربيلأنبىصي 

ر عمر365807 ر ياسير 106دبلومازادي31206اربيلأنبىكه شبير

107دبلومازادي31206اربيلأنبىفاطمة عثمان عبدهللا364141

ر محمد152281 108دبلومازادي31206اربيلأنبىبيالن حسير

109دبلومازادي31206اربيلأنبىازين عبدالرحمن احمد365885

110دبلومازادي31206اربيلأنبىهاوزين ناصح صديق153526

زاد علي155779 111دبلومازادي31206اربيلأنبىشيالن شير

112دبلومازادي31206اربيلأنبىايمان كاكة محمد228131

113دبلومازادي31206اربيلأنبىفرميسك يونس كريم152523

114دبلومازادي31206اربيلأنبىفضيلة فرياد خورشيد365704

115دبلومازادي31206اربيلأنبىشهلة مصطقر نوري152599

ر صالح خضر152299 116دبلومازادي31206اربيلأنبىرنكير

117دبلومازادي31206اربيلأنبىتابان لقمان احمد365846

118دبلومازادي31206اربيلأنبىبيكه رد صباح سمايل155245

وان رحمان364861 119دبلومازادي31206اربيلأنبىبنار شير

120دبلومازادي31206اربيلأنبىشه ونم عبدهللا سليم373976

ر حسن153053 121دبلومازادي31206اربيلأنبىسوسن ياسير

122إعداديةازادي31206اربيلأنبىرازاو ريدار سليمان154570

123إعداديةازادي31206اربيلأنبىسيما احمد طاهر499035

124إعداديةازادي31206اربيلأنبىشنو فاروق حميد153096

ي رحمان154776 به يمان كانب 
125إعداديةازادي31206اربيلأنبى

ر155681 126إعداديةازادي31206اربيلأنبىشيماء صمد حسير

127إعداديةازادي31206اربيلأنبىايمان جالل احمد157697

128إعداديةازادي31206اربيلأنبىسيما انوةر عزيز550214

129إعداديةازادي31206اربيلأنبىجرا ديارى رؤوف154735

ي عمر226373 جيمن كانب 
130إعداديةازادي31206اربيلأنبى

131إعداديةازادي31206اربيلأنبىدنيا صباح محمد155170

132إعداديةازادي31206اربيلأنبىريناس نوزاد همزة226353

133إعداديةازادي31206اربيلأنبىسحر مصدق عثمان364650

ر محمد156470 134إعداديةازادي31206اربيلأنبىسيدره حسير

ر550275 135إعداديةازادي31206اربيلأنبىشيالن نوري محمدامير

136إعداديةازادي31206اربيلأنبىبانه ابراهيم رستم364324

 جمعة محمدعلي488256
ر 137إعداديةازادي31206اربيلأنبىسولير

كز فرهاد انور155399 138إعداديةازادي31206اربيلأنبىنير

139إعداديةازادي31206اربيلأنبىليندا دلزار خالد227088

140إعداديةازادي31206اربيلأنبىزالة طلعت ابوبكر227388

ر ازاد رمضان550182 141إعداديةازادي31206اربيلأنبىهيلير

ساوين رشاد علي228209
142إعداديةازادي31206اربيلأنبى

143إعداديةازادي31206اربيلأنبىريان شكر كاكل227871

144إعداديةازادي31206اربيلأنبىاورفا شجل جالل155380

145إعداديةازادي31206اربيلأنبىزيلة سليم عبدهللا365674

146إعداديةازادي31206اربيلأنبىكونا رفعت فاتح155944



147إعداديةازادي31206اربيلأنبىاالء ازاد رمضان550451

148إعداديةازادي31206اربيلأنبىسانا شوان سعيد364337

149إعداديةازادي31206اربيلأنبىريان صباح سمايل227318

150إعداديةازادي31206اربيلأنبىبه يام عبدالوهاب مجيد550143

151إعداديةازادي31206اربيلأنبىايمان ازاد رمضان132243

ان حويز علي155502
ر 152إعداديةازادي31206اربيلأنبىلير

153إعداديةازادي31206اربيلأنبىريان محمد صابر365473

154إعداديةازادي31206اربيلأنبىزهراء سعد عبدالعزيز227217

155إعداديةازادي31206اربيلأنبىزالة جمال رسول154087

156إعداديةازادي31206اربيلأنبىهاوزين صباح محمد155706

157إعداديةازادي31206اربيلأنبىده ريا نورالدين حمد227509

ي عبدهللا156479 كلثوم كانب 
158إعداديةازادي31206اربيلأنبى

ر550267 159إعداديةازادي31206اربيلأنبىمىه نوري محمدامير

وان نوري154668 160إعداديةازادي31206اربيلأنبىزينه سير

161إعداديةازادي31206اربيلأنبىهازة اسماعيل احمد154899

162إعداديةازادي31206اربيلأنبىاالء شدار صباح227919

163إعداديةازادي31206اربيلأنبىايمان رزكار مجيد366077

164إعداديةازادي31206اربيلأنبىدنيا عمر عثمان155391

165إعداديةازادي31206اربيلأنبىمعصومة فريق اسماعيل488301

166إعداديةازادي31206اربيلأنبىبةناز جمال طه152960

167بكالوريوسازادي31206اربيلأنبىشيالن فاروق حميد155638

ر152263 سعدية علي حسير
168دبلومازادي31206اربيلأنبى

169دبلومازادي31206اربيلأنبىشلير فاروق حميد155221

170دبلومازادي31206اربيلأنبىكه زال صالح ابراهيم155657

171دبلومازادي31206اربيلأنبىاوات محمد عثمان550396

172دبلومازادي31206اربيلأنبىنوب  هار محمد عبدهللا157947

173إعداديةازادي31206اربيلأنبىكه زه نك صالح برايم155654

174إعداديةازادي31206اربيلأنبىذكرى بكر مجيد155815

1ماجستيركوران31207اربيلذكرنهاد معروف محمد357403

2ماجستيركوران31207اربيلذكرشكر محمد صالح104780

3ماجستيركوران31207اربيلذكرسامان احمد بابير357534

4ماجستيركوران31207اربيلذكراسماعيل عمر اسماعيل103312

5بكالوريوسكوران31207اربيلذكرصالح نورى مصطقر104474

6بكالوريوسكوران31207اربيلذكرنشوان قادر حمد229489

يف499348 7بكالوريوسكوران31207اربيلذكرريباز عزالدين محمدشر

8بكالوريوسكوران31207اربيلذكربختيار نوري عبدهللا357735

9بكالوريوسكوران31207اربيلذكرعبدالقادر احمد علي105437

10بكالوريوسكوران31207اربيلذكرايوب قادر مولود105120

11بكالوريوسكوران31207اربيلذكرفهىمي جواد معروف130233

12بكالوريوسكوران31207اربيلذكردلشاد علي عبدل157260

13بكالوريوسكوران31207اربيلذكربشتوان فاتح سعيد357368

14بكالوريوسكوران31207اربيلذكرسنكر صابر عثمان105578

15بكالوريوسكوران31207اربيلذكرعادل محمد خورشيد105531

16بكالوريوسكوران31207اربيلذكرزمناكو محمد سليمان103626

17بكالوريوسكوران31207اربيلذكرعمر رسول اسماعيل357568

18بكالوريوسكوران31207اربيلذكرشهنك صابر عثمان105427



19بكالوريوسكوران31207اربيلذكرئاراس محمد خضر105212

20بكالوريوسكوران31207اربيلذكركامران نامق احمد105674

ر عبدهللا106707 21بكالوريوسكوران31207اربيلذكرهمداد حسير

22بكالوريوسكوران31207اربيلذكرشوان رضا احمد358498

23بكالوريوسكوران31207اربيلذكربارزان اكرم حمد107974

24بكالوريوسكوران31207اربيلذكركمال يوسف صالح105236

25بكالوريوسكوران31207اربيلذكركاروان جعفر محمد549470

26بكالوريوسكوران31207اربيلذكرصادق قادر علي229210

27بكالوريوسكوران31207اربيلذكرشه مال عمر شكور105316

28بكالوريوسكوران31207اربيلذكرريباز جبار اسماعيل104744

29بكالوريوسكوران31207اربيلذكرمصطقر عبدالمجيد محمد104766

30بكالوريوسكوران31207اربيلذكربنار نزار ابراهيم104655

31بكالوريوسكوران31207اربيلذكراكرم علي عبدهللا105274

32بكالوريوسكوران31207اربيلذكرعبدهللا علي صالح105548

33بكالوريوسكوران31207اربيلذكرهوزان احمد حمد229158

ر549352 34بكالوريوسكوران31207اربيلذكراسو محمد حسير

35بكالوريوسكوران31207اربيلذكرارسالن عبدالمجيد مولود498590

36بكالوريوسكوران31207اربيلذكراحمد قادر خضر103358

37بكالوريوسكوران31207اربيلذكرئاسو كريم خورشيد510046

ر حسن104539 38بكالوريوسكوران31207اربيلذكركارزان حسير

39بكالوريوسكوران31207اربيلذكرشاالو خالد علي358220

40بكالوريوسكوران31207اربيلذكربة ختيار فتاح احمد105143

41بكالوريوسكوران31207اربيلذكرمه ريوان جبار ابراهيم105795

42بكالوريوسكوران31207اربيلذكراوميد ظاهر حسن107526

ي خالد طه358337
43بكالوريوسكوران31207اربيلذكردشب 

44بكالوريوسكوران31207اربيلذكرريدار سعيد صالح105404

45بكالوريوسكوران31207اربيلذكرهوكر احمد خضر363450

46بكالوريوسكوران31207اربيلذكررابه ر محمد انور358294

47بكالوريوسكوران31207اربيلذكرهةلكورد عباس غبر358543

48بكالوريوسكوران31207اربيلذكرسيبه ر صابر عمر104379

49دبلومكوران31207اربيلذكرفاخر عبدالكريم رسول105757

50دبلومكوران31207اربيلذكراحمد عبدهللا حمد549395

51دبلومكوران31207اربيلذكركارزان سعيد حسن104296

52دبلومكوران31207اربيلذكرريباز اسماعيل صابر229342

53دبلومكوران31207اربيلذكركوران علي موس104830

54دبلومكوران31207اربيلذكرهيوا عمر صالح106984

55دبلومكوران31207اربيلذكرهونةر قاسم رحمن107669

56دبلومكوران31207اربيلذكرفيصل شمسالدين نجمالدين357432

ر محمد رسول105110 57دبلومكوران31207اربيلذكرحسير

58دبلومكوران31207اربيلذكرسعدهللا ابراهيم مال105080

يف229312 ر شر 59دبلومكوران31207اربيلذكرطه ياسير

60دبلومكوران31207اربيلذكرايوب احمد عثمان104448

ر104907 61دبلومكوران31207اربيلذكرعبدهللا علي حسير

62دبلومكوران31207اربيلذكردهام اسماعيل عمر104337

63دبلومكوران31207اربيلذكرريكه وت ناصح عمر106695

64دبلومكوران31207اربيلذكرادريس مصطقر محيالدين357686



ر عثمان358101 65دبلومكوران31207اربيلذكركرمانج حسير

ي عزيز229448 66دبلومكوران31207اربيلذكراسماعيل حاج 

67دبلومكوران31207اربيلذكرريناس عباس عبدالقادر498617

68دبلومكوران31207اربيلذكرروخوش نارص عبدالرحمن104693

ر مصطقر105626 69دبلومكوران31207اربيلذكربدرالدين حمدامير

ش ظاهر حسن105453 70دبلومكوران31207اربيلذكرهير

71دبلومكوران31207اربيلذكرديار كريم عبدهللا103533

ائيل105476 يف جي  72دبلومكوران31207اربيلذكراسماعيل شر

ر498600 73دبلومكوران31207اربيلذكريونس ابوبكر حمدامير

74دبلومكوران31207اربيلذكرنريمان شاكر مجيد104704

ي دارا علي549458
75دبلومكوران31207اربيلذكرده شب 

76دبلومكوران31207اربيلذكرهوكر كمال عبدهللا107716

وان عبدالمناف عبدهللا357893 77دبلومكوران31207اربيلذكرنوشير

ر357343 78دبلومكوران31207اربيلذكرريبوار جميل حسير

79دبلومكوران31207اربيلذكرنياز ابراهيم توفيق103990

80دبلومكوران31207اربيلذكرهوكر صديق رسول104425

81دبلومكوران31207اربيلذكربيستون خضر عبدهللا358033

82دبلومكوران31207اربيلذكردليار بكر انور105447

83دبلومكوران31207اربيلذكرريباز محمد انور229308

84دبلومكوران31207اربيلذكررسول صديق رسول104925

85دبلومكوران31207اربيلذكررمضان حاتم محمد357505

86دبلومكوران31207اربيلذكرفرمان حيدر حمدعل104461

87دبلومكوران31207اربيلذكروشيار قادر علي358568

ر عبدهللا108325 88دبلومكوران31207اربيلذكرريبوار ياسير

89دبلومكوران31207اربيلذكرمؤيد علي نوري105660

90إعداديةكوران31207اربيلذكركوفند صدرالدين سوارة363281

91إعداديةكوران31207اربيلذكررشيد محمد رشيد104363

92إعداديةكوران31207اربيلذكرمحمد مجيد حمد363341

ي يحبر رضا105254
93إعداديةكوران31207اربيلذكروصقر

94إعداديةكوران31207اربيلذكركامران مرشد صالح363474

كو ابوبكر حمد106661 95إعداديةكوران31207اربيلذكرشير

96إعداديةكوران31207اربيلذكرسة نكه ر شيخة محمود103979

97إعداديةكوران31207اربيلذكرشكر صابر صالح107278

98إعداديةكوران31207اربيلذكرابراهيم صابر عثمان105298

99إعداديةكوران31207اربيلذكرزه رده شت اسماعيل عبدلي358460

100إعداديةكوران31207اربيلذكرفرمان يوسف ابراهيم107791

1دبلوم عاليكوران31207اربيلذكرعبدالرزاق سليمان ابراهيم105538

2بكالوريوسكوران31207اربيلذكرهيوا اسعد مصطقر103278

3بكالوريوسكوران31207اربيلذكرريبوار برهان عبدهللا103590

4بكالوريوسكوران31207اربيلذكرشوان ابراهيم خضر104818

5بكالوريوسكوران31207اربيلذكريادكار صالح الدين غفور229445

6بكالوريوسكوران31207اربيلذكريحبر احمد حمد358330

7بكالوريوسكوران31207اربيلذكردرسيم عطاهللا ميكائيل357774

8بكالوريوسكوران31207اربيلذكرزردشت عبدالخالق جتو105645

ر229352 9بكالوريوسكوران31207اربيلذكرمحمد شمسالدين ياسير

ر519489 10بكالوريوسكوران31207اربيلذكرنوروز شمسالدين ياسير



11بكالوريوسكوران31207اربيلذكرمحمد رشيد عبدالكريم107344

داود سليمان358049 ر بير 12بكالوريوسكوران31207اربيلذكربه لير

13بكالوريوسكوران31207اربيلذكرنياز نامق عمر105311

14بكالوريوسكوران31207اربيلذكرمحمد صابر عثمان229532

15بكالوريوسكوران31207اربيلذكرسه ردم طارق ذياب363240

16بكالوريوسكوران31207اربيلذكرزيالن يوسف ابراهيم104575

17بكالوريوسكوران31207اربيلذكرجراخان شاخوان عجيم510220

18بكالوريوسكوران31207اربيلذكرازين فتاح رحمان105322

19بكالوريوسكوران31207اربيلذكرصديق سليمان صديق357641

20بكالوريوسكوران31207اربيلذكرجيكر روار رسول229754

21بكالوريوسكوران31207اربيلذكرمه ريوان صالح عزيز103269

22بكالوريوسكوران31207اربيلذكرنه به ز جبار اسماعيل358451

23بكالوريوسكوران31207اربيلذكريوسف عبدالقهار محمد357846

24بكالوريوسكوران31207اربيلذكرهه فال عبدالرحمن عزيز363260

25بكالوريوسكوران31207اربيلذكرازاد احمد عزيز105612

26بكالوريوسكوران31207اربيلذكروالت غازي محمد358477

27بكالوريوسكوران31207اربيلذكركولستان مسعود سليمان104823

ر عمر رسول363442 28بكالوريوسكوران31207اربيلذكربةلير

29بكالوريوسكوران31207اربيلذكرسينا عبدهللا حمدسور229441

30بكالوريوسكوران31207اربيلذكرهوشمند احمد حمد498580

31بكالوريوسكوران31207اربيلذكرريبند شمسالدين سوارة363409

32بكالوريوسكوران31207اربيلذكرجيا هادي اسماعيل498565

33بكالوريوسكوران31207اربيلذكرمحمد سالم احمد498575

ر عمر105571 34بكالوريوسكوران31207اربيلذكريونس ياسير

35بكالوريوسكوران31207اربيلذكرعلي عبدالسالم عبدهللا357663

ر104549 ي عثمان حسير
36بكالوريوسكوران31207اربيلذكردشب 

37بكالوريوسكوران31207اربيلذكركيالن عبدالجبار اسماعيل104761

38بكالوريوسكوران31207اربيلذكرعبدالجبار مشير ابراهيم358352

39بكالوريوسكوران31207اربيلذكردارا غوسة جالل357723

40بكالوريوسكوران31207اربيلذكراحمد فتاح احمد357440

وان صالح عزيز103300 41بكالوريوسكوران31207اربيلذكرسير

ر358525 42بكالوريوسكوران31207اربيلذكرمحمد رحمان حمدامير

43بكالوريوسكوران31207اربيلذكركوفه ر طارق ذياب357479

44بكالوريوسكوران31207اربيلذكرروستم كامران حمد357615

45بكالوريوسكوران31207اربيلذكراحمد مشتاق سليمان107293

46بكالوريوسكوران31207اربيلذكراميد جليل احمد358512

47بكالوريوسكوران31207اربيلذكربيخال سليمان ابراهيم108246

48دبلومكوران31207اربيلذكراسماعيل يوسف قادر104014

ر عبدالرحمان حسن549403 49دبلومكوران31207اربيلذكرحسير

50دبلومكوران31207اربيلذكرارام سيامند مجرم103870

51دبلومكوران31207اربيلذكرهاوكار سيف الدين محمد358112

52دبلومكوران31207اربيلذكرمحمد زرار رمضان107366

ر عثمان229407 53دبلومكوران31207اربيلذكراحمد حمدامير

54دبلومكوران31207اربيلذكربةشيو نضالدين كريم363231

55دبلومكوران31207اربيلذكرئاراس دارا علي363364

56دبلومكوران31207اربيلذكرهه فال حبيب عبدهللا357378



57دبلومكوران31207اربيلذكرهونر احمد خضر103393

ر358556 58دبلومكوران31207اربيلذكرفراموش عثمان حسير

59دبلومكوران31207اربيلذكرريبوار خالد حمد230108

60دبلومكوران31207اربيلذكرمحمد كاوه عوال103950

61دبلومكوران31207اربيلذكرهةزار دلير عزيز358281

62دبلومكوران31207اربيلذكرشاالو غازي سليمان229269

63دبلومكوران31207اربيلذكرمحمد عبدالقادر احمد105652

64دبلومكوران31207اربيلذكرايوب دلدار صديق105162

65دبلومكوران31207اربيلذكرره نجده ر برهان عبدهللا103584

ي زيد احمد108302
ر
66دبلومكوران31207اربيلذكرصاف

67دبلومكوران31207اربيلذكرطه عبدالكريم احمد358445

68دبلومكوران31207اربيلذكرهاوكار قاسم رحمان105697

69دبلومكوران31207اربيلذكرهيدى دارا علي363377

70دبلومكوران31207اربيلذكروشيار علي حمد229712

ي107921
71دبلومكوران31207اربيلذكرمحمد محمود قرنر

72دبلومكوران31207اربيلذكربيوار محمد سليمان519451

73دبلومكوران31207اربيلذكرسعد يسن كريم229338

74دبلومكوران31207اربيلذكرحمزه مام علي حمزه105768

75دبلومكوران31207اربيلذكرهوشيار سليمان قادر229935

76دبلومكوران31207اربيلذكرمالك باشا مامند104026

77دبلومكوران31207اربيلذكركوران ادريس رشيد549466

ر درويش358492 78دبلومكوران31207اربيلذكرسامي محمدامير

يف363213 79دبلومكوران31207اربيلذكرمحمد قادر شر

80دبلومكوران31207اربيلذكردلشاد نوري داود358233

81دبلومكوران31207اربيلذكرريكان عبدالجبار مولود358488

82دبلومكوران31207اربيلذكرئاسو محمد معروف358192

83إعداديةكوران31207اربيلذكربوتان يونس ولي103329

84إعداديةكوران31207اربيلذكربنده ر ازاد اسماعيل107072

85إعداديةكوران31207اربيلذكراحمد محسن رسول549549

86إعداديةكوران31207اربيلذكرفةرهةنك احمد حمد107311

87إعداديةكوران31207اربيلذكرريباز مغديد حمد229989

88إعداديةكوران31207اربيلذكرابراهيم يوسف ابراهيم107783

89إعداديةكوران31207اربيلذكراسامه مشتاق سليمان499302

90إعداديةكوران31207اربيلذكراموزكار سعدي بابير229346

91إعداديةكوران31207اربيلذكررابةر عبدالقادر ابراهيم103556

وان علي107359 92إعداديةكوران31207اربيلذكراحمد شير

93إعداديةكوران31207اربيلذكرمحمد صباح حمد358206

94إعداديةكوران31207اربيلذكركاردوز محمد عبدهللا104715

95إعداديةكوران31207اربيلذكرزيار دلشاد علي157291

96إعداديةكوران31207اربيلذكروشيار رزكار شاكر229967

97إعداديةكوران31207اربيلذكرمحمد مسعود عمر107968

98إعداديةكوران31207اربيلذكرريباز مغديد يابه230009

99إعداديةكوران31207اربيلذكرمجيد عمر محمد229945

100إعداديةكوران31207اربيلذكراحمد معروف احمد230072

101إعداديةكوران31207اربيلذكرمحمد مغديد كانب 107410

102إعداديةكوران31207اربيلذكرعزير اسماعيل عزيز105607



ر105584 103إعداديةكوران31207اربيلذكرمحمد مجيد حسير

104إعداديةكوران31207اربيلذكرمصطقر محمد مصطقر107959

105إعداديةكوران31207اربيلذكرمحمد عمر رحمن230046

106إعداديةكوران31207اربيلذكرهةلمةت نجم الدين حمد107535

107إعداديةكوران31207اربيلذكركيالن خالد عبدهللا107355

ر سام ابراهيم106711 108إعداديةكوران31207اربيلذكرحسير

109إعداديةكوران31207اربيلذكرباوةر ازاد اسماعيل104708

110إعداديةكوران31207اربيلذكربختيار مارمار عبد357861

111إعداديةكوران31207اربيلذكربلند شهاب سليم229374

112بكالوريوسكوران31207اربيلذكرجاسم حسن كريم105710

113إعداديةكوران31207اربيلذكرازاد رحمان احمد103565

114إعداديةكوران31207اربيلذكرمشتاق سليمان صابر107269

1بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىخالصه لطيف حسن357747

جيمن عمر علي105561
2بكالوريوسكوران31207اربيلأنبى

ر103409 وز رسول حسير 3بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىفير

4بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبه ناز حسن اسماعيل105775

سه يران اسماعيل عبدلي105243
5بكالوريوسكوران31207اربيلأنبى

6بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىكافية طالع خضر104441

نمام محمد حمه علي498611
7بكالوريوسكوران31207اربيلأنبى

ر103382 ية عثمان حسير 8بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىصي 

نديمة نوري علي105632
9بكالوريوسكوران31207اربيلأنبى

10بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىمليحة جرجيس محمدطاهر104002

11بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىتريسكه ستار عمر105681

ر صابر157621 12بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىسوزان حمدامير

شيالن احمد علي229497
13بكالوريوسكوران31207اربيلأنبى

14بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبخشان حويز حسن104431

15بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىئيفان نائف بابير229517

ر عمر105703 16بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىريزنة حسير

17بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىئاوات خالد حمد104344

 علي229588
ر 18بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىهوزان ياسير

ر نامق عبدالكريم104482 19بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىئةفير

ر107638 20بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىشه ونم كاظم حمدامير

21بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىكوثر دلشاد محمد229524

22بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبيخال محمد يابه104803

 علي229476
ر 23بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىجوان ياسير

24بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىساكار رقيب عزيز105188

ى احمد عثمان105392 25بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبشر

26بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىكةنار اسماعيل ابراهيم104445

27بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىئه زين خليل حسن363487

داود498548 28بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىهاوزين نجاة بير

شونم غفور حمدعلي229433
29بكالوريوسكوران31207اربيلأنبى

يفان محمود عزيز105372 30بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبير

31دبلومكوران31207اربيلأنبىسوزة قادر محمد357514

32دبلومكوران31207اربيلأنبىفيان رحمن احمد105201

33دبلومكوران31207اربيلأنبىدةريا اسماعيل ابوبكر104839

ر احمد103211 34دبلومكوران31207اربيلأنبىاواز امير



35دبلومكوران31207اربيلأنبىنمام فائق مصطقر357351

36دبلومكوران31207اربيلأنبىسلوى كيالن مولود358073

ر رشيد محمد105512 37دبلومكوران31207اربيلأنبىنازه نير

38دبلومكوران31207اربيلأنبىتنك خالد عمر106689

39دبلومكوران31207اربيلأنبىبفرين سام انور357420

ر363402 40دبلومكوران31207اربيلأنبىسارية رسول حسير

41دبلومكوران31207اربيلأنبىاالن خشو واحد104794

42دبلومكوران31207اربيلأنبىشوه حسن حمه صالح105420

43دبلومكوران31207اربيلأنبىجهان عمر اسماعيل509929

ناسكة ولي علي104456
44دبلومكوران31207اربيلأنبى

45دبلومكوران31207اربيلأنبىنازدار حسن كريم105712

46دبلومكوران31207اربيلأنبىقانعة شيخ احمد عزيز357672

دلي صباح جميل104435
47دبلومكوران31207اربيلأنبى

هه رمي طاهر اسعد229221
48دبلومكوران31207اربيلأنبى

ر229331 49دبلومكوران31207اربيلأنبىنهلة طلعت حمدامير

50دبلومكوران31207اربيلأنبىسارة خدر اسماعيل229608

51دبلومكوران31207اربيلأنبىخةبات عبدهللا عثمان357390

ر107433 52دبلومكوران31207اربيلأنبىكةفال محمد حسير

غالية نوري علي105595
53دبلومكوران31207اربيلأنبى

54دبلومكوران31207اربيلأنبىتارا اسماعيل نادر105565

و محمد محمود358169 55دبلومكوران31207اربيلأنبىهير

56دبلومكوران31207اربيلأنبىكوثر محي الدين علي229494

57إعداديةكوران31207اربيلأنبىبيخال اسماعيل بابير104877

58إعداديةكوران31207اربيلأنبىبه ناز سيامند صابر103344

شيالن غفور حمد علي358142
59إعداديةكوران31207اربيلأنبى

1ماجستيركوران31207اربيلأنبىجوان خليل محمد103929

2بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبيمان عبدالرحمن مولودصالح358564

3بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىشةوكار عبدالقهار محمد357835

ديلمان غفور حمدعلي358128
4بكالوريوسكوران31207اربيلأنبى

ر549362 5بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىسعاد احمد حمدامير

6بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىجرا مسعود سليمان104891

داود سليمان363358 ر بير 7بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىئالير

8بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىريناس نوزاد مصطقر498586

9بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىكوردستان عباس مصطقر358178

10بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىمريمة زةردةشت اسماعيل357805

ر104358 11بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىسابات عزيز حسير

12بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبنار محمد مصطقر105068

13بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىريزان اسماعيل محمود358547

14بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىكوفار اسماعيل حمد107861

ر عمر103510 15بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىرازان حسير

16بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىشهلة عبدالرحمان قادر103934

17بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىزريان كريم عزيز357597

18بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىكازين خالد حمد104323

19بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىالفان اسكندر كاكل357988

20بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىمدينة سام انور519705

21بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىنسيبة خالد صالح498559



ر احمد363252 22بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىجراخان ياسير

23بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىنهايت ابراهيم بايز105495

و لقمان اسماعيل105174 24بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىهير

25بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىدشنة احمد حمد104043

ر احمد363242 26بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىفينكخان ياسير

27بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىساميه زار محمد229420

ا مجيد عبدهللا498571 ر 28بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىهير

ر107053 وان حسير 29بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىهافان شير

30بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىتابلو مزن خالد363318

31بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىروزكار ازاد اسماعيل107888

ي مولود105658 32بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىزينب كانب 

ر229300 و بشتيوان ياسير 33بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىهير

34بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىهاوزين ابراهيم حسن105023

35بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىزينب اسماعيل رستم498605

36بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبيكرد جمال جالل105415

37بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبفرين خضر احمد229413

38بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىشارا شهاب مولود103420

39بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىفريشتة صالح قادر229511

40بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىمريم فهىم جواد130311

41بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىسارة مجيد حمد363297

42بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبةيوةست صابر مولود357324

43بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىخندة عبدالقادر عمر510245

44بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىنشيمل ابوبكر سليمان549448

ر عثمان229380 45بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىاسماء محمدامير

وان توفيق105009 46بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىزالة شير

47بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىفخرية رحمان عبدهللا510017

ر عمر اسماعيل358593 48بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىهيفير

49بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىامينة يوسف ابراهيم229463

ر105154 50بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىكوردستان كاظم حمدامير

51بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىسكاال شهاب مولود103457

52بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىالوالو طه محمد356137

وان علي103438 53بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىروشنا شير

54بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىكشاو زيد احمد105804

55بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىكارزين بدران اسماعيل363495

56بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىهه رياد احمد حمد358608

57بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبخشان عبدالرحمن مولود363372

58بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىزاكاو مولود ابراهيم105739

59بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبه يمان صالح عزيز103257

60بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىريزنة عبدالرحمان قادر103909

61بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىشوين احمد حمد106703

62بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىليل قاسم حمد357651

63بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىنهايت رحمان عبدهللا104593

64بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىسدرة خشو رسول229900

65بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىحليمة عبدالستار عمر363249

66بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىهايدة عبدالخالق هادى107833

67بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىسانا عبدالكريم عبدالرحمن358577



ر كريم103570 68بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىاسماء ياسير

69بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىروناك عبدالخالق كريم229290

زاد حسن229558 ي  هان شير 70بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىشر

71بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىنسار جمال احمد104683

72بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبه ناز مح الدين عبدالرحمن549454

73بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىايمان حيدر عزيز104415

74بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىئافان صمد صابر105691

75بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىبه يمان احمد حمد363457

76بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىاالء حسن مولود363201

77بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىسنية قادر خضر103813

78بكالوريوسكوران31207اربيلأنبىئه شين خالد حمد104254

ر محمد230039 79دبلومكوران31207اربيلأنبىنازدار ياسير

كز ابوبكر سليمان107506 80دبلومكوران31207اربيلأنبىنير

81دبلومكوران31207اربيلأنبىكه شاوه اسماعيل عزيز509924

و عبدالصمد نادر104884 82دبلومكوران31207اربيلأنبىهير

وان علي549462 83دبلومكوران31207اربيلأنبىئاشنا شير

84دبلومكوران31207اربيلأنبىدليفان خالد عزيز549499

85دبلومكوران31207اربيلأنبىايمان هيوا عبدهللا549479

ر103916 ر محمد حسير 86دبلومكوران31207اربيلأنبىنرمير

87دبلومكوران31207اربيلأنبىبيخال فيصل محمد357491

88دبلومكوران31207اربيلأنبىساهره خضر عبدهللا363420

89دبلومكوران31207اربيلأنبىهاوزين ابراهيم سعدي519475

90دبلومكوران31207اربيلأنبىايالف سيامند صالح358162

ر عزيز عجيم358310 91دبلومكوران31207اربيلأنبىشهير

92دبلومكوران31207اربيلأنبىزينب بدران اسماعيل358505

93دبلومكوران31207اربيلأنبىهدى عبدالحميد محمد229468

94دبلومكوران31207اربيلأنبىروباك اسعد مصطقر510411

95دبلومكوران31207اربيلأنبىدليفان بهرام صديق358379

96دبلومكوران31207اربيلأنبىزريان نامق صديق358469

97دبلومكوران31207اربيلأنبىبه هرة ازاد رحمن363481

داود363398 98دبلومكوران31207اربيلأنبىهاوش عبدهللا بير

الهام علي اسماعيل229748
99دبلومكوران31207اربيلأنبى

ر كريم104032 100دبلومكوران31207اربيلأنبىسارا ياسير

101دبلومكوران31207اربيلأنبىبيناس سيف الدين محمد363430

ر ابوبكر قادر229734 102دبلومكوران31207اربيلأنبىدلفير

103دبلومكوران31207اربيلأنبىهدى لقمان نوري363414

104دبلومكوران31207اربيلأنبىبناز سيامند صالح357695

از عمر رحمن105432 105دبلومكوران31207اربيلأنبىشير

و عبدالسالم عبدهللا357946 106دبلومكوران31207اربيلأنبىهير

نوال قادر علي229230
107دبلومكوران31207اربيلأنبى

108دبلومكوران31207اربيلأنبىشيماء نائف بابير105465

109دبلومكوران31207اربيلأنبىروا حامد صادق107133

110دبلومكوران31207اربيلأنبىريزنة احمد عبدهللا549356

ر104373 111دبلومكوران31207اربيلأنبىسازان عزيز حسير

112دبلومكوران31207اربيلأنبىرازمة ابراهيم بايز105522

ر104350 ان عزيز حسير 113دبلومكوران31207اربيلأنبىسير



114دبلومكوران31207اربيلأنبىاشاء يونس محمد103228

115دبلومكوران31207اربيلأنبىتانياز اسماعيل عزيز105168

116دبلومكوران31207اربيلأنبىبيمان قهرمان محمد229597

ر مجيد105486 117دبلومكوران31207اربيلأنبىشيماء ياسير

118دبلومكوران31207اربيلأنبىهالة هادى عمر363382

ي104869 بيخال مغديد كانب 
119دبلومكوران31207اربيلأنبى

ر لقمان نوري229190 120دبلومكوران31207اربيلأنبىالفير

خه بات كريم علي363469
121دبلومكوران31207اربيلأنبى

122دبلومكوران31207اربيلأنبىكازيان برهان عبدهللا229547

123دبلومكوران31207اربيلأنبىشيماء مامر زرار358017

124دبلومكوران31207اربيلأنبىبناز سيف الدين محمد363437

125دبلومكوران31207اربيلأنبىهاوزين لقمان نوري229171

126دبلومكوران31207اربيلأنبىجنار صالح غفور363217

127دبلومكوران31207اربيلأنبىزيلة ارسالن ابراهيم363327

ى كاوه عوال108311 128دبلومكوران31207اربيلأنبىبشر

129دبلومكوران31207اربيلأنبىسه روين برهان رحمان357999

130دبلومكوران31207اربيلأنبىدليفان نورالدين خضر229366

يف103369 131دبلومكوران31207اربيلأنبىديالن شورش شر

132إعداديةكوران31207اربيلأنبىسارا كاوه حسن107590

133إعداديةكوران31207اربيلأنبىسارا هادى عمر104753

134إعداديةكوران31207اربيلأنبىئاشب  قاسم عبدهللا104529

135إعداديةكوران31207اربيلأنبىساوين مجيد عمر519462

سه يران سامي شاكر107573
136إعداديةكوران31207اربيلأنبى

137إعداديةكوران31207اربيلأنبىريان قهرمان محمد549513

138إعداديةكوران31207اربيلأنبىوه رزين عطاهللا ميكائيل363267

139إعداديةكوران31207اربيلأنبىريان انور برايم103958

140إعداديةكوران31207اربيلأنبىشيماء صالح خدر107374

141إعداديةكوران31207اربيلأنبىتارا خليل محمد107305

142إعداديةكوران31207اربيلأنبىتريفة كمال عمر107987

ر549555 يف محمدامير 143إعداديةكوران31207اربيلأنبىامينة شر

144إعداديةكوران31207اربيلأنبىبةناز جمال جالل107420

145إعداديةكوران31207اربيلأنبىفاطمه بهرام صديق357581

146إعداديةكوران31207اربيلأنبىريان عبدالستار عمر357557

147إعداديةكوران31207اربيلأنبىئاسوده احمد حمد519695

148إعداديةكوران31207اربيلأنبىشيواز زمان بكر230138

ر107734 هه رمي ابوبكر حسير
149إعداديةكوران31207اربيلأنبى

150إعداديةكوران31207اربيلأنبىمروة يونس علي358530

151إعداديةكوران31207اربيلأنبىئاسودة محمد مصطقر107623

152إعداديةكوران31207اربيلأنبىكنير رحمن حمد135615

153إعداديةكوران31207اربيلأنبىشيالن هيوا عبدهللا549541

154إعداديةكوران31207اربيلأنبىشه نكة ازاد رحمن105182

155إعداديةكوران31207اربيلأنبىافيستا عبدالخالق جتو107583

156إعداديةكوران31207اربيلأنبىنور يونس محمد103242

157إعداديةكوران31207اربيلأنبىهاوسه ر عبدالخالق هادي107756

158إعداديةكوران31207اربيلأنبىاسماء مشتاق سليمان107939

159إعداديةكوران31207اربيلأنبىريان كامران مرشد358437



160إعداديةكوران31207اربيلأنبىسارا فهىمي جواد229586

161إعداديةكوران31207اربيلأنبىريان اسماعيل عزيز107707

162إعداديةكوران31207اربيلأنبىريان سمكو مولود229421

163إعداديةكوران31207اربيلأنبىديالن شاخوان عجيم510229

164إعداديةكوران31207اربيلأنبىهاوزين عبدهللا اسماعيل132394

165إعداديةكوران31207اربيلأنبىريان قاسم حمد107435

166إعداديةكوران31207اربيلأنبىاشاء مشتاق سليمان499308

167إعداديةكوران31207اربيلأنبىدالل مولود ابراهيم105722

168إعداديةكوران31207اربيلأنبىشوخان عزيز عجيم358585

169إعداديةكوران31207اربيلأنبىزهراء مشير صابر358254

ين غازي محمد358485 170إعداديةكوران31207اربيلأنبىشير

ر103899 171إعداديةكوران31207اربيلأنبىروناك محمد حسير

172إعداديةكوران31207اربيلأنبىهازه قاسم عبدهللا107653

173إعداديةكوران31207اربيلأنبىريان خضر احمد229260

ر محمد ابراهيم357760 174إعداديةكوران31207اربيلأنبىهرفير

ر107393 وان حسير ر شير 175إعداديةكوران31207اربيلأنبىهيلير

176إعداديةكوران31207اربيلأنبىهاجره اسماعيل حمد107842

ي107953 177إعداديةكوران31207اربيلأنبىريفان شمسالدين حاج 

178إعداديةكوران31207اربيلأنبىخندة عبدالرحمن حسن104469

179إعداديةكوران31207اربيلأنبىزينة كاوه حسن107612

ر حسن احمد358150 180دبلومكوران31207اربيلأنبىدلفير

1ماجستيرنوروز31208اربيلذكرساالر توفيق قادر360414

2ماجستيرنوروز31208اربيلذكرعاصم يونس مجيد135600

3بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمعروف صادق معروف558744

4بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرعبدالحميد عبدالصمد عبدالغفور360815

5بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرنهرو عبدهللا صالح135296

6بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمسعود عمر مولود135862

7بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرنامق طاهر وسمان488112

8بكالوريوسنوروز31208اربيلذكراراز رشيد خورشيد135795

9بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمحمود مجيد نجم135607

10بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرئامانج عبدهللا اسماعيل359230

11بكالوريوسنوروز31208اربيلذكركمال خضر احمد135168

12بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرخالد محمد برا135449

ر135647 13بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمسلم علي امير

14بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرجواد احمد عزيز135281

15بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمحمد عبدالمجيد كريم135621

16بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرخضر عثمان اسماعيل135813

ين جمال عبدهللا135552 ر 17بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرهير

ر135229 18بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرعبدالقادر عبدالجبار حسير

ر135606 19بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرازاد احمد حسير

20بكالوريوسنوروز31208اربيلذكررشاد قادر كريم136493

يف محمود135474 21بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرلطيف محمد شر

22بكالوريوسنوروز31208اربيلذكروليد حسن ابراهيم136225

23بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرابراهيم يونس سمايل228778

ر135191 24بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرفؤاد علي محمدامير

25بكالوريوسنوروز31208اربيلذكركمال عبدهللا صالح136469



26بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرعبدالواحد عبدهللا مجيد135571

27بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرحكمت عثمان محمد135306

28بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرميعاد بابير قادر136655

ةو عبدالكريم صادق135236 29بكالوريوسنوروز31208اربيلذكربيشر

30بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرشاخوان محسن حسن360396

31بكالوريوسنوروز31208اربيلذكربيستون علي خضر135445

32بكالوريوسنوروز31208اربيلذكروليد جبار عزيز136282

33بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرريكان عبدالرحمن محمد361800

34بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرطاهر يونس سمايل229054

35بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرشيت فرهاد يليم136522

36بكالوريوسنوروز31208اربيلذكررزكار سليمان علي135563

37بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرعبدالجبار طه خضر135290

38بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرهفال فاضل احمد228988

39بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرسيبان سمايل ميكائيل359979

40بكالوريوسنوروز31208اربيلذكريوسف خدر اسماعيل550296

41بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرسوران علي حمد135300

42بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرعلي عباس صالح136622

ش شمس الدين محمد359487 43بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرهير

44بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرشوان سليم اسماعيل135655

ي عبدالمحسن ابراهيم550307
45بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرده شب 

46بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرهيوا احمد سليمان358667

ر135638 47بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرديدار فاروق حسير

48بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرسالم يوسف مصطقر135231

49بكالوريوسنوروز31208اربيلذكراسو بالل نادر488087

50بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرهوزاك رسول حمد358955

51بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمهدي صالح اسماعيل358594

ر رحمان135663 52بكالوريوسنوروز31208اربيلذكررحمان حسير

53بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرئاالن عبدالجبار صادق360040

وان محمد229612 54بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرزانا سير

55بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرريدار رمضان حمد228946

56بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرسامي حسن علي359386

ر رحمن550291 57بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرسالم حسير

ر488073 58بكالوريوسنوروز31208اربيلذكركازين فرهاد ياسير

ر كريم359588 59دبلومنوروز31208اربيلذكركوران ياسير

60دبلومنوروز31208اربيلذكرعدنان محمد احمد135604

61دبلومنوروز31208اربيلذكرريبوار كريم جميل136308

62دبلومنوروز31208اربيلذكرعبدهللا حمة سعيد رسول136591

63دبلومنوروز31208اربيلذكرهونه ر حسن قادر135549

64دبلومنوروز31208اربيلذكرسامان فاروق صادق360934

65دبلومنوروز31208اربيلذكرفؤاد ابراهيم محمد136075

66دبلومنوروز31208اربيلذكرشدار هياس حمة550316

67دبلومنوروز31208اربيلذكرحسن عثمان حمد135505

68دبلومنوروز31208اربيلذكرفرمان ابراهيم سعيد135625

ي عبدهللا136285
زاد فق  69دبلومنوروز31208اربيلذكرشير

ر عزيز رسول519969 70دبلومنوروز31208اربيلذكرتحسير

71دبلومنوروز31208اربيلذكروليد محمد برا135498



72دبلومنوروز31208اربيلذكروشيار فيصل عزيز135311

يف محمود136491 73دبلومنوروز31208اربيلذكرفرهاد محمدشر

74دبلومنوروز31208اربيلذكراوميد عبدالقادر مولود135267

كو احمد135554 75دبلومنوروز31208اربيلذكرافان شير

76دبلومنوروز31208اربيلذكرمشير ابراهيم عبدهللا135592

77دبلومنوروز31208اربيلذكرعدنان بالل صديق229098

ر229005 ر حمدامير 78دبلومنوروز31208اربيلذكرلقمان ياسير

79دبلومنوروز31208اربيلذكرهيوا شمال عبدالغفور135273

ر359519 80دبلومنوروز31208اربيلذكرمحمد غازي حسير

81دبلومنوروز31208اربيلذكرخالص فاتح قادر136634

ي ابراهيم عثمان228935
 
82دبلومنوروز31208اربيلذكرصدف

ر كريم135573 83دبلومنوروز31208اربيلذكركارزان ياسير

ر135452 84دبلومنوروز31208اربيلذكرعبدالصمد قادر حسير

85دبلومنوروز31208اربيلذكربشتيوان ايوب محمد230457

86دبلومنوروز31208اربيلذكرهلكه وت ولي رحمن359706

ر135508 87دبلومنوروز31208اربيلذكرسةركةوت قادر حسير

88دبلومنوروز31208اربيلذكرهونر عمر عثمان359415

89دبلومنوروز31208اربيلذكركاروان فؤاد احمد135820

ي135889
90دبلومنوروز31208اربيلذكرتنيا ازاد كادنر

91إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد نامق ابوبكر550315

92إعداديةنوروز31208اربيلذكرصدرالدين اسماعيل بابا135648

ر135646 93إعداديةنوروز31208اربيلذكرانور عبدهللا حمدامير

وان انور رسول136553 94إعداديةنوروز31208اربيلذكرشير

95إعداديةنوروز31208اربيلذكرعلي رضا قادر135182

96إعداديةنوروز31208اربيلذكرمردان عثمان عبدالرحمن135784

97إعداديةنوروز31208اربيلذكرتوانا عبدالرحمن قادر136610

98إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد هيوا نجم الدين229429

99إعداديةنوروز31208اربيلذكرسيفان هيوا نجم الدين229418

داود136252 ر بير 100إعداديةنوروز31208اربيلذكرسامي امير

101إعداديةنوروز31208اربيلذكرعبدهللا كريم بابا135223

ر229868 102إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد عبدهللا حسير

103إعداديةنوروز31208اربيلذكررزكار سليمان عثمان135314

ر شامل جميل136162 104إعداديةنوروز31208اربيلذكرريبير

ر135559 105إعداديةنوروز31208اربيلذكرمؤمن ماهر معير

1بكالوريوسنوروز31208اربيلذكراحمد عبدهللا اسماعيل359168

ر زياد كريم229122 2بكالوريوسنوروز31208اربيلذكركه شبير

3بكالوريوسنوروز31208اربيلذكربختيار زياد كريم360469

4بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمحمد عمر رحمان360510

ر361811 5بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرامير احمد حسير

6بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرهاورى رمضان ابوزيد358609

ر انور359555 7بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرسليمان محسير

8بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرداود ابراهيم علي135556

9بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمحمد فرهاد كريم361206

10بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرابراهيم سعيد عوال135262

11بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرعيىس محمود عبدهللا135668

12بكالوريوسنوروز31208اربيلذكردارا اسماعيل سعيد230076



13بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرشكر عمر شكر361654

14بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرسليمان سليم ميكائيل228821

15بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرامير يوسف اسماعيل550303

16بكالوريوسنوروز31208اربيلذكراسعد محمد علي360013

ر136580 17بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمحمد بايز حمدامير

18بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمحمد لقمان اسعد358630

ر228731 19بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرسمير احمد حسير

ي محمد229737 20بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرريباز كانب 

21بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمحمد غازي محمد228727

ر سلمان عزيز135642 22بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرريبير

زاد خدر358928 23بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمهدي شير

24بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرابراهيم بكر ابراهيم229950

25بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرئاسو صابر محمد136665

26بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمهدي مجيد يوسف135147

27بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرسعدي لقمان اسعد488085

28بكالوريوسنوروز31208اربيلذكروليد علي عبدهللا135214

29بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرشباز سالم اسماعيل136603

30بكالوريوسنوروز31208اربيلذكركنعان احمد نادر360059

31بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمحمد احمد خورشيد359718

32بكالوريوسنوروز31208اربيلذكربروا احمد سليمان360496

33بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرئوميد زياد كريم229115

34بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرفرياد لطيف خورشيد360100

35بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرقانع فاروق لطيف360805

36بكالوريوسنوروز31208اربيلذكررابه ر جمال كريم135320

37بكالوريوسنوروز31208اربيلذكراراس وريا علي359649

38بكالوريوسنوروز31208اربيلذكررابه ر شباز كريم136574

39بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرديار احمد عبدهللا228814

ر136681 40بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرامجت بايز حمدامير

41بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرهه زار جالل قادر227363

42بكالوريوسنوروز31208اربيلذكراسكندر طلعت احمد359938

43بكالوريوسنوروز31208اربيلذكراكار طلعت حسن361085

ي عزيز عبدهللا487892
44بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرئاشب 

45بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرره وه ند جاسم عبدهللا550496

46بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرعبدالباسط لقمان اسعد358638

ر229894 47بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرلوالن ازاد حمدامير

48بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرماردين محمد جادر361790

49بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمحمد ابراهيم علي135217

50بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرامير جميل مجيد228756

51بكالوريوسنوروز31208اربيلذكركارزان عثمان علي135275

52بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرريباز طه عمر358647

53بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرريان زياد كريم229126

54بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرسه رباز كاوه نادر135808

ر رمضان حمد228883 55بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرريبير

56بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرحمزة رشيد حامد488076

57بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرئاالن جعفر عمر135669

58بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرمحمد سيامند بهرام359872



59دبلومنوروز31208اربيلذكرئازاد جالل قادر226379

60دبلومنوروز31208اربيلذكراركان محمد قادر550312

61دبلومنوروز31208اربيلذكرشمند خالد رحمان360886

62دبلومنوروز31208اربيلذكرئاكار حمزه سعيد136213

يف228908 63دبلومنوروز31208اربيلذكرزيار فرهاد محمدشر

64دبلومنوروز31208اربيلذكرجعفر جبار سكران229082

65دبلومنوروز31208اربيلذكراحمد رشيد حامد135443

66دبلومنوروز31208اربيلذكرعبدهللا محمد رسول487870

67دبلومنوروز31208اربيلذكرهمداد محسن احمد135665

68دبلومنوروز31208اربيلذكرمحمد سعدي علي228807

69دبلومنوروز31208اربيلذكرعبدالوهاب علي عثمان487990

70دبلومنوروز31208اربيلذكرمحمد كاكل اسماعيل228810

71دبلومنوروز31208اربيلذكركاروخ حازم همزة487968

72دبلومنوروز31208اربيلذكرمحمد انور محمد229101

73دبلومنوروز31208اربيلذكرنه به ز عثمان سعيد135716

74دبلومنوروز31208اربيلذكرعماد جالل مولود135656

ر361723 75دبلومنوروز31208اربيلذكرنشميل احمد حسير

76دبلومنوروز31208اربيلذكرمريوان خالد محمد163462

77دبلومنوروز31208اربيلذكرراويز نهرو عثمان229072

78دبلومنوروز31208اربيلذكرريبوار جمال جالل358601

79دبلومنوروز31208اربيلذكرهلو قادر حمد135841

80دبلومنوروز31208اربيلذكرهيمن عمر عثمان228889

يف358695 81دبلومنوروز31208اربيلذكرره نجبه ر صالح شر

82دبلومنوروز31208اربيلذكرهاوكار عبدالواحد صالح361746

83دبلومنوروز31208اربيلذكرفرمان عثمان احمد359954

84دبلومنوروز31208اربيلذكرالوين قادر سمايل136677

فان رشيد خضر550314 85دبلومنوروز31208اربيلذكرنيجير

86دبلومنوروز31208اربيلذكررابه ر فرهاد فرحان550168

ر228837 87دبلومنوروز31208اربيلذكرادريس طه حسير

88دبلومنوروز31208اربيلذكرصديق ابراهيم علي135586

ر صادق229688 89دبلومنوروز31208اربيلذكرهاوكار تحسير

ر488122 90دبلومنوروز31208اربيلذكرهلمت بايز حمدامير

يف احمد359539 91دبلومنوروز31208اربيلذكرمحمد شر

92إعداديةنوروز31208اربيلذكراحمد صديق عمر361278

ر غازى محمد229994 93إعداديةنوروز31208اربيلذكرريبير

94إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد مغديد عثمان229328

95إعداديةنوروز31208اربيلذكريوسف عل عبدهللا136094

يف550690 96إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد صالح شر

97إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد عبدهللا اسماعيل136488

98إعداديةنوروز31208اربيلذكرعبدالسالم سعدي عزيز136022

99إعداديةنوروز31208اربيلذكرعلي شاكر صابر361766

ر حميد احمد361252 100إعداديةنوروز31208اربيلذكرريبير

داود229123 101إعداديةنوروز31208اربيلذكركمال رحمان بير

102إعداديةنوروز31208اربيلذكررضوان نايف مصطقر229647

103إعداديةنوروز31208اربيلذكراحمد ابوبكر صديق136138

104إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد جوهر انور136091



105إعداديةنوروز31208اربيلذكرعيماد رحمن علي228874

106إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد لقمان سعيد136187

107إعداديةنوروز31208اربيلذكرفراس عبدالباسط محمد550703

108إعداديةنوروز31208اربيلذكرعبدهللا مسعود عمر135787

109إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد شاكر عبدالكريم135834

ر جوهر عمر136278 110إعداديةنوروز31208اربيلذكربةهير

111إعداديةنوروز31208اربيلذكرهيوا حميد رسول135909

ر229008 112إعداديةنوروز31208اربيلذكرمنيب شهيد ياسير

113إعداديةنوروز31208اربيلذكرحيدر انور عبدهللا136478

114إعداديةنوروز31208اربيلذكرشور شاكر صابر361754

115إعداديةنوروز31208اربيلذكررامان جمال كريم135318

116إعداديةنوروز31208اربيلذكراحمد انور محمد361738

ر برهان مصطقر360718 117إعداديةنوروز31208اربيلذكربةلير

118إعداديةنوروز31208اربيلذكرزانا عبدالمطلب طاهر136293

119إعداديةنوروز31208اربيلذكرعبدالعزيز جواد احمد135286

120إعداديةنوروز31208اربيلذكرمروان لقمان سعيد136237

121إعداديةنوروز31208اربيلذكربه رزي جوهر عمر228801

122إعداديةنوروز31208اربيلذكرديدار مصطقر سمايل359437

123إعداديةنوروز31208اربيلذكرريان نايف مصطقر229660

ش احمد136107 124إعداديةنوروز31208اربيلذكرعمر هير

125إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحي الدين مغديد عثمان229357

126إعداديةنوروز31208اربيلذكرهشام سعدي عزيز136034

127إعداديةنوروز31208اربيلذكرهه ردي رسول محمد360972

128إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد عبدالرحمن حمد360648

129إعداديةنوروز31208اربيلذكرعبدهللا عارف عبدالرحمن135577

130إعداديةنوروز31208اربيلذكرره وه ند شاكر عبدالكريم135581

131إعداديةنوروز31208اربيلذكرعلي احمد سليمان550512

132إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد ابوبكر صديق136124

ي550712
133إعداديةنوروز31208اربيلذكرمحمد فؤاد فق 

ر اسماعيل136501 134إعداديةنوروز31208اربيلذكرعلي حسير

135إعداديةنوروز31208اربيلذكرهه لمه ت صمد عبدالكريم136143

136ماجستيرنوروز31208اربيلذكرهوشمند رحمان محمد228828

ر359131 137بكالوريوسنوروز31208اربيلذكركالويز علي امير

138بكالوريوسنوروز31208اربيلذكرفاروق كريم عوال229402

139دبلومنوروز31208اربيلذكرطلعت عثمان رمضان229233

1ماجستيرنوروز31208اربيلأنبىجيمن حيدر صالح229019

ار سعيد علي360606
ر 2بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىاكلير

3بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىميديا عبدالصمد رسول135303

4بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىبخشان ابابكر عارف135323

ر136220 5بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىاديبة نادر حمدامير

شنكة محمد علي135798
6بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبى

7بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىبيان مصطقر حمزة135308

يف136145 8بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىزيان قاسم شر

9بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىروناك حسن اسماعيل135579

10بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىسمايل عباس صالح361685

11بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىئةشين مصطقر سليمان135238



12بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىبديعة جرجيس محمدطاهر135629

يف135610 13بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىهاوزين نجاة شر

14بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشود عبدالكريم عبدهللا229027

15بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىزيان حميد احمد135480

16بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىخمار جالل مولود135624

17بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىخانزاد جالل مولود135853

18بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىكانر حسن ابراهيم488119

ر229443 ان نوري محمدامير 19بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىسير

20بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىنازدار صديق عمر361216

ر136102 21بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىاحالم اسماعيل حمدامير

22بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىاخالص محي الدين علي228896

23بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىرامان صالح احمد359093

24بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىزاكاو سيامند بهرام359738

25بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىرهيل خالد ابراهيم359026

26بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىفاطمه عثمان صالح363555

ر عبدالواحد مولود228912 27بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىره نكير

28بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىنيكا كمال عبدهللا488126

ر550309 29دبلومنوروز31208اربيلأنبىنوال زرار امير

30دبلومنوروز31208اربيلأنبىشهرزاد عبدهللا مولود135458

31دبلومنوروز31208اربيلأنبىئاواز عبدالرحمن قادر228757

32دبلومنوروز31208اربيلأنبىبهار حسن درويش135543

33دبلومنوروز31208اربيلأنبىالنه عبدالكريم يوسف360841

34دبلومنوروز31208اربيلأنبىروناك مجيد سعيد135534

35دبلومنوروز31208اربيلأنبىصبيحة جرجيس محمدطاهر135526

36دبلومنوروز31208اربيلأنبىجوان حمةرشيد فتاح135293

37دبلومنوروز31208اربيلأنبىسهام عزيز حمد135578

38دبلومنوروز31208اربيلأنبىدلخواز محمد عبدهللا360707

39دبلومنوروز31208اربيلأنبىاحالم عباس محمد135276

40دبلومنوروز31208اربيلأنبىزيان كريم حمد488107

ر229252 41دبلومنوروز31208اربيلأنبىبيمان نوري حمدامير

42دبلومنوروز31208اربيلأنبىشنو محسن رسول135643

43دبلومنوروز31208اربيلأنبىاديبة محمد جالل136561

44دبلومنوروز31208اربيلأنبىجرو ناصح موس229111

ر361696 45دبلومنوروز31208اربيلأنبىكةشاو عزيز حسير

46دبلومنوروز31208اربيلأنبىكزال جميل صالح229090

ر مولود135603 47دبلومنوروز31208اربيلأنبىنسيبة حسير

48دبلومنوروز31208اربيلأنبىاوين مصطقر سليمان135239

زاد نوري136542 49دبلومنوروز31208اربيلأنبىشوه شير

50دبلومنوروز31208اربيلأنبىساكار احمد صالح135166

51دبلومنوروز31208اربيلأنبىسوالف رؤوف زيدان136127

52دبلومنوروز31208اربيلأنبىمدينة صالح اسعد135619

ر360734 ر عارف حمدامير 53دبلومنوروز31208اربيلأنبىبه لير

ر228919 54دبلومنوروز31208اربيلأنبىسهيله صالح حسير

ر رحيم135173 55دبلومنوروز31208اربيلأنبىنمام حسير

56دبلومنوروز31208اربيلأنبىشهلة طالع خضر135635

57دبلومنوروز31208اربيلأنبىريزان مغديد احمد135187



داود550318 58دبلومنوروز31208اربيلأنبىروناك محمد بير

59دبلومنوروز31208اربيلأنبىسه روه ر محمد عبدالكريم361245

60دبلومنوروز31208اربيلأنبىزالة حيدر مولود488086

ر228741 61دبلومنوروز31208اربيلأنبىبه ريشان محمد محمدامير

62دبلومنوروز31208اربيلأنبىخوناو صابر سمايل135633

63دبلومنوروز31208اربيلأنبىداناز كوشت اسماعيل358904

64إعداديةنوروز31208اربيلأنبىاديبة سيداحمد كوخة135828

65إعداديةنوروز31208اربيلأنبىاحالم ابابكر عارف488100

1بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىبيان كريم عوال360077

ر حسن135527 يفان تحسير 2بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىبير

وان عزيز135138 3بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىدلباك شير

دلخواز عبدالسالم علي228834
4بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبى

5بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىريان لقمان عبدالقادر136189

6بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىسكاال عزالدين محمد229296

7بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشوة كامران عثمان488167

8بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىرهيل سعدي صالح228736

9بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىواردة كاروان هادي135297

10بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىايفان خالد كريم360140

11بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىمزده خالد ابراهيم135234

12بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىدليفان عادل عبدهللا487879

13بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشوه عمر محمد360683

14بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىتريفة ادهم ابوزيد135180

ر سليمان488081 15بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىئاوات تحسير

16بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىهناء سعدي عزيز135184

17بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىهانا كمال عبدهللا136465

18بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىاالء زبير محمد361270

19بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىهازة ازاد قادر135636

20بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشيماء يوسف اسماعيل550299

21بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشنو دلشاد شيخمحمد360369

 علي228929
ر 22بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىاسماء حسير

تافكه ولي رحمن135151
23بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبى

24بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىأمنه عبدالخالق جالل360159

يف احمد135594 ر شر 25بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىدلفير

26بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىفرميسك زرار عبدالكريم136181

27بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىسانا كمال عمر359284

28بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىروشنا طلعت عثمان230054

29بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىكزنك يونس عبدالكريم229046

كز ازاد محمد135224 30بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىنير

ي519945
31بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىبهار فؤاد فق 

ر جواد ابراهيم136052 32بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشهير

33بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىئاريان بارزان سعيد228976

34بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىئاهه نك نهرو عثمان229065

35بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىاخالص حيدر مولود135177

36بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىساوين سليم محمد359915

كز محمود حمد359349 37بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىنير

38بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىايمان غبر جعفر359675



39بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىفاطمه فاتح قادر136613

40بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىرازيمة جبار عزيز135701

ر يوسف اسماعيل359110 41بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشه هير

42بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشوة احمد درويش قادر228765

43بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىصافية مصطقر سمايل359449

44بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىزالة شتيب سليم358707

45بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشهالء جواد ابراهيم136059

ر135195 46بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىسازان مجيد حسير

ر135459 47بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىمريمه عبدالرحمن محمدامير

48بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىفيان عبدالغفور حمد136601

49بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىايناس رحمان مولود550555

50بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشوه خالد رحمان360344

51بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشنو صابر شوكر487901

52بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىئاالن سليم محمد361331

53بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىاخالص نجم الدين رسول136218

54بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىبه رزين حميد رسول360438

55بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىماردين فارس يونس135244

56بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىكواللة عبدالمجيد صابر360189

57بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىكوله باغ هادى احمد488166

ى عبدالكريم حسن358655 58بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىبشر

59بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىسارا طلعة محمد550311

60بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشةونم يحبر مصطقر136545

61بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىاالء بيستون صديق360284

ي488155
ازين علي قرنر

62بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبى

63بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىسازكار موفق ابراهيم550655

64بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىنيان ادريس عمر135501

تايفه ولي رحمن359842
65بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبى

66بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىسةروين حيدر صالح229631

يف135916 67بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىهيفيا عمر محمدشر

68بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىنيكار حازم همزة487970

ر محسن احمد487909 69بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىهيلير

70بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىزيان عبدالقهار عمر228992

71بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىداستان كمال صابر135831

 علي228922
ر 72بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىاشاء حسير

73بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشه ونم مسعود عمر135884

74بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىايالف محسن عبدالرحمن228806

ر229883 75بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىليالف ازاد حمدامير

يف احمد135596 76بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىدنيا شر

ر358842 77بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىدونيا فرهاد ياسير

78بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىجوانة طاهر توفيق361290

به رزين عثمان علي135154
79بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبى

80بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىيشى زياد كريم360788

ين جواد ابراهيم136039 81بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشير

82بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىئاشب  قاسم عباس359149

83بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىابتسام احمد مجيد135454

ي جعفر361320
84بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىايفان غبر



85بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىريناس هاشم رحمان135652

86بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىكه نار شكر صابر228995

87بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىريان ابراهيم رحمان359367

88بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىزينه فؤاد صابر361229

ر سليمان488079 ين تحسير 89بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشير

90بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىناز صابر محمد136700

91بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىئةزين صابر سليمان488104

92بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىبيكرد سالم عزيز550308

93بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىشنو ادهم ابوزيد135561

زاد محمد136330 ان شير 94بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىسير

95بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىكزال مغديد عثمان229078

96بكالوريوسنوروز31208اربيلأنبىبناز بيستون صديق361707

97دبلومنوروز31208اربيلأنبىخةندة ابوبكر اسود136637

98دبلومنوروز31208اربيلأنبىالفان خالد كريم135692

99دبلومنوروز31208اربيلأنبىزهرة خالد رحمان360313

ر135584 100دبلومنوروز31208اربيلأنبىمهاباد كريم حسير

و فؤاد سليم135249 101دبلومنوروز31208اربيلأنبىهير

102دبلومنوروز31208اربيلأنبىبيخال احمد محمد228737

103دبلومنوروز31208اربيلأنبىنوروز كريم محمد136197

ر135471 104دبلومنوروز31208اربيلأنبىشوخان شينا محمدامير

105دبلومنوروز31208اربيلأنبىئارين نه به ز قادر136505

106دبلومنوروز31208اربيلأنبىشاالو يحبر مصطقر136160

107دبلومنوروز31208اربيلأنبىفاطمة محمد اسماعيل488064

108دبلومنوروز31208اربيلأنبىساوين امير ابراهيم135632

109دبلومنوروز31208اربيلأنبىنور عمر شكر361347

110دبلومنوروز31208اربيلأنبىريناز عثمان سعيد360857

ئه زين عثمان علي135159
111دبلومنوروز31208اربيلأنبى

ماردين علي سعيد358716
112دبلومنوروز31208اربيلأنبى

113دبلومنوروز31208اربيلأنبىدلخوش عبدالخالق محمد361978

زاد محمد135803 ين شير 114دبلومنوروز31208اربيلأنبىشير

115دبلومنوروز31208اربيلأنبىخديجة عبدالخالق محمد550698

116دبلومنوروز31208اربيلأنبىبهار عزيز خضر228775

117دبلومنوروز31208اربيلأنبىاشاء اسماعيل رمضان359603

118دبلومنوروز31208اربيلأنبىسنور خالد رحمان360330

119دبلومنوروز31208اربيلأنبىشنو احمد صابر229040

ر جبار عبدهللا135279 120دبلومنوروز31208اربيلأنبىدلفير

وان محمد228817 121دبلومنوروز31208اربيلأنبىرازاو سير

ي359325
122دبلومنوروز31208اربيلأنبىكوردستان فؤاد فق 

123دبلومنوروز31208اربيلأنبىاوات خالد مصطقر229592

124دبلومنوروز31208اربيلأنبىئاريان طلعت عثمان360301

125دبلومنوروز31208اربيلأنبىده شبر نهرو عثمان228839

126دبلومنوروز31208اربيلأنبىهاوزين عزيز محمد488184

127دبلومنوروز31208اربيلأنبىشيماء صدرالدين عزيز358618

ر سلمان عزيز488115 128دبلومنوروز31208اربيلأنبىئه فير

129دبلومنوروز31208اربيلأنبىرويدة ابراهيم رحمان136483

130دبلومنوروز31208اربيلأنبىسه يران انور محمد135572



131دبلومنوروز31208اربيلأنبىشاران كاكل نادر360872

132دبلومنوروز31208اربيلأنبىدلنيا عثمان كريم360758

133دبلومنوروز31208اربيلأنبىكزال سيفالدين مولود360121

داود عبدهللا550313 134دبلومنوروز31208اربيلأنبىهاوزين بير

135دبلومنوروز31208اربيلأنبىبه ناز عثمان سعيد136260

ر361778 136دبلومنوروز31208اربيلأنبىشهلة عبدالخالق حسير

137دبلومنوروز31208اربيلأنبىئاران عادل جالل136281

138دبلومنوروز31208اربيلأنبىسوزان عبدالحميد محمد358677

ر360356 ر احمد حسير مير 139دبلومنوروز31208اربيلأنبىشر

140دبلومنوروز31208اربيلأنبىزهراء كاوه نادر135569

141دبلومنوروز31208اربيلأنبىتارا طاهر توفيق359404

142دبلومنوروز31208اربيلأنبىهاوشاد قادر محمد136476

143دبلومنوروز31208اربيلأنبىئافان عبدالخالق جالل135525

زاد محمد135816 144دبلومنوروز31208اربيلأنبىكوالن شير

145دبلومنوروز31208اربيلأنبىنسار عزيز خضر135599

ر550323 146دبلومنوروز31208اربيلأنبىساهرة طاهر امير

147دبلومنوروز31208اربيلأنبىخرمان انور محمد360350

148دبلومنوروز31208اربيلأنبىزيان حيدر خضر229014

149دبلومنوروز31208اربيلأنبىروخسار عصام عثمان228951

150دبلومنوروز31208اربيلأنبىاهنك يونس عبدالكريم229058

151دبلومنوروز31208اربيلأنبىمروه خالد محمد163614

152دبلومنوروز31208اربيلأنبىخه الت سليم محمد135539

جوان ابراهيم علي135558
153دبلومنوروز31208اربيلأنبى

154دبلومنوروز31208اربيلأنبىهازة اسماعيل رمضان359629

ر احمد135576 155دبلومنوروز31208اربيلأنبىسنور حسير

ر اكرم رسول135844 156دبلومنوروز31208اربيلأنبىافير

157دبلومنوروز31208اربيلأنبىاسماء يوسف قادر360424

ار حسن ابراهيم135726 ر 158دبلومنوروز31208اربيلأنبىكولير

159دبلومنوروز31208اربيلأنبىماردين اسكندر صابر487977

160دبلومنوروز31208اربيلأنبىايمان عصام عثمان228974

161دبلومنوروز31208اربيلأنبىريان طاهر عبدهللا358729

162دبلومنوروز31208اربيلأنبىخه نده سليم محمد135704

ر سليمان487982 163دبلومنوروز31208اربيلأنبىامل تحسير

164دبلومنوروز31208اربيلأنبىشلك عباس نادر135461

165إعداديةنوروز31208اربيلأنبىزينه دلزار قادر136002

ر خضر135866 166إعداديةنوروز31208اربيلأنبىرويده حمدامير

167إعداديةنوروز31208اربيلأنبىمهناز انور جوهر136054

168إعداديةنوروز31208اربيلأنبىالنة خالد كريم136240

169إعداديةنوروز31208اربيلأنبىخاوهر عبدالصمد محمد550565

170إعداديةنوروز31208اربيلأنبىديمن ازاد جمال360481

سارا علي عبدهللا136086
171إعداديةنوروز31208اربيلأنبى

172إعداديةنوروز31208اربيلأنبىالفان طارق عبدالكريم358742

ر نهاد احمد229376 173إعداديةنوروز31208اربيلأنبىهيلير

174إعداديةنوروز31208اربيلأنبىكه شاو جميل كريم136497

يف162666 175إعداديةنوروز31208اربيلأنبىكلبة لطيف محمد شر

176إعداديةنوروز31208اربيلأنبىهوزان حميد جميل135825



177إعداديةنوروز31208اربيلأنبىخديجة حمد محمد135476

يف358919 178إعداديةنوروز31208اربيلأنبىشيماء محي الدين حمةشر

179إعداديةنوروز31208اربيلأنبىايفان وشيار اسماعيل135598

180إعداديةنوروز31208اربيلأنبىايالف عبدهللا حمدعل135226

181إعداديةنوروز31208اربيلأنبىسنور برهان حسن488069

182إعداديةنوروز31208اربيلأنبىدلكه ش حازم همزة487916

183إعداديةنوروز31208اربيلأنبىسلوى جوهر محمد136257

184إعداديةنوروز31208اربيلأنبىشونم بكر ابراهيم358752

ر135163 185إعداديةنوروز31208اربيلأنبىشنة عزالدين محمدامير

186إعداديةنوروز31208اربيلأنبىجوان كمال صابر135807

187إعداديةنوروز31208اربيلأنبىايمان فرهاد سمايل229450

188إعداديةنوروز31208اربيلأنبىنهاية شاخوان عبدهللا136141

وان عزيز136265 189إعداديةنوروز31208اربيلأنبىدلخوش شير

زيله علي صالح488174
190إعداديةنوروز31208اربيلأنبى

سارا علي عثمان487998
191إعداديةنوروز31208اربيلأنبى

192إعداديةنوروز31208اربيلأنبىشوة برهان حسن488067

193إعداديةنوروز31208اربيلأنبىايالف احمد حمدسعيد488065

194إعداديةنوروز31208اربيلأنبىنور نه زار عزالدين135671

ر136300 195إعداديةنوروز31208اربيلأنبىبه ريز عزالدين محمدامير

196إعداديةنوروز31208اربيلأنبىبيالن سالم عزيز488003

197إعداديةنوروز31208اربيلأنبىسانا طارق عمر136320

ر136707 198إعداديةنوروز31208اربيلأنبىدلباك شينا محمدامير

199إعداديةنوروز31208اربيلأنبىسازان نجاة محمد488138

200إعداديةنوروز31208اربيلأنبىشةوين عبدهللا حمةسعيد136112

201إعداديةنوروز31208اربيلأنبىفاطمة شاكر عبدالكريم135838

202إعداديةنوروز31208اربيلأنبىزيتون سليم محمد135494

203إعداديةنوروز31208اربيلأنبىالنة عثمان عبدهللا135588

عائشه ولي رحمن360773
204إعداديةنوروز31208اربيلأنبى

205إعداديةنوروز31208اربيلأنبىبيوند يوسف قادر136155

206إعداديةنوروز31208اربيلأنبىفيان عزيز قادر135900

207إعداديةنوروز31208اربيلأنبىشيماء جالل عثمان136253

208إعداديةنوروز31208اربيلأنبىكوريك نامق حسن488095

ر نةبةز قادر135895 209إعداديةنوروز31208اربيلأنبىئامير

210إعداديةنوروز31208اربيلأنبىاية وشيار عبدالرحمن135824

زاد احمد542173 211إعداديةنوروز31208اربيلأنبىخانزاد شير

212إعداديةنوروز31208اربيلأنبىساوين عبدالحميد محمد229535

ر حسن136175 213إعداديةنوروز31208اربيلأنبىديالن تحسير

ر انور اسماعيل229784 مير 214إعداديةنوروز31208اربيلأنبىشر

215إعداديةنوروز31208اربيلأنبىخةندة عزالدين محمد229276

ر359473 216إعداديةنوروز31208اربيلأنبىشاب ويىسي ياسير

217إعداديةنوروز31208اربيلأنبىسمية قادر شاكر136115

ر135242 218إعداديةنوروز31208اربيلأنبىحسيبه نادر حمدامير

219إعداديةنوروز31208اربيلأنبىديمه ن اسماعيل صابر135875

220إعداديةنوروز31208اربيلأنبىمزدة جواد احمد135288

221إعداديةنوروز31208اربيلأنبىداليا شامل لطيف هللا361300

ريان صابر علي135519
222إعداديةنوروز31208اربيلأنبى



223إعداديةنوروز31208اربيلأنبىاالء عمر شكر361642

224إعداديةنوروز31208اربيلأنبىهدى غازي فاروق229963

225دبلومنوروز31208اربيلأنبىبناز توفيق حسن135821

226دبلومنوروز31208اربيلأنبىكزنك بكر رضا228798

ر عثمان نوري135593 227إعداديةنوروز31208اربيلأنبىنازنير

سوزان علي سعيد361066
228إعداديةنوروز31208اربيلأنبى

229إعداديةنوروز31208اربيلأنبىسوزان قاسم يحبر136033

ي خضر229024 230إعداديةنوروز31208اربيلأنبىئارام حاج 

الهام ولي شهاب136081
231إعداديةنوروز31208اربيلأنبى

دنيا رحمن علي228849
232إعداديةنوروز31208اربيلأنبى

1ماجستيرسيداوة41209اربيلذكرهلمت شدار عمر549219

2ماجستيرسيداوة41209اربيلذكرهونر برهان اسماعيل373567

3بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرزانا صالح الدين نورالدين137271

4بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكركوفان جالل صالح487179

5بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكراسماعيل عبدهللا حسن373310

ر جالل طاهر487143 6بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرريبير

ر373835 ر فتاح حسير 7بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرحسير

8بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكركارزان عبدالكريم اسماعيل373580

9بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرادريس محمد كريم137526

10بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرعبدالواحد روستم سليمان373438

11بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكربختيار محمد عزيز137255

ر137282 12بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكراحمد اسماعيل حمدامير

13بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمد سليمان علي137374

14بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكربيوار محسن عمر256530

15بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمدحت حسن علي198368

16بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرشورش طه حمد259013

ر373511 17بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرسةردار عزيز امير

18بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرنهرو عبدالقهار صادق137234

19بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرشباز عمر محمد137266

20بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمد مهدي وهاب137469

21بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرهيمن توفيق احمد256473

داود373618 زاد بير 22بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرريباز شير

23بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرهاورى نوري محمد487128

24بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرريباز نوزاد رحيم549193

ر صابر373373 25بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرريبوار حسير

26بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرهونر علي يوسف373357

ر137542 27بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكريونس خضر حسير

28بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمد سامي اسماعيل137513

29بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرارام نوري ابراهيم137298

ر مصطقر137510 30بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرصالح ياسير

ر حمد373314 31بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمد حسير

32بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرسوران سليمان علي259038

33بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكررةوةز عبدالحميد عبدهللا258972

34بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمد لقمان رحمان373655

ر256456 35دبلومسيداوة41209اربيلذكراراس حسن حسير

ر كاويس عبدهللا373352 36دبلومسيداوة41209اربيلذكرريبير



37دبلومسيداوة41209اربيلذكردرياس زرار حمد256422

38دبلومسيداوة41209اربيلذكرهشام جاسم محمد198418

39دبلومسيداوة41209اربيلذكرمريوان موفق اسماعيل198406

40دبلومسيداوة41209اربيلذكرعامر اسعد طه259009

41دبلومسيداوة41209اربيلذكرفيصل عبدهللا مامرسول137553

42دبلومسيداوة41209اربيلذكراسماعيل محمد عثمان137396

43دبلومسيداوة41209اربيلذكرادريس عارف احمد373587

44دبلومسيداوة41209اربيلذكرعبدالواحد عبدالخالق احمد256493

45دبلومسيداوة41209اربيلذكرعزيز قادر احمد373371

46دبلومسيداوة41209اربيلذكرلطيف رفيق اسماعيل137303

47دبلومسيداوة41209اربيلذكردلير صابر حسن373555

48دبلومسيداوة41209اربيلذكراراس مولود محمد256488

49دبلومسيداوة41209اربيلذكرسوران عثمان حسن137473

50دبلومسيداوة41209اربيلذكريوسف جبار سليمان373429

51دبلومسيداوة41209اربيلذكرهاشم لطيف جوهر137520

52دبلومسيداوة41209اربيلذكرشمد محمد عبدالواحد373583

53دبلومسيداوة41209اربيلذكرمحمد طه حمد445210

54دبلومسيداوة41209اربيلذكرشهيد ويريا ابراهيم373793

55دبلومسيداوة41209اربيلذكرسامان صديق احمد137320

56دبلومسيداوة41209اربيلذكرشوان محمد اسماعيل137314

57دبلومسيداوة41209اربيلذكرهيوا خليل بايز137556

58دبلومسيداوة41209اربيلذكرهفال انور مصطقر137568

59دبلومسيداوة41209اربيلذكرمحمد زعيم محمود373293

60دبلومسيداوة41209اربيلذكرقاسم جعفر محمد151468

61دبلومسيداوة41209اربيلذكرسةروةر شوان محمد137506

62دبلومسيداوة41209اربيلذكربه روار مظفر عثمان137222

63دبلومسيداوة41209اربيلذكرمحمد سليمان علي373289

64إعداديةسيداوة41209اربيلذكرطاهر صالح عبيد487152

 مصطقر373646
 
65إعداديةسيداوة41209اربيلذكرسه ربست محمدشوف

66إعداديةسيداوة41209اربيلذكروداد فاضل عباس373405

ي عبدهللا137240
ر
ر صوف 67إعداديةسيداوة41209اربيلذكرنوزاد حسير

ي373529 ر حح  68إعداديةسيداوة41209اربيلذكرنعمت حمدامير

69إعداديةسيداوة41209اربيلذكرسةنكاو عمر محمد137207

70إعداديةسيداوة41209اربيلذكرمحمد سداد فاضل373410

1دبلوم عاليسيداوة41209اربيلذكرمحمود نوزاد عبدالجبار256464

2بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمود زرار عمر373573

ر مصطقر256483 3بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرصباح ياسير

4بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكريوسف ازاد حيدر198307

5بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمد نهاد احمد487161

6بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمد معروف محمد151578

7بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمد حكيم خالد258990

8بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمد صباح عزيز373602

9بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرسه نكه ر عمر محمد137287

10بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرادريس حسن صالح487157

11بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكريوسف قاسم جعفر137450

12بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكريوسف عبدالرحمان حسن137351



13بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمبست مغديد خالد373395

ي عبدالرحمن137368
14بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرريكان وصقر

ر حكيم خالد258966 15بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكربه لير

ر حسن373608 16بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكركامران حسير

17بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرئارى عبدهللا عزيز256374

ر خالد373563 18بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمروان محسير

ر صالح137390 19بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكريوسف ياسير

20بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرهنكاو هزار حويز487175

وان عبدهللا373463 21بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمد شير

22بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمصطقر دلشاد محمد373551

23بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكردلير محمد خضر487168

24بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرادريس شاكر عبدهللا373259

25بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكردلوفان خالد رسول137364

26بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكربيوار سيفالدين ابراهيم549408

27بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمنقذ ساططح محمد137573

28بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرهه لويست اسماعيل صابر373377

29بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكربيشةنك سةردار عمر373826

ر صباح عبدهللا487130 30بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرريبير

31بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرشهد شهنك مولود259045

32بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرريباز يونس محمد258998

33بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكراسماعيل سليمان علي373355

34بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرمحمد برهان اسماعيل373560

35بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرنوروز علي قادر373484

ر373329 36بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرريدار علي حمدامير

37بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكرباهوز قاسم جعفر198279

38دبلومسيداوة41209اربيلذكرالوه ند وهاب احمد487141

39دبلومسيداوة41209اربيلذكرسالم غازي احمد373361

40دبلومسيداوة41209اربيلذكرمحمود دهام حسن373308

41دبلومسيداوة41209اربيلذكرروزكار سليمان علي373530

42دبلومسيداوة41209اربيلذكركاروان سليمان علي373383

43دبلومسيداوة41209اربيلذكرمؤيد غازي محمد137312

44دبلومسيداوة41209اربيلذكرابراهيم خشو برايم258982

45دبلومسيداوة41209اربيلذكرعبدهللا شكو هاشم259002

ر373326 46دبلومسيداوة41209اربيلذكرمحمد علي حمدامير

ر فتاح373527 47دبلومسيداوة41209اربيلذكرذكريا حسير

48دبلومسيداوة41209اربيلذكرمحمد جواد خورشيد373598

49دبلومسيداوة41209اربيلذكرسداد شهنك مولود256366

وان عثمان137441 50دبلومسيداوة41209اربيلذكرعمر سير

51دبلومسيداوة41209اربيلذكربنار سمكو جرجيس373349

52دبلومسيداوة41209اربيلذكردارا كريم صابر487133

53دبلومسيداوة41209اربيلذكرهنكاو خليل بابير373714

ر373710 54دبلومسيداوة41209اربيلذكرزريان روستم حسير

55إعداديةسيداوة41209اربيلذكرخوشناو شدار كريم137214

56إعداديةسيداوة41209اربيلذكرعبدالرحمن فيصل عبدهللا258995

57إعداديةسيداوة41209اربيلذكراياد محمد مراد259018

58إعداديةسيداوة41209اربيلذكرمحمد نزار رؤوف256433



59إعداديةسيداوة41209اربيلذكرمحمد مولود محمد151127

60إعداديةسيداوة41209اربيلذكرعماد صباح صديق137445

61إعداديةسيداوة41209اربيلذكرريان رزكار مشير137503

ر373788 ر ياسير 62إعداديةسيداوة41209اربيلذكرهاوكار تحسير

63إعداديةسيداوة41209اربيلذكرشازاد ازاد محمد487158

64إعداديةسيداوة41209اربيلذكراحمد بختيار محمد373449

65إعداديةسيداوة41209اربيلذكرمحمد كاروان عبدالكريم151170

66إعداديةسيداوة41209اربيلذكرئاكام هه لمه ت صابر373680

67إعداديةسيداوة41209اربيلذكرمحمد نةوزاد رحيم549186

ي محمد162483
68إعداديةسيداوة41209اربيلذكراحمد عونر

69إعداديةسيداوة41209اربيلذكراحمد عبدالقادر عبدالكريم373278

70إعداديةسيداوة41209اربيلذكرراسب  كاويس عبدهللا373390

71إعداديةسيداوة41209اربيلذكرعبدالسميع صديق مصطقر256356

ي عبدالرحمن151327
72إعداديةسيداوة41209اربيلذكرمحمد وصقر

73إعداديةسيداوة41209اربيلذكراحمد عبدالواحد روستم373505

ر غريب373781 74إعداديةسيداوة41209اربيلذكرمحمود ياسير

زاد محمد256521 75إعداديةسيداوة41209اربيلذكرمحمد شير

ر غريب373733 76إعداديةسيداوة41209اربيلذكركوران ياسير

ر محمد احمد151539 77إعداديةسيداوة41209اربيلذكرمه تير

78إعداديةسيداوة41209اربيلذكرراويز محمد سليمان137376

79بكالوريوسسيداوة41209اربيلذكردلشاد صادق معروف373413

80دبلومسيداوة41209اربيلذكرجهانكير سمايل عزيز137293

81إعداديةسيداوة41209اربيلذكرفارس مولود مصطقر137307

1ماجستيرسيداوة41209اربيلأنبىسارة اسماعيل عبدالجليل549220

2بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىنوال زرار رسول137299

3بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىزيان اسماعيل خورشيد137304

4بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىبفرين كنجه محمد373661

5بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىميسون عبدالخالق عبدهللا137248

6بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىنشميل عثمان ابوبكر256563

7بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىئةشين كمال علي137464

8بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىشةوكار خورشيد نوري373313

9بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىنهله طاهر معروف373426

ر نادر قادر373305 10بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىنازنير

كز خالد قادر373848 11بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىنير

12بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىجوان عبدهللا احمد373508

13بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىكةال نامق مصطقر137204

14بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىبةيان رحيم رحمان258992

15بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىجنار ظاهر محمود256510

وز عمر حمد137535 16بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىبير

جنار سليمان علي373612
17بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبى

18بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىنةبات بايز صالح137370

19بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىندى نيازي غالم162473

20بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىريزان اسكندر محمد487125

21بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىكوتان عبدالحميد عبدهللا373851

22بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىهاوزين صابر حسن487148

23بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىاية كنعان احمد198436



24بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىبيمان غازي محمد137309

25بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىخرمان حميد بهرام151510

26بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىشوخان عبدالحميد عبدهللا256383

ة محمد رضا373295 27بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىسمير

ر137436 28بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىروناك نوري حمدامير

29بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىدليفان غازي محمد137316

30بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىساره لقمان قادر137219

31بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىسةروين احمد اسماعيل373496

ي سةرباز عزيز373320
32بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىاشب 

ر كريم137321 33بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىتافكة حسير

ي جميل373675
 
34بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىئه زين شوف

35بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىبه ريز حكيم خالد256361

ر شمس الدين صالح373446 36دبلومسيداوة41209اربيلأنبىنازنير

37دبلومسيداوة41209اربيلأنبىعائشة عبدالكريم عبدالرحمن259048

38دبلومسيداوة41209اربيلأنبىجوان عبدالقادر عبدهللا373273

39دبلومسيداوة41209اربيلأنبىفيان زرار رسول137528

40دبلومسيداوة41209اربيلأنبىاواز طاهر سعيد373705

41دبلومسيداوة41209اربيلأنبىلنجة عبدالمجيد حسن373818

ر مصطقر بهرام137346 42دبلومسيداوة41209اربيلأنبىنازنير

43دبلومسيداوة41209اربيلأنبىاريان ابراهيم احمد259008

44دبلومسيداوة41209اربيلأنبىزوان سمايل احمد256908

45دبلومسيداوة41209اربيلأنبىسوزان جمال جاسم373650

ر بختيار عبدهللا259043 مير 46دبلومسيداوة41209اربيلأنبىشر

47دبلومسيداوة41209اربيلأنبىعاليا محمد عزيز373430

48دبلومسيداوة41209اربيلأنبىشهله عزيز اسماعيل137435

سه يران علي صالح137477
49دبلومسيداوة41209اربيلأنبى

50دبلومسيداوة41209اربيلأنبىاواز محمد عزيز373764

51دبلومسيداوة41209اربيلأنبىسوزان عبدالخالق مقصود137402

ي طه487132
52دبلومسيداوة41209اربيلأنبىسازان عبدالغبر

53دبلومسيداوة41209اربيلأنبىكةشاو زرار غفور137516

54دبلومسيداوة41209اربيلأنبىاشواق نظام عزالدين137233

55دبلومسيداوة41209اربيلأنبىروشنا عبدالرحمن احمد137456

56دبلومسيداوة41209اربيلأنبىشهلة عبدالخالق مقصود137398

57دبلومسيداوة41209اربيلأنبىدنيا عادل كريم137522

58دبلومسيداوة41209اربيلأنبىافان عبدالخالق مقصود137407

ر373422 59دبلومسيداوة41209اربيلأنبىشيماء شوان حسير

60إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىشوين عثمان حمد162469

61إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىخديجة رسول عمر487144

62إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىكزيبان محمد عبدهللا373856

63إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىصارا رسول عمر487150

64إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىروزكار ادريس اسماعيل373593

65إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىنمام طاهر محمود137549

66إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىصباح اسماعيل عمر256501

ر256603 1بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىالفان عثمان محمدامير

2بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىبيالن معروف محمد259029

3بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىوان صباح عزيز373604



ين خشو برايم198395 4بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىشير

5بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىايمان محمد كامال373829

6بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىساوين كاويس عبدهللا373387

7بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىسحر عبدالرحمن محمد373441

هوار حيدر علي373521
8بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبى

9بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىالنه معروف محمد373269

10بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىخةرمان محسن حسن487156

11بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىشيماء دلشاد محمد373547

12بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىزينب رزكار خليل198412

13بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىنورهان فارس عبدالخالق137414

14بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىاسماء حاتم محمد373718

شادان سامي عبدالرحمن256400
15بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبى

16بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىاشاء ادريس عارف373453

17بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىهانة سليمان عساف487153

18بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىريان دلشاد حمةزياد373472

19بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىسيفان مولود عمر137358

يفان كمال مصطقر549215 20بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىبير

21بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىلينا وداد فاضل373399

شيماء سامي عبدالرحمن256386
22بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبى

23بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىزينب ظاهر اسماعيل373800

24بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىئاهنك جبار حمد137430

25بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىبيداء مهدي محي الدين373535

ر ابراهيم137533 26بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىساكار ياسير

27بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىتافان فتاح محمود256497

28بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىتالر محسن عمر256522

29بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىمروه عبدهللا محمد373466

30بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىبه رزي ديده وان محمد258987

ر عبدهللا373482 31بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىحنان ياسير

32بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىفاطمة جبار حمد137428

33بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىسحر غازي اسماعيل137244

34بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىروشت عبدالحمن كريم375213

ي  هان روستم محمد373823 35بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىشر

36بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىسايه نزار رؤوف256441

37بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىايمان طالب لطيف373478

38بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىنور عبدالواحد روستم373515

39بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىنور عبدالرحمن محمد373434

40بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىزياوه عمر عثمان373615

ايمان سليمان علي373459
41بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبى

ر ابراهيم137460 42بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىشوة ياسير

43بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىاسماء نجاة عمر373806

وان عثمان137508 44بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىاسماء سير

45بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىئافان نجاة عمر373263

46بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىافريست رجب اسماعيل373502

47بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىبيمان فتاح محمود137360

ر ازاد عمر135961 48بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىنازنير

ر373461 49بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىشيما نعمت حمدامير



50بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىايمان معروف محمد259034

51بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىايمان عبدالواحد احمد137481

ر صباح سمايل373565 52بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىدلفير

53بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىهوار سيفالدين ابراهيم373525

ر عبدهللا373380 54بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىسيحان ياسير

55بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىتارا عبدالواحد عبدالخالق137295

56بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىكه شاو لقمان رحمن198349

57بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىنه شميل دلشاد محمد373576

58بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىباال سمكو جرجيس373722

59بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىشازه ادريس اسماعيل373591

60بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىكوالن فيصل حسن373837

61بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىئاشنا سةرباز عزيز373324

62بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىخولة حاتم محمد373727

63بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىشيماء محمد عبدالعزيز487136

64بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىزاله فارس كريم373419

65بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىالجان محسن خالد373557

66بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىشيماء ساالر انور137286

67بكالوريوسسيداوة41209اربيلأنبىريان ممتاز احمد373501

ر عزيز487135 68دبلومسيداوة41209اربيلأنبىسعدية حسير

69دبلومسيداوة41209اربيلأنبىديالن زياد شكور256622

70دبلومسيداوة41209اربيلأنبىعائشة برايم احمد113988

71دبلومسيداوة41209اربيلأنبىايمان محمد صابر375317

72دبلومسيداوة41209اربيلأنبىسندس كمال قادر137532

73دبلومسيداوة41209اربيلأنبىايالف سالم علي198264

74دبلومسيداوة41209اربيلأنبىكازيوه زياد لطيف162580

75دبلومسيداوة41209اربيلأنبىئةزين اسماعيل نوري373302

76دبلومسيداوة41209اربيلأنبىنورا سليمان عساف373348

 علي373857
ر 77دبلومسيداوة41209اربيلأنبىفاطمة ياسير

78دبلومسيداوة41209اربيلأنبىنركز مصطقر رسول373542

79دبلومسيداوة41209اربيلأنبىايمان جواد خورشيد487155

80دبلومسيداوة41209اربيلأنبىشادان خشو مصطقر487146

81دبلومسيداوة41209اربيلأنبىهيبة عبدالسالم محمد373297

82دبلومسيداوة41209اربيلأنبىجاوان محمد عبدالقادر375208

83دبلومسيداوة41209اربيلأنبىرنا وداد فاضل373396

84دبلومسيداوة41209اربيلأنبىبايز زياد لطيف179680

85دبلومسيداوة41209اربيلأنبىاال حويز سليم373282

86دبلومسيداوة41209اربيلأنبىبناز احمد قادر373337

87دبلومسيداوة41209اربيلأنبىالنة عبدالسالم محمد373299

88دبلومسيداوة41209اربيلأنبىامانج خالد خورشيد373532

89دبلومسيداوة41209اربيلأنبىخالت اسماعيل صابر373375

90دبلومسيداوة41209اربيلأنبىالفان خشو مصطقر549178

91دبلومسيداوة41209اربيلأنبىئةوين اسماعيل نوري373517

92دبلومسيداوة41209اربيلأنبىبه ناز شتيب محمد373317

93دبلومسيداوة41209اربيلأنبىزينب صبور جبار256351

و احمد قادر259026 94دبلومسيداوة41209اربيلأنبىهير

95دبلومسيداوة41209اربيلأنبىسوما عبدهللا عمر256583



96دبلومسيداوة41209اربيلأنبىرامان اسماعيل خورشيد198430

97دبلومسيداوة41209اربيلأنبىشوخان محمد عبدهللا373386

98دبلومسيداوة41209اربيلأنبىروا مدحت حسن549180

99دبلومسيداوة41209اربيلأنبىسارا رمزي اسماعيل373331

100دبلومسيداوة41209اربيلأنبىسارا فايز قادر560427

101دبلومسيداوة41209اربيلأنبىنبات احمد عزيز137372

102دبلومسيداوة41209اربيلأنبىشيماء حاتم محمد373730

ر احمد قادر259022 103دبلومسيداوة41209اربيلأنبىافير

104دبلومسيداوة41209اربيلأنبىفاطمه مامند عبدهللا549214

105دبلومسيداوة41209اربيلأنبىخبات هزار حويز487162

106إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىنورا عبدالواحد عبدالخالق151231

وان عثمان137394 107إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىايالف سير

108إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىثورة نجم مصطقر549183

109إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىميديا نوري احمد549212

110إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىئاويزان صدرالدين اسماعيل198388

111إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىدريا نزداد انور137366

112إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىمعصومة ازاد عمر156183

113إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىهيوا محمد كامال198314

ر ابراهيم151556 114إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىسهام ياسير

115إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىشونم يونس عزيز373474

كز عبدالكريم عبدهللا373455 116إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىنير

117إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىدنيا عبدالستار بهاءالدين373442

118إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىكويستان محمد مراد256411

119إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىفينوس رمزي اسماعيل373335

120إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىفردوس عبدالمناف زرار151312

121إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىشيماء فارس كريم373417

ر دلشاد جميل549189 122إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىهيلير

123إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىزينة صبور جبار259016

ئة زين سالم علي373367
124إعداديةسيداوة41209اربيلأنبى

125إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىسوزان ازاد محمد487159

126إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىميديا محمد احمد151488

ي عبدالرحمن151351
127إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىاسيا وصقر

128إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىهدى رزكار مشير137499

129إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىشهلة صالح طه373842

ة محمد رضا373445 130دبلومسيداوة41209اربيلأنبىامير

و كاروان عبدالكريم151207 131إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىهير

132إعداديةسيداوة41209اربيلأنبىشيالن مولود مصطقر151389

ي 4121030اربيلذكرمحسن حسن مجيد138200 1ماجستيرمي 

ي 4121030اربيلذكرشعبان محمد احمد257641 2ماجستيرمي 

ي 4121030اربيلذكرابراهيم عبدالرحمن مصطقر485895 3ماجستيرمي 

ي 4121030اربيلذكرعبدالحكيم احمد كريم138287 4ماجستيرمي 

ي 4121030اربيلذكرسوران نجم الدين اسماعيل138344 5ماجستيرمي 

ي374495
ي 4121030اربيلذكرمولود فؤاد فق  6بكالوريوسمي 

ر عزيز138333 ي 4121030اربيلذكرعمر حمدامير 7بكالوريوسمي 

ر257196 ر محمدامير ان حسير ي 4121030اربيلذكركامير 8بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكركمال عبدهللا مصطقر374498 9بكالوريوسمي 



ر احمد محمد374511 ي 4121030اربيلذكرامير 10بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرحسن علي عبدهللا374192 11بكالوريوسمي 

ر138242 ي 4121030اربيلذكرسالم شهاب حسير 12بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرعبدهللا كريم عثمان374527 13بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرسالم مصطقر احمد138130 14بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرهةالت بايز باشا138313 15بكالوريوسمي 

ر172829 ي 4121030اربيلذكركارزان حمد حسير 16بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرشود محمد علي138336 17بكالوريوسمي 

ر257756 ي 4121030اربيلذكراحمد شهاب حسير 18بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرئاالن سليمان احمد138341 19بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرازاد ابراهيم نجم الدين257742 20بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد ازاد خدر138257 21بكالوريوسمي 

ر138179 ي 4121030اربيلذكرعبدالقادر علي حسير 22بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرسه ركار اسماعيل عثمان549076 23بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرشاخوان نجم الدين سعيد138291 24بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرريكان كمال جرجيس257679 25بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكركوشت فيصل طه257804 26بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرهونه ر شفيق خضر549071 27بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرريباز سعيد حسن138173 28بكالوريوسمي 

ر عبدالرحمن486013 ي 4121030اربيلذكراميد تحسير 29بكالوريوسمي 

ي374329 ي 4121030اربيلذكرزيار عمر حاج  30بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرشبست عزيز كريم257702 31بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرخالد سعيد بكر138347 32بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرزانا دلشاد جمشيد257281 33بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرنزار امجد محمدطاهر257675 34بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرزانيار عبدهللا رشيد138163 35بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكراميد واحيد محمد138300 36بكالوريوسمي 

ر138261  شاهير
ي 4121030اربيلذكرشاخوان مصطقر 37بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرئارام عمر علي549067 38بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرحكيم يابه مصطقر558799 39بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكراكو عبدهللا رشيد138161 40بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرسمير شاكر رحمان172272 41بكالوريوسمي 

زاد عبدهللا138255 ي 4121030اربيلذكرهه رزين شير 42بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكردارا توفيق حسن549085 43دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرهةردي فؤاد محمد138343 44دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرسنكر نادر اسماعيل138329 45دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرقاره مان رحيم روستم138169 46دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرفرهاد كريم رشيد257225 47دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرايوب كريم يونس138187 48دبلوممي 

ر257525 ر محمدامير ي 4121030اربيلذكربارزان حسير 49دبلوممي 

ي138119 ي 4121030اربيلذكرمظفر عبدهللا حاج  50دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرهوشه نك ازاد صديق138283 51دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرمريوان هاشم عبدالجبار138182 52دبلوممي 

ر374351 ي 4121030اربيلذكرمعروف علي حسير 53دبلوممي 

ر138148 ي 4121030اربيلذكركوران حسن حسير 54دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكررشاد صديق محمد549096 55دبلوممي 



ي 4121030اربيلذكرزانا صالح عبدهللا138126 56دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكردلزار عبدالستار جبار138206 57دبلوممي 

ي138363 ي 4121030اربيلذكرئوميد عبدهللا حاج  58دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكراحمد سعدي سعيد257653 59دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكربرزو فرحان محمد549087 60دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرصالح الدين قادر محمد374339 61إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكررمزى بالل عزيز374501 62إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرمجيد عبدالحميد محمد257368 63إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكراحمد رشيد صالح549059 64إعداديةمي 

داود257447 ي 4121030اربيلذكرشدار محمد بير 65إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمود احمد شهاب257488 66إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرزياد سعيد خضر257493 67إعداديةمي 

ر257189 ي 4121030اربيلذكرسلمان عثمان حسير 68إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرمة بة ست بهاءالدين عارف374190 69إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرناردين مسعود فتاح549146 1بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرريكان لقمان كمال138208 2بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرشتيب عثمان رحمان486002 3بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرامير همزة خليل257239 4بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكربارزان صابر قادر374288 5بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرعلي زرار رشيد138286 6بكالوريوسمي 

 علي374687
ر ي 4121030اربيلذكرمحمود تحسير 7بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد فيصل طه257781 8بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرداروان عمر عبيد257436 9بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد عبدالباسط عبدهللا374491 10بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد صالح عزيز150336 11بكالوريوسمي 

ر مهداوى حسن374324 ي 4121030اربيلذكرشاهير 12بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرهه ردي ازاد ابراهيم257610 13بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرئاشنا فرهاد عبدهللا374534 14بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرديار شهاب خليل374415 15بكالوريوسمي 

ر محمد عمر374674 ي 4121030اربيلذكرريبير 16بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكردانا عماد فتح هللا558800 17بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد حكيم يابة486023 18بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرشاالو حكيم يابه486099 19بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكررابةر شهباز محمد549125 20بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكربه شدار رشيد محمد374434 21بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكراحمد فيصل طه374530 22بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرعبدالعزيز كيالن محمد257289 23بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكركيالن جوهر عارف374239 24بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرئه ركان عبدالكريم احمد374283 25بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرهيوا صالح الدين شيخ محمد549093 26بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد عثمان يونس374539 27بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرشكار عثمان رحمان549062 28بكالوريوسمي 

ر عبدالرحمن374234 ي 4121030اربيلذكرسيفةر تحسير 29بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكركارزان حميد بكر257670 30بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرشوين صالح الدين كريم138205 31بكالوريوسمي 

ر محمد عمر374672 ي 4121030اربيلذكرسفير 32بكالوريوسمي 



ي 4121030اربيلذكركاروان صابر طاهر374333 33بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرريدوان اكرم محمد138340 34بكالوريوسمي 

ر مهداوى حسن374319 ي 4121030اربيلذكرئاهير 35بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرعمر هاشم عمر374601 36بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرابراهيم فريق اسماعيل257751 37بكالوريوسمي 

ر عبدالباسط عبدهللا374490 ي 4121030اربيلذكرياسير 38بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرايفان بشتيوان محمد172475 39بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلذكرفةكر محمدصالح طاهر172771 40بكالوريوسمي 

ر257295 ي 4121030اربيلذكركارزان بارزان حسير 41بكالوريوسمي 

ي حسن374591 ي 4121030اربيلذكركامران كانب  42دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكربرزة مزن علي257391 43دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرمؤمن محمد طاهر172731 44دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرسالم نامق اسماعيل549116 45دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكراحمد كاوة علي374204 46دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرصالح محمد عثمان138271 47دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد احمد محمد138368 48دبلوممي 

ر قادر374360  تحسير
ي 4121030اربيلذكرمصطقر 49دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكراحمد رزكار احمد485904 50دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرعبدالكريم عبدهللا محمد257761 51دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرسلوان فيصل طه257815 52دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرعماد اياد شاكر374545 53دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكربشدار احمد حمدعل549132 54دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرمازن محسن نورالدين138256 55دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرجيفاره كريم حامد257658 56دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرهيمداد عبدالقادر عبدهللا257632 57دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرساالر اسعد حسن138225 58دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرئاكام حميد بكر257691 59دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرعلي اياد شاكر374551 60دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكراحمد سلمان عثمان374453 61دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرخالد احمد عزيز172945 62دبلوممي 

ي 4121030اربيلذكرفيان عبدالواحد محمد374296 63إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد سمير علي150461 64إعداديةمي 

زاد عبدهللا138193 ي 4121030اربيلذكرهه لويست شير 65إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرحيدر سداد حسن257594 66إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكربنار شهاب خليل374313 67إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكربرهان لقمان خورشيد138252 68إعداديةمي 

ر162499 ي 4121030اربيلذكرهيمن عمر حمدامير 69إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرشارا عبدالخالق محمد374488 70إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكررضوان لقمان كمال172330 71إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكركوران عزالدين محمد257361 72إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرهةلويست احمد محمد374666 73إعداديةمي 

ر257476 ان حسير ي 4121030اربيلذكريوسف كامير 74إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكراحمد مولود فؤاد374699 75إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد عبدهللا كريمم485985 76إعداديةمي 

ر كريم خدر150437 ي 4121030اربيلذكرحسير 77إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد سامان علي257520 78إعداديةمي 



ي 4121030اربيلذكردالور غفور اسماعيل549074 79إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمود عثمان يونس172197 80إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد حسن صالح172570 81إعداديةمي 

ي خليل374681
ي 4121030اربيلذكرعادل عونر 82إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكراسماعيل صباح كمال150404 83إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرعبدهللا اسعد حسن172167 84إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكراركان عثمان رحمان549144 85إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكراحمد فريق اسماعيل257440 86إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرعبدهللا احمد محمد374607 87إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرمحمد صالح الدين كريم150496 88إعداديةمي 

ي 4121030اربيلذكرطارق صابر عبدهللا257458 89ماجستيرمي 

ي 4121030اربيلأنبىاال رمزى احمد257497 1بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىبروين خالد كريم138189 2بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىافيستا عبدالخالق عزيز257549 3بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىاسمر احمد خضر374505 4بكالوريوسمي 

مزدة علي عيىس138221
ي 4121030اربيلأنبى 5بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىبديعة صالح مولود374442 6بكالوريوسمي 

ر صالح138308 ي 4121030اربيلأنبىالجان ياسير 7بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىكريمة محمد همزه138211 8بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىايار عمر فرج257735 9بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىروزكار صابر عزيز257246 10بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىالنه عبدهللا رشيد138159 11بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىكوردستان فيصل خضر138210 12بكالوريوسمي 

يف138268 ي 4121030اربيلأنبىزيكاف علي شر 13بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىبهار نعمةهللا فتحاهلل138203 14بكالوريوسمي 

ي محمد549148
ائيل فق  ي 4121030اربيلأنبىزهراء جي  15بكالوريوسمي 

ر واحيد محمد138303 ي 4121030اربيلأنبىئةفير 16بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىنيشتمان عبدالصمد رسول486114 17بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىرىناس شاخوان نورالدين138288 18بكالوريوسمي 

ر374384 ي 4121030اربيلأنبىريزان فيصل محدامير 19بكالوريوسمي 

ر كريم257603 ة حسير ي 4121030اربيلأنبىسمير 20بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىسارا محسن محمد257591 21بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىساكار حسن صالح138258 22بكالوريوسمي 

كاظمة اسماعيل علي257624
ي 4121030اربيلأنبى 23دبلوممي 

ر محمدصالح549079 ي 4121030اربيلأنبىرازان حسير 24دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىشوه خليل شيخ محمد374493 25دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىشكرية صديق اسماعيل374696 26دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىمريم رسول احمد138330 27دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىهاجر موفق خليل138238 28دبلوممي 

ه علي محي الدين138293 امير
ي 4121030اربيلأنبى 29دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىسوزان سعدهللا سليم257599 30دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىهدى محمد خالد374356 31دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىريزان عمر خضر138223 32دبلوممي 

ر374231 ي 4121030اربيلأنبىميادة يونس محمدامير 33دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىكوثر عبدالحميد محمد257786 34دبلوممي 

ر485974 خانزاد علي حسير
ي 4121030اربيلأنبى 35دبلوممي 



ي 4121030اربيلأنبىديمن كريم محمد257431 36دبلوممي 

ر374222 ي 4121030اربيلأنبىمروة يونس محمدامير 37دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىنوال عبدالخالق عبدالحميد257182 38دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىيادكار محمد عمر257555 39دبلوممي 

ي138334 ي 4121030اربيلأنبىمهاباد كريم حاج  40دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىاوات اكرام صالح257381 41دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىازين يوسف بايز138378 42دبلوممي 

ر خضر138123 ي 4121030اربيلأنبىشوة امير 43دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىجميلة محمد غفور138195 44دبلوممي 

ي374469 ي 4121030اربيلأنبىنهلة حسن حح  45دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىكافية عبدهللا فرخة374196 46دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىسازان معروف حمد257216 47دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىزيان سليمان صالح138192 48دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىجوان عبدهللا محمد374445 49دبلوممي 

ديمةن حسام علي138348
ي 4121030اربيلأنبى 50دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىالمعة شهاب مولود374474 51دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىديلمان شدار محمد257545 52دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىئةزرين شكوت علي374455 53دبلوممي 

يفان نضالدين نجم الدين150380 ي 4121030اربيلأنبىبير 54دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىنورسال مح الدين سكران257324 55إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىسوزه كاكل محمدطاهر257574 56إعداديةمي 

ر257793 ي 4121030اربيلأنبىبنار كمال حسير 57إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىاوات رقيب عثمان374575 58إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىنهلة نعمة هللا فتح هللا257256 59إعداديةمي 

يوان رمضان عبدهللا549150 ي 4121030اربيلأنبىبير 60إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىئاوات مصطقر احمد549070 61إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىسويله احمد عزيز549149 62إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىدلنيا كامران مجيد549056 1بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىنشين زياد مشير138275 2بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىزيلة بهرام عبدالجبار138152 3بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىزيالن نوزاد حميد138245 4بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىهاوزين محمد سعيد486119 5بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىساره دلشاد نورالدين374693 6بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىسه روين محمد سعيد485908 7بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىشيماء عزيز رحمان374213 8بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىسه وزه سواره محمد374449 9بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىايالف كاوة علي257533 10بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىكوالن روستم حمد172866 11بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىهاوناس محمود عباس550402 12بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىشهرية فيصل طه138247 13بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىتريسكه اكرم كريم138198 14بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىناسكه صالح محمد257265 15بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىكازين بديع امجد374472 16بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىرهيل عبدهللا احمد485969 17بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىشادية عثمان عبدهللا138320 18بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىزيلة صدرالدين مولود374584 19بكالوريوسمي 



ي 4121030اربيلأنبىريان هوشيار عبدهللا138266 20بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىنشميل عثمان عبدهللا138315 21بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىنهاية لطيف احمد549138 22بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىبوزين صابر عثمان374389 23بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىعائشة كريم خدر257401 24بكالوريوسمي 

ايمان كاوة علي257511
ي 4121030اربيلأنبى 25بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىاوسكار كريم خدر138155 26بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىفينك عمر احمد374458 27بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىسلوى نامق اسماعيل257728 28بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىافان عصام عزيز257419 29بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىسيفه ر هيبر قادر138175 30بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىشيداء محمد عبدهللا257481 31بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىبةيام دلشاد كاكل138150 32بكالوريوسمي 

ر اسعد مصطقر130655 ي 4121030اربيلأنبىهيلير 33بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىايالف بشتيوان محمد172415 34بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىزينب عبدالكريم مجيد257336 35بكالوريوسمي 

ر صالح138306 كالي ياسير
ي 4121030اربيلأنبى 36بكالوريوسمي 

ر شبست نعمت374612 ي 4121030اربيلأنبىهيلير 37بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىديالن روستم حمد172909 38بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىخولة فريق اسماعيل257617 39بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىبروين كامران كمال257560 40بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىئاريان عصام عزيز138216 41بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىهمام عبدالرحمن احمد138233 42بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىفردوس محمدزياد حسن374669 43بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىجيمن اسعد حسن138229 44بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىروزان رمزى بالل374508 45بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىتريسكه صابر محي الدين374516 46بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىريزنة ازاد انور485993 47بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىئاشب  صابر عزيز549054 48بكالوريوسمي 

ي 4121030اربيلأنبىشيوةن عبدالسالم عبدهللا172495 49دبلوممي 

ر محمد374308 ي 4121030اربيلأنبىرةهيل محمدامير 50دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىشادان محمد عبدهللا257472 51دبلوممي 

ر انور549134 ي 4121030اربيلأنبىديرين حسير 52دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىالنة عبدالحميد عبدالمجيد172793 53دبلوممي 

ر عثمان عبدهللا138337 مير ي 4121030اربيلأنبىشر 54دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىشوه عبدهللا حمه138353 55دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىسهرة انور حمة374394 56دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىاالن عصام عزيز138215 57دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىافان نضالدين نجمالدين138273 58دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىكوهر سعدي سعيد374409 59دبلوممي 

ي374185 ي 4121030اربيلأنبىريان عبدهللا نب  60دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىتالر مصطقر مولود374398 61دبلوممي 

ي374467 ي 4121030اربيلأنبىهدية رحيم حح  62دبلوممي 

ر257506 زاد حمدامير ي  هان شير ي 4121030اربيلأنبىشير 63دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىقةشنك فرهاد مجيد138349 64دبلوممي 

 سامي سعيد257274
ر ي 4121030اربيلأنبىالفير 65دبلوممي 



ي 4121030اربيلأنبىشيالن محمود فق  احمد138338 66دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىريزين برهان محمد374597 67دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىسنور برهان عمر138360 68دبلوممي 

يفان سعدي سعيد374405 ي 4121030اربيلأنبىبير 69دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىزينب بشتيوان محمد172446 70دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىدل ارام عبدالرحمن محمد257663 71دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىشيداء برهان رحمان138278 72دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىسانا عبدالحميد عبدالمجيد257606 73دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىبيان عبدهللا حمةكريم138357 74دبلوممي 

از رمضان محمد257291 ي 4121030اربيلأنبىشير 75دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىشنو عزالدين محمد257350 76دبلوممي 

ر374457 ي 4121030اربيلأنبىشيماء احمد حسير 77دبلوممي 

ماردين عبدالرحمن علي374365
ي 4121030اربيلأنبى 78دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىسارا جوهر عارف374439 79دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىشهله عزيز رحمان374217 80دبلوممي 

ر138310 ي 4121030اربيلأنبىماردين فيصل محمدامير 81دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىفاطمة عزالدين مامند138371 82دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىزينة بايز حميد138280 83دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىاسية جليل هيبر257376 84دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىبان كمال ابراهيم374431 85دبلوممي 

ر549129 ي 4121030اربيلأنبىدةشبر خالد حسير 86دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىسارا محمود شاكر549053 87دبلوممي 

ر شكوت علي374459 ي 4121030اربيلأنبىالفير 88دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىتقوى سنكر نادر138331 89دبلوممي 

ي 4121030اربيلأنبىاالء دلشاد جوهر172228 90إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىهاوزين عبدالكريم احمد374210 91إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىمزدة نضالدين نجمالدين150549 92إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىمروة سلمان عثمان374451 93إعداديةمي 

ر انور486111 ر حسير ي 4121030اربيلأنبىدلفير 94إعداديةمي 

ش احمد138327 ي 4121030اربيلأنبىاية هير 95إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىفريشته صدرالدين مولود374346 96إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىنورهان فاروق فؤاد172665 97إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىفريدة سعيد خضر138140 98إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىنهاية عبدهللا محمد374523 99إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىدانيا مؤيد سعيد558797 100إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىشيماء حميد صالح172590 101إعداديةمي 

و كريم138235 ي 4121030اربيلأنبىشيماء بيشر 102إعداديةمي 

ة257498 ي 4121030اربيلأنبىخه نده شدار بير 103إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىسميه رؤوف عوال374302 104إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىكةزنك محسن محمد257577 105إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىهورين صالحالدين شيخ549090 106إعداديةمي 

ر257304  علي حمدشير
ر ي 4121030اربيلأنبىدلفير 107إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىزينب شباز احمد374634 108إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىذكرى عونر خليل374683 109إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىفاطمة مطلب ابراهيم172351 110إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىئافان فرهاد حمد172523 111إعداديةمي 



ي 4121030اربيلأنبىتهامه لقمان كمال172373 112إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىفاطمة رمضان محمد549145 113إعداديةمي 

ر كمال احمد138250 ي 4121030اربيلأنبىسولير 114إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىشاناز عزالدين محمد257356 115إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىزينب دلشاد حمد172307 116إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىكوالن ابراهيم محمد374690 117إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىئاهه نك محسن محمد259140 118إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىتارا حميد صالح257585 119إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىاسيا احمد محمد374620 120إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىدنيا عبدالخالق رشيد257790 121إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىريان صابر عزيز257464 122إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىسارا عبدالصمد حويز374679 123إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىعطية شيخ محمد عبدهللا549088 124إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىنه بات سعيد عل138264 125إعداديةمي 

ي 4121030اربيلأنبىخوناو شيخ محمد عبدهللا549099 126إعداديةمي 

اوة31211اربيلذكرناظم رسول عبدهللا226774 1دكتوراهتير

اوة31211اربيلذكرشهاب احمد صديق357332 2ماجستيرتير

ي مال549732
اوة31211اربيلذكرموفق قرنر 3بكالوريوستير

ر عبدالرحيم356963 اوة31211اربيلذكرشدار حسير 4بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرسةركةوت توفيق طاهر357529 5بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكراسكندر طه ابراهيم358303 6بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكراراس علي محمد499352 7بكالوريوستير

ر مصطقر عبدهللا226981 اوة31211اربيلذكرريبير 8بكالوريوستير

ي شاكر227021
اوة31211اربيلذكرطارق عبدالغبر 9بكالوريوستير

ش فؤاد رؤوف229381 اوة31211اربيلذكرهير 10بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكربةرهةم بارام عباس131043 11بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرسامي مصطقر احمد226135 12بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكردرباز حمد مصطقر499391 13بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرنزاد محمد رسول358047 14بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكربلند صباح عبدهللا357781 15بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرجاالك علي احمد131088 16بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكراوميد مصطقر عبدهللا131147 17بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرئاالن علي صالح226498 18بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكركاروان علي ابراهيم226334 19بكالوريوستير

ر358168 اوة31211اربيلذكرئاكام هادي حسير 20بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرمحمد عزيز ابراهيم357040 21بكالوريوستير

بال549717 اوة31211اربيلذكرهوزان نريمان بير 22دبلومتير

اوة31211اربيلذكرساالر محمد رسول549611 23دبلومتير

ي130923
ر
زاد حميد صوف اوة31211اربيلذكرشير 24دبلومتير

اوة31211اربيلذكرمحمد توفيق مصطقر130647 25دبلومتير

اوة31211اربيلذكربرزو جالل محمد131136 26دبلومتير

اوة31211اربيلذكرزريان اراز اسماعيل226428 27دبلومتير

اوة31211اربيلذكرعدنان اسماعيل صالح499379 28دبلومتير

اوة31211اربيلذكرعزالدين عبدهللا اسعد130736 29دبلومتير

اوة31211اربيلذكرريدار حميد محمود226051 30دبلومتير

اوة31211اربيلذكرسوار عزيز حسن226468 31دبلومتير



اوة31211اربيلذكرفريدون قادر رمضان356499 32دبلومتير

اوة31211اربيلذكرعبدهللا مجيد صالح130826 33دبلومتير

اوة31211اربيلذكرمحمود اسعد عزت226527 34دبلومتير

اوة31211اربيلذكرهيمن عبدهللا هيبر130795 35دبلومتير

ر131081 اوة31211اربيلذكرهاورى ابراهيم محمدامير 36دبلومتير

اوة31211اربيلذكرقاسم زةرد محمد131125 37دبلومتير

اوة31211اربيلذكرسالم نامق اسماعيل131542 38دبلومتير

اوة31211اربيلذكرقابيل اسماعيل خدر358208 39دبلومتير

اوة31211اربيلذكرئازاد سعيد خضر226558 40دبلومتير

اوة31211اربيلذكرطالب عبدالفتاح حمد131095 41إعداديةتير

اوة31211اربيلذكرعيش عزيز حمد130693 42إعداديةتير

اوة31211اربيلذكراكرم عمر قادر130629 43إعداديةتير

اوة31211اربيلذكرعبدالرحمن برهان حيدر226223 1دبلوم عاليتير

اوة31211اربيلذكرهاوكار جمال ابراهيم226231 2بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرمحمد كامران حميد358018 3بكالوريوستير

يف358356 اوة31211اربيلذكردانا صالحالدين شر 4بكالوريوستير

بال226416 اوة31211اربيلذكرفرمان لقمان بير 5بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكراحمد صباح رفعت357560 6بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرسوران رفعت مامة357061 7بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرساريز شدار حمد226032 8بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكردلشاد نادر اسماعيل357642 9بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرحميد شمال حميد549608 10بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكربةرهةم حسن عبدهللا357198 11بكالوريوستير

ر358391 ي حسير
اوة31211اربيلذكرشوان قرنر 12بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرعلي اسعد عزت226308 13بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرمحمد رزكار نادر358339 14بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرريكار محمد محمد226247 15بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكراحمد كاوه عبدالكريم499404 16بكالوريوستير

ر قادر357123 اوة31211اربيلذكرنوروز ياسير 17بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرعبدالمالك فاخر بكر131143 18بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرعلي كامران حميد358069 19بكالوريوستير

ر358109 هللا نعمت حمدامير اوة31211اربيلذكرخير 20بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكراحمد رفيق عثمان229416 21بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرشاد عبدهللا عزت357139 22بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكردلشاد رزكار نادر358320 23بكالوريوستير

ر قاسم130609 اوة31211اربيلذكرمحمد حسير 24بكالوريوستير

ر فالح حسن130962 اوة31211اربيلذكرحسير 25بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرمحمد ازاد ظاهر358241 26بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكريوسف لقمان رحمان226461 27بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرساالر رزكار نادر358329 28بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرمه ريوان لقمان بربال226450 29بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرسازكار عبدالرحمن عبدهللا358403 30بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكررابر اكرم عمر358289 31بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكردلوفان دلشاد محمد358226 32دبلومتير

اوة31211اربيلذكرمحمود دارا عبدهللا131370 33دبلومتير

اوة31211اربيلذكرعبدهللا جبار احمد226815 34دبلومتير



ي حسن356775 اوة31211اربيلذكرنه ريمان كانب  35دبلومتير

اوة31211اربيلذكرباشا اسود محمد357743 36دبلومتير

اوة31211اربيلذكرمحمد فؤاد كريم357975 37دبلومتير

اوة31211اربيلذكريوسف خالد حسن499370 38دبلومتير

اوة31211اربيلذكرمحمد زرار محمد358124 39دبلومتير

اوة31211اربيلذكرهفال زرار احمد357382 40دبلومتير

اوة31211اربيلذكراركان احمد محمد226212 41دبلومتير

اوة31211اربيلذكرمحمد جمال سليمان371650 42دبلومتير

اوة31211اربيلذكرالوين رزكار احمد130600 43دبلومتير

ر226548 اوة31211اربيلذكريونس نجاة حسير 44دبلومتير

اوة31211اربيلذكرريان مظفر مصطقر226482 45إعداديةتير

اوة31211اربيلذكرعمر عدنان اسماعيل499384 46إعداديةتير

اوة31211اربيلذكرابراهيم بارزان حميد131098 47إعداديةتير

اوة31211اربيلذكربارزان بختيار عبدهللا130999 48إعداديةتير

ر226189 اوة31211اربيلذكرمحمد طارق محمدامير 49إعداديةتير

اوة31211اربيلذكرئه ركان شاخوان كمال358366 50إعداديةتير

اوة31211اربيلذكرئةزى هوشيار احمد358036 51بكالوريوستير

اوة31211اربيلذكرسياح عثمان طاهر356708 52إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىجوان اسكندر عثمان357016 1بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىحنان سمير غريب226290 2بكالوريوستير

يفان برهان حيدر226184 اوة31211اربيلأنبىبير 3بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىبهار احمد مصطقر356590 4بكالوريوستير

ر131063 اوة31211اربيلأنبىبةهرة زرار حسير 5بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىنةمام رسول مال226941 6بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىئةزين مولود سليمان227084 7بكالوريوستير

ر357408 اوة31211اربيلأنبىروناك عثمان حسير 8بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىسعدية عبدالرحمن احمد130851 9بكالوريوستير

ر محمد357610 اوة31211اربيلأنبىروزان محمدامير 10بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىاوات عمر اسماعيل499372 11بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىشادان صدرالدين سعيد358424 12بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىزينب صديق صابر131509 13بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىفخريه ظاهر صابر131446 14بكالوريوستير

ر357436 اوة31211اربيلأنبىروناس عثمان حسير 15بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىزينب عبدالرحمن احمد226072 16بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىمزدة روستم عبدهللا357252 17دبلومتير

ر225979 ان فيصل ياسير اوة31211اربيلأنبىسير 18دبلومتير

صافية جبار علي226894
اوة31211اربيلأنبى 19دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىاخالص مهدي سعيد130839 20دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىنوروز سالم اسعد549724 21دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىهيشو جالل احمد499365 22دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىبرى محسن خورشيد226270 23دبلومتير

يفان مصطقر ابراهيم131472 اوة31211اربيلأنبىبير 24دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىهناء غازي اكرم358084 25دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىريزنا غازي كريم130804 26دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىمهاباد جمال محمد357809 27دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىهةالله مولود صالح130787 28دبلومتير



اوة31211اربيلأنبىندوه خضر احمد130955 29دبلومتير

ي محمد226040
اوة31211اربيلأنبىفينوس عونر 30دبلومتير

 جبار علي225995
ر اوة31211اربيلأنبىنازنير 31دبلومتير

جنور علي صالح549712
اوة31211اربيلأنبى 32دبلومتير

ر شهاب549706 اوة31211اربيلأنبىسوزان ياسير 33دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىهه رار رفعت مامة357102 34دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىبيام شكوت حمة130817 35دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىازين شاكر طه131122 36دبلومتير

ي خال علي صالح226079 ن 
اوة31211اربيلأنبى 37إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىنشتمان عزيز محمود549703 38إعداديةتير

ر226244 اوة31211اربيلأنبىجنار احمد درويشامير 39إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىجنار مهدي سلمان226007 40إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىسمرقند محمد احمد226475 41إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىنارين محمد رحمن226170 42إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىسلوى عطاهللا احمد499381 43إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىسانا عبدالرحمن عبدهللا357942 1بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىبان وشيار حيمد357960 2بكالوريوستير

ر رستم مولود130855 اوة31211اربيلأنبىهيلير 3بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىهازة ازاد عزيز226506 4بكالوريوستير

اريان علي خضر131129
اوة31211اربيلأنبى 5بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىلنجة وهاب شهاب226370 6بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىهدى عماد عبدالواحد226264 7بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىاالء عدنان عبدهللا226125 8بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىسوزان نادر اسماعيل357677 9بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىبيستان احمد محمد356264 10بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىساكار زرار عمر141161 11بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىسانا كاروان حمغريب131059 12بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىايام محسن حميد358439 13بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىزينة صالح حمد131140 14بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىسارة رزكار نادر358347 15بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىاشاء وهاب شهاب226490 16بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىسارا دلير مامند226238 17بكالوريوستير

زاد حميد130949 اوة31211اربيلأنبىاالء شير 18بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىريان سياح عثمان356727 19بكالوريوستير

ر226857 اوة31211اربيلأنبىهيالن سمير حسير 20بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىايفان عبدالسالم محمد356306 21بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىتابان اسماعيل ابراهيم130756 22بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىزينة شمال محمد358295 23بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىريزان نادر اسماعيل357661 24بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىنيسان مصطقر احمد226145 25بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىاية موفق احمد357757 26بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىزبيدة شمال محمد357627 27بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىاالء اسماعيل خضر226359 28بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىسدرة شدار حمد226025 29بكالوريوستير

يف131068 اوة31211اربيلأنبىالنا صالح الدين شر 30بكالوريوستير

ر خليل عزيز226567 اوة31211اربيلأنبىهيلير 31بكالوريوستير



ر امير ابراهيم131006 اوة31211اربيلأنبىهيلير 32بكالوريوستير

ر549710 اوة31211اربيلأنبىاشاء رسول حسير 33بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىسارا اكرم عمر358253 34بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىدالل شدار عبدهللا499385 35بكالوريوستير

ر356813 ين فرهاد ياسير اوة31211اربيلأنبىشير 36بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىالهام صباح رفعت357579 37بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىاكار زرار عمر131092 38بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىبناز عماد فيصل356289 39بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىالنة مصلح عمر226670 40بكالوريوستير

وان مصطقر131036 اوة31211اربيلأنبىحنان شير 41بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىنور سياح عثمان356573 42بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىعائشة زرار عبدهللا356751 43بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىزوان عزيز ابراهيم357896 44بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىديمةن عباس حمد358099 45بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىداليا عبدالخالق عزيز130514 46بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىديمن عثمان قادر131113 47بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىهدى دلشاد نورالدين358376 48بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىدنيا ساالر سليم226279 49بكالوريوستير

وان مصطقر130535 اوة31211اربيلأنبىدنيا شير 50بكالوريوستير

اوة31211اربيلأنبىتابان عزيز ابراهيم357923 51دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىئةزين اسود عزيز226352 52دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىشوى محمد توفيق131497 53دبلومتير

يف131074 اوة31211اربيلأنبىداليا صالح الدين شر 54دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىئاسودة عبدهللا مجيد130779 55دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىدنيا فرحان عمر358265 56دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىدلخوش صدرالدين سعيد357874 57دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىشوخان طلعت حمد357731 58دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىكوردستان اسود عزيز226346 59دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىسوسن رحمان توفيق226164 60دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىتريفة زرار محمد358134 61دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىشةيدا جمعه نورى357766 62دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىكوالن زبير حمد357713 63دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىئه زين رفعت اومر358151 64دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىسمية نادر حمد357271 65دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىشيدا محمد عوال357700 66دبلومتير

ار محمد130940 اوة31211اربيلأنبىساجدة رصر 67دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىزهراء شمال حميد131020 68دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىسةركول نادر اسماعيل357690 69دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىزهراء صديق صابر131520 70دبلومتير

ين احمد يوسف226059 اوة31211اربيلأنبىشير 71دبلومتير

ي اسماعيل357286
اوة31211اربيلأنبىمنار كيالنر 72دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىئاالن طه خضر499520 73دبلومتير

زيان علي خضر226321
اوة31211اربيلأنبى 74دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىكواله ظاهر صابر131482 75دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىروزان حسن عبدهللا357222 76دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىمريم امير محسن499400 77دبلومتير



اوة31211اربيلأنبىشيماء ايوب صالح223989 78دبلومتير

سورمي مصطقر احمد226154
اوة31211اربيلأنبى 79دبلومتير

ر نامق اسماعيل130913 اوة31211اربيلأنبىنازةنير 80دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىخوسر خالد عبدهللا130899 81دبلومتير

ر ابراهيم رجب130520 اوة31211اربيلأنبىدلفير 82دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىديدةم كوران توفيق226543 83إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىشيماء طارق حمةطاهر131307 84إعداديةتير

 حمةسعيد357357
 
اوة31211اربيلأنبىكوثر باف 85إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىايمان محسن حميد358449 86إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىايمان عزالدين عبدهللا130718 87إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىسارة جعفر عثمان130906 88إعداديةتير

زهرة هيمن علي226537
اوة31211اربيلأنبى 89إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىكوردستان احمد محمد499377 90إعداديةتير

ر فرحان عمر358279 اوة31211اربيلأنبىدلفير 91إعداديةتير

ر358009 اوة31211اربيلأنبىهاوزين هادي حسير 92إعداديةتير

ر شاكر طه131116 اوة31211اربيلأنبىرنكير 93إعداديةتير

ر357990 اوة31211اربيلأنبىريزين هادى حسير 94إعداديةتير

اوة31211اربيلأنبىسوزان خالد عبدهللا130868 95دبلومتير

اوة31211اربيلأنبىحليمه عبدالرحمن احمد130933 96إعداديةتير

1ماجستيرعنكاوة31212اربيلذكرانور عمر سعيد550098

2بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرازاد احمد مصطقر230524

3بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرريبوار رسول حميد364237

4بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرهوشنك بطرس حنا230765

ر230490 5بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرفهىمي يوسف محمدامير

6بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرمؤيد كوركيس سبو134962

7بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرعبدالصمد كريم محمود363977

8بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرعبدالرحمن نجم حسن519317

9بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكردلشاد محمدجواد علي364391

10بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكردلير عبدهللا درويش362794

11بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرمحمد عبدهللا خضر550112

12بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرهونةر عزيز محمد549963

13بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكربرنارد يوسف عاشور135346

14بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرفراس صباح يوسف135329

ر قادر135384 15بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرغائب ياسير

16بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرامانج احمد كريم134938

17بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرهونةر طارق برايم550055

18بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرساالر عزالدين اسماعيل230744

19بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرديدار عبدالستار عمر362395

20بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرهونه ر صابر مصطقر549973

ي محمد364173 21بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرهةفال حاج 

22بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكربالل احمد برايم363134

23بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرعبداالحد كريم محمود364858

24بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكررنجده ر نجاة قادر550082

25بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكركاروان محسن مصطقر362263

26بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرهيوا قاسم علي549958

27بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكراندى سوالقا صليوا362532



زاد باولص جبة230431 28دبلومعنكاوة31212اربيلذكرشير

29دبلومعنكاوة31212اربيلذكرحارث صالح بطرس549956

30دبلومعنكاوة31212اربيلذكروسام بويا يوسف135334

31دبلومعنكاوة31212اربيلذكرازاد محمد لطيف230412

32دبلومعنكاوة31212اربيلذكرهاشم محمد برايم134971

33دبلومعنكاوة31212اربيلذكرمنير اسحاق باسا362278

34دبلومعنكاوة31212اربيلذكرباسل ابريم عبداالحد362217

35دبلومعنكاوة31212اربيلذكرنجاة عوال حمدخال135076

36دبلومعنكاوة31212اربيلذكرفرهاد اسحاق باسا230452

37دبلومعنكاوة31212اربيلذكرنزار كريم طيب549929

38دبلومعنكاوة31212اربيلذكرطليعة صليوا عيىس362202

39دبلومعنكاوة31212اربيلذكرايفل صباح يوسف135302

40دبلومعنكاوة31212اربيلذكرثائر صليوة عبدالمسيح364342

ائيل اوغز550096 41دبلومعنكاوة31212اربيلذكروعد جي 

42دبلومعنكاوة31212اربيلذكرفادي مشتاق يوسف135134

43دبلومعنكاوة31212اربيلذكرهانة سليم كريم135263

44دبلومعنكاوة31212اربيلذكرفام صابر برايم362442

45دبلومعنكاوة31212اربيلذكرراندى حنا صليوا549983

46دبلومعنكاوة31212اربيلذكرزانا سليم كريم135150

47دبلومعنكاوة31212اربيلذكرجاسم محمد صادق364868

ر عبدهللا134950 48إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرسادات حمدامير

49إعداديةعنكاوة31212اربيلذكراسماعيل مصطقر محمود135027

50إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرشدار محمد رمضان364933

51إعداديةعنكاوة31212اربيلذكركاوة قادر حمد550057

52إعداديةعنكاوة31212اربيلذكراميل حنا قرياقوس549981

ر برايم مصطقر362722 53إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرتحسير

54إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرابراهيم محمد ابراهيم135169

زا550006 1دبلوم عاليعنكاوة31212اربيلذكرحازم ابراهيم مير

2بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرهيمن احمد مخلص135051

ر549991 3بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرمحمد بهرام محمدامير

4بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكراحمد هيوا حكمة550014

ي حمدي عباس362363 5بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرنب 

6بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكراوميد محمود صالح364153

ر362127 7بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكراياد بهرام محمدامير

8بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرسداد مشير احمد135181

ي كامران عبدالرحمن550020
9بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرئاشب 

10بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرساالر قهار برهان135060

ي شيخو550061 11بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكربدرخان نب 

12بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرعمر محمد فتاح362540

13بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرالوند بوتان اداى549960

14بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرعماد عمر علي362295

15بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرسنار خدر خان365211

16بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرمحمد ابراهيم عبدالرحمن550063

17بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرسوران اسماعيل عزيز549946

18بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرريباز جعفر سليمان134918

19بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرسليمان فخري اسماعيل549912



20بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكردلير جعفر سليمان364068

21بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكربهجت نجاة عمر549951

22بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرالن رزكار يلدة550100

23بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرهيمداد عزيز محمد362549

24بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرنيهاد احمد احمد230439

25بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرماهر ايوب كريم550079

26بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرمنىس دنحا بولس362243

27بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرعلي ازاد احمد230522

28بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرنزار احمد صالح135067

29بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكريوسف رحمان علي550052

30بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكراحمد قادر مجيد230549

ر احمد550024 31بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكردلشير ياسير

32بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكررسول عبدهللا خضر550089

33بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرمحمد سام مصطقر364050

34بكالوريوسعنكاوة31212اربيلذكرمحمد زبير محمد362160

ر230443 35دبلومعنكاوة31212اربيلذكرعبدالرزاق احمد حسير

36دبلومعنكاوة31212اربيلذكركرمانج احمد كريم134993

37دبلومعنكاوة31212اربيلذكرصديق محمد لطيف230424

38دبلومعنكاوة31212اربيلذكركيالن اسماعيل عزيز549986

39دبلومعنكاوة31212اربيلذكرمناف احمد برايم363075

40دبلومعنكاوة31212اربيلذكرعمر احمد برايم362889

41دبلومعنكاوة31212اربيلذكرديار مشير احمد364378

42دبلومعنكاوة31212اربيلذكربيشار احمد برايم363119

43دبلومعنكاوة31212اربيلذكرمحمد عبدالصمد كريم550040

44دبلومعنكاوة31212اربيلذكررشوان يوسف علي362432

45دبلومعنكاوة31212اربيلذكرروفان عبدهللا صالح230778

46دبلومعنكاوة31212اربيلذكرصالح رسول احمد362852

47دبلومعنكاوة31212اربيلذكركاروان ابراهيم عبدالرحمن550108

كز زين الدين كريم230484 48دبلومعنكاوة31212اربيلذكرنير

49دبلومعنكاوة31212اربيلذكرعمر عبدالعزيز عمر362379

50دبلومعنكاوة31212اربيلذكرمحمد عبدالكريم عمر362094

51دبلومعنكاوة31212اربيلذكرنازناز زين الدين كريم230479

 رحمن علي550092
ر 52دبلومعنكاوة31212اربيلذكربنيامير

53دبلومعنكاوة31212اربيلذكراحمد زبير محمد362211

ر364117 54دبلومعنكاوة31212اربيلذكرموس ظاهر محمدامير

ش عباس محمد362173 55دبلومعنكاوة31212اربيلذكرهير

ر محمد362910 56دبلومعنكاوة31212اربيلذكرسلمان حسير

57إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرداروان محسن مصطقر550044

58إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرمحمد سليم عبدهللا364404

59إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرهاوزين صباح حمد550027

60إعداديةعنكاوة31212اربيلذكررقيب رفيق توفيق362815

61إعداديةعنكاوة31212اربيلذكراونيل اشائيل بدرو365304

62إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرالفن سعيد سلمان362836

63إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرعمر محمد عبدهللا550087

64إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرابراهيم دلشاد محمدجواد362468

65إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرئاراز بدرالدين عزيز230496



66إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرسعدي صباح علي363198

67إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرحمزه فخري اسماعيل550017

68إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرهمداد صباح حمد550026

69إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرمحمد دلشاد محمدجواد362489

70إعداديةعنكاوة31212اربيلذكررابةر رزكار خضر362778

ش بهرام قادر550038 71إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرهير

72إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرعادل علي رزاق230773

73إعداديةعنكاوة31212اربيلذكريوسف ابولو بويا549922

74إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرمؤمن مجيد سليمان363184

وان سام مصطقر363984 75إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرشير

76إعداديةعنكاوة31212اربيلذكرمحمد فيض هللا محمد230545

1بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىمريم عبدالمسيح مرقوز549994

2بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىبخشان حيدر عثمان135259

3بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىلينا صليوة عبدالمسيح364450

ر عبدالرضا230529 4بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىصبا عبدالحسير

5بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىجميلة ابراهيم مامكة134926

6بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىنادية شمعون ايليا135109

ا موس نيسان230769 ر 7بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىلير

8بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىمحاسن يوسف عبو550050

ة شمعون شعيا230790 9بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىزهير

10بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىراقية ايليا ساكا549996

11بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىهةرمان قادر مجيد364842

ساكار جه ور علي135365
12بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبى

13بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىزاله قاسم عمر230510

14بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىجوان لوقا حنا549966

15بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىنسيبة احمد كريم134967

شهلة زياد علي550085
16بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبى

ة اسحاق باسا230387 17دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىمنير

18دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىمريم محمدطاهر اسماعيل135013

19دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىخالدة حبيب بطرس362502

ر135355 20دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىوسن يوسف مربير

21دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىفيان حنا سليمان550103

22دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىكحالء سليم حسن134955

23دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىراضيه فتاح سليمان362077

24دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىديمن برهان الدين خضر550033

25دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىديانا رزكار رحيم549935

26دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىزهرة بولص فرنىسي364417

27دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىبروين اورها مب 230372

28دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىرنه صليوا عيىس364300

ي549925 ي حاج 
29دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىروناك جمال فق 

30دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىشاردا محمد احمد135390

31دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىهاوزين خضر صالح362148

ئاواز محمد علي365253
32دبلومعنكاوة31212اربيلأنبى

33إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىزهراء مصطقر محمدطاهر549918

انعام محسن علي230747
34إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبى

35إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىخالده عبدالمسيح بطرس364162



36إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىندى حنا عزيز362559

1بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىفيان صديق موس550012

2بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىروزان شدار محمد230464

3بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىامل مجيد اسماعيل135071

4بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىفاطمة ابراهيم عبدالرحمن550073

قمر جه ور علي230759
5بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبى

6بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىالرسا فرهاد يوسف362227

ر بطرس بيا230436 7بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىهيلير

8بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىسمية بهرام قادر135120

نهري عمر علي362046
9بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبى

10بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىهازة خشو عثمان362327

ر قادر135422 11بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىجواهير ياسير

ر363155 كز علي حسير نير
12بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبى

ي عزيز230756 13بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىراضية حاج 

14بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىكنار خليل عثمان550010

15بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىخديجة كاكل احمد362237

16بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىرونزا صالحالدين ايليا230767

17بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىنور منير اسحاق230354

18بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىخالت نجم الدين مصطقر550022

19بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىزيير هيوا حمكمت550030

ر حسن362450 20بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىكوثر حسير

و احمد حسن550060 21بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىهير

22بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىنركز قادر مجيد230751

ر230402 23بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىشيماء عبدهللا حسير

24بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىخه نده صديق محمد135001

25بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىره وه ز هيوا حكمه549988

26بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىالفرا فرهاد يوسف362255

27بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىبرندا صالح الدين ايليا230782

28بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىهديه عبدهللا علي362513

ر362065 شه وبو علي حسير
29بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبى

ر شدار مجيد550036 30بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىافير

كوثر جور علي135361
31بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبى

32بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىشيماء شدار محمد230469

33بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىسمية يوسف علي362032

34بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىبه ناز زين دين كريم230474

35بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىكازيوه سالم احمد445221

ر حنا362114 36بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىنشوة ني 

37بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىفاطمة نجاة عمر549953

ة عزيز عجاج550067 38بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىسمير

39بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىزينه ايوب كريم550078

ر362103 40بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىشيما عبدالقادر حسير

41بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىزهراء كامران عبدالرحمن550019

ر محمد230538 42بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىجرا ياسير

43بكالوريوسعنكاوة31212اربيلأنبىشوين ابراهيم عبدالرحمن550077

44دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىجراخان شدار محمد230458

ر رحمان خضر230541 45دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىشه هير



46دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىفيان عبدهللا صالح230763

زا محمدسليم230448 47دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىاسماء مير

48دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىفرشتة حمد طه230399

49دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىبهية مامل صالح230503

50دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىزيان اسماعيل عثمان549948

51دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىشنة ابراهيم عبدالرحمن550074

52دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىزكيا صديق موس550009

53دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىسوزان مغديد قادر135058

نهاية علي خان230761
54دبلومعنكاوة31212اربيلأنبى

55دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىعدالة عبدالسالم كارسول550048

ر362303 جراخان علي حسير
56دبلومعنكاوة31212اربيلأنبى

زاد حيدر549944 57دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىشه ونم شير

ان محمد لطيف230695 58دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىسير

59دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىجيهان مغديد قادر135188

و عبدالعزيز عمر230740 60دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىهير

61دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىدلخواز عبدهللا خورشيد230787

62دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىسمية عزالدين صباح362136

63دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىتافكة اوغز محمد550069

64دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىكوردستان احمد مخلص135047

65دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىامينة رمضان رسول364429

ر قادر363174 66دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىامينة ياسير

ي عزيز364137 67دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىشيالن حاج 

ي362195 و عمر حاج  68دبلومعنكاوة31212اربيلأنبىهير

69إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىحليمة محمد مصطقر362371

70إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىوردة احمد كريم134984

ر محمد230532 71إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىجاوان ياسير

ي550045 72إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىهوزان طاهر حاج 

 هاشم علي550028
ر 73إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىشةهير

ر عبدالرحيم محمود135405 74إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىافير

75إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىشوبو عبدالعزيز عمر364268

ي دنحا135315 76إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىالنة صي 

77إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىبه يمان بدرالدين عمر362056

78إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىزيوه ر كريم حمد363098

مريمة رحمن علي550004
79إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبى

ي دنحا135284 80إعداديةعنكاوة31212اربيلأنبىلينا صي 

فائزة طاهر علي230517
81دبلومعنكاوة31212اربيلأنبى

1ماجستيربحركة31213اربيلذكرسمير مامل محمد487227

2ماجستيربحركة31213اربيلذكرجيكر حسن محمود547446

3ماجستيربحركة31213اربيلذكركةنجو خشو محمد370146

4ماجستيربحركة31213اربيلذكرسامان حازم عبدهللا223639

ر137105 5بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرظاهر محمد محمدامير

6بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرئةرسةالن عبدالقادر عزيز224811

ر شكري عزيز136842 7بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرياسير

8بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعبدالقهار سيودين محمد224674

9بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهازم سليم عثمان137094

10بكالوريوسبحركة31213اربيلذكراوات سليمان محمد487448



11بكالوريوسبحركة31213اربيلذكركاروان يوسف محمد137087

12بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهادى سعيد صالح137055

13بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهيور جعفر محمد224745

14بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهالل جبو بارو224190

ي137162 15بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعيىس رمضان حاج 

16بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرفهىمي صديق يابه136877

17بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرزرار اسعد عبدالرحمن370253

18بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرطلعت مح سمايل137138

19بكالوريوسبحركة31213اربيلذكركيالن محمدسليم علي224029

20بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعقيد مح سمايل224509

21بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرريباز احمد عثمان370213

ي365152 22بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمحمد جادر حاج 

23بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرسعدهللا محمود احمد224330

24بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهيوا اسعد حسن136904

25بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرغازي عبدالقادر احمد370135

26بكالوريوسبحركة31213اربيلذكراحمد يونس محمد487473

زاد مولود136932 وان شير 27بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرشير

28بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمريوان مغديد عوال136889

ر حسن عثمان136886 29بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرسفير

30بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرحيدر خالد مولود137153

31بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرشيفان محمد علي136838

32بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرجخىسي محمد شيخ224225

33بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعمران سعدى شيمت224198

ر137168 34بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرزياد اسماعيل حسير

35بكالوريوسبحركة31213اربيلذكررسول محمد رسول224357

ر224095 36بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرديدار عارف حسير

37بكالوريوسبحركة31213اربيلذكربشتيوان كمال خضر137164

38بكالوريوسبحركة31213اربيلذكريوسف عبدالكريم حمدمصطقر136861

39بكالوريوسبحركة31213اربيلذكررقيب عزيز نارص487458

40بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرديار ايوب كريم487361

41بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرسليمان صابر اسماعيل137292

42بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرساالر طاهير احمد224799

43بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمهيت بهجت سليم224194

44بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهلمت كمال عبدهللا224591

45بكالوريوسبحركة31213اربيلذكركاردو صديق يونس137174

46بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرريبوار قادر عوال224879

زاد عبدالعزيز محمد487686 47دبلومبحركة31213اربيلذكرشير

دين احمد224305 ر 48دبلومبحركة31213اربيلذكرسعيد فقىير

49دبلومبحركة31213اربيلذكراميد محسن احمد136974

50دبلومبحركة31213اربيلذكركاوة صالح احمد136881

51دبلومبحركة31213اربيلذكرسالم مجيد محمدعلي137010

52دبلومبحركة31213اربيلذكرصباح صابر رشيد370176

53دبلومبحركة31213اربيلذكرغازي سليم عثمان224119

54دبلومبحركة31213اربيلذكربختيار سيودين محمد224806

55دبلومبحركة31213اربيلذكرهةزار محمد رسول136882

56دبلومبحركة31213اربيلذكرشاكر طاهر ظاهر487666



57دبلومبحركة31213اربيلذكرديارى نوري مصطقر224606

ر137029 58دبلومبحركة31213اربيلذكردلشاد قادر حمدامير

ائيل محمدصالح137057 59دبلومبحركة31213اربيلذكرانذار جي 

ر عبدهللا223558 60دبلومبحركة31213اربيلذكرهونر تحسير

61دبلومبحركة31213اربيلذكرمخلص عمر اسماعيل370048

62دبلومبحركة31213اربيلذكرهه زار محمد شيخه136847

63دبلومبحركة31213اربيلذكرادريس مسعود احمد224771

ر ظاهر224835 64دبلومبحركة31213اربيلذكرزكري محمدامير

65دبلومبحركة31213اربيلذكركوكس نامق عبدهللا137149

66دبلومبحركة31213اربيلذكربهزاد رؤوف تقو487425

67دبلومبحركة31213اربيلذكرهشام خواجة فيصل224677

68دبلومبحركة31213اربيلذكررشاد جوهر عبدالكريم224351

69دبلومبحركة31213اربيلذكررزكار عبدالواحد محمد137306

70دبلومبحركة31213اربيلذكرهوشنك حازم عبدهللا370189

71دبلومبحركة31213اربيلذكرهادى سعدي يونس487327

ر مصطقر370247 72دبلومبحركة31213اربيلذكرهةزار ياسير

73دبلومبحركة31213اربيلذكرمغديد عمر اسماعيل365078

74دبلومبحركة31213اربيلذكرمحمد جمعة محمود136926

75دبلومبحركة31213اربيلذكرهوكر عمر علي224945

76دبلومبحركة31213اربيلذكرعقيد عزيز نارص487603

77دبلومبحركة31213اربيلذكررشاد شوكت رشيد224691

78دبلومبحركة31213اربيلذكرسوران كامران طه136836

79دبلومبحركة31213اربيلذكرريبوار نزير نعمان487602

80دبلومبحركة31213اربيلذكربدرالدين عبداللة محمد370170

81دبلومبحركة31213اربيلذكراسماعيل خشو رمضان136980

داود547475 82دبلومبحركة31213اربيلذكرنياز روزان بير

83دبلومبحركة31213اربيلذكرخالص عزيز احمد136853

84دبلومبحركة31213اربيلذكرئاري كمال نارص487453

85دبلومبحركة31213اربيلذكرصابر حبيب طاهر136894

ر سلطان سعيد223838 86دبلومبحركة31213اربيلذكرياسير

87إعداديةبحركة31213اربيلذكرنريمان هادي حمد224998

ي137112 88إعداديةبحركة31213اربيلذكرخليل مصطقر حاج 

89إعداديةبحركة31213اربيلذكركارزان خالد نادر224886

ر365140 ر حمدامير 90إعداديةبحركة31213اربيلذكراحسان تحسير

ار احمد طاهر365310 ر 91إعداديةبحركة31213اربيلذكركلير

92إعداديةبحركة31213اربيلذكرعالءالدين عبدالعزيز محمد547472

93إعداديةبحركة31213اربيلذكربارزان حسن زبير136912

94إعداديةبحركة31213اربيلذكركاروان عمر يونس136911

1دبلوم عاليبحركة31213اربيلذكرهاوكار احمد اسماعيل370115

2بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمحمود عمر علي224990

3بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمحمد اسماعيل مصطقر136902

4بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعبدهللا محمد عمر224777

ر370173 ر حمدامير 5بكالوريوسبحركة31213اربيلذكررفعت تحسير

ي223893 6بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرفرياد شفيق حاج 

7بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرجيكر جوهر عمر137123

8بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرشوان جاسم مجيد370165



ر224071 9بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرزياد خالد حسير

10بكالوريوسبحركة31213اربيلذكراحمد فاروق عبدالكريم223743

11بكالوريوسبحركة31213اربيلذكراسماعيل صالح محمدعلي224737

ائيل محمد370046 12بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهفال جي 

13بكالوريوسبحركة31213اربيلذكراحمد محمد اسماعيل224517

14بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهريم فارس عوال136885

15بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرخوشةوى كريم خان عباس370119

16بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعمران عيدان احمد370268

17بكالوريوسبحركة31213اربيلذكردلوفان امير عبدهللا137157

18بكالوريوسبحركة31213اربيلذكردرباز احمد عثمان487742

19بكالوريوسبحركة31213اربيلذكركاروان قادر حمد370045

20بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعبدهللا اسماعيل احمد547458

21بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرحسن مصطقر سعيد547464

22بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعمر اسعد طيب365095

23بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرديار طه يحبر137042

24بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعبدهللا خضر محمد224611

25بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرارام محمد رسول223811

26بكالوريوسبحركة31213اربيلذكركلبهار عزيز عبدهللا365271

27بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرشوان عبدالصمد حسن136920

ر487707 28بكالوريوسبحركة31213اربيلذكردلدار عبدالمطلب حمدامير

29بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرريباز قادر عوال487697

ي طاهر223720 30بكالوريوسبحركة31213اربيلذكراوميد خير

ر مولود370002 31بكالوريوسبحركة31213اربيلذكركزال تحسير

يف223869 32بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهةزار فائق شر

33بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرسليم بهجت سليم547457

 علي487647
34بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرشمس طاهر فق 

ي136994
35بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرغه مبار حميد مصطقر

36بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرفيصل قادر رحمان224821

37بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرجكةرخوين مصطقر مجيد136976

38بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهاورى صابر خضر487745

39بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرزيرةك صمد محمد547468

40بكالوريوسبحركة31213اربيلذكريوسف نايف همزة547456

41بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهيمن خضر حمزه137187

42بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرشبست مهدي احمد136934

43بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرشباز احمد عثمان370206

44بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرسامان جخىس يحبر547460

45بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرده سكو خشو محمد137041

46بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمحمد حازم عبدهللا223564

ي مصطقر487599
47بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرسورة ادريس فق 

48بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهاورى رؤوف ابوبكر370237

49بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرصالح صابر شيخ محمد487633

ر224388 50بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمحمد صديق حمدامير

51بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرنشاد محمد كريم224613

52بكالوريوسبحركة31213اربيلذكركوفان سلطان سعيد487372

53بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرفريدون محمد كريم370077

54بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمحمد تيمور طه224848



55بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرره وند لقمان محمد370214

56بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرنزار محمد شيخ224914

57بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهه لمه ت رقيب صالح487447

ر487332 ر حسير 58بكالوريوسبحركة31213اربيلذكربيستون ليسير

59بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمحمد فا روق علي365069

60بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعبدهللا قادر عوال487678

61بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمحمد جميل مولود137171

62بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرطه زرار طه487747

63بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرريكار زرار يونس224282

ر فتحي طه224025 64بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرحسير

65بكالوريوسبحركة31213اربيلذكركاروخ سانر شكري136983

ر عبدهللا223684 66بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرلقمان حسير

ر487692 67بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرغازي خورشيد حمدامير

68بكالوريوسبحركة31213اربيلذكردلكةش فتاح شكرى487642

69بكالوريوسبحركة31213اربيلذكردزوار فاروق علي365146

70بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرهةريم لقمان مصطقر370021

ي شكري223511 71بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرسيبان صي 

72بكالوريوسبحركة31213اربيلذكركاروان صالح عمر137050

ي224296 73بكالوريوسبحركة31213اربيلذكركوفان حميد نب 

74بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرئاسو شيخ محمد خضر137159

75بكالوريوسبحركة31213اربيلذكررحمان مصطقر صالح224586

76بكالوريوسبحركة31213اربيلذكروشيار اسماعيل محمد137147

77بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعزيز خضر محمد370148

78بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرزانا فاخر محمد136938

79بكالوريوسبحركة31213اربيلذكربريار ناصح ابراهيم224229

80بكالوريوسبحركة31213اربيلذكردلوفان كريم محمود224653

81بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرلقمان شكر رسول365241

ر مولود137179 82بكالوريوسبحركة31213اربيلذكراحمد تحسير

83بكالوريوسبحركة31213اربيلذكراياد محيالدين عبدالرحيم224019

84بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمحمد ستار علي223677

85بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرسةبان زرار يونس136900

86بكالوريوسبحركة31213اربيلذكراحمد محمد صديق224301

ان كاك خان نجم370096 87بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرمير

88بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرصالح عيىس موس223703

89بكالوريوسبحركة31213اربيلذكربارزان سلطان سعيد487356

90بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعلي حتم شكرى487218

91بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرسلمان صالح عمر136919

92بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرريفنك سانر شكرى136993

93بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرعبدالباسط ابراهيم علي365056

94بكالوريوسبحركة31213اربيلذكرفرياد احمد عثمان487650

95دبلومبحركة31213اربيلذكرابراهيم غفور ابراهيم223700

96دبلومبحركة31213اربيلذكرسيف الدين احمد ابراهيم137180

97دبلومبحركة31213اربيلذكررائد مح سمايل370276

98دبلومبحركة31213اربيلذكراحمد هاشم احمد224176

99دبلومبحركة31213اربيلذكركاروان سعدي عبدالكريم370110

100دبلومبحركة31213اربيلذكرنجاة حتم شكرى487215



ش رحمان محمد136879 101دبلومبحركة31213اربيلذكرهير

102دبلومبحركة31213اربيلذكرعمر اسماعيل مصطقر487221

103دبلومبحركة31213اربيلذكرعبدهللا رقيب صالح370014

104دبلومبحركة31213اربيلذكراحمد محمد مولود136942

105دبلومبحركة31213اربيلذكرفرهاد مصطقر سعيد487342

106دبلومبحركة31213اربيلذكرريباز احمد محمد136852

107دبلومبحركة31213اربيلذكرمحمد شهيد خضر223728

108دبلومبحركة31213اربيلذكربشدار قادر سعيد487585

109دبلومبحركة31213اربيلذكرمراد عمر مامشيخ370279

ر370093 110دبلومبحركة31213اربيلذكرنشوان نجاة حسير

111دبلومبحركة31213اربيلذكرمحمود شوكت بوزى547469

ي عثمان اسالم224791
 
112دبلومبحركة31213اربيلذكرشوف

113دبلومبحركة31213اربيلذكرمحمد صابر احمد223931

ر223844 ر فرهاد امير 114دبلومبحركة31213اربيلذكرريبير

115دبلومبحركة31213اربيلذكرماهر زرو علي136922

ي487628 116دبلومبحركة31213اربيلذكرسامان شينو حاج 

117دبلومبحركة31213اربيلذكرعبدهللا طيب شكرى224602

118دبلومبحركة31213اربيلذكرئارام بهجت سليم370113

119دبلومبحركة31213اربيلذكرابراهيم حكيم مصطقر223824

120دبلومبحركة31213اربيلذكرئاراز امام سيد223709

داود225405 121دبلومبحركة31213اربيلذكرمحمد عثمان بير

122دبلومبحركة31213اربيلذكرفرشاد الزم علي370151

123دبلومبحركة31213اربيلذكرمحمد شاكر مغديد487702

124دبلومبحركة31213اربيلذكرخوشةوى جالل احمد224384

125دبلومبحركة31213اربيلذكرشاخةوان سواره عثمان137019

اج رشيد قادر224873 126دبلومبحركة31213اربيلذكرسير

127دبلومبحركة31213اربيلذكرهوكر جوهر عمر224413

ر136844 128دبلومبحركة31213اربيلذكرمحمد ناميق محمدامير

129دبلومبحركة31213اربيلذكرمحمد عبدالكريم حمد مصطقر224370

130دبلومبحركة31213اربيلذكرشاخه وان حيدر سعيد487639

131دبلومبحركة31213اربيلذكرهةفال مغديد علي370271

132دبلومبحركة31213اربيلذكرجيكر صالح ادريس487442

133دبلومبحركة31213اربيلذكرريكار جارهللا مرادخان223536

و رشيد136883 134دبلومبحركة31213اربيلذكرهندرين مير

135إعداديةبحركة31213اربيلذكريونس عزيز عبدهللا225432

ي شينو225515
ر
136إعداديةبحركة31213اربيلذكرعامر عرف

137إعداديةبحركة31213اربيلذكرالند جمال حاجو225461

138إعداديةبحركة31213اربيلذكرموس عزيز عبدهللا225675

139إعداديةبحركة31213اربيلذكرهيور انور عبدهللا224080

140إعداديةبحركة31213اربيلذكرسنكر قاسم مجيد224722

141إعداديةبحركة31213اربيلذكرميفان احمد عبو136959

142إعداديةبحركة31213اربيلذكراحمد صابر خضر487671

143إعداديةبحركة31213اربيلذكركوران لقمان صديق137141

ر دلشاد كمال223547 144إعداديةبحركة31213اربيلذكرريبير

145إعداديةبحركة31213اربيلذكردلوفان محمد حسن487619

ر عبدهللا370184 146إعداديةبحركة31213اربيلذكرهةريم تحسير



147إعداديةبحركة31213اربيلذكركوشت كامران جبار487251

148إعداديةبحركة31213اربيلذكرسعد محمد حسن224295

149إعداديةبحركة31213اربيلذكررزكار اسماعيل محمد136901

150إعداديةبحركة31213اربيلذكرمحمد فرحو خواجا136977

151إعداديةبحركة31213اربيلذكرهلكوت كمال عبدهللا487231

152إعداديةبحركة31213اربيلذكرطه مظفر محمد136896

ش جبار487616 153إعداديةبحركة31213اربيلذكرعل هير

154إعداديةبحركة31213اربيلذكرعمر كامران جبار487612

ي547474 155إعداديةبحركة31213اربيلذكرسامان خورشيد صي 

156إعداديةبحركة31213اربيلذكرجعفر صادق سليم487624

ي137236 ي نب 
 
157إعداديةبحركة31213اربيلذكرردوان صدف

158إعداديةبحركة31213اربيلذكرديندار جميل فيضاهلل137084

ر365156 159إعداديةبحركة31213اربيلذكرادم احسان تحسير

160إعداديةبحركة31213اربيلذكرسةروةت صابر فاريق487238

161إعداديةبحركة31213اربيلذكرعمر فرحان شوكت225640

162إعداديةبحركة31213اربيلذكرمنصور طة محمد224086

163إعداديةبحركة31213اربيلذكرجيكر لطيف سليمان136870

ي مصطقر223854
164إعداديةبحركة31213اربيلذكرمحمد شيت فق 

165إعداديةبحركة31213اربيلذكرردوان صباح اسالم136869

ي صالح سعيد137012
166إعداديةبحركة31213اربيلذكرهيقر

167إعداديةبحركة31213اربيلذكرهوشنك نجات طاهر487317

168إعداديةبحركة31213اربيلذكركاروان صديق يونس137250

169إعداديةبحركة31213اربيلذكرشورو عبدالستار عبدهللا370124

170إعداديةبحركة31213اربيلذكرشادي حازم سليم224376

ي137279 171إعداديةبحركة31213اربيلذكرزفان شفيق حاج 

ر365127 172إعداديةبحركة31213اربيلذكرنشوان عبدهللا حسير

173إعداديةبحركة31213اربيلذكرئاريان شوكت رشيد224704

174إعداديةبحركة31213اربيلذكرحسيب سانر شكرى136876

175إعداديةبحركة31213اربيلذكرشكار صباح خضر136945

176إعداديةبحركة31213اربيلذكرصهيب شيخ محمد ابوبكر225654

177إعداديةبحركة31213اربيلذكركانر وار مناف سليم136906

178إعداديةبحركة31213اربيلذكرارشد محمد كريم370070

179إعداديةبحركة31213اربيلذكرمحمود ارشد علي224367

ر365210 180إعداديةبحركة31213اربيلذكرمروان عارف حسير

181إعداديةبحركة31213اربيلذكرهندرين عزيز علي137270

ي137102 ي نب 
 
182إعداديةبحركة31213اربيلذكرئةردوان صدف

183إعداديةبحركة31213اربيلذكرهريم سانر شكرى137006

184إعداديةبحركة31213اربيلذكراسماعيل ادريس معروف223747

185إعداديةبحركة31213اربيلذكررابر سالم كاكاحمد547454

186إعداديةبحركة31213اربيلذكربشتوان فارق علي137032

187إعداديةبحركة31213اربيلذكرعمر مصطقر عبدالكريم547479

188إعداديةبحركة31213اربيلذكررومان عبدالقهار عبدهللا370025

189إعداديةبحركة31213اربيلذكرشاخوان محمد حسن487364

190إعداديةبحركة31213اربيلذكرروند سعدالدين عبدالحميد136866

ي رقيب137145
191دبلومبحركة31213اربيلذكرنواس عونر

192إعداديةبحركة31213اربيلذكرلقمان صديق رمضان137150



1بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىميسون محمد فق  حسن137107

2بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشيماء محمود جمعة224525

ر شوكت رشيد224713 3بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشةفير

ي224828 4بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشيالن عزيز حاج 

وز صديق عثمان370040 5بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىفير

6بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىخه نده عثمان مصطقر547447

ر سليمان عمر136891 7بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشه هير

8بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىبفرين اسماعيل احمد223631

ر370245 9بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىسازكار عبدالمطلب حمدامير

ار طه يحبر137031
ر 10بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىكلير

11بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىزيان صديق يابه137045

12بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىهدى طلعت جميل370181

13دبلومبحركة31213اربيلأنبىنشين حميد محمود137140

14دبلومبحركة31213اربيلأنبىشايان وريا عزيز224536

15دبلومبحركة31213اربيلأنبىكةوشةنك محسن قادر137127

16دبلومبحركة31213اربيلأنبىناسك محمد اسماعيل365218

17دبلومبحركة31213اربيلأنبىشلير احمد حجو137113

18دبلومبحركة31213اربيلأنبىشوه رضا عزيز135211

19دبلومبحركة31213اربيلأنبىديمن رشيد قادر223706

20دبلومبحركة31213اربيلأنبىمدينة شكرى عزيز137101

ة حسن ابراهيم136913 21دبلومبحركة31213اربيلأنبىنظير

ر عمر حسن225005 22دبلومبحركة31213اربيلأنبىئه فير

ر487712 23دبلومبحركة31213اربيلأنبىساكار عبدالمطلب حمدامير

24دبلومبحركة31213اربيلأنبىبديع قاسم سيودين136909

25دبلومبحركة31213اربيلأنبىفينك طه يحبر137033

26إعداديةبحركة31213اربيلأنبىبه يمان محسن ابراهيم487717

27إعداديةبحركة31213اربيلأنبىحياة احمد مجو547473

1بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىهدية محسن احمد370038

2بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىريزان احمد محمد224116

3بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىكازين مح سمايل370274

كه نار برهان علي225388
4بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبى

اوات بايز علي223777
5بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبى

6بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىسمية طاهر فق  عل365105

7بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىسدرة يونس محمد487471

8بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىجنار رؤوف ابوبكر370233

ر مصطقر365050 9بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىنسار ياسير

10بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىنهلة موس اسحد223973

11بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىسمية جاسم مجيد224128

12بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىاحالم هاشم احمد224187

13بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىزينه صمد محمد224244

14بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىئاالن فاخر محمد547455

15بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشنو لقمان صديق137135

16بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىهالة محسن قادر137121

17بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىاسيا عبدالرحمن شيخ370239

18بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىزةيتون لطيف اسحد137000

19بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىبري سعدهللا خضر365166



20بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىزيال طه يحبر137040

21بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشةوين حسن محمود223935

22بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىفيان حسن خضر136897

23بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشونم امام سيد224149

مكروم ماهر علي136914
24بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبى

25بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىجراخان خشو رمضان136982

26بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىجيمن جبار حمد223570

27بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىامل نايف همزة547459

28بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىافان الهام ايوب365303

ر137062 ا شوكت ياسير 29بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىزيير

30بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىرةهيل عبدالرحمن محمد224269

31بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىيشى دياري فتاح487247

سه هالن ارشد علي547478
32بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبى

ر محمدسليم تمر224657 33بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىرنكير

ي طاهر223507 34بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىبينا خير

35بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىاقبال عبدهللا الو370192

36بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىساهرة قابل محمد137053

37بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىبروين خورشيد عبدهللا365115

38بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىزينب سمكو مصطقر224134

39بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىهاوناز رقيب صالح487223

ر137063 40بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشوخان زرار حسير

41بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىامينة زبير احمد365184

ر223919 42بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىهوزان حبيب ياسير

43بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىسيي  صباح فقىمصطقر224240

44بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىنهايت صباح فقىمصطقر223905

45بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىنارين محمدسليم تمر224671

46بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىسمية طلعت جميل365192

47بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىتنكة سفير حازم370186

ة علي شيخ224787 منير
48بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبى

49بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىهيما قطران سعيد370263

50بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشوبو يوسف احمد547480

51بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىبيخال رؤوف ابوبكر365255

52بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشيالن امام سيد224166

53بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىنيكار رؤوف ابوبكر365227

54بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىرويدة عبدالعزيز صنعان224598

55بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىبيخال عبدهللا الو370196

ر487705 56بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىسنور عبدالمطلب حمدامير

57بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىكازين جارهللا مرادخان223532

58بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىنوال محمدطاهر حمد136965

59بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىبةيام فيصل عمر224277

60بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىروخسار رؤوف ابوبكر370232

61بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىاشاء عدنان عثمان370139

62بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىحوريا صباح اسالم136839

63بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىبيخال صباح عبدالعزيز223832

لطيفة الزم علي370154
64بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبى

65بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىنارين عزيز عبدهللا365285



ي224504 ر حاج  66بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىريزان امير

ه احمد مقصود365085 67بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىامير

68بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىكوثر دلدار اسماعيل370054

69بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىئةزين برهان عبدهللا223575

ر نجات طاهر223519 70بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىهيلير

71بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىسمرة عماد ايودي225325

72بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشاناز جاسم كريم487257

73بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىجاهده جهانكير مصطقر137133

هوزان مغديد علي365299
74بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبى

75بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشيالن صباح درويش487347

76بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىبيكه رد يوسف احمد547481

77بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىكش مصطقر مجيد137095

ر بكر136947 ر تحسير 78بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىئةفير

79بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىقمر كريم جعفر365289

80بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشوخان احمد اسعد224321

ر136931 81بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىايمان زرار حسير

82بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىحياة احمد عباس137197

ي نعمت136971 ا صي  83بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىمنير

84بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىكةويار كامران طه137129

85بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشيماء شوكت رشيد223552

86بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشيماء جبار عمر136937

87بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشيدا خالد مال547463

زريفه الزم علي224087
88بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبى

89بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىئافان سليمان حمدمصطقر224561

ة جامي جادر370178 امير
90بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبى

91بكالوريوسبحركة31213اربيلأنبىشكول غازي سليم370129

92دبلومبحركة31213اربيلأنبىشهله سفرى سيدو225270

93دبلومبحركة31213اربيلأنبىسارية اسماعيل اسمر224918

خه الت ارشد علي136917
94دبلومبحركة31213اربيلأنبى

95دبلومبحركة31213اربيلأنبىتارا اسعد محمد487480

96دبلومبحركة31213اربيلأنبىنعيمة احمد طاهر365122

97دبلومبحركة31213اربيلأنبىكلزار محمدطاهر حمد136967

98دبلومبحركة31213اربيلأنبىزيكاف محمد سليمان370032

ي137273 99دبلومبحركة31213اربيلأنبىاورفة شفيق حاج 

100دبلومبحركة31213اربيلأنبىروزان عزالدين فاخر487729

101دبلومبحركة31213اربيلأنبىسلوى مجيد عبدالكريم370121

102دبلومبحركة31213اربيلأنبىكانر اسماعيل شكرى370142

ر سليمان احمد224285 103دبلومبحركة31213اربيلأنبىافير

ي عزيز370010 104دبلومبحركة31213اربيلأنبىكول حاج 

105دبلومبحركة31213اربيلأنبىريناس كامران جبار137184

106دبلومبحركة31213اربيلأنبىبةراو اسماعيل شكري223858

107دبلومبحركة31213اربيلأنبىهةالله مصطقر صالح224565

ر عيىس487261 ر تحسير 108دبلومبحركة31213اربيلأنبىهيلير

109دبلومبحركة31213اربيلأنبىزيال فرحان محمد547467

ر547450 110دبلومبحركة31213اربيلأنبىجوان زرار حسير

111دبلومبحركة31213اربيلأنبىسوزان مح سمايل365315



112دبلومبحركة31213اربيلأنبىدلخواز احمد محمد137060

ر محمد عبدهللا547451 113دبلومبحركة31213اربيلأنبىكشير

ر547452 114دبلومبحركة31213اربيلأنبىشوة زرار حسير

115دبلومبحركة31213اربيلأنبىمهاباد احمد حجو137124

116دبلومبحركة31213اربيلأنبىشوشت صابر شيخمحمد370243

ر مصطقر547471 117دبلومبحركة31213اربيلأنبىنارين حسير

يف137071 ان عبدالجبار محمد شر ر 118دبلومبحركة31213اربيلأنبىفير

119دبلومبحركة31213اربيلأنبىقةشةنك كامران جبار487614

120دبلومبحركة31213اربيلأنبىهدى يوسف احمد137283

ر مصطقر547470 121دبلومبحركة31213اربيلأنبىديمن حسير

122دبلومبحركة31213اربيلأنبىشيالن غازي سليم137067

ر370089 123دبلومبحركة31213اربيلأنبىسيكالة نجاة حسير

ر223846 124دبلومبحركة31213اربيلأنبىهيفاء فرهاد امير

125دبلومبحركة31213اربيلأنبىريزين تيمور طه224853

126دبلومبحركة31213اربيلأنبىريزين محمد عبدهللا547453

127دبلومبحركة31213اربيلأنبىبهار حسن خضر136899

128دبلومبحركة31213اربيلأنبىسيبل دلدار اسماعيل370050

129دبلومبحركة31213اربيلأنبىاراس سليم مامند547462

130دبلومبحركة31213اربيلأنبىكوثر خالد طه224359

و عزيز علي137227 131دبلومبحركة31213اربيلأنبىهير

132دبلومبحركة31213اربيلأنبىكزنك عمر حسن225013

133دبلومبحركة31213اربيلأنبىسندس رؤوف ابوبكر365268

134دبلومبحركة31213اربيلأنبىرابعة انور عبدهللا224075

135دبلومبحركة31213اربيلأنبىبروين قاسم مجيد225221

136دبلومبحركة31213اربيلأنبىازين جبار حمد223623

ق يونس محمد487377 137دبلومبحركة31213اربيلأنبىاستي 

138دبلومبحركة31213اربيلأنبىكاريز صابر فاريق487234

139دبلومبحركة31213اربيلأنبىروشن عكيد طه365061

140دبلومبحركة31213اربيلأنبىسيالن هونر محمد370017

141دبلومبحركة31213اربيلأنبىهدى طاهر شدار547461

142دبلومبحركة31213اربيلأنبىايالف ابراهيم مصطقر487591

ر مصطقر370259 143دبلومبحركة31213اربيلأنبىبنار ياسير

144دبلومبحركة31213اربيلأنبىبيخال حكيم صالح223865

145دبلومبحركة31213اربيلأنبىجنار كردو عثمان223724

146دبلومبحركة31213اربيلأنبىشيماء خليل مصطقر137116

147دبلومبحركة31213اربيلأنبىزيان روستم حمد487575

148دبلومبحركة31213اربيلأنبىفيان خالد مصطقر370254

149دبلومبحركة31213اربيلأنبىاخالص جوهر عمر224420

150دبلومبحركة31213اربيلأنبىبيخال سالم اخضر487631

151دبلومبحركة31213اربيلأنبىرازان مجيد اسعد547449

ر حسن محمود547448 152دبلومبحركة31213اربيلأنبىشه هي 

153دبلومبحركة31213اربيلأنبىاوات ميكائيل صالح370262

154دبلومبحركة31213اربيلأنبىمختومة زبير احمد223827

155دبلومبحركة31213اربيلأنبىديالن فاتح قادر223540

156دبلومبحركة31213اربيلأنبىاية يونس محمد487465

157دبلومبحركة31213اربيلأنبىبيان عبدهللا الو370203



158دبلومبحركة31213اربيلأنبىحليمة غازي قادر223555

ر عباس عمر370144 159دبلومبحركة31213اربيلأنبىهيلير

160دبلومبحركة31213اربيلأنبىصفاء شوان سلطان224844

161دبلومبحركة31213اربيلأنبىهيام هاشم احمد224179

162دبلومبحركة31213اربيلأنبىفينك صباح فقىمصطقر223908

163دبلومبحركة31213اربيلأنبىرازيمه غفور عزيز224313

ر يونس136928 ه مسكير 164دبلومبحركة31213اربيلأنبىسمير

165دبلومبحركة31213اربيلأنبىئاريان رمضان تمرخان487321

166دبلومبحركة31213اربيلأنبىديمن صباح فقىمصطقر223896

ي توفيق224234
167إعداديةبحركة31213اربيلأنبىايمان عونر

168إعداديةبحركة31213اربيلأنبىازين جارهللا مرادخان225168

سه روين فارق علي547476
169إعداديةبحركة31213اربيلأنبى

170إعداديةبحركة31213اربيلأنبىخولة نشاة نعمان547466

171إعداديةبحركة31213اربيلأنبىناسكة شاكر اسماعيل487644

172إعداديةبحركة31213اربيلأنبىالنة احمد محمد225584

شماء ارشد علي224365
173إعداديةبحركة31213اربيلأنبى

174إعداديةبحركة31213اربيلأنبىبفرين عبدالخالق عثمان224486

175إعداديةبحركة31213اربيلأنبىشوه خليل سعيد137119

و225151 ي فتاح شير
176إعداديةبحركة31213اربيلأنبىهيقر

177إعداديةبحركة31213اربيلأنبىسندس اسعد حسن137196

شنو ماهر علي136843
178إعداديةبحركة31213اربيلأنبى

179إعداديةبحركة31213اربيلأنبىميديا نزار عبيد224442

180إعداديةبحركة31213اربيلأنبىفينا رشيد سمايل370257

ي توفيق224153
181إعداديةبحركة31213اربيلأنبىالهام عونر

182إعداديةبحركة31213اربيلأنبىسهام لقمان محمد370220

ر شير224143 183إعداديةبحركة31213اربيلأنبىفاطمة حسير

184إعداديةبحركة31213اربيلأنبىئاشنا برهان رحمان137027

و224899 ر شير 185إعداديةبحركة31213اربيلأنبىداراف ياسير

186إعداديةبحركة31213اربيلأنبىشه هال عبدى سليم136907

ر عبدهللا223617 187إعداديةبحركة31213اربيلأنبىالنة تحسير

188إعداديةبحركة31213اربيلأنبىنجوى حسن نعمان137049

ي توفيق224233
189إعداديةبحركة31213اربيلأنبىنارين عونر

190إعداديةبحركة31213اربيلأنبىرونيا رحمان عباس136924

ر نزار عبيد224434 191إعداديةبحركة31213اربيلأنبىكةشبير

192إعداديةبحركة31213اربيلأنبىكوردستان هاشم حجو137059

193إعداديةبحركة31213اربيلأنبىدنيا فرحو خواجة136996

194إعداديةبحركة31213اربيلأنبىسارا عماد عمر224130

195إعداديةبحركة31213اربيلأنبىبفرين برهان عبدهللا223606

196إعداديةبحركة31213اربيلأنبىمنال فهري شكري547477

ي شكري136893
ى سانر 197إعداديةبحركة31213اربيلأنبىبشر

198إعداديةبحركة31213اربيلأنبىهدايت نشاة نعمان547465

ر مصطقر365044 199إعداديةبحركة31213اربيلأنبىكه نار ياسير

ي224893 ى صي  ر جي  200إعداديةبحركة31213اربيلأنبىهيلير

ي شكري225185 201إعداديةبحركة31213اربيلأنبىايمان صي 

202إعداديةبحركة31213اربيلأنبىزينيا صالح الدين باباعل487653

203إعداديةبحركة31213اربيلأنبىشهلة طة يحبر137036



204إعداديةبحركة31213اربيلأنبىداليا قانع ايوب223529

205إعداديةبحركة31213اربيلأنبىجراخان روستم حمد487579

ي224324 206إعداديةبحركة31213اربيلأنبىروزين جبل صي 

207إعداديةبحركة31213اربيلأنبىفردوس جالل طه224666

ر223922 208إعداديةبحركة31213اربيلأنبىئافان وهاب ياسير

209إعداديةبحركة31213اربيلأنبىكوثر شيخمحمد ابوبكر224593

210إعداديةبحركة31213اربيلأنبىتارا ناصح مصطقر225544

ي137082 ي نب 
 
211إعداديةبحركة31213اربيلأنبىالهام صدف

212إعداديةبحركة31213اربيلأنبىرازاو كريم عباس225310

ر نزار عبيد224437 213إعداديةبحركة31213اربيلأنبىهوشبير

214إعداديةبحركة31213اربيلأنبىدليار صباح فقىمصطقر223901

215إعداديةبحركة31213اربيلأنبىبروين عزيز عبدهللا143674

ائيل224866 216إعداديةبحركة31213اربيلأنبىهوزان سعيد جي 

ش جبار487607 217إعداديةبحركة31213اربيلأنبىايمان هير

ر365133 218إعداديةبحركة31213اربيلأنبىخندة نجاة حسير

جاهده ماهر علي136851
219إعداديةبحركة31213اربيلأنبى

220إعداديةبحركة31213اربيلأنبىروزيا صباح اسالم136855

221إعداديةبحركة31213اربيلأنبىزيان موس اسحد223944

ر عبدهللا223595 222إعداديةبحركة31213اربيلأنبىلنجة تحسير

1ماجستيرخبات21214اربيلذكرسابير عثمان مصطقر240153

2ماجستيرخبات21214اربيلذكرمحمد خليل رحمان549418

3ماجستيرخبات21214اربيلذكرازاد عثمان مصطقر549603

4ماجستيرخبات21214اربيلذكرعادل عكيد كاكل241201

5بكالوريوسخبات21214اربيلذكرصالح سام محمدصالح241212

6بكالوريوسخبات21214اربيلذكررائد شهاب محمدصالح149819

7بكالوريوسخبات21214اربيلذكربدرالدين علي طاهر549575

8بكالوريوسخبات21214اربيلذكرنريمان قهار عثمان241408

زاد رسول احمد240291 9بكالوريوسخبات21214اربيلذكرشير

ر241462 10بكالوريوسخبات21214اربيلذكرابراهيم عثمان حمدامير

ر241198 11بكالوريوسخبات21214اربيلذكرطلعت حسن حسير

12بكالوريوسخبات21214اربيلذكرشةيدا ابراهيم اسماعيل240674

13بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمهدي فيض هللا موس241134

14بكالوريوسخبات21214اربيلذكررفعت عبدهللا محمد241406

15بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمعاذ مجيد اسعد362811

16بكالوريوسخبات21214اربيلذكرنزار رمضان عزيز241143

الدين نوري241391 17بكالوريوسخبات21214اربيلذكرارسالن خير

18بكالوريوسخبات21214اربيلذكرارسالن احمد محمد241647

19بكالوريوسخبات21214اربيلذكراسكندر فارق حسن241685

ر241458 20بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعبدالستار عبدالقهار محمدامير

21بكالوريوسخبات21214اربيلذكرديدار عبدهللا رشيد362790

22بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمحمد يونس سليم362542

23بكالوريوسخبات21214اربيلذكرسنكر شكرى عوال549393

داود محمود240423 24بكالوريوسخبات21214اربيلذكراسعد بير

25بكالوريوسخبات21214اربيلذكرهوكر شيخ محمد اسماعيل362839

26بكالوريوسخبات21214اربيلذكردلشاد رشاد مشير241187

27بكالوريوسخبات21214اربيلذكربازيان كريم مالمصطقر486080



28بكالوريوسخبات21214اربيلذكروزير صابر عزيز240681

29بكالوريوسخبات21214اربيلذكراحمد محمود ولي240389

ر362832 30بكالوريوسخبات21214اربيلذكرسامان محمد امير

31بكالوريوسخبات21214اربيلذكركاروان حبيب عرب362774

ش عمر علي240677 32بكالوريوسخبات21214اربيلذكرهير

33بكالوريوسخبات21214اربيلذكرريكان غازي خضر362802

34بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعبدهللا فاخر ابراهيم241446

داود240743 35بكالوريوسخبات21214اربيلذكردلير نامق بير

36بكالوريوسخبات21214اربيلذكرشوان حسن عبدالرحمن240278

37بكالوريوسخبات21214اربيلذكرامير سعيد صالح241476

38بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعماد يوسف نجف157327

39بكالوريوسخبات21214اربيلذكرارام عبدالخالق خضر486075

40بكالوريوسخبات21214اربيلذكردلوفان وسمان حمد241258

41بكالوريوسخبات21214اربيلذكربارزان حسن عبدالرحمن241251

42بكالوريوسخبات21214اربيلذكرارام انيس فرحان549438

43بكالوريوسخبات21214اربيلذكربارزان زرار عبدالرحمن240353

44دبلومخبات21214اربيلذكربارزان علي برايم149763

45دبلومخبات21214اربيلذكرمحمد عبدالقادر حسن549372

46دبلومخبات21214اربيلذكرشاخوان حسن عبدالرحمن241129

ر549310 47دبلومخبات21214اربيلذكرشكرى محمدصالح شاهير

48دبلومخبات21214اربيلذكرايو بهرام ايو241243

49دبلومخبات21214اربيلذكرخليل ابراهيم خالد241171

50دبلومخبات21214اربيلذكرنجمالدين نوري جبار240659

51دبلومخبات21214اربيلذكررعد فتاح حكيم241159

52دبلومخبات21214اربيلذكرخليل حميد مامه241168

53دبلومخبات21214اربيلذكرسيامند كاكل وسو240699

54دبلومخبات21214اربيلذكرانيس فرحان محمود362558

55دبلومخبات21214اربيلذكرريباز معروف خضر240712

ر240716 56دبلومخبات21214اربيلذكرمروان قاسم حسير

57دبلومخبات21214اربيلذكرعزالدين بايزيد حسن241568

58دبلومخبات21214اربيلذكرخالد احمد مولود241441

59دبلومخبات21214اربيلذكرشباز علي صمد241479

60دبلومخبات21214اربيلذكررائد غازي خضر486061

61دبلومخبات21214اربيلذكرهفال جالل اسماعيل362756

62دبلومخبات21214اربيلذكرنوزاد غازي عزيز240693

63دبلومخبات21214اربيلذكرشدار محمد سليمان241206

64دبلومخبات21214اربيلذكربيستون طاهر صابر240666

65دبلومخبات21214اربيلذكرعبدالمناف شاكر محمود241399

66دبلومخبات21214اربيلذكرمريوان محمد حسن362551

67دبلومخبات21214اربيلذكراحمد رسول احمد549431

زاد رمضان عزيز241636 68دبلومخبات21214اربيلذكرشير

69دبلومخبات21214اربيلذكرنجاة محمد حميد362789

70دبلومخبات21214اربيلذكرزياد علي برايم241224

71دبلومخبات21214اربيلذكرشمال عمر خورشيد240702

72دبلومخبات21214اربيلذكرهزار عبيد عزيز241621

73دبلومخبات21214اربيلذكركريم بكر فقىاحمد558877



74دبلومخبات21214اربيلذكرجاسم محمد صالح241527

75دبلومخبات21214اربيلذكركمال احمد محمد240417

ر احمد362849 76دبلومخبات21214اربيلذكرعزيز حسير

77دبلومخبات21214اربيلذكرهيمن عزيز فرحان241151

78دبلومخبات21214اربيلذكركيوان كريم مجيد149832

79دبلومخبات21214اربيلذكرمحمد جالل اسماعيل362768

80دبلومخبات21214اربيلذكررضوان خورشيد مامة240723

81دبلومخبات21214اربيلذكراسماعيل مصطقر صالح362903

82دبلومخبات21214اربيلذكرسيامند محمد حسن362807

83دبلومخبات21214اربيلذكرابوبكر برهان خضر486018

84دبلومخبات21214اربيلذكرميديا برهان عثمان549443

85دبلومخبات21214اربيلذكرهفال شيخ محمد اسماعيل240729

و241701 خان بير 86دبلومخبات21214اربيلذكردرويش مير

87دبلومخبات21214اربيلذكرئاالن كاكل محمد240119

88إعداديةخبات21214اربيلذكرعزيز فرحان محمود241104

89إعداديةخبات21214اربيلذكرعبدالغفور خاليد رحمان362856

90إعداديةخبات21214اربيلذكرسوران قهار عثمان240689

ر362781 91إعداديةخبات21214اربيلذكرزياد محمد حسير

92إعداديةخبات21214اربيلذكراميد احمد محمد362894

93إعداديةخبات21214اربيلذكرهيمن بهرام قادر134942

94إعداديةخبات21214اربيلذكراحمد عثمان عوال240297

95إعداديةخبات21214اربيلذكراردالن احمد محمد241475

96إعداديةخبات21214اربيلذكرهزار احمد محمد240274

97إعداديةخبات21214اربيلذكردلشاد عيىس محمد241193

1ماجستيرخبات21214اربيلذكرغانم كريم محمد362270

2بكالوريوسخبات21214اربيلذكرهشيار محمد احمد549596

3بكالوريوسخبات21214اربيلذكرريباز فريق عبدهللا362431

4بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعمر عبدالقادر علي361647

5بكالوريوسخبات21214اربيلذكرنوزاد فتحي عمر157368

6بكالوريوسخبات21214اربيلذكركاروان عزيز قادر150121

ر154133 ر عبدهللا محمدامير 7بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمحمدامير

ر153717 8بكالوريوسخبات21214اربيلذكرايوب علي محمدامير

و غازي رسول240919 9بكالوريوسخبات21214اربيلذكركاسي 

10بكالوريوسخبات21214اربيلذكرنزار اسماعيل علي549379

11بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمحمد عمر ولي240598

12بكالوريوسخبات21214اربيلذكروليد علي احمد360955

13بكالوريوسخبات21214اربيلذكرزانا امير محمد150015

14بكالوريوسخبات21214اربيلذكردةريا سام مجيد240266

15بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعبدهللا عزيز قادر150114

16بكالوريوسخبات21214اربيلذكررعد عثمان عيىس486436

17بكالوريوسخبات21214اربيلذكرهارون رشيد قادر486432

18بكالوريوسخبات21214اربيلذكرسعدي مغديد رحمان241096

يف كريم241039 19بكالوريوسخبات21214اربيلذكرزريان شر

20بكالوريوسخبات21214اربيلذكربارزان عبدالرحيم عبدهللا240924

21بكالوريوسخبات21214اربيلذكردلكر عمر علي241018

22بكالوريوسخبات21214اربيلذكرهوكر جليل برا360948



ر مصطقر149948 23بكالوريوسخبات21214اربيلذكراوميد حسير

24بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمهند عارف اسماعيل240452

25بكالوريوسخبات21214اربيلذكراسماعيل ادريس سعدي361084

26بكالوريوسخبات21214اربيلذكرنيهاد خليل محمد149720

27بكالوريوسخبات21214اربيلذكرسالم قرطاس فارس240979

28بكالوريوسخبات21214اربيلذكرهيمن محمد كريم361684

29بكالوريوسخبات21214اربيلذكرسداد هادي حميد153999

30بكالوريوسخبات21214اربيلذكراحمد سامي ادم240550

31بكالوريوسخبات21214اربيلذكرريدار سيف الدين رفعت240240

32بكالوريوسخبات21214اربيلذكرشمال حازم خوادا241068

ائيل361576  جي 
33بكالوريوسخبات21214اربيلذكراحمد مصطقر

34بكالوريوسخبات21214اربيلذكرايوب علي حسن361671

35بكالوريوسخبات21214اربيلذكرقارمان نعمان عبدهللا157353

36بكالوريوسخبات21214اربيلذكربالل سوارة مجيد240559

37بكالوريوسخبات21214اربيلذكربشار شكرى عوال240514

38بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعلي بارزان علي149773

ر361909 ر محمدامير 39بكالوريوسخبات21214اربيلذكرارصاد شاهير

ر نوري240534 40بكالوريوسخبات21214اربيلذكرصالح امير

41بكالوريوسخبات21214اربيلذكرئاكام هاشم عبدالقادر149940

42بكالوريوسخبات21214اربيلذكرغريب اسماعيل صالح361327

43بكالوريوسخبات21214اربيلذكررقيب مصطقر عبدهللا361075

44بكالوريوسخبات21214اربيلذكرابراهيم رسول طاهر361584

45بكالوريوسخبات21214اربيلذكرسليمان اسماعيل رشيد150038

46بكالوريوسخبات21214اربيلذكرطاهر معروف حمدسعيد240640

وان نادر محمد361549 47بكالوريوسخبات21214اربيلذكرشير

48بكالوريوسخبات21214اربيلذكردلشاد روستم حسن241079

49بكالوريوسخبات21214اربيلذكراوميد كريم داود240561

ي مال سليم خان سعدو361319 50بكالوريوسخبات21214اربيلذكرن 

51بكالوريوسخبات21214اربيلذكررائد معاذ مجيد361284

52بكالوريوسخبات21214اربيلذكرهه فال بكر ابراهيم152373

53بكالوريوسخبات21214اربيلذكرديدار احمد رمضان157378

54بكالوريوسخبات21214اربيلذكريوسف حسن عبدالرحمن148848

55بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعماد قادر خضر361089

56بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمحمد صباح شاكر149973

57بكالوريوسخبات21214اربيلذكرسامو صالح بوزو362344

58بكالوريوسخبات21214اربيلذكرزياد دحام احمد150026

59بكالوريوسخبات21214اربيلذكرحامد صابير علي150000

60بكالوريوسخبات21214اربيلذكركاروان عبدالواحد هياس150219

61بكالوريوسخبات21214اربيلذكرامير محمد سليمان549599

62بكالوريوسخبات21214اربيلذكرجالل مجيد محمدرشاد361271

63بكالوريوسخبات21214اربيلذكرالوةكة فتح هللا بكر150152

64بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعبدالواحد محمد محمود362421

65بكالوريوسخبات21214اربيلذكرانس اسماعيل محمد240258

66بكالوريوسخبات21214اربيلذكرابراهيم محمد ابراهيم362870

67بكالوريوسخبات21214اربيلذكرسوران محمد اسماعيل240927

68بكالوريوسخبات21214اربيلذكرنهاد برندار عبدهللا549440



69بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعماد خشو اسماعيل486029

ي ناصح صالح361232
70بكالوريوسخبات21214اربيلذكردشب 

حاج تاجالدين549409 71بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعمران مير

ر549558 72بكالوريوسخبات21214اربيلذكرصالح محمد ياسير

73بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمقداد عبدهللا طه240523

زاد مولود240144 74بكالوريوسخبات21214اربيلذكربيستون شير

75بكالوريوسخبات21214اربيلذكرريوه ند ناصح سمايل361842

76بكالوريوسخبات21214اربيلذكرغازي يعقوب رشيد549411

ر صوفيخان240631 وان حسير 77بكالوريوسخبات21214اربيلذكرسير

ر240351 78بكالوريوسخبات21214اربيلذكرفرمان خضر حسير

79بكالوريوسخبات21214اربيلذكرنشوان زبير رشكة241046

80بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمحمد مهدي عثمان360987

الدين نوري240577 81بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمحمد خير

82بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعادل كبير خالد150160

83بكالوريوسخبات21214اربيلذكرنعمان صالح بوزو361339

84بكالوريوسخبات21214اربيلذكرماجد عبدالرحيم محمد362183

85بكالوريوسخبات21214اربيلذكرريبوار عبدالواحد هياس240587

86بكالوريوسخبات21214اربيلذكربزار جاسم روستم240509

87بكالوريوسخبات21214اربيلذكرتوانا احمد خضر360925

ي486106
 
88بكالوريوسخبات21214اربيلذكرغازي فخري باف

89بكالوريوسخبات21214اربيلذكررفعت اسعد محمد485755

90بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعمر صالح داود360894

91بكالوريوسخبات21214اربيلذكرشوان سلمان عبدالرحيم150137

92بكالوريوسخبات21214اربيلذكرشوان موس يوزو361095

93بكالوريوسخبات21214اربيلذكراسماعيل عارف اسماعيل240759

94بكالوريوسخبات21214اربيلذكرشتيب مغديد صالح240761

95بكالوريوسخبات21214اربيلذكرلقمان عثمان سليم240898

96بكالوريوسخبات21214اربيلذكرشهنك صباح كمال240518

97بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمحمد عبدالقادر علي154304

98بكالوريوسخبات21214اربيلذكرنشوان قويسن هياس362013

99بكالوريوسخبات21214اربيلذكرهمداد قادر محمود148729

100بكالوريوسخبات21214اربيلذكرريكان جليل احمد240367

ر محمد486439 101بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعمر ياسير

102بكالوريوسخبات21214اربيلذكررائد صديق كاويس361038

103بكالوريوسخبات21214اربيلذكرهشيار غازي احمد150145

104بكالوريوسخبات21214اربيلذكرزيد محمود عمر549553

105بكالوريوسخبات21214اربيلذكرزمند محسن خضر549536

106بكالوريوسخبات21214اربيلذكرديار محمدشاكر حسن150257

107بكالوريوسخبات21214اربيلذكراسماعيل ابراهيم عبدهللا148761

108بكالوريوسخبات21214اربيلذكركارزان جوهر سعيد157359

109بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعبدهللا عمر عبدهللا549579

110بكالوريوسخبات21214اربيلذكرريناز معروف خضر240573

111بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعبدهللا عزالدين عبدالقادر362330

112بكالوريوسخبات21214اربيلذكراحمد محمد صالح362308

113بكالوريوسخبات21214اربيلذكريوسف حسن عمر361918

114بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمصعب عثمان عيىس361313



115بكالوريوسخبات21214اربيلذكرزيد عصمان عبدالرحيم150223

116بكالوريوسخبات21214اربيلذكرسامان صباح شاكر149978

117بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعمران امير محمد362314

118بكالوريوسخبات21214اربيلذكرريناس جعفر رشكه149885

119بكالوريوسخبات21214اربيلذكرذانون سليم خان سعدو362336

120بكالوريوسخبات21214اربيلذكرسوارة خالد مصطقر361275

ر محمدطاهر157371 121بكالوريوسخبات21214اربيلذكركامل لزكير

122بكالوريوسخبات21214اربيلذكردوران نعمت مصطقر153958

123بكالوريوسخبات21214اربيلذكركاروان صباح شاكر157407

124بكالوريوسخبات21214اربيلذكرديار احمد رمضان153690

125بكالوريوسخبات21214اربيلذكربرهان لقمان حسن549404

126بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمالك خليل احمد361029

127بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمهابات ازيزخان اودل362264

128بكالوريوسخبات21214اربيلذكرمحمد كامران سمايل241086

129بكالوريوسخبات21214اربيلذكرثامر فاروق صالح362205

130بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعباس صفر محمد361408

131بكالوريوسخبات21214اربيلذكرعبدالكريم قاسم محمد549369

132دبلومخبات21214اربيلذكرخوشناو اسماعيل قادر149859

133دبلومخبات21214اربيلذكرنياز فريق عبدهللا361364

ر يابة240338 134دبلومخبات21214اربيلذكرزمان ياسير

135دبلومخبات21214اربيلذكرشبست دسكو مجيد361924

136دبلومخبات21214اربيلذكرفؤاد رمضان عزيز149695

137دبلومخبات21214اربيلذكرعمر حيدر عباس240554

138دبلومخبات21214اربيلذكرشيبر  غزعل شتيب361965

139دبلومخبات21214اربيلذكرزريان محسن خضر549576

140دبلومخبات21214اربيلذكرهوكر علي محمد240627

ر صفر محمد361296 141دبلومخبات21214اربيلذكرحسير

142دبلومخبات21214اربيلذكربشتيوان لطيف جبار150010

143دبلومخبات21214اربيلذكراحمد خليل رحمان241099

144دبلومخبات21214اربيلذكرفؤاد خليل علي362054

145دبلومخبات21214اربيلذكرديار ابوبكر عبدهللا361641

146دبلومخبات21214اربيلذكرمحمد سام محمدصالح157390

147دبلومخبات21214اربيلذكرغريب قادر خضر361822

148دبلومخبات21214اربيلذكردلزار حويز برا240469

149دبلومخبات21214اربيلذكرجعفر خالد حسن240221

150دبلومخبات21214اربيلذكراحمد شدار مناف149810

151دبلومخبات21214اربيلذكرعدنان عمر يوسف361370

ر نوري362157 152دبلومخبات21214اربيلذكرسعد امير

153دبلومخبات21214اربيلذكركاروان عبدي جانكير157386

154دبلومخبات21214اربيلذكرمحمد بالل ابراهيم361568

155دبلومخبات21214اربيلذكرزبير رمضان عبدهللا486064

156دبلومخبات21214اربيلذكرمعتصم سيامند خورشيد361898

157دبلومخبات21214اربيلذكرهوكر ايو شيخو558875

 محمود ولي549424
ر 158دبلومخبات21214اربيلذكرحسير

159دبلومخبات21214اربيلذكرهرمان مشير بايز549375

160دبلومخبات21214اربيلذكرمظفر فارق حسن240595



ر كاكل خليل240497 161دبلومخبات21214اربيلذكرسفير

162دبلومخبات21214اربيلذكراحمد غازي خضر149715

163دبلومخبات21214اربيلذكرريبوار محمد عمر240564

164دبلومخبات21214اربيلذكرعبدالرحمن خالد صالح361390

ر نوري240651 165دبلومخبات21214اربيلذكركارزان امير

166دبلومخبات21214اربيلذكردلوفان دلشاد اسعد149851

167دبلومخبات21214اربيلذكرشدار علي اسماعيل240928

168دبلومخبات21214اربيلذكرشور ستار جبار241025

169دبلومخبات21214اربيلذكرنورالدين فهرى عبدهللا361971

170دبلومخبات21214اربيلذكرهارون محمد علي149333

171دبلومخبات21214اربيلذكركارزان الوكة احمد362444

172دبلومخبات21214اربيلذكرزريان مظفر موس148875

173دبلومخبات21214اربيلذكرصديق صابر علي240592

174دبلومخبات21214اربيلذكرسعيد خضر محمد486086

ي كاويس361992 175دبلومخبات21214اربيلذكرريكان كانب 

176دبلومخبات21214اربيلذكربسام سفر انور240602

177دبلومخبات21214اربيلذكرهةفال سامان ستار362876

178دبلومخبات21214اربيلذكرسلمان محمد حميد149994

179دبلومخبات21214اربيلذكرمنير احمد طه240894

180دبلومخبات21214اربيلذكرادريس سعدالدين محمد549382

181دبلومخبات21214اربيلذكراحمد اسماعيل قادر240435

182دبلومخبات21214اربيلذكرشيفان محمد موس361635

183دبلومخبات21214اربيلذكرايمان عبدالرزاق صابر361056

184دبلومخبات21214اربيلذكرهيمن عبدهللا محمد240104

ر157335 185دبلومخبات21214اربيلذكرفرمان عبدهللا محمدامير

ر150201 186دبلومخبات21214اربيلذكرمحمد اسعد حمدامير

187دبلومخبات21214اربيلذكرهمزة مختار كريم خان149497

188دبلومخبات21214اربيلذكرنهرو ظاهر قادر240150

189دبلومخبات21214اربيلذكراحمد خليل احمد240609

190دبلومخبات21214اربيلذكررحيم قاسم مجيد241003

191دبلومخبات21214اربيلذكركاظم عباس محمد152313

192دبلومخبات21214اربيلذكركاروان محمد محمود240454

193دبلومخبات21214اربيلذكررائد جعفر رشكه150095

194دبلومخبات21214اربيلذكريوسف رسول طاهر361607

ر عزيز361050 195دبلومخبات21214اربيلذكرعبدالعزيز حسير

196دبلومخبات21214اربيلذكرريباز صالح تيلو486091

197دبلومخبات21214اربيلذكراحمد خليل احمد361019

198دبلومخبات21214اربيلذكركارزان كوردو حسن360921

199دبلومخبات21214اربيلذكرمحمد اسماعيل قادر149874

200دبلومخبات21214اربيلذكرشهد صباح كمال240845

201دبلومخبات21214اربيلذكرشيخان اسماعيل شيخ محمد362057

ر149736 202دبلومخبات21214اربيلذكرمحمد شهاب محمدامير

203دبلومخبات21214اربيلذكرايوب كاكل محمد360979

204دبلومخبات21214اربيلذكرسعد بايزيد حسن241082

205دبلومخبات21214اربيلذكرسليمان قاسم يوسف362070

206دبلومخبات21214اربيلذكركارزان صياد قرطاس361949



207دبلومخبات21214اربيلذكرنيجروان خليل ابراهيم361335

208دبلومخبات21214اربيلذكرزريان صباح شاكر157401

209دبلومخبات21214اربيلذكرزيرك سيامند كاكل362934

210دبلومخبات21214اربيلذكرمصطقر رزاق محمد485803

ائيل عمر محمود157420 211إعداديةخبات21214اربيلذكرجي 

212إعداديةخبات21214اربيلذكربروا خشو فاريق486051

213إعداديةخبات21214اربيلذكرديدار عباس اسماعيل157349

214إعداديةخبات21214اربيلذكرريناز غازي صديق485782

ر157339 215إعداديةخبات21214اربيلذكراسماعيل محمد ياسير

216إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد عبدهللا محمود152428

217إعداديةخبات21214اربيلذكررنجدر عبدالعزيز مولود361302

218إعداديةخبات21214اربيلذكراراس سالم اخضر362495

219إعداديةخبات21214اربيلذكررضوان صباح شاكر152174

220إعداديةخبات21214اربيلذكركوران احمد محمد149323

يف قادر157415 وان شر 221إعداديةخبات21214اربيلذكرنيجير

222إعداديةخبات21214اربيلذكررضوان عني  فتاح362317

ائيل361235  جي 
223إعداديةخبات21214اربيلذكرعمر مصطقر

224إعداديةخبات21214اربيلذكرزيدان سليمان عبدي149654

225إعداديةخبات21214اربيلذكردلدار عبدالسالم عبدالرحمن150672

226إعداديةخبات21214اربيلذكرشكوت جبار خاناودل362029

227إعداديةخبات21214اربيلذكرسعد عبدالمجيد هياس241960

228إعداديةخبات21214اربيلذكرسعد سعدي صالح549414

229إعداديةخبات21214اربيلذكربرهم قاسم عباس485552

ر240865 230إعداديةخبات21214اربيلذكربارزان خضر حسير

231إعداديةخبات21214اربيلذكرسوران احمد محمد486446

232إعداديةخبات21214اربيلذكرابراهيم عبدالفتاح علي149959

ر جالل خضر486036 233إعداديةخبات21214اربيلذكربلير

234إعداديةخبات21214اربيلذكرعبدهللا بشتيوان عثمان151451

زاد رسول240852 235إعداديةخبات21214اربيلذكرهه وراز شير

236إعداديةخبات21214اربيلذكرسامان خضر محمد149638

زاد عبدهللا152288 237إعداديةخبات21214اربيلذكرهابيل شير

ان150087 238إعداديةخبات21214اربيلذكرعبدالرحمن علي مير

ي240857 239إعداديةخبات21214اربيلذكربزار هاشم نب 

240إعداديةخبات21214اربيلذكرعبدالمالك غازي خضر362300

241إعداديةخبات21214اربيلذكرهاوكار محمد محمود152411

242إعداديةخبات21214اربيلذكرنهاد محمد سليم149543

243إعداديةخبات21214اربيلذكراسماعيل محمود عبدهللا485994

زاد محيالدين240806 244إعداديةخبات21214اربيلذكرسوران شير

245إعداديةخبات21214اربيلذكربروا ابراهيم عمر240864

ر رجب360993 246إعداديةخبات21214اربيلذكررجب ياسير

247إعداديةخبات21214اربيلذكرتاجالدين محمد احمد549467

ان150079 248إعداديةخبات21214اربيلذكرصالح علي مير

و362049 خان بير 249إعداديةخبات21214اربيلذكرعبدالمطلب مير

250إعداديةخبات21214اربيلذكرئاكو خشو اسماعيل240870

251إعداديةخبات21214اربيلذكروريا محمد علي149518

252إعداديةخبات21214اربيلذكريونس حسن عبدالرحمن152397



253إعداديةخبات21214اربيلذكرعصام رزكار محمد149897

254إعداديةخبات21214اربيلذكراميد يوسف علي486068

255إعداديةخبات21214اربيلذكرعبدهللا همداد عباس361894

256إعداديةخبات21214اربيلذكرشازاد طه احمد240825

257إعداديةخبات21214اربيلذكرعمار حامد محمد360959

258إعداديةخبات21214اربيلذكرشاه طه رجب360966

259إعداديةخبات21214اربيلذكرهندرين خالد حيدر153709

260إعداديةخبات21214اربيلذكرهةلويست سامان ستار361618

261إعداديةخبات21214اربيلذكراحمد صالح عبدالجبار149672

262إعداديةخبات21214اربيلذكرخليل احمد عبدهللا149687

263إعداديةخبات21214اربيلذكرديوال محمدسليم شمو149551

264إعداديةخبات21214اربيلذكرفارس حسن مصطقر240909

265إعداديةخبات21214اربيلذكرعبدالمالك محمد صابر361851

ي كاويس362023 266إعداديةخبات21214اربيلذكرتاجر كانب 

267إعداديةخبات21214اربيلذكرعني  زرار عني 485744

268إعداديةخبات21214اربيلذكروريا شهاب محمدصالح240127

269إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد يوسف شيخ محمد362538

270إعداديةخبات21214اربيلذكربشدار نجاة احمد361887

271إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد قانع كمال362477

ر بشتيوان عثمان149879 272إعداديةخبات21214اربيلذكربه هير

273إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد عامر بكر241844

274إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد صالح عبدالجبار149680

ر محمد549396 275إعداديةخبات21214اربيلذكروريا امير

276إعداديةخبات21214اربيلذكررضوان لقمان عثمان148952

277إعداديةخبات21214اربيلذكرعمر حتم شمس الدين148967

278إعداديةخبات21214اربيلذكرعيىس موس محمد149826

279إعداديةخبات21214اربيلذكرابراهيم احمد نادر240750

280إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد حازم خليل549307

281إعداديةخبات21214اربيلذكربه ريز بشتوان عثمان154149

ر احمد عثمان157409 282إعداديةخبات21214اربيلذكرسفير

283إعداديةخبات21214اربيلذكرعمر صالح الدين نوري240873

284إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد شاخوان جرجيس241861

وان يونس احمد240838 285إعداديةخبات21214اربيلذكرسير

286إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد صباح مصطقر240811

287إعداديةخبات21214اربيلذكرهرك جواد سمايل362033

288إعداديةخبات21214اربيلذكرايوب يوسف خضر361883

289إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد مشتاق طاهر153736

290إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد هاشم مجيد241873

291إعداديةخبات21214اربيلذكرصهيب خليل كريم486444

زاد مولود362199 292إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد شير

ر جاسم محمد240798 293إعداديةخبات21214اربيلذكرسه فير

294إعداديةخبات21214اربيلذكرجواد حسن مصطقر240913

295إعداديةخبات21214اربيلذكراحمد بالل ابراهيم558876

296إعداديةخبات21214اربيلذكرهريم اسكندر محمد549434

297إعداديةخبات21214اربيلذكرارام رزاق محمد241766

298إعداديةخبات21214اربيلذكرردوان ناصح سمايل362926



299إعداديةخبات21214اربيلذكرعمر شكر احمد361306

300إعداديةخبات21214اربيلذكرزريان محمد اومر362451

301إعداديةخبات21214اربيلذكرسيفان جاسم محمد240807

302إعداديةخبات21214اربيلذكررضوان جمال عثمان486115

303إعداديةخبات21214اربيلذكربختيار احمد نادر241747

ر عبدالكريم240984 ي شاهير
304إعداديةخبات21214اربيلذكراشق 

305إعداديةخبات21214اربيلذكركوركيس ايو بهرام240854

306إعداديةخبات21214اربيلذكرمحمد اسكندر خضر485710

307إعداديةخبات21214اربيلذكردلدار احمد رمضان149760

وان محمد خدر240532 308إعداديةخبات21214اربيلذكرشير

1ماجستيرخبات21214اربيلأنبىكلثوم خالد احمد241411

شيماء علي حسن241228
2بكالوريوسخبات21214اربيلأنبى

ين محمد قادر486047 3بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىشير

ر عصاف شهاب549390 4بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىدلفير

5بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىفيان جهاد فائق241534

يف241164 ى صابر شر 6بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىبشر

7بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىكازين محسن خضر362844

8بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىجميلة بابة جعفر360906

9بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىساجده خالد احمد241419

10بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىورديشان محمد ابراهيم241196

11بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىنوروز معروف خضر240705

12بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىروناك مصطقر خضر240746

13بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىبخشان صباح محيالدين241180

14دبلومخبات21214اربيلأنبىكالويز حسن سليمان241485

ية عمر سعيد241386 15دبلومخبات21214اربيلأنبىصي 

16دبلومخبات21214اربيلأنبىاديبة سيفاهلل احمد241545

17دبلومخبات21214اربيلأنبىريزان عبدهللا صالح241176

هويدة علي محمد240654
18دبلومخبات21214اربيلأنبى

يف362828 ة بهجت شر 19دبلومخبات21214اربيلأنبىنظير

ر محمد قادر241585 20دبلومخبات21214اربيلأنبىهيلير

21دبلومخبات21214اربيلأنبىئةزين بايزيد حسن241247

22دبلومخبات21214اربيلأنبىنياز ميكائيل حسن240364

23دبلومخبات21214اربيلأنبىدالل خليل عبدهللا240669

24دبلومخبات21214اربيلأنبىكزل يوسف جعفر241262

ين درويش اسماعيل485868 25دبلومخبات21214اربيلأنبىشير

26دبلومخبات21214اربيلأنبىسنور عبدالرزاق نادر362771

27دبلومخبات21214اربيلأنبىجنار رسول عمر241146

28دبلومخبات21214اربيلأنبىنيشتمان خضر عرب486073

زيان علي عثمان360898
29دبلومخبات21214اربيلأنبى

30دبلومخبات21214اربيلأنبىهدى جبار محمد240202

31إعداديةخبات21214اربيلأنبىافراح صالح ابراهيم362863

ر اسماعيل240733 32إعداديةخبات21214اربيلأنبىبفرين حسير

ر عثمان عبدالرحمن362621 33إعداديةخبات21214اربيلأنبىنرمير

ر يونس الياس362913 34إعداديةخبات21214اربيلأنبىافير

35إعداديةخبات21214اربيلأنبىبخشان حميد حمد549428

1بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىهاجره فرهاد عبدالرحمن149967



يارة بارزان علي149778
2بكالوريوسخبات21214اربيلأنبى

3بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىهفرين مهدي عبدهللا486024

ر محمد150241 ر ياسير 4بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىكولجير

5بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىكازين فيصل نوري150127

ر قرطاس فارس149952 6بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىنرمير

7بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىسلطانة حسن قادر240621

8بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىنوال احمد طه240906

9بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىئاشنا كاظم قرطاس361110

10بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىزهرة حسن عبدهللا149928

ر طه241091 11بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىدنيا ياسير

ي عمار صفر362280
12بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىاشب 

13بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىشادية برهان خضر362291

شيماء رشاد علي362042
14بكالوريوسخبات21214اربيلأنبى

يف240986 15بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىبفرين مناف محمدشر

16بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىخالدة خالد يونس361952

ا خليل ابراهيم361356 ر 17بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىهير

18بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىنادية غازي عزيز361534

19بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىهازة ضاهير قادر241028

سوزان علي حسن240584
20بكالوريوسخبات21214اربيلأنبى

21بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىفيان هاشم مجيد150255

22بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىديالن محمد عزيز240607

ين صالح ذياب163108 23بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىشير

24بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىديالن احمد نادر240951

25بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىبه هرين بشتيوان عثمان153987

26بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىايالف ادهم اكرم240493

ي عدنان149797
27بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىجرا عونر

28بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىزومية جعفر قادر549386

ر لطيف جميل149987 29بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىدلفير

30بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىكانياو عبيد محمد150056

31بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىدنيا كريم احمد362353

32بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىدلما صالح داود360885

33بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىروبار جليل برا362231

34بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىشنو يوسف علي150270

ر محمد485820 35بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىشونم تحسير

سميه شوان علي362286
36بكالوريوسخبات21214اربيلأنبى

ي240614 وداد هاشم نب 
37بكالوريوسخبات21214اربيلأنبى

38بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىمدينة محمد سليمان240835

39بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىئاالن دحام احمد149528

40بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىمهاباد سليم خان سعدو240933

41بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىمليكة قاسم محمد549365

42بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىريزان شكري عوال240921

43بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىجيل حسن مصطقر241054

44بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىريتاف محمد ابراهيم241121

45بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىصفاء جبار محمد240206

سارةخاتون عبدالرحمن علي148909
46بكالوريوسخبات21214اربيلأنبى

ر حمةرشيد154082 47بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىسازان ياسير



48بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىزليخة حميد عبدهللا486032

49بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىاويزان محسن محمد240442

50بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىكازين ماهر تاج الدين361659

51بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىفيان هادى طاهر152252

52بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىدالل بكر مصطقر361997

53بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىناجحه مختار كريم خان149506

54بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىشوة كلحي حسن240358

55بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىجوان رسول عمر152446

56بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىمراز عكيد كاكل240472

ر240971 57بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىناسك صالح حسير

58بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىهدى عامر بكر362223

59بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىتريسكة شكرى عوال240636

ى محمد احمد549593 60بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىبشر

61بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىجنار زرار محمود361102

62بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىبزين مصطقر محمد361063

63بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىئاره زو اكرم محمد241020

64بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىفاطمة رمضان عزيز362347

65بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىالفاو اركان هادى361115

ر مهدي محمدعرب360915 66بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىخملير

67بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىاوات كاكل حسن240941

68بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىسيتاف محمد ابراهيم240964

69بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىئاواز محمد اومر362467

70بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىاشاء كريم مال486423

ر طاهير محمود157383 مير 71بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىشر

ر كريم احمد362361 72بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىدلفير

ر361680 73بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىنشين طاهر حمدامير

ليل كركو ولي240478
74بكالوريوسخبات21214اربيلأنبى

75بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىرويدة اسعد محمد485767

76بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىسندس احمد محمد240993

77بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىثورة حسن عبدهللا240482

78بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىدنيا عبدالرحمن احمد240375

يوان سعدهللا فيض هللا362129 79بكالوريوسخبات21214اربيلأنبىبير

80دبلومخبات21214اربيلأنبىكلثوم كاكل حسن240945

ر جعفر رشكة362091 81دبلومخبات21214اربيلأنبىنازنير

يفان جوهر سلو149752 82دبلومخبات21214اربيلأنبىبير

ر الياس361015 83دبلومخبات21214اربيلأنبىنوروز ياسير

84دبلومخبات21214اربيلأنبىزلفان مغديد مجيد362007

85دبلومخبات21214اربيلأنبىوفاء اسعد تاجالدين240975

86دبلومخبات21214اربيلأنبىدليلة بدرخان صالح150212

ر ازاد محمد240754 87دبلومخبات21214اربيلأنبىافير

88دبلومخبات21214اربيلأنبىشيماء صباح قرطاس240756

ر الياس361383 كز ياسير 89دبلومخبات21214اربيلأنبىنير

ر عبدالكبير صابر240528 90دبلومخبات21214اربيلأنبىافير

ر361856 ه عباس محمدامير 91دبلومخبات21214اربيلأنبىسمير

و عامر بكر241076 92دبلومخبات21214اربيلأنبىهير

93دبلومخبات21214اربيلأنبىدلكةش عكيد كاكل240475



ر عثمان عبدالرحمن361981 مير 94دبلومخبات21214اربيلأنبىشر

95دبلومخبات21214اربيلأنبىصفا شاكر يونس361653

به ناز علي احمد362214
96دبلومخبات21214اربيلأنبى

كافيه نورالدين ولي362190
97دبلومخبات21214اربيلأنبى

98دبلومخبات21214اربيلأنبىدلباك نادر تاجالدين362137

99دبلومخبات21214اربيلأنبىرويدة برهان موس240325

100دبلومخبات21214اربيلأنبىفاطمة مصطقر محمد361070

ر محمد ابراهيم240960 101دبلومخبات21214اربيلأنبىوارفير

102دبلومخبات21214اربيلأنبىبةيمان كردو انور486005

103دبلومخبات21214اربيلأنبىايمان انس عبدالرحمن149659

ر صديق عبدال153969 104دبلومخبات21214اربيلأنبىدلفير

105دبلومخبات21214اربيلأنبىفيان محمود حمد486127

106دبلومخبات21214اربيلأنبىنيشتمان اسعد تاجالدين241107

107دبلومخبات21214اربيلأنبىشيماء معروف رسول361626

108دبلومخبات21214اربيلأنبىشيالن احمد نادر240167

و361375 109دبلومخبات21214اربيلأنبىاوات سليم مير

110دبلومخبات21214اربيلأنبىبدرية محسن خليل240968

ر150234 111دبلومخبات21214اربيلأنبىشوه نارص حسير

112دبلومخبات21214اربيلأنبىنه وروز كاكل حسن240939

113دبلومخبات21214اربيلأنبىكوثر عزيز فرحان240432

114دبلومخبات21214اربيلأنبىسلىم حسن عبدالرحمن150065

ر رسول طاهر361598 115دبلومخبات21214اربيلأنبىدلفير

116دبلومخبات21214اربيلأنبىعائيشة فهىمي احمد485541

117دبلومخبات21214اربيلأنبىسوزان كريم مجيد149844

118دبلومخبات21214اربيلأنبىاسماء رمضان اسماعيل558878

مهاباد ولي عمر150074
119دبلومخبات21214اربيلأنبى

120دبلومخبات21214اربيلأنبىنهلة معاذ مجيد361249

121دبلومخبات21214اربيلأنبىاالن رسول عمر157427

122دبلومخبات21214اربيلأنبىبيمان محمد حسن149702

123دبلومخبات21214اربيلأنبىبيكان الوك محي الدين240931

124دبلومخبات21214اربيلأنبىسه وزه عبدهللا علي157315

125دبلومخبات21214اربيلأنبىمروة بدرخان عبدهللا486139

126دبلومخبات21214اربيلأنبىريان طارق بكر150248

127دبلومخبات21214اربيلأنبىدلباك ظاهر قادر240147

128دبلومخبات21214اربيلأنبىشيماء زيرو رسول241064

داود240878 129دبلومخبات21214اربيلأنبىشوناز نامق بير

130دبلومخبات21214اربيلأنبىسكاال ابابكر محمد150107

131دبلومخبات21214اربيلأنبىكلستان محمود محمد240430

132دبلومخبات21214اربيلأنبىهيام هاشم عبدهللا360874

133دبلومخبات21214اربيلأنبىاوات بختيار عمر153083

الدين نوري549371 134دبلومخبات21214اربيلأنبىفاطمة خير

135دبلومخبات21214اربيلأنبىليل احمد عزيز361933

ر240544 136دبلومخبات21214اربيلأنبىشيالن شيخمحمد حسير

ر حمةرشيد240177 137دبلومخبات21214اربيلأنبىفاطمة ياسير

138دبلومخبات21214اربيلأنبىشيالن حميد احمد241669

امل علي صالح361288
139دبلومخبات21214اربيلأنبى



140دبلومخبات21214اربيلأنبىاواز محمد سليمان240490

141دبلومخبات21214اربيلأنبىخاكة خزعل شتيب361957

142دبلومخبات21214اربيلأنبىشيالن محمد عبدالقادر549450

143دبلومخبات21214اربيلأنبىهوزان كاكل حسن549300

144دبلومخبات21214اربيلأنبىعائشة محسن محمد240445

145دبلومخبات21214اربيلأنبىبةهار غازي عزيز241007

146دبلومخبات21214اربيلأنبىروناك عثمان عبدالرحمن361043

147دبلومخبات21214اربيلأنبىمنال احمد طه240902

148دبلومخبات21214اربيلأنبىامل رؤوف صالح485845

149دبلومخبات21214اربيلأنبىهيام ازيزخان اودل362256

150دبلومخبات21214اربيلأنبىشيماء كريم مال486426

151دبلومخبات21214اربيلأنبىامنة اسماعيل محمد153679

152دبلومخبات21214اربيلأنبىئارةزوو عكيد كاكل360910

153دبلومخبات21214اربيلأنبىدنيا يابة جعفر362163

154دبلومخبات21214اربيلأنبىافان نادر محمد361544

155دبلومخبات21214اربيلأنبىساجدة اسعد تاجالدين240504

156دبلومخبات21214اربيلأنبىئاويزان سيدمجيد خضر486039

و150050 157دبلومخبات21214اربيلأنبىسازان حسن مير

كز غازي عزيز361349 158دبلومخبات21214اربيلأنبىنير

ار مراد عزو362106 ر 159دبلومخبات21214اربيلأنبىبير

160دبلومخبات21214اربيلأنبىدةريا جمال جبار361555

161دبلومخبات21214اربيلأنبىمريمة كريم خان علو149793

زا149483 162إعداديةخبات21214اربيلأنبىسحر خالد مير

163إعداديةخبات21214اربيلأنبىهناء حسن عبدالغفار240860

ي362523
 
164إعداديةخبات21214اربيلأنبىمامز فخري باف

165إعداديةخبات21214اربيلأنبىشهالء اسكندر خضر485715

ي كةرد يوسف ابراهيم362096 ن 
166إعداديةخبات21214اربيلأنبى

167إعداديةخبات21214اربيلأنبىدةرون كريم سليم149535

168إعداديةخبات21214اربيلأنبىهيالن حارس سعدو549452

169إعداديةخبات21214اربيلأنبىفاطمة محمد عزيز240380

ائيل360982  جي 
170إعداديةخبات21214اربيلأنبىبيان مصطقر

171إعداديةخبات21214اربيلأنبىجيهان احمد محمد149313

172إعداديةخبات21214اربيلأنبىزوان زيرو رسول149789

يف149745 173إعداديةخبات21214اربيلأنبىايمان كامران شر

174إعداديةخبات21214اربيلأنبىشيماء كريم خان علو148780

175إعداديةخبات21214اربيلأنبىكازيوه فرهاد رسول240848

176إعداديةخبات21214اربيلأنبىبنةوش حكمت هشام149304

177إعداديةخبات21214اربيلأنبىرةوان برهان سليمان549602

وخان صباح مصطقر240883 178إعداديةخبات21214اربيلأنبىهير

179إعداديةخبات21214اربيلأنبىره هيل دياري مجيد153723

180إعداديةخبات21214اربيلأنبىبه يمان نادر محمد558880

181إعداديةخبات21214اربيلأنبىشاديه صابر طه149296

182إعداديةخبات21214اربيلأنبىريزين محمد عمر240955

183إعداديةخبات21214اربيلأنبىروزان شوكت هيبر241898

184إعداديةخبات21214اربيلأنبىسهيله عبدهللا علي241947

185إعداديةخبات21214اربيلأنبىخيال اسعد تاج الدين240760



186إعداديةخبات21214اربيلأنبىنورا عبدالرحمن عثمان240124

ر عثمان150280 187إعداديةخبات21214اربيلأنبىنارين امير

188إعداديةخبات21214اربيلأنبىزينةر كامران سمايل149870

189إعداديةخبات21214اربيلأنبىامل مصطقر محمد361403

ر عبدهللا362886 190إعداديةخبات21214اربيلأنبىايمان تحسير

ر محمد362880 191إعداديةخبات21214اربيلأنبىبيخال تحسير

192إعداديةخبات21214اربيلأنبىسمية حسن قادر241822

193إعداديةخبات21214اربيلأنبىكةنارى وسمان حمد241936

ي كامران سمايل149864
194إعداديةخبات21214اربيلأنبىدةشبر

195إعداديةخبات21214اربيلأنبىبريخان دلشاد هياس152231

196إعداديةخبات21214اربيلأنبىتريفة احمد شكري549266

197إعداديةخبات21214اربيلأنبىسامية سعيد صديق240310

198إعداديةخبات21214اربيلأنبىشاهده جعفر رشكه152269

199إعداديةخبات21214اربيلأنبىمريمه ازيزخان اودل360999

200إعداديةخبات21214اربيلأنبىئاال سيفالدين محمد149432

ر148805 201إعداديةخبات21214اربيلأنبىحنان عمر حمدامير

202إعداديةخبات21214اربيلأنبىنشتيمان كردو انور485645

203إعداديةخبات21214اربيلأنبىسهال سيفالدين محمد149420

204إعداديةخبات21214اربيلأنبىصومال صباح قرطاس240843

205إعداديةخبات21214اربيلأنبىسمية شدار خالد241886

206إعداديةخبات21214اربيلأنبىهندستان عجيل خضر153701

207إعداديةخبات21214اربيلأنبىره وين دياري مجيد157395

208إعداديةخبات21214اربيلأنبىنازدار جعفر رشكه241953

209إعداديةخبات21214اربيلأنبىفاطمة اسماعيل شيخ محمد362533

ائيل362324  جي 
210إعداديةخبات21214اربيلأنبىايمان مصطقر

211إعداديةخبات21214اربيلأنبىامينة سالم اخضر362508

212إعداديةخبات21214اربيلأنبىكوالن احمد محمد149301

213إعداديةخبات21214اربيلأنبىايهان طارق بكر362076

214إعداديةخبات21214اربيلأنبىمريم عبدالقادر عبدالرجمن240885

و362461 215إعداديةخبات21214اربيلأنبىخبات سليم مير

216إعداديةخبات21214اربيلأنبىايمان نعمان عبدهللا549399

217إعداديةخبات21214اربيلأنبىشيماء هاشم احمد240890

وز مغديد مجيد142202 218إعداديةخبات21214اربيلأنبىبير

ر486042 219دبلومخبات21214اربيلأنبىمحبوبة محمد حمدامير

220دبلومخبات21214اربيلأنبىكافية نوري جبار153977

ية مصطقر صالح362440 221إعداديةخبات21214اربيلأنبىصي 

1دبلوم عاليقوشتبة21215اربيلذكرمحمد طاهر حمد138718

وان محمد درويش232163 2بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرشير

3بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرمشير ابراهيم رحمان138713

4بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرعبداالمير ويىسي عبدهللا139143

5بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرقادر علي قادر366753

6بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرنامق غفور اسود366771

7بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرسالم احمد حسن231967

8بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرعبدالخالق رمضان حسن138602

ي شكرى فارس366789
9بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرعبدالغبر

ر139145 10بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرزرار عبدالكريم امير



11بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكربريار اسعد صابر366840

12بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرعمر كريم عزيز486945

13بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرقادر عبدالمناف حمد138536

يف محمد138498 14بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرشكر شر

15بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرطه سمايل طه138483

16بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرشوان همزه عبدهللا139350

17بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرسوران عبدهللا مصطقر551072

18بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرفرياد محمد فرحان138617

19بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرغدير جادين محمدسعيد138526

20بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكررنجدر محمد احمد232015

21بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرقدير جادين محمدسعيد138460

22بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكركرمانج هاوار عمر138494

23بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرشوان سليمان علي138936

24بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرمنير جادين محمدسعيد138510

25بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكراردالن جوهر اسماعيل140126

26بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرعماد رمضان حسن139154

ر138830 27بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرقاسم حسن حسير

28بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكراسو وسمان الوة366829

29بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرفرمان جواد محمد140073

30بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكركوران عبدالكريم عبدهللا366676

ش رشيد عبدالرحمن138655 31بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهير

32بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكراسماعيل محمد علي138734

ر احمد اسماعيل366510 33بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرسفير

34بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكراردوان مرعان شهدان138904

داود232021 ي زينل بير
35بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكردشب 

36بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرشاكر احمد مصطقر138520

37بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرخالد بايز نوري138556

38بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرريناس بايز نوري138548

39بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكردلوفان رزكار حمد138554

40بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكركاروان جواد محمد138668

41بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكربختيار سليمان عبدالمناف232156

42بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهه لكورد بهرام احمد366467

43دبلومقوشتبة21215اربيلذكراحمد كريم ابراهيم140139

يف232164 44دبلومقوشتبة21215اربيلذكرقاسم حسن شر

45دبلومقوشتبة21215اربيلذكرستار خضر قادر138518

46دبلومقوشتبة21215اربيلذكرنجم الدين رمزي سعيد551085

47دبلومقوشتبة21215اربيلذكرشدار كريم مغديد231930

ر حمد232012 48دبلومقوشتبة21215اربيلذكرعبدهللا حمدامير

49دبلومقوشتبة21215اربيلذكراسو محسن محمد138907

50دبلومقوشتبة21215اربيلذكرغازي عاصي عباس138608

51دبلومقوشتبة21215اربيلذكرعبدالرزاق عبدالرحمان عبدهللا138573

52دبلومقوشتبة21215اربيلذكرفهد اسعد فارس139448

53دبلومقوشتبة21215اربيلذكرنوزاد صباح رحمان140068

54دبلومقوشتبة21215اربيلذكررزكار خورشيد سليم232042

55دبلومقوشتبة21215اربيلذكرديدوان رضا احمد366446

56دبلومقوشتبة21215اربيلذكرشدار محمد علي138721



57دبلومقوشتبة21215اربيلذكرروزكار عثمان علي231949

58دبلومقوشتبة21215اربيلذكرمحمد حسن اسعد138580

59دبلومقوشتبة21215اربيلذكركوفند اسعد صابر366849

 علي366625
ر وان ياسير 60دبلومقوشتبة21215اربيلذكرنوشير

61دبلومقوشتبة21215اربيلذكرجتو علي عبدالرحمن232002

62دبلومقوشتبة21215اربيلذكرحيدر رشيد صالح138637

63دبلومقوشتبة21215اربيلذكرشهد محمد عبدالكريم231922

ر138725 64دبلومقوشتبة21215اربيلذكرديار ازاد حمدامير

65دبلومقوشتبة21215اربيلذكررشوان عزيز حمدعل366555

ر138455 66دبلومقوشتبة21215اربيلذكرمحسن حسن حسير

67دبلومقوشتبة21215اربيلذكركارزان رمضان علي138703

68دبلومقوشتبة21215اربيلذكراكو وسمان الوة231150

69دبلومقوشتبة21215اربيلذكرهونر ايوب علي140124

70دبلومقوشتبة21215اربيلذكربكر قادر كريم140110

يف140066 71إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرارسالن عمر شر

72إعداديةقوشتبة21215اربيلذكراحمد رحمان قادر138867

ي487254
ر
73إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرجمال اودل كراف

داود139423 74إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرهيوا خشو بير

ر138702 ر حسير 75إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرارشد شاهير

ش جعفر سمايل231868 76إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرهير

1ماجستيرقوشتبة21215اربيلذكرعبدالمطلب عبدهللا محمد366479

2بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرريكان علي رحمان367072

3بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرشوان ستار علي231964

ر عبدهللا551057 4بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرعبدهللا حمدامير

يف231975 5بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهريم محمد شر

داود138450 6بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهزار خشو بير

7بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرره نجده ر رشاد حسن486923

8بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكربيشوا صالح حمةعل366926

9بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكراسو محمد عبدهللا486998

10بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهندرين كمال جبار551118

11بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرفريدون هادي عبدالكريم366969

12بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرمحمد اسماعيل حمد366321

13بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرمحمد سعدون علي139109

14بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهاوري علي حسن232087

و ازاد عبدهللا366434 15بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكربيشر

16بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرروزكار مغديد عثمان551101

17بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرمظفر دلير خضر366666

ر صباح عمر366335 18بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرسفير

19بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكررقيب ابراهيم رحمان232179

20بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرخالد علي عبدهللا232108

21بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكراكو ابراهيم علي487288

22بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرصفوان نوزاد عمر231877

23بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكركاروان سعدي رسول551061

24بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكركاروان كريم عزيز366740

25بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكررشوان صابر احمد551107

26بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهندرين ديوال سليم139254



27بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكركريم محمد حسن366328

28بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرمحمد لقمان نوري138487

داود232060 29بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكركةيوان زينل بير

30بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرزيروان قايد شاكر487229

31بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرره وه ند محمد علي366496

32بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرقاسم عزتخان سعيد487244

33بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرامانج ابراهيم عبدهللا231991

34بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهاورى نعمان علي138351

35بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهاوكار نافع رحمان138961

36بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهريم مشير عزيز551075

37بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهردى هوشنك رحمان138538

ر139509 38بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرامانج نجاة محمدامير

39بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرعبدهللا خطاب احمد231996

40بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكررابةر هاوار عمر366856

41بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرساكار اسعد صابر138899

ر عمر رحمان139598 42بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرسفير

43بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرروند محمد عثمان139178

44بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكركوشت عبدهللا عبدالكريم138648

45بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهردي عبدهللا محمد139113

46بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكركوران اسود يوسف138560

47بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكريوسف زياد عبدهللا231910

48بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرراويز جنكي عزيز366538

49بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرحامد مناف فارس231954

50بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكركنار فارس محمود366470

51بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكربوتان شاكر صابر367068

52بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرئامانج صباح محمد367014

داود138614 53بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهيمداد خشو بير

54بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكررنجدر خضر قادر232175

55بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرعثمان زرار حمد366797

56بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكريوسف عبدهللا احمد367009

57بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكررزوان جواد عبدالقادر139127

ر محمد231944 58بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرغفور حمدامير

59بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرريباز مقداد مولود231931

60بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهادي عل محمود140129

61دبلومقوشتبة21215اربيلذكرمحمد عبدهللا احمد227691

62دبلومقوشتبة21215اربيلذكرهاوكار عبدالرحمن محمود232098

63دبلومقوشتبة21215اربيلذكراياد ايوب ظاهر367082

64دبلومقوشتبة21215اربيلذكرناظم عزتخان سعيد139083

65دبلومقوشتبة21215اربيلذكرمختار كمال خالد227763

66دبلومقوشتبة21215اربيلذكرئاسو صابر محمد366951

67دبلومقوشتبة21215اربيلذكرزيره ك خالد فرحان366523

ر عزيز366358 68دبلومقوشتبة21215اربيلذكررزكار تحسير

69دبلومقوشتبة21215اربيلذكرعلي كريم عزيز366672

70دبلومقوشتبة21215اربيلذكرمحمد نوزاد صادق560401

71دبلومقوشتبة21215اربيلذكرهه فال سه ركه وت ولي367041

72دبلومقوشتبة21215اربيلذكرمهدي هادى محمد367050



73دبلومقوشتبة21215اربيلذكرسامار احمد عثمان487269

74دبلومقوشتبة21215اربيلذكرواحد جبار عبدالقادر231912

75دبلومقوشتبة21215اربيلذكرئاالن حسن طاهر366419

ام عمر محمد551098 ر 76دبلومقوشتبة21215اربيلذكرنير

77دبلومقوشتبة21215اربيلذكراسود عبدهللا احمد366997

78دبلومقوشتبة21215اربيلذكراحمد محمد عبدهللا551080

79دبلومقوشتبة21215اربيلذكرسفر عبدهللا محمد227465

80دبلومقوشتبة21215اربيلذكرئاريان رسول ابراهيم366977

81دبلومقوشتبة21215اربيلذكرهةلكورد عبدالجبار حسن551066

82دبلومقوشتبة21215اربيلذكرمحمود اسماعيل حمد366310

83إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرابراهيم محمد صابر486912

84إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرهونر جواد محمد139183

85إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرمحمد كاظم عباس486731

86إعداديةقوشتبة21215اربيلذكراوارة كمال جبار138645

87إعداديةقوشتبة21215اربيلذكراسماعيل كريم عزيز367054

88إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرمحمد هلمت حسيب231175

ر رقيب عبدالرحمن139497 89إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرحسير

90إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرمحمد عبدالباسط رحمان138595

91إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرريبند محمد سلمان138915

92إعداديةقوشتبة21215اربيلذكربوتان غالب حمزه138611

93إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرهوشيار ستار حسن138534

ر139007 94إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرفؤاد احمد حمدامير

ي138345 از نجاة صي  95إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرشير

96إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرروزين فوزي جهانكير486867

97إعداديةقوشتبة21215اربيلذكركارمند طارق رفيق367005

98إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرحيدر غياس عل227212

ر366640 ر حسير 99إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرماجد شاهير

100إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرعماد فرهاد عبدهللا551078

101إعداديةقوشتبة21215اربيلذكراسماعيل خالد فرحان232028

102إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرعبدهللا محمد رحمان138787

103إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرديار همزة عبدهللا139463

104إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرحمرين همزة عبدهللا486864

105إعداديةقوشتبة21215اربيلذكردلوفان نورالدين محمود366623

ر139754 ر حسير 106إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرعبدهللا شاهير

107إعداديةقوشتبة21215اربيلذكردلسوز نوري عزيز140128

108إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرابراهيم اسماعيل حمد551174

109إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرصدرالدين بدرالدين علي138943

110إعداديةقوشتبة21215اربيلذكركارزان كريم عزيز367035

111إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرديدار عبدهللا حمةصادق232103

ر حمه صالح139263 112إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرابراهيم حسير

113إعداديةقوشتبة21215اربيلذكراحمد محمد مولود138457

114إعداديةقوشتبة21215اربيلذكراكو اسود محمد138446

115إعداديةقوشتبة21215اربيلذكردلير نورالدين محمود138469

116إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرره وه ز كامران محمد231914

117إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرزريان شحد الوة139602

118إعداديةقوشتبة21215اربيلذكراركان كريم صالح366415



119إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرمحمد عبدالقهار عبدهللا140105

120إعداديةقوشتبة21215اربيلذكراسامة محمدسعيد جادين138856

ر138621 121إعداديةقوشتبة21215اربيلذكردانيال كريم حمدامير

122إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرسعيد علي سعيد551166

123إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرهاوكار محمد عبدهللا227430

124إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرسيف الدين صباح يابا138742

ر232052 125إعداديةقوشتبة21215اربيلذكربهزاد جمال ياسير

126إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرعبدالقادر عزيز خضر138887

127إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرجالل جةنكي حسن227326

128إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرريدار شحد الوة139630

129إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرحسن رقيب عبدالرحمن139490

130إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرشاالو ابوزيد سليمان138727

131إعداديةقوشتبة21215اربيلذكراسماعيل محمد مولود140086

132إعداديةقوشتبة21215اربيلذكربوتان رقيب محمود487268

ر139120 ر حسير ر تحسير 133إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرحسير

134إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرنواز محمد علي140094

135إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرطالب نوزاد عمر227614

136إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرهلكورد فيصل ظاهر138879

137إعداديةقوشتبة21215اربيلذكراحمد زرار سعيد139501

ر139561 138إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرهندرين نجاة محمدامير

487249
ر
139إعداديةقوشتبة21215اربيلذكركمال اودل كراف

140إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرمحمد اسماعيل قادر139291

141إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرنشاة نجاة حسن366645

142إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرعلي كاظم عباس366581

143إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرسهىم صبحي فريق232005

144إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرحسن محمود صالح551164

145إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرمحمد بشتيوان مصطقر366458

146إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرعبدهللا شوكت شوشو138821

147إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرعبدالكريم قاسم خضر138540

148إعداديةقوشتبة21215اربيلذكررةهيل حسن عمر138528

داود139456 ا خشو بير ر 149إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرهير

150إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرابراهيم قاسم خضر138531

151إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرهلويست جواد حميد367061

152إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرهةزار صدرالدين جعفر140095

153إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرمحمد ول حميد227544

154إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرمحمد معروف مجيد138629

ر شينو138634 155بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرويىسي محمدامير

156بكالوريوسقوشتبة21215اربيلذكرهاشم عزت خان سعيد138380

ر138711 157إعداديةقوشتبة21215اربيلذكراسود محمد حمدامير

158إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرارخوان كريم صالح366569

159إعداديةقوشتبة21215اربيلذكرعبدهللا رسول رحمان138463

ة نادر كريم366662 1بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىامير

ر140133 2بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىريزين عبدهللا حمدامير

3بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهيدي فرهاد يوسف140132

4بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسازكار رؤوف عثمان232053

ر227876 5بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىساوين محمد حسير



6بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبيخال احمد صالح231215

يف140127 7بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىجنار عمر شر

8بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسةوزه لقمان نوري139552

9بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىنيكار جليل اسماعيل139042

10بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبه ناز عبدالكريم اسماعيل138736

11بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهازة محمد سليمان138582

12بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىديمن بايز نوري138551

13بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىكة شاوة ابراهيم سليمان232180

14بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىالجان مال اغا366782

15بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبيمان محمد قاسم231887

16بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىزيله صباح صابر232067

داود232026 17بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبيخال زينل بير

18بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبنار بايز نوري138486

19بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىئاراز اسماعيل حمد366353

20دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىجميلة ابوبكر احمد366344

21دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىريزنة صباح سعيد232160

22دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىدلخواز عوال حمد551096

23دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىطالعة نوري عزيز138627

24دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىميالف شمس الدين عزيز366725

ر احمد مغديد138575 25دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىئه فير

26دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىسه ركول صديق حسن138707

27دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىجرو ابراهيم محي الدين231881

28إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىكافية رمضان حسن366389

29إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىسوزان اكرم كريم138700

30إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشيالن جعفر سمايل231188

ر551111 ر ياسير 31إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىكازين ياسير

ا ازاد عبدهللا366760 ر 1بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهير

ر ناظم جاسم366940 2بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىافير

3بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىشيالن خوادة عبدهللا486875

4بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىريزنة صباح محمد366557

جومان علي كريم138740
5بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبى

ة حسن صادق231889 6بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسمير

7بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهاوين محمدصالح حامد487222

ر551063 8بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىزليخا احمد حسير

9بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىديالن لقمان نوري138475

10بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىدرون كاظم عباس486886

11بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسوما فؤاد احمد138492

12بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسازكار قادر احمد232048

13بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسوالف صالح محمد366823

14بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبهار عبدهللا يوسف138638

15بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهاوناز نجاة عبدالعزيز139752

16بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبهار قمي  اكي 366340

ر138546 ر حسير 17بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىشيفاء شاهير

ر232039 18بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىجوان مامند حسير

وان بكر138636 19بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسمية سير

شنو ابراهيم علي487278
20بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبى



21بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىريواس جواد عبدالقادر366563

22بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىفهيمة صالح محمود231969

23بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىكوفان نوزاد نعمان366594

ر محمد صالح366551 24بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىغمكير

جرو رشيد علي139093
25بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبى

26بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىريناز جواد عبدالقادر366485

نهلة عبدالرزاق علي231115
27بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبى

28بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبيام يوسف اسماعيل138709

زاكاو سعدي علي486881
29بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبى

30بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىجينان حامد جميل367044

حمدية حيدر علي138544
31بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبى

32بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىزيان محمد عمر227394

از هلمت حسيب232131 33بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىشير

ر231209 34بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسوزان مامند حسير

نوروز نجاة علي139523
35بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبى

36بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىمدينه عبدالجبار حسن487225

ة ناظم عثمان138738 37بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىامير

38بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىشنو هلمت حسيب232065

زالة رشيد علي140141
39بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبى

نوال ايوب علي138623
40بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبى

41بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىفاطمة يوسف اسماعيل138731

42بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىفاريان رسول ابراهيم367024

43بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىمامز لقمان نوري138465

44بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىئاالن جبار مولود138578

45بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىايناس ناظم جاسم366965

46بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىنبات جعفر سعيد139047

47بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبنار عبدالصمد عبدهللا366585

ر اسعد فارس366602 48بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىياسمير

اويزان علي رحمان367088
49بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبى

50بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىنادية اسود يوسف366535

51بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىئاشنا جالل محمد366801

52بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىخانم عبدهللا يوسف138592

53بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىاواز جواد عبدالقادر366514

54بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىايمان نعمت محمد551162

55بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىاهنك طارق رفيق366546

56بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسنور وسمان الوة232077

داود232033 و زينل بير 57بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهير

58بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسهيل سمايل طه232136

59بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىفرميسك جبار عبدالقادر551103

60بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهازة رؤوف عثمان232171

ر138467 61بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىحنان حسن حسير

62بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىروخسار حيدر جبار106788

63بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىاريان لقمان عثمان139337

64بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهورين عبدالباسط رحمان138598

65بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىميديا زياد عبدهللا231921

ر خالد فرحان232024 66بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهيفير



67بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىنارين جادين محمدسعيد138507

68بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبيالن فاخر عبيد367026

69بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىتريفة مامون اومر140106

70بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىتافكة قهار عمر366631

71بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبةناز بكر قادر138649

72بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسماء يونس عثمان366314

73بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىبناز خورشيد حبيب366398

74بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىنهاية محمود سليمان138587

75بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىكنار اصغر حامد551070

76بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهاوناز جواد عبدالقادر366373

ي يوسف138643
77بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىازين عونر

78بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسيفان فرحان حمد551122

79بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىشه يدا نورمحمد عبدالرحمن231998

80بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىسوزان قادر عبدهللا366452

81بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىتابان صباح باسر366867

ر جواد محمد139174 82بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهيلير

83بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىايفان شاكر تفو138564

ر عبدالرزاق جالل366962 84بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهيلير

ي فارس366542
 
85بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىليل باف

ر هوشنك رحمان139021 86بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهيلير

87بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهناء سمايل طه487239

88بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىتريسكة عبدالستار محمد366490

89بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىتامان لقمان محمد366519

90بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىروشنا ناظم عثمان138723

ر عبدهللا محمد138610 91بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىافير

92بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىريان عبدالقهار احمد139256

ر231902 93بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىمزدة محمد حمدامير

94بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىنادية عبدالقهار سعيد551053

95بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىجوانه محمد حسن366305

96بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىكونا رشيد عبدالرحمن139258

97بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىشيالن لقمان نوري138481

98بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىشهناز محمد حسن138524

99بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىهاللة هوشنك رحمان138969

100بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىثريا نورالدين محمود138503

ي يوسف138589
ر عونر 101بكالوريوسقوشتبة21215اربيلأنبىافير

102دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىبفراو قمي  اكي 366363

103دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىوساد احمد صابر366935

شه ونم باوه ولي139087
104دبلومقوشتبة21215اربيلأنبى

ر حسن366300 105دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىتورين تحسير

106دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىبيخال احمد كريم138570

 ستار علي231941
ر مير 107دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىشر

108دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىبدايت بحرى شيمت138910

ر232123 109دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىشاناز نجاة حمدامير

110دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىدالل دلشاد توفيق366694

ان نوزاد نعمان366650 111دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىسير

112دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىروند اسماعيل حمد366953



113دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىخاريجة نوري عزيز231939

سيي  علي ميكائيل231906
114دبلومقوشتبة21215اربيلأنبى

115دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىهندستان سفر طاهر366406

116دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىري  هام مريوان محمد232117

117دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىناهدة عبدالواحد محمد487236

118دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىاوات معصوم حسن487224

119دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىساريز احمد صابر367030

120دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىايفان صباح عبيد138562

121دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىشيماء كريم صالح139096

122دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىديوان صباح عبيد138642

123دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىريزين اسماعيل قادر487271

124دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىشانة كريم صالح138917

125دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىباران اسعد فارس366653

126دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىروزان عبدهللا حسن366991

127دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىزيتون عمر محمد366816

128دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىايهان عبدهللا حسن366983

129دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىافان محمد رحمان138505

130دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىجيابان اراز عبدهللا366767

131دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىخديجه محمد عبدالحكيم487280

132دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىجيمن طه مسيحا139233

133دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىشهلة عزيز حمدعل139329

134دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىاشنا عزيز عبدالحكيم487273

135دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىكشاو عبدالقهار جبار366748

ر138489 136دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىامنة نجمالدين ياسير

روزان احمد علي366862
137دبلومقوشتبة21215اربيلأنبى

ر حسن366947 138دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىجومان تحسير

139دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىداليا مقداد عبيد231020

ر حسن486899 ر حسير 140دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىفهير

داود366812 141دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىريان حيدر بير

142دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىزيان بايز نوري138472

143دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىعدله فؤاد حبيب366505

144دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىبةريشان غفور اسماعيل231061

زاد عبدهللا232119 145دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىشيالن شير

146دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىبرزين محمد صادق487263

147دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىخابور عمر محمد366440

ي366575 148دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىافان ابراهيم صي 

149دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىديالن لقمان طاهر367093

ر231963 ر حسير 150دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىشلير شاهير

ي علي551116 151دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىبناف نب 

152دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىئاكار جبار مولود138362

153دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىوداد ايوب ظاهر366833

154دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىزيان يوسف عزيز138891

155دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىهةزين محمدصالح حامد487232

ر139751 ر حسير 156دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىروشن شاهير

157دبلومقوشتبة21215اربيلأنبىسوزان صباح عمر366958

158إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىفاطمة بايز نوري138567



159إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىريان وسمان الوة227113

ر138600 ر حسير 160إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىزيان تحسير

161إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىريان محسن حسن139481

162إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىخه وله نجاة حسن139027

ر139195 163إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىريناس نجاة حمدامير

164إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىنوروز نوري عزيز139168

165إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىصوميه معصوم حسن487250

166إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىسمية جمال اودل487266

از عبدهللا محمد139138 167إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشير

168إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشوه خوادة عبدهللا366777

169إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىبيكرد خالد مجيد138784

داود551181 170إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىميفان حيدر بير

ر231892 171إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىرندك نجمالدين ياسير

172إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىجنار بايز نوري138561

173إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىئاال امير نامق551158

174إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىديالن عبدهللا محمد مصطقر138605

175إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىهيفاء هوشنك رحمان138930

176إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىبه هرين اسماعيل امام139315

كولستان فاخر علي139273
177إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبى

ر227568 178إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىخوناو مخلص ياسير

تركية فاخر علي139286
179إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبى

180إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىديمه ن جعفر جبار231957

181إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشيماء شهاب احمد231918

سه روين بدرالدين علي139623
182إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبى

ر138925 183إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشونم امجد حمدامير

184إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىسارا جبار مولود138791

185إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشوخان صباح عمر486754

شارا رشيد علي138632
186إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبى

ي كةرد عمر عبدهللا551176 ن 
187إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبى

188إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىسيما صبحي فريق232018

189إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىايمان قيس شيخعبدهللا138694

190إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىرائدة وليد صالح366472

191إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىخديجة خطاب احمد231901

ة جمال اودل487260 192إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىسمير

193إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشادية اسود يوسف139633

194إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىعائشه خطاب احمد227840

195إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشوبو جالل رشيد138996

196إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىسورخان مغديد عثمان551167

197إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىسويلة عبدهللا عزيز139159

198إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىاورفا شاكر شوشو486770

199إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشه يدا نافع رحمن138406

200إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشيمال غالب حمزه367078

201إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىره وا صالح صباح139012

202إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىندوة فهىمي صالح486765

ف139141 203إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشاب زياد شر

204إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشاناز عبدهللا محمد139369



205إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىتارا ساالر جبار139210

206إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىاال معروف احمد232080

207إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىنهايت عبدهللا محمد139125

208إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىدنيا شوكت شوشو138804

209إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىسمية جبار مولود139477

و قادر صالح139541 210إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىهير

211إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىئاشنا ناظم عثمان139053

داود139470 212إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىايمان خشو بير

 علي366500
ر 213إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشيما ياسير

214إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشونم جالل رشيد139034

215إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىرويدة عبدالقهار احمد139300

216إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىكانياو كامران محمد367019

ي139250 217إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىئاليان نجاة صي 

218إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىامينة ازاد عمر230999

219إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىدونيا عبدالكريم محمد139580

220إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىزاكاو عبدهللا محمد231040

221إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىهدى محمد عمر231873

222إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشكوفة هاشم احمد231989

ي366384 فرميسك انور نب 
223إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبى

از انور رحمان138434 224إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشير

شوين ستار علي227713
225إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبى

226إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىسمية يوسف اسماعيل139066

ر نشوان محمد139637 227إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىدلفير

228إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىشوبو جوهر حسن486927

229إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىمدينة ابابكر عثمان227129

ر رحمان138479 230إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىريان حسير

ر139642 231إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىئاوات فتاح حسير

232إعداديةقوشتبة21215اربيلأنبىصافية زياد عبدهللا227792

1دكتوراهبنصالوة21216اربيلذكردلشاد جليل اسماعيل364677

2دكتوراهبنصالوة21216اربيلذكرهيمن عزيز برايم136559

ر صابر550956 3ماجستيربنصالوة21216اربيلذكرمنصور ياسير

4دبلوم عاليبنصالوة21216اربيلذكرفرهاد ستار جبار136602

ر232569 5بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرعلي كريم امير

ر136589 6بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرئارام عبدالكريم محمدامير

7بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرعثمان علي محمود136555

8بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرريزين احمد مصطقر136291

وت232608 9بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرسليمان قادر بير

10بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرريباز كريم عبدهللا136760

11بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرصالح اسماعيل مراد136616

12بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرابراهيم عزيز محمد136663

ي حمد136573 13بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرعبدالرحمن حاج 

14بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكررزكار رشيد عبدالقادر136593

15بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرهيمن عزيز قادر364628

16بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرمهدي ابراهيم رسول232674

17بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرساالر كمال مدير487898

18بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرجاسم كريم قادر487918



19بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرصباح اسماعيل مراد136612

ر رسول عبيد136595 20بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرني 

زاد محمد عبدالرحمن136629 21بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرشير

22بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرلقمان رسول مصطقر136636

زاد رشيد محمد136641 23بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرشير

24بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرقيض حمةيوسف حمة136802

25بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرزوان نجم الدين كريم136761

26بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرعلي محمود حسن136701

27بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكربرزان محمد عاص364518

28بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرحلىمي عزيز يونس136755

29بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكراحمد ابراهيم احمد232545

30بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرمريوان عبدهللا حيدر136754

31بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرمحمد جبار خورشيد136549

32بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرسامان ابراهيم محمد136621

ر حمد خضر136618 33بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرحسير

34بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكريوسف عارف معروف136781

35بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرعلي اسماعيل احمد232662

36بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرهمداد زرار رسول136703

ي136331 37بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكربارزان غازى كانب 

38بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرشاخةوان فؤاد ابراهيم232488

ر136656 39بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكررقيب عثمان حسير

40بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكربيستون محسن عاصي364773

41بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكردانا برهان محمد487926

42بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكراسماعيل احمد محمد232507

43بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرقاسم كريم قادر487921

44بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرابراهيم فؤاد ابراهيم232535

45بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكركاروان علي قادر364407

46بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرغفور صبور ستار550923

47بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرهةفال اسعد حمد136774

وان كريم اسماعيل550933 48بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرشير

49بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرعلي رسول بابكر550968

50بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكركؤران عثمان احمد136766

51بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرهيمن فاتح عمر136658

52بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرايوب جمال محمد550938

ر232748 53بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرروزكار عثمان حسير

54بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرئارام روستم محي الدين136662

55دبلومبنصالوة21216اربيلذكراكرم رشيد كريم232612

ر136757 56دبلومبنصالوة21216اربيلذكررسول احمد امير

57دبلومبنصالوة21216اربيلذكرالوند صباح صالح136168

يف487919 زاد سليم حمهشر 58دبلومبنصالوة21216اربيلذكرشير

59دبلومبنصالوة21216اربيلذكرعبدالجليل ابراهيم صالح136565

60دبلومبنصالوة21216اربيلذكرهمداد حمد اومر487903

 علي136679
ر 61دبلومبنصالوة21216اربيلذكرعمر امير

62دبلومبنصالوة21216اربيلذكرخشو عثمان كوخة علي136632

ي364397 63دبلومبنصالوة21216اربيلذكرصباح احمد نب 

64دبلومبنصالوة21216اربيلذكرنورالدين محمد عبدالحميد364358



65دبلومبنصالوة21216اربيلذكرزيلوان عمر معروف136653

66دبلومبنصالوة21216اربيلذكرعدنان عزالدين محمد136758

67دبلومبنصالوة21216اربيلذكرمحمد قادر اودل136283

68دبلومبنصالوة21216اربيلذكرناوشاد حسن شيخة232693

69دبلومبنصالوة21216اربيلذكرغازي مجيد سليمان233233

70دبلومبنصالوة21216اربيلذكرعلي محمد علي كمال136867

71دبلومبنصالوة21216اربيلذكرمحمد سمايل علي136626

يف364720 72دبلومبنصالوة21216اربيلذكرمحمد ابراهيم حمةشر

73دبلومبنصالوة21216اربيلذكرمامون عبدهللا رسول233250

74دبلومبنصالوة21216اربيلذكركارزان رشيد مولود232510

75دبلومبنصالوة21216اربيلذكرنضالدين انور عبدهللا136821

ر136709 76دبلومبنصالوة21216اربيلذكرجوهر انور حسير

ش صديق نوري232581 77دبلومبنصالوة21216اربيلذكرهير

78دبلومبنصالوة21216اربيلذكراراس رمضان علي136666

79دبلومبنصالوة21216اربيلذكرادريس قادر عبدهللا233177

80دبلومبنصالوة21216اربيلذكررنجدر مصطقر احمد232659

81دبلومبنصالوة21216اربيلذكردلير يوسف غفور136768

82دبلومبنصالوة21216اربيلذكرهه وكار حميد احمد136759

ر رضا136697 83دبلومبنصالوة21216اربيلذكراحمد ياسير

84دبلومبنصالوة21216اربيلذكرئاسو محمد قادر136794

ر بايز136172 85إعداديةبنصالوة21216اربيلذكررزكار حمدامير

86إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرعبدالباسط قاسم ولي136688

87إعداديةبنصالوة21216اربيلذكركاروان صابر مصطقر136328

88إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرعمر عبدهللا حمد136705

89إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرصالح محمدزياد محمدمصطقر136611

ر حيدر حسن136346 90إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرياسير

91إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرمحمد رشيد حمةعلي142348

92إعداديةبنصالوة21216اربيلذكراوميد محمد علي كمال136714

93إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرهةلو اسماعيل فتاح136608

94إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرلقمان عبدهللا رسول232434

95إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرنارص اسماعيل احمد136810

96إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرمريوان هاوار ابراهيم364730

97إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرعبدهللا احمد حميد136558

1بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرزوان بختيار عزيز364375

2بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرامانج رمضان علي136645

3بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرهةفال حسن شيخة232696

4بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرمحمد علي سليمان550008

ر364441 ر سعيد حسير 5بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرحسير

6بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرمحمد مجيد عمر232602

بال232502 7بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرشهنك محمد بير

ي136873 8بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرريباز قهار حاج 

9بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكراحمد قهرمان مصطقر364512

ر232686 10بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرهيمن رشاد حسير

11بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرنهرو حمة صالح حمد364352

12بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرنياز قادر حمد550985

و محمد سمايل136627 13بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكركاسي 



14بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرمحمد حاتم حمةجان550943

15بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكردياكو ازاد عبدالقادر364735

16بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكربيجان حمد ابراهيم136264

17بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرجيكر معروف خضر364726

18بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرسيداد حمةصالح احمد550979

19بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرهريم دلشاد قادر136600

20بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكررابر بكر عبدهللا364234

21بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرمحمد عدنان محمد364217

22بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرهاورى خبات عزالدين487859

23بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرهاوري قادر احمد364878

ر وهاب عبدالسالم550193 24بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرياسير

25بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرعبدالرحمن نادر كريم136672

ر عباس عمر136713 26بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرغمكير

27بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرمحمد مغديد فتاح233409

28بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكربةختيار احمد نادر364485

ر486152 29بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرنه واز صالح محمدامير

30بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرسه ركه وت موس ابراهيم136596

31بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرئاراس صديق مام شيخ232681

32بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرشبست هدايت عبدهللا364802

33بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرخطاب عمر خضر136691

34بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرشيفان لقمان عزالدين136734

35بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرشهنك محمد ابراهيم364265

36بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرعباس رسول بابكر550962

37بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرزانا كريم ابراهيم364386

هللا عبدهللا364636 38بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرشاباز خير

39بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرابراهيم قادر احمد364529

40بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرراسب  محسن عبدهللا364739

41بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكراديب رقيب جهانكير364823

42بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرئامانج احمد جالل232562

43بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرداستان فرهاد ابراهيم232670

44بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكركوران قهرمان رفيق136251

ي اسماعيل136686 45دبلومبنصالوة21216اربيلذكرئاراس حاج 

46دبلومبنصالوة21216اربيلذكرمحمد كامران انور136546

47دبلومبنصالوة21216اربيلذكراحمد شامل عبدهللا364335

48دبلومبنصالوة21216اربيلذكراراس محمد علي كمال487820

ي محمدعلي136719 49دبلومبنصالوة21216اربيلذكرزيتون كانب 

50دبلومبنصالوة21216اربيلذكركوران عل محمد رحيم232474

51دبلومبنصالوة21216اربيلذكركارزين كاوة كريم364205

52دبلومبنصالوة21216اربيلذكرشيفان ابراهيم محمد232493

53دبلومبنصالوة21216اربيلذكرريبوار شعبان محمد233364

54دبلومبنصالوة21216اربيلذكرهيدى عبدهللا محمد550976

55دبلومبنصالوة21216اربيلذكرهلكوت نوري برغش136164

ر136778 56دبلومبنصالوة21216اربيلذكررائد عثمان حسير

57دبلومبنصالوة21216اربيلذكرهلمت عثمان عمر136799

58دبلومبنصالوة21216اربيلذكرزريان محسن حسن136773

59دبلومبنصالوة21216اربيلذكرمادح جمال محمد550206



60دبلومبنصالوة21216اربيلذكرجوهر حاتم حمةجان550186

61دبلومبنصالوة21216اربيلذكروليد خالد احمد364547

62دبلومبنصالوة21216اربيلذكرازاد وهاب عبدالسالم550944

ر136605 63دبلومبنصالوة21216اربيلذكربشتيوان صباح حسير

ر136222 64دبلومبنصالوة21216اربيلذكرحسن محمد حسير

65دبلومبنصالوة21216اربيلذكرماكوك قهرمان رفيق136783

66دبلومبنصالوة21216اربيلذكريوسف حيدر سليمان136860

67دبلومبنصالوة21216اربيلذكرارام اسماعيل محمود136568

68دبلومبنصالوة21216اربيلذكرمحمد عثمان مظفر550964

69دبلومبنصالوة21216اربيلذكرهيوا عبدالقادر محمد232586

70دبلومبنصالوة21216اربيلذكرجاالك محمد عمر550949

71دبلومبنصالوة21216اربيلذكرنريمان علي محمد رحيم232461

ر خضر136868 72دبلومبنصالوة21216اربيلذكراسماعيل ياسير

73دبلومبنصالوة21216اربيلذكركارزان بايز كابرا364870

ر محمود550965 74دبلومبنصالوة21216اربيلذكرهيمن تحسير

75دبلومبنصالوة21216اربيلذكرسوران قهرمان رفيق136133

76دبلومبنصالوة21216اربيلذكرادهم جليل فتاح364810

77دبلومبنصالوة21216اربيلذكرسيوان عدنان محمد550025

78دبلومبنصالوة21216اربيلذكرريباز سامي قادر550926

79دبلومبنصالوة21216اربيلذكرريباز شهاب حميد136805

80دبلومبنصالوة21216اربيلذكراسماعيل حسن شيخة232557

ر شكور سيدة364662 81دبلومبنصالوة21216اربيلذكرشاهير

82إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرمحمد عمر حسن136711

83إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرمحمد زيوار قادر136347

84إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرمحمد غالب محمود233060

ر136157 85إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرعبدهللا عمر امير

86إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرته نيا مخلص عزيز136352

87إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرمحمد حميد اسماعيل136724

88إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرعبدالمجيد فؤاد ابراهيم232994

89إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرزانيار كامران احمد136670

90إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرهيوا لقمان محىالدين136303

 فاتح علي136865
ر 91إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرريبير

92إعداديةبنصالوة21216اربيلذكردلدار سعدي عوال136779

93إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرماهر عبدالحميد اسماعيل364361

94إعداديةبنصالوة21216اربيلذكردانيار كامران احمد136675

95إعداديةبنصالوة21216اربيلذكراحمد كامران انور136874

96إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرسالم عارف معروف233098

97إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرشود مجيد عمر136800

98إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرخدر مغديد خضر136361

99إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرمامز عزيز عبدالرحمن550981

100إعداديةبنصالوة21216اربيلذكراردالن فاخر عمر550950

101إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرسيوان شوت حمه سعيد233116

102إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرهاوده نك فرهاد ابراهيم232677

103إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرجوامير حاتم حمةجان550181

بال233123 104إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرعبدالعزيز محمد بير

105إعداديةبنصالوة21216اربيلذكركوالن بالل رضا136358



ةو رسول بكر364258 106إعداديةبنصالوة21216اربيلذكربيشر

107إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرعبدهللا سعدي عوال371623

108إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرئاري حاتم حمه جان550196

ر جمال عثمان136351 109إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرحسير

110إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرزردشت مشير طاهر136554

111إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرديار سالم مصطقر487831

112إعداديةبنصالوة21216اربيلذكررضا فرحان حمدعلي364792

113إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرراست لقمان عزالدين136174

114إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرشكوت ابراهيم احمد550113

115إعداديةبنصالوة21216اربيلذكريحبر فؤاد كاظم136317

116إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرعمر عزيز عبدالرحمن550971

ر486155 117إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرنيار صالح محمدامير

118إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرعمر يوسف كمال232665

119إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرسامان سعيد محمد550931

120إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرشدار شكر عزاوي136728

121إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرمصطقر محمد فاروق136335

122إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرئامانج اسماعيل محمود136723

123إعداديةبنصالوة21216اربيلذكردياري حاتم حمةجان550203

124بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكركوشت محمد علي364390

125بكالوريوسبنصالوة21216اربيلذكرنوزاد فؤاد رشيد136753

126إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرمحمد محمود حسن550170

127إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرساالر جتو عزيز136818

128إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرهيوا مصطقر قادر550094

ر خضر عبدالعزيز136807 129إعداديةبنصالوة21216اربيلذكرياسير

1ماجستيربنصالوة21216اربيلأنبىشيماء روستم خورشيد550988

2بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشاديه قادر محمود136808

ر حمد364828 3بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشلير حمدامير

4بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىناسكة صباح طاهر136790

5بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىالئقه شفيق صابر550935

6بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىئازار رحمان بكر136738

7بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىايران محمود حسن136765

ة احمد محمد136789 8بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىسمير

9بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىتريفة خضر عزيز136360

ي خليل136566
 
10بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىكوردستان عبدالباف

11بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشهناز مصطقر رسول136793

12بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىدةرون ابوبكر مصطقر487911

ه حمه خان عبدالرحمان232653 13بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىامير

14بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىفوزية جمال محمد364669

15بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىروباك يونس حسن232533

16بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىرقيه طه احمد487871

17بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىكواللة غفور احمد232690

18بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىورده عزيز حمة صالح136694

ه كريم ابراهيم136620 19بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىسمير

20بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىكويستان مقصود عزيز233155

21بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشاناز طه احمد487876

22دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىروناك غفور اسماعيل232708



ى ظاهر قادر136419 23دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىبشر

24دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىده رون جاسم محمد136684

25دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىالنه عبدالخالق محمد136547

26دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىاواز حسن طه136770

27دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىداناز عادل مولود136129

28دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىدلخواز عزيز قادر364507

29دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىروزكار باباطاهر صالح364788

30دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىخرمان عمر معروف487915

31دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىبنار عمر حمد136726

ر364244 ر حسير 32دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىجاوه روان حمدامير

33دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىنوال رشيد مولود232717

34إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىبخشان رسول محمود136560

35إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىسارا اسماعيل سعيد136161

36إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىنازدار محمود حسن136402

37إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىدلنيا قادر كريم487810

38إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىبيمان محمد احمد136863

1دبلوم عاليبنصالوة21216اربيلأنبىعائشه محمود حسن136698

2بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىروناك رمضان محمود136585

3بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىاال ساالر احمد136803

4بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىكفاية محمد سمايل487887

5بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشيالن ابراهيم طه364421

6بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىجيهان محمد صالح232466

ر عبو232648 7بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىبروين حسير

8بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىبيالن انور ابراهيم136862

9بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىالية زياد رسول364859

10بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىبيالف فارس مرشد364312

11بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىالفان بكر عثمان233014

ر136775 12بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىبةيام عمر امير

دريان جوهر علي550977
13بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبى

14بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشوبو صالح اسماعيل136648

15بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىهةوار جميل عبدهللا136776

16بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىروشنا يوسف عارف136721

17بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىكزال عزيز حمةصالح136693

بال232548 18بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىئارةزو محمد بير

19بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىبيكرد ايوب عزيز136562

20بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىهاوزين خليل حمةصالح364213

21بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىاوات حيدر ابوبكر487906

22بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىروزكار محمد ابراهيم364837

ي حمدعلي136569 ين كانب  شير
23بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبى

24بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىسمية خضر عزيز364369

25بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىارزو احمد محمد136393

26بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىامينة حسن ابراهيم232628

27بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىدلكش سعدي عوال136750

28بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشلير فؤاد ابراهيم487864

29بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشنو احمد حمد232597

ديارى فاضل علي550969
30بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبى



31بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشوين اسماعيل محمد136667

32بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىكوثر فائق حمةي232470

بناز رمضان علي136787
33بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبى

34بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىساكار ابراهيم محمد136780

دلباك جوهر علي550975
35بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبى

ر حمد364412 از حمدامير 36بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشير

37بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىئه زين فريدون عزيز136349

ر136551 38بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىجرا فيصل محمدامير

39بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىسه يران قادر احمد364865

40بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىنشتمان محمد صالح232574

41بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىخديجة عزيز يونس136586

42بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىتارا لقمان محىالدين232540

فريشتة فرحان حمدعلي364846
43بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبى

ر عبدالسالم عادل364325 44بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىافير

45بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشادان طه احمد487868

46بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىخالت خبات عزالدين364276

47بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشيماء خليل حمه صالح364270

48بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىزين محمد قادر136587

49بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىكوثر اسكندر فتاح232591

50بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىسيوه كريم ابراهيم364256

51بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىتازان صالح فرج550117

ر136624 ر عثمان حمدامير 52بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىنخشير

53بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىجرو فرهاد ابراهيم364348

54بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىدلخواز قادر كريم364225

ر136582 55بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشيالن لقمان حمدامير

ر اسعد233091 56بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىجميلة حسير

57بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىبه سوز اسماعيل محمود550947

ساكار علي عبدالرحمن136813
58بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبى

59بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىساكار انور حميد136689

60بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىشوين مجيد عمر136858

61بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىجوان عمر اسماعيل136597

62بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىمهاباد بكر عبدهللا364797

63بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىتانيا زياد رسول364853

ي مجيد عمر364500
64بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىئاشب 

65بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىسكاال عمر حسن487815

66بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىسارية خضر عزيز364764

67بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىخديجة عمر اسماعيل232637

68بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىهةوار دلشاد قادر136584

ف عبدهللا550953 69بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىنيكار اشر

70دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىديمةن حسن ابراهيم232631

71دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىكويان جمال خليل487857

72دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىهاوزين قادر معروف136570

ر خدر232620 73دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىشيالن ياسير

74دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىزيالن نامق اومر136644

روبار علي عبدالرحمن136762
75دبلومبنصالوة21216اربيلأنبى

ر خضر136871 ر ياسير 76دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىهيلير



77دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىزريان قادر اودل136296

78دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىشور هدايت عبدهللا364524

79دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىشوبو صباح صالح136767

ر232513 80دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىساكار صابر حسير

81دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىنهلة عبدهللا محمد136772

ر شوان سمكو136744 82دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىدلفير

83دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىاريفان هجران محمد550924

و خبات عزالدين487889 84دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىهير

85دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىجرو برهان جبار136749

86دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىتارا خالد وسمان550954

87دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىناسكة داود رسول364695

88دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىهانا نامق محمد364746

89دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىعطية احمد حمد136643

90دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىجيا عزالدين صدرالدين233198

بال232553 91دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىكوالن محمد بير

ر136809 92دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىئافان جعفر محمدامير

93دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىنيشتمان عيدان صالح233395

94دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىجراخان ابراهيم احمد364684

موكريان محمد علي136747
95دبلومبنصالوة21216اربيلأنبى

96دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىفاطمة موس عيىس136736

97دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىباخان محمد عبدالقادر136339

ر عزيز عبدالرحمن136785 98دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىهيفير

ي احمد550928 سازكار كانب 
99دبلومبنصالوة21216اربيلأنبى

100دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىارزو برزان كاكةدين550066

101دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىايمان عثمان عمر136795

ين احمد حمد232644 102دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىشير

103دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىمريم عمر محمد550941

ر عارف معروف136741 104دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىنرمير

ر خدر364607 105دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىشةونم ياسير

106دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىهيشو خدر عبدهللا364654

زا حبيب136630 107دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىهدية مير

ر364536 108دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىبيكرد فارس حمدامير

109دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىبةيام شمد عثمان136651

ر اسماعيل364888 110دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىهيدى ياسير

111دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىزيله محمد طه136763

112دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىئاالن اسكندر طاهر364646

ان امجد احمد550937 113دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىجير

ر عبدالرزاق اسماعيل136652 114دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىريفير

وان هدايت550213 115دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىسازان سير

116دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىزهراء رفعت بايز364751

117دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىهزين فاضل محمد364744

118دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىبيالن بكر محمد136740

119دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىشيالن عمر معروف364814

120دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىكةزال ايوب عزيز136646

121دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىكونا عارف معروف136678

122دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىداستان روستم عبدهللا364766



ر يوسف550973 123دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىزيتون ياسير

124دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىاخالص اسعد خضر364289

125دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىالفان فريدون محمود550959

126إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىشيماء واحد خضر136152

127إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىنه وروز عبدالسالم عادل364612

128إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىنور ارام عبدالكريم136592

ر رحمان487880 129إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىشهلة شاهير

130إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىسمية كمال محمود136183

ي احمد136577 نجيه كانب 
131إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبى

بال233053 132إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىاشاء محمد بير

ر شوان سمكو136179 133إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىئه فير

زا حبيب232703 134إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىشاديه مير

135إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىبيخال صباح محمد233224

 علي136332
ر 136إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىاسيا حسير

137إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىزالة عبدالستار جالل136354

138إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىايمان شعبان اسماعيل136798

139إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىافان خالد اسماعيل136872

140إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىناسكه ستار حسن136859

141إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىجنور ابراهيم احمد364494

142إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىشوة كريم لطيف232456

ر كريم عبدهللا136581 143إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىكةشبير

144إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىشيماء ستار محمد550932

145إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىحمايل كامران جالل233040

146إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىحليمة حيدر سليمان136864

دالل جنكي اسماعيل136196
147إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبى

هللا عمركوني364706 148إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىكوزه ر خير

149إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىماجهان عبدالقادر محمد232651

150إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىسيما عبدالستار سعيد232700

151إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىاالء موس عيىس136192

152إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىسوما ساالر جتو550102

153إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىسايه صالح محمدزياد136722

ر عزيز عبدالرحمن550983 154إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىهيلير

ر233129 155إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىشادية خضر محمدامير

156إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىاشاء قهرمان رفيق136385

157إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىكوالن ساالر احمد136267

158إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىبفرين زياد رسول487862

159إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىزاكاو يونس نجم136344

ر احمد364700 160إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىهدى تحسير

161إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىحنان عزيز يونس232698

ر136259 162إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىاسماء عمر امير

163إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىسوسن مجيد عمر136206

ر محمد487805 164إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىفاطمة ياسير

165إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىكانياو كاوه كريم364282

166إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىتامان بكر عثمان136235

167إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىفيان لطيف محمد550141

ي232564
ر انور عمرفق  168إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىشهير



هللا عمركوني364757 169إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىزينه ر خير

ر عبو232706 170إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىشوين حسير

ر136811 171إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىهالة محمد حسير

172إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىشهلة عزالدين محمد136365

173إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىكواللة شكر محمد364714

ر136275 174إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىايام عمر امير

175إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىاية عدنان حميد232713

176بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىاواز اسماعيل عمر364621

177بكالوريوسبنصالوة21216اربيلأنبىروخسار بهرام رشيد136147

ي صالح550224
178دبلومبنصالوة21216اربيلأنبىهدية ابراهيم فق 

179إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىميديا ابوبكر قادر136297

180إعداديةبنصالوة21216اربيلأنبىزينب موس عيىس136186

1ماجستيركويسنجق21217اربيلذكركوران عبدهللا حمه علي244676

2ماجستيركويسنجق21217اربيلذكرمحمد ازاد سمايل139464

3ماجستيركويسنجق21217اربيلذكرحيدر حسن عباس139341

4ماجستيركويسنجق21217اربيلذكرتوالز صالح حويز370993

5ماجستيركويسنجق21217اربيلذكرريزين اسماعيل عمر139312

6ماجستيركويسنجق21217اربيلذكرفراموش كاكةالو سليم370524

ي139560 7ماجستيركويسنجق21217اربيلذكرهاورى ابراهيم حاج 

8ماجستيركويسنجق21217اربيلذكرزيار خدر رسول244778

9بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكراسو حمد عبدهللا550726

10بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرريبوار طاهر محمد139544

ر عمر139574 11بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرعبدهللا محمدامير

12بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرفريدون قادر فتاح550740

13بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكريوسف حمدمصطقر قادر370800

ر عمر139566 14بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرفريدون محمدامير

15بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكراكو طاهر صابر243713

16بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرسليمان صالح احمد244728

17بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرادريس مولود كريم550727

18بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرنوزاد عبدهللا عبدالرحمن139680

19بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهةلمت علي عزيز370667

20بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرجبار جعفر رؤوف139565

21بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردةرباز هباس حمد244051

ي رسول139351
22بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرمحمد عثمان فق 

23بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرادريس احمد عزيز139417

ر370634 24بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرنجم الدين صمد حمدامير

25بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرديارى عبدالقادر عبدالقهار370550

26بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرايوب اسود جليل139371

27بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكربزوين وشيار مجيد370572

ر371005 ر خالد حمدامير 28بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكربةلير

29بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردابان مشير رسول139425

30بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردلدار مجيد سعيد139688

31بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرساكار رسول رشيد139442

32بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهةريم انور عمر139467

33بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكراراز بايز توفيق139437

34بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئه زي ووريا اسماعيل139459



35بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردارا ابراهيم اسماعيل139585

36بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرداستان صديق حمد550707

37بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرته نيا سالم حسن139638

38بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهاوبةش مشير حسن370488

ر244317 39بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئاكام سالم حمدامير

40بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرسه رباز جوهر قادر370956

ي139648
ر فق  41بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرمهدي حمدامير

42بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرلبيد سبه يلدا370577

43بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرلقمان نريمان محمود487758

44بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرزةردةشت نوري رسول370985

45بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرصالح عمر محمدسعيد139528

46بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهاوكار علي صالح139615

ر139427 47بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرشدار اسود حمدامير

ر عبدهللا احمد243980 48بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكربةهير

49بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهةفال اسود مغديد550706

50بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردةرباز عبدالواحد سمايل244371

51بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرزاوين عبدهللا مصطقر487728

52بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكريه كيب  واحد عبدالحميد550717

53بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرريباز عبدالعزيز قادر370685

54بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرسه رباز صالح اسماعيل243828

55بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردكمةن ازاد رشيد139430

56بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردلشاد كاكةرش جميل139715

ر اسماعيل139378 57بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرناصح ياسير

58بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكربيستون عزت خورشيد370472

59بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرسمكو جتو كريم139646

60بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكررزكار محمد طه139482

61بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهاوسةر لقمان مراد139299

62بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكررابةر رفيق اسماعيل370423

63بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرره نجبه ر عمر قادر139419

64بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرريكان دلزار خضر370610

65بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرشاخةوان عبدالحميد عبدالرحمن139343

66بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهاورى خالد سمايل139507

ر مصطقر370855 67بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرنوشاد معير

68بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهه لويست عبدالكريم احمد139631

69بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكررةوا محمد مصطقر139636

70بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكررةوةند اسماعيل عثمان244665

71بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهيمن عثمان جرجيس550719

72بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرجوتيار جالل حسن487760

73بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرعبدهللا حمةصالح عبدهللا370364

74دبلومكويسنجق21217اربيلذكرعادل عبدالرحمن احمد244494

75دبلومكويسنجق21217اربيلذكرعلي صالح علي139669

76دبلومكويسنجق21217اربيلذكرمحمد احمد عزيز139556

ي243814
ر قرنر 77دبلومكويسنجق21217اربيلذكرفاخر حمدامير

78دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهه ريم محمود مراد139462

79دبلومكويسنجق21217اربيلذكريوسف احمد عزيز550718

80دبلومكويسنجق21217اربيلذكرعمر سليمان خورشيد244381



81دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهه ريم اسماعيل عمر139657

82دبلومكويسنجق21217اربيلذكرسوران خورشيد حمدمصطقر139461

83دبلومكويسنجق21217اربيلذكرسةركةوت حمةصالح حمد244672

كو احمد عزيز370664 84دبلومكويسنجق21217اربيلذكرشير

85دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهاوكار اسود بكر245291

86دبلومكويسنجق21217اربيلذكرولي حسن اسماعيل139698

87دبلومكويسنجق21217اربيلذكررياض نارص فيض هللا139368

88دبلومكويسنجق21217اربيلذكرشود انور حسن487755

 علي244474
ر 89دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهيدى محمدامير

90دبلومكويسنجق21217اربيلذكرخشةو قادر رسول139570

91دبلومكويسنجق21217اربيلذكرامير مشير عبدهللا139621

92دبلومكويسنجق21217اربيلذكرلقمان طه قادر370860

93دبلومكويسنجق21217اربيلذكركارزان جمال احمد139531

94دبلومكويسنجق21217اربيلذكرطه عبدهللا محمد139424

95دبلومكويسنجق21217اربيلذكراحمد شهنك احمد243385

ر370625 96دبلومكويسنجق21217اربيلذكركوران جمال حمدامير

97دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهةريم مصدق صالح550721

ر حمد139694 98دبلومكويسنجق21217اربيلذكرارام حمه امير

99دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهه ريم اسود بكر243429

100دبلومكويسنجق21217اربيلذكرلؤي سبة يلدا370638

101دبلومكويسنجق21217اربيلذكرسةروةر سيف الدين عزيز370390

102دبلومكويسنجق21217اربيلذكرسامرند ابراهيم مجيد244250

103إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرناظم اورها مب 550725

104إعداديةكويسنجق21217اربيلذكررزكار سليمان كريم139486

ر139685 105إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرجومان عبدالرحمن محمدامير

106إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرسوران فارق مصطقر139358

1ماجستيركويسنجق21217اربيلذكرريباز معتصم مصطقر370413

2ماجستيركويسنجق21217اربيلذكرهاورى رسول صالح244295

ي احمد139734
3دبلوم عاليكويسنجق21217اربيلذكرشاكار قرنر

وان هادي حويز139611 4دبلوم عاليكويسنجق21217اربيلذكرشير

5بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكركارمند كاروان توفيق371208

370690
 
6بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرسابات بهزاد عبدالباف

7بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكراحمد بهرام مصطقر139719

8بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكررحمان كاكةخان رحمان371157

9بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئةلند نهرو توفيق139413

10بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرمحمود موفق عزيز139888

11بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرمحمد علي بكر139393

ر وريا رؤوف550701 12بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرمةتير

13بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئاكام معتصم مصطقر243608

14بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهاوسةر مشير حسن139651

15بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكركاروان مولود عبدهللا139693

كو احمد370733 16بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرشاالو شير

17بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرريكه وت محمد غريب139742

ي487746
18بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرتوانا لشكر قرنر

19بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرباهوز كوران عبدهللا371130

20بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرباهوز عبدهللا رشيد370637



21بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرريبوار طاهر كريم139353

22بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهيمن بةزوار عبدهللا371140

ي نادر244463 23بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكركاروخ كانب 

370696
 
24بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرساوين بهزاد عبدالباف

25بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهيمن صديق رشيد244337

26بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكركةيوان كريم عبدهللا244328

27بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئاري ازاد سمايل139314

28بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكررةوا عمر احمد139412

29بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرسةروةر خالد مجيد244438

30بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرالوكو بكر مجيد139440

31بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرسةركةوت محمد خاتر244002

32بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرجوتيار بوشو محمد139714

33بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهوال جاالك جالل550709

34بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرديار احمد خضر485880

35بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهةنكاو محمد حسن244057

36بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهةستيار جالل حسن370787

37بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهةنكاو محسن كريم139309

38بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردياري ميكائيل خضر371126

39بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكربريار فرمان خضر487662

40بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهاوده م مشير حسن370615

41بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرجيا محسن قادر139587

42بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكركوزير محمد عثمان370694

43بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردانر دالور رشيد370827

44بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرريبوار جميل وسو243559

45بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرسهركهوت احمد خضر370768

46بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرريكار رزكار هورمس244014

47بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهيمن عبدالقادر حمةرش244713

48بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئاكام اسود شاه بهرام139447

49بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرريكان انور مصطقر232498

ر139475 50بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكربوال محمد حمدامير

51بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرريكةوت فتاح رسول370898

52بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرديدار عمر حمد487768

53بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرشاهو ارسالن حويز243391

54بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرروزكار فاتح محمد487752

55بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرنةبةز لقمان صابر371201

56بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهوزان سليمان صالح243832

57بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئاكار كيقر عبدالعزيز371113

58بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكراحمد دالور رشيد370820

59بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرزيكار هزار حويز139526

60بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرتيشكو صالح حويز371011

ر عزيز بابكر139474 61بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرسه فير

62بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئاكام رسول محمد244243

63بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكربةندى كريم عبدهللا139735

64بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكركيوان خورشيد سوارة139608

65بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرمحمد كاكة حسن243953

66بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرمحمد كمال صالح140010



67بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكراحمد هةلكورد عبدالرحمن370714

68بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئاكار صباح فتاح487765

69بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئاسو عمر رشيد487744

70بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكركاروان اكرم خدر370999

كو احمد370731 71بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرتوانا شير

72بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكربيناي عزت جالل243989

73بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكركنار امير خضر139582

74بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئارام خدر احمد370811

ر139682 75بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرزانيار محمد محمدامير

76بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردارةوان خالص مامة139704

77بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرره نجده ر محمد رسول139600

78بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرشاهوز كوران عبدهللا371136

79بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرشاهو صابر رسول370773

80بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهةفال محمد عبدهللا370496

81بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرهةوراز غازي فتاح243822

82بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرشايان خدر رسول244432

83بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكربيوند طه حمد370655

84بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكربةختيار مجيد سعيد139720

85بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرطاهر فاخر احمد370887

86بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكركوران محمد مصطقر371152

87بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكربةرزةت خليل محمود244652

88بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرزير خالد مصطقر139356

ر243447 89بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردانر حسن حمدامير

كو احمد371169 90بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرعزيز شير

91بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكردارةوان كريم رسول370632

92بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرمحمد موفق عزيز139700

93بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرئةندام صباح فتاح487766

94بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرداماو دلدار اسماعيل139372

95دبلومكويسنجق21217اربيلذكرداستان نوروز حويز550704

96دبلومكويسنجق21217اربيلذكرسةربةست رفيق غفور245242

97دبلومكويسنجق21217اربيلذكرسةردار سيامند اسعد243369

98دبلومكويسنجق21217اربيلذكررةوةز معتصم مصطقر139632

99دبلومكويسنجق21217اربيلذكربروا اكرم رمضان139614

100دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهانا شكرى فتح139624

101دبلومكويسنجق21217اربيلذكردانا علي صالح139488

ر كاكة370561 102دبلومكويسنجق21217اربيلذكرئاالن حسير

103دبلومكويسنجق21217اربيلذكركةيوان خالد مجيد370467

104دبلومكويسنجق21217اربيلذكرزانا فخرالدين عزيز370426

105دبلومكويسنجق21217اربيلذكرمةندى محمد احمد139744

وان نريمان محمود487759 106دبلومكويسنجق21217اربيلذكرشير

107دبلومكويسنجق21217اربيلذكرطه محمد طه139578

108دبلومكويسنجق21217اربيلذكرمحمد توفيق عبدالواحد139316

ر246002 ر حسن حمدامير 109دبلومكويسنجق21217اربيلذكرداهير

ن جالل عزيز139339 ر 110دبلومكويسنجق21217اربيلذكربير

111دبلومكويسنجق21217اربيلذكركارمه ند ظاهر سليمان370508

112دبلومكويسنجق21217اربيلذكركارزان فرحان حمد244448



113دبلومكويسنجق21217اربيلذكرمةسب  ظاهر طاهر139392

ي244594
114دبلومكويسنجق21217اربيلذكرئاودير خالد فق 

115دبلومكويسنجق21217اربيلذكرجاالك صمد كريم243377

ش سليم244032 116دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهافان هير

117دبلومكويسنجق21217اربيلذكرمحمد صالح اسماعيل245992

118دبلومكويسنجق21217اربيلذكرشاالو تيمور عبدالكريم550708

وان رزاق ابوبكر139703 119دبلومكويسنجق21217اربيلذكرسير

120دبلومكويسنجق21217اربيلذكرئاري نهرو توفيق139409

121دبلومكويسنجق21217اربيلذكرنوروز كريم عمر487675

ر244100 122دبلومكويسنجق21217اربيلذكراسو عمر امير

123دبلومكويسنجق21217اربيلذكرده شب  عبد القادر حمه رش370451

124دبلومكويسنجق21217اربيلذكرزانيار همداد كاكةمم244685

125دبلومكويسنجق21217اربيلذكرمحمد جمال سعيد370846

126دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهيور جنكي معروف370937

127دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهةفال اسماعيل عمر139357

128دبلومكويسنجق21217اربيلذكرنيكار رسول اسماعيل370431

129دبلومكويسنجق21217اربيلذكرفرهاد قاسم طه487687

130دبلومكويسنجق21217اربيلذكرداستان ساالر طاهر139591

131دبلومكويسنجق21217اربيلذكررابةز احمد سعيد370705

ر139373 132دبلومكويسنجق21217اربيلذكرابراهيم صمد حمدامير

133دبلومكويسنجق21217اربيلذكرئارى مح الدين رضا139362

ي جليل حمةخورشيد139576
134دبلومكويسنجق21217اربيلذكردشب 

135دبلومكويسنجق21217اربيلذكرمةبةست شهد محمد487689

136دبلومكويسنجق21217اربيلذكرشاهو صالح صدرالدين487774

137دبلومكويسنجق21217اربيلذكرزانا احمد حويز139583

138دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهيوا جمال محمد139386

139دبلومكويسنجق21217اربيلذكرمحمد احمد عبدهللا244644

140دبلومكويسنجق21217اربيلذكرريكار ظاهر كريم139667

ر139524 141دبلومكويسنجق21217اربيلذكربيشةوا محمد حمدامير

142دبلومكويسنجق21217اربيلذكرسةروةر قادر حويز139683

143دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهةلكةوت محمد خاتر370417

144دبلومكويسنجق21217اربيلذكرسياكيو سالم مولود139390

145دبلومكويسنجق21217اربيلذكرعلي حكيم عبدهللا139484

146دبلومكويسنجق21217اربيلذكرشكو كاوه عبدهللا139380

147دبلومكويسنجق21217اربيلذكرداهات عبدالوهاب عبدهللا139352

148دبلومكويسنجق21217اربيلذكرجوفان نوزاد عبدهللا139684

ة عارف370880 149دبلومكويسنجق21217اربيلذكرداره وان مير

150دبلومكويسنجق21217اربيلذكررومان رزكار حسن139529

151دبلومكويسنجق21217اربيلذكرعلي احمد مصطقر243841

152دبلومكويسنجق21217اربيلذكرمحمد حميد كريم245998

153دبلومكويسنجق21217اربيلذكرره وا احمد عبدهللا139451

154دبلومكويسنجق21217اربيلذكرايوب طه عبدهللا139408

155دبلومكويسنجق21217اربيلذكررةوةند محمود قادر550723

156دبلومكويسنجق21217اربيلذكركيان كاكةخان حميد243970

157دبلومكويسنجق21217اربيلذكرزرينك فاتح علي550695

158دبلومكويسنجق21217اربيلذكرراويز بارزان حميد370782



159دبلومكويسنجق21217اربيلذكردةرباز اكرم احمد139601

160دبلومكويسنجق21217اربيلذكردارا مولود كوخةسمايل139737

161دبلومكويسنجق21217اربيلذكرداماو صالح بكر244605

ر370526 162دبلومكويسنجق21217اربيلذكرراسب  نجم الدين حسير

163دبلومكويسنجق21217اربيلذكرعبدهللا نادر عبدهللا140003

ر شتيب طاهر139616 164دبلومكويسنجق21217اربيلذكرريبير

165دبلومكويسنجق21217اربيلذكرزياد عزيز رمضان370394

166دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهاوتا امير عمر370373

167دبلومكويسنجق21217اربيلذكركاكةجوان سليمان صالح243620

168دبلومكويسنجق21217اربيلذكرهوشنك مال احمد369572

ي هدايت قادر139881
169إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرهيقر

170إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرزيرو هزار حويز139496

171إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرراسب  سالم صالح139290

172إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرمحمد حسن اسماعيل139666

173إعداديةكويسنجق21217اربيلذكركارزان عبدهللا علي142208

174إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرمحمد عبدالرحمن كريم245192

175إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرهيقر عبدالكريم احمد139317

176إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرعمر عزالدين قادر245466

177إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرهوكر جتو انور139728

178إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرهاوتا ظاهر صالح245007

179إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرامير زرار درويش245311

180إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرزةكةريا محمد ولي139492

181إعداديةكويسنجق21217اربيلذكردانا فخرالدين عزيز370960

182إعداديةكويسنجق21217اربيلذكربلند جابوك حمة139997

ه و كريم محمد139949 183إعداديةكويسنجق21217اربيلذكربيشر

ر139654 184إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرموراد اسعد حمدامير

185إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرجيكر انور كريم487665

186إعداديةكويسنجق21217اربيلذكراحمد ازا حويز139436

187إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرراهوز راز ابراهيم139342

188إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرابراهيم دلير عزيز370537

189إعداديةكويسنجق21217اربيلذكركوران فرحان حمد244391

190إعداديةكويسنجق21217اربيلذكررةسةن ازاد عثمان245231

ي عمر550728 191إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرئازاد كانب 

192إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرداود جعفر رؤوف139892

193إعداديةكويسنجق21217اربيلذكركارزان بالل جوهر245609

ر139520 194إعداديةكويسنجق21217اربيلذكربشكو محمد حمدامير

195إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرفهد يوسف مغديد487734

196إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرئارام سعيد خدر139910

197إعداديةكويسنجق21217اربيلذكراحمد دلدار حسن139940

198إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرهةستيار وشيار ظاهر245174

199إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرمحمد صالح احمد370681

200إعداديةكويسنجق21217اربيلذكربروا زرينك جالل139518

ر عبدالصمد عزيز244690 201إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرسفير

202إعداديةكويسنجق21217اربيلذكراكار اراز حسن139307

ر عمر صمد243768 203إعداديةكويسنجق21217اربيلذكربه لير

204إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرمحمد عادل سالم139974



205إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرمحمد ارام جالل139882

206إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرتوانا ظاهر صالح245206

207إعداديةكويسنجق21217اربيلذكراحمد دلزار احمد139363

ي370795
208إعداديةكويسنجق21217اربيلذكركودو يوسف حمد مصطقر

209إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرسامان عمر فق  احمد140032

210إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرمحمد محسن قادر139597

ي نادر244442 211إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرمحمد كانب 

212إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرسة ربة ست ستار مولود245621

213إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرشيواز نوزاد فاتح550733

214إعداديةكويسنجق21217اربيلذكركارزان نريمان محمود370807

215إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرداهات دالور رشيد370822

216إعداديةكويسنجق21217اربيلذكركوران عبدالرحمن حمةصالح139658

وان محمد طه139953 217إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرشير

ي370862
218إعداديةكويسنجق21217اربيلذكرالزو لشكر قرنر

219إعداديةكويسنجق21217اربيلذكركوران يونس محمدطاهر550744

220بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكراسماعيل قادر اسماعيل370833

221بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكرتوانا وداد حويز139465

ر139514 222بكالوريوسكويسنجق21217اربيلذكركاكةخان حميد امير

ر صادق487718 ي حسير 223دبلومكويسنجق21217اربيلذكرنب 

224دبلومكويسنجق21217اربيلذكرديار خالد سليمان139729

1ماجستيركويسنجق21217اربيلأنبىسهيله بهرام حمد487739

يف244264 2ماجستيركويسنجق21217اربيلأنبىفائزة عبدهللا شر

ر فاضل عبدهللا370644 3ماجستيركويسنجق21217اربيلأنبىافير

4ماجستيركويسنجق21217اربيلأنبىسةركول احمد خضر370669

5ماجستيركويسنجق21217اربيلأنبىداره وان عبدالقادر احمد370583

6بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسابات صمد مشير370968

ي غريب550734 7بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىروزان حاج 

8بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىزالة جوهر فارس139559

9بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىتابان احسان صديق139330

ر139622 10بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىمهاباد خالد امير

11بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىقورينك رشيد عوال139589

شهال علي همزة244414
12بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبى

13بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىماريا جاالك عزيز139606

14بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبةيداغ ظاهر عثمان550742

15بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكويستان خضر قادر139609

16بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىرمزية جمال رشيد370674

17بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىزووان ظاهر صالح139740

18بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىتافكة كمال اسعد244400

19بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشادية قادر مولود139586

هةورين علي توفيق370981
20بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبى

21بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىزةريا موفق مهدي370482

22بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىناسك جواد ويىسي139480

23بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشكرية نجم الدين عبدهللا244325

ي محمد عبدهللا370505 شاني
24بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبى

ي139557
ر فق  25بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىجهان حمدامير

ر139345  حسير
26بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكنار مصطقر



ر139323 خديجة علي حسير
27بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبى

ر عزيز بابكر139310 28بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىئه فير

29بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىهةتاو كيقر مصطقر244024

30بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبريا شورش جالل139415

31بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىهةوار رفيق اسماعيل139421

ر صباح حويز139725 32بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنلير

33بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنوروز حكيم توفيق370742

يف حويز139414 ر شر 34بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىئه فير

35بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكةردان ابوبكر عبدهللا243417

36بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىباوان ابوبكر عبدهللا244632

37دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىدرخشان بكر مصطقر139563

38دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىاهنك عثمان محمد243903

39دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىروناك محمود اسماعيل370371

40دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشيالن صالح صالح139741

41دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىدنيا جبار دنحة370628

و علي صالح139361 42دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىهير

43دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشوة فيصل معروف139472

44دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشةيدا جمال عمر244468

اواز محمد علي139640
45دبلومكويسنجق21217اربيلأنبى

نزيرة جالل علي370850
46دبلومكويسنجق21217اربيلأنبى

47دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىنيكار احمد اسماعيل139724

وان اسماعيل244507 48دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىدونيا شير

ر139619 49دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىتارا محمد حسير

و غازي فتاح243850 50دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىهير

51دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىكنار انور عمر139917

52دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشوخان سليم رشيد139626

53دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىبةناز محمود كاكة139670

54دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشكول عبدول محمد370915

يف243501 55دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىفرميسك عبدهللا شر

56دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىهه وار كيقر مصطقر370932

57دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىميديا ابراهيم قادر139671

58دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىريزان عباس محي الدين139644

59دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىدلفان دالور عثمان139516

ر عبدهللا139569 60إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىنجاة حسير

61إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىاخالص يوسف ايليا550750

ر محمد139625 62إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىشلير امير

63إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىكويستان قهرمان كيخشو139708

64إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىبوكان بهرام رشيد244583

ي مصطقر139689
 
65إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىسازكار محمدشوف

ر139347 ي كرد اسماعيل محمدامير ن 
66إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبى

67إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىنشميل رحمان رؤوف487670

ر رزاق ابوبكر139297 1ماجستيركويسنجق21217اربيلأنبىنه رمير

ر عمر سليمان243509 2دبلوم عاليكويسنجق21217اربيلأنبىرنكير

3بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشادان كاوه محمود139718

 محمد370447
ر
ان عبدهللا صوف ر 4بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكير

5بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبانو ابراهيم طاهر371160



6بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىخة ندة عزيز رشيد139340

7بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىريزين سليمان رسول244236

كز عمر محمدسعيد370989 8بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنير

9بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىرازان خوشةوى خورشيد371183

شةرارة خالد علي244532
10بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبى

11بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكالرا جعفر ابراهيم244518

12بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىئةوين امانج جالل370396

كويستان فتاح علي487764
13بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبى

14بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشه يدا فرهاد سعيد370511

15بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىزاكان احمد مجيد243800

16بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىتابلو حاتم سوارة139612

 علي370384
ر 17بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىوصيحة حسير

18بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنيسان فق  حمد صابر370499

19بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكوجه ر صالح محمد139527

ر هيوا قادر243843 20بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىهيلير

21بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىساية هدايت قادر139450

22بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكوجه ر ابراهيم عزيز370402

ر139533 23بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىيارين مريوان حمدامير

24بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبانة ظاهر صالح244618

كو احمد371166 25بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىالفة شير

26بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشوين عبدالرحمن حمةصالح244229

27بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشبنك فرهاد نافع139355

شادى هه لمه ت علي139629
28بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبى

ر241774 29بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىمهاباد نجم الدين حمدامير

30بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشيوه ن عبدالرحمن كريم243330

 علي توفيق370943
ر 31بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىئةفير

32بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنيان نريمان رزاق370594

33بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشيواز بايز توفيق487704

34بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىايفان كوران مجيد139845

35بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشايان خوشةوى خورشيد371182

36بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىرامان جعفر عزيز139660

37بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشيواز نريمان محمود139900

38بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىهةوار بةزوار عبدهللا371116

39بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنيوزه نك فارس بابكر487691

ر370870 40بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىالجان ونس حمدامير

41بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىجرو محسن قادر139593

كو احمد370749 42بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىتافكة شير

ر صالح487622 43بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىجنار محمدامير

44بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسوزان رزاق ابوبكر139701

سه يران علي خضر139691
45بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبى

شادين علي صالح139452
46بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبى

47بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىجنار رسول اسماعيل370436

يف370567 48بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبيالن عبدالباسط شر

49بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىباال جوهر حويز139547

50بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىداهات فاضل عبدهللا371190

51بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبه يام ساالر عمر370542



52بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسةهةند محمود كريم370815

53بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشيالن عبدالقادر شكر370758

54بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسومه يه دالور عزيز370592

55بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىروانكة جاالك عزيز139674

56بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىخرمان خدر عبدهللا139294

ريزيا ناوزاد علي244704
57بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبى

58بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىرنا مب  اورها370622

59بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىهانا هةلكورد عبدالرحمن370723

ر فاضل عبدهللا370618 60بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىداهير

61بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىساكار جالل حسن487715

62بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنيكا صباح حويز371029

ر139385 منيجة علي حسير
63بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبى

64بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىئاالن عزيز معروف244538

65بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبيكه رد عزيز معروف243360

66بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكلينة عمر محمود370556

67بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشةوبو فيصل بكر243791

68بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبةريشان بالل واحد245222

69بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىروز همداد كاكةمم370902

ر مصطقر عبدالرحمن487695 70بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنازةنير

71بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىئارةزو مولود محمد139318

72بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنيكار صابر حمد139678

از عزيز صابر244787 73بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشير

74بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكلينة خالد احمد370659

ر فاتح370368 ر سفير 75بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىداهير

ائيل صالح487656 76بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىهه وار جي 

77بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىريزان رزاق ابوبكر139705

78بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنه وروز احمد خضر370867

79بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبزوين ووريا اسماعيل139449

و بهرام عباس487750 80بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىهير

81بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىجرا محمد فتاح139538

82بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىاخالص وشيار خضر370581

 خالد علي243515
ر 83بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشةرمير

84بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبةريشان بابير رسول139732

ي رسول370502
85بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىزاكاو عثمان فق 

ر عبدالعزيز حمد139504 86بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىافير

87بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىاسماء ابراهيم عزيز370408

ر370533 88بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىجاوان نجم الدين حسير

89بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسارا بكر عمر370464

90بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبةناز صابر حمد234915

91بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشيدا حويز رشيد371194

ر سمايل قادر370421 92بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنةرمير

93بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىزالة محمد رسول139479

94بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىداستان خليل حسن243285

95بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبهار احمد سعيد370701

96بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىدانيا فرياد عبدهللا370794

ى مصطقر قادر370927 97بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبير



98بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىوردة رياض عزيز245198

99بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىراز همداد كاكةمم139453

100بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسارا غازي اسماعيل371122

101بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشارا هلمت علي139871

ر بكر139305 102بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىتمن تحسير

103بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىساوين غازي اسماعيل370784

104بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىهةوار عثمان سعيد370479

105بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشةوبو كاكةسوار ابابكر139434

106بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشوة محمود احمد139388

ر371203 ين ستار حمدامير 107بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشير

108بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىئارزو محمد عبدهللا139511

109بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسةروين سيف الدين عزيز370378

110بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىهيوا بهرام عباس487722

111بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىفانة عادل عبدالرحمن244481

112بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىئاهنك نجم الدين رفيق370770

ر صالح487668 113بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبنار محمدامير

114بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىجرا اسماعيل عثمان371186

115بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىدلخوش كمال حسن370658

ر487726 116بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىئاوارة جعفر حمدامير

117بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىبهار توفيق ابراهيم370651

118بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشيماء توفيق ابراهيم550749

119بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىساكار برهان نادر370569

120بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىجرا جمال عمر243305

121بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىلةنيا لشكر عزيز244284

ر139333 122بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىئةزين كاكل حسير

123بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكازيوة جبار احمد139499

124بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسيفان ظاهر صالح243343

125بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىساوين ئاراز شفيق139326

ر دلير مشير139431 126بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكةشبير

ر139338 127بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسناريا كاكل حسير

128بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسيما كيقر محمد550729

129بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىرزاية مجيد صادق139389

130بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىشوخان اكرم عبدهللا139679

131بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىزيما زانا عزيز139444

132بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىداستان خدر طه244752

133بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسارا هدايت سعدي243399

134بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنةواز صباح نادر139324

135بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىكويستان كاكة حسن244068

136بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىسكاال جوهر حويز139551

137بكالوريوسكويسنجق21217اربيلأنبىنيكار محمد رسول487743

138دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىكلينة اسود عويز139861

139دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىئارةزوو ادريس حويز370708

140دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىدل كةش كاكةجوان نجيم139573

141دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشيداء اسماعيل قادر139545

142دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىبةيوةست دالوةر عزيز370559

143دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىساية هلو عبدالواحد487767



144دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىئاال شورش مراد370746

النة علي محمود243646
145دبلومكويسنجق21217اربيلأنبى

146دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىريزين خالد رسول370804

147دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىفارين ازاد فاتح550736

148دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىزةينب نوري عباس139457

149دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىباال كوشاد كمال487762

150دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىروشنا بهرام مغديد550715

151دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىساوين صمد مشير370973

152دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسارية بكر قادر370530

ي نادر244454 كواللة كانب 
153دبلومكويسنجق21217اربيلأنبى

ر139375 154دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىساكار قادر حمدامير

155دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىديدار انور عمر139706

156دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىباوان عزيز بابكر139620

157دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىليوزة كاروخ لقمان139510

158دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسارا محمد مصطقر550700

159دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىكازين اكرم سعيد139555

ر243346 160دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىهاوناز محمد حسير

161دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسارا اراز شفيق139331

162دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسمية عزيز صالح370789

163دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسانا دلزار احمد139745

164دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىزاكاو بكر عمر370457

165دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىدونيا قاسم حمد139306

166دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىئاوات فاخر صابر370711

167دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىساكار اسماعيل عثمان243320

168دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىساوين رسول صابر370598

169دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىداستان رسول حمد139301

170دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىرجاو جالل وسو243482

171دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىئاوا جبار حمد139984

172دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىريناس اسماعيل فتاح370779

173دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىالنة كاظم عبدهللا139655

174دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسمية سيبور خضر245354

175دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسكاال رفيق غفور487737

176دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىتريسكة دلير مشير139645

177دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىريان جرجيس حسن139599

تابان قادر علي139711
178دبلومكويسنجق21217اربيلأنبى

ر370494 179دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىجاوان دلشاد حمدامير

180دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىديالن عبدالقادر شكر370762

181دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشايان سعيد سليمان370934

ر244597 182دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىدلخواز محمد حسير

ة سوارة حمد370653 183دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسمير

184دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشاجوان فرهاد عبدالوهاب139577

يف370410 185دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىزيتون صابر شر

186دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشياو تيمور عبدالكريم550713

187دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىبناز جعفر فتحي139535

188دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشارا جعفر مصطقر244997

ى غازي صابر370400 189دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىكي 



ر139634 190دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسونيا دالور حمدامير

شيالن خالد علي243535
191دبلومكويسنجق21217اربيلأنبى

ر بدرالدين خدر370515 192دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىافير

 علي245036
ر 193دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىهه ورين محمدامير

194دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىباوان توفيق فتاح139686

195دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىجراخان رمضان صالح487732

196دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىدلنيا كاوه ابراهيم243472

197دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىريناس طاهر كريم139406

198دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىرازان جعفر عزيز139709

199دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىرةوسة رنج حمد550746

200دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىديمن احمد حمد487652

201دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىفيان رسول محمد487679

202دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىكوردستان جمال حمد370430

203دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىريناس بيستون احمد487720

ي487770 ايمان رزكار كانب 
204دبلومكويسنجق21217اربيلأنبى

205دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىنزار قاسم كريم370911

206دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىئاال امير عمر370376

207دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىرازان احمد رسول139717

ة عارف139643 208دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسةيران مير

ر عمر عبدهللا370442 209دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىئةفير

210دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىباريا فارس بابكر370883

211دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىالنة دلزار رفيق370893

ش عمر139554 212دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىريناس هير

213دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشنو عزيز صابر243497

214دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشيواز نجم الدين مغديد139433

215دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسيبه ر مجيد رشيد139652

216دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىريزين طه عبدهللا139426

217دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىهازه محمد احمد244378

ر مجيد رشيد139668 218دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىئةفير

هاوزين علي محمد139441
219دبلومكويسنجق21217اربيلأنبى

و جعفر خالد487674 220دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىهير

221دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشاد دالور طاهر139677

222دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىنةريوان نامق صابر139381

ر كاكة139292 223دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىئاريان حسير

224دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىبةيار كيقر مصطقر139395

ي حمد243920
الفه جنكي فق 

225دبلومكويسنجق21217اربيلأنبى

226دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىبيستان كيقر مصطقر244360

227دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىعائشة فائق حسن244724

228دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشةيدا عثمان عمر244511

229دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىبيخال كيقر اوسو139603

ي سيف الدين سبع139532 جون 
230دبلومكويسنجق21217اربيلأنبى

231دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىكارزين بهرام نادر370677

232دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىجراخان حسن قادر243583

233دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىكه زه نك فارس بابكر487757

234دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىجرا قاسم حمةغريب550716

235دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىكوهر عبدالكريم حمد370440



236دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىاالء هاشم مغديد243946

237دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىروناك صابر مولود370601

238دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسازان سامان مظهر139349

 حويز علي139536
239دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىئاشب 

240دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىزوليخا خدر رسول487658

241دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىماردين بايز حمد244405

242دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشوخان عثمان عبدالرحمن244757

ر بكر طه371001 مير 243دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشر

244دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىفلونة خليل يلدا139471

245دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشه وبو اكو سعيد139659

246دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىبةيمان لطيف مصطقر370774

247دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىروزان حسن قادر243937

248دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىشوشت كريم فتاح139332

249دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسوزيار احمد خضر370878

مرجان علي وسمان139886
250دبلومكويسنجق21217اربيلأنبى

251دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسنور نارص فيض هللا139665

ر كاكةره ش عزيز139897 252دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىئه فير

253دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىبةيام رفيق اسعد244656

254إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىشيماء هاشم مغديد245520

255إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىشيماء فيصل بكر245578

256إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىكنار كاروان توفيق139933

257إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىشيماء دلير حمد139926

ر139851 258إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىزةمةن محمد محمدامير

259إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىداهات فاتيح رسول550571

260إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىهدية عبدالرحمن كريم245183

261إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىساراخان فيصل بكر245597

ي فرهاد قادر139594 262إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىبير

263إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىفينك عبدالكريم احمد370518

ر كاكة139945 264إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىافان حسير

ر370920 265إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىنيان قاسم حمدامير

ئاشنا حويز علي139539
266إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبى

كو صالح139894 267إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىافان شير

268إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىفينك سمكو جتو139883

269إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىبةهار عزيز رمضان487754

270إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىساوين لقمان عبدهللا139662

271إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىهدى ازاد سمايل139868

272إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىالفان لقمان خضر159590

273إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىجراخان صالح صالح139906

ر فاتيح رسول550611 274إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىداهير

و احمد139970 275إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىريان بيشر

276إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىروزين محمد مصطقر245318

277إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىحليم عمر محمد139962

278إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىروزكار انور عثمان139404

279إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىبةهار جليل وسو245408

280إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىجرو نريمان كريم245302

281إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىبوكان برهان عثمان487748



ي احمد مصطقر245559
282إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىخوسر

283إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىفاطمة عزيز صابر245437

284إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىرانية كامران محمد139930

285إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىريان نجاة غفور245377

286إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىشيالن رمضان حمد243457

287إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىنوهارة ناظم اورها550557

ر عزيز بابكر139493 288إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىنازةنير

289إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىئةنديشة بهرام رشيد243690

290إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىسيما فرهاد قادر139596

291إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىسةروين خضر طه139991

292إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىكةزةنك يونس نجيم245055

293إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىريزين سالم صالح139723

294إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىفريشتة فارس قادر139731

295إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىبرزه خليل نظيف245250

296إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىداناس محمد حويز139328

297إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىسانا ئاراز شفيق139956

298إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىباال جمال عمر245260

299إعداديةكويسنجق21217اربيلأنبىدلنيا نجاه عبد139359

300دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسناء دنحا ايليا487699

301دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىسةوزه عباس محي الدين139695

302دبلومكويسنجق21217اربيلأنبىدلباك صالح نجم487682

1ماجستيرطق طق21218اربيلذكرنياز عزيز اومر142889

2بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرطالب خالد طه142561

3بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرديارى طيب جالل141949

ر142138 4بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرعمر عبدهللا حمدامير

5بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرجنكي محمد سمايل141897

6بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمصطقر محمد نجم142562

7بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرجوامير سوارة رحمان142673

8بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرعبدهللا وسمان حمةى141627

9بكالوريوسطق طق21218اربيلذكركارزان احمد محمد235146

10بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرابوبكر حمد اسماعيل234934

11بكالوريوسطق طق21218اربيلذكركامران محمد حمه رسول141759

12بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرسنكه ر جوهر محمود142081

 علي142797
ر 13بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرعبدهللا حسير

14بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرسةردار سعدهللا عثمان234963

15بكالوريوسطق طق21218اربيلذكررزكار علي حمه طيب142106

16بكالوريوسطق طق21218اربيلذكردياري قادر حمه رسول142117

17بكالوريوسطق طق21218اربيلذكريحبر محمد عمر234989

18بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهاوكار محمد عبيد367241

19بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراسماعيل عمر حمةمصطقر142950

20بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربختيار قاسم محمود141680

21بكالوريوسطق طق21218اربيلذكركاروان انور رسول142511

22بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراسماعيل جةتو صالح142028

23بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربختيار محمد عمر142218

24بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمريوان حويز اودل141663

25بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرحسن عمر حويز141777



26بكالوريوسطق طق21218اربيلذكركاوة مجيد عزيز235122

27بكالوريوسطق طق21218اربيلذكركامران عمر عبدهللا235106

28بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرحكيم محمد حمه رسول234975

29بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهاوزين ناظم حسن142941

30بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهه زار صالح عبدهللا141742

31بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرحسو نجم رشيد551008

32بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمحمد عزيز رشيد367763

33بكالوريوسطق طق21218اربيلذكركوران فارس اومر142025

34بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرنريمان قادر حمه مصطقر141836

35بكالوريوسطق طق21218اربيلذكررشيد رضا عبدهللا141612

36بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرشباز عبدالجبار عبدهللا141578

37بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهاوكار زرار جليل141711

38بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربكر محمد رشيد141562

39بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرنياز محمد همزه484934

40بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرئةزي سةرهد ابوبكر142881

41بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرعلي صالح كريم367584

42بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرزبير عارف سليم551048

ر367509 43بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرخوسر اسماعيل حمدامير

44بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهيوا جالل صابر551034

45بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرشوان محمد حمةرسول234954

ر234910 46بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرنجم الدين قادر حمدامير

47بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراراس بكر رسول142073

48بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرسعود رؤوف حمه صالح142910

49بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرنه مر نيازي كاكه ره ش234959

50بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراراس اكرم علي484908

51بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهيوا كريم صالح484906

52بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهوشنك رسول احمد141784

ر234932 53بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراكرم عمر حمدامير

54بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرسامي سوارة رحمان551081

55بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرظاهر جةتو صالح141959

56بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراسو صباح عمر368023

57بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرئاسوس مشير رحمان141705

ر142921 58بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرريبوار صالح حمدامير

59بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربشتيوان جالل حميد141865

60بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهاوكار علي رضا142541

61بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراالن احمد سلمان234994

62بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهوكر رسول احمد141781

63بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربروا عبدالقهار خضر484976

ر اومر141708 64بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرحمه زياد ياسير

ر367504 65بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرارام فاتح حسير

66بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراوميد بابير صابر367461

67بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرريباز بايز عبدالرحمن368173

68بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرتوانا اورحمن حمه142873

ر عبدهللا141600 69بكالوريوسطق طق21218اربيلذكردانا حمدامير

70بكالوريوسطق طق21218اربيلذكركازاو علي رضا142368

71بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراوميد بكر عمر234988



72بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهوكر فاتح ابراهيم367920

73بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهه فال صدري صابر367436

74بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرشباز محمد قادر367804

ر صالح141642 75بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرشاكيو تحسير

كو فاتح خورشيد367530 76دبلومطق طق21218اربيلذكرشير

77دبلومطق طق21218اربيلذكرابراهيم علي ابابكر142291

78دبلومطق طق21218اربيلذكرفؤاد جنكي صالح367249

يف234983 79دبلومطق طق21218اربيلذكرمسعود رسول حمةشر

80دبلومطق طق21218اربيلذكراحمد خالد ولي142906

81دبلومطق طق21218اربيلذكرخليل نجيم سعيد368002

82دبلومطق طق21218اربيلذكريعقوب عمر عبدهللا234900

83دبلومطق طق21218اربيلذكررجب سواره رحمان142090

84دبلومطق طق21218اربيلذكرنه بز حمه خان حمد141766

85دبلومطق طق21218اربيلذكررضا رسول علي367821

86دبلومطق طق21218اربيلذكرريبوار جبار عمر234936

87دبلومطق طق21218اربيلذكرجاسم طه سليم368213

88دبلومطق طق21218اربيلذكركاوة عمر عبدهللا235119

89دبلومطق طق21218اربيلذكراراس محمد احمد142249

90دبلومطق طق21218اربيلذكرئارس محمد سليمان367600

91دبلومطق طق21218اربيلذكرسوران ابوبكر خالد484986

92دبلومطق طق21218اربيلذكردرباز قاسم رشيد142245

93دبلومطق طق21218اربيلذكرتوانا روستم قادر367557

94دبلومطق طق21218اربيلذكرهريم كاويس عبدهللا142569

95دبلومطق طق21218اربيلذكرهةلو حمد عارف234942

96دبلومطق طق21218اربيلذكرابوبكر مولود محمد367452

97دبلومطق طق21218اربيلذكرهيشوان هاشم رشيد141769

98دبلومطق طق21218اربيلذكرجتو حمد عارف367274

ر367864 99دبلومطق طق21218اربيلذكررةنجبةر زرار حسير

100دبلومطق طق21218اربيلذكرشوشت خليل محمد141870

يف234984 101دبلومطق طق21218اربيلذكردةريا رسول حمةشر

102دبلومطق طق21218اربيلذكرده شب  بابير صابر142064

103دبلومطق طق21218اربيلذكرهيمن رسول عمر141626

ر حمه ره ش141848 104دبلومطق طق21218اربيلذكرمحمد حمدامير

105دبلومطق طق21218اربيلذكرمحمد احمد حمد142078

106دبلومطق طق21218اربيلذكرهوكر عبدالمجيد عمر142052

107دبلومطق طق21218اربيلذكردانا حمه خان حمد142870

108دبلومطق طق21218اربيلذكرئاوارة محمد خضر367488

109دبلومطق طق21218اربيلذكرمحمد احمد عبدهللا234905

ر235101 110دبلومطق طق21218اربيلذكرريباز عزيز حمد امير

111إعداديةطق طق21218اربيلذكربارزان احمد صادق142379

112إعداديةطق طق21218اربيلذكربابير صابر صادق367713

113إعداديةطق طق21218اربيلذكركامل عمر علي367987

114إعداديةطق طق21218اربيلذكراحمد عثمان حويز142566

115إعداديةطق طق21218اربيلذكربهرام رسول محمد551032

ر رشيد142132 116إعداديةطق طق21218اربيلذكرطالب حمدامير

117إعداديةطق طق21218اربيلذكرلقمان محمد حمه رسول234964



118إعداديةطق طق21218اربيلذكررعد هاشم طلوب235018

1بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمه ريوان خضر اسماعيل367797

2بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربختيار محمد خضر367362

3بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراياد بيستون حسن142557

4بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرره وه ند ستار فتاح367754

ر367692 5بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمحمد فاتح حسير

ي محمد همزة142680
6بكالوريوسطق طق21218اربيلذكردشب 

7بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرنه به رد نيازي كاكه ره ش551064

8بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرداهات محمد خالد141685

9بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرفرهاد قادر احمد234947

10بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربشتيوان احمد عبدهللا234921

11بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرباوان علي عبدالرحمان142164

12بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهاوكار جمال صابر142916

13بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربوتان عبدالباسط عمر142312

14بكالوريوسطق طق21218اربيلذكركاروان فؤاد حسن234987

ر367660 15بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهه زار صمد حمدامير

16بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمحمد عبدهللا سعيد367884

17بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرريبوار فاخر فتاح141971

18بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهه وراز حيدر عمر367825

19بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرسةربةست قادر حويز141771

20بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرداستان رفعت رستم234978

21بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرايوب بابير صابر484971

22بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرزريان محمد عبدالرحمن551051

23بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربشدار عبدالباسط عمر484950

24بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراسماعيل خليل عبدهللا234917

ر142489 25بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهيدى ظاهير حسير

ي عمر خضر142310
26بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرده شب 

27بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرشمال جبار جالل368138

28بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرزانيار مظفر سليمان142123

29بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرسافان عبدهللا حمه234971

ر اومر141803 30بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمحمد ياسير

31بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمحمد رستم عبيد484954

32بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربريار فاخر احمد235041

ر142564 33بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربشدار صمد حمدامير

34بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراسماعيل ادريس عبدالعزيز367810

ر141590 35بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهيمداد ظاهير حسير

36بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرجاوه رى محمد عمر235008

ر شهاب قادر234913 37بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربه لير

38بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرعبدالرحمن عمر عبدهللا141576

39بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرباوه ر صباح عثمان234974

40بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهريم جعفر عمر142038

41بكالوريوسطق طق21218اربيلذكردلزار سعدهللا عثمان142247

42بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربهمن جبار سوارة142152

ر حميد234961 43بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرئاراس كاكةمير

44بكالوريوسطق طق21218اربيلذكركوران بارزان مامند367309

45بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرجهاد عبدهللا صديق142401



ر367521  حسير
46بكالوريوسطق طق21218اربيلذكررومان كيالنر

47بكالوريوسطق طق21218اربيلذكردارا احمد محمد367719

48بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرده شب  كمال عزيز142046

49بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرنيان قادر حمةمصطقر141845

50بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراردةالن سلمان مام قادر142573

51بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراوات سعدهللا محمد141649

52بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرزمناكو عاصي عزيز367547

ش عثمان367421 53بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرريان هير

54بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرجوانرو فتاح ابراهيم141582

55بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرديار بكر عمر367579

56بكالوريوسطق طق21218اربيلذكركاروز نريمان عثمان234925

57بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرسه رباز كاكه مد محي الدين142532

58بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرزانا ظاهر عباس141822

ر142707 59بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهيوا ظاهير حسير

60بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرفالح اسماعيل عبدالقادر368194

ر عبدهللا142481 61بكالوريوسطق طق21218اربيلذكركاروان حمدامير

ش خالد محمد367674 62بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهير

ر141763 63بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمحمد مولود حمدامير

ه و سليمان551040 64بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراحمد بيشر

ر142623 65بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمحمد عبدهللا ياسير

66بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرره وه ز محمد طاهر234957

سيودين142615 67بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربروا قادر مير

68بكالوريوسطق طق21218اربيلذكردانا رفعت رستم234977

ر142549 69بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرريكان عزيز حمدامير

70بكالوريوسطق طق21218اربيلذكريوسف جوهر عبدالرحمن367304

71بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهه لويست جتو روستم141584

 ابراهيم علي142294
ر 72بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربةلير

ر235080 73بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرساالر خضر حمدامير

74بكالوريوسطق طق21218اربيلذكردة ريا مصطقر عمر367830

ي علي احمد141821
75بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرده شب 

ر141701 76بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرئاال فاتح حسير

77بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرسةردار مولود محمد142005

78بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرازاد عبدالرحمن عبدالعزيز234898

وان عمر عبدهللا141572 79بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرسير

80بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربنار بايز حمد368114

81بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرريباز سعدي محمود141733

82بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرجاالك جوامير روستم551086

ي368027 83بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرئاسو سه ردار كانب 

84بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمحمد خالد محمد367670

ي اسماعيل141646
85بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرامانج اشب 

86بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراكا مجيد حمد234912

87بكالوريوسطق طق21218اربيلذكردانا خليل احمد484916

88بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرادريس نجيم قادر368152

89بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرمسعود قادر احمد234960

90بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرئاريان احمد سلمان368218

91بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرريزكر محمد طاهر235044



92بكالوريوسطق طق21218اربيلذكربارزان نامق اومر142111

93بكالوريوسطق طق21218اربيلذكردربند حميد محمد235022

94بكالوريوسطق طق21218اربيلذكردياكو اسو محمود141731

95بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرفرمان فالح جوهر234923

ش احمد141851 96بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرهوكر هير

97بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرسه روه ر اسود رستم142268

98بكالوريوسطق طق21218اربيلذكراكو كاكة عمر367315

99دبلومطق طق21218اربيلذكربخشان روستم عزيز234962

100دبلومطق طق21218اربيلذكرسمكو علي عبدالحميد234904

101دبلومطق طق21218اربيلذكراميد حمد محمد142211

102دبلومطق طق21218اربيلذكرئاكار اكرم احمد367886

103دبلومطق طق21218اربيلذكرفرياد كاويس عبدهللا141755

104دبلومطق طق21218اربيلذكرهه ندرين امير قادر234931

ر كريم محمد142147 105دبلومطق طق21218اربيلذكرريبير

ر484926 ر مح الدين حمد امير 106دبلومطق طق21218اربيلذكربةلير

107دبلومطق طق21218اربيلذكراحمد حميد جميل141718

108دبلومطق طق21218اربيلذكربوتان بارزان احمد142476

109دبلومطق طق21218اربيلذكرريبند كمال جالل142326

110دبلومطق طق21218اربيلذكرفه رهاد عمر حمه طيب551131

111دبلومطق طق21218اربيلذكركوشه ت شهد عبدهللا550999

ر شهد عبدهللا367413 112دبلومطق طق21218اربيلذكرسه فير

ر142061 113دبلومطق طق21218اربيلذكرعبدهللا علي حمدامير

114دبلومطق طق21218اربيلذكرسامان نضالدين علي142032

115دبلومطق طق21218اربيلذكربيدةشت عمر محمد141772

116دبلومطق طق21218اربيلذكرهيوا جمعة خالد141861

ش عثمان367423 117دبلومطق طق21218اربيلذكرهاورى هير

118دبلومطق طق21218اربيلذكرهه لويست نادر حويز234980

119دبلومطق طق21218اربيلذكركازين كمال جالل142329

120دبلومطق طق21218اربيلذكررسول احمد رسول234944

121دبلومطق طق21218اربيلذكرهيوا كاكه ره ش حمد141991

122دبلومطق طق21218اربيلذكرهةنكاو درويش معروف484959

123دبلومطق طق21218اربيلذكرمحمد صالح رضا367757

124دبلومطق طق21218اربيلذكرمحمد ازاد سوارة235034

ش ولي367898 125دبلومطق طق21218اربيلذكرراويز هير

126دبلومطق طق21218اربيلذكرشبست سعدون اسماعيل234897

127دبلومطق طق21218اربيلذكرسوران صباح جوهر367787

128دبلومطق طق21218اربيلذكرره ندة طارق فائق484957

129دبلومطق طق21218اربيلذكرهلكورد عبدالرحمن عزيز235031

130دبلومطق طق21218اربيلذكرمحمد خالد عبدهللا235095

131دبلومطق طق21218اربيلذكرمه زن مزبوت رحمان368133

132دبلومطق طق21218اربيلذكرنياز محمد رسول234943

ر نجم الدين قادر484941 133دبلومطق طق21218اربيلذكرداهير

134دبلومطق طق21218اربيلذكرزانيار شاخه وان صديق141604

135دبلومطق طق21218اربيلذكرديار عبدالرحمن اومر367967

136دبلومطق طق21218اربيلذكربريار ابوبكر اسماعيل367844

137دبلومطق طق21218اربيلذكرمحمد كاكه ره ش عبدهللا234939



138دبلومطق طق21218اربيلذكرهونةر عمر عوال142303

139دبلومطق طق21218اربيلذكرمحمد صباح اسماعيل484944

140دبلومطق طق21218اربيلذكرفه راموش محمد اودل367324

141دبلومطق طق21218اربيلذكربه رزى سه ردار عبيد234906

142دبلومطق طق21218اربيلذكرسةروت جوامير سوارة142001

143دبلومطق طق21218اربيلذكرفه رةيدون فالح جوهر367792

144دبلومطق طق21218اربيلذكركومار صباح عبد القادر368205

145دبلومطق طق21218اربيلذكرمحمد هيمداد سوارة234930

146دبلومطق طق21218اربيلذكريونس كوشت سالم142272

147دبلومطق طق21218اربيلذكرهيوا جالل محمد235019

148دبلومطق طق21218اربيلذكرهوكر ابراهيم حويز141722

149دبلومطق طق21218اربيلذكربلند مسعود عبدالرزاق142745

150دبلومطق طق21218اربيلذكرهيمن فرهاد رحمان367747

151دبلومطق طق21218اربيلذكربالة محمد عمر551094

152دبلومطق طق21218اربيلذكرصابر سليمان حمةصالح142925

153دبلومطق طق21218اربيلذكراميد محمد خضر367294

ر141569 154دبلومطق طق21218اربيلذكرريبوار انور محمدامير

و شمسالدين141828 155دبلومطق طق21218اربيلذكربايان بيشر

ش عمر طه142757 156دبلومطق طق21218اربيلذكرهير

157دبلومطق طق21218اربيلذكركرمانج غازى عبدالكريم234979

158دبلومطق طق21218اربيلذكربه يوه ند محمد احمد141893

159دبلومطق طق21218اربيلذكرتوانا جاسم قادر235096

كو مجيد142502 160دبلومطق طق21218اربيلذكرشوبو شير

ر367258 ر سوارة حمدامير 161دبلومطق طق21218اربيلذكرحمدامير

ر142332 162دبلومطق طق21218اربيلذكرهاوكار عبدهللا كاكةشير

163دبلومطق طق21218اربيلذكرئاشنا محمد رضا142524

ر شورش عمر234950 164دبلومطق طق21218اربيلذكرشاهير

165دبلومطق طق21218اربيلذكرخشو صديق عمر367614

166دبلومطق طق21218اربيلذكرنزار ستار كريم142224

167دبلومطق طق21218اربيلذكرشاالو كاكةرش جالل367329

168دبلومطق طق21218اربيلذكرهاوار قادر حويز551028

169دبلومطق طق21218اربيلذكرهةنكاو احمد فارس367430

170دبلومطق طق21218اربيلذكرئاري عل عبدالحميد142340

171دبلومطق طق21218اربيلذكرادريس مسعود رسول484931

172دبلومطق طق21218اربيلذكرهيمت اسكندر رسول368110

ر367948 173دبلومطق طق21218اربيلذكربةرزان جليل حمدامير

174دبلومطق طق21218اربيلذكرمحمد باسل بهاءالدين142408

ر367701 175دبلومطق طق21218اربيلذكربةهروز سوارة حمدامير

176دبلومطق طق21218اربيلذكرزانا صباح جوهر142099

وان محمد235070 177دبلومطق طق21218اربيلذكرمامة نوشير

ر فيض هللا عثمان142353 178دبلومطق طق21218اربيلذكرريبير

179دبلومطق طق21218اربيلذكرئارى ئلكو احمد142699

180دبلومطق طق21218اربيلذكربه شدار عبدالقادر رسول234903

181دبلومطق طق21218اربيلذكرشمال جوهر عبدالرحمن367300

182دبلومطق طق21218اربيلذكرجرو عثمان حمد368189

183دبلومطق طق21218اربيلذكرناكاو نيازي كاكةرةش551068



184إعداديةطق طق21218اربيلذكربلند ابوبكر مام قادر142205

185إعداديةطق طق21218اربيلذكراحمد ادريس عبدالعزيز368157

186إعداديةطق طق21218اربيلذكرريكار سيف الدين جمال142240

187إعداديةطق طق21218اربيلذكراحمد محمد قادر234929

188إعداديةطق طق21218اربيلذكركولستان سليمان مام قادر142634

189إعداديةطق طق21218اربيلذكراسامة قوباد عمر367995

190إعداديةطق طق21218اربيلذكركوشه ت عزالدين فيض هللا235058

191إعداديةطق طق21218اربيلذكرروستم قادر سليم235133

192إعداديةطق طق21218اربيلذكرهوشمند هاشم رشيد142570

193إعداديةطق طق21218اربيلذكررشوان صباح صالح235012

194إعداديةطق طق21218اربيلذكرايوب لطيف رشيد234896

ر محمد احمد235115 195إعداديةطق طق21218اربيلذكرريبير

196إعداديةطق طق21218اربيلذكرعلي صالح سليم234919

ي رشيد235118 197إعداديةطق طق21218اربيلذكرمحمد حاج 

198إعداديةطق طق21218اربيلذكرزانا حكيم محمد234976

199إعداديةطق طق21218اربيلذكردابان نضالدين صالح235057

200إعداديةطق طق21218اربيلذكرمحمد خليل عبدهللا235107

201إعداديةطق طق21218اربيلذكردانةر جنكي مشير141998

202إعداديةطق طق21218اربيلذكرريبه ر شهاب محمد367457

203إعداديةطق طق21218اربيلذكرهيمن لقمان محمد234968

204إعداديةطق طق21218اربيلذكرمحمد ابراهيم علي142282

205إعداديةطق طق21218اربيلذكرهه لويست شورش مولود142252

206إعداديةطق طق21218اربيلذكرمحمد بهرام رسول141965

207إعداديةطق طق21218اربيلذكردارين محمد مصطقر142027

208إعداديةطق طق21218اربيلذكرئه ندام احمد خالد142374

209إعداديةطق طق21218اربيلذكراسماعيل مجيد حمة صالح235093

ان جوهر اومر235069 210إعداديةطق طق21218اربيلذكرمير

211إعداديةطق طق21218اربيلذكرشاكيو صباح عثمان235076

212إعداديةطق طق21218اربيلذكرزريان خدر عثمان142275

213إعداديةطق طق21218اربيلذكرورزير محمد عمر235014

214بكالوريوسطق طق21218اربيلذكرحميد عبدالقادر عبدالرحمن235084

215بكالوريوسطق طق21218اربيلذكريوسف سوارة قادر367705

1بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبه هار ازاد عبدهللا141947

2بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىروزان عمر حسن484969

3بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىليل قاسم حمزة551076

4بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىقمرى صالح محمد142902

5بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىله نجه جمال حويز235199

6بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىجوان رشيد خضر367710

7بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىافان جمال حويز142947

بيان اكرم علي234899
8بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبى

9بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبه ناز كاكة نجيم368013

10بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىزيان بهاءالدين طه141709

ر احمد142540 11بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبيكرد حسير

12بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىساكار نامق سليمان141954

13بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىارزو احمد حسن142413

14بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشهال عزيز رشيد142662



15بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىمهربان محمود اسماعيل141862

16بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىوهاب عمر حمه طيب141818

17بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىهاللة جمال قادر141743

18بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبهار عبدهللا عبدالرحمن142068

19بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشه يدا جوهر رحمان142886

20بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىفريدة صابر فارس141607

21بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىرازاو جليل حميد141825

و جميل حميد367526 22بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىهير

23دبلومطق طق21218اربيلأنبىالهام مشير رحمان142665

ين عمر حمطيب142363 24دبلومطق طق21218اربيلأنبىشير

25دبلومطق طق21218اربيلأنبىجهان رشيد خضر142133

نجيبة عمر علي141628
26دبلومطق طق21218اربيلأنبى

27دبلومطق طق21218اربيلأنبىهيوا عباس مح الدين141830

28دبلومطق طق21218اربيلأنبىافيستا فيض هللا فتح هللا142954

29دبلومطق طق21218اربيلأنبىكويستان انور عمر141728

30دبلومطق طق21218اربيلأنبىكه زال نامق سليمان142114

31دبلومطق طق21218اربيلأنبىاوات شدار محمد551012

32دبلومطق طق21218اربيلأنبىلميعه رضا عزيز141664

33دبلومطق طق21218اربيلأنبىنيشتمان فارس اومر234935

ر اسماعيل484965 34دبلومطق طق21218اربيلأنبىبانه حمدامير

35دبلومطق طق21218اربيلأنبىشوة هانيد عبدهللا234941

ر خليل محمد141889 36دبلومطق طق21218اربيلأنبىنه رمير

ر عاصي غفور142877 37دبلومطق طق21218اربيلأنبىئه فير

38دبلومطق طق21218اربيلأنبىجيمن سالم سعيد141745

ة باوالدين طه551035 39دبلومطق طق21218اربيلأنبىامير

40دبلومطق طق21218اربيلأنبىهازة مولود كريم367859

41دبلومطق طق21218اربيلأنبىميديا رسول محمد142883

42دبلومطق طق21218اربيلأنبىكواللة محمد سمايل142919

ين جوهر قادر367892 43دبلومطق طق21218اربيلأنبىشير

44دبلومطق طق21218اربيلأنبىشه واو قاره مان عبدالرحمن234914

ر367910 45دبلومطق طق21218اربيلأنبىبه يمان عمر حمدامير

يف141872 46دبلومطق طق21218اربيلأنبىسه ركول عزيز شر

و حمة توفيق367927 47دبلومطق طق21218اربيلأنبىهير

48دبلومطق طق21218اربيلأنبىريزين عبدالكريم احمد141839

49دبلومطق طق21218اربيلأنبىسه روين مولود طاهر367244

50دبلومطق طق21218اربيلأنبىاشب  محمد طاهر142018

51دبلومطق طق21218اربيلأنبىنه باد زياد حمه طيب141691

ر اسماعيل141598 52دبلومطق طق21218اربيلأنبىتافكة ياسير

53دبلومطق طق21218اربيلأنبىبوكان جوهر قادر368019

54دبلومطق طق21218اربيلأنبىسه يوان جوهر اومر142107

55إعداديةطق طق21218اربيلأنبىشلير صالح ابابكر142288

56إعداديةطق طق21218اربيلأنبىساكار واحد عمر367267

57إعداديةطق طق21218اربيلأنبىبه يام شوان سيامند142221

شوبو ابراهيم علي142299
1ماجستيرطق طق21218اربيلأنبى

كالي شهد حمدعل234907
2بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبى

3بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبناز قادر احمد235030



4بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىريفان صالح خضر234927

5بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىهاوناز نورى اسماعيل142237

6بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنيكار خضر رسول142513

ر سيودين قادر368183 7بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنازه نير

8بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىسةركول حتم عبدهللا484921

9بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنةمام كاويس عبدهللا142568

10بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىزيفان انور رحمان141789

11بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشيواز هيمداد سوارة234955

12بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىخانزاد اكرم عزيز141805

ر141978 13بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبديعة توفيق ياسير

14بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىروخوش كامل جليل367854

15بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىجنار كريم محمد368122

16بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىزارا محمد مولود235015

شنو علي احمد142422
17بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبى

ر141953 18بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشوخان جليل حمدامير

ر367836 19بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنوروز خضر حمدامير

20بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىداستان سيودين قادر234956

21بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبفراو عمر عبدهللا142010

22بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنيان اراس رشيد551001

23بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشيماء عثمان حمد367768

24بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىفرميسك وسو عبدالرحمن368009

25بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىريزان بهاءالدين طه142647

26بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىزنوير رزكار حسن367478

27بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىهاوزين محي الدين نجم الدين484914

28بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىالهام سه رهه د حمد367635

29بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىرووبار عباس احمد367470

30بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبخشان جالل قادر235003

31بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنيهايت هادى مامند235027

32بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىئاريان خدر عثمان142278

ش عثمان367429 33بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىامينة هير

34بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىئاكار عبدالقهار خضر484979

35بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىريناس رضا محمد142522

36بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبيكةرد صديق كريم234952

ر عمر367354 37بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىخاوه ر حسير

38بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىسيفان محمد سمايل235040

39بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىكه زه نك فاتح رشيد235088

ي محمد368197
ر
40بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىتابان صوف

ر234949 41بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىسارا فخرالدين حمدامير

42بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىكوهر صابر ابراهيم141737

ش عثمان142547 43بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبوكان هير

44بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىمريم حسو نضالدين141758

45بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىسيفةر رشيد فتاح367639

46بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبوكان دلشاد سليم142652

ر خضر حمة142049 47بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنخشير

ش نامق367571 48بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبه ريز هير

49بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنه خشه وان محمد عبدالرحمن142553



50بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىاسماء خالد حمد551020

51بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىتيشك خليل محمود142388

52بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىئاورةنك عمر رضا141807

و بكر عبدالرحمن141565 53بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىهير

54بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىساريز سه رهه د حمد484948

55بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىزريان كاكه ره ش جالل367331

56بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىسنور كامل عمر142120

فان بشتيوان صديق141813 57بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبير

58بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبةريزاد ظاهر طاهروك234908

59بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىسه ركول حمد اسماعيل141785

60بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىوردة عاصي غفور142491

61بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىكوسار سالم بهرام142518

62بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىخوزكه عبدهللا عمر367515

63بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبهار جبار سوارة142588

64بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبنار محمد قادر142720

65بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىروزكار محمد قادر367931

66بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىكازين جالل محمد235020

67بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىهاوزين عبدالرزاق محمد235036

68بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىهاوناز بايز عبدالرحمن141749

69بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىسنور محمد مولود141714

يف141773 70بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىروخوش كاكةرش شر

ر فاتح رضا551060 71بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىئامير

72بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىئاره زوو قادر رشيد141875

73بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىاويزان بشتيوان نوري141968

ر367912 74بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبيكرد عمر حمدامير

شيواز جنكي كريم142498
75بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبى

76بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشوبو سعدون اسماعيل234901

77بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشيواز كيقر خضر141779

78بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىايفان بشدار عمر142415

ر142784 79بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبيخال زرار حسير

ر جبار عمر234937 مير 80بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشر

81بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىجرا عبدالمجيد عبدهللا484937

82بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشوخان كاكه مد حمد367621

83بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىكنير عمر احمد367943

84بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىساوين محمد طاهر234958

85بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىسيوان ريبوار سالم368116

86بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىامينة كاويس عبدهللا141752

ر عل احمد142426 87بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشهير

88بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىئاال فيض هللا فتح هللا141659

89بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىزهراء عاصي عزيز142178

ن  كه رد اسماعيل ابراهيم367696
90بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبى

91بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىلةياد خالد محمد367664

92بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىئاره زوو حتم عبدهللا367903

93بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنةمام جالل محمد235064

94بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىفيان انور اومر142587

95بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىساكار فؤاد سعدي367685



كز كمال محمد142658 96بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنير

97بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىاشنا قاسم عمر141986

98بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشوخان سلمان مام قادر367537

ر484946 99بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىمريم محي الدين حمامير

100بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىداليا حمه رشيد محمد484939

101بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىسكاال خالد ظاهر367567

102بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىروداو رفعت صالح141739

103بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشةوبو همزة عمر142235

104بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىئاشنا عاص عزيز367542

105بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىجنار بكر عمر367610

106بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىاواز بشتيوان نوري142643

107بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىداستان مصطقر محمد142559

ر141746 يفان عبدهللا كاكةشير 108بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبير

109بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبه يمان اسماعيل كوخه حويز367838

110بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىفينك محمد عثمان235029

111بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنزاهت مجيد عبدهللا234982

112بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشلير محمد مولود234972

113بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنورهان حسو نضالدين235049

114بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىئةزين جواد رشيد141591

115بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىريناس عبدهللا سعيد367849

116بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىريواس برايم صابر234990

117بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشيدا احمد محمد142357

118بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىبه يام شهد حمه عل234909

119بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىنهلة فخرالدين مجيد551043

ر حمدمصطقر551002 120بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىاسيا حمدامير

121بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىريواس محمد عبدهللا484917

122بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىكويستان ونس علي235006

كو وريا141887 123بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشادان شير

ر عثمان حمد367774 124بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىشهير

125بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىريزين جالل محمد235042

ية احمد قادر142764 126بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىصي 

127بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىديمن عبدالرزاق عثمان142484

128بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىمريم خان احمد عبدهللا234920

ر بابير صابر368143 129بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىرنكير

ر142215 130بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىناسكه احمد حمدامير

131دبلومطق طق21218اربيلأنبىميديا محمد سمايل551041

132دبلومطق طق21218اربيلأنبىاريان فيض هللا فتح هللا234928

ر جاسم طه368201 133دبلومطق طق21218اربيلأنبىهيلير

134دبلومطق طق21218اربيلأنبىسارا باسل بهاءالدين141778

135دبلومطق طق21218اربيلأنبىبه خشنده صباح محمود142495

136دبلومطق طق21218اربيلأنبىالفان ابوبكر خالد484982

137دبلومطق طق21218اربيلأنبىبيكرد عبدالقهار خضر484984

138دبلومطق طق21218اربيلأنبىكويستان فيض هللا حمدعلي367603

139دبلومطق طق21218اربيلأنبىهاوناز بشتيوان صديق141812

140دبلومطق طق21218اربيلأنبىسارا محمد قادر142349

141دبلومطق طق21218اربيلأنبىجراخان فيصل حويز367626



142دبلومطق طق21218اربيلأنبىسارا سعدون اسماعيل234902

143دبلومطق طق21218اربيلأنبىهتاو طارق رفيق551126

144دبلومطق طق21218اربيلأنبىهنار اسماعيل حمة142653

ش عثمان367283 145دبلومطق طق21218اربيلأنبىجومان هير

146دبلومطق طق21218اربيلأنبىشوة مصدق قادر141687

147دبلومطق طق21218اربيلأنبىهافان حميد جميل142036

148دبلومطق طق21218اربيلأنبىريزين كاكةمد محي الدين142535

149دبلومطق طق21218اربيلأنبىهه وار جوهر اومر235025

150دبلومطق طق21218اربيلأنبىلينا مبارك عزيز551031

151دبلومطق طق21218اربيلأنبىلةياد بهرام محمد367727

152دبلومطق طق21218اربيلأنبىالنه ادريس عبدالرزاق142174

ر هاشم قادر367972 153دبلومطق طق21218اربيلأنبىكه شبير

154دبلومطق طق21218اربيلأنبىاسية عبدالمجيد عمر141611

155دبلومطق طق21218اربيلأنبىشادية حمةرشيد كوخةحويز142629

156دبلومطق طق21218اربيلأنبىديمن عمر قادر367253

ر فارس عثمان141878 157دبلومطق طق21218اربيلأنبىامير

158دبلومطق طق21218اربيلأنبىئافان صمد محمد142344

159دبلومطق طق21218اربيلأنبىتافكة رسول احمد141792

160دبلومطق طق21218اربيلأنبىميهربان طالب خالد142538

161دبلومطق طق21218اربيلأنبىاوات نجمالدين محمد234933

162دبلومطق طق21218اربيلأنبىهه وار عبدالرحمن عزيز234951

163دبلومطق طق21218اربيلأنبىبريفان صديق كريم551090

ر367936 164دبلومطق طق21218اربيلأنبىشيماء جبار حمدامير

يف141596 165دبلومطق طق21218اربيلأنبىديدار كاكةرش شر

166دبلومطق طق21218اربيلأنبىارزو فيض هللا فتحا هلل235039

167دبلومطق طق21218اربيلأنبىشوبو بكر رسول142121

168دبلومطق طق21218اربيلأنبىخديجة قادر عبدهللا367993

بناز علي احمد368128
169دبلومطق طق21218اربيلأنبى

170دبلومطق طق21218اربيلأنبىشادمان بارزان احمد142431

171دبلومطق طق21218اربيلأنبىمهابات رؤوف عارف367916

172دبلومطق طق21218اربيلأنبىئاشنا قادر حمةمصطقر141841

173دبلومطق طق21218اربيلأنبىروشنا وهاب مشير141700

174دبلومطق طق21218اربيلأنبىبه ناز ابراهيم حمد142162

175دبلومطق طق21218اربيلأنبىزاكاو جوامير روستم551088

176دبلومطق طق21218اربيلأنبىريزين سعيد محمد368162

177دبلومطق طق21218اربيلأنبىباوان عبدالرحمن ابراهيم142337

178دبلومطق طق21218اربيلأنبىزيان دلشاد رشيد142580

179دبلومطق طق21218اربيلأنبىهازة هادي خالد142386

180دبلومطق طق21218اربيلأنبىشوخان شهاب قادر142420

ر235011 ر حمدامير 181دبلومطق طق21218اربيلأنبىسارا ياسير

182دبلومطق طق21218اربيلأنبىافان احمد محمد234945

183دبلومطق طق21218اربيلأنبىخانم محمد رشيد234948

زيان علي حمه طيب142071
184دبلومطق طق21218اربيلأنبى

185دبلومطق طق21218اربيلأنبىسازكار محمد عبدهللا141686

186دبلومطق طق21218اربيلأنبىهه وار محمد قادر142740

187دبلومطق طق21218اربيلأنبىبيالن صدرالدين محمد484967



ر اكرم احمد142141 188دبلومطق طق21218اربيلأنبىئه فير

189دبلومطق طق21218اربيلأنبىشادان حميد جميل142505

190دبلومطق طق21218اربيلأنبىشاناز دلشاد عزيز367653

191دبلومطق طق21218اربيلأنبىكانياو هيمداد نجم141881

192دبلومطق طق21218اربيلأنبىفينوس وريا نورى367963

ي فاتح رشيد368209
193دبلومطق طق21218اربيلأنبىهيقر

194دبلومطق طق21218اربيلأنبىبيكه رد اسماعيل محمد484919

195دبلومطق طق21218اربيلأنبىجيمةن عبدالقهار خضر484977

196دبلومطق طق21218اربيلأنبىساوين شتيب حويز362664

197دبلومطق طق21218اربيلأنبىجنار عبدالجبار عبدهللا141695

198دبلومطق طق21218اربيلأنبىهاوزين قادر رشيد141616

199دبلومطق طق21218اربيلأنبىبيكه رد حميد عباس484962

200دبلومطق طق21218اربيلأنبىشاكول بيستون عبدالوهاب142056

201دبلومطق طق21218اربيلأنبىزيار مظفر سليمان142128

202دبلومطق طق21218اربيلأنبىسوزان كاكةرةش شكر235125

203دبلومطق طق21218اربيلأنبىساكار بةشدار سالم142264

204دبلومطق طق21218اربيلأنبىدلنيا دليل جليل484974

205دبلومطق طق21218اربيلأنبىسوزان اكرم عزيز141639

206دبلومطق طق21218اربيلأنبىشايه ن شورش عمر234924

207دبلومطق طق21218اربيلأنبىجنار سالم بهرام142516

208دبلومطق طق21218اربيلأنبىدرخشان جتو اومر235026

209دبلومطق طق21218اربيلأنبىهدية حمد ابابكر142703

ر367957 210دبلومطق طق21218اربيلأنبىشادية طه حمدامير

بيكه رد ابراهيم علي142285
211دبلومطق طق21218اربيلأنبى

212دبلومطق طق21218اربيلأنبىكوجر جوهر اومر235024

213دبلومطق طق21218اربيلأنبىئاوات جمعة خالد141796

214دبلومطق طق21218اربيلأنبىريناس خليل احمد368147

215دبلومطق طق21218اربيلأنبىسازان مشير رحمان142229

216دبلومطق طق21218اربيلأنبىشلير محمد سمايل234938

ي عبدالرزاق محمد235033
217دبلومطق طق21218اربيلأنبىده شبر

ي234992 همينة علي حاج 
218دبلومطق طق21218اربيلأنبى

219دبلومطق طق21218اربيلأنبىشنو خواكرم وسمان234953

220دبلومطق طق21218اربيلأنبىاوارة خالد رشيد142256

ر عبدهللا142550 ر ياسير 221دبلومطق طق21218اربيلأنبىكه شبير

ي صابر عبدهللا142395
222دبلومطق طق21218اربيلأنبىشيبر

ان واحد عمر141832 223دبلومطق طق21218اربيلأنبىسير

224دبلومطق طق21218اربيلأنبىشنو كريمان عبدهللا142593

كوله باغ محمد علي367262
225دبلومطق طق21218اربيلأنبى

226دبلومطق طق21218اربيلأنبىشيالن جليل جميل234981

227دبلومطق طق21218اربيلأنبىازين فيض هللا فتح هللا235037

228دبلومطق طق21218اربيلأنبىئاويزان جاسم قادر234918

229دبلومطق طق21218اربيلأنبىجرو قاسم عمر484923

230دبلومطق طق21218اربيلأنبىدرةخشان عبدالصمد محمود142243

ر سليمان حمةصالح142931 231دبلومطق طق21218اربيلأنبىهيلير

232دبلومطق طق21218اربيلأنبىروشن ابراهيم حمد142167

 علي عثمان141698
ر 233دبلومطق طق21218اربيلأنبىشه هير



234دبلومطق طق21218اربيلأنبىبيان حميد محمد235086

235دبلومطق طق21218اربيلأنبىامينة عبدهللا حمة367348

236دبلومطق طق21218اربيلأنبىاال رمضان حمخان141593

237دبلومطق طق21218اربيلأنبىسهام كاويس عبدهللا141754

238دبلومطق طق21218اربيلأنبىفردوس محمد رضا142526

239دبلومطق طق21218اربيلأنبىبه يمان كامران انور367982

240دبلومطق طق21218اربيلأنبىسانا مناف سوارة141868

ر عبدالقادر367446 ر حسير 241دبلومطق طق21218اربيلأنبىافير

242دبلومطق طق21218اربيلأنبىشوين سعيد محمد142232

243دبلومطق طق21218اربيلأنبىرازاو عبدالقادر عوال234946

ر فيض هللا عثمان142360 244دبلومطق طق21218اربيلأنبىئه فير

245دبلومطق طق21218اربيلأنبىروزكار فؤاد حسن367877

246دبلومطق طق21218اربيلأنبىشيماء جالل حميد141854

247دبلومطق طق21218اربيلأنبىبخشان خالد رشيد142260

248دبلومطق طق21218اربيلأنبىبيخال محمد مصطقر235128

ر اسماعيل142096 249دبلومطق طق21218اربيلأنبىبةيمان حسير

250دبلومطق طق21218اربيلأنبىئامانج عثمان محمد234991

251دبلومطق طق21218اربيلأنبىشوبو عمر محمد توفيق141799

ر141859 252دبلومطق طق21218اربيلأنبىدشبر احمد حمدامير

253دبلومطق طق21218اربيلأنبىبةناز رضا وسمان367497

ر551129 254دبلومطق طق21218اربيلأنبىبه يان احمد حمدامير

255دبلومطق طق21218اربيلأنبىئه وين كاوه قادر141557

ر234926 256دبلومطق طق21218اربيلأنبىديمن عبدهللا كاكةشير

257دبلومطق طق21218اربيلأنبىدلنيا اسعد عارف142556

258دبلومطق طق21218اربيلأنبىشنو فرياد محمد142510

259إعداديةطق طق21218اربيلأنبىنيهاية كاروان حمةزياد235061

ر235141 ر حمدامير 260إعداديةطق طق21218اربيلأنبىبيكه رد ياسير

261إعداديةطق طق21218اربيلأنبىسانا جوامير سوارة142669

262إعداديةطق طق21218اربيلأنبىسةيران كامل عمر141961

263إعداديةطق طق21218اربيلأنبىجاوةروان محمد احمد235103

264إعداديةطق طق21218اربيلأنبىسيبه ر ساالر شكر235110

بيكه رد علي محمود235136
265إعداديةطق طق21218اربيلأنبى

266إعداديةطق طق21218اربيلأنبىجراخان مجيد سعيد142384

امينة عبدالكريم علي367591
267إعداديةطق طق21218اربيلأنبى

268إعداديةطق طق21218اربيلأنبىايمان رجب سوارة142088

269إعداديةطق طق21218اربيلأنبىامينة عثمان عبدهللا367593

270إعداديةطق طق21218اربيلأنبىالفه ادريس عبدالزراق142170

271إعداديةطق طق21218اربيلأنبىجنار بايز محمد367735

272إعداديةطق طق21218اربيلأنبىبةناز بةشدار رشيد234940

273إعداديةطق طق21218اربيلأنبىكه شاو امير قادر235060

274إعداديةطق طق21218اربيلأنبىكويستان حميد محمد235138

ي شهاب ابراهيم142677
275إعداديةطق طق21218اربيلأنبىاشب 

276إعداديةطق طق21218اربيلأنبىئاواز ستار صديق141721

277إعداديةطق طق21218اربيلأنبىكشاو صباح عثمان235072

كز عمر عبدهللا142318 278إعداديةطق طق21218اربيلأنبىنير

279إعداديةطق طق21218اربيلأنبىبه خته وه ر عمر عبدهللا142012



ر234911 280إعداديةطق طق21218اربيلأنبىنةمام قادر حمدامير

281إعداديةطق طق21218اربيلأنبىالفان نضالدين صالح235055

282إعداديةطق طق21218اربيلأنبىزينو حسن عبدهللا235113

283إعداديةطق طق21218اربيلأنبىالوين كاوة قادر141656

ر بيستون عبدالوهاب142059 284إعداديةطق طق21218اربيلأنبىشادبير

285إعداديةطق طق21218اربيلأنبىشكرية حمةرشيد كوخةحويز141595

286إعداديةطق طق21218اربيلأنبىئاريان سعيد محمد142686

287إعداديةطق طق21218اربيلأنبىئةزين عبدالكريم احمد141883

288إعداديةطق طق21218اربيلأنبىهاوزين ساالر زرار235114

289إعداديةطق طق21218اربيلأنبىتالر رسول احمد141791

ر235131 290إعداديةطق طق21218اربيلأنبىهدى فخرالدين حمدامير

ر كريم جليل235149 291إعداديةطق طق21218اربيلأنبىهيلير

292إعداديةطق طق21218اربيلأنبىجرو عمر محمد551038

يفان يونس بكر235016 293إعداديةطق طق21218اربيلأنبىبير

294إعداديةطق طق21218اربيلأنبىداستان حميد محمد235139

295إعداديةطق طق21218اربيلأنبىناسكة حميد جميل142508

296إعداديةطق طق21218اربيلأنبىكابان صالح سليم551054

297إعداديةطق طق21218اربيلأنبىباوان محمد رمضان235067

298إعداديةطق طق21218اربيلأنبىسه يران يونس علي142023

299إعداديةطق طق21218اربيلأنبىكه شاو جوهر عوال235111

300إعداديةطق طق21218اربيلأنبىهه وري بكر عمر367319

301إعداديةطق طق21218اربيلأنبىباغجة سعدون اسماعيل235144

302بكالوريوسطق طق21218اربيلأنبىكواللة عبدالرزاق عباس367901

303إعداديةطق طق21218اربيلأنبىصوما محمد قادر235077

304إعداديةطق طق21218اربيلأنبىفينا عمر عبدهللا142135

305إعداديةطق طق21218اربيلأنبىوردة مسعود رسول484928

1بكالوريوسباليسان11219اربيلذكربشدار زرار مولود378965

2بكالوريوسباليسان11219اربيلذكركامه ران عل محمد378771

ر378914 3بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرجعفر سليمان حسير

4بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرنجاة احمد مصطقر378950

5بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرهانا حمد محمد549327

ر محمد حمد549339 6بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرتحسير

7بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرهزار كريم رسول379016

ر عبدالرحمن378936 8بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرهيمداد حسير

9دبلومباليسان11219اربيلذكرعلي جالل محمود549293

ر549222 ر طه حسير 10دبلومباليسان11219اربيلذكرحسير

11دبلومباليسان11219اربيلذكرنه به ز جمال محمد378916

12دبلومباليسان11219اربيلذكربه خته وه ر حمد قادر46275

ر حكيم378887 ان حمدامير 13دبلومباليسان11219اربيلذكرمير

1بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرسه رباز خالد حمد549197

2بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرمريوان عل محمد378870

ي51039
ر محسن فق  3بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرسفير

4بكالوريوسباليسان11219اربيلذكربشتوان عزيز محمد378987

5بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرئاكار محمد علي378967

6بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرباخه وان عل يحبر379006

ر بكر51534 7بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرفالح حسير



8بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرعبدالعزيز ابراهيم عثمان378900

9بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرسه نكه ر سعيد صالح549342

10بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرطارق قادر حمد51546

11بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرفرست حويز علي378769

12بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرمحمد رمضان حسن378818

13بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرشاسوار عمر فق  احمد51556

ر طه51552 14بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرسةنكةر ياسير

15بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرسوران ابراهيم مولود51548

16بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرسه ربه ست يوسف مولود51551

17بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرمه ريوان جمال قادر378930

18بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرهمداد خوشناو يوسف378899

19بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرفريدون محمد حسن379034

20بكالوريوسباليسان11219اربيلذكربريار سالم احمد378906

21بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرطيب مصطقر عبدهللا51560

22بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرده ريا جمال رسول378960

23بكالوريوسباليسان11219اربيلذكربروا عثمان سليم378864

24بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرئه ندام رزكار خضر49028

25بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرعزيز سمايل عزيز378824

26بكالوريوسباليسان11219اربيلذكراحمد اسماعيل حسن378884

ر بكر51518 27بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرفه رمان حسير

28بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرره كه ز زياد عزيز548537

ر549224 29بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرنال صابر حسير

30بكالوريوسباليسان11219اربيلذكراحمد كمال حمد51523

ر عبدهللا51562 31بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرشهد حمدامير

32بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرمحمد كمال حمد51521

33بكالوريوسباليسان11219اربيلذكراسماعيل مخلص اسماعيل51495

34بكالوريوسباليسان11219اربيلذكركيالن كاظم علي549334

وان ابراهيم مولود51549 35بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرشير

ر بكر51520 36بكالوريوسباليسان11219اربيلذكرفتاح حسير

ي378815 37دبلومباليسان11219اربيلذكراسماعيل شيخة حاج 

38دبلومباليسان11219اربيلذكرنالي احمد مصطقر549200

39دبلومباليسان11219اربيلذكرره وه ند عثمان عمر378787

ر378804 40دبلومباليسان11219اربيلذكرهيوا خالد حسير

41دبلومباليسان11219اربيلذكرسه ركه وت جالل احمد378801

ي51544
42دبلومباليسان11219اربيلذكرمحمد محسن فق 

43دبلومباليسان11219اربيلذكركاروان صابر عزيز378858

44دبلومباليسان11219اربيلذكرعبدالهادى ابراهيم عثمان378896

ر549225 45دبلومباليسان11219اربيلذكروشيار صابر حسير

ر51528 46دبلومباليسان11219اربيلذكرريزوان ابراهيم حسير

47دبلومباليسان11219اربيلذكرمحمد قادر محمد378961

48دبلومباليسان11219اربيلذكراسماعيل انور رسول51539

49دبلومباليسان11219اربيلذكريوسف مصطقر فرخه51561

وان مصطقر حمد51494 50دبلومباليسان11219اربيلذكرشير

51دبلومباليسان11219اربيلذكرعبدالخالق قادر حمد379028

52دبلومباليسان11219اربيلذكرنياز علي جالل549317

53دبلومباليسان11219اربيلذكرمحمد صابر خالد378827



54دبلومباليسان11219اربيلذكرعل عبدالرحمن عل51525

55دبلومباليسان11219اربيلذكرداناز طاهر باباعل378830

ر549191 56إعداديةباليسان11219اربيلذكرديار خالد حسير

57إعداديةباليسان11219اربيلذكرشه مال محمد رسول51119

ي549204 58إعداديةباليسان11219اربيلذكرمحمد خالد حاج 

59إعداديةباليسان11219اربيلذكركاكه عزيز محمد548540

60إعداديةباليسان11219اربيلذكربه شدار مامند خضر51486

61إعداديةباليسان11219اربيلذكرنهرو صالح عوال549321

62إعداديةباليسان11219اربيلذكرابراهيم ازاد صابر51195

63إعداديةباليسان11219اربيلذكركوشت احمد خدر51177

64إعداديةباليسان11219اربيلذكرازاد صالح عوال549218

ي51252
65إعداديةباليسان11219اربيلذكراسماعيل محسن فق 

66إعداديةباليسان11219اربيلذكرفه رهاد احمد مصطقر378921

67إعداديةباليسان11219اربيلذكركاروان زرار رسول549248

68إعداديةباليسان11219اربيلذكرزانا لقمان سليمان51032

ر51532  حمدامير
ر مصطقر 69إعداديةباليسان11219اربيلذكرحمدامير

70إعداديةباليسان11219اربيلذكرابراهيم حويز علي549298

71إعداديةباليسان11219اربيلذكرشوان قادر عزيز549320

72إعداديةباليسان11219اربيلذكربشتيوان اسماعيل حسن549253

73إعداديةباليسان11219اربيلذكرعبدهللا قادر عبدهللا549221

74إعداديةباليسان11219اربيلذكراسماعيل حويز علي51270

ر رسول51087 75إعداديةباليسان11219اربيلذكرمحمد حسير

76إعداديةباليسان11219اربيلذكرمحمد حسن عمر379001

1بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىشه وين مصطقر عبدهللا549331

2بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىبيخال عزيز محمد378796

3إعداديةباليسان11219اربيلأنبىنه وروز عبدالرحمن قادر379019

ر السة378944 1بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىبيار حمدامير

2بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىسه روين خضر محمد378839

3بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىكه زنك توفيق اسماعيل549338

4بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىهيام جبار قادر51540

5بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىره وه ز اسماعيل احمد51547

6بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىبهار صابر حمد51530

7بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىسه وزه قادر عزيز549228

ي جرجيس378904
8بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىئاشب  كيقر

9بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىخه ندان نجم الدين عزيز51506

10بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىزيلوان جالل طه51557

11بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىبيخال اسماعيل حمد51545

12بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىئةزين عمر وسو51200

13بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىبيخال سالم احمد379043

ره يان علي حمد46431
14بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبى

15بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىشيدا محمود قادر379071

16بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىزه يتون توفيق اسماعيل51553

17بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىبه هره صالح محمد46821

18بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىرييان فرست عبدهللا378940

يوان قادر عزيز549341 19بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىبير

20بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىديمه ن عثمان عبدهللا378891



ر اسماعيل حسن378776 21بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىشه رمير

22بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىسه وزة خضر محمد378837

23بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىالتون جبار صالح558618

24بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىخه الت خضر محمد378791

25بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىسندوس اسماعيل علي378934

26بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىمنار عمر توفيق51537

27بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىجنار حسن قادر549269

28بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىفاطمه طاهر سيودين378937

ر549246 29بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىسازان صابر حسير

30بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىخرامان جالل سليمان378982

ر بكر51009 31بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىفه ريك حسير

ر379052 32بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىفاطمة يوسف حمدامير

ر378918 33بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىكه زال اسماعيل حسير

ين احمد مصطقر549330 34بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىشير

35بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىكلثوم زرار مولود51517

36بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىنوزان عثمان سليم378912

37بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىباك ساز مجيد سليمان549344

38بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىفاطمه يوسف مولود51550

39بكالوريوسباليسان11219اربيلأنبىبنار مح الدين عوال51554

40دبلومباليسان11219اربيلأنبىاخالص ابراهيم كريم51020

41دبلومباليسان11219اربيلأنبىويزه خليل وسمان558616

42دبلومباليسان11219اربيلأنبىريان عبدالعزيز محمد51183

43دبلومباليسان11219اربيلأنبىبه هار عبدالرحمن قادر51559

44دبلومباليسان11219اربيلأنبىماردين عبدالرحمن محمد549345

ريزين علي شيخة51508
45دبلومباليسان11219اربيلأنبى

46دبلومباليسان11219اربيلأنبىرازاوه خضر محمد51542

مه هناز علي جالل549305
47دبلومباليسان11219اربيلأنبى

48دبلومباليسان11219اربيلأنبىبه ناز ازاد حسن378929

49دبلومباليسان11219اربيلأنبىفاطمة قادر عبدهللا378956

50دبلومباليسان11219اربيلأنبىسوزان جالل عزيز46714

51دبلومباليسان11219اربيلأنبىفهيمة محسن وتمان51555

52دبلومباليسان11219اربيلأنبىهه وار عبدالرحمن قادر51558

53دبلومباليسان11219اربيلأنبىاسمر زرار مولود51536

54دبلومباليسان11219اربيلأنبىفينك ايوب اسعد378811

55دبلومباليسان11219اربيلأنبىكويستان نجم الدين رسول549325

56دبلومباليسان11219اربيلأنبىانتظار حسن خدر378821

57دبلومباليسان11219اربيلأنبىبه هار نجم الدين عزيز549337

58دبلومباليسان11219اربيلأنبىماريه مصطقر محمد378928

59دبلومباليسان11219اربيلأنبىشاناز جالل قادر51541

سارا علي محمد549323
60دبلومباليسان11219اربيلأنبى

61دبلومباليسان11219اربيلأنبىنازه مخلص اسماعيل46763

62دبلومباليسان11219اربيلأنبىهه ورين قادر طه549291

ر السه378946 63دبلومباليسان11219اربيلأنبىبه هره حمدامير

ي51543
ر محسن فق  64دبلومباليسان11219اربيلأنبىئه فير

ر خدر51487 65إعداديةباليسان11219اربيلأنبىبه ناز حسير

ر549249 66إعداديةباليسان11219اربيلأنبىفينوس اسماعيل حسير



67إعداديةباليسان11219اربيلأنبىخه الت نجم الدين عزيز51103

68إعداديةباليسان11219اربيلأنبىسه روين صابر حمد549335

69إعداديةباليسان11219اربيلأنبىمه هناز عمر فق  احمد51484

70إعداديةباليسان11219اربيلأنبىكنير قادر عزيز549308

71إعداديةباليسان11219اربيلأنبىبه هره نجم الدين رسول379012

72إعداديةباليسان11219اربيلأنبىبه ريز رمضان اسعد379156

روشنا محمد علي549259
73إعداديةباليسان11219اربيلأنبى

74إعداديةباليسان11219اربيلأنبىشلير معروف خدر378984

75إعداديةباليسان11219اربيلأنبىهه نار عباس علي51168

ى رسول ابراهيم51066 76إعداديةباليسان11219اربيلأنبىبشر

ر عباس علي51162 77إعداديةباليسان11219اربيلأنبىهمير

78إعداديةباليسان11219اربيلأنبىخةرمان نجم الدين عزيز549326

79إعداديةباليسان11219اربيلأنبىتزرين عمر وسو51240

ي549256
80إعداديةباليسان11219اربيلأنبىفاطمة قاسم فق 

81إعداديةباليسان11219اربيلأنبىحليمه اسكندر احمد51150

ر حكيم379136 82إعداديةباليسان11219اربيلأنبىجيهان حمدامير

83إعداديةباليسان11219اربيلأنبىبةيام محمود وسو549223

ر عمر وسو51493 84إعداديةباليسان11219اربيلأنبىئةفير

85إعداديةباليسان11219اربيلأنبىفاطمه عثمان قادر49092

ر كيفاهلل عوال51485 86إعداديةباليسان11219اربيلأنبىافير

ي51491
87إعداديةباليسان11219اربيلأنبىمعصومة قاسم فق 

88إعداديةباليسان11219اربيلأنبىزارا احمد مصطقر549251

حليمه محمد علي549196
89إعداديةباليسان11219اربيلأنبى

90إعداديةباليسان11219اربيلأنبىحليمه عبدهللا قادر378979

صدى فاخر علي549263
91إعداديةباليسان11219اربيلأنبى

ي51488
92إعداديةباليسان11219اربيلأنبىكلثومة قاسم فق 

93إعداديةباليسان11219اربيلأنبىمريم عمر توفيق51136

94إعداديةباليسان11219اربيلأنبىبه يمان محمود وسو549267

زين21220اربيلذكرفتاح حسن عبدهللا226398 1ماجستيرشاويس بير

زين21220اربيلذكرخليل عبدهللا خليل485183 2دبلوم عاليشاويس بير

زين21220اربيلذكراسماعيل مصطقر طه365555 3دبلوم عاليشاويس بير

زين21220اربيلذكرجمعة صالح عبدالكريم141192 4بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكراحمد صالح عبدالكريم141194 5بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرعثمان نعمت عثمان226624 6بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرانور قادر خضر485129 7بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكراكرم كريم مصطقر225459 8بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرعبدالسالم مصطقر محمد558754 9بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكركاروان محمود عمر141174 10بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرحكيم خدر احمد226601 11بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرمدرك عمر محمود485085 12بكالوريوسشاويس بير

ي مصطقر365541 زين21220اربيلذكرمحمد نب  13بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكررشيد مصطقر محمد226731 14بكالوريوسشاويس بير

زاد عبدالكريم قاسم141228 زين21220اربيلذكرشير 15بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرمحمد سعيد مراداغا485140 16بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرهة زار عبدالغبر رسول226191 17بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرمحمود بكةكه اغا365545 18بكالوريوسشاويس بير



زين21220اربيلذكراوميد عباس احمد226784 19بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرساالر صابر محمد141355 20بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرهيوا سليمان حمة141159 21بكالوريوسشاويس بير

ر مصطقر365803 زين21220اربيلذكرهيمن محمدامير 22بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرشورش جالل عبدالرحمن226772 23بكالوريوسشاويس بير

ر حمد طاهر365620 زين21220اربيلذكرحسير 24بكالوريوسشاويس بير

ي احمد365931 زين21220اربيلذكراحمد نب  25بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكروريا بايز رسول226560 26بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرزانا مصطقر محمد549663 27بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرخالد برايم علي485166 28بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرمهاجر لطيف قادر226389 29بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرحسن عثمان يوسف141136 30بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرهندرين احمد عالي549692 31بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرعبدالباسط حكيم خدر226491 32بكالوريوسشاويس بير

ر485157 زين21220اربيلذكربريار جبار حمدامير 33بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكردةرباز احمد رسول141224 34بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرهزار محمد مامشيخ141353 35بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكربشدار صالح احمد226218 36بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرمحمد عزيز محمود141220 37بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكراسعد عوال مصطقر365900 38بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرخليل محمد اغا485095 39بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرسامان اسماعيل كاكةرش141141 40بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرطارق محمد صابر226751 41بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكررزكار محمد حمد226693 42بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرهيمن برايم حمد365512 43بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرشدار طاهر صابر226812 44بكالوريوسشاويس بير

ر365823  علي ياسير
ر زين21220اربيلذكرياسير 45بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرعبدهللا احمد عبدهللا141146 46بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرفاخر عبدهللا سمايل141337 47دبلومشاويس بير

ر رسول226166 زين21220اربيلذكرعلي حمدامير 48دبلومشاويس بير

زانه485155 زين21220اربيلذكرابوزيد حسن خضر 49دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكروشيار بهجت حمد365650 50دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرخضر احمد خدر141203 51دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرارام عبدالرحمن محمد226609 52دبلومشاويس بير

ر366273 زين21220اربيلذكرمظفر محمد حسير 53دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرهاوبش جالل عبدالرحمن141158 54دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكردهام رشيد حمد549677 55دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرمريوان سليمان حمة365567 56دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكردلشاد محمد اسماعيل365427 57دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكردلدار حسن حسن141358 58دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرنجمالدين حمد احمد365417 59دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرهوشيار مجيد قادر485039 60دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرشاخوان مال صادق141137 61دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكردلشاد اسماعيل احمد226542 62دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرروزكار اسماعيل محمود366074 63دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرفرهنك عزالدين عوال226581 64دبلومشاويس بير



زين21220اربيلذكرمقصود محمد عبدهللا141293 65دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرعبدالقهار محمد قادر365710 66دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرشدار فخري قادر485147 67دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرعزالدين مال صادق226173 68دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرريزيار مصطقر حسن549626 69إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرمصطقر عبدهللا رسول141172 70إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرعباس جبار مصطقر141147 71إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرابراهيم اسماعيل مصطقر225020 72إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكركيوان نايف محمد226793 73إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرخالص رسو مال226278 1ماجستيرشاويس بير

زين21220اربيلذكرزاكروس نجاة محمد226155 2بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرشمال رسول خضر485175 3بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرريبوار عبدالخالق جالل485061 4بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرعادل طاهر رشيد365685 5بكالوريوسشاويس بير

ر كريم226572 زين21220اربيلذكرمهدى تحسير 6بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرشايان محمد ويىسي226669 7بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرمحمد رسول لطيف225549 8بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكركيالن فارس محمدعلي226130 9بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرعبدالصمد حكيم خدر226481 10بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرعبدالرحمن مينة احمد226550 11بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكركوران خليل محمد485103 12بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكراحمد عوال مصطقر365432 13بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرنضهللا رسول طه363177 14بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرئارام بهرام عمر485180 15بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرئازاد رمزى سعيد141277 16بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرهاوكار سليمان حمة363172 17بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرمحمد مجيد كاكةرش485087 18بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرشود قادر معروف485176 19بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكررنجدر ابراهيم شيخ225415 20بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرفرمان صادق احمد485124 21بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرادريس علي احمد365588 22بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكربةيان طايرخان محمد141165 23بكالوريوسشاويس بير

ر365970 زين21220اربيلذكراحمد فرحان حمدامير 24بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرحبيب حةمةد جوجك366029 25بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرريباز بابير شيخ محمد363136 26بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرئاسو بايز رسول141298 27بكالوريوسشاويس بير

ر عبدهللا رسول141360 زين21220اربيلذكرمؤمير 28بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكربرستو اسماعيل رشيد549697 29بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكركازيان عبدهللا جبار365759 30بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكراحمد حكيم خدر226472 31بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرهيوا مظفر محمد363290 32بكالوريوسشاويس بير

ر226181 زين21220اربيلذكرشكاك طارق محمدامير 33بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرهيوا محمد حمه365697 34بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرارسالن اسماعيل عبدالرحمن365483 35بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرريكار محمود قادر141327 36بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرعبدهللا كامران بهاءالدين363250 37بكالوريوسشاويس بير



زين21220اربيلذكرظاهر محمد عوال225280 38بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرريباز عباس احمد365532 39بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرشهنك رسول عمر141162 40بكالوريوسشاويس بير

ر رشو549667 زين21220اربيلذكرنياز حسير 41بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرمحمد نوري مجيد141138 42بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكراحمد سليمان رسول549610 43بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرفرمان محمود عمر141175 44بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرعبدهللا بشتيوان سعيد225501 45بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكربوكان عزالدين عوال226834 46بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرسامان كمال كريم365462 47بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكراكرم بهرام عمر365838 48بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرازدر كريم مصطقر365616 49بكالوريوسشاويس بير

ر عبدهللا363154 زين21220اربيلذكرمحمد ياسير 50بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرازاد مرشد خالد365811 51بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرمجيد عالءالدين مجيد363080 52بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرسوران خليل محمد549671 53بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرابراهيم معصوم علي225148 54بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرتوانا جهاد اسعد141140 55بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكردرباز عباس احمد485169 56بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرهةلويست مظفر محمد365625 57بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرابراهيم عزيز حميد226788 58بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكراحمد صالح الدين علي485088 59بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرهةزار رمزي باوكر549657 60دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرهه لمه ت ابوزيد حسن485149 61دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكركيالن رمزى سعيد141199 62دبلومشاويس بير

وان احمد رجب363160 زين21220اربيلذكرنيجير 63دبلومشاويس بير

ر141163 زين21220اربيلذكرسامان احمد ياسير 64دبلومشاويس بير

ر224779 زين21220اربيلذكرشهاب احمد ياسير 65دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرمحمد طاهر نوري363256 66دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرزكريا ظاهر محمد366046 67دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكراوميد عبدهللا محمد365497 68دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكركارمند سليم زرار363283 69دبلومشاويس بير

ر225260 زين21220اربيلذكريحبر ادريس ياسير 70دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرفةرهةنك قادر سعيد226742 71دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرتوانا خضر ابرهيم141139 72دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرجاسم محمد قادر549688 73دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرهيمن رشيد علي485107 74دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرهوزان محمود عمر141376 75دبلومشاويس بير

ي226403 زين21220اربيلذكرتوانا سالم نب  76دبلومشاويس بير

زاد قادر226566 زين21220اربيلذكررةنجبةر شير 77دبلومشاويس بير

ان توفيق عبدهللا365871 زين21220اربيلذكرشةمير 78دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرزريان رسول خدر363130 79دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرشوان عبداالرحمن قادر141372 80دبلومشاويس بير

ر محمد احمد363204 زين21220اربيلذكرريبير 81دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرسه نكه ر طاهير رشيد485161 82دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرجاالك عزيز طه365982 83دبلومشاويس بير



زين21220اربيلذكرهلكورد مامند اسماعيل363168 84دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرمحمد ابوزيد حسن485091 85دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرعلي حسن عثمان226458 86دبلومشاويس بير

وان جالل محمود365596 زين21220اربيلذكرسير 87دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرسوران طاهر صابر226817 88دبلومشاويس بير

ر225236 زين21220اربيلذكراحمد محسن ياسير 89دبلومشاويس بير

ر549631 زين21220اربيلذكرفرهاد طارق محمدامير 90دبلومشاويس بير

زين21220اربيلذكرمهتاب اسكندر بايزيد485186 91إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرارشد محمود برايم485100 92إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرمحمد رمزى فتاح141366 93إعداديةشاويس بير

زاد مصطقر141268 ر شير زين21220اربيلذكرحسير 94إعداديةشاويس بير

ر سيامند محمد549636 زين21220اربيلذكركاكةمير 95إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرسوران حكيم خدر224601 96إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرطه رمضان طه363269 97إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرهزار فخري قادر365744 98إعداديةشاويس بير

زاد قادر141264 زين21220اربيلذكررامان شير 99إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرمحمد جمال سليمان225474 100إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرسداد حسن عثمان141153 101إعداديةشاويس بير

ر قاسم محمد226535 زين21220اربيلذكرامير 102إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرارسالن علي مصطقر363199 103إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرايمن مهدي عبدالكريم225187 104إعداديةشاويس بير

ر رشو549694 زين21220اربيلذكرخالص حسير 105إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرشه مال كمال حمد363264 106إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرمحمد مسعود رشيد485060 107إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكراحمد علي محمد485025 108إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرهلكوت خدر مصطقر226633 109إعداديةشاويس بير

ر احمد365602 زين21220اربيلذكردانيال حسير 110إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرهةفال صالح احمد141340 111إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرمالك سلمان عثمان485030 112إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرامانج خالد محمود363273 113إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرمصعب خدر محمد365458 114إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرريناس صالح صديق225101 115إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرئامانج لقمان برايم141149 116إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرصالح الدين ايوب محمد141319 117إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرجيماو زيرو صابر485062 118إعداديةشاويس بير

ر141167 زين21220اربيلذكردلشاد احمد ياسير 119إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرابراهيم اسماعيل عمر141295 120إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرعمر سليمان عبدالعزيز549623 121إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلذكرارمان نجاة محمد363192 122بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرصالح بابير احمد226826 123بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكربشتيوان ازاد مصطقر141144 124بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلذكرايوب عبدهللا خليل141143 125بكالوريوسشاويس بير

ي عبدهللا558752  نب 
زين21220اربيلذكرمصطقر 126دبلومشاويس بير

وان عبدهللا احمد365449 زين21220اربيلذكرسير 127إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىريزان نوري مولود226685 1بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشهناز محمد حمد141145 2بكالوريوسشاويس بير



ر141215 زين21220اربيلأنبىبةخشان غفور حمدامير 3بكالوريوسشاويس بير

ي365479 زين21220اربيلأنبىهيمن ظاهر حاج  4بكالوريوسشاويس بير

ئةزين محمد علي366072
زين21220اربيلأنبى 5بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىزيلوان شدار رشيد226210 6بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشةوين زيرو خدر365887 7بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىساكار حسن قادر225174 8بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىزاله عثمان احمد363182 9بكالوريوسشاويس بير

ر226316 ارزو علي حسير
زين21220اربيلأنبى 10بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىدارين وليد عبالرحمن365600 11دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىفريال صابر عزيز226511 12دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىناسكه مصطقر همزة366052 13دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىايمان محمد سعيد365640 14دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىسازان فرهاد عبدهللا225436 15دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىبروين عثمان فرج558755 16دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىرازيه اوغس احمد141157 17دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىسوزان خدر عمر365471 18دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىروخسار سليمان حمه365528 19دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىكولزار كاكةمم عمر226644 20دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىزيان سليمان صادق226339 21دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىجوان صالح مجيد226703 22دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىازين رمزي باوكر226326 23دبلومشاويس بير

ر363233 شيماء علي ياسير
زين21220اربيلأنبى 24دبلومشاويس بير

ر رضا141197 زين21220اربيلأنبىتريفة ياسير 1بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشيماء مظفر عبدهللا363149 2بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىمهاباد عال حمد226431 3بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىريناس مردان فريق549614 4بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىسوما عبدالواحد عباس141280 5بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىكوله باخ اسعد مصطقر365580 6بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىسميه خدر محمد365574 7بكالوريوسشاويس بير

ي طاهر عزيز365592
زين21220اربيلأنبىاشب  8بكالوريوسشاويس بير

 علي محمد365635
ر زين21220اربيلأنبىكولجير 9بكالوريوسشاويس بير

ر365780 ر حمدامير ان حسير زين21220اربيلأنبىسير 10بكالوريوسشاويس بير

ر حسن226653 زين21220اربيلأنبىكوالن ياسير 11بكالوريوسشاويس بير

ر365765 زين21220اربيلأنبىزيار جبار حمدامير 12بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشيدا احمد عزيز141208 13بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىخاكمان مصطقر خضر549618 14بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىريزنة احمد رسول226228 15بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىدشبر عمر محمد485138 16بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىدلسوز برايم محمود365987 17بكالوريوسشاويس بير

ى علي سليمان141325
زين21220اربيلأنبىبشر 18بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشيدا خالد حمةزياد226239 19بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىبةناز ديدار يوسف226197 20بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىروين عل احمد141256 21بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىاالن عبدهللا طه485090 22بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىكيشوه ر ابراهيم مصطقر363122 23بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىبيكه رد سليمان قادر365443 24بكالوريوسشاويس بير



ر سلطان365671 زين21220اربيلأنبىسمية حسير 25بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىفاطمه فخري قادر366035 26بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىناسكه سليمان رسول549681 27بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىكال سليم زرار363141 28بكالوريوسشاويس بير

ه عمر مجيد141382 زين21220اربيلأنبىامير 29بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىخانم محمد عزيز365502 30بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىروناك ايوب اسعد485116 31بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىدروشان عبدهللا جبار365755 32بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىبرزين محمد رسول366002 33بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشوخان مصطقر خضر549619 34بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشاكول محمد حمه365679 35بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىايمن صالح عزيز363244 36بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىفينك فرهاد محمد363280 37بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىناسكة نضالدين خضر141317 38بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىهيقر طاهر نوري226423 39بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشاهجيان مردان فريق549642 40بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىرازان رزكار سالم141364 41بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىديزين محمد عوال226375 42بكالوريوسشاويس بير

النة علي محمد363208
زين21220اربيلأنبى 43بكالوريوسشاويس بير

ان خليل ابراهيم226501 ر زين21220اربيلأنبىلير 44بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىبدرية شهاب حمد365797 45بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىبيوند خالد عايز549672 46بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىايمان طه رمضان485184 47بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىدلباك طاهر نوري226593 48بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىخه نده كمال حمد365676 49بكالوريوسشاويس بير

ر مصطقر365507 زين21220اربيلأنبىسميه حمدامير 50بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىئافان نجم الدين نورالدين141218 51بكالوريوسشاويس بير

ر485134 زوزان علي ياسير
زين21220اربيلأنبى 52بكالوريوسشاويس بير

ر226443 ي علي حسير
زين21220اربيلأنبىاشب  53بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىسكاال كمال حمد365631 54بكالوريوسشاويس بير

ر226615 زين21220اربيلأنبىئاويزان برهان ياسير 55بكالوريوسشاويس بير

ر226713 زين21220اربيلأنبىهالت طارق محمدامير 56بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىريزين رزكار سالم141201 57بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىئافان صالح مجيد226724 58بكالوريوسشاويس بير

ر366080 زين21220اربيلأنبىزينب ظاهر حسير 59بكالوريوسشاويس بير

ين عمر عايز549669 زين21220اربيلأنبىشير 60بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىسوزان احمد خالد363215 61بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىريان فارس خدر549616 62بكالوريوسشاويس بير

ر363115 ر حمدامير زين21220اربيلأنبىرازاوة حسير 63بكالوريوسشاويس بير

ر365437 زين21220اربيلأنبىرازان عمر حسير 64بكالوريوسشاويس بير

زين21220اربيلأنبىجنان كامران بهاءالدين365917 65دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىزيتون مصطقر مصطفىحمد485132 66دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىايفان عارف فتاح366060 67دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىخوله نجاة عويز141178 68دبلومشاويس بير

ر365991 زين21220اربيلأنبىشوخان فرحان حمدامير 69دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىوسيلة بهرام عمر365881 70دبلومشاويس بير



ي365490
زين21220اربيلأنبىهه وار شدار فق  71دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىجنار رسول عبدهللا365539 72دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىنشين فخري قادر365738 73دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشيماء صالح بابير365517 74دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىهاوناز هاشم حسن365943 75دبلومشاويس بير

ان عبدهللا عمر365420 ر زين21220اربيلأنبىلير 76دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىكه الويز ستار سليمان141338 77دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشنو محمود برايم549666 78دبلومشاويس بير

ي عوال احمد226763
زين21220اربيلأنبىاشب  79دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىسوزان اسماعيل عبدالرحمن363095 80دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىصبيحة نجاة عويز141190 81دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىروزكار ابراهيم اسماعيل549656 82دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىتايفة عبدالرحمان مراد141150 83دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىايمان عبدالخالق محسن226351 84دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىساكار عبدالخالق جالل485128 85دبلومشاويس بير

ر365863 امينة علي ياسير
زين21220اربيلأنبى 86دبلومشاويس بير

ر مصطقر365558 زين21220اربيلأنبىنازه حمدامير 87دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىحنان كامران بهاءالدين365911 88دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشاهدة حمد جوجك366019 89دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىاوين دالور حمة366010 90دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىخاتون احمد رجب365584 91دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىئاشنا خدر مصطقر225387 92دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىهالل نجم الدين عوال226466 93دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىمهناز اسكندر بايزيد365661 94دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىمريم كامران بهاءالدين365923 95دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىهةوار عثمان صالح224572 96دبلومشاويس بير

ر سلطان363111 زين21220اربيلأنبىاخالص حسير 97دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىفرشتة عبدالرحمان مراد141151 98دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىهاوزين عبدالواحد عباس141284 99دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىكانياو حسن خالد141171 100دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىبيكةرد طارق فائق226658 101دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىوينه محمود برايم365832 102دبلومشاويس بير

ي485173
زين21220اربيلأنبىمزده شدار فق  103دبلومشاويس بير

ي226414 شهالن رسول نب 
زين21220اربيلأنبى 104دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىتابان عزالدين عوال226361 105دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشيوهن عبدهللا برايم365939 106دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىهوزان بايز رسول141304 107دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىخولة بهرام عمر365830 108دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىمهناز محمد حمد226585 109دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىوافدة حمد جوجك365957 110دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىنشين فرهاد محمد366025 111دبلومشاويس بير

ي الدين صالح365752
زين21220اربيلأنبىمبر تق  112دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىاسماء عبدهللا احمد365469 113دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىزاكاو مصطقر خضر549652 114دبلومشاويس بير

زين21220اربيلأنبىئاشنا عوال احمد226203 115إعداديةشاويس بير

ر224895 زين21220اربيلأنبىريان فيصل حمدامير 116إعداديةشاويس بير



زين21220اربيلأنبىاسيا احمد مام شيخ225162 117إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىروخسار مظفر محمدغريب549729 118إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشونم طاهر محمد141310 119إعداديةشاويس بير

ر مال485064 زين21220اربيلأنبىفينك حمدامير 120إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىبيمان صالح مجيد225513 121إعداديةشاويس بير

زاد مصطقر141314 زين21220اربيلأنبىاخالص شير 122إعداديةشاويس بير

ان خليل366044 زين21220اربيلأنبىزيان كامير 123إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىنورا جهاد اسعد141288 124إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىسوالف صباح علي365476 125إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشاديه محمد حمه549638 126إعداديةشاويس بير

ر حمد365609 زين21220اربيلأنبىداليا حسير 127إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىفاطمة صالح صديق225120 128إعداديةشاويس بير

ر رضا226662 زين21220اربيلأنبىتافكة ياسير 129إعداديةشاويس بير

ر224660 زين21220اربيلأنبىهالة فيصل حمدامير 130إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىريان طاهر نوري225066 131إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشيالن سعدي احمد141334 132إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىئاورينك مصطقر بايزيد365523 133إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىالنة محمد مصطقر225345 134إعداديةشاويس بير

بةناز روستم علي549613
زين21220اربيلأنبى 135إعداديةشاويس بير

ر صالح احمد141343 زين21220اربيلأنبىهيلير 136إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىشادان خدر مصطقر225038 137إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىايمان ظاهر حميد549660 138إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىسارا جمال سليمان225484 139إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىبةروةر ابراهيم مصطقر365694 140إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىرهيل عل احمد141259 141إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىسميه مجيد كاكةرش224700 142إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىكوالن عمر عزيز141347 143إعداديةشاويس بير

ر صالحالدين خليل363102 زين21220اربيلأنبىافير 144إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىفاطمة خالد زرار485056 145إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىزمان مصطقر حمد485065 146إعداديةشاويس بير

ر مقصود محمد141398 زين21220اربيلأنبىدلفير 147إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىليندا محمد مصطقر225322 148إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىكوالن عمر عزيز549633 149إعداديةشاويس بير

زين21220اربيلأنبىاسماء محمد رسول366006 150إعداديةشاويس بير

1ماجستيرمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمسعود خضر بوكر130213

2ماجستيرمصيف صالح الدين11221اربيلذكركامران محسن مجيد379277

3ماجستيرمصيف صالح الدين11221اربيلذكرزريان ظاهر كريم379310

4ماجستيرمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمصطقر عبدالحميد مجيد379192

5بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكراكرم احمد حمد130288

6بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرشكر طه عمر487298

7بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرهيمن احمد عثمان550043

8بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرلطيف محسن مجيد379369

9بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرهوكر عزيز مصطقر550110

10بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرسليمان رسول مصطقر182108

11بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكربكر صديق قادر130360

12بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكردلدار خالد عزيز182041



13بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرهيمن بايز محمود182177

14بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرهيمن اسكندر قادر379278

15بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرنزار ابوبكر حمد379129

خان130788 16بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكروزدان نوري مير

17بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرجمال اسعد برايم379291

18بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكروشيار خليل صالح487316

19بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكربه ختيار اسعد عباس182066

20بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكربوتان خضر عثمان379229

21بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد عزيز سليم182160

22بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرريباز هادي مشير182097

23بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرفرهاد عبدالرحمن قادر130652

24بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرلقمان يونس سليمان130466

25بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرفرست محمدصديق عبدهللا487368

26بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرسامان جالل محمد379181

27بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرسه روه ر سليمان عبدهللا379388

28بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكركوفار صالحالدين شيخاهلل130799

29بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرعثمان كاكه زياد عثمان379132

30بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمخلص هيبر حمد182122

31بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكربهرام فريق قادر130760

ش خضر مولود182065 32بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرهير

33بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرسنكر علي صادق129974

34بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد اسماعيل جليل130271

و129977 35بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرراسب  محمدشكر بير

36بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرجهاد محمد صالح130444

37بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرسنكر صالح باوكر130813

ر130170 وان رشاد حسير 38بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرسير

39بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكركاروان جميل سليمان130680

40دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرنوزاد حسن مولود379086

41دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكررزكار سمايل حمد130889

42دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرصالح عثمان عبدالرحمن130625

43دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكراحمد رسول سليمان130692

44دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرعبدهللا محمد نوري182035

45دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرسنكر محمد عبدهللا130712

46دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرجمال عبدهللا مصطقر130757

47دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرريباز طيب صالح130878

48دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكركارزان كمال صالح182049

49دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرفرهاد جميل محمد379282

50دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرعبدالعزيز خضر بوكر487291

51دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكردلشاد جميل محمد379256

52دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرموفق يونس رسول130706

53دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكراردوان اسعد برايم182162

54دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرارسالن اسعد برايم379289

55دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرشاخوان اسعد برايم182213

56دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرجاسم حمدعل سعيد487380

57دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرعبدالرحمن حسن احمد130642

58دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكريوسف حسن مولود130239



59دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرريكار صالحالدين شيخاهلل130794

60إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكررفيق جميل عوال182062

ي130856 ر حاج  61إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرحبيب شاهير

62إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكركامران كمال رسول130161

63إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرفريدون سالم ادم379210

64إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرخليل شيخة حسن130702

65إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرهيوا علي صالح379163

1ماجستيرمصيف صالح الدين11221اربيلذكرئاسو هيمن عمر379254

2دبلوم عاليمصيف صالح الدين11221اربيلذكركريم نياز كريم130852

3دبلوم عاليمصيف صالح الدين11221اربيلذكربيوار لقمان سمايل550086

4بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد لقمان خضر550099

5بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد سليمان صالح379081

6بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرشمال عثمان دندك182030

خان487338 ر مير 7بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرميعاد محمدامير

8بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكراحمد غازي عمر379339

9بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكررمضان محمد علي182198

ر قادر جميل130781 10بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرسفير

11بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرطه عباس حارس379408

خان130710 12بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكروج  جديع مير

13بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرعمر جميل عباس130588

ر130670 ر ياسير 14بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد تحسير

15بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرفه رمان رسول مال379205

16بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرميفان دسكو عزيز182184

17بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرفرمان محمد حسن130583

18بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكريوسف ابراهيم قاسم550093

ي موس رسول182175
19بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرراسب 

20بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد رشيد فقو487305

21بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكررهيل فيضر رشيد379309

ر379114 22بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرشكر شاكر حمدامير

23بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرشاالو ايوب غفور379101

24بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكراكام رزاق اسماعيل379272

25بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد احمد رسول130354

26بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرسامي سالم عبدهللا379119

مم130667 27بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد عثمان بير

28بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكراوميد ازاد ابوبكر550011

29بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرعلي حسن محمد182032

خان130164 30بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرسهيل داود مير

31بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد ازاد عمر130594

32بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكريوسف معروف حمد182121

33بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرخشو عبدالرحمن حسن130565

34بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرعبدهللا زاهير ابرهيم379345

35بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرازاد اسعد عبدهللا379373

36بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد غازي محمد550021

37بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرهوكر هاشم انور182222

38بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد خضر بوكر379208

39بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكربارزان شوكت وسمان130695



40بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكررازي سليمان شكر379297

ر379363 41بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكراياد كمال شاهير

42بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد ابراهيم فقو379410

43بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكربالل فاخر جميل182217

44بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرهاوار لقمان سمايل550068

45بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرئامانج اسماعيل احمد131010

46بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكركامران اسعد برايم379407

 علي عمر182051
47بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكركيقر

48بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد اسعد سليمان378980

49بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرنزار صديق قادر550097

50بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرعماد فرهاد محسن379327

51بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرابراهيم ادريس اسعد130821

52بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكراكام شوكت عزو550047

53بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكربهزاد علي محمد130530

54بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرعادل محمود رشيد131033

55بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكردلير مغديد عمر182212

56بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرريكان شاكر صالح550101

57بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرنزار عمر سليم487265

ر عبدالرحمن حسن130634 58بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرريبير

59دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرهيمن قادر حارس130808

60دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرسامان جالل احمد182224

61دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرديار جميل عوال379402

62دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرقاسم مجيد فقو182128

63دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرهوكر روستم اسماعيل182203

64دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكركارزان ادريس محمد379250

65دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرحارس روستم اسماعيل182199

66دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرشوكر واحد علي379404

67دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكركوفان عبدالعزيز حمد130784

وان فتحاهلل موس379185 68دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرنيجير

ر كريم379148 69دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد ياسير

ر379025 70دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكربارزان صالح حسير

ر شوكت محمد182082 71دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرمه تير

72دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكركاروان حسن صابر379336

ر130538 73دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكراكرم مولود حمدامير

مم379106 74دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرسوران سالم بير

75دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرعبدهللا محمد حسن130296

76دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكريوسف عبدالرزاق عثمان379143

77دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرجليل مولود احمد129935

78دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكراردوان عبدالرحمن وسو379259

79دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرريباز انزار علي130570

80دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرارام كمال بايز130663

ر ابراهيم قاسم182196 81دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرامير

82دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكركارزان توفيق بكر130321

83دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد فخري سمكو379102

84دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكربوتان حميد صالح182037

85دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكراحمد محمد ميكائيل182027



86دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرريدوان جمال فتحاهلل130450

خان487335 ر مير 87دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرمازن محمدامير

وان مغديد مجيد379138 88دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرسير

89دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكربزار حدو محمود182206

ر حسن محمد487308 90دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرسفير

91دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرعمر اذار شتوب182104

92دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرسامان صالح الدين سعيد550107

93دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرشكار جمال عبدهللا130747

94دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرسفير مظفر سليمان130771

95دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرروزكار فريدون فرج130898

96دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرهونه ر عبدهللا قادر130848

97دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرريبةند شاكر صالح182204

زاد فارس سليمان379224 98دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرشير

99دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرشاكار زيروان محمد130774

100دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمود غازي عمر379313

101دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرشهراز مراد سليم130534

ر صالح حسن379365 102إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرسفير

ش بايز محمود379303 103إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرهير

104إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرريكان رفيق جعفر550081

105إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرعبدالباري زياد كريم379236

106إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكراحمد هادي مشير182105

ر رفيق جميل182057 107إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرريبير

108إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرعبدهللا احمد رسول130689

ر فرهاد سعيد130293 109إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرحسير

110إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكراركان فق  محمد ملةيونس379242

111إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرعبدالمجيد ديدار مشير130853

112إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرعمر عبدهللا كريم182079

ر محمود182215 113إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرديارى محمدامير

114إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرشمال شهاب مصطقر550039

115إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرئاروين فرهاد عمر131114

116إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكروليد علي سليم379214

117إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكردياري اكرم احمد130339

118إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرابراهيم خالد محمود379150

119إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد شهنك مشير182094

120إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرارام دارا حدو550051

121إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرهوكر عثمان رسول130493

122إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرعلي صباح محمد130479

123إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمهدي هادى عزيز182044

124إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكراحمد شباز نجيم379285

125إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد شكر طه487301

126إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكربه شدار جميل عوال379399

127إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرفرهنك ازاد صابر487275

128إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرهيوا عمر رحمن558620

129إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكردانيال فارس صالح182111

130إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمد شهاب رشيد182107

131ماجستيرمصيف صالح الدين11221اربيلذكرلقمان سليم عثمان379171



132بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرولي حكيم خالد379220

133بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرشاخوان بايز محمود182152

134بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمصطقر عبدالرحمن يوسف130556

ر182068 خان محمدامير ر مير 135بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلذكرمحمدامير

ر182207 136دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلذكرساالر مستو حسير

137إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكراحمد غفور حسن487252

138إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلذكراسماعيل يوسف عمر378972

1بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىفاطمة هادي صالح182054

ي550013 2بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىالهام عثمان حح 

3بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىنجيبة عثمان طه130315

ر شيخاهلل379288 و حمدامير 4بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهير

5بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىاسيا عمر مولود378997

6بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىفاطمة ناصيح محمد129929

7بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشوخان شفيع احمد182119

ر محمد379069 8بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزارا حسير

9بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىديده ن طاهر ابراهيم129938

10بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزيان عبدالرحمان احمد182069

11بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبرى امير عالءالدين130870

12دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبريشان شكري رشيد379246

13دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريزان جميل سليمان182103

14دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكول عزيز سعيد130734

15دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشونم محمد قادر129983

16دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىخرمان طلعت خضر487211

زاد مصلح130439 17دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىاسيا شير

ر130577 18دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىخديجة سعيد حمدامير

19دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىحسيبة صالح مصصقر182211

20دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمهديه شيخو احمد130730

21دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىحوري محمد خالد182125

ر احمد379316 22دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكل ياسير

23دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىحوريه محمد طاهر182087

24دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمنصورة مسعود خليل130815

25دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىالنة عبدالرزاق عثمان379226

26دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىروزين محمد صالح487311

27دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىرازاو رفيق سليم182189

طليعه قلي علي داد130257
28دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

ي487208 29دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىنيدا رشيد صي 

ا عمر نجم130524 ر 30دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهير

31دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكويستان شكر سليمان130265

32دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبةفرين يزدين سليمان130737

33دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىته زرين حسن عثمان130649

ر487270 مريما محمدعلي محمدامير
34إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

ر محسن130561 35إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسوالف محمدامير

36إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىصافية محمد هادي129926

ين شكري داود182223 37إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشير

جيمن علي ميكائيل130004
38إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

39إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىاريان سليمان حسن379237



ر رسول558751 ه حسير 40إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسمير

1بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىافان رزكار سمايل182036

2بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىتريفة رزكار محمد379307

3بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىته يماء فرهاد اسماعيل182148

ر130572 نعيمه علي حسير
4بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

ى زياد جميل182182 5بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبشر

6بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهالت عبدالصمد حسن182157

7بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىالنة نوزاد عثمان378976

8بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىازين جميل سليمان130376

ر رحمان550090 9بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىديالن تحسير

10بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشه وناز شينو عبدهللا130059

يف130550 ين خالد شر 11بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشر

ر كريم379146 12بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسازان ياسير

13بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكوالن عمر سليم487289

ي379326 14بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسينم اسعد حاج 

15بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكواللة جالل جوهر130460

16بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئه وين جميل سليمان130363

17بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئاشب  عبيد خضر487284

18بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبه ريز عبدهللا حسن130766

19بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىليل ازاد صابر550084

20بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزيتون فرهاد محسن379332

ر130153 21بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشيماء اسماعيل حسير

ر130218 ر حمدامير 22بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئةزين حسير

ثريا هادي علي130254
23بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

24بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريزان رسول مال379202

25بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهدية ئازاد صالح182090

26بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزيان توفيق عيىس130035

ر130358 ر حسير 27بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىايمان ياسير

28بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىديالن شكرى بابير130463

29بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشكيال يوسف سليمان182180

30بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىنه مام محمد وسمان130280

31بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىجنار شورش قادر550059

ر130876 ر ياسير 32بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىتارا تحسير

اسيا عثمان علي182046
33بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

34بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكردون شكرى بابير130412

35بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىامنة كنجو عزو129943

بيكرد سامي سليمان182167
36بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

37بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمزدة كمال محمود550018

38بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىجيهان ابراهيم قاسم550095

39بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئافان صباح رشيد379223

40بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىتافان فريدون فرج131144

ر379075 41بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىروزان صالح حسير

ن  ناز احىمي خليل182153
42بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

ان شكري بابير130471 43بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىجير

44بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئه شين عبدالغبر قادر487355

45بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىنوزن سعدي بابير182052



46بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىجهان خليل بابير130235

ان عثمان محمد487314 ر 47بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىلير

48بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريزين صالح غفور379314

49بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكزنك سليمان رسول182209

50بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمنيجة محمد سعيد130580

51بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشهلة ناصيح محمد130476

52بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبلقيس برهان محمد487296

53بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىصوما رسول مال379162

ر130148 ي اسماعيل حسير 54بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبشر

55بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسميان اسماعيل كمال182077

56بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزينب خضر بوكر379209

57بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىايمان جبار محو182185

ر حسن عثمان130638 58بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىنه رمير

59بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهه ورين صالح غفور379124

60بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبرزين عبدهللا حسن130230

61بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمهناز عبدهللا كريم182085

62بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئايسان نهداد مال130051

63بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىقمر صديق عبدهللا130893

64بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىدهوك عارف فرحان182192

65بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكنير فريق توفيق130420

ر طارق احمد182235 66بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهيلير

مم379174 67بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريان سالم بير

68بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىنه مان هادى صالح182056

روزان علي يونس379003
69بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

و129949 70بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىروناه محمدشكر بير

زا379386 71بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمهاباد ويىسي فقيمير

72بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريناز شهاب رحمان129959

73بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىفاطمة ابراهيم وسو182138

ي عبدالقادر ابوبكر379306
74بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكولةسب 

ر ادريس محمد379252 75بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشهير

76بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىفاطمة وسمان حسن130224

77بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبناز عبدهللا كريم182070

ي182166
78بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىحربية فرعو محمد مصطقر

79بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىوفاء صالح عثمان130616

80بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىجوان حسن عثمان130651

81بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىدلخواز توفيق طه378938

82بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىامينة هادي صالح182055

83بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسلوى يوسف اسماعيل379203

84بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىفاطمة شهاب فة قو379233

85بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمدينة رمضان عزيز379201

86بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىعدالت عبدي عبدالرحمن130123

87بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهيفا غايب يزدين182113

88بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىفهيما مال مصطقر130896

89بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبناز موفق يونس130698

ر قادر130861 90بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريزنة ياسير

91بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزوان ايوب غفور379094



ر131128 92بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىافان احمد حمدامير

93بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهناء احسان جميل130676

94بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشاناز عبدهللا كريم182073

95بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىفاطمة كريم مكايل550088

96بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهوزان كاوه سليم379212

97بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىاورفا اسماعيل كمال182043

98بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشاناز موفق يونس131054

99بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىغريبة غايب يزدين182115

100بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشةوكار فتاح محمود182164

ي محمود487255
101بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشه وين مال شبر

102بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئاراز اسعد عبدهللا379342

103بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزينب نورالدين صادق182048

104بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشايان زيروان محمد130620

ر صالح غفور379127 105بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهيلير

106بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريزين قاسم قادر379300

107بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىثريا صلحي حسن130834

108بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشنو وسمان حسن130066

ر379244 109بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىخه الت جاسم ياسير

ي487213 110بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسلوى رشيد صي 

ي رشيد379308
111بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكانر فيضر

112بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهيماء احمد شيخو129996

 خوشوى علي182156
ر 113بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئه فير

ي379318 114بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئورفه اسعد حاج 

115بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريزان بركت حمو182075

ي130743
ر
116دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمحسومة اسعد صوف

117دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىدالياء عارف فرحان182190

وان حيدر182124 118دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىالهام سير

و129947 119دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسيناه محمدشكر بير

120دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسنور صالح محمود379175

121دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكازين مجيد صالح129964

د130347 مير 122دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسهام حسن بير

123دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسيناء ابراهيم وسو182139

124دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىماردين صالح سليم182102

زاد حسن379292 125دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكلثوم شير

ر كوردو محمد378953 126دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىدلفير

127دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىساكار عبدالجبار قادر130830

ر379391 128دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىجيمه ن محمد حمدامير

129دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىايمان نياز كريم130792

130دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشيماء فرهاد اسماعيل182149

ر مهدي سعيد379340 131دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئةفير

132دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىليوزة خليل وسمان550003

ر محمد130506 133دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىراز ياسير

ر379109 134دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىغريبه شاكر محمدامير

135دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىايمان عبدالرحمان احمد182091

136دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكه شاو رسول مال379199

137دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىدنيا فتح هللا موس379186



138دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهيالن ازاد شيخ379258

ر130222 ر حمدامير ر حسير 139دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئةفير

يفان اسماعيل جليل549999 140دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبير

ي عمران حكيم487272
ر
141دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكه ف

142دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىايمان فاخر حيدر130134

143دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىليمو برايم قادر379207

144دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشلير فريق توفيق130728

145دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىالتون زيرو خاناودل182078

و حسن379059 146دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهاوزين صي 

ر379188 ر حسير 147دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمهناز ياسير

مم379167 148دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزهراء سالم بير

و حسن379050 ى صي  149دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبشر

150دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريزين جميل سليمان130379

151دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىخرمان محمد بكر130777

ر كوردو محمد378993 152دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسولير

153دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبه يان كنجو عزو182174

154دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهيوا ايوب قادر130234

155دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسوزان جميل عباس130312

156دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىجوان ناصيح محمد129915

سول علي محمد182133
157دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

ي خضر182130
158دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىباران مصطقر

159دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىروزان جميل عباس130306

160دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشاكول عبدي عبدالرحمن130128

161دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىامنة جبار حمو182188

162دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمهاباد صديق عثمان130030

163دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشادان بركت حمو182074

ي379380 ي نب  164دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىروزان حح 

ر الج182193 165دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكازين ياسير

ر خضر130371 166دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزيان حسير

167دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىايمان طلعت خدر379063

ي379383 هاوزين قادر كانب 
168دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

169دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىايمان نارص عبدهللا378943

170دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزاهده حبيب احمد550056

زيتون علي رحمان182116
171دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

172دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىافراز عةزو مجيد182154

173دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبنار اسماعيل قادر379371

ر عثمان550105 174دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشيدا ياسير

ر182145 كلثوم علي حسير
175دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

176دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىديالن عبدالرزاق عثمان182047

زاد مصلح130548 177دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئاشنا شير

178دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكزنك محمد احمد130215

179دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريان نارص عبدهللا378948

180دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكوثر جميل قادر182141

181دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىساكار خليل شيخة130454

182دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىدلناز احىمي خليل182040

ي182143 183دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمهناز سعدهللا نب 



184دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزهراء امير عالءالدين182225

185دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىخندة خالد سمايل130740

186دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىايمان محمد وسمان130262

ي احمد صالح130141
187دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهيقر

زاد مصلح130717 ي شير
188دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئاشب 

189دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزهراء انور صالح379275

190دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشيالن فهرى بدرخان130824

ر130074 191دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزيالن احمد حمدامير

192إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشيماء عبدهللا كريم182083

193إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىروزان رسول مال379067

194إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىاريان شبست عارب130251

ر اومر130156 195إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىكتيبة معير

196إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزيكاف ايوب غفور379090

197إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبه ناز احمد اسماعيل130545

ر130803 198إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىمينا حبيب شاهير

199إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهدى وشيار عزيز379155

200إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىالزة نوزاد عزيز379195

201إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىخونجه مصطقر خضر182131

202إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىاالن نجاة خضر130485

203إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريفان جمال فتح هللا130025

204إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىديالن دلشاد عزيز379158

205إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىحنيفة احمد حسن130684

206إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىخةالت احسان جوهر130177

207إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىراضية موس وسو182129

208إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىخاتون اسكندر قادر487330

ر ماهر حسن130243 209إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهيلير

ر محيالدين130552 210إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشوين محمدامير

211إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىميعاد هادي حسن379315

212إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىفاطمة اسماعيل جليل130285

213إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىتريفة محمد رشيد379009

214إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىدلمان سعدي عزيز379085

زاد حسن130724 215إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشاناز شير

ر قادر130864 216إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىباران ياسير

ر129998 217إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىشيدا صابر حمدامير

218إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئاراز هاشم حسن130194

219إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريان موس رسول129953

220إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىسهام نياز كريم130488

شهلة ولي حكيم379217
221إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبى

ي نوزاد عزيز379196
222إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىهيقر

ي شبست عارب379354
223إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىئاشب 

224إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبيالن سام سليمان182169

225إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىاورفا حميد محمدطاهر182173

226بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىريزان عزيز صادق379168

ي زياد جميل182178
227بكالوريوسمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىبهسب 

ر379394 228دبلوممصيف صالح الدين11221اربيلأنبىالهام محمد حمدامير

229إعداديةمصيف صالح الدين11221اربيلأنبىزوزان كريم ابوبكر182137



1دكتوراهشقالوة11222اربيلذكرخشو احمد رسول377590

2ماجستيرشقالوة11222اربيلذكرفرهاد عزيز اورحمان127567

3ماجستيرشقالوة11222اربيلذكرمظفر بابير احمد198832

4ماجستيرشقالوة11222اربيلذكرريباز احمد سعدي377770

5بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرعبدالرحمن خضر كريم199104

6بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكردلشاد حسن مولود128873

7بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرفاروق صديق علي377435

ي مجيد128008 8بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشهنك صي 

9بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرسوران برهان احمد377251

10بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرصالح طيب عمر128373

11بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكراسماعيل ازاد عثمان377547

12بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهةلكورد كريم حسن127406

ر عمر128583 13بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرحازم حسير

14بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشتيب صالح الياس128299

15بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرسعدهللا جمال حمد377240

16بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرفرمان محسن عبدهللا127942

ر مصطقر127758 17بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهيمن حسير

ر127276 ر عمر حمدامير 18بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرحسير

ر198750 19بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرريباز فق  خضر حمدامير

20بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكردالوةر صابر سعيد128792

زاد صابر محمد198628 21بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشير

22بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرنه به ز خضر عبدهللا487106

23بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكريوسف علي اسماعيل128692

24بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمقصود حمد عثمان128200

ي128640
25بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرئارام عثمان فق 

26بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرجبار جالل طه128826

ي محمد حمد198885
27بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكركيقر

28بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهه ريم ابراهيم احمد128927

29بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرئارام فاروق عبدهللا377447

30بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمهران رحمان محمود378016

31بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكركاروان حسن عزيز198581

ر برايم377982 32بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهزار ياسير

33بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشهنك طاهر رشيد128773

34بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرقه رمان اسماعيل خضر127315

35بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرموس شاكر قادر128817

36بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرعبدهللا واحد قادر127602

37بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرسنكر محمد سليمان128144

38بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرعبدهللا صالح عوال198931

39بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهيمن فيصل نادر377195

40بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرطه جميل طه198977

ر128446 41بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرريبوار احمد حسير

 علي487066
42بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهونر مصطقر

43بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرعثمان انور مصطقر377469

ي عبدهللا487139
 
44بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهريم باف

45بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرفرمان قادر صالح377985

از اسماعيل نجيم377709 46بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشير



ر377523 ا عبدهللا حمدامير ر 47بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهير

48بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرريباز فاروق عبدهللا128801

49بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرعبدالفتاح اسماعيل قادر128594

50بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرفيصل احمد رشيد377703

51بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشهد واحد احمد128458

52بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهيمداد ابراهيم خاليد127559

زاد خالد377179 53بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشوان شير

54بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهكارى جبار مولود549975

55بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمسعود رزاق سعيد199008

56بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمصطقر كمال مصطقر127615

57بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرسالم واحد قادر127609

ي عبدهللا127789
 
58بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرفرهاد باف

59بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكربارزان احمد شيخاهلل377998

60بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرازاد مصطقر مجيد127745

ر487127 61بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمحمد صابر حمدامير

62بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهزار جميل عزيز127414

63بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكربشدار خوشوى ابراهيم377777

64بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكردلزار اسود قادر377186

ر127424 65بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشوان صابر حمدامير

66بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرعلي رمزى رشيد128524

67بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهيمن خليل حمد377476

68بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهلمت نادر خضر198969

ر558775 ر عبدالقادر محمدامير 69بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمحمدامير

70بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكركيقر رسول مصطقر128765

وان اوميد مصطقر198585 71بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرسير

72بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمحمد فارس فتاح128325

73دبلومشقالوة11222اربيلذكركيالن قادر صالح127553

زاد ولي احمد377236 74دبلومشقالوة11222اربيلذكرشير

75دبلومشقالوة11222اربيلذكرمحمد سليمان طه377536

76دبلومشقالوة11222اربيلذكرحسن رزاق حسن128678

77دبلومشقالوة11222اربيلذكرحميد طه عبدالرحمن377875

ر عمر198761 ر حمدامير 78دبلومشقالوة11222اربيلذكرني 

79دبلومشقالوة11222اربيلذكراري محمد وسو127458

80دبلومشقالوة11222اربيلذكرسالم خضر حسن558794

ر558785 81دبلومشقالوة11222اربيلذكرهمزه احمد حسير

ر128079 82دبلومشقالوة11222اربيلذكرهيوا احمد حسير

83دبلومشقالوة11222اربيلذكرنريمان محسن قادر128277

ر487076 84دبلومشقالوة11222اربيلذكرريبوار عبدالرحمن محمدامير

85دبلومشقالوة11222اربيلذكرئاواره زبير طه128622

 علي رسول198813
ر 86دبلومشقالوة11222اربيلذكرسفير

87دبلومشقالوة11222اربيلذكرهه زار سليمان صابر558784

88دبلومشقالوة11222اربيلذكرفاضل محسن عبدهللا127705

ر عبدالرحمن198692 89دبلومشقالوة11222اربيلذكرعبدالقادر حمدامير

90دبلومشقالوة11222اربيلذكرشوان علي عبدهللا127902

91دبلومشقالوة11222اربيلذكرنزار اسماعيل ابراهيم487117

ي مجيد377997 92دبلومشقالوة11222اربيلذكرفرهنك صي 



93دبلومشقالوة11222اربيلذكرمصطقر خالد مصطقر377504

ر128978 94دبلومشقالوة11222اربيلذكرعبدالخاق حويز حمدامير

95دبلومشقالوة11222اربيلذكردلير عبدهللا سليمان127330

96دبلومشقالوة11222اربيلذكرجليل صالح طه377459

زا127287 97دبلومشقالوة11222اربيلذكرمسعود محمود مير

98دبلومشقالوة11222اربيلذكرشدار مصطقر محمود128688

ر199046 99دبلومشقالوة11222اربيلذكركاروان محمد حمدامير

100دبلومشقالوة11222اربيلذكرحيدر قادر ابراهيم198942

ر127453 ر عمر حمدامير 101دبلومشقالوة11222اربيلذكرحمدامير

102دبلومشقالوة11222اربيلذكرهيمن طه صديق128653

103دبلومشقالوة11222اربيلذكردارا احمد حمد199031

104دبلومشقالوة11222اربيلذكرهوشنك حميد صابر128895

105دبلومشقالوة11222اربيلذكرزانا عمر حميد377989

106دبلومشقالوة11222اربيلذكرجوهر يوحنان عوديش198898

زاد خالد198894 107دبلومشقالوة11222اربيلذكرمحمود شير

108دبلومشقالوة11222اربيلذكرشود قاسم عمر378033

ر198828 109دبلومشقالوة11222اربيلذكركارزان محمد حمدامير

ي عبدالرزاق رشيد198955
110دبلومشقالوة11222اربيلذكردشب 

از فاريق رشيد558786 111دبلومشقالوة11222اربيلذكرفير

ر نوري سليم127770 112دبلومشقالوة11222اربيلذكرتحسير

113دبلومشقالوة11222اربيلذكرقاسم صالح ابابكر199001

ر سعيد487094 114دبلومشقالوة11222اربيلذكرنريمان حمدامير

115دبلومشقالوة11222اربيلذكرمحمد برايم سمايل369203

116دبلومشقالوة11222اربيلذكرهاوكار حسن عزيز377217

117دبلومشقالوة11222اربيلذكرعدنان حسن حمد377933

118دبلومشقالوة11222اربيلذكررزكار ابراهيم عبدهللا377627

ر ويىسي198994 119دبلومشقالوة11222اربيلذكرادريس ياسير

120دبلومشقالوة11222اربيلذكرتوانا عمر حميد378035

121دبلومشقالوة11222اربيلذكرهيمن رسول عبدهللا377574

122دبلومشقالوة11222اربيلذكرجاسم صالح ابابكر198810

123دبلومشقالوة11222اربيلذكرجوهر واحد مصطقر377548

124دبلومشقالوة11222اربيلذكرريبوار زاهر احمد377636

ر127986 ر جالل حمدامير 125دبلومشقالوة11222اربيلذكرحمدامير

126دبلومشقالوة11222اربيلذكرمهدي زاهير عثمان127300

127دبلومشقالوة11222اربيلذكرشوان زرار احمد377400

128دبلومشقالوة11222اربيلذكرشوان مصطقر كاكو377994

129دبلومشقالوة11222اربيلذكرئاراز محمد علي377786

130دبلومشقالوة11222اربيلذكربلند فاريق عبدهللا377568

131دبلومشقالوة11222اربيلذكرامانج نوزاد خضر377579

132دبلومشقالوة11222اربيلذكرصالح اسماعيل قادر128378

133دبلومشقالوة11222اربيلذكرمحمد ساالر مرشد377519

134دبلومشقالوة11222اربيلذكركرمانج خليل كريم377556

135دبلومشقالوة11222اربيلذكركارساز كمال مصطقر128353

ر377525 136دبلومشقالوة11222اربيلذكرحيدر خدر حسير

ر558777 137دبلومشقالوة11222اربيلذكرزورزان ماهر حسير

138دبلومشقالوة11222اربيلذكرديدار مولود هيبر128868



139دبلومشقالوة11222اربيلذكرفرهنك روار ابراهيم198672

ر377209 140دبلومشقالوة11222اربيلذكررفيق صديق حسير

141دبلومشقالوة11222اربيلذكرهوكر محمد رشيد128675

142دبلومشقالوة11222اربيلذكرشتيب عثمان مصطقر487081

143دبلومشقالوة11222اربيلذكركارزان طاهر حسن198792

144دبلومشقالوة11222اربيلذكرسامان طاهر حسن198786

145دبلومشقالوة11222اربيلذكرعثمان زرار علي128861

146دبلومشقالوة11222اربيلذكرريباز فاريق رشيد487102

147إعداديةشقالوة11222اربيلذكرشازاد مظفر احمد377220

148إعداديةشقالوة11222اربيلذكرغازي علي عثمان128338

149إعداديةشقالوة11222اربيلذكرهزار مصطقر رشيد377497

150إعداديةشقالوة11222اربيلذكرشباز طاهر احمد377491

151إعداديةشقالوة11222اربيلذكرطه ابراهيم عثمان128596

ر128307 152إعداديةشقالوة11222اربيلذكرعلي غفور حمدامير

153إعداديةشقالوة11222اربيلذكرفرهاد يوسف شيوكة377485

ر558780 154إعداديةشقالوة11222اربيلذكركاروان ماهر حسير

155إعداديةشقالوة11222اربيلذكرشدار احمد عبدهللا377494

156إعداديةشقالوة11222اربيلذكرسةركار طاهر صادق378058

157إعداديةشقالوة11222اربيلذكرمصلح محمد الو198688

158إعداديةشقالوة11222اربيلذكرمحمد عبدالستار واحد377790

ر درويش128486 1بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرسليمان حمدامير

ايم377606 2بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكربلند سالم فقىي 

3بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهةردي محمد سليمان377530

4بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكربه شيو برهان محمد377739

ر128010 5بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرايوب عمر حمدامير

6بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمحمد رمزي مصطقر377891

7بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمريوان سليمان سعيد377660

8بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكركيالن جبار جالل127953

9بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرريباز احمد شيخ هللا378005

10بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرعلي كمال رسول377938

11بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرنزار علي رسول198818

12بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكردياري محمد عبدهللا128546

ي128207
13بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرزانا عمر فق 

ر198823 14بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرنزار رسول حمدامير

15بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكركيوان زرار احمد198630

16بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمحمد سليمان مصطقر377962

17بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرريبةر محمد حمد198776

18بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرريبه ند اسمايل رسول127545

19بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشمند سالم عمر377958

20بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكركاروان علي عبدهللا377203

21بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكررؤوف بهرام رؤوف558793

22بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكربروا برهان حسن377630

23بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكردانة طاهر ابراهيم487124

24بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكررزكار عثمان عمر129166

ر دلزار حسن129298 25بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكردابير

26بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكركيالن قادر حمد377952



27بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرنيكار نادر مصطقر199080

28بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرعبدهللا طاهر حسن198800

29بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرهزار اسماعيل عبدهللا377726

30بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرخطاب حسن قادر377645

31بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكربشتيوان احمد اسماعيل377614

32بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرراسب  زبير طه198726

33بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمحمد حسن عمر377905

ي127761
34بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكربه ريز عمر فق 

35بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرره وه ز صباح عوال377642

وان عبدالرحمن صابر128944 36بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرسير

ر عمر377423 37بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرديرين تحسير

38بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمريوان عزيز اورحمان198641

39بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرسوران طاهر مولود377516

40بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكركةيوان طاهر عمر127629

41بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمحمد هاوار رسول558770

42بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرئاسو رسول مصطقر377657

43بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكربريار فارس مصطقر377908

44بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشاالو مجيد مصطقر377561

45بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشه وبو يونس طه127740

46بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكربارزان صالح احمد127723

47بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكراحمد حيدر عمر487170

48بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمحمد زياد مولود377169

ر377929 49بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرريكا جمال حسير

50بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرعبدهللا محمد عبدهللا128549

51بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمحمد دلشاد حمد198857

زاد حسن قادر377650 52بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرشير

53بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرفرهنك صالح احمد127712

و عمر549977 54بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرعمر شير

ي طاهر عمر198606
55بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرعمر فق 

56بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرمحمد عزيز اورحمان198962

57بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكررياض خالد جعفر377942

ر487088 58بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكربيان صالح حمدامير

59بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرنزار سليمان عزيز128789

60بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرالوين طاهر مولود377691

61بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكراحمد فرياد خالد377667

62بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكربروا خشو احمد198739

63بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرطاهر مرشيد حمد487091

64دبلومشقالوة11222اربيلذكرحيدر عبدالواحد عوزير377416

65دبلومشقالوة11222اربيلذكرمحمد رحمان اسعد377910

ي محمد198576
66دبلومشقالوة11222اربيلذكربيالل سوار فق 

67دبلومشقالوة11222اربيلذكرشوان سالم خضر128631

68دبلومشقالوة11222اربيلذكربشتيوان علي اسماعيل127858

ر قادر حمد127573 69دبلومشقالوة11222اربيلذكرحمدامير

70دبلومشقالوة11222اربيلذكرايوب فرهاد قادر198989

71دبلومشقالوة11222اربيلذكرهه نكاو حيدر عمر487131

72دبلومشقالوة11222اربيلذكرفةرمان اسود عثمان128528



73دبلومشقالوة11222اربيلذكربزار مولود هيبر128570

74دبلومشقالوة11222اربيلذكرشه مال كمال رسول377936

ر128332 75دبلومشقالوة11222اربيلذكردلوفان عبدهللا حمدامير

ه ن فاخر سعدي377885 ر 76دبلومشقالوة11222اربيلذكربير

77دبلومشقالوة11222اربيلذكرهردي فارس رسول128884

78دبلومشقالوة11222اربيلذكرنةمر نورالدين طيب128600

79دبلومشقالوة11222اربيلذكركةل كر كريم عباس377442

80دبلومشقالوة11222اربيلذكرشمال صابر جميل377865

81دبلومشقالوة11222اربيلذكرمحمد فرهاد خالد199097

82دبلومشقالوة11222اربيلذكررشوان طاهر عمر127622

83دبلومشقالوة11222اربيلذكررةوةند جمال طه558764

84دبلومشقالوة11222اربيلذكرشاالو جميل صالح378051

85دبلومشقالوة11222اربيلذكريوسف شاكر قادر377699

ر377198 86دبلومشقالوة11222اربيلذكررزكار صالح حمدامير

87دبلومشقالوة11222اربيلذكرراه عبدهللا سليمان128245

ي127781
88دبلومشقالوة11222اربيلذكرهوراز عمر فق 

89دبلومشقالوة11222اربيلذكرهوشنك سليمان عوال198573

90دبلومشقالوة11222اربيلذكراسو جميل مولود198888

91دبلومشقالوة11222اربيلذكردلير جالل اسماعيل198836

92دبلومشقالوة11222اربيلذكرمحمد نجم الدين شاكر558757

93دبلومشقالوة11222اربيلذكرمه شخه ل برهان محمد377733

94دبلومشقالوة11222اربيلذكرفرهاد اسعد مامو487116

95دبلومشقالوة11222اربيلذكردلدار محمد محمد487118

ر198752 96دبلومشقالوة11222اربيلذكرشاالو دلشاد حمدامير

زاد خالد377391  شير
97دبلومشقالوة11222اربيلذكرمصطقر

ي198598
98دبلومشقالوة11222اربيلذكرمحمود جبار هيبر

99دبلومشقالوة11222اربيلذكررهيل صباح خضر128075

100دبلومشقالوة11222اربيلذكرسب  مب  سب 377212

101دبلومشقالوة11222اربيلذكربوزا فاخر سعدي377868

102دبلومشقالوة11222اربيلذكرفارس هوشنك حمد128224

103دبلومشقالوة11222اربيلذكربيستون رشيد سعيد127435

104دبلومشقالوة11222اربيلذكرايفان سليمان سليم198579

 علي487119
105دبلومشقالوة11222اربيلذكرريبوار مصطقر

ر377872 106دبلومشقالوة11222اربيلذكرابراهيم شفيق حسير

107دبلومشقالوة11222اربيلذكربيان واحد قادر127596

ي198603
108دبلومشقالوة11222اربيلذكرئامانج محمد فق 

109دبلومشقالوة11222اربيلذكركارزان جبار جالل127990

110دبلومشقالوة11222اربيلذكردلزار شهاب احمد128266

111دبلومشقالوة11222اربيلذكرمصطقر محمد مصطقر198903

112دبلومشقالوة11222اربيلذكراحمد محسن كاكو378021

113دبلومشقالوة11222اربيلذكريوسف حسن عمر377903

114إعداديةشقالوة11222اربيلذكرمحمد صالح انور198669

115إعداديةشقالوة11222اربيلذكرهيوا نضالدين محي الدين128456

116إعداديةشقالوة11222اربيلذكرشاهو طاهر ابابكر487074

ر129228 ر محمد حسير 117إعداديةشقالوة11222اربيلذكرحسير

118إعداديةشقالوة11222اربيلذكرمحمد فاخر سمايل127448



119إعداديةشقالوة11222اربيلذكراحمد سوار طاهر129403

120إعداديةشقالوة11222اربيلذكرمحمد احمد اسماعيل128757

121إعداديةشقالوة11222اربيلذكرشكار سامي عمر558765

جيو زكي اسحاق128564 122إعداديةشقالوة11222اربيلذكرسير

123إعداديةشقالوة11222اربيلذكررزكار اسماعيل قادر128645

124إعداديةشقالوة11222اربيلذكرجعفر محمدصابر حمد377779

125إعداديةشقالوة11222اربيلذكرمهدي فارس فتاح127751

126إعداديةشقالوة11222اربيلذكركوفان مشير صابر128101

127إعداديةشقالوة11222اربيلذكرخالد جاسم محمد128423

128إعداديةشقالوة11222اربيلذكرابراهيم فاروق صديق377439

129إعداديةشقالوة11222اربيلذكرمحمد نورالدين طيب128604

ي129259
130إعداديةشقالوة11222اربيلذكردانا عمر فق 

131إعداديةشقالوة11222اربيلذكررابه ر صالح حسن129326

132إعداديةشقالوة11222اربيلذكرمحمد خشو احمد198589

133إعداديةشقالوة11222اربيلذكرمالك حمد مصطقر129383

ر احمد127936 134إعداديةشقالوة11222اربيلذكرروفان ياسير

135بكالوريوسشقالوة11222اربيلذكرنياز يونس طه198674

136دبلومشقالوة11222اربيلذكرمريوان احمد مجيد487079

1بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىزيناو طاهر محمد377972

2بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىرابعة ظاهر حسن487140

ر سليمان سليم198843 3بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىنرمير

4بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىجنار عبدالقادر احمد198566

5بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىشيالن كمال حمد377253

6بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىروناك مصطقر وسو127255

7بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىسوالف عبدهللا درويش128626

ر128203 8بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىنمام عمر حمدامير

9بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكولشنك رشيد حويز377990

10بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىزيان عبدالستار واحد127777

11بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىديمن عدنان عثمان128794

12بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىزانست صالح عبدهللا128152

13بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىتافكة عبدالرحمن صابر127593

14بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىهاللة جمال قادر377861

ريزين علي غريب199041
15بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبى

16بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىجرو حكيم رحيم198926

17بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىمري  هان بولص يوسف135324

 ابراهيم علي128214
18بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىاخي 

19بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىئاوات وسو حسن377181

20بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىتافكه الوه عبد127419

 علي محمد377451
ر 21بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىئه فير

22بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكولشاد عبدهللا قادر128995

23دبلومشقالوة11222اربيلأنبىمهاباد طاهر حسن198759

24دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشيالن خدر قادر377505

25دبلومشقالوة11222اربيلأنبىليل عمر اسماعيل377227

ي خضر549971
26دبلومشقالوة11222اربيلأنبىاواز فق 

27دبلومشقالوة11222اربيلأنبىاوات طاهر حسن198797

28دبلومشقالوة11222اربيلأنبىنهاوند ربانه يعقوب198604



29دبلومشقالوة11222اربيلأنبىجوان محي الدين عزيز128363

30دبلومشقالوة11222اربيلأنبىتوبا محمد احمد199146

31دبلومشقالوة11222اربيلأنبىروزه عزيز عبدهللا198702

32دبلومشقالوة11222اربيلأنبىديمن احمد كاويس128607

33دبلومشقالوة11222اربيلأنبىبيالن ابراهيم احمد128084

ديلمان علي عبدالقادر377373
34دبلومشقالوة11222اربيلأنبى

ر عزيز اغوك128396 35دبلومشقالوة11222اربيلأنبىماجير

36دبلومشقالوة11222اربيلأنبىدلزين محمد احمد128741

37دبلومشقالوة11222اربيلأنبىهديه محمد احمد198697

38دبلومشقالوة11222اربيلأنبىجميله شيوكه حنا377552

39دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسعاد رسول عمر198765

ر198665 40دبلومشقالوة11222اربيلأنبىزيرين ابوبكر حمدامير

41دبلومشقالوة11222اربيلأنبىباران عبدالعزيز حمد127476

42دبلومشقالوة11222اربيلأنبىخنده جبار مولود127867

43دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشيالن احمد شيخاهلل378010

داناز خليل علي199131
44دبلومشقالوة11222اربيلأنبى

45دبلومشقالوة11222اربيلأنبىخوناو عبدالرحمن محمد377935

46دبلومشقالوة11222اربيلأنبىروناك احمد مرشد128577

ر558769 47دبلومشقالوة11222اربيلأنبىهاوزين فيصل حمدامير

ر قادر128319 48دبلومشقالوة11222اربيلأنبىكوجةر حسير

49دبلومشقالوة11222اربيلأنبىعزيمه عبدالرحمن قادر127894

50دبلومشقالوة11222اربيلأنبىزوان عبدالستار واحد128270

51دبلومشقالوة11222اربيلأنبىده ريا ناهد حسن378019

52دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسوزان احمد شيخ هللا378012

ر127979 53دبلومشقالوة11222اربيلأنبىريزان طه حسير

54دبلومشقالوة11222اربيلأنبىريزان زاهير عثمان127305

ر377773 55دبلومشقالوة11222اربيلأنبىتزرين خدر حمدامير

56دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسعاد احمد عبدالرحمن377394

ر عبدالستار واحد128286 57دبلومشقالوة11222اربيلأنبىافير

58دبلومشقالوة11222اربيلأنبىكةزين رحمن محمود378036

59دبلومشقالوة11222اربيلأنبىبيجان خليل سليم377480

ر بايز بكر128835 60دبلومشقالوة11222اربيلأنبىئةفير

ر سليمان198620 61دبلومشقالوة11222اربيلأنبىهه ريز حمدامير

62دبلومشقالوة11222اربيلأنبىايمان مصعب جمال128891

ر فرخ377539 63دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشاناز ياسير

64دبلومشقالوة11222اربيلأنبىمرديستا هوشيار رحمان198825

65دبلومشقالوة11222اربيلأنبىزيان عبدهللا عمر377502

66دبلومشقالوة11222اربيلأنبىخندة خالد رسول377499

67إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىدرخشان خليل شيخ محمد198652

بال378031 68إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىميسون كمال بير

69إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىدلخوش عبدهللا سليمان377542

70إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىشيماء فرهاد خالد198815

1دبلوم عاليشقالوة11222اربيلأنبىمارينا جبار بيا558779

2دبلوم عاليشقالوة11222اربيلأنبىهةتاو برهان حسن558758

3بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىشيواز عبدالصمد برايم377190

4بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىشناو كاكةمةم عمر377454



ر128491 5بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىزينه عبداالمير حمدامير

ر377623 6بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبه هار صالح حمدامير

7بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىداستان محمد عبدهللا377242

زاد صابر198625 ى شير 8بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبشر

9بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىليل سالم رمضان377461

10بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىجوان عبدالسالم احمد558792

ر صباح عبدهللا487048 11بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكةش بير

12بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبةنا نجم الدين شاكر558766

13بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكاريز اسماعيل سعيد198807

14بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىفريشتة محمد سليمان377532

15بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىميدين محمد مصطقر198698

ر377718 ى صالح حمدامير 16بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبير

17بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىزبيدة فرياد حسن487120

جنار عمر علي127996
18بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبى

ر377969 19بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىزيتون ابوبكر حمدامير

يف كاكو127925 20بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىزةمان شر

21بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىداليا طاهر ابراهيم487122

22بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىشةهلة رمزى جميل377566

ان خضر عبدهللا198704 ر 23بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكير

24بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىزينب صالح عمر199036

25بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىالفان ريبوار حسن377915

26بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىشاناز بشتيوان احمد377473

يف رسول377664 27بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكردلول شر

ي قادر خال عثمان558795
28بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىهيقر

29بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبيكرد احمد قادر377918

ر377715 30بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىاسماء صالح حمدامير

31بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكه زه نك اسماعيل زرار487063

32بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىشةونم مغديد سليمان377966

بانة علي محمد377921
33بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبى

34بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىئاهه نك اسماعيل زرار487061

ر مظفر انور128502 35بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىالفير

36بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكه زال احمد جمال558788

و علي رسول129523 37بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىهير

38بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىجوان فتاح كريم377758

ر128059 39بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىشيالن عمر حمدامير

ر نادر خضر377955 40بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىالفير

ى خشو احمد128462 41بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبير

42بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىمهراكو زياد حميد127440

43بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىفيان محمد طه198847

44بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىشيماء طاهر مولود377696

45بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىروخوش دلشاد محمدعلي377586

46بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىري  هان عمانوئيل منصور487129

ر حسن127636 47بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىهةريز حسير

48بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبةريز شدار كمال377976

ي طاهر128496
49بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىدلخوش فق 

ي127909 50بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىزين صابر حاج 



ر اكرم صالح199051 51بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىالشير

52بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىشنو سعيد عزيز127795

53بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىميديا شدار كمال377973

54بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىاشنا نامق قادر199024

ر377409 زاد حمدامير 55بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىدينا شير

56بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىروخسار عبدالرزاق معروف127647

هاوناز عمر علي128002
57بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبى

58بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىزينب نوزاد احمد377406

زاد سعيد127932 59بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىنازدار شير

ر127729 60بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىدنيا خالد محمدامير

ر خليل احمد558776 61بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىئةفير

از ئاكو حسن198719 62بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىشير

63بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىلنجة اكرم صالح199059

ر درويش128467 64بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىايمان حمدامير

65بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىريان قادر حمد377746

66بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكنار انور حسن198851

67بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىريزين عدنان محمد487070

68بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىساندرا كاكه مم عمر198783

69بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىايمان ابراهيم حسن377398

70بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبناز احمد قادر377750

ايم377601 71بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىايالف سالم فقىي 

72بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىفاطمة سام رمزي377564

73بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىفاطمة بايز حمد377380

74بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىفاطمة رسول حمد127324

75بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىرووباك احمد قادر487056

ره زبه ر علي رسول128515
76بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبى

77بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكويستان عبدالرحمن رسو377685

ر198681 78بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىشنك دلشاد حمدامير

ر درويش128472 79بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىسيفان حمدامير

80بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىسه روين زياد مجيد377215

81بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىئافان ابراهيم صالح198661

82بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىجنار كريم وسمان377925

83بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبةناز بالل مولود377507

84بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىهازه صباح عبدهللا487046

ي طاهر عمر198779
ر فق  85بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىافير

86بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكلثوم خضر عبدهللا127720

ر مصطقر377219 87بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىهدية ياسير

ر رزاق حسن128536 88بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىهيفير

89بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىئه وين جالل طه377465

ر377175 90بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىهاوزين عبدهللا حمدامير

91بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىهاوناز احمد محمود377248

زاد حسن127884 92بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبه يان شير

93بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبهره برهان حسن558760

94بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىساندرا اورها كانون198981

95بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىريان بالل مولود377515

ر128614 ر جميل حمدامير 96بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىئامير



97بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىرازان خدر عمر377706

98بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىدنيا نضالدين محي الدين128452

99بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىافان مشير صابر128096

100بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىكوالن ابوبكر سمايل199119

101بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىهاوزين عبدهللا سليمان128232

102بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىازين نوزاد عبدهللا377202

103بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىفاطمة بالل مولود377510

104دبلومشقالوة11222اربيلأنبىئارةزو حميد صابر198678

ر جبار احمد198707 105دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسنكير

106دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشوخان شدار كمال377978

107دبلومشقالوة11222اربيلأنبىلةنجة جالل رسول377559

108دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشاناز كيقر عوال377902

ي علي128357
 
109دبلومشقالوة11222اربيلأنبىزوان باف

110دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشادى كمال الدين حمةالو377764

111دبلومشقالوة11222اربيلأنبىئاواز اسماعيل احمد198863

112دبلومشقالوة11222اربيلأنبىجرا نادر خضر198656

113دبلومشقالوة11222اربيلأنبىاوات رشاد محمد558781

114دبلومشقالوة11222اربيلأنبىالنه سعدهللا جمال377238

115دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسوسن خالد جعفر377943

116دبلومشقالوة11222اربيلأنبىرازان جبار عبدهللا377207

117دبلومشقالوة11222اربيلأنبىكوردستان وليد محمدسعيد198571

زاد سعيد127919 118دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشنو شير

119دبلومشقالوة11222اربيلأنبىاسماء عبدهللا احمد378028

120دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسوزان فارس مصطقر377876

ر377957 121دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشيماء احمد حسير

122دبلومشقالوة11222اربيلأنبىجيمن خضر عبدهللا198710

123دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسازان اسماعيل سعيد128402

124دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشيماء انور قادر378040

وان حسن377897 125دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسانا سير

126دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشايان جوهر جعفر558782

127دبلومشقالوة11222اربيلأنبىجنار رسول جميل558767

128دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشه يان بهرام رؤوف377388

129دبلومشقالوة11222اربيلأنبىملك نورالدين طيب128519

130دبلومشقالوة11222اربيلأنبىجنار خضر عبدهللا199154

131دبلومشقالوة11222اربيلأنبىايمان رشاد محمد558772

132دبلومشقالوة11222اربيلأنبىدنيا محسن عبدالقادر127733

ين خالد عمر198755 133دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشير

ى فرست عزيز377963 134دبلومشقالوة11222اربيلأنبىبشر

135دبلومشقالوة11222اربيلأنبىزالة رزكار عوال377471

136دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشنو طه عبدالرحمن377226

137دبلومشقالوة11222اربيلأنبىساكار حسن مامند377191

ر حمد128667 138دبلومشقالوة11222اربيلأنبىروزان حمدامير

139دبلومشقالوة11222اربيلأنبىمهناز عزيز مصطقر128440

روزان دلشاد محمدعلي377784
140دبلومشقالوة11222اربيلأنبى

زينة خليل علي377945
141دبلومشقالوة11222اربيلأنبى

ر حمد128660 142دبلومشقالوة11222اربيلأنبىايمان حمدامير



ر عمر378066 143دبلومشقالوة11222اربيلأنبىدنيا تحسير

ين احمد صالح128748 144دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشير

ر اسماعيل رسول198948 145دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسنكير

146دبلومشقالوة11222اربيلأنبىهاوزين مصطقر محمود198840

ر خدر377677 147دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشوخان حسير

148دبلومشقالوة11222اربيلأنبىدرخشان ابراهيم خاليد198592

149دبلومشقالوة11222اربيلأنبىفريشتة شبست عثمان377576

150دبلومشقالوة11222اربيلأنبىايمان شوان حميد377791

151دبلومشقالوة11222اربيلأنبىزيتون حيدر عبدهللا127410

152دبلومشقالوة11222اربيلأنبىروخسار زاهر سليمان487111

153دبلومشقالوة11222اربيلأنبىخرمان صالح فتاح128767

154دبلومشقالوة11222اربيلأنبىفاطمة كريم عباس198575

155دبلومشقالوة11222اربيلأنبىكنير محمد مصطقر198918

156دبلومشقالوة11222اربيلأنبىرهيل رسول حمد128574

157دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسامال سالم حمد487114

ر كريم عباس198660 158دبلومشقالوة11222اربيلأنبىالوجير

159دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسيما فاضل صابر198646

160دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشوين فكري قادر128391

161دبلومشقالوة11222اربيلأنبىخه ندة خالد اسماعيل128589

كيابند عمر علي128854
162دبلومشقالوة11222اربيلأنبى

163دبلومشقالوة11222اربيلأنبىريزنة صالح حمد198563

164دبلومشقالوة11222اربيلأنبىبهية محمد مصطقر198909

ر حسن عثمان128072 165دبلومشقالوة11222اربيلأنبىالفير

ي عبدهللا198638
 
166دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشونم باف

167دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسوزان عبدالفتاح حسن377433

168دبلومشقالوة11222اربيلأنبىروخوش غازي علي128554

بال128411 169دبلومشقالوة11222اربيلأنبىافان عزيز بير

170دبلومشقالوة11222اربيلأنبىئاشنا رسول مصطقر377653

171دبلومشقالوة11222اربيلأنبىريزنة انور مصطقر128108

172دبلومشقالوة11222اربيلأنبىبناز خالد اسماعيل198938

173دبلومشقالوة11222اربيلأنبىفاال طارق حمد128753

174دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشايستة اكو حسن198722

175دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسارة فاضل صابر198611

ر128634 176دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشيواز اسماعيل حسير

177دبلومشقالوة11222اربيلأنبىهوزان عبدالرحمن احمد377595

ر احمد طه198855 178دبلومشقالوة11222اربيلأنبىنازنير

179دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشلير كمال مصطقر486676

180دبلومشقالوة11222اربيلأنبىخةالت جبار مولود127877

181دبلومشقالوة11222اربيلأنبىريزين عبدالرزاق رشيد377711

ر خليل جميل377599 182دبلومشقالوة11222اربيلأنبىهيلير

183دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسيابان ديدار حسن128089

ر شهاب صديق377949 184دبلومشقالوة11222اربيلأنبىكةفير

ي بابير377413
185دبلومشقالوة11222اربيلأنبىخرمان كيقر

186دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشنو طاهر ابابكر128427

ر جالل محمد377397 187دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشهير

188دبلومشقالوة11222اربيلأنبىزينب فرياد خالد377674



189دبلومشقالوة11222اربيلأنبىالنة برهان محمد377730

ي198731 190دبلومشقالوة11222اربيلأنبىرةوةز صابر حاج 

191دبلومشقالوة11222اربيلأنبىراز محمد مصطقر198614

192دبلومشقالوة11222اربيلأنبىفريشتة عثمان مجيد198746

ر198686 193دبلومشقالوة11222اربيلأنبىمحمد محسن حسير

194دبلومشقالوة11222اربيلأنبىديرين دلزار حسن128780

195دبلومشقالوة11222اربيلأنبىسارا مظفر طاهر198803

196دبلومشقالوة11222اربيلأنبىشاجوان مظفر احمد377223

ر خدر377681 197دبلومشقالوة11222اربيلأنبىروكال حسير

198إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىهه ورين فارس رسول377428

ديالن غازى علي128347
199إعداديةشقالوة11222اربيلأنبى

200إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىمينا عبدالفتاح ابراهيم127785

201إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىشيوة فاضل احمد377722

202إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىدنيا رحمان سليمان128508

203إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىشيوه ن طاهر ابابكر128430

204إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىجرا رمزى جميل129363

205إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىوفاء عبدهللا قادر199072

206إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىحليمةخان صباح عبدهللا487053

207إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىندوه فرحان سليم198859

208إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىشوة خوشوى ابراهيم127768

209إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىاشاء سوار طاهر129392

210إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىئةزين نهرو نجم128539

211إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىزينب دلشاد حسن129354

212إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىشيالن سلمان قادر199091

فريشتة انور حمدعلي129423
213إعداديةشقالوة11222اربيلأنبى

214إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىروزنام جعفر مصطقر128415

بال128409 215إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىديالن عزيز بير

خرمان علي رسول129372
216إعداديةشقالوة11222اربيلأنبى

217إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىايمان ديلمان محسن377947

218إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىره وه ز عبدالرحمن خضر129239

219إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىيشى بديع احمد129270

ر129188 220إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىفاطمه عبداالمير حمدامير

ر رحمان سليمان128513 221إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىدلفير

222إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىايمان حسن صالح199065

223بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىبيمان محسن رشيد377224

224بكالوريوسشقالوة11222اربيلأنبىمهابات محمد عبدهللا377609

225دبلومشقالوة11222اربيلأنبىايران عزير اوسو377878

ر377383  حسير
226دبلومشقالوة11222اربيلأنبىفخرية مصطقر

زاد صابر198621 227إعداديةشقالوة11222اربيلأنبىبارين شير

1ماجستيرحرير وباتاس11223اربيلذكرخليل ابراهيم مصطقر162373

ر رسول370141 2ماجستيرحرير وباتاس11223اربيلذكرسه نكه ر حسير

3ماجستيرحرير وباتاس11223اربيلذكرجيكر علي اوغز378319

وان احمد قادر368871 4ماجستيرحرير وباتاس11223اربيلذكرسير

5ماجستيرحرير وباتاس11223اربيلذكرفرمان برايم عوال82207

6ماجستيرحرير وباتاس11223اربيلذكراري بابير حمد162164

ر سليمان162315 7ماجستيرحرير وباتاس11223اربيلذكراسماعيل حمدامير



ر حسن112977 8بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعثمان حمدامير

9بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعلي محمود احمد558746

يف549806 10بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرجميل اوسو شر

وان حمد عل82258 11بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشير

ر113282 12بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرجمعه قادر حسير

13بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعزيز حمد رسول112919

14بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدالباسط طاهر حويز162539

15بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسوران حمد حامد369376

ر الوكة85499 16بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرارزو حسير

ر احمد549812 17بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرصالح حسير

18بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركاروان مشير عبدهللا85845

19بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرجميل مصطقر فتاح369011

ر مصطقر صبغة378365 20بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسفير

21بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرارشد مطلب علي113633

ي طه370370 22بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشاباز نب 

23بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكربيشنه ك اسماعيل احمد162284

ي370545  نب 
24بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركوران مصطقر

25بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرنجاة عزيز اسماعيل162612

26بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرنزار علي محمود549876

27بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكربيوار مصطقر احمد113388

ر باس113436 28بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشعبان حسير

29بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهةفال غفور عبدهللا113374

30بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسوران سعيد قادر86293

31بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرجوهر حسن عوال86117

32بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا عمر دياب85585

33بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرناظم محمود احمد113584

وان سليم اسعد370409 34بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسير

ي162231  عبدالقادر نب 
ر 35بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسفير

36بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا حمد عبدهللا162498

ر عارف كارسول486850 37بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرحمدامير

38بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرزانا سعيد اسعد162566

ي عوال113447 39بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا حاج 

يف368640 40بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدالرزاق عبدهللا حمه شر

41بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكربةيار نادر طه86090

ي محمد113416 42بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفرهاد حاج 

43بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسه ورى اسماعيل موس378207

44بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفاروق كريم احمد162279

45بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرناميق ابراهيم عزيز113147

46بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرجواد عوال خضر113538

47بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراركان سعيد قادر486843

48بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهفال عبدهللا حمد162500

49بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرجاالك عبدالرزاق احمد112960

50بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرحمد رحمان حمد86092

51بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمدنر جاسم سليمان378451

ي طه113545 52بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكردلشاد نب 

ر378404 53بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشوكت خارند حمدامير



54بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكررسول فيصل عبدهللا113329

55بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشبست مغديد حامد378454

56بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكررزكار خالد اسماعيل112970

57بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرئاسوس محمدصالح احمد378233

خان صالح113018 58بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكربشتيوان مير

59بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهاوار احمد سيودين85808

60بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفرمان محمد صديق86182

61بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرجمال يوسف شيخة85862

62بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهمداد صديق طه86070

63بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرديدار عبدالواحد حمد85722

64بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عبدهللا شفيع85601

ر محمد82270 65بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفرمان حسير

66بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرانور عوال احمد486962

ر113352 67بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمشير خريف حمدامير

68بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرابراهيم سلمان حمد113275

69بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكررفتار كمال عزت خان113092

70بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسه رهه نك محمد سيدا113003

71بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرارشد سعيد قادر113022

72بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمصطقر يوسف شيخة113366

ي مالمحمد85647 73بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسعيد عمر حاج 

شاكر85607 74بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكررسول خورشيد شيخمير

75بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشبست احمد عزيز113046

76بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمجيد رسول عوال86100

77بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمصطقر كريم محمد162309

و86043 78بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرجوهر حسن مير

ر كريم خدر486829 79بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمعير

80بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسيف هللا عبدهللا احمد113355

81بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرخالد احمد باس113038

82بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسالم رسول مامو162171

83بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرنريمان محمد رسول486836

ر113630  علي حمدامير
84بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكردةشب 

85بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد اسعد محمد85917

86بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعمر طاهر عمر370573

87بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرطالب جالل ابراهيم370302

ي برايم162486
88بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكردلير كاظم فق 

89بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا برايم كريم خان486852

ان ابراهيم112983 90بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمه يسه ر مير

91بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرحسن مصطقر صبغه113145

92بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفريق حسن عبدالرحمن370449

93بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمجيد خدر اسعد113454

94بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهيمن حطم عبدهللا378287

95بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمه ريوان يحي بك عبدالقادر113268

96بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسةنكةر محمود احمد113055

97بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكروليد جبار عمر113616

98بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرخشو محمد رسول486868

وان شيخمير85651 99بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهوكر نيجير



ي369313 100بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرطلعت كريم حاج 

ي مالمحمد162120 101بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسنكر ابابكر حاج 

102بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرابراهيم حمد رسول370182

103بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرارشد سيد ولي112976

104بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكردلشاد عزيز اسماعيل162282

105بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهيمن قادر محمود162721

ر رسول85772 106بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركارزان حمدامير

107بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرنعمت طه كريم خان369970

108بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعارف عبدهللا كاك سيده549945

109بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرابراهيم اسماعيل نوري445345

110بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرريدار نادر طه378222

111دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرعمر احمد عوال486855

112دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكركاوا رشيد سليم369543

ر82070 113دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرعصمت محمد حمدامير

114دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفتحاهلل حسن رزاق113081

ر ابراهيم112931 115دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكردالور حمدامير

116دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرجالل داود حسن113125

ي صالح مصطقر162329
117دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرعونر

ي عمر487003 118دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرخدر حاج 

119دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكركريم عوال مال162346

ي طه370585 120دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرحميد نب 

121دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرشدار محمد صالح112958

ر162335 122دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرازاد عزالدين حسير

123دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمطلب حمد مام علي112948

124دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكركريم احمد مصطقر162489

125دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمصلح فيصل عبدهللا85768

ي مالل86121 ي صي 
126دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرغبر

127دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد احمد خالد369502

128دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمهدي شكر سليمان369246

ي خضر مام كاك378521
 
129دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرشوف

130دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرعمران حم احمد378368

131دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرهردي سليمان احمد85496

132دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرتوفيق كريم مولود368730

133دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرصباح انور حمد112979

ر عبدهللا378494 134دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرنزير محمدامير

135دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرطالب رحمان عزيز369843

136دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرجمال عمر عوال113099

137دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرشهنك عبدالواحد كجيل378208

ي خالد112984 138دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرزاهير نب 

139دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرسعيد حمد خضر112925

140دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرزوزك صالح الدين رشيد81553

141دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكراري خالد حمد486883

142دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرازاد اسماعيل محمد486820

وان حمد حامد113004 143دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرسير

ر85703 144دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكردلزار علي حمدامير

145دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرئاراز عبدهللا خالد369856



146دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا احمد حمد113034

147دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرسيامند سيفالدين عادل85468

ي طه113559 148دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرنياز نب 

149دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفاضل ابراهيم كلحو378329

150دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرهونر كمال عوال113241

ر نعمان113260 151دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكردسكو محمدامير

152دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفرحان حيدر خضر85751

153دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكراسماعيل احمد عبدهللا81410

ر113464 ي حسير
154دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرساالر احمد فق 

155دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكراكام حاتم قادر113362

156دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرشبست رفيق سعيد86056

157دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرزريان داؤد حسن85787

ة113486 ر محمد بير 158دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرامير

159دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرساالر مصطقر حمد113592

160دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرريبوار حةتةم عزيز113001

ي113653 ر كريم حاج  161دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرامير

ي خورشيد عوزير113356
162دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرهيبر

163دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرجمال رسول خانه113036

ر صادق162487 وان حسير 164دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرسير

ي مالمحمد162139 165دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرسعدون صديق حاج 

166دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمصطقر جبار عمر113113

ر113060 167دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمقصود احمد حسير

168دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرشمال سليم احمد86164

169دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عبدهللا حسن85901

170دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرستار خليل رشيد549845

ي محمد112996 171دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرساالر حاج 

وان عبدالجالل عبدهللا113479 172دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرشير

173دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرعلي كاكو عزيز368591

ر عثمان113621 174دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرجيكر حمدامير

ر سليمان378461 175دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكردارا حمدامير

176دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمولود هادى حمد85673

177دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكربيجان شيمحمد احمد378475

178دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكررشيد فيصل عبدهللا85492

179دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكركاروان صديق حسن113620

180دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد سعيد حمد112923

181دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرسامان زرار احمد113481

ر486834 182دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكراراز طه حسير

ر محمد369656 183دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد حمدامير

184دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرديارى خالد حمد113299

185دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمهيد فاخر جادر113107

186دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفاروق معروف رسول162884

ر عبدهللا عبدالرحمن368598 187دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرريبير

ي عزيز368858
ر
188إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرنوزاد صوف

189إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمهدي محمد رسول378483

ي378444 ي حسن نب  190إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرنب 

191إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا طاهر حويز113371



192إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرفارس عزيز طه378440

193إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرجليل مصطقر فتاح113117

194إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرشدار مال عبدالغفار378477

ر162476  ياسير
195إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسليم مصطقر

وان شكوت عمر162145 196إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسير

197إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعزيز عبدهللا عبدهللا378445

198إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعزيز صالح رحمان378339

199إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرفاخر محمد مال378326

200إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكررفيق كريم مولود378459

1بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرئاسو ابراهيم عوال486826

2بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرحميد سالم احمد113009

3بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركولناز هادى احمد368256

4بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرحسن خالد محمد369270

5بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهفال جميل محمد85798

6بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشهاب محمد احمد113377

7بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراسعد مجيد اسعد113344

8بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفرمان رحمان وسو162161

9بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسةربةست عزيز مدي162607

10بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسيامند احمدخان محمود113026

 بكلك486837
ر
11بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرديدار عرف

12بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعادل حسن محمد85592

13بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكربه ختيار طه رسول162412

14بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرزانا خليل محمد سليم85539

15بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرريكان فاضل مامك368316

16بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسه نكه ر عبدالرحمن شكري85837

17بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهيمن مجروم حمد113540

18بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكررزكار عزيز عبدالرحيم162611

19بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرغالب جالل ابراهيم113576

ي عبدالرحمن486821
20بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهيمن هيبر

ر85874 21بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرزيدان حسن حسير

ر رسول369003 22بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد حسير

23بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسامان رحمان وسو113440

24بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعارف سليم عارف378370

ر عبدهللا551147 25بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرصديق حمدامير

26بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركاروان ابراهيم عوال85758

27بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرخورشيد رشيد ابراهيم85825

28بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهةلكورد شيم حمد احمد113295

 علي86018
ر 29بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراسماعيل حمدامير

30بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرئاسو بابير حمد113306

31بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عارف طه369976

32بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسعدي ستار حمدعل113277

33بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركيوان مظفر مصطقر549860

34بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرزانا زرار نارص112940

35بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعمر احمد عزيز549791

36بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرغازي محمد رسول113208

37بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركارزان خليل ابراهيم113451



ر صالح برايم162407 38بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرريبير

39بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفه رهه نك نجدى عبدهللا162136

40بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفرمان رمضان قادر162482

41بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكربالل مراد حمد113461

42بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد ابراهيم مال162214

43بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عمر شيخو370109

44بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرريبوار مجيد حمد85659

يف عوال369136 45بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرقادر شر

ر113160 46بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد رسول حسير

47بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعمر جالل ابراهيم112949

ي370288 48بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرنزار كريم حاج 

49بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهيوا عدنان فتاح370149

ر رسول378344 50بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرزياد حسير

51بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد عبدهللا علي370607

52بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركارزان انور محمد113474

53بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكربشدار احمد رسول85501

54بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهونةر احمد عزيز486969

55بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عبدهللا عيىس113509

56بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرزيدان عبدهللا علي368434

57بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفرهنك محمود حسن378772

58بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرجليل عزيز عبدهللا85678

ي112989 59بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهةلمةت كريم حاج 

60بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسه روه ت نادر عوال370535

ر162544 61بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسيهاد صديق حمدامير

62بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهه لكورد احمد محمد85666

ر حمد549838 63بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرروشت حمدامير

ر عبدهللا551145 64بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرزرار حمدامير

ر قاسم رحمان113491 65بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمعير

66بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشباز جالل عزيز113535

67بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفريدون شيخمحمد رسول486845

ر درويش368208 68بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركاروان تحسير

69بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهارون عمران حم113273

70بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسوران فارس حامد85774

71بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفرياد شيخمحمد رسول486813

72بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكربختيار قادر محمود162291

73بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكردالور مجيد ابراهيم368578

74بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركاروان رؤوف مجيد85628

75بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرخليل زبير عيىس378248

76بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عوزير ناوخوش113511

77بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكردانا كريم عوال162548

78بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد صباح احمد369216

79بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرنيهاد حسن عبدالرحمن370341

80بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركوران مظفر مصطقر549865

81بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرساالر فاضل خورشيد162369

82بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدالرحمن محمد مصطقر113152

83بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد شهاب اوسو368382



84بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشدار عبدالرحمن شكرى85810

85بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرزياد عوال احمد162211

86بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكررمضان جعفر كريم85705

87بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكربيوار جاسم عمر86052

88بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرديدار فاخر محمد370116

ر محمود549923 89بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشيمال حمدامير

90بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعمر صابر عمر378497

ي مولود محمد85898 91بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرنب 

92بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشاالو ازاد عبدهللا113197

93بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكريوسف قاسم وسمان113349

94بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرالهام حمد عبدالرحمن369622

95بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد محمود باقر85560

 بكلك112944
ر
96بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركوهدار عرف

97بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشوان احمد عبدالرحمان378479

98بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا عبدالجالل عبدهللا113402

99بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرريي  مراد اسماعيل85891

100بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرريكان برايم حمد369021

101بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد صالح حمدعل85912

102بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمصطقر سلمان حمد368496

103بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد خالد احمد162376

ر رسول378437 104بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراسماعيل حسير

ي113175
ر
105بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرداروان نوزاد صوف

106بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرئاراز عبدهللا طاهر113293

107بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكربلند فكرى خالد369112

ي369303 108بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفاروق كريم حاج 

ي مال368768 109بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد حاج 

ي عبدالواحد حمد85728
110بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكردةشب 

111بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسعدون كريم رسول162568

ي162714 112بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعدنان محمد جلب 

113بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد اسماعيل احمد162746

ر محمد85662 114بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد حمدامير

115بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعلي ديواري حامد113566

ر مالاحمد سعيد162318 116بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسفير

117بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرصالح مصطقر عبدهللا378298

118بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرئوميد احمدخان محمود369071

119بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسمير مالحمد سعيد113542

120بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكررهيل مرشد مصطقر81733

ر113640 121بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرجياي علي حمدامير

122بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكربهزاد لطيف رمضان112941

123بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرريكان مصطقر صبغه368085

ي162107 124بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسامان ساالر نب 

125بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكردلشاد عوال احمد162183

126بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد صابر عمر378493

127بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسوران فؤاد حسن162553

128بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرازاد اسماعيل عمر369750

129بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرزهير ناصيح رسول113035



130بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرصائب عوال احمد113551

131بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد ابراهيم عوال162602

132بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكريوسف حسن عبدالقادر113471

133بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرديار ماهر سعيد162197

ي محمد احمد378333
134بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهة لوان سر

ي112991 135بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد كريم حاج 

136بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرابراهيم يوسف شيخة85866

137بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرجوهر محمود سليمان378428

ي مال محمد113012 138بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عمر حاج 

139بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرادريس فارس عبدهللا378482

ك368544 زاد محمد مير 140بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرشير

141بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرنجاة شيخمحمد مصطقر82069

142بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرهاوار طارق احمد85794

143بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدالرحمن حمد عبدالرحمن369618

144بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكركريم برايم كريم خان378449

145بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفرزنده سليم احمدخان113170

146بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد زبير عيىس378311

147بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسه روه ت جتو عبدهللا549801

148بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعلي فاروق زرار486810

149بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراسماعيل محمد عبدالرحيم85784

يف عزيز549819 150بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدالعزيز شر

151بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرادريس حسن حمد368516

152بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد جمعه قادر86276

ي عوديش162465 153بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكردلشاد حاج 

154بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدالخالق عبدالرحمن محمد486809

155بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكررمزي محمد رشيد369805

156بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمروان عثمان رسول369885

157بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرئةياد ابراهيم عوال486823

ي عزيز378352 158بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد حاج 

شاكر85822 159بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسام خورشيد شيخه مير

160بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد مصطقر عوال162202

161بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد برايم مجروم86021

162بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمالك دلير فقو368662

ر سعيد162532 163بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرسعيد الزكير

164بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرنيهاد علي محمود558748

165بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد سالم احمد113007

166بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكراري مصطقر حمد162268

167بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرصالح محمد خدر162550

168بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرصالح عثمان يوسف112935

169بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد خاليد مير368465

170دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرهوشام مطلب عمر486871

171دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمجروم سليمان رشكة378490

172دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد حسن عبدالقادر113021

173دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكررشيد جميل اوسو486874

174دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكريونس جعفر محمد162221

175دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرسفري كمال عزت خان86063



176دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكردلوفان محمد عزيز113414

ي113064 177دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكربةزدار يوسف نب 

178دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكركارزان عزيز احمد369864

179دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكركوفان حسن احمد85712

180دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا بايز عبد369896

181دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفرياد صابر كازم85689

182دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمظفر عبدهللا علي486833

183دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكربزار مصطقر احمد82062

184دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرصديق حمد مجروم162251

185دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفؤاد فاضل مصطقر549871

ر احمد368566 186دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرصباح حسير

 علي86099
ر 187دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفه رهاد حمدامير

188دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكردانا فاخر محمد85820

ر درويش368192 189دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرزياد تحسير

ر اسماعيل صابر162604 190دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرريبير

191دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرلقمان اسعد احمد558747

192دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكربيوار كشدار فقو82084

193دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمير قادر عبدهللا370195

194دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرريباز ايوب اسماعيل162503

195دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرعماد حسن عبدالرحمن369712

ي113083 وان محمد نب  196دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرسير

197دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكراركان صالح محمد369827

198دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرارام عمر احمد112992

199دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكربزار سيوالدين مال81475

200دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكراوسامة طارق احمد378512

201دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد رمضان قادر162439

202دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرقرنر فرعو حمد113342

203دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرابراهيم جميل رشيد162471

204دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمود علي عبدهللا549847

205دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفرهاد قادر عبدهللا370209

206دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد صالح محمد113164

زاد سام جبار113140 207دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرشير

208دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمصطقر صبحان بكلك486839

209دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكردياكو علي عبدهللا549850

210دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرهادي قادر حمدعل549880

211دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرهةلكةوت انزار اسعد113646

212دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرطيب خالد كريم162153

ر حمد549843 213دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكربارزان حمدامير

214دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرريباز جالل اوسو113438

ي162158 215دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرصابر فريق حاج 

216دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرصباح فرحان رسول85858

217دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرشهنك محمود حسن370172

ي رسول162218 218دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفوهاد حاج 

ر378515 219دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرطيب علي حسير

220دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرنياز محمود كريم370055

221دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرنهرو رزاق محمد162302



222دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرتوانا خدر شورو162587

223دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرروزكار حاتم قادر113327

224دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفرهاد رحمان احمد85582

ش علي خدر369903 225دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرهير

226دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكردلير ناصح رسول162598

227دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفةهد جالل اوسو368709

228دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرشتيب جتو عبدهللا113291

229دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكركه يوان نيظام نادر85464

230دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرداروان مرشد مصطقر113331

231دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرنه وزاد عزيز عبدالرحيم162605

232دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكراسماعيل شيخمحمد مصطقر113302

233دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرازاد مجيد محمد369255

ي162591 ي حاج 
ر عونر 234دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكربه لير

ي احمد85684
235دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرسه ركار هيبر

236دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفاروق قادر عبدهللا378374

237دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرفرهاد ابراهيم عزيز369760

238دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرعلي طاهر مال162342

ي حارس سعدو558750
239دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرده شب 

240دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد خالد حمد112993

241دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرشكر مجيد ابراهيم378218

242دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد فارس وسو113321

243دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرسالم مصطقر جعفر369428

244دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرايهان وفاء فرمان81479

245دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرسيهاد هيبر عثمان378315

ر عبدهللا551149 246دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد حمدامير

247دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكررسول فارس رسول85907

248دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا محمد مصطقر378362

249دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد احمد حمد369485

ي112974
ر
250دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرابراهيم ولي صوف

251دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمهران نادر محمد85633

252دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عزيز برايم113041

253إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرزيرك رسول حويز369147

254إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرجواد مجيد محمد82030

ر113531 ش عبداللطيف حمدامير 255إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرهير

ي روستم عبدهللا162185 256إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرنب 

257إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرفه رهه نك عوزير عوال379112

258إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد فكري خالد369094

259إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عبدالواحد حسن85818

ر انور محمد81417 260إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرامير

261إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسةربةست حمد حامد378779

262إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسامان حمد حامد379026

263إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد كريمخان احمد81593

264إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد بهرام كسبار379134

ر عبدهللا113599 265إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكروعد ياسير

266إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرابراهيم فارس وسو82010

267إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرريزيار هاوار احمد81776



268إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد مامند احمد112913

269إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسوران مشير حمه  سعيد486831

270إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرحسن خالد كريم369565

ر كبير محمد85796 271إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسفير

ائيل162886 272إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرطلعت عبدهللا جي 

ي85868 ي صي 
273إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرووالت غبر

ي81381  نادر نب 
274إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكركيقر

275إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرنزير عثمان حمدعلي86031

و محمد86034 وان بير 276إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكربير

277إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعلي محمد رسول378323

278إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرئوميد بيشار فرخه85738

279إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عثمان عدو486902

280إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرخطاب محسن رسول370091

281إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكردلزار كريم رسول162490

282إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكركه زه نك فرست حمد82021

283إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعمر دهام عوال378231

ي81782 284إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد قادر نب 

285إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرزه مان فاضل علي370131

286إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا جواد عوال86104

287إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكربزار احمد عزيز81360

288إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرزاهر سالم احمد81512

ر محمد81483 289إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا حسير

290إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكررنجي  عثمان مصطقر113575

291إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكركوفار مقداد حسن81756

292إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسوران توفيق حامد162133

293إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسفر سليمان احمد81563

ي369872 294إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكربةرويز حمد نب 

295إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعلي طارق عمر162516

296إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد كريمخان مصطقر113258

297إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكردلير همزة حمدعلي370097

298إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسه ردار حمد حامد379040

299إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرشعبان فيصل غفور162711

300إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسيفان صابر عمر378348

ر صالح369913 301إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد حمدامير

302إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسازكار عزيز بهرام368456

303إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكركاروان شيم حمد احمد378330

304إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرامير احمد حمد81994

ي رمضان احمد82103 305إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرنب 

306إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عارف عوال378757

307إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا حكيم خدر81558

308إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرنيهاد مراد حمد378888

309إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكركارزان مصطقر سليمان378491

310إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرريباز عبدهللا ابراهيم113589

311إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد هندرين عبدالرزاق368539

ر شمزين ابراهيم162841 312إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرريبير

ر همداد صديق162194 313إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكررامير



314إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعامر محمود جرجيس81752

ي82018 315إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد سعدي نب 

316إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكررضوان مصطقر احمد113335

ائيل81575 317إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعماد احمدخان جي 

318إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكركامران صديق حسن162755

319إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عبدهللا عبدالرحمن370507

320إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرجيهاد جهنكير سعيد82186

321إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد عمر حدو370528

322إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد مغديد حسن81554

323إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرريديار ريي  عيىس81399

324إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد زعيم هادي81534

325إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرريباز فارس حمد370595

ي549827 326إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد مولود نب 

ر خالند احمد82199 327إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرريبير

328إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرحسن خدر سليمان378294

ر عبدالقادر162243 329إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرنه به ز سفير

330إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعمر زرار حامد86074

331إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد جبل جاسم82006

332إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرشوان بيشار فرخ85734

333إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكركوران توفيق حامد162846

334إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرنوزاد ازيز رسول370080

335إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرئاراس محمود احمد81561

336إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرالوه ند علي خورشيد82220

ر82045 337إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا امير حسير

338إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد عزيز برايم112926

339إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد هندرين عبدالرزاق368530

340إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرامانج حمد صالح85697

341إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكريوسف فتح هللا رمضان86194

342إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد علي كريم370244

343إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسه رهه نك مالمحمد عثمان81567

344إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراسماعيل مراد اسماعيل113248

345إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرشاكر احمد حسن162445

346إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعمر رمضان محمد378880

347إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعمر قادر عمر369333

348إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد عبدهللا صديق85693

349إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكردانا عباس احمد82065

350إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد بيشار فرخه113254

351إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكررابه ر علي برايم113544

352إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمقصود حدو عزيز81375

353إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرئورهان وفاء فرمان82012

354إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمصطقر ازاد مصطقر112928

355إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسعد كاكل عبدالخالق486895

356إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعلي حطم عبدهللا486955

357إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرريكان مهدي شكر369992

ر سعيد81421 358إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكركه يالن الزكير

وان كمال113135 359إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسه رهان سير



ر رسول368988 360إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد حسير

361إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرريدوان حمد علي81742

362إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد فيصل تاج الدين81496

ي81786
 
363إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرشهد عمر باف

يف81357 وان محمد شر 364إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسير

365إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكركوفند هوشيار رسول113398

366إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكركاروان كمال احمد81628

367إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرشفيع عبدهللا شفيع81402

ي عمر368443 368إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعمر حاج 

369إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراسماعيل كريم خان مصطقر86024

370إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد حكيم قادر378849

371إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرريان عمران محسن549937

372إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدهللا محمد مصطقر113360

373إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراسماعيل رشيد عوال85830

374إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكردانا خليل محمد سليم81997

375إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمراد الو عوال82091

376إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكراحمد عمر شيخو379099

377إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرعماد علي محمود558745

ي162311 و حاج  378إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكركوران مير

379إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسه رهه د صنعان عزيز162195

380إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرفيصل كسبار عزيز162449

381إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرنهاء حمد علي81739

زاغا162423 ر احمد مير 382إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرحسير

وان احمد كريم81717 383إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرنيجير

384إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرشوان مولود شيبر81633

385إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد يوسف قادر112981

386إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرفاضل عيىس رسول112920

387إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرمحمد نظيف نوري86095

ي عدي82034
388إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرسداد هيبر

389إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرهمداد حسن عوال378410

390إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرابراهيم طاهر صابر82108

391بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرفاخر صالح علي378306

392بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعمر حسن حمد86035

ر369579 393بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلذكرعبدالمناف فتاح حسير

ي112937
ر
394دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكرصالحالدين عبدالرحمن صوف

ي113519
ر
395دبلومحرير وباتاس11223اربيلذكراسعد عبدالرحمن صوف

396إعداديةحرير وباتاس11223اربيلذكرحميد احمد صالح486919

1بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسحر احمد عبدهللا369226

2بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىليل عوال بايز113308

3بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىجيمن محمد ابراهيم112932

4بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىدلباك اسماعيل عزيز370224

ر محمود محمد86016 5بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىنازنير

6بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىزيان محمدرشيد عيىس549870

7بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهاوناس مجيد عبدهللا85792

8بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكه زه نك صالح ابراهيم113442

و162405 9بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشهله خليل مير



10بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشيماء عبدهللا مصطقر85851

11بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىخديجه رسول عزيز113523

12بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىناديه غازي مجيد113405

ر محمود549881 13بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىباكستان حمدامير

14بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىجيمن عالءالدين محمد162277

15بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىخانزاد ستار صالح85589

16بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكوردستان بابير حمد113431

ي طه370357 هةتاو نب 
17بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

18بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىعدالت زينالدين جميل113457

19بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهدايت رشيد رشيد378334

ك صديق مجيد113015 20بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىمير

 علي85524
ر ر حسير مير 21بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشر

22بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىزيان صبحي حسو368396

23بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىروزكار حمد سالم162149

24بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكوتر حسن عبدالرحيم113023

25بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىزينه احسان عبدالقادر86280

دلخواز صادق محمدعلي369549
26بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

ر كريم خان486878 27بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريزان ياسير

ي85656
ر
28بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىئاالن صادق صوف

29بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشنو مجيد عزيز370565

خان محمد162127 30بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىتارا مير

31بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىرةوشت عبدهللا عبدالرحمن370519

32بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشادية مجيد عزيز86037

33بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىجوان صالح خضر113339

ائيل378245 34بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبة رجة م عبدهللا جي 

ر احمد378241 35بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىامنة حمدامير

ر حة تةم عزيز113237 مير 36بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشر

37بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىميسوم حمد ابراهيم85777

38دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىدلخوش محىالدين طاهر85613

39دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىبهار احمد محمد369529

ي برايم113657
ر كاظم فق  40دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىهافير

41دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىيادكار حامد حسن112916

42دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىاميه عبدهللا قادر113110

ر مامك85766 43دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىمعتي  حسير

يف عزيز378371 44دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىصبيحة شر

45دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىزيان عبدالقادر حسن113097

46دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىجافية قادر عبدهللا85763

47دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىبخشان محمد عزيز369178

48دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىحسيبه حسن حمد486812

49دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىنيان بوشو حمد85802

50دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىاواز سيف الدين يوسف85805

51دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة حمد خضر368156

52دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىعبدهللا جعفر مال113043

53دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىنمام حسن محمد85490

54دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىئاوات اسماعيل مير86110

ي حمد369289
ر
55دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىغفور صوف



56دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىدولت سيفالدين عادل113264

57دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىبخشان خوشه وي سعيد113128

58دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىريزين محمد عزيز368062

59دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىارام ابراهيم مال368424

60دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىزالة صباح مال85918

ر رشيد مصطقر113053 61دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىئه فير

ر486815 عال ياسير ة مير 62إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسمير

63إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىنزيره احمد عوديش378337

64إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهاوزين محمد رشيد عيىس378401

1ماجستيرحرير وباتاس11223اربيلأنبىبهيا احمد خواجة113071

2بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىنيكار صديق مالابراهيم162561

3بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىمارية حسن عبدالرحمن369672

ر خضر85754 4بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشياو حسير

5بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة محمدصالح احمد369364

ي162458 سوما رسول نب 
6بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

7بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهينا جاسم عمر369383

8بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسميه خليل برايم85910

9بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيان ابراهيم احمد369882

مه هران علي مال162187
10بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

11بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىغربية مهدى خورشيد378290

12بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىزيان مطلب عمر162460

13بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسهاد مالاحمد سعيد162322

14بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىاريان ادريس قادر113048

15بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىجاوه روان احمد عزيز81471

ي85762 16بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسوزان عزيز حاج 

17بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكوردستان كريم رسول113627

ي113383 18بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىطاس نارص حح 

يف369469 19بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىنوزين محمد شر

20بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشيماء عبدهللا عبدالرحمن370498

21بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكوردستان خدر سيد113428

22بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيكرد صديق مالابراهيم162478

ر محمود قادر379023 23بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشةهير

24بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىنصيحة حسن عوال86113

25بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىايمان جبل جاسم368363

26بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىتانيا عبدهللا عبدالرحمان113533

27بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىفيان فتاح كريم369790

سارية علي محمود549877
28بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

29بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكازين محمود كريم85452

 علي113392
ر 30بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشنو حسير

31بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىئورفا فائق محمد162104

ي112995 32بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهوزان كريم حاج 

ي162524 33بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكه ال محمد حاج 

ي سليم162101 34بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبينا جي 

35بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىرازان لقمان عال85577

ر369183 ر حمدامير 36بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشنة حسير

37بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسازكار عبدالواحد كجيل113568



ي113380 38بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىخنساء نارص حح 

39بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىمريم فارس رسول85882

40بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىدرون رشيد سليمان82040

ر162571 41بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىصبيحة عزيز حسير

ي مالمحمد113014 42بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىنارين عمر حاج 

43بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسارا مؤيد حامد162089

44بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىليان ابراهيم ابوبكر162333

45بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهوزان حسن رشيد486827

ر نعمان113319 46بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكنير محمدامير

ي صالح85893
47بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىزيالن عونر

ر حبيب باس85789 48بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهافير

ر86098 جيمن علي حسير
49بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

ي162596 ي حاج 
50بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىرانيا عونر

51بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبرزين صباح صالح85482

ر رسول162511 52بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىايمان حسير

53بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىميديا رزاق محمد162296

ر صابر162180 54بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشه يدا سفير

شنو ابراهيم علي369355
55بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

56بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىديالن عبدهللا علي368492

57بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىزهراء مجيد اسماعيل162854

58بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة باد عيىس368202

59بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيمان عبدهللا جاسم113506

ي عوال113614 60بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبه ناز حاج 

61بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهه ورين ازاد مصطقر85545

62بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىايمان سعيد حمد86026

ر113504 63بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىحليمه توفيق حسير

ر حيدر خضر85456 64بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىدلفير

65بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسةيران مصطقر عوال162608

66بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىرؤياء نظام نادر85493

ي موس369766 يوان ناج  67بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبير

68بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبه يان مصطقر حمد162273

يف85708 69بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكاريز اسماعيل حمةشر

70بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكواللة مرشد مصطقر113334

71بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبخشان عبدهللا جاسم86077

72بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريناس سليم احمدخان369921

ر112930 73بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشوخان عثمان حمدامير

74بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىجنار رحمان حمد368227

ر يوسف عبدالكريم369349 75بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىئه فير

76بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريفان محمدصالح احمد370000

77بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىجهان عثمان باس86045

ين ابراهيم علي370308 شير
78بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

79بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبه ريشان عبدالرحمن خضر112966

ي162156 80بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىره يان فريق حاج 

81بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريزان حسن رشيد85783

82بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىئاالء كاوا رشيد369558

83بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىرازان عبدهللا عبدالرحمن370552



 جبلي جاسم113270
ر 84بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهةلير

85بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىارينة صالح احمد162386

86بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىديالن حسن حمد162228

ي عوال113572 87بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىزاهيده حاج 

88بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىخانم جالل ابراهيم369262

ر مامك رسول549934 89بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىدلفير

90بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريزين خاليد مير378301

ر نعمان113316 91بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشلير محمدامير

92بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىصبيحة جالل رسول549926

نوروز روستم علي113419
93بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

ر هيبر عثمان378227 94بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىنسيبير

95بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىليل مالمحمد عثمان113166

96بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىئاكرين حسن عبدالقادر368482

ر368354 ر حمدامير 97بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشيماء حسير

98بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشنو زرار احمد113613

99بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىحليمه ابراهيم ابوبكر162304

100بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىئاوات عبدالرحمن مصطقر113484

101بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىخاتون ابراهيم فتاح113154

ر162362 102بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىناسكة عزيز حمدامير

103بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيالن نزهت خوسب 369638

104بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريجوان احمد عزيز113421

ر درويش368221 105بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىفيان تحسير

106بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىليل رحمان حمد85814

107بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبناز عمر خاليد85531

108بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشاناز خوشوى سليمان378228

ر احمد162574 109بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىئارين محمدامير

110بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشوين احمد قادر368841

111بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسميان صباح عبدهللا162872

ر موس112964 112بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىخان زاد حسير

113بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىزوزان لقمان عال85566

ديدار علي محمود549891
114بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

115بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىماردين نهاد محمدسليم113602

116بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكوجر رمضان مغديد82202

117بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهيالن عمران حم86176

118بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسازكار كريم محمد113629

119بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسلوى صابر كازم85686

ر احمد370007 120بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىروندك محمدامير

121بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىخانزاد طيب عبدهللا560396

122بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسيبان عمر احمد85885

123بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبةيوةند وسمان اسعد368302

124بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريزين صديق شيخ370599

125بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىارزو فيصل عبدهللا85623

126بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيالن بهرام كسبار378396

127بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشونم مجروم حمد113514

128بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسنور دلير فقو113005

شيماء علي محمود549941
129بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى



ي113011
ر
130بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىئاشب  صادق صوف

131بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيخال اسماعيل موس368069

132بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىخه بات نهاد محمدسليم113606

ر370163 133بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهيام حسن حسير

134بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريزين نزهت خوسب 162093

135بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىدلخوش جهور محمد86107

136بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبلقيسة واحد عزيز369612

137بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىدنيا رشيد سليمان113031

138بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىصبيحة حسن عوال85670

139بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريناس حسن عبدالرحيم162351

140بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسازان خالند احمد113507

141بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىزيان محمد عزيز113406

142بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهدى شمزين اسماعيل379087

ر رسول486818 143بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىوزيرة حسير

144بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىنوال نزهت نوري162248

ي486848 شه وبو اركان نب 
145بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

146بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىفيان محمد عزيز113408

147بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىنوفان مطلب عمر369963

148بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكوردستان عبدهللا علي378420

149بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريزنة اسماعيل صابر85780

تاران علي مال162190
150بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

151بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىادار حسن عزيز378238

 ابراهيم علي369327
ر مير 152بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشر

153بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىخةبات واحد عوال113561

154بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىساوين صابر عمر162588

ر370072 155بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسهام حسن حسير

كزال جاسم علي113068
156بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبى

157بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيخال محمد عمر112967

158بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىئارةزو حسن حمد113086

159بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكولستان جعفر كريم112951

160بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىزيالن نزهت خوسب 368308

ي سليمان82116
161بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىدفاع عونر

162بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهدية جالل سليمان85800

163بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسكاال صابر عمر378489

ر واحد عوال85742 164بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىهمير

زاد طه113411 ر شير 165بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشهير

166بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسه روين مالاحمد سعيد162323

يف376671 167بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبنار اسماعيل حمةشر

168بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشاناز مجيد عزيز378211

169بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىخوله صباح صالح85477

170بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىتاران محمد خدر162559

171بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكةردة عبدهللا خضر486950

ي113647 172بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريزين ناوخوش نب 

173بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسميا مجيد عبدهللا378456

174بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىبفرين خليل محمد113610

175بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىدنيا محمد صديق549854



176بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىزهراء لقمان سليمان113158

177بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىريان مولود مصطقر113309

ر162546 178بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىرازان صديق حمدامير

179بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىشهيان احمد مصطقر113395

180بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسعديه مصطقر فتاح486928

181بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىسيبل ادريس صالح86087

182بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىنيكار كريم محمد113624

183دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىهدية مجيد برايم113102

184دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىبةيمان صباح صالح85473

185دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىزيتون محمد مصطقر369719

186دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىصبيحة راوكر صديق85681

 علي113337
ر ر حسير 187دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىنرمير

188دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىدونيا كريم رسول162590

189دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىدنيا خالد كريم85744

190دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىجامعة اسالم جوهر369439

191دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىديمن هاوار احمد85853

192دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىايمان عبدهللا قادر378488

193دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة فتح هللا رمضان85888

ي113517 كز سعدي نب  نير
194دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبى

195دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىنجوة فاروق عزيز369195

196دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىروناك مقصود حمد113138

197دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىشمام قاسم رحمان379054

198دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىهيقر جبل جاسم113505

199دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيبون عزيز سيودين368279

200دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىزهراء سليم مصطقر162716

201دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىزه يتون ابراهيم فتاح86072

ر عزيز486938 202دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىامل حسير

203دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىره يان مجيد برايم113089

ر113250 204دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىئاراز مولود شير

ي86079 ية محمد حاج  205دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىصي 

206دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىدلخواز خورشيد محمد113495

ي370235 207دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىنشتيمان فهرى صي 

ر113636 208دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسميه صديق حسير

209دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىجوان لقمان عال85570

210دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىكوردستان خليل برايم113287

211دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىشيماء شاخه وان شهاب85535

212دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيام بهرام محيالدين370334

ر حسن رمضان368233 213دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىبه خشير

214دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىميالف علي عبدهللا549835

ر نعمان85642 215دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىشهال محمدامير

ي162108 سازان ساالر نب 
216دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبى

217دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىديالن احمد عزيز113433

218دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىنجوى فريق حمد81541

219دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىزينة فريدون سعيد162393

220دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىعزيمة هيبر بابير368172

ر نعمان113315 221دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىريجاء محمدامير



222دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىدرخشان احمد عزيز368249

223دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىمعصومة رحمان همزة112961

ر113554 224دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىاريان صباح حسير

ي162528 225دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىاشاء محمد حاج 

ر صالح الدين رشيد113030 226دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىنرمير

ي سعيد86123 227دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىازين حاج 

228دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسوالف صابر عمر378422

229دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىئه شين رسول عبدالرحيم378393

230دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىشة ونم كريم قادر549830

231دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسازكار دلير صديق162289

232دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىابتسام محمد عزيز368555

233دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىرابعة فتاح سوار162421

234دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىقانعة فتاح سوار85639

ي162597 ي حاج 
235دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسناء عونر

236دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىامينة زرار غفور162585

237دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىفيان كاظم هاج 162299

238دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىرمزية صالح محمد113106

يف162307 239دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىايفان حامد شر

240دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىاسما محمود حسن370294

241دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسنور انور مصطقر112968

242دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيكه رد حسن خضر549797

و369778 243دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىكازين روستم شير

244دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىهدايت محمود سمايل85731

245دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىفزين نهاد محمد113601

246دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسه روين صالح خه ريف368100

كز هادي شيخ حمد549825 247دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىنير

ر عبدهللا551150 ر حمدامير 248دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىشهير

249دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىكوردستان صديق عبدالرحمن378463

250دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىئةزين خاليد مير368297

251دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىكنير دلير فقو378324

ر113252 252دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىكشوان مولود شير

و368106 ي  هان خليل مير 253دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىشر

254دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىوزيره عبدهللا بابير113644

255دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىحليمة محمد عباس368744

256دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىروزكار فتحاهلل حسن86066

257دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسارا طه عزيز86050

258دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىتريفه فرحان كريم378297

259دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىشادية شيخمحمد مصطقر378253

ي رسول162227 260دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىهالت حاج 

ر خه ريف368095 261دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىحليمه حمدامير

ر فاضل محمد113649 262دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىنالير

263دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسه حه ر زعيم هادي85617

264دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىروزين مناف مراد81586

ر رشيد مصطقر113050 265دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىالفير

266دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىريجوان خورشيد عمر113244

267دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىخةندة مرشد رسول113120



ي368777 268دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسوالف ساالر نب 

دلسوز علي مصطقر85878
269دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبى

270دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىعطية بهرام كسبار378400

ر نعمان113133 ان محمدامير 271دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىجير

يف162109 272دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىالنه اسماعيل حمه شر

273دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىاريان عصمت محمد113300

274دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىاشى خوشه وي رسول113520

و سمايل عال85915 275دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىهير

ي113324 276دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىافان فهرى صي 

و162354 277دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىخاتون روستم شير

يتان دانا طه113494 278دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىبير

ة فريق حمد81549 279دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسمير

280دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىكاترين خالد كريم113537

281دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىجنار خضر سليمان162520

ر368241 282دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىايمان ازاد حمدامير

ر ابوبكر حمد113279 283دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىنرمير

ر549887 284دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىكولستان مولود حمدامير

يف خضر113173 285دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيخال شر

286دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىنيها يه ت امير توفيق378282

287دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىكوالزه ر زبير عيىس368889

ر درويش368265 288دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىرابعه تحسير

ا كاظم حسو85856 289دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسه غير

سامية سليمان علي486859
290دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبى

291دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىشنو احمد صالح378307

292دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىسةيران احمد مجيد112988

293دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىريان ادريس قادر369343

ر113527 294دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىشادية عبداللطيف حمدامير

ايمان سليمان علي486857
295دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبى

296دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىالفة جمعة قادر113285

و162401 297دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىشيماء خليل مير

298دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىشه هلة عزيزخان اودل113072

299دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىمدينه مصطقر صبغه368181

300دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىزيليا جمعة قادر113425

يف حسن549784 301دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىدره خشان شر

302دبلومحرير وباتاس11223اربيلأنبىزارا حمد ابوبكر85716

303إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىخه نده محمد زرار370316

304إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىنوال كامران حمد368045

305إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىليل يوسف قادر112982

306إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىبنار غفار مال113571

307إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسوميه رشيد سليم81394

308إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىايمان مصلح فيصل81610

309إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىيشى فارس رسول81766

310إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىروباك رفيق عبدي113579

311إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىحمايل امير صديق162084

312إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشه هله مراد جميل82252

313إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىنه سيبه حسن عوال486807



ي محمد85719
314إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسميه عبدالغبر

وان شيخمير81556 315إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشوه نيجير

316إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهه تاو عمر احمد81770

317إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىاورفا كاروخ عبدالرزاق368522

ته زرين وزير علي113597
318إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبى

319إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىره يان فارس برايم86101

320إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمه جالل سليمان82122

ر خورشيد عمر162431 321إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىئةفير

322إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسارية سليمان مصطقر82052

323إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة فيصل خضر113093

324إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهناء كريم خان احمد81589

ي162130 325إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمه فريق حاج 

ر ابراهيم368134 326إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىزوان حمدامير

ر سليمان549868 327إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىدريا تحسير

328إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشوة ازاد حسن368406

يف162823 ر شر 329إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىديلمان حسير

330إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىنزان توفيق حمد109150

331إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىكولستان جبار عبدهللا81613

332إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىعايشة شمزين اسماعيل369983

ي369280
ر
333إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة غفور صوف

ر خليل ابراهيم369412 334إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىكه شبير

ي81602
ر
335إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىمنه ت فايق صوف

ر ابوبكر حمد86168 336إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىره نكير

337إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسارا عبدهللا خالد82140

338إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىتافكة خالد احمد162878

ر112955 339إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسةروةر صابر حمدامير

ر82147 340إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسوز عثمان حمدامير

341إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشيماء غفار مال113570

342إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىكه نار سليم احمد378727

ر نعمان113130 343إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسيداد محمدامير

344إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىايمان محمد عزيز82073

345إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسارية ماهر سعيد162175

346إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىزهراء مهدي خورشيد81531

يفان نعمت مولود86058 347إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىبير

348إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىصائبه عبدهللا يونس368288

349إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىدونيا فاخر محمد81508

350إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسوزان حمد عبدالرحمن369587

351إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهمزة مجروم حمد81632

352إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىئاشنا محمد عباس378225

353إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىكازيان عارف طه379093

354إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمه كريم خان مصطقر162634

355إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة زرار حامد81616

356إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهدى فكري خالد369123

ي81634 357إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىريزان عزيز حاج 

ي فرهاد عمر162427
358إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىاشب 

359إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىكالويز جمال نارص81550



360إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة حسن عبدالرحمن370383

361إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىالهام حسن عوال378418

362إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىكلستان خدر سيد81462

363إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهناء انزار اسعد81576

364إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىافان شمسالدين مصطقر378840

365إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهالة محمد عباس368940

366إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىبناز طه مصطقر368259

367إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىماتم سليمان برايم82175

368إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة رشيد حمد368167

369إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىنه جوا اسكندر غفور82055

370إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىاشاء سعيد حمد379017

371إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىئاوات عصمت محمد81580

372إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىساكينه فاضل خورشيد378432

373إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىتاران مهدي خورشيد81514

ئارين جادر علي378358
374إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبى

ر378996 375إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسوهيمه مال حسير

376إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسينا انزار اسعد82027

377إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشيالن ابراهيم خورشيد81428

ر سليمان162317 378إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىنسيبه حمدامير

ر وليد محمد81607 379إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىكه فير

380إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىامل حمد رحمان162718

ي81709 381إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىريزنة عزيز حاج 

382إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىكةوين سعود بارين378968

ر162260 383إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىليهات صديق حمدامير

ر عبدهللا378922 384إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىئه زين محمدامير

ية موس محمود113500 385إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىخير

386إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىداخاز عصمت احمد81413

387إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة عثمان عبد378863

388إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىره هند فراح عيىس81570

389إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىخه نده عزيز برايم82170

390إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىروا نادر مال370123

391إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىزاله خالد رمضان368146

392إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىزهراء فتح هللا حسن82262

ر صالح برايم162509 393إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهيلير

394إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىجنار سليم احمد81745

395إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىمهناز شنك احمد عزيز86048

396إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىزهراء كمال انور82177

ي محمدخليل خان اودل81493
397إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىخانر

398إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشه هال اسماعيل صيدا82090

399إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهه يالن زيد خليل82226

400إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىباران عبدهللا جاسم82011

ر ساالر مال113497 401إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىالفير

ي113028 402إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشيفاء محمود حاج 

403إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسيما جمعة احمد81630

يوان هادى شكرى378822 404إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىبير

ر برايم81487 ر حسير 405إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىكه زبير



406إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىدلخواز شيخ محمد رسول486943

407إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسناء صالح خه ريف369319

ر81419 408إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشوشت عثمان حمدامير

409إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىته زرين حسن عبدالقادر82004

410إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىئاهنك وهاب وستا162836

411إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىامينة فتاح عبدهللا370491

412إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشيماء اسماعيل صيدا82024

413إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىدنيا حسن سوار82235

ر162142 414إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهدايت حمد حمدامير

415إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىزه يتون مصطقر احمد113313

416إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسهام عبدالواحد كجيل113557

ه وحيد سليم81384 417إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىنه شر

418إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىناهيده حاج  عوال82015

419إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىبروين موس محمود81535

420إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىجوليا منطق جادر82075

421إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىجنار دانا طه82001

 عدنان علي379004
ر 422إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهيلير

423إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىسه روت صالح خريف379032

424إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىمدينه صديق حمد162506

425إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشه يدا عمر سعيد162380

426إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىرقية حسن عبدالرحمن369647

427إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىره يان فرهاد رزاق378788

428إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىعطيه خالد مير368320

ي خدر81568
429إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمه عونر

ش احمد81504 430إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشوخان هير

431إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىايمان سعيد عبدهللا81726

ر82005 432إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة عزيز حسير

ر162357 433إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىبيالن ناظم حمدامير

434إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمة جرجيس محمود85842

435إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىزيتون طاهر خضر85699

436إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىفاطمه غمبار كريم85725

437إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىايمان زين الدين جميل549855

438إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىريزان لقمان عال112999

439إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىهبه رحمان همزه82158

از محمد روستم162570 440إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىشير

441إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىزيان عزيز سيودين486841

يف162113 442بكالوريوسحرير وباتاس11223اربيلأنبىكوردستان حمد حمةشر

ي113515
ر
ر عبدالرحمن صوف 443إعداديةحرير وباتاس11223اربيلأنبىنازنير

1ماجستيرخليفان11224اربيلذكردالور كريم عمر104777

2ماجستيرخليفان11224اربيلذكرشدار اسحد مامو373777

ي373779 ي مشير نب  3ماجستيرخليفان11224اربيلذكرنب 

ر180050 4ماجستيرخليفان11224اربيلذكربارزان صابر حسير

ر180154 5ماجستيرخليفان11224اربيلذكرنوزاد جوهر حمدامير

6دبلوم عاليخليفان11224اربيلذكربه رهه م سليمان صالح373920

7بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرحميد مح الدين رسول106872

8بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفيصل يونس مصطقر105222



9بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرتوفيق حسن سيد373574

10بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرصباح مصطقر مامو180609

11بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسةروةر نوري سعيد374269

12بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرزبير عبدالرحمن رسول107926

13بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفرهاد مصطقر حمد105434

14بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعادل ولي شمدين109253

15بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرناظم خضر طه106407

16بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعمر احمد محمود549542

17بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجعفر شيخ محمد محمود180480

18بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهوشيار رسول مامو374653

19بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركمال عزيز عبدهللا180168

20بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرووريا خليل احمد107619

21بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرباشا حمد قره نر374715

22بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجمال مصطقر حمد373700

23بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنياز عبدالفتاح طاهر549675

ر مالشيخ374773 24بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشمال حمدامير

يف ويىسي373606 25بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعلي شر

26بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهيوا ناظم شيخ محمد180258

27بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهلكورد احمد حمد105414

28بكالوريوسخليفان11224اربيلذكريعقوب محمد يونس106656

29بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرناظم برايم حمد108476

ر عزيز105109 30بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشود حسير

31بكالوريوسخليفان11224اربيلذكردلبند احمد عبدهللا374098

32بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراراس خالد عزيز180373

33بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريزيار مجيد عمر180573

34بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمصطقر محمد مصطقر486691

35بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجواد عيىس فتحاهلل373858

ر109293 ر شير ي حسير 36بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنب 

37بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهاوار باشا خورشيد374621

38بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرئاراس فرحان فارس373934

39بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرككشار زينل محمد374845

40بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرصديق صالح صادق374579

ر108427 41بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعزيز صديق حمدامير

42بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنجم الدين عزيز حمد373986

43بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشدار وسو سليم خان105004

44بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراوات حمد عبدهللا108464

45بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربلند خشو عبد هللا107902

ر486646 46بكالوريوسخليفان11224اربيلذكردلير رشيد حمدامير

47بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحسن خالد صابر108105

48بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرصابر صالح مصطقر108448

49بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمقصود حمد اسماعيل107936

ر مصطقر107889 50بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريباز حمدامير

ر549628 51بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركاروان عمر حمدامير

يف ويىسي373821 52بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربالل شر

53بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركنعان صديق محمود106660

54بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهونر اسعد طاهر180149



55بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرلطيف محمد حارس105022

56بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرامانج رسول بايز180053

57بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريزيار سليمان احمد373795

58بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهيمن احمد عبدالصمد107885

ر محمد خضر106440 59بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرامير

60بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهيمن خضر مصطقر108178

61بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمقداد ابراهيم احمد105577

ي107854
62بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهونر مقصود فق 

63بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفريق علي يوسف106820

ر رسول180541 ي حمدامير
64بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركيقر

65بكالوريوسخليفان11224اربيلذكردانا فاضل سليمان107858

66بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشاخوان كسبار حسن108410

ر حمد107897  حمدامير
67بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركيقر

ي486697
68بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجوهر مقصود فق 

69بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشاهو عالءالدين طاهر180290

70بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراميد خالد رسول107875

71بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهيوا اسعد عبدهللا374820

72بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفرهاد صديق الياس109280

73بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركامران علي ابراهيم549691

ر مصطقر108115 ر حمدامير 74بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريبير

75بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركارزان نعمان علي105706

76بكالوريوسخليفان11224اربيلذكردانا خليل احمد180414

77بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرحسن عمر احمد108342

78بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرزبير محمد رسول486614

79بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفرياد محمد رسول106581

80بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفرست رسول احمد106702

ي180010 81بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرارام ادم حاج 

ر سليمان108421 82بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسامان حسير

83بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسهاد احمد عدي180229

84بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراحمد سعيد احمد108535

85بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرناصح مصطقر رسول108673

86بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربختيار حمد سالم108415

87بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنزير ابراهيم مير374172

88بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرئاراس رسول حمد104898

ر مصطقر108458 89بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعماد حمدامير

ر180353 90بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريباز سليمان حسير

91بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنافع عباس مصطقر109228

92بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد رسول احمد180390

93بكالوريوسخليفان11224اربيلذكردلوفان شكرى بابير106729

ر180236 94بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفارس زرار حمدامير

95بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرزياد طلعت شهباز374018

زاد خضر180160 96بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعدنان شير

97بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرصالح زار محمد105426

98بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعماد احمد مصطقر180170

99بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرروزكار دالور قادر373407

100بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربارزان محمد برايم549460



101بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنيجروان فرهاد محمد108165

ي105312 102بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسمير مجيد نب 

ي محمد رسول486687 103بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرحرن 

ي108057 104بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركاروان احمد حاج 

105بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراودل رسول مصطقر180421

106بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركارزان عبدهللا حمد374477

107بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفرمان عبدهللا سليمان180199

108بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمجيد محمد احمد108467

ر محمد107828 109بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراسماعيل ياسير

110بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفارس خشو عبدهللا104786

111بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمجروم ابراهيم حمد108192

112بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجيكر خالند ناخوش374376

113بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسيف هللا عبدهللا محمد486716

114بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرارشد قادر حمد108407

ر عزيز374044 115بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرديرين حسير

116بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفرياد رشيد حسن373883

117بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهيوا مصطقر رسول486671

ي179973 118بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرادريس مشير نب 

119بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشوان عثمان حمد108396

ي107922 120بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربشدار احمد حاج 

121بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهةزار انور مصطقر108461

ر180526 122بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسةرباز سليمان حسير

123بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمخسود مخلص كريم373635

124بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسةرتيب حسن مصطقر180260

125دبلومخليفان11224اربيلذكرشوكت يونس مصطقر180197

126دبلومخليفان11224اربيلذكرجميل عوال قادر549477

127دبلومخليفان11224اربيلذكرفخري رشيد مال106735

128دبلومخليفان11224اربيلذكريوسف محمد احمد108441

129دبلومخليفان11224اربيلذكرنورى سعيد طاهر373456

130دبلومخليفان11224اربيلذكركريم وسو حمد106752

ي ابراهيم108423 131دبلومخليفان11224اربيلذكرشبست نب 

ي مالاحمد سليمان373767
 
132دبلومخليفان11224اربيلذكرشوف

133دبلومخليفان11224اربيلذكرجميل احمد رسول373724

134دبلومخليفان11224اربيلذكرهه ريم زار محمد108357

135دبلومخليفان11224اربيلذكرفرياد ابراهيم مغديد374260

136دبلومخليفان11224اربيلذكرفتح هللا محمود حمد374175

137دبلومخليفان11224اربيلذكرفارس خضر طه107869

138دبلومخليفان11224اربيلذكرهزار انور عبدهللا107794

ي اغا108495 139دبلومخليفان11224اربيلذكرعلي مولود نب 

140دبلومخليفان11224اربيلذكرحسن شيخ محمد محمود106866

141دبلومخليفان11224اربيلذكرحكمت صمد مصطقر105648

142دبلومخليفان11224اربيلذكرقادر عمر احمد373561

143دبلومخليفان11224اربيلذكرهوشيار مولود حسن108305

144دبلومخليفان11224اربيلذكراوميد فرحان مصطقر108417

145دبلومخليفان11224اربيلذكرفرحان رسول عبدهللا373838

ر عبدهللا محمد105386 146دبلومخليفان11224اربيلذكرحسير



147دبلومخليفان11224اربيلذكركارزان شيخو سعيد179984

148دبلومخليفان11224اربيلذكرحكيم سمايل احمد104911

149دبلومخليفان11224اربيلذكركاروخ كريم رسول374771

150دبلومخليفان11224اربيلذكررزاق محمد سليمان109270

151دبلومخليفان11224اربيلذكرمظفر ابراهيم احمد108332

152دبلومخليفان11224اربيلذكرمجيد بايز رسول105294

153دبلومخليفان11224اربيلذكرخورشيد شيخمحمد محمود107941

154دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد ابراهيم احمد108117

155دبلومخليفان11224اربيلذكرصادق اسعد احمد105506

156دبلومخليفان11224اربيلذكرفاضل عبدالخالق رسول109261

ر108437 157دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد ابراهيم حمدامير

158دبلومخليفان11224اربيلذكرشوان محمد عزيز108408

159دبلومخليفان11224اربيلذكركوردو حمد برايم108475

ي اغا549661 160دبلومخليفان11224اربيلذكررزكار مولود نب 

161دبلومخليفان11224اربيلذكرهزار دالور قادر549698

162دبلومخليفان11224اربيلذكردلدار ابراهيم عبدهللا549701

163دبلومخليفان11224اربيلذكرئازاد محمد مصطقر108497

ر صالح549735 ة حمدامير ر 164دبلومخليفان11224اربيلذكرهير

165دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد خضر حمد180398

وان محمد عزيز549674 166دبلومخليفان11224اربيلذكرسير

167دبلومخليفان11224اربيلذكرزانا احمد رسول549707

ي ابراهيم374697 168دبلومخليفان11224اربيلذكرئاري نب 

169دبلومخليفان11224اربيلذكرجواد فارس احمد109313

170دبلومخليفان11224اربيلذكرسنكر غفور بهلول108298

ر108500 ر داود حمدامير 171دبلومخليفان11224اربيلذكرتحسير

172دبلومخليفان11224اربيلذكرفرهنك رشيد حسن549678

ر108443 ر حمدامير 173دبلومخليفان11224اربيلذكردارا تحسير

174دبلومخليفان11224اربيلذكرهاوار عبدهللا حمد549753

ي374815
ر
ر مام صوف 175دبلومخليفان11224اربيلذكرجمال حمدامير

176دبلومخليفان11224اربيلذكرنجات محمد مصطقر374500

177دبلومخليفان11224اربيلذكربشدار دالور قادر108029

178دبلومخليفان11224اربيلذكربختيار رسول محمد549682

179دبلومخليفان11224اربيلذكرجعفر عيىس حمد108451

180دبلومخليفان11224اربيلذكركاظم عبدالخالق رسول549702

181دبلومخليفان11224اربيلذكردلزار زينل محمد486692

182دبلومخليفان11224اربيلذكرروزكار محمود سليمان549668

ر549659  حسير
183دبلومخليفان11224اربيلذكرريكر كيقر

ر حسن549665 184دبلومخليفان11224اربيلذكردلير حسير

185دبلومخليفان11224اربيلذكرحميد يوسف عبدالرحمن373958

186دبلومخليفان11224اربيلذكريوسف احمد شيخ549680

187دبلومخليفان11224اربيلذكرفرهاد محمد عمر106745

188دبلومخليفان11224اربيلذكرشباز محمد ابراهيم179918

189دبلومخليفان11224اربيلذكرعبدالقادر برايم قادر109249

190دبلومخليفان11224اربيلذكرفريق معروف ابراهيم549721

191دبلومخليفان11224اربيلذكرمروان مال حسن109225

ي مجيد549689 192دبلومخليفان11224اربيلذكرمجيد حاج 



193دبلومخليفان11224اربيلذكركاروان علي خضر374513

194دبلومخليفان11224اربيلذكرشاالو خورشيد احمدرق180359

195دبلومخليفان11224اربيلذكروريا قادر محمد180146

196دبلومخليفان11224اربيلذكرشدار زرار محمد107181

197دبلومخليفان11224اربيلذكرهفال مخلص احمد104758

ر حمد105373 198دبلومخليفان11224اربيلذكرجيكر حسير

199دبلومخليفان11224اربيلذكرسةرهةنك مصطقر عبدهللا108422

ر108132 200دبلومخليفان11224اربيلذكرهيمداد صديق حمدامير

ر109266  حسير
201دبلومخليفان11224اربيلذكراحمد مصطقر

ر486753 202إعداديةخليفان11224اربيلذكرزريان رشيد حمدامير

203إعداديةخليفان11224اربيلذكراسماعيل خالند ناوخوش180690

204إعداديةخليفان11224اربيلذكرنامق عثمان قادر180454

1ماجستيرخليفان11224اربيلذكرزيوه ر صالح رسول374200

2ماجستيرخليفان11224اربيلذكرمعروف سيدا بكر373653

3ماجستيرخليفان11224اربيلذكرهه لمه ت اسماعيل سعيد180466

ر108810 4بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريباز جالل حمدامير

5بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركةيوان كامران انور106588

6بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد عيىس كاك رسول109577

ر181578 7بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعلي حسن حسير

8بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجهاد فتح هللا رسول180589

9بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهاورى حمد سالم373444

ي109335 10بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرباران احمد حاج 

11بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرردوان محمد عمر106568

ر صابر اسماعيل549713 12بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرني 

13بكالوريوسخليفان11224اربيلذكردلشاد زرار محمدعلي180031

ي105097 14بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرروخسار فاخر نب 

15بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراسماعيل مولود احمد107932

ي محمد373666 16بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفكري حاج 

ي ابراهيم107597  نب 
ر 17بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرياسير

18بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد انور حمد180563

ر حسن180249 19بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرحسن حسير

ر صالح180509 20بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشوان كجير

21بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمظهر مصلح مصطقر105039

22بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد عبدهللا نادر486703

23بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفارس احمد عبدهللا374189

ي محمد373663 24بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد حاج 

25بكالوريوسخليفان11224اربيلذكريوسف فرحان صالح104886

26بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفرمان خورشيد عبدهللا549486

27بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركاروان عبدهللا وسو374348

28بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمصطقر عبدهللا مصطقر180372

س عمر جتو108447 29بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربير

30بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريي  يوسف كريم373630

ي105638 31بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراسف ظاهر نب 

32بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريكان صالح فتح هللا106859

يف108122 33بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشوان فريق شر

34بكالوريوسخليفان11224اربيلذكررعد عبدالقادر برايم109331



35بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهيمن مصطقر كريم109190

36بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركوران عبدهللا وسو374274

37بكالوريوسخليفان11224اربيلذكررفيق صالح احمد180252

38بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشاالو هادي احمد486702

39بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد رزاق علي549709

ة549621 40بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريبوار كريم بير

41بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجمال هجام صالح180385

42بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنوروز جوهر احمد373589

43بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعثمان غفار احمد375066

44بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرئارام عزيز مالحمد373757

45بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرلقمان فرحان فارس373943

ي اسعد180483
ر
46بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعبدهللا صوف

ر محمد105536 47بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمظهر محمدامير

48بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراسعد غفور بهلول180546

49بكالوريوسخليفان11224اربيلذكريوسف خالد عارب374934

50بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراوميد عمر احمد107608

ر فارس سليم خان106544 51بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرياسير

ر صالح محمد486722 52بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريبير

53بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربشدار صالح شيخ486640

ر اسعد374972 54بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد ياسير

55بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنيهاد جمشيد رحمن105545

ي108229 56بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد كريم حاج 

57بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعماد عزيز مالحمد375083

ي549560 58بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرقاسم ادم حاج 

59بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريزوان رمضان رسول373802

ر180462  حسير
ر مصطقر 60بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربهير

ر عبدهللا179926 61بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريباز حسير

62بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرروار عمر صالح108307

63بكالوريوسخليفان11224اربيلذكردلشاد حسن ناخوش374790

64بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشوان جالل عمر549469

65بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفه رمان صالح ديوانة180213

66بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشدار عزيز محمد373741

67بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد مصطقر عبدهللا549565

68بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنجاة معروف محمد107178

69بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراحمد فرزاد رشيد486710

ر180600 70بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهمداد مال حسير

71بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركيوان فرصت عزيز373673

72بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرزيبار محمود تاج الدين180280

ر حمد374561  تحسير
73بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركيقر

74بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهوشه نك مراد احمد375032

75بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرحميد مجيد سيودين106673

76بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسهيب علي احمد108019

77بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربناز مرشد رسول108517

78بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجاسم حسن علي374482

79بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركاروان صالح عبدهللا486688

80بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربزار نوري احمد108377



ر373954 81بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجهاد صديق حمدامير

82بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد حسن قادر373924

83بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجمال حسن حمد108546

84بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشاخوان عبدهللا احمد373815

85بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهيفيدار عزيز حمد180536

86بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراراد لقمان عبدالرحمن180551

87بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرزانا صالح رسول374205

88بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراياد احمد مصطقر180207

ر180515 89بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربختيار رشاد محمدامير

ي108324 90بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربريار رشيد نب 

ر549563 91بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرامجد ساالر حمدامير

92بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهوكر خالند ناخوش180561

ي486611 93بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرزيره ك احمد نب 

94بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد مصطقر كريم108130

95بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرامير جمعة حمد108485

ي محمود احمد374946 96بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرحاج 

97بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد خالد عزيز180508

98بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشدار نورالدين رسول180358

99بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهه وار عثمان عثمان180583

ي180014 100بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد ادم حاج 

101بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرخالص حسن علي180245

102بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربريندار حمد مولود375017

103بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربشدار عبدالرحمن سعيد180457

ي محمد373648
 
ان شوف ر 104بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرلير

105بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنامق عثمان رسول108090

ر عزيز عمر108158 106بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمدامير

107بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد جالل رسول105088

108بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرخوكر صالح احمد108345

109بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرطه علي احمد105239

110بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرحمد قادر حمد375077

111بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريكار محمد توفيق374113

112بكالوريوسخليفان11224اربيلذكريوسف عبدهللا يوسف375090

113بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربارزان جبار عثمان374143

114بكالوريوسخليفان11224اربيلذكررابر نوري سعيد374264

115بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربختيار جبار رسول374813

ر محمد374228 ر حسير 116بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرتحسير

ر غبر عبو374825 117بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريبير

118بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمظفر فارس سليم خان105337

119بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد حسن شكر374926

120بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعبدهللا قسيم عدى373613

121بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعزيز رسول حمد107785

122بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنياز نوري احمد108373

123بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرحمد رشيد احمد374998

124بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعدنان قادر محمد180248

ر باشا حمد374731 125بكالوريوسخليفان11224اربيلذكربه لير

ر108539 126بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد عمر حمدامير



ر180597 127بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد اسماعيل حسير

ة549615 ر كريم بير 128بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريبير

ر105483 ر عارف حمدامير 129بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرامير

ي105251 130بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجالل عثمان نب 

ي محمد خضر374797
131بكالوريوسخليفان11224اربيلذكردشب 

132بكالوريوسخليفان11224اربيلذكردلير صالح ناخوش180243

133بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمهند صالح احمد180222

134بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركاروان حمد محمل375025

135بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراحمد طه مقصود373752

136بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهروان معروف ابراهيم180276

137بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراحمد نضت مجيد108064

138بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركارزان فرصت عزيز180256

ر ادريس عبدالرحمن373411 139بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرتحسير

140بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسامان اسماعيل اسماعيل374061

141بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد عبدهللا شكر106482

142بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد خليل ابابكر486658

وان حميد كريم104748 143بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسير

ر كريم374646 144بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسه ردار امير

145بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسه رهه د علي مصطقر180302

146بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهوكر جعفر عبدهللا108518

ر محمد374220 147بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعبدالكريم حسير

ر374526 زاد حمدامير 148بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراحمد شير

149بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد صالح قادر549514

150بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسيهب مغديد حسن374769

151بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنةبةز هيبر عزيز105136

152بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسميع فاضل سليمان374038

153بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعلي عمر اسماعيل375119

154بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسه رهنك قادر حسن549745

155بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريبوار علي عزيز180505

156بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريكان عبدهللا عمر108172

157بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنهاد قادر قادر374828

158بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرخليفة سلمان عبدهللا549505

159بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركاروخ جميل عارب373786

160بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرئارام محمد عمر374781

161بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراوميد فكري عبدالرحمن549539

ر373476 ر شير 162بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراحمد حسير

163بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرابراهيم جنيدى ظاهر107191

164بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفكري عثمان محمد374641

165بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجةماوةر طلعت احمد108563

166بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهوشنك نريمان محمد180209

167بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرياسا عمر حمد180379

168بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفريد علي يوسف108292

169بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسه رهه د مصطقر قادر180383

ر373539 170بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسيداد اوسو حسير

ر مقصود373906 171بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهيمداد حسير

ي486657 172بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعزيز عثمان نب 



173بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسةردةم عبدهللا حسن375098

174بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنزار عمر جتو373626

ي عمر373556
ر
175بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمروان صوف

ي374330 176بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد عثمان نب 

177بكالوريوسخليفان11224اربيلذكردلشاد رشيد عبدهللا373520

ر108038 178بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركاروان يوسف حمدامير

179بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمهدي محمد بهلول108360

180بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرروزكار عارف سليمخان108508

181بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرن  تاوان فاخر حسن181548

182بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعبدالقادر مصطقر رسول373967

183بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرليهات ادريس كريم374085

184بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمرشيد ابراهيم عبدهللا374057

185بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد فرحان مصطقر107814

وان قادر374962 186بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسه رهه د سير

187بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرتوانا يوسف محمد373645

188بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرريبوار عبدهللا محمد180304

189بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركيالن صمد صابر108523

190بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشكري خالد ابراهيم374970

191بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد عثمان رسول549568

192بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنيهاد جبار مامو549503

193بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركاروان قادر محمد374938

194بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركارزان عبدهللا يوسف375086

195بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسداد انور حمد373853

196بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرفرهاد رشيد عبدهللا375026

197بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرتاران فاضل عزيز373695

198بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهانا حكيم عالي486620

199بكالوريوسخليفان11224اربيلذكررومي رشيد فتاح375080

200بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسيدوك جمال سيدوك108433

201بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرنياز رسول حمد180284

202بكالوريوسخليفان11224اربيلذكراوميد صالح احمد180221

203بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرحسن كمال حسن108382

204بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجانكير اسعد صالح549551

ر عبدهللا مصطقر107836 205بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشاهير

206بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعمر يوسف احمد180416

207بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرارام وصقر جوهر108127

208بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرحميد محمد مصطقر106599

209بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرناصيح سليمان عبدهللا107879

210بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركيقر انور مولود486634

ي اسماعيل رسول105364 211بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسورج 

212بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسيدا عزيز عمر108157

213بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسامان رسول حامد108393

214بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرلقمان خورشيد محمود180375

215بكالوريوسخليفان11224اربيلذكررابةر رزاق مصطقر373592

216بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهه لمه ت بالل احمد108174

217بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركرمانج احمد عزيز549519

ي عزيز مقصود374544
218بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرسيقر



219بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد احمد عدي179931

220بكالوريوسخليفان11224اربيلذكريعقوب علي محمود180500

221بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرزريان عبدالعزيز حسن373609

222بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشمد اسعد عبدهللا374959

223بكالوريوسخليفان11224اربيلذكركارزان مولود كريم107625

224بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمجيد عبدالرحمن ابوبكر374496

225بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهوشيار فارس فرحان373969

ر ابراهيم حمد105077 226بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرامير

ر180397 227بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرشه مال نوري حمدامير

228بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهه ردى زبير عبدالرحمن107929

229بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرهوار عمر جتو108444

230بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرجميل قادر قادر374967

ر احمد107613 231بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرعزيز حسير

232دبلومخليفان11224اربيلذكرجبار يوسف جبار486695

233دبلومخليفان11224اربيلذكرشبست محمد عبدهللا374395

234دبلومخليفان11224اربيلذكرهيمن نعمت كريم180555

235دبلومخليفان11224اربيلذكرسوران كاكةرش رسول108072

ر رسول374750 236دبلومخليفان11224اربيلذكرطلعت حمدامير

237دبلومخليفان11224اربيلذكرريباز علي رشيد104819

238دبلومخليفان11224اربيلذكرسيف هللا عمر كامال486629

239دبلومخليفان11224اربيلذكرئه زوه ر محمد مصطقر108284

240دبلومخليفان11224اربيلذكرئازا جواد باشا373599

241دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمود بابير محمود106538

242دبلومخليفان11224اربيلذكرنزار زرار وسو109241

243دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد حسام صالح107798

244دبلومخليفان11224اربيلذكرعبدالرحمن برهان عبدالرحمن374593

245دبلومخليفان11224اربيلذكرمشير عبدهللا سليمان106811

246دبلومخليفان11224اربيلذكردانا مال احمد108313

247دبلومخليفان11224اربيلذكرصالح محمد حح 374663

ر179951 248دبلومخليفان11224اربيلذكرهيمن فاضل حسير

249دبلومخليفان11224اربيلذكرهاوكار خالد حمد486624

250دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد جالل عمر549468

251دبلومخليفان11224اربيلذكرجيا احمد مغديد108049

ر375128 252دبلومخليفان11224اربيلذكراحمد رزكار حسير

253دبلومخليفان11224اربيلذكرمه رج سامار حسن374659

وان رسول عبدهللا109274 254دبلومخليفان11224اربيلذكرسير

255دبلومخليفان11224اربيلذكرنهاد هيبر رسول486626

256دبلومخليفان11224اربيلذكررةزوان محمد حمد374599

257دبلومخليفان11224اربيلذكرهيمن زرار محمد374757

ي سليمان108083 258دبلومخليفان11224اربيلذكرحسام حاج 

ر مصطقر عمر108320 259دبلومخليفان11224اربيلذكرسفير

260دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد احمد كريم108419

261دبلومخليفان11224اربيلذكراحمد عيىس كاك رسول109287

262دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمود زرار محمود109298

263دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد سليمان عبدهللا549609

264دبلومخليفان11224اربيلذكرابراهيم عبدهللا اغا374576



265دبلومخليفان11224اربيلذكردلشاد عبدهللا عبدهللا374665

ي180444 266دبلومخليفان11224اربيلذكرلقمان مشير نب 

267دبلومخليفان11224اربيلذكركاروان مقصود عزيز486654

يف108099 268دبلومخليفان11224اربيلذكرشهاب فريق شر

269دبلومخليفان11224اربيلذكراحمد عثمان احمد374589

270دبلومخليفان11224اربيلذكرمصطقر خورشيد شيخة374155

ر مقصود486696 271دبلومخليفان11224اربيلذكرمراد حسير

272دبلومخليفان11224اربيلذكرهةلمةت خورشيد شيخ محمد106864

273دبلومخليفان11224اربيلذكرسحيد بختيار رمضان107865

ر عمر اسماعيل104920 274دبلومخليفان11224اربيلذكرسه فير

275دبلومخليفان11224اربيلذكرهيمن كريم ابراهيم549526

ي105267 276دبلومخليفان11224اربيلذكرهوكر محمد حح 

277دبلومخليفان11224اربيلذكرجاالك قادر مولود180433

ر حمد108170 278دبلومخليفان11224اربيلذكرهيمن حسير

وان جتو عبدهللا180473 279دبلومخليفان11224اربيلذكرسير

280دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد فارس مير375058

ي اسماعيل الياس179956 281دبلومخليفان11224اربيلذكرحاج 

282دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد مولود احمد373964

283دبلومخليفان11224اربيلذكرجهاد محمد ابراهيم108287

ي374686 284دبلومخليفان11224اربيلذكرهوكر قادر حاج 

ر عزيز373892 285دبلومخليفان11224اربيلذكرديار حسير

ر رحمن375036 286دبلومخليفان11224اربيلذكرسيبان تحسير

287دبلومخليفان11224اربيلذكرابراهيم طه احمد375073

ي حامد549465
ر
288دبلومخليفان11224اربيلذكرباوه ر صوف

289دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد جالل عبدهللا549490

ي180520
290دبلومخليفان11224اربيلذكرره وشت فرست قرنر

ي108400
 
291دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد عبدالرحمن عبدالباف

292دبلومخليفان11224اربيلذكركوران علي خضر374507

293دبلومخليفان11224اربيلذكررابةر ايوب احمدرةق106450

294دبلومخليفان11224اربيلذكربيجان يوسف عل180176

يف373595 295دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد زرار شر

296دبلومخليفان11224اربيلذكربشدار احمد ماميس180580

297دبلومخليفان11224اربيلذكرعمر محمد رسول180566

298دبلومخليفان11224اربيلذكرعلي محمد رسول374585

299دبلومخليفان11224اربيلذكرطالب توفيق حسن180527

300دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد احمد حسن374371

301دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد احمد حمد180139

ي مال180519
302دبلومخليفان11224اربيلذكرصابر هيبر

ي106555 303دبلومخليفان11224اربيلذكراوميد زيرو نب 

304دبلومخليفان11224اربيلذكراوميد مغديد احمد105032

305دبلومخليفان11224اربيلذكردالور احمد حمد180143

306دبلومخليفان11224اربيلذكرصابر معروف احمد104848

ر عبدهللا105596 307دبلومخليفان11224اربيلذكرعدنان حسير

308دبلومخليفان11224اربيلذكراوميد خورشيد شيخمحمد108675

309دبلومخليفان11224اربيلذكريوسف صمد صابر108526

ر عزيز108335 310دبلومخليفان11224اربيلذكرريباز حسير



ر حمد عبدهللا374425 311دبلومخليفان11224اربيلذكرريبير

312دبلومخليفان11224اربيلذكرعارف سعيد احمد108505

313دبلومخليفان11224اربيلذكرخالد خضر حمد549725

314دبلومخليفان11224اربيلذكرمحمد مجيد سيودين106668

315دبلومخليفان11224اربيلذكرريدوان قادر محمد180021

316دبلومخليفان11224اربيلذكريحبر قادر محمد180540

317دبلومخليفان11224اربيلذكرهمداد احمد عبدالصمد180553

318دبلومخليفان11224اربيلذكرروز سامار حسن108294

ي الدين عمر180502
319دبلومخليفان11224اربيلذكربه ره فان تق 

320دبلومخليفان11224اربيلذكررسول محمد مصطقر108666

321دبلومخليفان11224اربيلذكرريبه ر حاتم احمد374638

322دبلومخليفان11224اربيلذكرهريم مجيد قادر108542

ر374830 323إعداديةخليفان11224اربيلذكركارمه ند محمد حسير

324إعداديةخليفان11224اربيلذكرهمداد رمضان كريم181005

325إعداديةخليفان11224اربيلذكرهاوتا نوزاد اسعد374048

326إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد زرار وسو374440

و فرهاد محمد108856 327إعداديةخليفان11224اربيلذكربيشر

ر حسن109197 328إعداديةخليفان11224اربيلذكرصالح تحسير

ي108919 329إعداديةخليفان11224اربيلذكردلير حمد نب 

ي عزيز108237 330إعداديةخليفان11224اربيلذكرزردشت حاج 

331إعداديةخليفان11224اربيلذكرهريم مصطقر رسول374119

ي180447 332إعداديةخليفان11224اربيلذكرحكيم مشير نب 

333إعداديةخليفان11224اربيلذكرئاشب  محمد وسو109184

334إعداديةخليفان11224اربيلذكردلوفان فرهاد محمد108841

335إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد مظهر اسعد109307

ر108682 336إعداديةخليفان11224اربيلذكرره دوان كاظم حسير

ر رسول حسن374853 337إعداديةخليفان11224اربيلذكربنيامير

ر374287 338إعداديةخليفان11224اربيلذكرعثمان مظفر حسير

ر180779  حسير
339إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد مصطقر

340إعداديةخليفان11224اربيلذكرجيكر خضر عزيز373971

341إعداديةخليفان11224اربيلذكررزكار خضر مصطقر104859

ي108691 342إعداديةخليفان11224اربيلذكرزانا عمر نب 

343إعداديةخليفان11224اربيلذكرصالح طه صالح109104

344إعداديةخليفان11224اربيلذكرنياز لطيف محمد374531

345إعداديةخليفان11224اربيلذكرهيالز عبدهللا محمد549517

ر بايز180037 346إعداديةخليفان11224اربيلذكرسمير ياسير

347إعداديةخليفان11224اربيلذكرريباز جمال اسماعيل180423

348إعداديةخليفان11224اربيلذكرامير بايز خضر374325

349إعداديةخليفان11224اربيلذكرابراهيم رسول احمد106709

ر خالد كجيل106852 350إعداديةخليفان11224اربيلذكرحسير

ي109143 351إعداديةخليفان11224اربيلذكربابه ند شوان نب 

352إعداديةخليفان11224اربيلذكرهوكر فرست احمد108672

353إعداديةخليفان11224اربيلذكرئامانج قادر قادر375028

354إعداديةخليفان11224اربيلذكراراس محمد احمد108086

355إعداديةخليفان11224اربيلذكرعبداللطيف عل احمد109042

356إعداديةخليفان11224اربيلذكرجيهاد زبير كريم549492



357إعداديةخليفان11224اربيلذكراحمد محمد ابراهيم180771

ي109166 358إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد عبدهللا حاج 

359إعداديةخليفان11224اربيلذكراوميد احمد كريم109300

360إعداديةخليفان11224اربيلذكرمازن مصلح مصطقر105067

361إعداديةخليفان11224اربيلذكرئوميد فكري غفور109196

ر فارس احمد109208 362إعداديةخليفان11224اربيلذكرسه فير

363إعداديةخليفان11224اربيلذكركارمةند محمد رسول181147

364إعداديةخليفان11224اربيلذكرهه ردي سلمان مصطقر374837

ر عزيز374861 365إعداديةخليفان11224اربيلذكريونس حسير

ر180919 ر اسماعيل حمدامير 366إعداديةخليفان11224اربيلذكرحمدامير

367إعداديةخليفان11224اربيلذكرعزيز ازاد سليمان374279

368إعداديةخليفان11224اربيلذكرعبدالغفور محمد غفور108315

369إعداديةخليفان11224اربيلذكرعلي عزيز حمد486661

370إعداديةخليفان11224اربيلذكرحسن فاخر حسن179962

ر108384 371إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد عمر حمدامير

372إعداديةخليفان11224اربيلذكرباسط احمد صالح109098

373إعداديةخليفان11224اربيلذكربلند عمر احمد107187

374إعداديةخليفان11224اربيلذكرجوانرو جوهر حمد180179

375إعداديةخليفان11224اربيلذكرجميل جالل عارب180900

376إعداديةخليفان11224اربيلذكرحسن خليل نب 109175

377إعداديةخليفان11224اربيلذكرنياز صالح محمد180560

378إعداديةخليفان11224اربيلذكرصابر مطلب مصطقر109035

ر ابراهيم حسن181165 379إعداديةخليفان11224اربيلذكركه شبير

380إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد عارف عيىس486616

381إعداديةخليفان11224اربيلذكرفريق حاطم صالح108081

ر محمد رشيد109173 382إعداديةخليفان11224اربيلذكربةلير

383إعداديةخليفان11224اربيلذكرصديق اسماعيل محمد374236

384إعداديةخليفان11224اربيلذكرهاوزين رحمان حارس181011

385إعداديةخليفان11224اربيلذكربرزى كمال قادر181136

ر374300 386إعداديةخليفان11224اربيلذكرقانح مظفر حسير

387إعداديةخليفان11224اربيلذكرسه رهه د خالد برايم109204

ر486693 زاد حمدامير 388إعداديةخليفان11224اربيلذكرخه يام شير

ر مصلح مصطقر105053 389إعداديةخليفان11224اربيلذكرامير

ر373469 390إعداديةخليفان11224اربيلذكرعلي نوزاد حمدامير

391إعداديةخليفان11224اربيلذكرزانا ارام جميل180684

392إعداديةخليفان11224اربيلذكرديار جوهر اسعد108255

ي اسعد180748
ر
393إعداديةخليفان11224اربيلذكركريم صوف

ي374430 394إعداديةخليفان11224اربيلذكرريزدار عزيز نب 

395إعداديةخليفان11224اربيلذكرصفوان جواد عيىس373862

396إعداديةخليفان11224اربيلذكرهه ردي زرار الياس108651

ر سليمان180862 397إعداديةخليفان11224اربيلذكربالل حسير

398إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد باشا حمد374726

399إعداديةخليفان11224اربيلذكرعبدهللا رسول حمد108363

400إعداديةخليفان11224اربيلذكربارزان عبدهللا اغا180270

401إعداديةخليفان11224اربيلذكراحمد ابراهيم حمد105526

ي109168
ر
402إعداديةخليفان11224اربيلذكرعبيد عبدالواحد صوف



403إعداديةخليفان11224اربيلذكراحمد مرشد حمد105408

404إعداديةخليفان11224اربيلذكرواحد رزاق رسول107946

405إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد قيوم حمد108107

ر373746 ان فاخر حسير 406إعداديةخليفان11224اربيلذكرمير

407إعداديةخليفان11224اربيلذكرعبدهللا زكريا عبدهللا180238

408إعداديةخليفان11224اربيلذكردلوفان سوار رسول375046

409إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد خورشيد عيىس107826

410إعداديةخليفان11224اربيلذكرماجد حميد رسول181088

411إعداديةخليفان11224اربيلذكرمنصور عارف عثمان108831

ي180752 412إعداديةخليفان11224اربيلذكرساالس جالل حاج 

413إعداديةخليفان11224اربيلذكرزكريا يحبر وسو108879

414إعداديةخليفان11224اربيلذكرسه ران جنيدي ظاهر109137

415إعداديةخليفان11224اربيلذكرعبدالعزيز خشو عبدالعزيز486674

416إعداديةخليفان11224اربيلذكرسعد مال حسن108872

417إعداديةخليفان11224اربيلذكرصادق شيخان اسحد109054

418إعداديةخليفان11224اربيلذكرفاخر احمد مصطقر108402

419إعداديةخليفان11224اربيلذكرجيكر احمد رسول374626

420إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد يوسف عبدالرحمن374768

421إعداديةخليفان11224اربيلذكرميوان انور عزيز181068

يف ويس108767 422إعداديةخليفان11224اربيلذكرسه ركه وت شر

423إعداديةخليفان11224اربيلذكرزانست محمد ابراهيم108896

424إعداديةخليفان11224اربيلذكرمرشد محمد وسو109182

ون عبدهللا نادر486680 425إعداديةخليفان11224اربيلذكرهير

426إعداديةخليفان11224اربيلذكردلزار اسماعيل اسماعيل108743

ي حامد108705
ر
427إعداديةخليفان11224اربيلذكرياوه ر صوف

ي180816  مشير نب 
ر 428إعداديةخليفان11224اربيلذكربه لير

ي180701
ر
429إعداديةخليفان11224اربيلذكرمهدي عبدالرحمان صوف

430إعداديةخليفان11224اربيلذكرنهاد مصطقر حمد108271

431إعداديةخليفان11224اربيلذكراحمد مامند حمد109140

432إعداديةخليفان11224اربيلذكرسه روه ر مصطقر قادر108681

433إعداديةخليفان11224اربيلذكرزانا ادريس عبدالرحمن108903

434إعداديةخليفان11224اربيلذكرسه نكه ر زرار محمد105567

435إعداديةخليفان11224اربيلذكردلير جوهر احمد109312

ر سليمان عمر549471 436إعداديةخليفان11224اربيلذكرمه تير

437إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد ادريس كريم108629

438إعداديةخليفان11224اربيلذكرشهد عبدهللا حسن180742

439إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد صالح محمد180705

440إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد قادر مولود180440

441إعداديةخليفان11224اربيلذكرتوفيق محسن توفيق108274

442إعداديةخليفان11224اربيلذكراسماعيل عبدهللا اغا180268

ر181153 443إعداديةخليفان11224اربيلذكرزكري جوهر حمدامير

444إعداديةخليفان11224اربيلذكرريباز محمد سليم خان180278

445إعداديةخليفان11224اربيلذكرصفوان نب  احمد486747

446إعداديةخليفان11224اربيلذكروعد علي احمد109047

447إعداديةخليفان11224اربيلذكرسداد فاخر مصطقر374383

448إعداديةخليفان11224اربيلذكرهه لويست جعفر شيخ محمد180755



449إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد ابراهيم حسن179991

450إعداديةخليفان11224اربيلذكرفهد جبار رسول109026

451إعداديةخليفان11224اربيلذكررياض رسول حمد180982

452إعداديةخليفان11224اربيلذكرحسن توفيق حسن108309

ي108144 ر كريم حاج  453إعداديةخليفان11224اربيلذكرياسير

454إعداديةخليفان11224اربيلذكرحاتم قادر اسماعيل180409

455إعداديةخليفان11224اربيلذكرسادات محمود خضر375041

456إعداديةخليفان11224اربيلذكراياز محمد رسول486707

457إعداديةخليفان11224اربيلذكرزيد عبدالعزيز حمد108961

ي374480
458إعداديةخليفان11224اربيلذكرشوان صالح قرنر

459إعداديةخليفان11224اربيلذكرعلي محمود حمد180999

460إعداديةخليفان11224اربيلذكرايوب عمر محمد علي180885

461إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد كريم الياس373636

462إعداديةخليفان11224اربيلذكرنياز عزيز غازي373440

463إعداديةخليفان11224اربيلذكرنزار صابر اسماعيل108329

ي486665 464إعداديةخليفان11224اربيلذكرردوان جمال نب 

465إعداديةخليفان11224اربيلذكرطه مصطقر كريم109309

466إعداديةخليفان11224اربيلذكرسميع محمد احمد108502

ي180789 467إعداديةخليفان11224اربيلذكرخوزكة اكرم نب 

468إعداديةخليفان11224اربيلذكرعبدالرحمن محسن رحمن108405

469إعداديةخليفان11224اربيلذكرفاخر مصطقر محمود375049

ر549473 ر جالل حمدامير 470إعداديةخليفان11224اربيلذكرني 

471إعداديةخليفان11224اربيلذكروليد عمر محمدعل180893

472إعداديةخليفان11224اربيلذكرفرمان خليل عزيز180960

473إعداديةخليفان11224اربيلذكرفؤاد فرهاد صديق109292

474إعداديةخليفان11224اربيلذكرمولود عبدهللا عمر108861

ر بابير108677 475إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد حمدامير

476إعداديةخليفان11224اربيلذكربتوين عزيز مصطقر109031

477إعداديةخليفان11224اربيلذكربه شدار محمد ابراهيم180459

478إعداديةخليفان11224اربيلذكرفرياد مصطقر حمد108267

479إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد عبدالهادي كاك محمد181130

ي خضر108290 480إعداديةخليفان11224اربيلذكربلند حاج 

481إعداديةخليفان11224اربيلذكريوسف فيصل حسن108836

482إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد نورالدين رسول180952

ر180424 ر حسير 483إعداديةخليفان11224اربيلذكرئةلةند امير

484إعداديةخليفان11224اربيلذكرعبدهللا عدى عبدهللا108833

485إعداديةخليفان11224اربيلذكرسعدهللا اسماعيل صديق180783

486إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد فاخر عمر108894

487إعداديةخليفان11224اربيلذكربهجت احمد شيخة109211

488إعداديةخليفان11224اربيلذكرجيكر حميد كريم108971

489إعداديةخليفان11224اربيلذكرادريس فرحان صالح108990

ر محمد108657 490إعداديةخليفان11224اربيلذكرعبدالوهاب محمدامير

491إعداديةخليفان11224اربيلذكرمحمد كريم عبدهللا374412

492إعداديةخليفان11224اربيلذكرطارق محمود جبار549605

493إعداديةخليفان11224اربيلذكرزانيار سعيد سليمان109006

ر180915 494إعداديةخليفان11224اربيلذكررسول اسماعيل حمدامير



495إعداديةخليفان11224اربيلذكرهمة عبدهللا ناوخوش180646

ي486741 496إعداديةخليفان11224اربيلذكرجبار مصطقر حح 

497إعداديةخليفان11224اربيلذكرزيد مصطقر محمود180543

498إعداديةخليفان11224اربيلذكردلدار قادر اسماعيل108676

499إعداديةخليفان11224اربيلذكرزيد طه عزيز108834

ر375030 ر حمدامير 500إعداديةخليفان11224اربيلذكرزانيار حسير

501إعداديةخليفان11224اربيلذكرريدوان فاخر مصطقر109010

502بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمجيد احمد سيدا108265

503بكالوريوسخليفان11224اربيلذكرمحمد جميل شيخه105467

ر374739 1بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىري  هان فاضل حسير

2بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهاوزين مظفر سالم549612

ي374678 3بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفرميسك قادر حاج 

ر رسول373846 4بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشنو ياسير

ر عبدالهادي كاك محمد374104 5بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىئه فير

ر مالشيخ106685 6بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىروناك حمدامير

7بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفاطمة مجيد عبدهللا374178

8بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشنو نجاة اسعد106825

9بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفريده عبدهللا علي373717

10بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىديمن جمال عبدهللا107843

11بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىخانزاد حميد كريم486650

ر حسن549684 12بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىريزين حسير

13بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبيمان صالح صادق374733

14بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىازادي اسماعيل احمد108092

بال حمد373773 15بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىجوان بير

16بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىحليمة رحمان حارس180474

17بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشةوين حويز رشيد180413

18بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىزانست عبدهللا رسول373876

رويدا علي يوسف108365
19بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

20بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسه يران احمد حمد106721

21بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىزيان محمود حمد486668

22بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكةزال عمر كامال106691

23بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكوردستان خالد مير486612

24بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىمعصوم رسول حمد108520

25بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنيشتمان عبدهللا وسو180388

ر374751 26بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىخمناك حمد حسير

27بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفاطمه خان شهاب محمدطاهر180575

شاديه احمد علي108469
28بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

كز رمضان حسن106512 29بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنير

ر يوسف محمد108449 30بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىدلفير

31بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىدلباك احمد رحيم130500

ي180041 32بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىازين عبدهللا حاج 

33بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىاواز هيبر عزيز105129

34بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىرازان محمود احمد374804

35بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنةمام شيخ محمد محمود108136

36دبلومخليفان11224اربيلأنبىبيمان ابراهيم عوال373938

ر صباح كريم108425 37دبلومخليفان11224اربيلأنبىنرمير



38دبلومخليفان11224اربيلأنبىعلمية قادر خضر180193

39دبلومخليفان11224اربيلأنبىزيان قادر حسن373827

40دبلومخليفان11224اربيلأنبىشونم عثمان خضر106502

41دبلومخليفان11224اربيلأنبىجوان جمعه سليمان549571

42دبلومخليفان11224اربيلأنبىمارية صباح واحد180226

43دبلومخليفان11224اربيلأنبىهورين مامند حمد107600

44دبلومخليفان11224اربيلأنبىشاناز ابراهيم عوال108119

45دبلومخليفان11224اربيلأنبىبيمان كاكة عرب373833

46دبلومخليفان11224اربيلأنبىخاتون ابراهيم حسن549497

47دبلومخليفان11224اربيلأنبىكزال محمد عبدالرحمن374094

كز عبدالرحمن عزيز549705 48دبلومخليفان11224اربيلأنبىنير

ر عبدهللا107907 49دبلومخليفان11224اربيلأنبىنمام حسير

50دبلومخليفان11224اربيلأنبىكوردستان رزكار محمد374703

ة حمد108338 51دبلومخليفان11224اربيلأنبىشنو بير

ة حمد108411 52دبلومخليفان11224اربيلأنبىاوات بير

53دبلومخليفان11224اربيلأنبىخوزكه عمر يوسف374159

ناسكة محمد علي549635
54دبلومخليفان11224اربيلأنبى

55إعداديةخليفان11224اربيلأنبىدلخواز محمد سعيد180478

56إعداديةخليفان11224اربيلأنبىديالن قادر مولود180431

1بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنارين نوري احمد108282

2بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىئةشين حاتم احمد106793

سويال علي اسماعيل373982
3بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

ة549617 4بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىعائشة كريم بير

5بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسازكار عارف سليم خان374604

6بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىخديجة صابر قادر106431

7بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشهلة بختيار قادر108401

8بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبنار مجيد بايز105279

9بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىماردين كريم عبدهللا180205

ر180558 10بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىزيتون عبدالرحمن حمدامير

11بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىمةهران رمضان اسعد549346

12بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبناز محمد رسول373428

ر ابراهيم حمد108512 13بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىدلفير

 علي181565
ر ر حسير 14بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهمير

15بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبةيام غفور حمد106526

16بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفينوس باشا حمد374021

17بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىريزان محمد احمد108080

ر حمد108143 18بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىروباك ياسير

ان نادر شيخة181449 19بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهير

20بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىخولة محمد ابراهيم108276

21بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكرميان معروف ابراهيم105115

22بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشه وال محمد ابراهيم375053

23بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسوزان دالور قادر180603

24بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكزنك جمال سيدوك108323

25بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىوزيرة نوري احمد108277

26بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىاوات عزيز مالاحمد373790

27بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىويراز احمد حسن180442



ي عمر373549
ر
28بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىساجده صوف

29بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنبات عزيز عزيز374944

30بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكشاو هادي احمد486701

31بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسميه اسماعيل محمد108386

حليمة عمر علي374736
32بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

ر ادريس كريم374090 33بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهيلير

34بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىريزان حسن عبدهللا105441

ية رسول سلمان374922 35بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىصي 

ي180254 36بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبيخال سليمان حاج 

ر جبار عثمان374776 37بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىرنكير

38بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشنو صالح صادق179979

ر375115 39بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىامل جمال حمدامير

40بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكورستان رمضان حسن108123

41بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىخديجة مال حسن108471

نشتمان علي محمود180496
42بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

43بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسارا هادى احمد374130

44بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىمةرةز قادر عمر374489

45بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبه فرين جمعة حمد107917

ي ابراهيم105621  نب 
ر 46بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىالفير

108399
 
47بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكول عبدالرحمن عبدالباف

48بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهانا فارس سليم خان108070

49بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىمريم سليمان قادر373402

كز صديق خشو107904 50بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنير

51بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكازين لقمان اسعد108016

ر خضر108188 52بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىخوناو حسير

53بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبيمان ازور محمود374818

ر مولود374795 54بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىدلكش حمدامير

55بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىدلباك جوهر مقصود373896

56بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىانتظار عزيز احمد106715

57بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىئاالن توفيق حسن373570

58بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىزيله جالل حسن106475

59بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسيفر جوهر عبدهللا105164

60بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىروزكار حسن عبدهللا108114

61بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسازان جواد باشا373805

62بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنسيبة فتح هللا رسول180585

ي احمد375020 فؤاد نب 
63بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

64بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبةريز خضر طه106418

65بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىروخوش انور مصطقر374053

66بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكورستان عمر احمد108355

67بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشوين جمال عبدهللا107611

68بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشيماء صالح فتحاهلل374250

69بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىمانكه شه و سعيد ابراهيم374957

ر احمد رسول374548 70بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىافير

71بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهيقر ريبوار احمد374992

72بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىساوين عصام ابراهيم486655

ي486689 شاناز فرعان نب 
73بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى



ي374492 كه زال احمد نب 
74بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

ريجوان علي يوسف108293
75بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

ى عزيز حمد109494 76بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبشر

77بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكه زاو لقمان اسعد108258

78بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهوزان جتو عبدهللا180471

79بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىالفان جمال مصطقر373712

80بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبهيمان عبدهللا سليمان374134

81بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشيماء جالل رسول105582

82بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىزيتون فرهاد محمد180164

83بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسمية محمد حارس486698

ر180521 84بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىريزان يوسف حمدامير

85بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنيسان عبدهللا سليمان374785

ي ابراهيم105630 يفان نب  بير
86بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

زا106517  مير
87بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىخه وله مصطقر

88بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىميسون رسول ناوخوش106679

89بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىدونيا فيصل حسن108103

ر108390 90بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفيان عبدهللا حمدامير

91بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىخانم مراد احمد375069

امنة سامي محمود374419
92بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

ي180681 93بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىدلخواز محمد حح 

94بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنوروز رمضان حسن106785

95بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهدية محمد عمر374799

96بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىديالن توفيق رسول180419

ر51852 ان رسول حمدامير 97بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسير

ر شعبان رسول180578 98بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنرمير

99بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكوبار احمد محمد180545

100بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشوين مخلص اغا106770

101بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىخاتون محمد مصطقر373657

102بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىدلكه ش عبدهللا عزيز373977

ي ابراهيم105610 ئاريان نب 
103بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

104بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبةريز مغديد حسن374952

105بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىعزيمة عيىس كاكرسول180393

106بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىئافان توفيق حسن373578

107بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىجرا قادر مولود180436

108بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىازين احمد رسول374538

109بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفرميسك فرهاد كريم373687

110بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسوما زبير عمر105206

ر374808 111بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنيكار عبدالقادر حسير

ر374978 112بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشوه حاج  حمدامير

113بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىساكار حسن عبدهللا180534

ر احمد محمدعل107892 114بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفرنكير

ر محمد374216 115بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىزليخا حسير

116بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىجرا قادر خضر373990

117بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشوين عزيز حمد373811

118بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسكاال زبير عمر105193

شوخان علي خضر549474
119بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى



زاد سعيد108233 120بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىتافكة شير

121بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىزاكاو هادي احمد549552

122بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهتاو عبدهللا نادر486704

ر صالح374519 123بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفينك حمدامير

ي مال108079
124بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىقانعة هيبر

125بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكوردستان زبير عيىس180318

ر375002 126بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىرازان صابر حسير

127بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىديدار عبدالستار مجيد180046

128بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىميالف هاشم اسماعيل180477

ر108140 ر ياسير 129بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىوفاء تحسير

130بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىاحالم فؤاد طه180453

ي107604 به روا شوان نب 
131بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

132بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكويستان عبدهللا سليمان374793

133بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىمريم عبدالهادي كاك محمد180202

134بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىعائشة برايم كريم107774

135بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىجوان جواد عيىس375095

ر106423  حسير
136بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبهرة مصطقر

ر ناخوش374783 137بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنشميل حسير

ر مالشيخ108815 138بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفينك حمدامير

139بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىبناز هيبر محمد109244

ر مصطقر صالح180511 140بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنرمير

141بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفيان نريمان محمد373949

ي عمر373552
ر
142بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىايفا صوف

143بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىناسكة سليمان قادر373489

144بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىاسية عثمان محمد108023

145بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشادان احمد ماميس373682

146بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسه روين نورالدين رسول180368

147بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفاطمة يوسف محمد108413

ر خضر108190 ن  كه رد حسير
148بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبى

149بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىزيالن حمد مصطقر180308

150بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكلثومه صالح محمد486712

151بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفاطمة حمة اغا كجيل180570

152بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكنار لقمان اسعد108261

ر عزيز108240 153بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسميه ياسير

154بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسوزان برايم كريم107781

155بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهانا نوري سعيد374067

156بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىناجية احمد صالح108167

ةم خالد برايم104988 157بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىمير

158بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفاطمة خان باشا حمد374028

159بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشيماء احمد محمد180488

160بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىكلثوم عبدهللا مال108162

161بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىجوان حكيم عال108138

162بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىفهيمة محمد مصطقر549749

163بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىامنة صالح محمد180162

ر فرحان فارس373763 مير 164بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشر

ر اسماعيل عود180262 165بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهمير



166بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىنيار اسماعيل خضر486706

167بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىريجوان خضر حسن180235

و مصطقر صابر105460 168بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهير

169بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىاسكة حمد مصطقر180310

و سليم مجيد180287 170بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىهير

171بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىخندة جنيدى ظاهر107817

ين جمعة حمد549495 172بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىشر

ر374742 173دبلومخليفان11224اربيلأنبىريفان فاضل حسير

ر باشا374691 174دبلومخليفان11224اربيلأنبىماريه معير

شهريفان علي محمود180494
175دبلومخليفان11224اربيلأنبى

176دبلومخليفان11224اربيلأنبىبيشواز يونس شيخ محمد106495

177دبلومخليفان11224اربيلأنبىفاطمة خانه مير الياس374670

178دبلومخليفان11224اربيلأنبىبةناز مراد احمد375043

ر باشا374682 179دبلومخليفان11224اربيلأنبىميديا معير

ي108327 ر حح  180دبلومخليفان11224اربيلأنبىازين حمدامير

181دبلومخليفان11224اربيلأنبىكه نار رسول ناخوش106682

182دبلومخليفان11224اربيلأنبىنارين احمد رسول374986

183دبلومخليفان11224اربيلأنبىاشاء ستار عبدهللا375060

ين جبار رسول108111 184دبلومخليفان11224اربيلأنبىشير

ر374126 185دبلومخليفان11224اربيلأنبىهازة حسن حمدامير

186دبلومخليفان11224اربيلأنبىخةالت فرست شنكي108059

ر عبدهللا374108 187دبلومخليفان11224اربيلأنبىعائشة محمدامير

188دبلومخليفان11224اربيلأنبىالنة جمال مصطقر373708

189دبلومخليفان11224اربيلأنبىكوفار ابراهيم حسن180004

شوين علي حمد374700
190دبلومخليفان11224اربيلأنبى

ر محمد373603 191دبلومخليفان11224اربيلأنبىاسماء امير

ر180392 ر نوري حمدامير 192دبلومخليفان11224اربيلأنبىنرمير

193دبلومخليفان11224اربيلأنبىسمية نعمت كريم374954

ي373584  نب 
ار مصطقر ر 194دبلومخليفان11224اربيلأنبىكولير

ر375103 ي احمد حمدامير
195دبلومخليفان11224اربيلأنبىهيقر

ي خضر558650
ر توفيق فق  196دبلومخليفان11224اربيلأنبىشه هير

االء علي قادر549535
197دبلومخليفان11224اربيلأنبى

198دبلومخليفان11224اربيلأنبىبيمان عارف حسن486644

ر374504 ر صديق حمدامير 199دبلومخليفان11224اربيلأنبىنخشير

ي108031 يوان اسماعيل نب  بير
200دبلومخليفان11224اربيلأنبى

201دبلومخليفان11224اربيلأنبىبه ريز جوهر عمر373916

202دبلومخليفان11224اربيلأنبىفينك احمد محمد180452

203دبلومخليفان11224اربيلأنبىشه وبو سعيد عزيز108478

204دبلومخليفان11224اربيلأنبىبه ريز احمد مصطقر108181

205دبلومخليفان11224اربيلأنبىباران زرار محمود108529

كز اسعد مامو373769 206دبلومخليفان11224اربيلأنبىنير

207دبلومخليفان11224اربيلأنبىئاسوده يوسف حسن180517

208دبلومخليفان11224اربيلأنبىباران عبدالخالق رمضان549510

209دبلومخليفان11224اربيلأنبىسوزان احمد حسن106802

210دبلومخليفان11224اربيلأنبىجميلة احمد عبدالصمد486715

211دبلومخليفان11224اربيلأنبىهاوزين حمد سالم180401



212دبلومخليفان11224اربيلأنبىحليمة مصطقر حمد549730

ر رسول373782 213دبلومخليفان11224اربيلأنبىشيالن حسير

214دبلومخليفان11224اربيلأنبىبناره كاظم حسن108379

215دبلومخليفان11224اربيلأنبىكوفةند جبار برايم180469

216دبلومخليفان11224اربيلأنبىريزنة خضر حسن180233

217دبلومخليفان11224اربيلأنبىهاوزين محمد عبدالخالق373493

سازان مجيد علي486684
218دبلومخليفان11224اربيلأنبى

219دبلومخليفان11224اربيلأنبىكولستان محمد عمر180267

ر375113 220دبلومخليفان11224اربيلأنبىخه الت احمد حمدامير

221دبلومخليفان11224اربيلأنبىئاشب  رمضان محمد108065

222دبلومخليفان11224اربيلأنبىنه شميل جميل قادر374744

ر طه180218 223دبلومخليفان11224اربيلأنبىكازيان ياسير

ي373435 نوروز عزيز نب 
224دبلومخليفان11224اربيلأنبى

ايمان علي محمود180492
225دبلومخليفان11224اربيلأنبى

ي عزيز374610 ر حاج  226دبلومخليفان11224اربيلأنبىئه فير

227دبلومخليفان11224اربيلأنبىمعصومة صابر محمود180535

ر عبدهللا374710 228دبلومخليفان11224اربيلأنبىريزين حسير

229دبلومخليفان11224اربيلأنبىنوات سالم عيىس180171

230دبلومخليفان11224اربيلأنبىته زرين كريم وسو108146

231دبلومخليفان11224اربيلأنبىريزين مخلص احمد549561

ي374676 232دبلومخليفان11224اربيلأنبىريفان قادر حاج 

233دبلومخليفان11224اربيلأنبىشوخان عبدالمطلب مصطقر106828

234دبلومخليفان11224اربيلأنبىخه الت صالح احمد109283

235دبلومخليفان11224اربيلأنبىبه يام دانا احمد108455

236دبلومخليفان11224اربيلأنبىئافان جمال مصطقر373692

237دبلومخليفان11224اربيلأنبىساميه احمد حمد180135

238دبلومخليفان11224اربيلأنبىكه وسه ر عبدهللا رسول104831

239دبلومخليفان11224اربيلأنبىبوكان صالح طه106507

ة حمد108346 240دبلومخليفان11224اربيلأنبىشيدا بير

ة صالح حمد373545 241دبلومخليفان11224اربيلأنبىاستير

242دبلومخليفان11224اربيلأنبىزوزان يوسف عزيز374408

كازيان نعمان علي549742
243دبلومخليفان11224اربيلأنبى

244دبلومخليفان11224اربيلأنبىمحسومة محمد عمر109219

245دبلومخليفان11224اربيلأنبىهديه خورشيد شيخه374151

246دبلومخليفان11224اربيلأنبىخه نده صالح احمد109277

247دبلومخليفان11224اربيلأنبىكنير سليم مجيد180288

248دبلومخليفان11224اربيلأنبىئاوات عبدهللا حمد108197

249دبلومخليفان11224اربيلأنبىسهام مقصود كريم105325

250دبلومخليفان11224اربيلأنبىدلكه ش ازاد رسول486714

251دبلومخليفان11224اربيلأنبىخومار توفيق حمد180593

كز مرشد رسول108319 252دبلومخليفان11224اربيلأنبىنير

253دبلومخليفان11224اربيلأنبىئاريان عبدالهادي كاك محمد373393

254دبلومخليفان11224اربيلأنبىشةونم صالح فتح هللا375023

ر عبدهللا374033 255دبلومخليفان11224اربيلأنبىشوين ياسير

256دبلومخليفان11224اربيلأنبىروما سيامند حميد374138

257دبلومخليفان11224اربيلأنبىئةزين ناظم شيخ محمد374166



يف ويىسي108075 258دبلومخليفان11224اربيلأنبىمارية شر

ين سامي محمد180571 شير
259دبلومخليفان11224اربيلأنبى

ر375013 260دبلومخليفان11224اربيلأنبىبةرزين صابر حسير

ر549606 261دبلومخليفان11224اربيلأنبىجوان عمر حمدامير

262دبلومخليفان11224اربيلأنبىشوكار عارف سليم خان108635

و سعيد عزيز108480 263دبلومخليفان11224اربيلأنبىهير

264دبلومخليفان11224اربيلأنبىبيخال طيب محمد486708

265دبلومخليفان11224اربيلأنبىنبيهة عثمان حمد373734

266دبلومخليفان11224اربيلأنبىفاطمة عبدهللا عبابكر108025

267دبلومخليفان11224اربيلأنبىشه هرا يونس شيخ محمد106490

يف ويس108073 268دبلومخليفان11224اربيلأنبىمزدة شر

269دبلومخليفان11224اربيلأنبىزاكاو عيىس حمد374390

270دبلومخليفان11224اربيلأنبىسكار عزيز محمد373738

ي بابير374255 ر صي  271دبلومخليفان11224اربيلأنبىنرمير

ر خورشيد محمود373622 272دبلومخليفان11224اربيلأنبىافير

ان سليم اسعد486690 273دبلومخليفان11224اربيلأنبىجير

274دبلومخليفان11224اربيلأنبىخةرمان صباح فارس374633

275دبلومخليفان11224اربيلأنبىفائزة مصطقر شيخة108296

ي373903 276دبلومخليفان11224اربيلأنبىريان محمد حح 

277دبلومخليفان11224اربيلأنبىتريسكة فرست رشيد179943

278دبلومخليفان11224اربيلأنبىنهان صديق توفيق180187

279دبلومخليفان11224اربيلأنبىعدالت فاخر علي109304

ين اسماعيل مولود104807 280دبلومخليفان11224اربيلأنبىشير

281دبلومخليفان11224اربيلأنبىشاناز فرحان فارس486719

282دبلومخليفان11224اربيلأنبىته نيا يحبر وسو374555

283دبلومخليفان11224اربيلأنبىهوزان جواد باشا373678

ي374650  نب 
284دبلومخليفان11224اربيلأنبىشوخان مصطقر

ر108088 285دبلومخليفان11224اربيلأنبىشوة مصلح حسير

286دبلومخليفان11224اربيلأنبىبوكزان دالور قادر375038

287دبلومخليفان11224اربيلأنبىباكستان عبدهللا اغا374980

يف108901 288إعداديةخليفان11224اربيلأنبىايمان الوكة شر

289إعداديةخليفان11224اربيلأنبىريناس عزيز نب 374452

290إعداديةخليفان11224اربيلأنبىكه يالن عمر جتو108695

291إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسارا عزيز حسن108930

292إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشيالن عبدالعزيز حمد373433

293إعداديةخليفان11224اربيلأنبىخانم خالد شيخ109076

ر181077 294إعداديةخليفان11224اربيلأنبىمزده احمد حمدامير

295إعداديةخليفان11224اربيلأنبىباران اسماعيل عود180991

ر ناظم شيخ محمد374570 296إعداديةخليفان11224اربيلأنبىئةفير

297إعداديةخليفان11224اربيلأنبىمزده رسول حامد108047

298إعداديةخليفان11224اربيلأنبىنةشميل تاج الدين كريم180312

ر قادر خضر374974 299إعداديةخليفان11224اربيلأنبىجنير

300إعداديةخليفان11224اربيلأنبىبنار فارس احمد108952

301إعداديةخليفان11224اربيلأنبىته وريز عزيز خالد374475

ي احمد109022 302إعداديةخليفان11224اربيلأنبىبه ناز حاج 

303إعداديةخليفان11224اربيلأنبىديمن ابراهيم حمد108482



كز ابراهيم سالم180824 304إعداديةخليفان11224اربيلأنبىنير

305إعداديةخليفان11224اربيلأنبىريزين ناظم شيخ محمد374566

306إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسازكار سامع احمد180926

307إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشةيدا جوهر احمد109195

308إعداديةخليفان11224اربيلأنبىايمان مظفر جوهر108997

309إعداديةخليفان11224اربيلأنبىداليا نورالدين عزيز108627

ي180402  نب 
ر 310إعداديةخليفان11224اربيلأنبىدارستان حسير

311إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشوين محمد عبدالخالق373500

ي373913 شلير محمد نب 
312إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

313إعداديةخليفان11224اربيلأنبىملك احمد وسو109256

314إعداديةخليفان11224اربيلأنبىهدى فيصل نوري180733

315إعداديةخليفان11224اربيلأنبىخةبات احمد ابراهيم109187

316إعداديةخليفان11224اربيلأنبىحليم خان مصطقر قادر180940

ر محمد109072 ر ياسير 317إعداديةخليفان11224اربيلأنبىنةخشير

ي109146 به ريز شوان نب 
318إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

319إعداديةخليفان11224اربيلأنبىخولة عبدهللا حسن549482

320إعداديةخليفان11224اربيلأنبىكنير مصطقر عمر108965

ر374164 321إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسازان صابر حسير

322إعداديةخليفان11224اربيلأنبىخامدة عمر اسماعيل105346

يف ابراهيم108889 323إعداديةخليفان11224اربيلأنبىروباك شر

خه وله علي قادر106459
324إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

يوان علي محمود180727 بير
325إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

326إعداديةخليفان11224اربيلأنبىروزان صديق توفيق181105

ي374464 خةالت اكرم نب 
327إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

ر105172 328إعداديةخليفان11224اربيلأنبىحليمة عمر حمدامير

329إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسانيا فارس خدر373486

ي مصطقر109093 330إعداديةخليفان11224اربيلأنبىخةرمان حسن حاج 

331إعداديةخليفان11224اربيلأنبىساوين زبير عمر109019

332إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسمية عزيز حسن108940

333إعداديةخليفان11224اربيلأنبىزاهده حيدر محمد180408

334إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسيبان جوهر عبدهللا105395

ي108911 داليا حمد نب 
335إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

 سلمان علي108685
ر 336إعداديةخليفان11224اربيلأنبىغةمكير

ي108439 337إعداديةخليفان11224اربيلأنبىكنير فالر حاج 

338إعداديةخليفان11224اربيلأنبىبناز عبدهللا مصطقر108670

339إعداديةخليفان11224اربيلأنبىرابعه كريم احمد105304

340إعداديةخليفان11224اربيلأنبىئاشنا رزكار خالند549501

341إعداديةخليفان11224اربيلأنبىكه ردوون فرهاد محمد180427

342إعداديةخليفان11224اربيلأنبىالنه عل بايز374182

343إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسيفه ر محمود حمد180767

ر108492 344إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسناريا احمد حسير

ر108687 345إعداديةخليفان11224اربيلأنبىزيان عبدهللا حمدامير

346إعداديةخليفان11224اربيلأنبىامل رسول سعيد108286

347إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشه يدا سعيد ابراهيم374717

ر108623 348إعداديةخليفان11224اربيلأنبىدلكه ش عمر حمدامير

349إعداديةخليفان11224اربيلأنبىكوالله احمد عبدالرحمن374721



350إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشه بول محمد وسو109179

351إعداديةخليفان11224اربيلأنبىناهده اسماعيل صالح109199

352إعداديةخليفان11224اربيلأنبىفاطمة سوران رشيد109198

شهيمه زرار محمدعلي180025
353إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

354إعداديةخليفان11224اربيلأنبىخه نده ستار طه109153

355إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسارا ستار كريم108669

356إعداديةخليفان11224اربيلأنبىساكار عارف سليم خان108646

ر108678 357إعداديةخليفان11224اربيلأنبىحليمة مصلح حسير

358إعداديةخليفان11224اربيلأنبىريان عبدالرحمن حمد180762

359إعداديةخليفان11224اربيلأنبىمزدة ادريس صالح486652

مريم علي عمر180849
360إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

361إعداديةخليفان11224اربيلأنبىزمانه حمد مصطقر180966

ر374706 362إعداديةخليفان11224اربيلأنبىحليمه زكري حسير

363إعداديةخليفان11224اربيلأنبىره يان محمد ابراهيم108835

364إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشلير عمر عبدالرحمن180842

365إعداديةخليفان11224اربيلأنبىمريم احمد عبدهللا486743

ر طه179903 366إعداديةخليفان11224اربيلأنبىامينة ياسير

ه486760 367إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشادان كمال بير

368إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسبحان عبدهللا احمد109171

369إعداديةخليفان11224اربيلأنبىبةرلةمان عبدالواحد عبدالمجيد109158

370إعداديةخليفان11224اربيلأنبىريزين محمد عبدالخالق373728

ي سليمان109163 371إعداديةخليفان11224اربيلأنبىنجوى حاج 

372إعداديةخليفان11224اربيلأنبىكوليشان شلك صالح373750

373إعداديةخليفان11224اربيلأنبىناسكة ابوبكر بابير180156

374إعداديةخليفان11224اربيلأنبىريزان داود ابراهيم108388

375إعداديةخليفان11224اربيلأنبىجيمن ابراهيم حمد108484

376إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشةوال لقمان موس373452

ر109003 ين جمال حمدامير ر 377إعداديةخليفان11224اربيلأنبىبير

378إعداديةخليفان11224اربيلأنبىعائشة كريم احمد549507

كز سليم مجيد180975 379إعداديةخليفان11224اربيلأنبىنير

380إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسمية عمر مالشيخ181041

ي180486  نب 
ر 381إعداديةخليفان11224اربيلأنبىجوان حمدامير

382إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسمية رسول حامد108042

383إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسايه مجيد اسعد104874

384إعداديةخليفان11224اربيلأنبىصنيعه بابير محمود106531

385إعداديةخليفان11224اربيلأنبىروناك مجروم ابراهيم108976

386إعداديةخليفان11224اربيلأنبىمهاباد رسول سعيد109215

387إعداديةخليفان11224اربيلأنبىساجده جوهر عزيز549524

ر109154 388إعداديةخليفان11224اربيلأنبىئاواز نزير حسير

ر180775  حسير
389إعداديةخليفان11224اربيلأنبىباال مصطقر

390إعداديةخليفان11224اربيلأنبىتاوان فرهاد كريم108611

ر108697 391إعداديةخليفان11224اربيلأنبىتارا رشيد حمدامير

392إعداديةخليفان11224اربيلأنبىخه الت فرست حامد180412

ي احمد108431
393إعداديةخليفان11224اربيلأنبىعائشة جمال فق 

ر181159 394إعداديةخليفان11224اربيلأنبىبه يام مراد حسير

395إعداديةخليفان11224اربيلأنبىهدى مولود حسن108301



396إعداديةخليفان11224اربيلأنبىبه ك رسول عبدهللا108979

397إعداديةخليفان11224اربيلأنبىبيام شورش نوري180735

398إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشيالن جمال مصطقر373703

ي374341 هاوزين نجاة كانب 
399إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

خاوين سلمان علي108683
400إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

401إعداديةخليفان11224اربيلأنبىناهده اسماعيل مجيد108821

ر برايم180272 402إعداديةخليفان11224اربيلأنبىصفية حصير

403إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسه وزه عثمان حم180231

ي محمد108818 404إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسه رده شت حاج 

دونيا علي كريم486717
405إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

406إعداديةخليفان11224اربيلأنبىزالة يحبر توفيق108679

407إعداديةخليفان11224اربيلأنبىئاشنا نجات كانب 374335

ر اسماعيل خضر486705 مير 408إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشر

409إعداديةخليفان11224اربيلأنبىدانيا نورالدين عزيز108624

410إعداديةخليفان11224اربيلأنبىقدرية احمد عبدالرحمان374193

411إعداديةخليفان11224اربيلأنبىفاطمه عارف سليم خان108867

412إعداديةخليفان11224اربيلأنبىفلك يحبر وسو108150

ين ابراهيم عمر373640 413إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشر

از احمد حسن180807 414إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشير

415إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشوه عمر مال شيخ181034

ي180403  نب 
ر 416إعداديةخليفان11224اربيلأنبىباكستان حسير

417إعداديةخليفان11224اربيلأنبىهدى عبدالقادر برايم108715

418إعداديةخليفان11224اربيلأنبىدليشان احمد عزيز373974

419إعداديةخليفان11224اربيلأنبىئاويزان توفيق حسن373868

ر109155 420إعداديةخليفان11224اربيلأنبىئاوات نزير حسير

421إعداديةخليفان11224اربيلأنبىتريفة كريم احمد549639

422إعداديةخليفان11224اربيلأنبىكزال عارف صالح374668

423إعداديةخليفان11224اربيلأنبىفرميسك احمد محمد180449

ي374244 ئاوات نجات كانب 
424إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

425إعداديةخليفان11224اربيلأنبىعيشان محمد خضر108944

ر فتاح180422 يفان حسير 426إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشر

زاد سعيد109169 427إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشاناز شير

428إعداديةخليفان11224اربيلأنبىمريم حمد مصطقر108731

ر محمد180725 429إعداديةخليفان11224اربيلأنبىفردوس امير

430إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسميه دالور قادر181096

ر109014 431إعداديةخليفان11224اربيلأنبىتوريز اسماعيل حسير

ر سوران صالح109177 432إعداديةخليفان11224اربيلأنبىهمير

433إعداديةخليفان11224اربيلأنبىروداو سيامند حميد181125

ر108823 434إعداديةخليفان11224اربيلأنبىته الر احمد حسير

ر108948 435إعداديةخليفان11224اربيلأنبىئاشنا رشيد حمدامير

436إعداديةخليفان11224اربيلأنبىارزو احمد مغديد180709

437إعداديةخليفان11224اربيلأنبىهاوزين فؤاد بايز180659

438إعداديةخليفان11224اربيلأنبىبيالن محمود احمد374801

ي180931 ي نب 
439إعداديةخليفان11224اربيلأنبىشيفاء فق 

440إعداديةخليفان11224اربيلأنبىايمان هيبر عيىس549532

441إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسوما ناظم برايم108738



مهاباد فاخر علي108806
442إعداديةخليفان11224اربيلأنبى

443إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسةيران يح عمر108581

444إعداديةخليفان11224اربيلأنبىرقية حيدر محمد107823

445إعداديةخليفان11224اربيلأنبىبه رزين احمد محمد180797

446إعداديةخليفان11224اربيلأنبىسازان جتو عبدهللا180764

ر كريم كريم112939 447إعداديةخليفان11224اربيلأنبىالفير

ر رسول بايز180128 448إعداديةخليفان11224اربيلأنبىهيلير

449إعداديةخليفان11224اربيلأنبىجواله جنيدى ظاهر109134

450إعداديةخليفان11224اربيلأنبىعدالت بشار احمد181053

451إعداديةخليفان11224اربيلأنبىدارستان عبدهللا وسو373962

ي108922 ى حمد نب 
452إعداديةخليفان11224اربيلأنبىبشر

453إعداديةخليفان11224اربيلأنبىهةتاو توفيق حسن108035

454إعداديةخليفان11224اربيلأنبىمريم عمر احمد108352

455إعداديةخليفان11224اربيلأنبىهوزان عبدهللا وسو374460

456إعداديةخليفان11224اربيلأنبىكوالن خورشيد محمود180946

ر374942 457بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىسوزان صابر حسير

458بكالوريوسخليفان11224اربيلأنبىئاالن دلشاد جبار374994

459إعداديةخليفان11224اربيلأنبىهدية حتم سليم180855

460إعداديةخليفان11224اربيلأنبىروداو محمد حسن180713

1بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكررازى شعبان احمد197830

2بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرياش كمال فخري131620

3بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرجرجيس محي الدين خليل132113

4بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرجليل محيالدين خليل371342

5بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرعبدالستار حسن سعيد197824

6بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرعزيز عبدهللا يوسف371846

7بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرخدر علي حمو198079

8بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرصالح جانكير صالح549027

و371854 9بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرشيمال رشيد شير

10بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرسليمان سليم سليمان131820

11بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرعويزر علي حمو198082

12بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرايوب اسماعيل مال131998

13بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرفريق سليمان ناوخوش371768

14بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرغازي صديق صمد371419

ي131859 15بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرشوان خوشوى حاج 

16بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرنوزاد صديق صمد132326

ر درويش132149 17بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرميفان محمدامير

18بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرناظم حسو محمد371571

19بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرنقيب رشيد محمود198044

20دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرشفان شاكر سمايل197784

21دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرجاسم محمد مصطقر131835

ي كريم198016 22دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكركامران حح 

23دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرهوشيار خمروين احمد131970

يف عزيز131676 24دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكراوميد شر

25دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرخوشةوي حسن حكيم549055

26دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرولي شينو محمد371869

27دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرنافع صالح جيجو132115



28دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرهةزار صالح عبدالرحمان132719

ي132110 29دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرفاخر احمد حاج 

30دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكردلير هاشم عبدهللا131788

31دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرزيرفان احمد علي549005

32دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرعيىس عبدهللا يوسف371862

ر ابراهيم131939 33دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكررعدي حسير

34دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرشاخوان احمد علي549010

35دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكربارزان عبدالعزيز حكيم371835

36دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرجواد محي الدين خليل371360

37دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكراسحاق هادي حسن132105

ي549023 ي محمدطاهر حاج  38دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرحاج 

39دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرميوان صالح عبدالرحمان131750

ر197895 40دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرهيمن حادى حسير

41دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرشفان احمد محمد198053

42دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرسفري نارص يوسف131724

43دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكراوميد بهجت بابكر131731

44دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرهشام هاشم مله371730

45دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكررزكار نعبك حسن549012

46دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرهشيار مهدي صادق131671

47دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرريبوار زبير احمد132350

48دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرمحسن ظاهر محمد371528

49دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكراحسان محمد نعمان371866

50دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرهيوار يوسف عبدهللا132296

51دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكردالوةر قادر زبير132369

52دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرفةريد عبدالصمد احمد197832

53دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرسعدي محمد صالح198036

54دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرهشيار عبدهللا صمد371300

ي كريم198024 55دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكراردوان حح 

ر رشيد عبدالرحمن133195 56دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرمحمدامير

57دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرشمال طه حبيب371671

58دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكررعدي محمد صالح198034

59دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرماهر حسن مصطقر371737

60دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرمحمد حبيب علي371667

61دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرجوتيار مصطقر عزو549034

62دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكربيوار خليل مرة370830

63دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرارسالن احمد علي549029

1بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرشبست محمدسعيد عمر548997

ي صديق صمد132043 2بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرحح 

3بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكررضوان ظاهر محمد370852

4بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرفرزاد سيامند فرياد197963

5بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكركاروان ولي بلنك197875

6بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرعزيز سيامند فريا197970

7بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكردلشاد طاهر صمد371602

8بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرعادل محمدجادر عزيز371556

ر131669 وان منير حسير 9بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرشير

10بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرحسو محمود اسماعيل132266



11بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرزياد صديق صمد132052

هللا رشيد محمد197960 12بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرخير

13بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكراسباط هادي حسن131754

14بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرشفان طه حبيب371659

15بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرجيكر خليل مرة131848

16بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرفرياد محمدطاهر صالح133228

17بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرشهرام احمد عبدهللا131807

ر هوشيار محمود132865 18بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرمبير

ر طاهر371214 19بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرعلي حسير

يف بدرو370913 20بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكردالور شر

يف ميكائيل131931 21بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكررضوان شر

22بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكربارزان فخري حدو370925

23بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكردلشاد صالح محمد131854

24بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرراميار محمد شيخاومر131830

25بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكراياد صالح محمد132057

ي132950 ر طاهر حاج  26بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكررابير

27بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرخدر ولي بلنك197835

28بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكربابكر محو بابكر132313

ر عمر عبدهللا371678 29بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرمتير

30بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكراالن فكري عبدالرحمن197800

وان مسعود صالح197805 31بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرشير

32بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرئه لند رزكار صالح132851

33بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرلقمان سيتو خورشيد131698

34بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكراراز ابراهيم سعيد370971

35بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكرئه نس احمد نجيب197899

ر مال محمد132331 36بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكررامير

37بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلذكريوسف مصطقر ماهر131935

38دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكريوسف جبار عباس132334

39دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرريي  عبدال احمد132573

40دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرجوتيار حسو مالمحمد131962

41دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكركاروان محمود رسول197920

زاد عبدهللا سليمان132306 42دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرشير

43دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرسكفان جتو عدو197840

44دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرمحمد سليم ملةيونس371692

45دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرسمير صنعان سعيد198072

46دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرشوان جتو رشيد549014

47دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرسورداش نوزاد جادر371008

48دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرامير خليل درويش371066

49دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكردلكه ش عمر مال132263

50دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرزاكروس جادر عزيز131733

51دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرشاكر ابراهيم بابكر132018

ر حسن197816 52دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكركانيوار حسير

53دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرعماد عبدال مالاحمد131737

ر عزو عبدهللا549057 54دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرياسير

55دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكروركاش خضر اسماعيل371449

56دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكروالت فتاح عمر197821



57دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرافراز علي صالح370838

يف ميكائيل132381 58دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكردلوفان شر

59دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرعزيم عثمان سعيد132302

60دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكراياس ابراهيم سعيد132141

61دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرنزار زكريا زبير371580

62دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرهرن محمدطاهر صالح132137

63دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرمنير صنعان سعيد132338

64دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرعبدالباري خالد عبدالرحمن371440

65دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرجاالك احمد موس131682

66دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرخليل محمود اسماعيل132270

67دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرمنير خليل درويش371095

68دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكربيوار عزو هادي132029

69دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرهلكورد عثمان صادق549078

70دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكريوسف نارص يوسف132623

71دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرازاد عبيد شكري131925

ر عزيز371656 72دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرنشئات محمدامير

73دبلومبلي و بارزان11225اربيلذكرهوكر محمد سعيد198028

74إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرهيال صالح برايم132340

75إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرشوان احمد عبدهللا132894

76إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكراحمد مال يزدين132758

وان جتو عدو197813 77إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرسير

وان خالد عبدالرحمن371039 78إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرسير

ر درويش198126 79إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرديندار محمدامير

80إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرهرمان محمد سعيد197948

ي133202
81إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرمؤمن سليمان اشق 

82إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكروحيد صنعان سعيد132931

زا ابراهيم132823 83إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكربارزان مير

84إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرره وان حميد عمر132395

85إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرنشوان مسعود صالح197853

86إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكركاوه اسعد بابير371222

87إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرناصح رزكار مهدي197860

88إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرمحمود جتو عدو197842

89إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرلقمان صمد صادق198009

90إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكراسحاق رشيد عبدالرحمن370904

91إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكردلوفان مهدي صادق371459

92إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرزيرفان عبدالخالق صالح197780

93إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرعمران تتو عدو370987

94إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرعيىس صادق افندي132634

95إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرشوان علي مصطقر370997

96إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرفرهاد عبدهللا رمضان132544

97إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكردانيال كاوه احمد198246

98إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرميفان مسعود صالح198185

99إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكربارزان سيتو خورشيد371543

و132700 100إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرمشور عبدهللا شير

ر فاخر طاهر131666 101إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكررهير

102إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرارمان محمد مصطقر132777



ر370845 103إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرحسن فتاح حسير

ر197872 104إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرعادل عمر محمدامير

105إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرزيرفان علي مصطقر197808

106إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرفهىمي محمدطاهر صالح133210

107إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرابراهيم صالح ابراهيم197915

108إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرسهند سيامند يوسف371686

109إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكراهرام جلو محمد132840

110إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرئارام صالح محمد132958

111إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرديار عبدال احمد132513

112إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرساالر حسن عزو131802

113إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكردلوفان انس رشيد198171

114إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرامير يحبر محمود132817

ر132367 115إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرالند شكر حسير

116إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرراغب شدار خليل371150

117إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكراركان احمد علي549032

118إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرجيكر ناظم كاظم132600

119إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكررامان خوشةوي جبار132796

120إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرعزيز عبدهللا ماهر132834

121إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرشوان شدار عبدهللا132886

ر198165 ر محمدامير 122إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكريحبر ياسير

123إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكراحمد سليمان حدو132814

124إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرشاج زبير سليمان132924

125إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرهومان محمد سعيد131813

126إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرادريس قاسم محمدصالح197850

ي زيرو132914 ر صي  127إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرسفير

ر198232 يف حسير 128إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكردلدار شر

129إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكربرهان عادل عبدهللا133143

130إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكرايوب احمد عزيز132026

131إعداديةبلي و بارزان11225اربيلذكراسماعيل شينو عثمان197863

1بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىكوش يحبر محمود131653

2بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىهناء احمد عبدهللا131659

3بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىزينه فالح حسن131621

4بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىنجيبة ابراهيم مصطقر371750

5بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىسكنة شيخو صديق371842

6بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىدلسوز داود حاتم131912

7بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىهاجر ابراهيم مصطقر132100

ر اراس شيخاومر132285 8بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىدلفير

9بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىليل سليمان ناوخوش198059

10بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىدلزين اراس شيخاومر132281

11بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىفير سعيد جهور197911

12دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىنازدار عيىس محمود371123

13دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىالهام محمد طه370821

14دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىعايشة ابراهيم مصطقر131720

15دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىشهلة محيالدين حمو131839

16دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىمهاباد حمو شيخةمير371747

ماريا اكرم علي131728
17دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبى



18دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىبيمان جميل محمود131742

19دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىروزان شكري سلمان131690

20دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىسحر حميد احمد131984

21دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىبه روين اسعد بابير198078

خان مصطقر549035 22دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىنازيدا مير

نهايه مهاجر علي131944
23دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبى

24دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىجيمن صديق صمد132050

25دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىهيالن محسن عبدال371644

ر عبدهللا549046 26دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىفلك ياسير

ر عبدهللا549049 27دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىفائزة ياسير

ر131914 ين رزكار حسير 28دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىشير

29دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىتفرين اسماعيل عبدالرحمن198012

30إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىمينا هوشيار محمد132879

31إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىبريشان لشكرى عمر371566

32إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىالهام حمو مصطقر198021

ر197844 ر محمدامير 33إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىحواء ياسير

34إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىفزين مردان عبوزيد197943

زي  هان علي حمو198089
35إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبى

ر نوزاد جادر371596 36إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىسولير

ي371587 37إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىزيان محمد حاج 

ر131790 يف محمدامير 1بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىروزان شر

2بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىغفور عبدهللا حسن370877

ر131793 يف محمدامير 3بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىامنة شر

4بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىنيداء سعيد محمد197989

ر حسن197776 5بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىجميله حسير

6بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىمينا دلخوش بابير132316

7بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىنهال عيىس محمود371107

مهناز علي حمو198091
8بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبى

ر درويش198063 9بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىزيان محمدامير

ي131645 10بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىنيشتمان خوشوي حاج 

ائيل197952 11بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىريناس انور جي 

ي370950 12بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىدلزين محمد حح 

13بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىروية محمد مصطقر131634

ر عبدهللا549084 14بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىاواز ياسير

ي عارف132035 15بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىجوريا حح 

ر197878 ر محمدامير 16بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىسامية ياسير

17بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىمنال جلو محمد131950

18بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىبةهار سيامند فرياد197967

19بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىكه سه ر كريم قرطاس371628

20بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىبيمان محمد سعيد370866

21بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىلينا دينو ميكائيل371027

ر ابراهيم شعبان197881 22بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىدلفير

وان احمد عبدهللا132004 23بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىبير

24بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىريزين اراس شيخاومر132288

25بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىسيوان جادر سيودين133389

يف ميكائيل132373 يفان شر 26بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىبير



27بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىرازان محمد طه549066

ر حكيم371406 28بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىنيهان ياسير

29بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىبرزين محمد عبدالرحمان131747

ر درويش131677 30بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىدوران محمدامير

ي197857 31بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىجورين حسكو حاج 

32بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىزينت ابراهيم مصطقر131685

33بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىهاوين نوزاد شينو131927

34بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىشيفا شاكر محمد132345

35بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىدلنيا رشيد عبداللة197906

ان تتو عدو197847 36بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىسير

37بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىشهناز خليل درويش371636

38بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىشفاء عبدالكريم مصطقر197812

ر197865 39بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىهاجر عمر محمدامير

40بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىهوزان طه حبيب371018

41بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىزيبا سعيد ناوخوش131648

42بكالوريوسبلي و بارزان11225اربيلأنبىداخواز جبار عباس131818

43دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىديمةن عباس جتو131694

44دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىدنيا صادق افندي132673

45دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىنشين اسعد بابير198076

46دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىزيان مصطقر محمد198101

47دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىسويدا بادين مصطقر197929

خان371379 ر مير 48دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىئاره زو مالامير

49دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىهوزين صالح احمد131994

50دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىسامية محمد حمو131799

ر197978 الدين معير 51دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىشوين صي 

ي132260
 
52دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىبريشان عوزير باف

ر197836 ر حمدامير 53دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىرازان حسير

ر درويش197827 54دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىنجوى محمدامير

نيهان صباح علي197940
55دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبى

ر درويش198066 56دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىسه يران محمدامير

57دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىكازين رمضان عمر131686

58دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىزهراء شكري عكيد132170

ي197924 59دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىشيدا احمد حاج 

60دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىكازين نهاد محمد198000

61دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىناهيدة محمد صالح197774

يف بدرو371475 62دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىدلما شر

ي197985 ه طاهر حاج  63دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىسمير

ي131866 ر خوشوي حاج  64دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىنرمير

65دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىنمام سليمان احمد131989

زوليا صباح علي197934
66دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبى

ر عبدهللا549042 67دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىهوزان ياسير

68دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىشهرام يوسف عبدهللا132294

ى صباح عبدالرحمن197903 69دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىكي 

70دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىريان فخري حدو371484

71دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىوارناس ازرار عبدهللا371395

72دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىشه يا شاكر سمايل197981



ر عبدهللا549039 73دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىفايدة ياسير

ر197996 74دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىروزين غزال حسير

75دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىكالويز عوزير خارمال132178

76دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىكه وين جتو رشيد549018

77دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىهيفاء محيالدين خليل371549

78دبلومبلي و بارزان11225اربيلأنبىسمية عيىس مالموس132061

79إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىهجرة صابر شعبان132966

80إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىشكيال حسن مناف131919

81إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىدلجوان ابراهيم شعبان198159

ان عبدالعزيز حكيم132861 ر 82إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىبير

83إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىدنيا كاوه احمد198249

ي371132 84إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىفريبا خوشوى حاج 

85إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىصحراء اسماعيل شعبان370945

86إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىهيفا حسن سليم132309

ي198175 87إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىسة هر حسكو حاج 

88إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىهيالن عدنان عبيد133041

89إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىعناية حسن كز371278

90إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىارين عبدهللا حمو197794

91إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىهناء عبدهللا صمد371322

92إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىزين هاشم عبدالخالق371649

93إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىزاله حسن عزو132065

94إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىهاجر مالحسن كبير132705

 رشيد محمود198049
ر
95إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىماف

ر371164 ار عزيز حمدامير ر 96إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىكلير

97إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىامينا مالحسن كبير132711

98إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىليل محمد حمو197786

99إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىهدى عزيز طه131655

100إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىشوين عبدالمطلب صالح198244

101إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىواليدا ابراهيم بابكر132010

102إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىدلناز ابراهيم مصطقر132685

103إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىلينا خوشوي حسن133020

104إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىماشيتا تتو عدو198204

105إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىمه هتاب عبدهللا حمو198141

106إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىرانيا محمود سعيد132356

107إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىهدى صنعان سعيد131641

زا ابراهيم131701 108إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىسنور مير

109إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىهيفاء عبدهللا ايوب132320

110إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىشكوفة عبدالمطلب صالح198147

111إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىزهور طيار خليل198155

و132679 ى عبدهللا شير 112إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىبشر

سه جيا زياب علي371533
113إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبى

114إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىالفا طاهر صمد133161

خان371789 115إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىنشين مالخو مير

ر197796 116إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىخاتون نزار حسير

117إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىدلزين رحمان حدو132738

118إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىيشى حسو مالمحمد132749



119إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىسيما جتو عدو198222

ي زيرو131905 120إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىشوين صي 

121إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىدنيا مسعود صالح197802

122إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىاليفه عبدهللا ايوب132830

123إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىقدرية ناظم زاهر549060

ر133154 124إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىكه ميفان نزير امير

125إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىبريفان ناظم زاهر132042

126إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىكلناز مال يزدين131625

جرا محمدسعيد الي549080
127إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبى

128إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىليال محمد مصطقر132788

129إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىسناء ابراهيم بابكر132021

130إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىسناء مال محمد133169

ر محمد حدو132361 131إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىكالير

132إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىحوريا رشيد محمود198042

133إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىرانيه هوشيار صنعان198152

134إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىزوزان عدنان عبيد133048

135إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىشهلة عزيز زادو131816

136إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىنهيه فقو عبدهللا198134

ي131908 137إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىدلخاز نزت حاج 

شهال ولي بلنك198240
138إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبى

139إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىتوبا ازور سليمان131955

140إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىكاشين نارص يوسف132653

141إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىسنوبه ر عباس جتو371611

142إعداديةبلي و بارزان11225اربيلأنبىزيان احمد عبدهللا132899

1ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكرساالر صالح احمد485967

ر عزيز485238 2ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكرنيهاد ياسير

ائيل128552 3ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكرجالل جمال جي 

4ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكربارزان صباح عزيز548806

ي سيتو125500
 
5ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكرفرهاد عبدالباف

ر485418 6ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكردلفان عمر محمدامير

ر اسعد ابراهيم379589 7ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكربوتير

ر51854 ر محمدامير 8ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكربروا حسير

9ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكرجيا سامي سليمان548819

ر125528 10ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكركوفان عمر محمدامير

11ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكراراز سيسو عبدهللا167015

12دبلوم عاليديانا_سوران 11226اربيلذكرفرمان عزيز قادر128837

13بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرغازي نجم صالح51915

14بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرخالد محمد نوح167054

ر محمد379375 ر حسير 15بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرني 

ر ابراهيم محمد379320 16بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرياسير

وان صالح حسن51700 17بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسير

وان عبدالرحمن احمد486012 18بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسير

ر52093 19بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرجميل رسول حسير

20بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمسلم عبد هللا محمد485972

ي صوفينب 127732 21بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالواحد حاج 

22بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرديدار سعيد عبدالحميد485925



23بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربهاءالدين عبدهللا محمد485127

ي51644
ر
ي عوال صوف 24بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنب 

25بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرقابل عمر محمود128027

26بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفريق فتاح تي 125670

 محمود صالح128973
 
27بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرصدف

28بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسنار عالي مال485829

29بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنزار احمد عزالدين127863

30بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارسالن فارس كريم167073

ر379370 31بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركاروان صالح حمدامير

32بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربارزان عبدهللا جلب 485312

33بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد حسو جوهر51943

34بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسلمان عبدهللا محمد128576

35بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهوراز كريم سليمان166986

36بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرزانا قادر صالح128830

ي مال166760
 
37بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراراس شوف

يف51947 38بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشمال نعمت محمدشر

39بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركرمانج وريا احمد129360

40بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفاضل مغديد خضر548914

41بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد خدر حمة51909

42بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالمناف عبدالعزيز حفضاهلل166967

ر548795 43بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرقادر اسماعيل حسير

44بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرههزار صالح حمد166714

45بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرجالل نجم الدين الياس51690

46بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعابيد صفالدين عبدهللا379558

ي خورشيد166839
 
47بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكردلدار باف

ر رسول166627 48بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسه نكه ر ياسير

49بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكررابر محمد احمد166955

ر379659 50بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركاروان اغا حسير

51بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد جندو علي379563

52بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهاوسه ر كمال مصطقر486063

53بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربرعت ذياب اودال51960

و129433 54بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرحازم جادر مير

ي126159 55بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارسالن مالاحمد حاج 

ر167070  كريم حمدامير
56بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركيالنر

زاد مصطقر حمدخان485098 57بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشير

58بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكريعقوب هيبر سعيد128492

ي127589 59بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراوميد مالاحمد حاج 

60بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرريبوار ستار عزيز52007

61بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشدار فريق يزدين166914

62بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهنكاو جمال حمد485834

63بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركارزان صادق عوال129211

64بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهزار عيىس ابراهيم166985

ي حمد عثمان485302
65بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكردشب 

ر51818 66بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنزار كريم ياسير

67بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراراز عزيز سنيار548946

68بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركيقر محمد عبدالرحمن125640



69بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهكار غفور خزيران485606

70بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركاروان عزالدين ويىسي558661

ر51785 71بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربشتيوان سعيد حمدامير

72بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهادي محمد سعيد51889

73بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرجيكر جبار حمد127704

74بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرريباز كمال عباس128151

75بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرناودشت غفورخان جميل548920

76بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد رشاد احمد485102

ي موس ابراهيم51777
77بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرقاصر

78بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكررائد صالح عبو485865

79بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرجمعة عمر حسن128586

80بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرخليل عبدهللا صالح125581

81بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراياد مقداد محمد558633

ر129036 82بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركاظم هاشم جاوشير

ر سعيد167079 83بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفرياد محمدامير

84بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركارزان عزيز قادر558662

85بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكردلكش فرمان مال51623

ي عثمان فتحاهلل128772 86بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرناج 

ش جادر جامي51773 87بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهير

88بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرساالر صادق توفيق128643

89بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرحسن محمدصالح فق 379424

90بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارام اسماعيل عثمان486093

91بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرانذار طاهر جادر485881

92بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراردوان فتحي شيخو166825

93بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركوران شاباز طه51792

94بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركوشت عبدهللا محمد51713

95بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهةزار ماهر عبدالرحمن379654

96بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارشد صادق عبدالخالق128947

ر عمر51964 97بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرئوميد حسير

98بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارس عصمت عبدال127975

99بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرزيدان سيسو عبدهللا51967

ر عمر127820 100بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهيدايت حسير

101بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالواحد مصطقر عبدالرحمان486095

102بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشوان احمد بابير485268

103بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراشق  مال احمد51971

104بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارام طيار حميد129025

105بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركمال فتاح عبدهللا167033

106بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالستار جبار عبدهللا51928

107بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرزيرك وسو وسو51641

108بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالرزاق عمر عبالرزاق128425

109بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراراز محمد عبدهللا485603

ي عبابكر379572
110بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرريبوار فق 

ر129278 111بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسنكر رحمان حسير

112بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرازاد عمر حمد379675

و سعيد166942 113بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرصالح بير

114بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرساالر عبدالقادر جلب 128544



كو محمد486043 115بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدهللا شير

116بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربريار خليل كريم51834

117بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد كمال مصطقر167068

118بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركاروان عبدهللا جلب 51963

119بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمشير احمد عمر51864

120بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربزار قياس خليل166868

121بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنزار علي مصطقر51970

122بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراري معروف ابراهيم51917

ي محمد128105 123بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسيهاد حاج 

124بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكررنجدر عبدالوهاب قادر51791

125بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربالك عبدهللا محمد167046

و سعيد51682 126بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرخالد بير

ر مال485375 127بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنيهاد حسير

128بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرالوان رزكار علي485488

129بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعزيز جواد حسن127587

130بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكررقيب صالح عبو485547

وان حاتم علي51621 131بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسير

ر379489 132بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرزانا صالح محمدامير

ر سعيد51741 133بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسه رهد محمدامير

134بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرصادق زكري علي379331

135بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكردلير شمسالدين محمد485789

136بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنجاة ستار محمد127718

137بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشان علي عبدالرحمان485245

138بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرايوب محمود احمد485502

139بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرميكائيل مغديد خالد128930

140بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرحكمت حسن عوال166733

141بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفرمان عبدالرحمن مصطقر379510

51665
ر
142بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسالم كريم وستاصوف

143بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمجيد خدر احمد485293

144بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنيهاد سيسو عبدهللا379422

145بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفاروق مولود احمد51968

146بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارام بابير رسول485701

147بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرصالح الدين مغديد خدر166716

148بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنزاد خالد محمدعلي127663

149بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمطلب لطيف شورو166811

150بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربهشدار احمد عل166968

151بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرادريس محمود عال127714

ي379501 152بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمبست زرار نب 

ي ابراهيم51918
153بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارسالن رسول فق 

154بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعدنان فاضل عادل379549

155بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسةبان قادر عثمان167139

156بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشهرام محسن عزيز379537

157دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرابراهيم علي عوال129114

و51927 158دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمهاجر عبدهللا بير

159دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرخمروين عبدي رمضان51908

160دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرجميل قادر مجيد51757



ي51750 161دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرصالح احمد نب 

162دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراسكان كودو بيبكر558630

163دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرسعيد قادر مير128186

164دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرفائق عبدي سعيد167143

165دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكركمال شكري داود558666

166دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربشار مهدي عبدالعزيز167123

167دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربرهان عزيز احمد379638

168دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرزكري فارس كريم127802

169دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنهرو احمد رشيد129178

170دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكروفاء عبدهللا علي485635

171دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرشيمت طه شيخو51755

172دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرخورشيد شاج الدين مصطقر485752

173دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمصطقر خضر مصطقر51944

ر قادر485779 174دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرايوب حسير

ي51846 175دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنجاة محمد حاج 

ر125570 176دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراسعد ابراهيم حمدامير

177دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراسماعيل خضر ابراهيم379401

178دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرقطبالدين جميل مصطقر129202

179دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدهللا احمد رسول52034

180دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكركرمانج احمد عال166996

181دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمامند عبدهللا حكيم127754

ر128918 182دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمظهر سعيد حسير

183دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرارشد اسحد رشو51956

184دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنضت علي اسماعيل379328

185دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرجبار موس عمر550508

186دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد محسن حسن127840

187دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد عالي باوكر129252

ي51748 188دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرزكي احمد نب 

ي127921 189دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرفيلي عبدالرحمن نب 

190دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكروفا سعيد محمود379596

191دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكررسول مال عبد52017

192دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربدرخان قادر رسول166931

ئيل خوسب 558664 193دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرناظم جي 

ر خليل51936 194دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكررفيق حسير

195دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرسوران حمد هيبر125516

196دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالرحمن محمود محمد485267

ش حسن صديق379546 197دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهير

198دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرلقمان محمد قادر51754

يحبر125519 199دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراراز خليل مير

ر قادر127600 200دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرقادر حمدامير

ر خضر51996 201دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهيمن حمدامير

202دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرسوران سعيد صادق166979

203دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرسليم عبدالعزيز جميل51979

ي128375 204دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنةوروز مالاحمد حاج 

205دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرقانع لطيف بكر51756

206دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنوزاد خليل كريم51738



207دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرشدار تيمور طه52012

208دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرطاريق عبدالرحمن سليمان128520

209دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكركرم عزيز قاسم548936

210دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرصنعان احمد عمر51842

211دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمروان عزيز سليمان379362

212دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرزريان حسن سعيد166678

213دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراكام وريا كمال558641

214دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرتالن بابير رسول127640

215دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكركاروان مصطقر زيندين51783

216دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرزريان موس ابراهيم379562

ر379495 217دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنوزاد زرار حسير

218دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرحتم علي صالح125804

219دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرتمر عارف محمد129218

220دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرشوان قادر عثمان127912

221دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرشفيع هيبر سعيد128728

ر عثمان51637 222دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد حمدامير

223دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربارزان صادق عوال128906

224دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرساالر يحبر خدر129097

225دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرصديق توفيق حيدر128815

226دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرئه له ند معروف ابراهيم485965

227دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرامير صادق عبدالخالق129207

228دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرشدار احمد صالح167101

229دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهوشنك صباح احمد51749

230دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكركوفان دالور سلطان463100

ر51901 231دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرجمال احمد حمدامير

وان ايوب احمد52079 232دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرسير

233دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدال عبدي رمضان128065

234دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربيوار ماهر عبدالرحمن379644

ر قادر128448 235دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرقادر حسير

ي سيدو128737
236دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرريي  دشب 

ر حمدوك166922 237دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنوزاد ياسير

238دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرصادق شكري خزيران51914

239دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرراجا نجيم مشو127983

240دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرديار طاهر جادر485871

ر خليل عزيز379337 241دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرريبير

242دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالوهاب حكيم عزيز129232

243دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرجيكر خوشوى مير379544

ر485687 244دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرجبار اسماعيل حسير

245دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهونر صباح احمد51751

يف51913 246دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرريباز طيب شر

247دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهونةر معروف احمد51654

ي129147 248دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرعلي لقمان عبدالنب 

249دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكررابةر انور عوال127870

250إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرخدر مصطقر حمد485657

251إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرشكوت احمد صالح51625

252إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرغازي دسكو محمد485736



ي126273
253إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد عبدالرزاق هيبر

ر اسماعيل167056 254إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرعمر حسير

255إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرسفر جمال حمد128933

256إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدهللا محمد عمر485921

257إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرشهنك وريا برايم166592

258إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراسماعيل محمد سعيد548908

259إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرشاخوان مغديد اسماعيل167082

260إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكردريا حميد جبار485944

261إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراوميد شمس الدين محمد485345

ر عمر167064 وان ياسير 262إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرنيجير

263إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد شيخ محمد رزاق128418

1ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكرهيمن صالح قادر166973

2ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكرسالم سعيد محمود129214

3ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدهللا طه شعبان558637

ر379497 4دبلوم عاليديانا_سوران 11226اربيلذكرفؤاد زرار حسير

5بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركارمةند شمسالدين قادر51771

6بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهكار تمر ابراهيم128512

ر جودي ظاهر167195 7بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمتير

ر485780 8بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسيبور محمدلطيف محمدامير

9بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشهنك خالد زرار485265

10بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركارجوان كوردو حسن52083

11بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكررزكار فتاح بادين125745

12بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهزار اسماعيل محمد167104

13بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرادريس ايوب عبدهللا125688

14بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركارزان خالد حسن52029

15بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرصابر حمد مال485259

16بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرايوب محمد سعيد166721

ر اسعد سليم127892 17بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرريفير

ش حامد قسيم166990 18بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهير

19بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهيمن سليم مصطقر379614

20بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرناصح نوروز ايوب51762

ر محمد125735 21بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارام حمدامير

يف128592 22بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكردلوفان كمال شر

ر127748 23بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهيوا اوميد حسير

ر خالد سعيد166818 مير 24بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشر

25بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنوزاد محمد رسول51812

26بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرصالح حميد احمد125772

27بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكروالت حميد حكيم51626

28بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراوميد خالد ابراهيم51759

ر379662 29بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهيداد فتاح حسير

30بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنهاد سعدي فتاح166980

31بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنزير نزار سليم125786

ي عبابكر379467
32بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركريكار فق 

ر حسن51874 33بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد حسير

34بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرريكوت رفعت محمد126251

35بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعباس سيسو عبدهللا379486



36بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراندام اسماعيل احمد485681

37بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد عصمت احمد485119

38بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسورداش صديق رحيم485549

39بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرريكر عبدالقادر حاجو125653

ر حيدر عثمان128466 40بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسفير

ي379605 از بكر حاج  41بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشير

42بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد جبار احمد125832

43بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهةنكاو عمر فتاح485896

44بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالغبر قادر رسول379688

ي عبابكر379472
45بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالرحمن فق 

46بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرريي  كريم رضا379475

47بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراوميد غياس مزدين126239

48بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمجاهد خليل اسماعيل485260

49بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركاوة زكري حمو128842

50بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكردلوفان عبدي شمس الدين52047

ي محمود548830
51بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمجيد قوربانر

52بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد خالد احمد125638

53بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكروليد جتو حمد379431

54بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشورش خوشهوي عبدهللا548789

ر485762 55بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدهللا جعفر حمدامير

56بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرخورشيد عزيز خورشيد548953

57بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكردرباز قسيم عبدهللا166856

58بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهاوكار عبدهللا حسن162097

59بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالسالم صالح جلب 485957

60بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرئاوارة رسول عبدهللا127825

61بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشاخوان احمد بابير167000

62بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنزار عارف محمد52051

ر128328 ش عيىس حسير 63بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهير

64بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركامران بابير خضر51622

65بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرريبوار جوهر محمد485726

ر379512 66بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكررهيل فرهاد حسير

67بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعيىس اسماعيل عثمان166666

68بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكررهير راغب عبدهللا166977

ي سعيد379682 69بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشهزاد حاج 

 علي عبدهللا485121
70بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرراسب 

71بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرروز عبدهللا يوسف485748

72بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرحيدر مصطقر محمد167051

73بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركوفان شوان كريم125538

74بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرزيروان جوهر محمد51885

75بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرزانيار محمد عبدهللا166071

76بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرزكري محمد عبدالرحمن128685

ر167057 77بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد عمر حسير

ي485492 78بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهوراز هوشيار صي 

79بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسامان زرار عمر166984

80بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكردلوان طاهر عزخان51848

ر خضر51954 81بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرزاهير محمدامير



82بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرجواد اوغزبك مصطقر379382

83بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرادريس مصطقر جمعة166882

ي486081 84بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمهيمن انور جلب 

ي485508 وان سعيد حاج  85بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسير

86بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد مسيح شكري167078

87بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفرهاد يوسف جمعة485846

88بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركاروخ زياد رسول379325

89بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربةرةفان محمد مجيد125561

90بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد مهداوى محمود126123

91بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركيوان اسماعيل حمد125596

92بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكررزكار ماهر عبدالرحمان166686

ر اسعد485099 93بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسوزدار تحسير

ر485523 94بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكريحبر عمر محمدامير

95بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرياش فاضل عادل379555

96بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفرشاة كريم حمدعلي128182

97بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركوران صباح عزيز485975

98بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمهران نايف جرجيس125845

99بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهونر قياس خليل379587

ي51809 100بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرامير مالاحمد حاج 

ر51823 101بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركمال صالح حسير

102بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكركاميار سعدي عبدهللا485852

ر379566 103بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعلي عمر حمدامير

ي129045 ر حاج  104بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكررابر حمدامير

105بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهلمت رقيب حسن548855

ر166701 106بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفرمان سعيد حسير

107بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرياش رمضان محمد52070

108بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرساالر عبدالمناف حاجو129283

109بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرناصح ولي احمد126254

يف558665 110بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشهرام بهرام محمدشر

111بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربشدار عمر سليمان379436

وان فيصل ميكائيل128563 112بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنيجير

113بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربيستون قادر جلب 485998

114بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفريق شيمال فريق125556

115بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرريزدار سعيد صمد166730

116بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمصطقر عيىس مصطقر485764

117بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد جميل قادر51753

118بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهيدى صالح قادر128499

119بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربارزان رشيد صادق126095

120بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرساالر بادين عزيز167110

121بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمظفر محمد سعيد166735

122بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشبست محمد شيخ محمد51635

123بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد عزيز سعيد126101

124بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرابراهيم محمد طه127971

125بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسنكر ابراهيم شيخه558670

ي166946 126بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرروان شوكت صي 

127بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفرمان عوال ويىسي485486



 طه جبلي51984
ر
128بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرصاف

129بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكريوسف رسول مالعبد52021

ر عباس امير52054 130بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشاهير

131بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارسالن احمد بابير166610

132بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربزدار كمال حمد125617

133بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارام اسماعيل خضر379396

134بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربهروز عيىس عزو485117

135بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرخالت خدر مجيد52056

136بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفرامرز رمضان مصطقر125619

137بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسجاد بهجت فريق129173

138بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراكام كمال حمد379379

139بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشباز هيبر سعيد128503

ر شيخة166745 140بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرسوران سفير

 ولي ميكائيل128673
ر 141بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمتير

142بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرفرهنك محمد صادق166814

ي167107
143بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد رسول فق 

144بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكردلشاد جالل جليل125552

ر عباس485427 145بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكراوميد حسير

146بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنيهاد محمد عزو379412

ي جوج166896 ر حاج  147بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكررامير

148بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكردلزين مقداد رشيد51633

149بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرشكار امام صادق51973

150بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرارام رفيق شاكر126295

151بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرريكان همزة محيالدين127685

ي عبابكر379470
152بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد فق 

153بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهاكار احمد جندو379347

خان عمر علي558672 154بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرمير

155بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكربهنام فايق خاص485794

ش علي عبابكر379366 156بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرهير

ر485857 157دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمصعب عمر حمدامير

158دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكررسول همزة محيالدين51880

159دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنزار صالح حويز125593

160دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنزار ادريس ابراهيم485980

161دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهوكر مجيد قادر51746

162دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكركوران حسن احمد485587

163دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهاوار ماهر عبدالرحمن166618

164دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرطه همزة محيالدين127683

ي ايودي125784
 
165دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد صدف

ر166698 166دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربارزان سعيد حسير

167دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرجيكر جالل مصطقر51986

168دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرارمان مصلح مجيد126144

يف عوال167031 هللا شر 169دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرخير

170دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد اسماعيل عمر166937

ر379499 171دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنيهاد زرار حسير

يف رمضان126232 172دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراردالن شر

173دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنجاة احمد محمد548891



174دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرريي  جتو محمد166706

ي166970  انور نب 
ر 175دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربلير

176دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهه فال حمد علي51661

177دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد فرهاد رسول126174

178دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمهدي خورشيد نحو167019

179دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرجواد عزةخان محو379356

ر166759 180دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد رزكار حسير

181دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربهزاد ماهر عبدالرحمن167141

182دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرابوبكر مامند ابوبكر548949

183دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد نجاة خليل129122

184دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهيدي محمد معروف128125

يف167020 185دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربرويز فاضل محمدشر

ر مصطقر485360 186دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهلكوت حسير

187دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراوميد عادل سليمان166894

188دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرسامان فرمان عزيز166635

189دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرفارس حارشيد سيفالدين125615

190دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرعمر سيدا سليمان126260

191دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدهللا جبار اسماعيل485692

ر558643 192دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدهللا قادر حمدامير

193دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهاكار محمد حسن485577

194دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرعلي حارشيد سيفالدين125554

195دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربهمن جمال محمد558657

ر عزيز485695 196دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربهنام شاهير

ر126242 197دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرفرشاد فاخر محمدامير

198دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنشهد نادر مصطقر166851

199دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرحميد حمد حسن128482

ر شيخة127742 200دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراواره سفير

201دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرالياس خالد عبدهللا127934

202دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربارزان هاشم عبدالجبار128069

203دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرميالد ويىس مصطقر125813

204دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكريوسف نورالدين يوسف558673

205دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرنجم الدين طه شعبان558683

206دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرشدار جوهر فاتح485113

ي125600 207دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرعمر فاضل حاج 

يف485108 208دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرسمير كمال شر

زاد مصطقر486000 209دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرجكرخوين شير

ر125602 210دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربهمن عمر حمدامير

211دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربروا محمد عبدالرزاق167027

212دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرفوزي احمد وسمان558636

يف سعيد379454 213دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراندام شر

214دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكررةوا رشاد احمد558660

215دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرزيرةك ظاهر عزتخان127566

216دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد هندرين سيداحمد548915

217دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرامانج شوان محمد51743

218دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكركاوان بهرام محمد485572

219دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكريادكار تي  بهرام166927



220دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربيجان خورشيد صادق128806

221دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهلمت احمد محمد128582

222دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدهللا اسعد عبدهللا52045

223دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمنصور يونس سليمان486087

ر ويىس مصطقر379678 224دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمتير

225دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكررمضان خمروين عبدي558653

226دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرشاج صديق رحيم379521

ر عزيز عبدالغفور166845 227دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرريبير

228دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرغازي فيصل ميكائيل485489

229دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربهمن بوشو سعيد379581

230دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكردانا علي مصطقر125675

ر عبدهللا نعمت126264 231دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرشاهير

232دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرفاضل حدى صادق485479

233دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرخارج محسن حيدر485709

234دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربارزان محيالدين اسماعيل485677

ي167038
ر
235دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكريوسف صالح صوف

236دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربزار فاخر جمعة51617

237دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد عبدهللا محمد128569

238دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكركوران صمد حمد379479

239دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرامير رسول شيخو548924

ي سيدو128749
240دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكربهمن دشب 

241دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرفواد جواد حسن166790

242دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرايوب شكوت احمد128636

243دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرفالح صالح عبو166696

244دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمود عبدالعزيز حمد167180

245دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرادريس موس صالح126087

246دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرساالر عزيز شيخاومر166822

247دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرريباز خليل عزيز379630

248دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكردلير محمد صادق167061

249دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرزفان جاسم مجيد51650

يف عبيد379426 250دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرهيمن شر

251دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرجراخان امجد محمود127960

252دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرفؤاد مقداد محمد485226

253دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرمسعود شيخة حمد125584

254دبلومديانا_سوران 11226اربيلذكرفرهنك مجيد كريم486016

ر جادين خورشيد51835 255إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرسفير

256إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكركريكار هزار بكر128074

ر صبحي سليم128514 257إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمتير

258إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد دلدار طاهر129461

ر487524 259إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرهنار عبدالرحمان ياسير

260إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكريوسف فتاح زرار487464

261إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالرحمن فارس ادريس52004

262إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد محمود حمد166859

ر125674 خان صديق حمدامير 263إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمير

264إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكردانر مصطقر مغديد487529

265إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد موس عبدهللا126247



266إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكربارزان اسماعيل ابراهيم379463

267إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد صبح توفيق126137

268إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكربوتان فكري حمد166806

269إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرميالد لطيف شورو487496

270إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرشوان عبدهللا احمد487245

271إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرانزار مصطقر حمو51693

272إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرسعدهللا مصلح رسول51685

و عثمان عمر485280 273إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكربيشر

ي بهاءالدين عبدهللا486035
274إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكربهشب 

275إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرسعيد مصطقر سعيد487228

276إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرفازل خوشةوي بادين51940

277إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكركبير حسن صادق125752

278إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرهةردي جواد جليل127528

279إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرخبات رجب بايزيد127943

280إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد صالح قادر166771

281إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرهوزان كاروخ احمد166797

282إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمازن رمضان محمد125821

283إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرسةهند شيمت طه127557

284إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراياد رجب بايزيد127462

285إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرابراهيم لشكر زياد127688

ر128897 ر عبدللة محمدامير 286إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمدامير

287إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالباري فتاح زرار487470

زاد عثمان167010 288إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد شير

289إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراري اسماعيل خضر379576

290إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرشيمال نوح عبدهللا126278

291إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرقسيم حامد قسيم166993

292إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرراميار هندرين سيداحمد485540

ر شيخة166749 293إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكركوران سفير

294إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراركان عزت سعيد485837

295إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرسه روه ت نزار رسول558649

296إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكروليد مصطقر عال100281

ي جالل مصطقر127549
297إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكركيقر

298إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرسامان فيضر كوردو51732

299إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراسماعيل ماهر محو127697

300إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرزانا محمد عبدالرزاق128853

و52064 301إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرابراهيم خليل بير

ي شيخو125709 302إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد نب 

303إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد عبدالغفار علي51952

304إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرئوميد جعفر جليل128004

305إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرزوان تقىالدين نجمالدين558684

306إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرانجام جميل قادر125571

307إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالعزيز نازي عبدالعزيز167210

308إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرئاكام فرمان ميكائيل379684

 سامي سليمان558655
ر 309إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمةتير

ي167121 310إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرفرشات خدر حاج 

يف51847 311إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرامانج فاروق شر



312إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرنوزدار هاشم محمد167211

يف طيب128013 313إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرفرامرز محمدشر

314إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرهه لويست قانع لطيف125696

315إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراحمد صباح خضر167231

316إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد لقمان عصمان167009

317إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرسعد صباح عبو166688

ي عبدهللا485740
318إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراالن مدنر

319إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرسيهاد مهدي ذياب52022

320إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرهاوتا جواد جليل128135

321إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرشوان نجاة جندى166906

322إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد جميل رسول487413

323إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكريوسف عميان عزيز166854

324إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرزانا عبدهللا محمد129190

325إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرادريس محمود محمد485314

ر صادق487282 326إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكروليد كاكةامير

327إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد عبدهللا احمد167191

328إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرخالص خالد طيب125763

329إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد سليمان عمر485284

330إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرجواد رجب بازيد52092

331إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدهللا طالب اغا126183

ر548867 332إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرسميع عباس ياسير

333إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرريباز برايم احمد126195

ي485862 334إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرمحمد خالد نب 

335إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرشوان رشيد صادق125836

ر شهاب عبدهللا125860 336إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرئارمير

ر379658 ر غازي حسير 337إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرحسير

ي485096 338إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكراحسان خواجة نب 

ر سيدا166768 339إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرئازا حسير

340بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرعبدالعزيز خضر حسن51935

341بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرنافع عزت احمد51758

342بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلذكرخالص مالك كاظم485317

ر قادر487418 343إعداديةديانا_سوران 11226اربيلذكرفاخر حمدامير

1ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلأنبىامينه ايوب سليمان548880

2ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلأنبىكوفند جوتيار محمد486067

 علي عزيز51827
ر 3ماجستيرديانا_سوران 11226اربيلأنبىنرمير

4دبلوم عاليديانا_سوران 11226اربيلأنبىخاليده عيىس مصطقر166974

ر حمد167075 5دبلوم عاليديانا_سوران 11226اربيلأنبىريناس امير

ر عوال طه125667 6بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشهير

شهال ولي درويش167228
7بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ي166788 اواز عمر نب 
8بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

9بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىالفاء طه شعبان558685

ي548840 10بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكلثوم رسول حاج 

11بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبروين نوري سليم166941

ماج يوسف51747 12بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىثريا مير

13بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىاوين فتاح شمزين379344

14بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسوزان رسول محمد129092



15بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيبا عبدالقادر جلب 128538

يوان خليل كريم51840 16بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبير

17بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنفيا محمود بازيد51735

خان52075 18بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىميان حسن مير

19بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىارزو محمد عبدهللا379676

20بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيان محمد عبدهللا128145

21بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىارزو عزيز سنيار548947

22بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيان عزيز مصطقر51890

23بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنمام كمال مصطقر167074

24بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىتورى سلطان حيدر485110

25بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيال نوري سعيد129154

26بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسوزان خوشوى سليم182064

27بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمديحة عبدالقادر جلب 128529

28بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىجوان ستار حمد167135

29بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىليال اسعد احمد51921

30بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنشين منصور عواد128659

اواز فاخر علي167102
31بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ي طاهر485092 32بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيان حاج 

ر379507 33بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسنوبر زرار حسير

34بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزاله عمر رشيد51775

ه محمد قادر127880 35بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنظير

36بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىحليمة عمر عبالرزاق166995

37بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيبا حبيب ذكرى51646

38بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىخديجة عبدهللا محمد485535

ي مال51628 شادية كانب 
39بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

40بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسانا عزيز عبدالغفور485963

41بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشوة اومر احمد128704

42بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكلثوم بهجت حيدر379649

43بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىاسيا طه شعبان558647

الهام ولي احمد51868
44بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ه قادر صالح128040 45بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنظير

46بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبرشنك صباح احمد485771

47بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىريزان عبدهللا جلب 51838

48بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىرازان مراد رشكة379669

49بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمريمه مهدي جرجيس166864

50بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبه ريزاد حسن سعيد167130

51بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفمان عصمت فرحو485089

52بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبزانك وريا احمد379492

53بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكزال حسن ابراهيم51795

وان حارس شيخة485892 54بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبير

ر ايوب تاشدين128967 مير 55بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

56بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزانست زرار حمد485511

57بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىرونق سليم قادر485977

ر درويش127649 58بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىاوات حسير

ي379462 هدية خالد نب 
59بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ة مقداد محمد379385 60بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسمير



61بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبنار خضر احمد167137

كه زال احمد علي51849
62بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ي166603  نب 
ر و حسير 63بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهير

ر127949 64بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمهوا هاشم جاوشير

65بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمارية مصلح مجيد129267

ان قسيم عبدهللا485754 66بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسير

67بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسويا صبحي سليم129138

68بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىالهام اسماعيل سنيار486090

ي127738
وان غفور فق  69بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبير

70بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكردون بابير خضر51987

ر51789 71بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيبا طه شاهير

ر166631 72بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيام عمر حسير

73بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنشميل رشيد احمد51895

ر حاج 376956 74بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىرازاوه قادرشير

يف166672 ي عبدالقادر محمدشر
75دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسب 

76دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزينب شيخ مالرسول128441

و مجيد485905 ر بير مير 77دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

ي ايودي127806
 
78دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىدلي  صدف

79دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسعدية محمد مجيد166605

80دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيان عمر محمود548896

81دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكزال صالح قادر486020

82دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشكرستان محمد عوال51932

ر52042 83دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىناهدة سعيد حسير

84دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمة مصطقر عبدهللا128385

85دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيمان صديق رسول548904

شهال علي رسول51745
86دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

87دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزهراء عبدالرحمن ويىسي166650

ية رضا كريم485266 88دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىخير

بةروانه عالي مال485973
89دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ر486078 ر حمدامير 90دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزان حسير

91دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيار برايم عبدهللا128555

92دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىجوان عثمان حمةصالح128690

93دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىئةزين معتصم ياديكار166832

ر486085 ر حمدامير 94دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشوان حسير

95دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىقدرت نادر حبيب166917

ا انور بكر558681 ر 96دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهير

97دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبفرين لطيف شورو166643

ر قادر485776 98دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيدا حسير

99دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىرازية صالح ابراهيم463087

100دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىرعنا مصطقر حسن166794

101دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنشيدة سفري حسن128997

102دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنشين عبدهللا حمة51861

103دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفريبا جميل سليم128711

104دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشةوبو خليل ابراهيم129258

105دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىخوناو اسعد ابراهيم51853

ي51698 106دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزينب ابراهيم حاج 



107دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهوزيران نجيم مشو51695

108دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيكرد امجد محمود127963

ي51851 109دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزياو ساالر صي 

110دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيان ادريس مالل166837

111دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىوهيدة حسن يزدين51798

112دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىايران جعفر جليل127910

113دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىخالت عارف محمد128082

114دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىئه زين ماهر عبدالرحمان166669

ي حسن558632
 
ر باف 115دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىدلفير

116دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىاهنك عمر عبالرزاق128429

117دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيان رزاق شمزين51807

ي محمد166615 118دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيالن حاج 

119دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيون غالب عبدالعزيز485249

120دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىريزان سام سليمان128911

ي خالند52088  وهب 
ر 121دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىافير

ي مال379536
 
122دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبناز شوف

123دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكوردستان صنعان احمد167132

124دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىريزان زياد رسول379657

125دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىاسماء عمر محمد166982

126دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىاردوان رمضان عبدهللا167097

ي125523 خندة بشير نب 
127دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ي ابراهيم51871
128دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيان قرنر

129دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمه محمد سمايل485252

130دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهةوار اميد عثمان128979

131دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىئاالن شفيق جبار127759

132دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنيشتمان قادر حسن379519

133دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىجوان خليل اسماعيل485624

134دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبفرين ابوبكر طه485484

يف عبيد167099 135دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزاهدة شر

136دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنجوا رشيد احمد51891

يف رحمن167091 137دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسازان حمدشر

138دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبزين فهيم سليم128158

139دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسنور احمد قادر51969

ر محمود548928 140دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهازة حمدامير

روخسار علي حمد485289
141دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

خان129411 142دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزكيا كوردو مير

143دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىقانعة عبدي محو51999

144دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشهريا محمد درويش166983

145دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفوزيه دسكو محمد485775

ي166783 صبيحة عمر نب 
146دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

 علي سعيد379348
ر 147دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىافير

148دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىاوات صالح جلب 167014

149دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيمان عباس سليمان51843

150دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىاسودة قادر احمد125683

151دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسناء قادر احمد125692

152دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنيشتمان ناج  مراد51860



153دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسانا عبدهللا خورشيد51924

154دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشنو ابراهيم شيخة166326

155دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيبار خوشهوي مصطقر487437

156دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيالن مولود عبدهللا128478

157دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىجريكه باشا عوال548833

158دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيام يونس محمد166958

ر معروف احمد167036 159دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكولجير

ر اسعد ابراهيم51627 مير 160دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

161دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسنور قادر حسن379525

ر احمد داود127627 162إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىنرمير

ر حسن125759 163إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىنشين حسير

164إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكاميال اسماعيل سنيار487196

165إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىريزان كمال عباس52032

166إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىنشين احمد صادق379571

ان احمد125756 167إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىبةهار مير

168إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىدلخواز جعفر جليل125588

169إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيمان قسيم عبدهللا485915

ين صباح ملحم129287 170إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

171إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىويدا هاشم يحبر166596

172إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىخاتون عمر محمود485242

173إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىبورزان مال احمد379418

ان جادر طه548941 174إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسير

1بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكازين مظفر عبدالعزيز127811

2بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسناء شباز فارس128923

ي عمر127845 3بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهاللة حاج 

ر قادر اسماعيل485500 4بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنخشير

ر هادي سليمان52081 5بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكالير

6بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفلك فائق خاص485792

7بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىارزو جالل جمال127653

8بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىريزين حميد عبدالرحمن485982

9بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىئةزين طاهر جادر487366

ي127692 10بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدلخواز جودل حاج 

11بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشادان نادر مصطقر166847

12بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىخوزكة خدر مجيد51719

ر مصطقر485364 13بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنيسان حسير

14بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدنيا رفيق عبدهللا51905

ر مهدي جرجيس128001 15بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىئاخير

16بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىئشين محيالدين صالح167049

17بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىرويدا انور خدر125662

18بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىئايرين رشيد سليم51989

19بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىايمان ازاد صديق166777

20بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنافعة عارف محمد128942

21بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىالجان خالد احمد126115

22بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيكرد بابير خضر51648

23بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكنير صالح عبدهللا485595

ة توفيق خالد51821 24بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىامير



25بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىاسية ابراهيم محمد379612

26بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىويدا مسيح شكري379449

ر جادر عادل126139 27بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىافير

ا زيرو احمد128352 28بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىعفير

ي زيان رسول عبدهللا485643 ن 
29بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

يت548825 ر 30بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيتون مزدين عي 

31بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزين خواجه كوردو129301

ر صباح احمد485525 32بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروشير

33بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىريزين عزةخان محو379351

34بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىاسماء طه شعبان558676

35بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسمية خدر مجيد51873

ر125542 36بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىاال عبدهللا حسير

ر طه485850 37بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكلثوم ياسير

شهلة سامي محمد52087
38بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

39بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكش خاناودل محي51903

40بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىازهار مرزا عادل485106

وفاء علي برايم166936
41بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

42بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىايمان عبدالكريم حسن379485

43بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكميلة طه بابير485625

44بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكازين شدار قرطاس167005

45بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىخالت فتحاهلل مرادخان125606

46بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىجنار رشيد صادق126092

بةهرة ابراهيم علي51877
47بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

48بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىايمان خالد حمد128392

49بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمينا عبدالقادر جلب 128380

ر عيىس علي167111 50بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكافير

51بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمة جعفر ابراهيم52049

52بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنيكار ستار محمد51725

سوزان علي عيىس126155
53بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

شهريوان علي عبدهللا485650
54بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

55بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىورين عماد عثمان128809

ر عبدالكريم حسن379577 56بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيفير

57بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمريم عزةخان محو379353

58بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىخالت بهرم ايودى129447

و جتو حمد379428 59بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهير

60بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسهام فيصل ميكائيل51814

61بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزان خالد خضر166212

ر167002 62بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيمان عبدهللا حسير

63بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىخوله محمد عبدهللا379390

64بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنةهيا عارف محمدصالح125536

65بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيالن جمال حويز166723

66بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسيي  خالد محمد125487

67بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىرازاوه مجيد خاليد379673

68بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروناهي فكري رشيد167039

69بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىاشاء جوهر نجمالدين166987

70بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمهناز عثمان محمد558656



71بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىايمان اسماعيل محمد485947

72بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزين نعمان صالح485262

ر558644 73بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىريزين عبدالواحد حسير

ر379417 74بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكوجر عوال احمدامير

ر سعيد126235 75بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفيان محمدامير

76بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدلسوز خورشيد عبدالرزاق51831

ر125720 77بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشاجوان محمد حسير

78بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىاريفان حيدر اسعد166780

79بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزين صباح مصطقر125515

كاريز علي عبدهللا129242
80بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

81بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفريدة طه احمد485566

82بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنهلة محسن عزيز485669

83بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىارزو رجب رشو485654

ي379603 84بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسلوي بكر حاج 

85بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشوشان احمد خضر166725

ر طاهر جادر487350 مير 86بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

87بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنداء نجاة محمد485876

88بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيالف فاخر جمعة51631

89بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبناز نعمت سيدا129051

90بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكويستان احمد صالح167001

91بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشادية فارس ميكائيل126167

 علي عزيز51829
ر مير 92بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

 بابير129225
93بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبريز مصطقر

ايمان علي محمد167065
94بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ي مال52014 وهبية كانب 
95بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

96بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكازين محمود عمر126090

ي جوج166898 97بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىارزو حاج 

يف قادر51959 98بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشاديمان شر

99بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىوداد شاكر صالح127572

كوردستان علي مال127699
100بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ي رمضان51887 101بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمة صي 

ر فتاح جعفر486041 102بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيلير

ر انور اسحد129185 مير 103بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

104بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكلثوم ادريس ابراهيم485950

105بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىاشنا عبدهللا عمر128166

106بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنجالء رشيد احمد128847

ر379668 107بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشاناز اغا حسير

108بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدوريا مصطقر عبدهللا558658

109بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسوزان سليم مراد125716

ر طيار حميد167006 110بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنالير

ي عمر127854 111بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيكرد حاج 

112بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيدا زبير سعيد485768

113بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىجان فيالر عبدالعزيز486058

114بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكالويز حارس شيخة487444

115بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشود حميد مجيد485810

ين محمد مصطقر126147 116بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشير



117بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىجميله حتم جمعة51991

118بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنوسيبة حمد مصطقر485476

119بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىتافان فاضل محمد127595

120بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكنار بايز رسول485970

ة ادريس فتاح485272 121بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنظير

ر51884 122بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسيبان عبدالرحمان حمدامير

دلخواز علي عبدهللا166755
123بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

124بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكازين برايم محمد128323

125بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدلخواز مصطقر مغديد485379

ة رشيد ابراهيم379359 126بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمنير

127بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيتون موس صالح126006

ر485583 128بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكشاو قادر احمدامير

129بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىامينة رزكار احمد486007

130بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدلبند كمال جميل128339

ريزين علي عيىس125767
131بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

يوان جادر جامي167088 بير
132بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

يف128755 133بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيال شكاك شر

بةيمان محمدعلي رشيد126126
134بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ر مجيد كريم51659 مير 135بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

136بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىجنار فتح هللا مرادخان485706

137بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهالت بهرم ايودى129005

138بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدرون ماهر طاهر127657

139بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكوليستان هاشم يحبر167126

140بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىليدا كمال حمد166667

141بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكلثوم جميل قادر51752

142بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىخانزاد ابوبكر طه485860

143بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدونيا صالح حسن485995

يف رحمان558678 144بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنغم حمدشر

145بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيال محمود عمر126091

146بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىناجية محمود طاهر167063

147بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبنفش مهدي محو379625

148بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيوار امجد محمود129384

ر اسعد ابراهيم125576 149بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنازنير

ي129134 شيماء لقمان عبدالنب 
150بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ر نورالدين عبدالقادر127544 151بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىئاتير

152بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنيشتمان احمد حسن52069

153بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهاوزين مصطقر محمد167050

154بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشةيدة صالح عبدهللا167116

155بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىامينة جبار محمود127916

156بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشوشان مهاجر قادر108747

ي485495 157بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىاشاء لقمان عبدالنب 

158بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىناجية مغديد خدر485901

159بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسمية سليم مصطقر51657

ر166891 160بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىايهان تةتةر ياسير

161بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىويمن عزيز محو558639

ر فاهر طاهر485859 162بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىافير



زيان علي عبدهللا51942
163بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

164بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكزنك عبدالرحمان محمد166871

165بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمزده صالح عبدهللا166244

ر عبدالطيف عبدهللا485472 166بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدلفير

ر عبدهللا اسعد485884 مير 167بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

168بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكوردستان فيصل ميكائيل51886

169بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىيشى نزار سليم125791

زاكاو محمد علي125776
170بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

171بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىريناس كاظم جعفر485848

172بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبناز قادر جلب 485958

ازير سيفالدين علي51946
173بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ر125625 174بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيتون هاشم جاوشير

175بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبزوين عزيز وسو52026

176بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىرابعة محمد سعيد166738

177بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىجيمن ابراهيم سعيد51948

178بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىازين شوكت طه51639

179بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنوزدار عباس مصطقر51941

180بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمة محمود بازيد51975

181بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسازان احمد قادر167004

182بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىويدا عبدي محو129197

ر حسن عبدهللا129236 183بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنةرمير

ريان ستار علي126134
184بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ر مصطقر52010 يفان محمدامير 185بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبير

186بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىرازاو غازي قادر128823

ر373798 ي حمدامير 187بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىميديا حاج 

ر حيدر اسعد166778 188بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشة هير

189بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسميه رشيد تمر126098

190بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىغزال طه شعبان558687

ر166925 ر حمدامير كز حسير 191بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنير

192بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبروين جالل جليل51708

193بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيال هاشم صادق129001

194بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسلىم هيبر سعيد52073

195بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزينب سوار محمد166756

196بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىايمان جبار حمد128406

197بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفرمسيك صالح عبدهللا485590

198بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدونيا دلدار طاهر128791

199بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمة شباز فارس126267

200بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمعصومة محمد تمر128435

ر486100 201بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىتانيا سمير محمدامير

ى وحيد ماليحبر166741 202بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكي 

203بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىخهبات مهدي جرجيس166862

خان يوسف125608 204بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىذكري مير

ى مهداوى محمود126125 205بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبشر

206بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشهال رحيم كريم379459

ر485415 ر صالح حسير 207بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىئةفير

بيستان رزكار علي127834
208بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى



209بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزان قسيم عبدهللا51765

210بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهوزين نوري سعيد51998

211بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمنطقة صالح حسن485990

212بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىجرا لطيف اسماعيل125679

213بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىداهات عزيز عبدالغفور485955

214بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىالهام فيصل ميكائيل51816

215بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمريم عباس مصطقر51938

يف عبدهللا548846 216بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبرشنك شر

217بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىازين مغديد خدر485899

218بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسابات جمعة مصطقر167042

شادية ولي ميكائيل125649
219بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

220بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىريزين انور حسن128474

221بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدريا فيالر عبدالعزيز486048

ر128785 222بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىامل رسول حمدامير

ان طه رسول129110 ر 223بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىلير

224بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزريفة زرار محمود379591

225بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروناك احمد محمد485144

ر محمد51770 226بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشفاء محمدامير

ة صنعان جاسم51779 227بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىاخير

228بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسوزان سيودين محمد167028

229بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىخوسر حيدر رسول51722

230بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىجرا جمال محمد548931

231بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنيكا محمد حسن128094

ي128902 232بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمعصوما كوليك حاج 

ر اسعد محمود485326 233بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشهير

ر رقيب حسن548851 234بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشةهير

235بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفيان عبديش يوسف51923

236بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزكار شمسالدين قادر51825

237بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمارينا رسول مال52059

ر166885 238بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىكيفية سعيد حسير

ي166773 ان الوكو نب  سير
239بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

240بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيالن خالد رسول463089

241بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزين صابر خضر485457

ئاخرةت طه جبلي51977
242بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ر128818 243بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزهوة هاشم جاوشير

244بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنشين جالل جليل51706

بةريز علي عبدهللا129247
245بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

246بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسونياز جمال عوال125526

ئاويزة سيفالدين علي125806
247بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

248بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدولت ادريس مشو51907

249بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىئارةش سيفالدين علي51945

خان يونس379538 250بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمليحة امير

و سعيد52062 251بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىزبيدا بير

252بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزان قياس خليل485988

253بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروخسار شمسالدين قادر126180

254بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىخيال كمال احمد125796



255بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىدليمان وسو وسو485663

256بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيقر عباس مصطقر51926

257بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزان حسن عبدهللا166998

258بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىئارةزو جميل تمر127938

259بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزين محمود عمر51858

260بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفائزة برهان عمر127744

261بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهوزان زياد رسول485354

262بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبنار عبداالرحمن ابرهيم485788

263بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسوزان طاهر عبدهللا485125

ر موس عبدهللا128714 مير 264بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

خان يوسف51916 265بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبسنا مير

266بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىحربية انور مظفر548951

شوين ولي ميكائيل128665
267بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبى

268بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىنبيله عثمان فتحاهلل485893

ر خمروين عبدى125491 269بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسولير

270بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيفا فاضل عادل379552

خان سعيد126198 271بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىمينا مير

ر كمال رسول125543 272بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىافير

273بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسانيا فاخر جمعة51615

ر محمد سليم379619 274بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىديجير

275بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىهالت رسول اسعد167199

276بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىبفرين ايوب عبدهللا125687

277بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىفائزة جالل جليل125665

يف رحمان558675 278بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسوالف حمدشر

279بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىديرين ماهر طاهر125613

280بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىباران رزاق شمزين51804

ر اسماعيل صديق379343 281بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىسولير

282دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنوزين هاشم محمد125743

283دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىخان مصطقر حسن485676

284دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكةزال محمد عال379690

285دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشاجان احمد مامند379434

286دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشوة قادر حسن485746

287دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىدولت رئيس رشيد558646

288دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيالن وريا برايم166965

شيواو محمد علي127993
289دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

احمد166953 290دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىاشب  عبدالخالق مير

291دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشنو حامد قسيم485477

292دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىرومينا محمود اسعد167025

ر51787 293دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىمينا طه شاهير

يف166989 294دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشهال رمضان محمدشر

295دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىدنيا كمال شكري379621

ر167090 296دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبري محسن ياسير

297دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىوفيدا سليمخان عادو51844

ي عبدالرزاق عبدهللا485731
ر
298دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىماوف

ي379608
299دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمة كمال خوسب 

300دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىدلزين عثمان مال128957



301دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهدى جميل حسن52040

302دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىديدار هونةر محمد126103

303دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىجنار جهانكير عثمان485906

304دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسيي  عبدهللا خورشيد51911

ر مصطقر52009 305دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزان محمدامير

306دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزين ظاهر حسن485331

307دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنشين حسن صادق128037

ر485276 308دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهالت سمير محمدامير

يحبر128399 309دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنوروز جادر مير

310دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىدلخوش خورشيد عبدالرزاق166875

311دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزوزان مرادخان بشو167113

312دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىناوزنك طه محمود166711

ر لطيف شورو166810 313دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىافير

314دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىطايفه شوكت محو379584

315دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسيبةل نازيف يوسف51931

316دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزوليخا مصطقر سعيد485339

317دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزيتا جعفر خواجة485561

318دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىمينا اسعد احمد51761

319دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىماردين اسماعيل قادر485570

320دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشهناز مصطقر جوج128888

وان عبدالرحمن129058 ر سير 321دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشفير

322دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسمية اسعد يوسف125727

323دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسوما اسماعيل محمد485910

ي عمر486074 324دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكردون حاج 

325دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمة محمود اسعد485112

326دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىمريم اسعد احمد51763

ي رمضان129107 327دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىحليمة صي 

328دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكولستان مهدي محمد486003

329دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمة زرار صديق128412

ر انور مظفر548874 330دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهمير

شنو محمد علي127772
331دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

332دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىئالة خالد احمد126107

333دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىخاريجة فتح هللا مرادخان379532

334دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكوثر يوسف عبدالمناف167127

و125824 ين محمود مير 335دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشير

336دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكنير عزيز خورشيد125545

337دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىريزين كمال عباس51717

338دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىجنار رشيد كاكمند125507

339دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشةونم محمد عباس51878

340دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىروية جادر محمد166775

341دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفيدا عزيز حميد52058

342دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىداريمان ازاد حمد167060

نيشان عبدالحكيم تيلي51929
343دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

344دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفضيلة شكري حسن167086

345دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيخال محمود محمود379598

346دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشونم وشيار جليل127539



347دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبخشان نجيم مشكو127982

348دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىقانعة عمر ابراهيم166834

ى صديق محمد197955 349دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبشر

350دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسمية عارف حمد485254

351دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىجارةنوس محمد خورشيد165865

352دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىئةزين عبدالرحمن عمر548810

353دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىريزان سيودين محمد379477

354دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىايران حيدر عثمان485724

355دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسوالف لقمان حكيم166969

356دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشلير خالد رسول125628

357دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشهران محمد برايم485565

358دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفرميسك محمد احمد379323

359دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنارين محمد قادر167047

360دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيبا بازيد محمد51619

361دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىخاتون ايوب طاهر485228

ة زكري داود485221 362دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسمير

ر548813 ر زكرى حمدامير 363دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيلير

ي عمر51904 364دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيخال حاج 

365دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىمهناز خالد كيسو51867

366دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكانياو صالح عبدهللا485581

367دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىازين فهىمي فرحو485533

ي عبابكر379468
368دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكوردستان فق 

369دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىاشاء عبدالقادر حاجو51993

370دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنشين ايوب طاهر485217

ر فايزهللا عبدهللا485528 371دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىئةفير

سومية ولي احمد51866
372دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

373دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسحراء رسول مال52018

ر51687  حسير
374دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىايمان مصطقر

375دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيان كريم عبدهللا166904

يف128062 376دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشنو نعمت محمدشر

377دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىاين شعبان خليل52066

ر167044 378دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنمام عمر حسير

379دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىرويا محمود اسعد167023

ر عوال379403 380دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفينوس حمدامير

381دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىجنار خليل قادر128988

ان محمد جرجيس51898 382دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىجير

383دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبناز مصطقر مغديد485412

384دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىئاالن صالحالدين احمد485372

385دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيله عثمان فتحاهلل485886

386دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشوين خالد محمد52037

387دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىماردين صابر خضر485451

ي شوكت طه379579
388دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيقر

389دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىرازان هاشم سلمان51624

زاغا محمد51951 390دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىمعصومة مير

391دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشكيله نزار محمد379529

392دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيتون خاناودل محي166719



ر485082 393دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىريناس فرست حسير

394دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىاسياخان جبار حمد51667

395دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىمينا محمد محمد51768

396دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسنور زرار محمود548939

ر عزيز485297 397دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىمعصومه حسير

398دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىمزدة جبار حمد548860

399دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسيبان رسول حمد128698

400دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسناريا جمال عوال129031

401دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيان حميد بكر125748

شاديه عبدالكريم علي128365
402دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ر485530 403دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيماء محمد حمدامير

ر485787 404دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيام محمدلطيف محمدامير

ر558663 405دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىمزدة محمد حمدامير

406دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيلة احمد حسن129144

407دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىرويا درويش حسن51655

ي128371
408دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىدرخشان غفور فق 

409دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزان عزيز صديق51710

ر485505 410دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنوواو عمر محمدامير

411دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيبا عزيز سيار558635

412دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكوردستان قادر كريم485617

413دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىالهام جبار حمد485609

414دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمه ارسالن صالح485898

ر صادق127581 415دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىرازية كاكةامير

416دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىئارةزو محمد شيخحسن129128

ر485599 417دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيواو حسن احمد امير

ي167119 دهوكي خدر حاج 
418دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

419دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىحبيبة انور مظفر485101

420دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيالن عمر حسن166674

ي167041 421دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيقر فتح حاج 

422دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىمريم سيفالدين شهوان51652

423دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكوردستان عبدالرحمان سوار51703

424دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىاشنا طيار حميد167008

425دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسنار نجم الدين مصطقر485473

426دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىروزان خدر مصطقر485574

427دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيقر واحد خالد129978

ي485853
ر
ي عبدهللا صوف

428دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىاشب 

429دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشهناز محمد لشكري126275

430دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىتةنهاء غالب سعيد485760

حليمة علي سعيد166751
431دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

432دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكعبت نهرو شيخو52002

ر126118 433دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىجواهير اسماعيل حمدامير

434دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشهريفان رشيد بابير166709

كاوة نجيم عبدهللا125482 435دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

436دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنىه قادر اسماعيل548940

437دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىخةنده محمد عبدهللا126271

438دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىكواللة صابر احمد51881



439دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىتهران احمد سليم485336

و حامد قسيم166994 440دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهير

441دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىسابات خليل قادر125548

ي جوج166900 442دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىرمزية حاج 

كشاو ابراهيم علي51876
443دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

444دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىرازان رسو خدر125635

445دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىنىه محمود عزو132072

446دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىخالت صنعان رمضان125530

447دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىامنة مغديد خدر485490

448دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيتون توفيق احمد127757

449دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىماردين صابر حسن166911

450دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىميديا انور خدر125656

451دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىروناك رجب رشو485621

ر126132 452دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيال عيىس حسير

453دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىميديا جزم حيدر125691

ر128648 فاطمة علي حسير
454دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ي حسن548799
 
455دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشوين باف

زالة محمد علي125781
456دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبى

457إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىبيمان احمد فريق51879

بت سالم رمضان487395 458إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشر

وان صالح487248 459إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسيفان سير

460إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيماء فيصل زرار485172

461إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسهر احسان محمود487259

462إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكنير قطبالدين جميل134629

463إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىمروة خليل قادر128984

مينا ولي ميكائيل127994
464إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ر مصطقر487537 465إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكولنام محمدامير

466إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىيمن مراد رشكة379671

467إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىايمان جودي ظاهر166976

468إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسيبل مشير عارف125738

469إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسلوى ثورى فاخر167177

يف51663 470إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىئايت سعدي شر

ر رسول166949 471إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيماء ياسير

فاطمة محمد عالي379641
472إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبى

473إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىجيالن عادل حسن125564

474إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىهدية جميل حسن487253

475إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكرين خالد مصطقر379627

476إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىروز محمود احمد485273

477إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيلة ستار عزيز167234

كلثوم علي عبدالرحمن166889
478إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ي سعيد51810
479إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسلوى هيبر

480إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىخالت زرار صديق167188

ر487428 481إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىجنار عبدالرحيم ياسير

482إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىمينا رمضان مصطقر485612

483إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسيما مهدي اسماعيل128722

ر485519 484إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىبفراو عمر محمدامير



485إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىري  هام محمود عزو131718

486إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىنادية جعفر خواجة485554

وان جميل محمود127900 487إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىبير

488إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىزينا توفيق مال167173

489إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىاخالص مصطقر جمعة166880

490إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشاران عبدالرحمن ابراهيم548824

491إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسلىمي مصطقر حسن167117

492إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىفريشتة خورشيد شاجالدين487507

493إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسمية رمضان مصطقر125495

494إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىمهناز نعمت سيدا51781

495إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىجيهان جرجيس محمد379624

496إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىليدا مسيح شكري167175

ين ايوب طاهر485237 497إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشير

498إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشهريوان طاهر عزتخان126224

بروين علي سعيد379633
499إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبى

500إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىفايزه سليمان احمد379631

ر اسعد487235 501إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىروناهي تحسير

و51899 502إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشيماء محمود مير

503إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمة فرج احمد548837

ي اسماعيل486070
 
504إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىميهن صدف

505إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسانيا كمال شكري379655

506إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكال نجمالدين شمسالدين485785

ر عزيز487410 507إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىرويا شاهير

508إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىروناك عبدهللا محمد129119

509إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىروباء كمال مصطقر487220

510إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىمريم بادين عزيز167244

سحر حكيم عالي167184
511إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبى

512إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىعائشة سيامند برايم487429

513إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىزليخا نعمت سيدا166803

514إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىجيلةر نجاة سعيد487353

ر379642 515إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىباران صالح محمدامير

ر عماد عثمان379648 516إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىافير

517إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكزال حميد رشيد558680

518إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيما خمبار مصطقر485352

519إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىاخالص صبحي توفيق125732

520إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكولزين شدار قرطاس487403

ر سيدا166764 521إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىئاال حسير

522إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىنيان طارق سمايل167248

ي167204 ر حاج  523إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشور حمدامير

524إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكوثر طالب اغا128346

525إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىايمان قادر محمدشكري486037

526إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىميديا صديق محمد126106

ي فريق127956
 
527إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكازين باف

528إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىميديا خواجه كورد129296

صحراء فاخر علي487256
529إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبى

ائيل487545 530إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىفوزية كمال جي 



531إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىهوليا نازى عبدالعزيز379616

و فارس سلطان109193 532إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىهير

533إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىبري هادي سليمان52082

534إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشوة نجاة جندى167133

535إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىمريم مسيح شكري379438

ر379568 536إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكازيوة محمد حمدامير

ر548916  محمدامير
537إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىريفان مصطقر

538إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىفاطمةخان قادر اسماعيل486008

ر اسماعيل صديق379613 539إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيلير

540إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشلير قطبالدين جميل125532

541إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىتريفة سالم عبدالقادر485545

542إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىخانزاد ايوب طاهر485233

543إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىزهراء عزيز محمد125724

544إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىساكنة انور مظفر548887

545إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىهالت سالم عبدالجبار128009

546إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىنهلة عبدي محو128057

ر فاخر سليم127885 547إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسولير

548إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىسابات محمود رسول125566

زاد شكري548944 ر شير 549إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىهيلير

550إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىليل تيمز صالح129040

ي167200 شيالن الوكو نب 
551إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبى

552إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىهدى عبدهللا محمد166997

553إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىازين اسعد سليم125510

ر عبدهللا نورالدين379377 554إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكرستير

ر167058 555إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىخرامان عمر حسير

556إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىاوزنك طه محمود558652

557إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىبارين محمد قادر166331

558إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىنعيمة تمر ابراهيم126229

559إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىتاالن جميل محمود127906

يف عبيد167183 560إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىبرزين شر

561إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىمهتاب رشيد ابراهيم379637

ر128488 ر عبدهللا محمدامير 562إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشهير

563إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىزيمان مقداد رشيد128358

ر548803 564بكالوريوسديانا_سوران 11226اربيلأنبىموزدة عبدالواحد حسير

565دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىزينب عمر ابراهيم166829

ي رمضان129101 ة صي  566دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىمنير

567دبلومديانا_سوران 11226اربيلأنبىشلير عبدالرحمن سليمان167083

ر جتو بابير463156 568إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىكالفير

569إعداديةديانا_سوران 11226اربيلأنبىشكرية عمر احمد485470

كسور11227اربيلذكرنيهاد محمد شيخة367578 1ماجستيرمير

كسور11227اربيلذكرهونر دسكو ابراهيم109233 2دبلوم عاليمير

كسور11227اربيلذكرياد محمد عمر109552 3دبلوم عاليمير

كسور11227اربيلذكراحمد محمدخالد محمدظاهر109471 4بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرثابت حاج  عزيز109437 5بكالوريوسمير

ر ابراهيم109522 وان حسير كسور11227اربيلذكرسير 6بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرثوري عزيز حمو109517 7بكالوريوسمير



كسور11227اربيلذكرامير عمر عيىس109525 8بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكربريشان صالح خضر109532 9بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكردلشاد قرطاس احمد109665 10بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكررؤوف خليل عزيز109695 11بكالوريوسمير

ر حسن221337 كسور11227اربيلذكرارسالن حسير 12بكالوريوسمير

يف حمد109440 كسور11227اربيلذكرسنكر شر 13بكالوريوسمير

وان عزيز حمو109540 كسور11227اربيلذكرسير 14بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرنياز سليم شيخو109391 15بكالوريوسمير

ش رشيد سليم366450 كسور11227اربيلذكرهير 16بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرويىسي جتو سليمان366552 17بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكركاوه محسن يزدين109526 18بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرحسن محمود احمد109639 19بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكركامران احمد عيىس367165 20بكالوريوسمير

ي احمد سليمان109587
كسور11227اربيلذكرئاشب  21بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرسنار شاكر احمد221316 22بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكراياد اومر طه109432 23بكالوريوسمير

ر سفرى محمود365854 كسور11227اربيلذكرامير 24بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرفرهنك نجاة مال109582 25بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرارام حسن خدو367242 26بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرحميد حدو خضر367295 27بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرفرهاد اومر طه109430 28بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكربيالر طه عال221303 29بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرساالر طه عال109535 30بكالوريوسمير

ر توفيق خدر109557 كسور11227اربيلذكرني  31بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرنيهاد زكري اودل109387 32بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرفه رزنده نايف محمود109449 33بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكركاوة خورشيد عبدهللا109533 34بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرحيدر شيمد وةيود109562 35بكالوريوسمير

زاد اسماعيل عوال109536 كسور11227اربيلذكرشير 36بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرفرهنك نوري محمود221329 37بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرفؤاد نجاة مال109458 38بكالوريوسمير

ش ابراهيم احمد109648 كسور11227اربيلذكرهير 39بكالوريوسمير

ي109462 كسور11227اربيلذكردرويش محمد حاج  40بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكراكرم خليل عزيز109650 41دبلوممير

ي جادر221344
 
ر عبدالباف كسور11227اربيلذكرلزكير 42دبلوممير

كسور11227اربيلذكرشدار كاظم خليل109390 43دبلوممير

كسور11227اربيلذكردلشاد عزيز حمو109516 44دبلوممير

خان366518 و مير كسور11227اربيلذكرهشيار مير 45دبلوممير

كسور11227اربيلذكرمحمد عبدهللا مالعمر109374 46دبلوممير

كسور11227اربيلذكرئاراس سمايل احمد109604 47دبلوممير

كسور11227اربيلذكرنارص طاهر حسن109398 48دبلوممير

كسور11227اربيلذكرعبدالمطلب احمد عال221326 49دبلوممير

زا وسو367662 كسور11227اربيلذكرانزار مير 50دبلوممير

كسور11227اربيلذكرزيبار زبير خدر109451 51دبلوممير

ر سليمان221339 كسور11227اربيلذكرسليمان حسير 52دبلوممير

كسور11227اربيلذكرسفر علي سليمان109583 53دبلوممير



كسور11227اربيلذكررزكار سليمان خضر109515 54دبلوممير

ر احمد221314 كسور11227اربيلذكرغفور حسير 55دبلوممير

كسور11227اربيلذكرنجاة عزيز احمد109485 56دبلوممير

كسور11227اربيلذكرسيهاد مراد احمد109559 57دبلوممير

كسور11227اربيلذكرزانا ظاهير عمر109245 58دبلوممير

كسور11227اربيلذكرمجاهد رزاق شيخ مير109571 59دبلوممير

كسور11227اربيلذكربارزان شكري احمد221345 60دبلوممير

كسور11227اربيلذكرهوشيار سليمان خضر109649 61دبلوممير

يف خضر366499 كسور11227اربيلذكربيوار شر 62دبلوممير

كو109452 كسور11227اربيلذكرشفان هاشم مير 63دبلوممير

كسور11227اربيلذكركاروان احمد عزيز109445 64دبلوممير

كسور11227اربيلذكراحمد حسن عمر109537 65دبلوممير

كسور11227اربيلذكرسنار خوشوى قادر221360 66دبلوممير

كسور11227اربيلذكرهندرين كريمخان عمر221328 67دبلوممير

ي عزيز549162 كسور11227اربيلذكراسماعيل حاج  68دبلوممير

كسور11227اربيلذكرهندرين خانمير احمد109566 69دبلوممير

كسور11227اربيلذكرشاخوان فارس خالد109436 70دبلوممير

كسور11227اربيلذكرفرهاد ازاد شيخو366484 71دبلوممير

كسور11227اربيلذكرجابر حدو خضر367282 72دبلوممير

كسور11227اربيلذكرشوان حميد احمد109638 73دبلوممير

كسور11227اربيلذكرروفان حميد احمد109464 74دبلوممير

خان366255 و مير كسور11227اربيلذكرناجح مير 75إعداديةمير

زاد حمد109478 كسور11227اربيلذكرهةزار شير 1ماجستيرمير

كسور11227اربيلذكرريباز يوسف احمد109474 2ماجستيرمير

كسور11227اربيلذكرنزت قادر حدو109234 3بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرشهراز احمد حمد221334 4بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرنجات محمد شيخة367002 5بكالوريوسمير

ي221288
ر
كسور11227اربيلذكرهلكوت ديارى صوف 6بكالوريوسمير

ر367832 كسور11227اربيلذكرجيكر عزيز حسير 7بكالوريوسمير

ي خدو367406 كسور11227اربيلذكرنيهاد حاج  8بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرسيواد سيامند احمد365763 9بكالوريوسمير

ر367092 كسور11227اربيلذكرعماد سليم حمدامير 10بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرنجات شهاب مصطقر365945 11بكالوريوسمير

ر مامند حمد109631 كسور11227اربيلذكرمتير 12بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرنيهاد كاويس اسماعيل365810 13بكالوريوسمير

ي عمر109563 كسور11227اربيلذكرمحمد نب  14بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرزاهد زرار فق  اسماعيل221335 15بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرسعدي عزت عبدهللا109558 16بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرنيكار حتم محمود221333 17بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرابراهيم فقىاسماعيل عثمان549160 18بكالوريوسمير

خان قادر221341 كسور11227اربيلذكرجيكر مير 19بكالوريوسمير

ي109606 كسور11227اربيلذكرهيمن فخري نب  20بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرروستم طه عال109706 21بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكربيدار اسماعيل عوال221368 22بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكررزكار فتاح نوح109598 23بكالوريوسمير

خان نب 549159 كسور11227اربيلذكريوسف مير 24بكالوريوسمير



ش شكري367023 كسور11227اربيلذكركارزان هير 25بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكراوميد حميد بالكي221374 26بكالوريوسمير

ر وسمان365604 كسور11227اربيلذكركيوان ياسير 27بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرارام محمد حسن367139 28بكالوريوسمير

ر قادر221363 وان تحسير كسور11227اربيلذكرشير 29بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرسيداد كاويس اسماعيل365480 30بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكركاروان مصطقر خضر109591 31بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرشورش لشكري عمر549152 32بكالوريوسمير

وان نوري محمود221366 كسور11227اربيلذكرسير 33بكالوريوسمير

ر صباح رسول221302 كسور11227اربيلذكرحسير 34بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرريناس رشيد سليم109403 35بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرهةفال نوح توفيق109555 36بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكربروسك فرمان بابكر221318 37بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرسمير رمضان حمة367633 38بكالوريوسمير

ي عمر109655 كسور11227اربيلذكرسوجاح نب  39بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكربشدار امير عبدهللا549164 40بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرسالم عيىس محمود549153 41بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرسه نكه ر سعيد سيد و367852 42بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرانذار صدرالدين احمد109662 43بكالوريوسمير

ي109610 كسور11227اربيلذكركارزان سليم حاج  44بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكركوفان حميد احمد109469 45بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكردلوفان محمد سوار221306 46بكالوريوسمير

ش شكري367013 كسور11227اربيلذكرعبدهللا هير 47بكالوريوسمير

ر رشاد حسن365350 كسور11227اربيلذكرريبير 48بكالوريوسمير

ائيل قادر109393 كسور11227اربيلذكركارزان جي  49بكالوريوسمير

ر109518 كسور11227اربيلذكرمحمد جادر حمدامير 50بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرنالي ممد محمد367606 51بكالوريوسمير

زاد احمد سليمان109675 كسور11227اربيلذكرشير 52بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرريباز ابراهيم مصطقر109382 53بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرعيماد بازيد عال109551 54بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرريباز مراد قادر221367 55بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكربارز فرهاد طه549165 56بكالوريوسمير

زاد حمد109530 كسور11227اربيلذكرشباز شير 57بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرنزت محمود خالند367361 58بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرنزير محمود خالند367313 59بكالوريوسمير

ي مال حمد109683
كسور11227اربيلذكركةيقر 60بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرديارى اسماعيل عوال109717 61بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكربهزاد مراد احمد109658 62بكالوريوسمير

كسور11227اربيلذكرسمندر حتم عزيز221350 63دبلوممير

كسور11227اربيلذكرريناس جعفر عال109585 64دبلوممير

كسور11227اربيلذكرايهان عثمان وسو109513 65دبلوممير

كسور11227اربيلذكريونس فريق رسول109644 66دبلوممير

كسور11227اربيلذكرفرهنك فرهاد احمد109441 67دبلوممير

كسور11227اربيلذكرنيهاد تق  الدين عمر109514 68دبلوممير

 حميد بالكي221373
ر كسور11227اربيلذكرمتير 69دبلوممير

كسور11227اربيلذكرفالح صباح رسول221301 70دبلوممير



كسور11227اربيلذكرشهرام تي  صالح109710 71دبلوممير

 علي109701
ر كسور11227اربيلذكربشار حسير 72دبلوممير

كسور11227اربيلذكردلوفان حدو حزير109511 73دبلوممير

كسور11227اربيلذكرمحمد كريم عبدهللا365886 74دبلوممير

كسور11227اربيلذكرجيكر حتم عزيز221347 75دبلوممير

كسور11227اربيلذكرسيبان شفان محمد365405 76دبلوممير

وان احمد عال221325 كسور11227اربيلذكرسير 77دبلوممير

كسور11227اربيلذكرريباز شهاب سعيد366682 78دبلوممير

كسور11227اربيلذكرشكرهللا نعمت اسماعيل109404 79دبلوممير

كسور11227اربيلذكرسفير رمضان حمة367617 80دبلوممير

ان عبدهللا366918 كسور11227اربيلذكروالت كامير 81دبلوممير

كسور11227اربيلذكرارس حارس سمايل365772 82دبلوممير

ي رشو367778 كسور11227اربيلذكرطالب هياس حاج  83دبلوممير

يف365368 كسور11227اربيلذكرسمير عادل فقيشر 84دبلوممير

زا366022 ر مير كسور11227اربيلذكرروان حسير 85دبلوممير

كسور11227اربيلذكرارام سيامند عبدهللا109652 86دبلوممير

كسور11227اربيلذكرمحمد احسان انور199365 87دبلوممير

كسور11227اربيلذكرشوان عرب محمد367697 88دبلوممير

كسور11227اربيلذكرئةزوةر شيخو برايم109599 89دبلوممير

كسور11227اربيلذكراركان دلير نوح221297 90دبلوممير

كسور11227اربيلذكربارزان كنعان مصطقر367260 91دبلوممير

كسور11227اربيلذكروسمان عوال عال109715 92دبلوممير

ان367305 كسور11227اربيلذكردانر رزاق مير 93دبلوممير

ي خدو367389 ر حاج  كسور11227اربيلذكرحسير 94دبلوممير

كسور11227اربيلذكرشاكر احمد حمد109721 95دبلوممير

ر109443 كسور11227اربيلذكرشاعير حسن حسير 96دبلوممير

ار سعيد مال109520 ر كسور11227اربيلذكرايير 97دبلوممير

كسور11227اربيلذكرهيمن عمر شير365363 98دبلوممير

كسور11227اربيلذكردلناز عزيز حمو109247 99دبلوممير

كسور11227اربيلذكريونس سيامند بابكر109570 100دبلوممير

كسور11227اربيلذكرسفرى سليمان حسن367127 101دبلوممير

كسور11227اربيلذكردفر عبدهللا سلطان366933 102دبلوممير

ر109671 كسور11227اربيلذكربشدار جادر محسير 103دبلوممير

كسور11227اربيلذكراري رمضان حمد109149 104إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرريي  فريق رسول109645 105إعداديةمير

كسور11227اربيلذكركوفان عبدهللا زيرو109194 106إعداديةمير

كسور11227اربيلذكردالور نادر حسن109672 107إعداديةمير

ر سفري عيىس109714 كسور11227اربيلذكرريبير 108إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرديار احمد صالح109623 109إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرابراهيم فتاح نوح221349 110إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرسميع سيامند احمد372025 111إعداديةمير

كسور11227اربيلذكريوسف احمد سليمان109676 112إعداديةمير

و109129 ر مزدة مير كسور11227اربيلذكررامير 113إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرريدوان مال حمد109178 114إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرريبةر حميد احمد109157 115إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرعبدالسالم جتو سليمان109185 116إعداديةمير



كسور11227اربيلذكربارزان نادر حسن109380 117إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرزيلة جادر محسن109718 118إعداديةمير

ي109202 كسور11227اربيلذكرمجيد حسو حاج  119إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرريجي  نادر رشيد221346 120إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرريناس عيىس حمد109205 121إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرشهزاد عزيز عيىس109267 122إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرفرعان فتحي محمدمصطقر367039 123إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرماهر مراد محمود109174 124إعداديةمير

ي عزيز109207 كسور11227اربيلذكررشيد نب  125إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرمحمد نادر حسن109674 126إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرريكان اسماعيل عوال550335 127إعداديةمير

كسور11227اربيلذكررحيم فتح نافخوش109101 128إعداديةمير

ر109226 ر سمايل حسير كسور11227اربيلذكرريبير 129إعداديةمير

ي نوح221298 كسور11227اربيلذكرافراز حاج  130إعداديةمير

ر109172 كسور11227اربيلذكرغائب حميد حمدامير 131إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرخدر هاشم خدر109687 132إعداديةمير

و109263 كسور11227اربيلذكرئارمان سعيد مير 133إعداديةمير

كسور11227اربيلذكربيالل حسن عزيز109560 134إعداديةمير

كسور11227اربيلذكررهيل فرست حمد109136 135إعداديةمير

كسور11227اربيلذكراحمد جبار عوال199504 136إعداديةمير

حمد221378 كسور11227اربيلذكرديار عباس مير 137إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرشهنك كريمخان عمر221391 138إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرعبدهللا نب  عمر109147 139إعداديةمير

كسور11227اربيلذكربيالن محمد سوار221307 140إعداديةمير

كسور11227اربيلذكركوهدار كوردو محمد109633 141إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرمحمود عبداللة الواحد محمود109621 142إعداديةمير

وان عمر شير365400 كسور11227اربيلذكرشير 143إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرديدار هاشم خدر109651 144إعداديةمير

ر احمد365746 كسور11227اربيلذكرشكوت حسير 145إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرقارمان نجات عزيز109699 146إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرمحمد جهاد صالح367117 147إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرياسا هادى ابراهيم221395 148إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرسيفالدين رمضان حمة367594 149إعداديةمير

كسور11227اربيلذكركاروخ اكرم خليل109216 150إعداديةمير

كسور11227اربيلذكراالن هوشيار حمد221379 151إعداديةمير

و109260 وان سعيد مير كسور11227اربيلذكرسير 152إعداديةمير

ي عمر109278 كسور11227اربيلذكرفالح نب  153إعداديةمير

ر109272 كسور11227اربيلذكرجةكدار جادر محسير 154إعداديةمير

زا قادر109630 كسور11227اربيلذكرهفال مير 155إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرهوشمند اكرم خليل109220 156إعداديةمير

و محمد109275 كسور11227اربيلذكرويىسي مير 157إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرشوان نورى محمود372042 158إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرعلي خالد عيىس109379 159إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرهيوا كريم اسماعيل367647 160إعداديةمير

كسور11227اربيلذكرادريس فارس رسول109641 161إعداديةمير

ي عمر109152 كسور11227اربيلذكرروفان نب  162إعداديةمير



كسور11227اربيلذكرجهاد عزيز كزو109131 163إعداديةمير

 علي109712
ر كسور11227اربيلأنبىشاديه حسير 1دبلوم عاليمير

كسور11227اربيلأنبىباران جبار عوال221351 2دبلوم عاليمير

كسور11227اربيلأنبىبفرين قادر حمد109708 3بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىريزان سعيد قادر366539 4بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىاريان بختيار احمد109524 5بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىزبيدة حكيم فقو109556 6بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىبروين عزيز مرعان221327 7بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىنشين يزدين سليمان366972 8بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىهيفاء صالح اسماعيل109488 9بكالوريوسمير

ر سام محمد366959 مير كسور11227اربيلأنبىشر 10بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىريزين عثمان مال109592 11بكالوريوسمير

ر عبدالرحمن109543 كسور11227اربيلأنبىليل حسير 12بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىمنال جرجيس برايم549154 13بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىمهاباد حسن عزيز109614 14بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىجيهان ملو عمر366946 15بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىكنير فرمان بابكر221319 16بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىريان نوري محمود109625 17بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىهيوا عزيز هادي109444 18بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىاورفة سليم سعيد367843 19بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىشكول فرحان سعيد367867 20بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىئةزين صالح حسن366644 21بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىليل احمد محمد109539 22دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىشاب سليمان اسماعيل109427 23دبلوممير

ر109666 كسور11227اربيلأنبىزيان صابر حسير 24دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىروناك فرحان مامند221342 25دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىفاريجة سليم مالمحمد109575 26دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىدلشا وحيد سليم221336 27دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىبيمان بادي عيىس109527 28دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىشهال مالاحمد سليم109574 29دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىرةوةز محرم رفيق109605 30دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىارية سعيد محمود221348 31دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىاوين صابر قرطاس109407 32دبلوممير

يف خضر109545 ر شر كسور11227اربيلأنبىافير 33دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىزهراء خانو جوج109547 34دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىنازدار لطيف شورو367155 35دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىهوزان سعيد قادر221338 36دبلوممير

رويدا علي احمد379294
كسور11227اربيلأنبى 37دبلوممير

ي221315 كسور11227اربيلأنبىشيالن نشات حاج  38دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىرحيمه بكر محمد366232 39دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىاالن حازم عثمان109401 40دبلوممير

ي221310 كسور11227اربيلأنبىجيمن صالح حاج  41دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىئاال رسول خدر109596 42دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىفيان خضر وثمان366713 43دبلوممير

اديبا علي سليم خان221305
كسور11227اربيلأنبى 44إعداديةمير

ي اسماعيل109546 روشن نب 
كسور11227اربيلأنبى 45إعداديةمير



كسور11227اربيلأنبىالهام صالح حسن221382 46إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىخالت صالح حسن372050 47إعداديةمير

ر محمد سوار221309 كسور11227اربيلأنبىدلفير 1بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىنشين سفرى محمود365798 2بكالوريوسمير

ر خالند109569 كسور11227اربيلأنبىسحر حسير 3بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىسنوبر جعفر سعيد366802 4بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىمهاباد كريمخان عمر221390 5بكالوريوسمير

بروين علي احمد109572
كسور11227اربيلأنبى 6بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىشوة سعيد سيدو221296 7بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىزيال شاكر خليل221359 8بكالوريوسمير

ر فكري شيخة221324 كسور11227اربيلأنبىنازنير 9بكالوريوسمير

ي109612 كسور11227اربيلأنبىهيفيا صالح حاج  10بكالوريوسمير

ي109656 كسور11227اربيلأنبىشهريفان سليم حاج  11بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىزالة شاكر خليل367709 12بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىنشتمان زبير محمود367550 13بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىكوليشان زبير محمود367518 14بكالوريوسمير

ي عزيز221353 ى نب 
كسور11227اربيلأنبىبشر 15بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىجوان كبير احمد221289 16بكالوريوسمير

ي امير محمود366990
كسور11227اربيلأنبىاشب  17بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىكولةزةر رجب عزيز109597 18بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىديوان برادوست اسعد109454 19بكالوريوسمير

ى قادر حدو367105 كسور11227اربيلأنبىبشر 20بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىهاوزين انور جمعة109376 21بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىجلديان عمر سعيد109434 22بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىكوفار هاشم خدر109684 23بكالوريوسمير

ر سفرى محمود367671 مير كسور11227اربيلأنبىشر 24بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىسة هر محمد شيخة367568 25بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىزيبا ريبوار توفيق367808 26بكالوريوسمير

يف سليمان549166 كسور11227اربيلأنبىذكرى شر 27بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىالجان محمود خالند367638 28بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىازين فخري نب 109561 29بكالوريوسمير

ي  هان رمضان حمد221311 كسور11227اربيلأنبىشر 30بكالوريوسمير

ي221313 كسور11227اربيلأنبىاشى حادي نب  31بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىشهيان ابراهيم مالحم366698 32بكالوريوسمير

ر قادر221343 كسور11227اربيلأنبىهوزان تحسير 33بكالوريوسمير

ى سعيد قادر366792 كسور11227اربيلأنبىبشر 34بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىجوان احمد رشو365664 35بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىميديا عمر سعيد109156 36بكالوريوسمير

ر جميل حمد109661 مير كسور11227اربيلأنبىشر 37بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىالتون خورشيد حسن366780 38بكالوريوسمير

كز صابر ملو109584 كسور11227اربيلأنبىنير 39بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىعاطفة كبير احمد221317 40بكالوريوسمير

ر فرمان بابكر365969 كسور11227اربيلأنبىهيلير 41بكالوريوسمير

ر367251 كسور11227اربيلأنبىمخابن فرياد حسير 42بكالوريوسمير

ر عبدالملك مروان366056 كسور11227اربيلأنبىافير 43بكالوريوسمير

زاد حمد109476 كسور11227اربيلأنبىسوزان شير 44بكالوريوسمير



كسور11227اربيلأنبىهوزين سلمان اسماعيل221340 45بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىدراف عرب محمد367689 46بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىقديفة شيخو برايم109600 47بكالوريوسمير

رازيا علي ابراهيم109402
كسور11227اربيلأنبى 48بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىزاهدة بابكر اومر549161 49بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىخالت سابير قرطاس109472 50بكالوريوسمير

حمد366000 كسور11227اربيلأنبىنازدار عبدي مير 51بكالوريوسمير

زاد حمد221358 كسور11227اربيلأنبىزيان شير 52بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىواجدة حتم عزيز109553 53بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىبريزاد رمضان حمد221322 54بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىصافية احمد سليمان109477 55بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىئافير فريق فارس109608 56بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىالند حميد جيجو367716 57بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىريناس به ختيار احمد109523 58بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىشونم كريم عزيز367795 59بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىفينا مامند حمد109632 60بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىبةناز سفري شماشة221320 61بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىبة روة ر كريم محمود109528 62بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىهيفا عزيز محمود109564 63بكالوريوسمير

ر صالح حسن109667 كسور11227اربيلأنبىوارفير 64بكالوريوسمير

يف حمد221308 كسور11227اربيلأنبىفيان شر 65بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىساجيدا حتم عزيز109384 66بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىنةشيدا نجاة مال109580 67بكالوريوسمير

ة حميد احمد109465 كسور11227اربيلأنبىمير 68بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىمادرين شفان محمد365415 69بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىبةروين سفري محمود365828 70بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىسوزان احمد صالح109521 71بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىزيبا كمال حبيب365343 72بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىسحري كريم محمود109519 73بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىالهام عيىس محمود109442 74بكالوريوسمير

خه الت علي عه ودي549155
كسور11227اربيلأنبى 75بكالوريوسمير

كسور11227اربيلأنبىنسيبة نوري محمود221330 76دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىرازين تي  صالح109534 77دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىزهراء جتو مصطقر366905 78دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىفاريا حكيم عزيز109703 79دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىهوزان نايف محمود109617 80دبلوممير

ر109531 ر فكري حسير كسور11227اربيلأنبىوارفير 81دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىزيال ريبوار توفيق367820 82دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىكولبارين خالند قرطاس109481 83دبلوممير

والدة علي مال365912
كسور11227اربيلأنبى 84دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىناجحة محسن سوار109542 85دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىزيبا دسكو ابراهيم109548 86دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىوفيد عبدهللا احمد109628 87دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىساجيدة كاظم خليل109388 88دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىشوين فرحان سعيد109654 89دبلوممير

ر ازرار عبدهللا366752 كسور11227اربيلأنبىوارفثير 90دبلوممير



ر محمد367268 ر لزكير كسور11227اربيلأنبىهوفير 91دبلوممير

ي366739
كسور11227اربيلأنبىشامران عيىس فق  92دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىشونم خالند عيىس109170 93دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىشيدا حسن عزيز109460 94دبلوممير

ر قادر حدو109383 كسور11227اربيلأنبىامير 95دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىماريا شفان محمد366763 96دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىسوالف سعيد برايم109397 97دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىسارا احمد حمد109603 98دبلوممير

ي سليمان109395 كسور11227اربيلأنبىديمن حاج  99دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىشهناز خالد سعيد221332 100دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىشيواز عبدالعزيز حمد221364 101دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىارفا قادر حدو109705 102دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىسازان نوري محمود221331 103دبلوممير

ر365927 كسور11227اربيلأنبىخه بات حمد حسير 104دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىكلثوم حسن حمد109689 105دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىشةهال احمد سليمان109590 106دبلوممير

ر خالند109568 كسور11227اربيلأنبىدنيا حسير 107دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىشيون رمضان حمد109541 108دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىاسمىخان عزيز محمود109565 109دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىبيون كريم محمود109529 110دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىخةرمان امير عبدهللا221292 111دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىفهان صالح خضر367174 112دبلوممير

ر اكرم خليل109487 كسور11227اربيلأنبىكافير 113دبلوممير

ر سليمان367060 كسور11227اربيلأنبىكوثر ياسير 114دبلوممير

يف جوج109224 ى شر كسور11227اربيلأنبىبشر 115دبلوممير

ي109550 ر حاج  كسور11227اربيلأنبىزهرا مالشير 116دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىليل سام احمد221362 117دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىبناز ازيزخان اودل109693 118دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىدلخواز عزيز حمو109251 119دبلوممير

ر366730 كسور11227اربيلأنبىريزين سليم حمدامير 120دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىالند فائق فارس109192 121دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىريناس رمضان حمد221312 122دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىدلزين اسماعيل قادر549157 123دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىرازان صالح خضر367186 124دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىمهناز فكري شيخة221323 125دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىهةورين حمد سليمان109554 126دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىنادية سليم حمد365461 127دبلوممير

يف366657 كسور11227اربيلأنبىشهريفان عارف شر 128دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىسمراء محمد شيخة367586 129دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىسلوى وشيار احمد109618 130دبلوممير

يف سليمان549167 كسور11227اربيلأنبىقدرية شر 131دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىروزين خالند عيىس109594 132دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىخالت محمد عبدهللا221352 133دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىرازين احمد قادر221293 134دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىبروين عزو خانو549163 135دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىنهال فاخر محمد109406 136دبلوممير



كسور11227اربيلأنبىشم خالد قرطاس109483 137دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىزوليا صابر عمر109680 138دبلوممير

زا قادر109619 كسور11227اربيلأنبىريزين مير 139دبلوممير

ي سليمان109394 كسور11227اربيلأنبىريزان حاج  140دبلوممير

كسور11227اربيلأنبىباران حمد سليمان109567 141دبلوممير

كو221299 كسور11227اربيلأنبىسحراء ايوب مير 142دبلوممير

يوان خوشوى عبدهللا221388 كسور11227اربيلأنبىبير 143إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىروشنا رفعت حسن199637 144إعداديةمير

ي109189 كسور11227اربيلأنبىبارزان سليم حاج  145إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىالفا فريق رسول109642 146إعداديةمير

ين تاج دين جوج221383 كسور11227اربيلأنبىشر 147إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىشوة زرار رسول199460 148إعداديةمير

ر فريق فارس109691 كسور11227اربيلأنبىالفير 149إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىنادية كنعان مصطقر367028 150إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىكولستان جعفر برايم221376 151إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىئاوات امير عبدي109257 152إعداديةمير

ر عبدالستار احمد109538 كسور11227اربيلأنبىهيلير 153إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىنسيما عبدهللا حسن109284 154إعداديةمير

ر52562 يف حمدامير كسور11227اربيلأنبىشهال شر 155إعداديةمير

يوان جعفر برايم221377 كسور11227اربيلأنبىبير 156إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىتازية شوكت احمد109096 157إعداديةمير

ر فكري شيخة221385 كسور11227اربيلأنبىنةرمير 158إعداديةمير

ر صالح حسن109186 كسور11227اربيلأنبىئالير 159إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىسمية زرار رسول109377 160إعداديةمير

اسيا عثمان علي109191
كسور11227اربيلأنبى 161إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىخارجة اخر حمد109164 162إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىشاف عرب محمد367380 163إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىسايرا غفور حسن109210 164إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىباران احمد قادر221294 165إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىشوين غازي عثمان109544 166إعداديةمير

ر مصطقر367752 كسور11227اربيلأنبىمهاباد حسير 167إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىرويدا اخر حمد109165 168إعداديةمير

ي366211  نب 
ر كسور11227اربيلأنبىنادية حسير 169إعداديةمير

ر اومر طه109111 كسور11227اربيلأنبىفةهير 170إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىهيفيا خوشةوي عبدهللا221389 171إعداديةمير

ا جوهر قادر109090 ر كسور11227اربيلأنبىهير 172إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىشهريوان قاسم حمد109626 173إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىامينة رشيد محمد365689 174إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىسيوة ر قادر سعيد221393 175إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىاشاء احمد سليمان109229 176إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىخالت صباح رسول109640 177إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىايالف عيىس محمود109162 178إعداديةمير

ر221304 كسور11227اربيلأنبىنهال هاشم حسير 179إعداديةمير

ائيل قادر109180 كسور11227اربيلأنبىمريم جي  180إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىنه هال نجاة مال109269 181إعداديةمير

ر حسن367771 كسور11227اربيلأنبىبرزين حسير 182إعداديةمير



زويا علي ملو221291
كسور11227اربيلأنبى 183إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىهوزين جتو قادر221372 184إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىديمن عادل سمايل221371 185إعداديةمير

ر محمد109183 كسور11227اربيلأنبىكةوين حسير 186إعداديةمير

ي109668 كسور11227اربيلأنبىبيمان محمد حاج  187إعداديةمير

ر109125 كسور11227اربيلأنبىليل صالح حسير 188إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىروندك غريب صابر221357 189إعداديةمير

ر109281 كسور11227اربيلأنبىشةهيا جبار حمدامير 190إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىخوناف عرب محمد367372 191إعداديةمير

ين حح  شيخة109678 ر كسور11227اربيلأنبىهير 192إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىوالت فريق عيىس109201 193إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىبيخال نورى محمود372039 194إعداديةمير

ر محمد خانهمير109144 كسور11227اربيلأنبىئه فير 195إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىنيشتمان ابراهيم مصطقر109697 196إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىجيمن عادل سمايل221369 197إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىهوزين انور جمعة109167 198إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىخه الت احمد خدر109176 199إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىريزين فريق رسول109160 200إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىزيتون اسماعيل ملو109576 201إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىتارين يوسف احمد109616 202إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىرانيا جادر همزة365557 203إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىزاهدة رجب عزيز109200 204إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىهاوناز عبدالعزيز حمد221396 205إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىفاطمة حسن خدو367398 206إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىمينا دسكو ابراهيم109181 207إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىشةونم هادي ابراهيم221386 208إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىالهام مصطقر محمد109286 209إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىدلناز اومر طه109120 210إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىنة شا حادى نب 221380 211إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىسمية موس محمود365440 212إعداديةمير

ر109139 ر فكري حسير كسور11227اربيلأنبىافير 213إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىايريفان نزار محمود109709 214إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىايفار عمر سعيد109159 215إعداديةمير

ر مصطقر367760 كسور11227اربيلأنبىئاوات حسير 216إعداديةمير

يف366667 كسور11227اربيلأنبىشهناز عارف شر 217إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىايران عوال عال109682 218إعداديةمير

شهريوان مجيد عالي550351
كسور11227اربيلأنبى 219إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىئة زين حيدر براهيم109203 220إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىوفاء حدو جندي109161 221إعداديةمير

ي109289 ر حاج  يفان مالشير كسور11227اربيلأنبىبير 222إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىبيخال هادي ابراهيم221381 223إعداديةمير

كسور11227اربيلأنبىفهيمة عبدهللا سليم366374 224دبلوممير

1ماجستيرسيدكان11228اربيلذكرقابيل زرار حمد378006

2بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرجيستان سليمان صالح110385

3بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكردلشاد احمدخان رسول377877

4بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرموس داود عبدهللا110337



ر جمال110335 5بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكراسماعيل حسير

ر فرحو110334 6بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرسيامند بنكير

7بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرعبدالستار جبار شيخو378041

ر378056 8بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرجابر وسمان حمدامير

9بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكركاظم عمر حسن110347

10بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرهادى احمد حسن110361

11بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكروالت عثمان صديق110342

12بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرطارق خورشيد عزو110417

13بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكركبير حمد محي110323

14بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرسفير خورشيد خدر377986

15بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرشاخوان صباح حسن377858

16بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرهلكورد ايوب بازيد377848

ر378204 17بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكررازان رسول حسير

18بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرسيامند برايم عزو110340

19بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرهابيل زرار حمد378007

20بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكردلير قادر عبدهللا110407

ي219369
21دبلومسيدكان11228اربيلذكرنارص محمد فق 

22دبلومسيدكان11228اربيلذكرجالل قادر احمد110308

و كريت219393 23دبلومسيدكان11228اربيلذكرخورشيد شير

24دبلومسيدكان11228اربيلذكرعزت محمد برايم377904

ر شيخه377937 25دبلومسيدكان11228اربيلذكركامران حسير

26دبلومسيدكان11228اربيلذكرعبدالرحمن انور عبدهللا110333

27دبلومسيدكان11228اربيلذكرحكيم صالح عزيز378638

28دبلومسيدكان11228اربيلذكرصالح خليل ابوبكر110316

29دبلومسيدكان11228اربيلذكراسماعيل حسن خدر110397

30دبلومسيدكان11228اربيلذكرخالد خورشيد خدر219387

ي110353 31دبلومسيدكان11228اربيلذكرحكيم حمد نب 

32دبلومسيدكان11228اربيلذكرئازاد عزالدين مصطقر378025

33دبلومسيدكان11228اربيلذكرعلي حسن خدر110416

ي110349 34دبلومسيدكان11228اربيلذكرجيكر قادر حح 

35دبلومسيدكان11228اربيلذكرسه رباز عبدالخالق رسول378047

36دبلومسيدكان11228اربيلذكرعماد علي محمد378629

خان ستار حمد219492 37دبلومسيدكان11228اربيلذكرمير

38دبلومسيدكان11228اربيلذكرغفار عبدالقادر مامند110237

39دبلومسيدكان11228اربيلذكرشاكر خالد علي110288

ر110445 40دبلومسيدكان11228اربيلذكرنارص مجيد حمدامير

41إعداديةسيدكان11228اربيلذكرنوزدار صباح محمد109995

42إعداديةسيدكان11228اربيلذكرطاهر جوجو باوكر219378

1ماجستيرسيدكان11228اربيلذكربارزان جالل نادر378122

2بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرريباز مظفر حمد549419

3بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكررزكار عزالدين مصطقر378157

4بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرعزالدين توفيق رسول219401

5بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرشهاب عبدالرحمن كاظم110240

ر549425 6بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكركوفان محىالدين حسير

7بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرعيىس سليمان صالح110351

8بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرامير عبدالواحد رشيد549377



9بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرزريان مقصود سليمان378086

10بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرسوران مقصود سليمان485688

11بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرزيبار زرار احمد110461

12بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكررزكار عزيز فتاح110292

13بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرامير داود احمد378154

14بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرزبير حمد محي109936

15بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرسلمان مال فرج378160

16بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكربشير محمد عزيز377834

17بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرريباز عزيز حسن219421

18بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكراردوان خوشوى احمد110328

19بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكراري زيرو حسن485673

20بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكراوسامة مغديد سليم378062

21بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرسنكر حسن طه110312

22بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرشبست عبدهللا خدر110411

ي حسن378236 23بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكروالت نب 

24بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرخشو نضت محمد377884

ي486591 25بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكركاظم خشو حاج 

26بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرهزار خورشيد خدر377873

27بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرزيرفان هاشم عبدهللا377996

28بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرنزار رزاق عزيز110074

ا احمد بازيد110399 ر 29بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرهير

30بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرشعبان حمد محي378674

31بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرساالر عباس شيخو110235

32بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرشوان فيصل برايم378230

33بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرمنصور محمد عزيز549406

34بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكردانر قاسم عبدالحق378011

35بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرهةزار جميل بازيد110428

36بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكراحمد مطلب عبدهللا485670

37بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرناجح عيىس بازيد558538

38بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرريناس وهب  عبدالحق110376

39بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكراراز حارس مال219372

40بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرعبدالسالم ابراهيم قادر110412

41بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرفخري جالل بازيد378258

42بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرمحمود داود احمد377880

43بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرفتاح حسن فتاح110300

44بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكركوران محمد خدر219419

45بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرجمعه برايم عزيز110229

46بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكركامران عبدالخالق صالح219535

47بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرسادات نب  حسن378232

48بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرهوكر جميل بازيد110327

49بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرخاليد سعيد عال549387

50بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرزارو عبدالرحمن برايم378145

51بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكراردوان محمد مجيد485707

ر وهاب محمد110230 52بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرامير

ر219523 53بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرشبست حسن حمدامير

54بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرسالم سلمان خدر377854



55بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرصائب صابر خالند378083

56بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرابراهيم زرار محمد219399

57بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرزانا علي محمد110255

58بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرعيماد جبار عمر110097

59بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرعبدالجبار جمال مصطقر378175

60بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرمهاجر مصطقر عبدهللا110395

61بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرمحمد عبدالرزاق احمد378172

ر عثمان110273 62بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرريباز تحسير

ر110331 63بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرادريس ابراهيم محمدامير

64بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرمصلح خضر حمد378113

65بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرنجات اسعد رسول549394

ي جبار عمر110256
66بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرعونر

67بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرفوئاد خورشيد خدر219380

ر219460 68بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرشاباز عزيز محمدامير

ي378068 69بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرجهاد سعيد جلب 

70بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرزريان صابر شيخو110360

ر موس378055 71بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرشكار جخسير

ر حسن377836 72بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكراكام تحسير

73بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكراسامة زيرو احمد378142

74بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرنظام فارس عزيز110239

75بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكربةشدار مجيد مرعان110388

76بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكراحمد خوشوي احمد378002

77بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرهيمن وسمان اسماعيل110275

78بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرهوشمند جوهر موس378169

ر110390 ي امير
79بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرسيف هللا عزيز فق 

ي219415
80بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرزيالن عزيز فق 

ر110317 81بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكربرهان شكرى محمدامير

82بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرنيجير جميل رسول549400

ر378166 83بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرشكوت حسن حمدامير

ي378045 84بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرهارون حمدي حاج 

85بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرايوب محمد سمايل110433

86بكالوريوسسيدكان11228اربيلذكرمحمد جالل بازيد378260

87دبلومسيدكان11228اربيلذكرهيمن كريم ابابكر110264

88دبلومسيدكان11228اربيلذكراخير انور عبدهللا378064

89دبلومسيدكان11228اربيلذكرخالد صباح حسن378148

ر مصطقر377911  ياسير
90دبلومسيدكان11228اربيلذكراشق 

ي عبدالواحد حوض هللا549422 91دبلومسيدكان11228اربيلذكرحرن 

92دبلومسيدكان11228اربيلذكرئامانج حميد سليمان110345

93دبلومسيدكان11228اربيلذكرمحمد فرهاد سليم110243

94دبلومسيدكان11228اربيلذكرمشير صالح احمد219396

95دبلومسيدكان11228اربيلذكرهوشمند مغديد سليم219364

ش عزيز فتاح110290 96دبلومسيدكان11228اربيلذكرهير

97دبلومسيدكان11228اربيلذكرزيد تيب برايم109957

98دبلومسيدكان11228اربيلذكرخالد خورشيد سيسة377863

99دبلومسيدكان11228اربيلذكرعبدالواسع موس رسول377977

100دبلومسيدكان11228اربيلذكرفراس صادق برايم110257



ر219407 101دبلومسيدكان11228اربيلذكرمحمد كريم محمدامير

ي جعفر رسول109900 102دبلومسيدكان11228اربيلذكروج 

103دبلومسيدكان11228اربيلذكرهلكورد سعيد شيخو110450

104دبلومسيدكان11228اربيلذكرزريان رزاق سعيد378049

105دبلومسيدكان11228اربيلذكرنيهاد حسن خدر378084

ي عمر549389 106دبلومسيدكان11228اربيلذكرطارق حاج 

107دبلومسيدكان11228اربيلذكرشباز سالم رسول378254

ر موس378053 108دبلومسيدكان11228اربيلذكروشيار جخسير

109دبلومسيدكان11228اربيلذكرلقمان علي عزيز110421

110دبلومسيدكان11228اربيلذكربيار حسن عمر485725

111دبلومسيدكان11228اربيلذكراحمد زرار محمد219398

112دبلومسيدكان11228اربيلذكرنزير شهاب محمد110319

113دبلومسيدكان11228اربيلذكرديار فرمان احمد219411

114دبلومسيدكان11228اربيلذكرمقداد ميكايل عزيز110386

ر110414 115دبلومسيدكان11228اربيلذكركبير سعيد حسير

116دبلومسيدكان11228اربيلذكرخالد جمعة احمد110381

117دبلومسيدكان11228اربيلذكرابراهيم شدار عبدالمطلب110313

118دبلومسيدكان11228اربيلذكرزيبار ادريس عبدهللا378000

ر اسكندر محمد110282 119دبلومسيدكان11228اربيلذكرمتير

ي قادر خدر219405
 
120دبلومسيدكان11228اربيلذكرصدف

121دبلومسيدكان11228اربيلذكرنهاد زرار حمد377869

122دبلومسيدكان11228اربيلذكراياد دينو ابراهيم377827

ائيل378283 123دبلومسيدكان11228اربيلذكردزوار وسمان جي 

124دبلومسيدكان11228اربيلذكرارشد عبدالقادر مامند549358

125دبلومسيدكان11228اربيلذكرنوزاد عباس شيخو110244

126دبلومسيدكان11228اربيلذكربالل محمد عزو377974

127دبلومسيدكان11228اربيلذكربشتيوان صباح حسن377856

128دبلومسيدكان11228اربيلذكرطالب خالند رحمان109930

129دبلومسيدكان11228اربيلذكرراويز اسماعيل خدر110393

130دبلومسيدكان11228اربيلذكرعمر عبدالرحمن اكرم485700

131دبلومسيدكان11228اربيلذكراردالن نورى سليمان219410

132دبلومسيدكان11228اربيلذكرسيداد سمايل شينكو110455

133دبلومسيدكان11228اربيلذكرفرهنك موس مشكو380054

134إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمرشد فكرى حمد110378

135إعداديةسيدكان11228اربيلذكرخالص محمدعلي عبدالرحمن110383

136إعداديةسيدكان11228اربيلذكراسماعيل قادر اسماعيل109917

ر378262 137إعداديةسيدكان11228اربيلذكراراز عزيز محمدامير

138إعداديةسيدكان11228اربيلذكرعبدالخالق زبير حمد110369

139إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد شوان كريم377948

ي فتاح109853 140إعداديةسيدكان11228اربيلذكرجالل حاج 

141إعداديةسيدكان11228اربيلذكرايوب فهىمي علي219454

ر219455 142إعداديةسيدكان11228اربيلذكرخيام اوميد محمدامير

143إعداديةسيدكان11228اربيلذكرفارس حمد فتحي378553

144إعداديةسيدكان11228اربيلذكرصباح جكو عبدهللا377907

145إعداديةسيدكان11228اربيلذكرهيشام موس داود109827

ر مصلح عزو378413 146إعداديةسيدكان11228اربيلذكرشيخامير



ر378059 147إعداديةسيدكان11228اربيلذكراريز وسمان حمدامير

148إعداديةسيدكان11228اربيلذكرجيا حامد عالي110084

ر مصطقر خليل378221 149إعداديةسيدكان11228اربيلذكرسفير

150إعداديةسيدكان11228اربيلذكرهوشمند الوة احمد109807

و377890 151إعداديةسيدكان11228اربيلذكرزيدان زكري مير

152إعداديةسيدكان11228اربيلذكرعبدالستار سفر زيرو109876

ر378656 153إعداديةسيدكان11228اربيلذكرزريان كريم حسير

154إعداديةسيدكان11228اربيلذكرناظم ستار عمر377833

155إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد سليمان كاظم110221

156إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد همزة سعيد219474

157إعداديةسيدكان11228اربيلذكرخبير جبار سلمان219409

158إعداديةسيدكان11228اربيلذكرفهد عبدالواحد عمر219424

159إعداديةسيدكان11228اربيلذكرئاسودة زبير نجمالدين378249

ر فرحو109818 160إعداديةسيدكان11228اربيلذكرهمزه بنكير

161إعداديةسيدكان11228اربيلذكراول اخر جالل110063

ي378538 162إعداديةسيدكان11228اربيلذكرايوب علي نب 

ي485772 163إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد خشو حاج 

164إعداديةسيدكان11228اربيلذكرادريس محمدعلي عبدالرحمن109951

165إعداديةسيدكان11228اربيلذكراسالم سلمان خدر377852

166إعداديةسيدكان11228اربيلذكرجابير مجيد مرعان378027

ر219459 ر حسير 167إعداديةسيدكان11228اربيلذكرفرياد محمدامير

168إعداديةسيدكان11228اربيلذكرريكر احمد محمود219467

169إعداديةسيدكان11228اربيلذكركويستان محسن مغديد109869

170إعداديةسيدكان11228اربيلذكرهندرين حميد صالح109946

171إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمظهر نارص محمد219450

172إعداديةسيدكان11228اربيلذكرريباز مجروم بازيد549374

ر110119 173إعداديةسيدكان11228اربيلذكراحمد حاج  حسير

ر219390 174إعداديةسيدكان11228اربيلذكررزكار محسن حسير

175إعداديةسيدكان11228اربيلذكرريباز سعيد سلطان219383

176إعداديةسيدكان11228اربيلذكرخضر رزاق عزيز109860

177إعداديةسيدكان11228اربيلذكريعقوب رزاق عزيز110427

ر كبير طه219457 178إعداديةسيدكان11228اربيلذكرحمدامير

179إعداديةسيدكان11228اربيلذكرزرار عبدالخالق رسول378127

180إعداديةسيدكان11228اربيلذكرسيداد حسن خدر109837

181إعداديةسيدكان11228اربيلذكرريي  احمد محمود110080

182إعداديةسيدكان11228اربيلذكرجيمن نارص محمد219452

183إعداديةسيدكان11228اربيلذكرعبدالكريم محسن مغديد110373

184إعداديةسيدكان11228اربيلذكرجيا محسن مغديد109868

ر110219 185إعداديةسيدكان11228اربيلذكررائد عثمان حمدامير

186إعداديةسيدكان11228اربيلذكرابراهيم رابر عزيز110222

187إعداديةسيدكان11228اربيلذكرعزيز يوسف عزيز110081

188إعداديةسيدكان11228اربيلذكرجيهاد فيصل برايم378582

ي109833
ر
ي احمد صوف

ر
189إعداديةسيدكان11228اربيلذكرغاف

ر فرعو549427 190إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد بنكير

191إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد احمد حسن109842

192إعداديةسيدكان11228اربيلذكرئاراز احمد سعيد109830



193إعداديةسيدكان11228اربيلذكرفورات فرهاد عارف110423

ر110464 194إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد كريم حسير

195إعداديةسيدكان11228اربيلذكرنزار مصطقر محمد109884

ر110094 196إعداديةسيدكان11228اربيلذكرئارام اوميد محمدامير

197إعداديةسيدكان11228اربيلذكرصديق فاخر اسعد110075

198إعداديةسيدكان11228اربيلذكرهاوار حارس مال219373

199إعداديةسيدكان11228اربيلذكرهاشم خورشيد خدر219527

200إعداديةسيدكان11228اربيلذكرلقمان جالل بازيد378043

201إعداديةسيدكان11228اربيلذكرشوند عبد حمد110215

202إعداديةسيدكان11228اربيلذكررائد حمد هيبر378201

ي صابر خدر378275
203إعداديةسيدكان11228اربيلذكرعونر

204إعداديةسيدكان11228اربيلذكرهوكر نزت محمد377829

ر110409 205إعداديةسيدكان11228اربيلذكرعلي اسكندر حسير

206إعداديةسيدكان11228اربيلذكرسليمان خدر حمد378240

207إعداديةسيدكان11228اربيلذكررحيم ادريس اسعد110086

ر110217 208إعداديةسيدكان11228اربيلذكرصنعان محي الدين محمدامير

209إعداديةسيدكان11228اربيلذكربشيار الياس خضر110116

210إعداديةسيدكان11228اربيلذكرعبدهللا سليم صالح110072

211إعداديةسيدكان11228اربيلذكرابراهيم طارق حمد110070

212إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد عبدالوهاب خدر110447

213إعداديةسيدكان11228اربيلذكررشاد زرار احمد378625

وان سعيد نب 219486 214إعداديةسيدكان11228اربيلذكرشير

215إعداديةسيدكان11228اربيلذكرطة كريم حسن378478

216إعداديةسيدكان11228اربيلذكرطالب عثمان حسن219463

ر اسماعيل219515 217إعداديةسيدكان11228اربيلذكراياز حسير

218إعداديةسيدكان11228اربيلذكريوسف رشيد يونس110066

219إعداديةسيدكان11228اربيلذكرسياكو قادر اسماعيل109856

220إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد خورشيد فتاح486568

221إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد كريم محمد377967

222إعداديةسيدكان11228اربيلذكرسام ونس احمد109838

ي219532 223إعداديةسيدكان11228اربيلذكرلشكري عادل حاج 

زا377981 224إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد يوسف مير

وان همزة سعيد219472 225إعداديةسيدكان11228اربيلذكرشر

226إعداديةسيدكان11228اربيلذكررضوان مغديد سليم378196

227إعداديةسيدكان11228اربيلذكرريدور اسماعيل خدر109943

228إعداديةسيدكان11228اربيلذكركيالن رزاق سعيد219404

229إعداديةسيدكان11228اربيلذكردلير صالح خليل109909

230إعداديةسيدكان11228اربيلذكرجيهاد احمد محمود110068

231إعداديةسيدكان11228اربيلذكرسياكو عبد حمد110212

ي109979 ر حاج  ر ياسير 232إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمؤمير

233إعداديةسيدكان11228اربيلذكرابراهيم فهىمي علي219530

234إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد مال احمد109904

235إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمحمد خالد عل110448

236إعداديةسيدكان11228اربيلذكرطيفور عثمان عزيز219470

ي عبدالحق110468 237إعداديةسيدكان11228اربيلذكرغمبار حاج 

238إعداديةسيدكان11228اربيلذكرهشام ونس احمد110001



وان صابر شيخو109847 239إعداديةسيدكان11228اربيلذكرسير

240إعداديةسيدكان11228اربيلذكرخطاب ابراهيم رمضان110420

241إعداديةسيدكان11228اربيلذكروشيار كمال سليمان219465

242إعداديةسيدكان11228اربيلذكرمرسل حسن مصطقر219520

243إعداديةسيدكان11228اربيلذكرصابر مجيد مرعان109852

ر109937 244إعداديةسيدكان11228اربيلذكرماجد عثمان حمدامير

245إعداديةسيدكان11228اربيلذكرالند سنور صمد219510

ر378088 246إعداديةسيدكان11228اربيلذكركوران سعيد حمدامير

ي219417 خديجة ستار نب 
1بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبى

2بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىافان ابراهيم حسن110362

3دبلومسيدكان11228اربيلأنبىنشين اسماعيل عباس110303

ي ابراهيم485698 4دبلومسيدكان11228اربيلأنبىزيان حاج 

5دبلومسيدكان11228اربيلأنبىشلير مصطقر عزيز219495

6دبلومسيدكان11228اربيلأنبىنشميل عبدالرحمن مصطقر110350

ر مامند عمر219385 7دبلومسيدكان11228اربيلأنبىنةرمير

8دبلومسيدكان11228اربيلأنبىلطيفة رسول خدر485661

9دبلومسيدكان11228اربيلأنبىشوبو حمد محمود377840

دلخواز خالد علي110434
10إعداديةسيدكان11228اربيلأنبى

1بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىديمن نارص محمد219366

2بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىديالن فهىم علي110398

3بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىكوثر طاهر جوجو110363

4بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىسمره عبابكر محمد110357

ان طه حمو110404 5بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىزمير

6بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىدريا مخلص شهاب110260

7بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىاميدي سنور صمد110258

كاشان علي رحيم378130
8بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبى

9بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىدلباك زرار حمد378206

ر549364 وز فارس حسير 10بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىمير

11بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىزاخو هاشم عبدهللا219384

12بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىاالن خاناودل عزو109906

13بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىرسمية عبدهللا مولود378189

14بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىشيون نوري صديق110286

15بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىطائفة شوكت سعدون110403

16بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىزينكة قاسم عبدالحق378061

ر110458 17بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىرازان حسن حمدامير

ر549366 18بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىمزدة محىالدين حسير

19بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىكنير رحمان يونس219394

از خالد علي110284 شير
20بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبى

21بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىسيي  جمال درويش110346

22بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىشيالن عمر حمد110251

ر سعدون احمد378029 مير 23بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىشر

24بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىبةروين اسعد محمود110281

25بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىايمان جالل قادر110304

26بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىباران مصلح عزو378017

27بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىجيمن نوري احمد219426

28بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىالهام رشيد يونس485636



ي مصطقر عزيز219500
29بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىئاشب 

30بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىتزرين كريم حسن378226

31بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىزيتون عزيز فتاح110297

32بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىصورة اسعد رسول549392

33بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىبفرين سليم بازيد110366

34بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىمنال عبدالواحد رشيد485704

ر110402 35بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىبه فرين حسن حمدامير

36بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىشادان مصطقر عزيز378214

37بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىبروش حسن ناخوش378015

38بكالوريوسسيدكان11228اربيلأنبىبروين محيالدين مصطقر110405

ر378264 39دبلومسيدكان11228اربيلأنبىناكيهان عزيز حمدامير

40دبلومسيدكان11228اربيلأنبىديلمان مصطقر عزيز378210

ة عبدالواحد محمد485720 41دبلومسيدكان11228اربيلأنبىامير

42دبلومسيدكان11228اربيلأنبىريان عبدالرحمن اكرم486556

43دبلومسيدكان11228اربيلأنبىازين سعيد محمد485742

از عبدالواحد قادر219416 44دبلومسيدكان11228اربيلأنبىشير

ان عيىس فتحاهلل378070 45دبلومسيدكان11228اربيلأنبىسير

46دبلومسيدكان11228اربيلأنبىماريا كاظم خضر485656

وفاء علي عبدهللا377940
47دبلومسيدكان11228اربيلأنبى

48دبلومسيدكان11228اربيلأنبىساهرة عيىس الوه378151

49دبلومسيدكان11228اربيلأنبىهوزان سليمان كاظم110250

كز اسماعيل ابراهيم378496 50دبلومسيدكان11228اربيلأنبىنير

51دبلومسيدكان11228اربيلأنبىجيالن محمد سمايل378243

52دبلومسيدكان11228اربيلأنبىكوثر مال محمد110246

53دبلومسيدكان11228اربيلأنبىبرشنك فاخر حمد110387

يوان حسن خدر378272 54دبلومسيدكان11228اربيلأنبىبير

ر مخلص سعدي110227 مير 55دبلومسيدكان11228اربيلأنبىشر

56دبلومسيدكان11228اربيلأنبىبيوند خليل عمر377860

57دبلومسيدكان11228اربيلأنبىزين رمضان مرعان110371

58دبلومسيدكان11228اربيلأنبىروزكار مجروم بازيد549368

59دبلومسيدكان11228اربيلأنبىالتون محمد طاهر110343

كيابند فرحان عالي110232
60دبلومسيدكان11228اربيلأنبى

جوان مشير عالي110392
61دبلومسيدكان11228اربيلأنبى

62دبلومسيدكان11228اربيلأنبىزيان برايم يوسف219382

63دبلومسيدكان11228اربيلأنبىجارية جعفر خليل549360

64دبلومسيدكان11228اربيلأنبىزيان فكرى حمد110380

65دبلومسيدكان11228اربيلأنبىئاواز اسماعيل ابراهيم378192

66دبلومسيدكان11228اربيلأنبىوفاء نائب صالح378076

67دبلومسيدكان11228اربيلأنبىشهالء رشيد يونس110432

68دبلومسيدكان11228اربيلأنبىازين مصلح عزو378023

69دبلومسيدكان11228اربيلأنبىشاناز عل رحيم377839

70دبلومسيدكان11228اربيلأنبىفاطمة عزيز فتاح110293

71دبلومسيدكان11228اربيلأنبىروندك طه حمو110262

72دبلومسيدكان11228اربيلأنبىخالت عبدالواحد محمد485732

73دبلومسيدكان11228اربيلأنبىوفاء شوكت سعدون378032

ر219389 74دبلومسيدكان11228اربيلأنبىئيوار نضهللا حسير



ي حسن حمو110253
75دبلومسيدكان11228اربيلأنبىخانر

76دبلومسيدكان11228اربيلأنبىديمن نوري احمد110279

77دبلومسيدكان11228اربيلأنبىبيوند فرحان عال110234

ان جالل حمد378268 78دبلومسيدكان11228اربيلأنبىزمير

79دبلومسيدكان11228اربيلأنبىروزيدة ابراهيم خورشيد110355

80دبلومسيدكان11228اربيلأنبىسازكار عيىس عمر110310

ر فريد حمد485667 81دبلومسيدكان11228اربيلأنبىافير

82دبلومسيدكان11228اربيلأنبىشهلة جالل حسن485737

ر110396 83دبلومسيدكان11228اربيلأنبىغيدان عثمان حمدامير

84دبلومسيدكان11228اربيلأنبىسةيران فكري حمد109879

85دبلومسيدكان11228اربيلأنبىريناس مجيد اسماعيل378039

86دبلومسيدكان11228اربيلأنبىبفرين كمال سليمان485642

ر110435 87دبلومسيدكان11228اربيلأنبىسارية جوهر حمدامير

88دبلومسيدكان11228اربيلأنبىسةوسةر عيىس عمر110309

89دبلومسيدكان11228اربيلأنبىفاطمة خورشيد سيبه110325

90دبلومسيدكان11228اربيلأنبىروندك وهاب مصطقر110285

91إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىفريشتة مقصود خورشيد110123

92إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىهوري مظفر مصطقر109896

93إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىخديجة عبدهللا انور378341

94إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىبرشنك صباح حمد219507

95إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىشيون حسن فتاح109892

96إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىزاهدة صادق احمد377927

97إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىجواهر سليمان صالح109938

98إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىامينة صديق قادر485739

99إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىنوال خورشيد حسن110226

100إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىكلثوم يوسف مصطقر109893

ى صباح عبدالمطلب378442 101إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىكي 

102إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىكافية ستار عمر110330

103إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىامينة خورشيد سيبة110095

104إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىبيمان محمد سمايل109975

105إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىحواء نادر خاناودل378078

ر سليم احمد109971 106إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىدلفير

از خشو حاج 485750 107إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىشير

108إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىكنار صباح خالند109806

109إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىفاطمة مجيد اسماعيل377842

ان سعيد محمد219427 110إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىسير

111إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىبرزين فكري قادر110358

112إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىساكار ككشار احمد110441

113إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىفاطمة واحد ابراهيم110436

ر110424 114إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىهايدة مهدي محمدامير

ر110426 115إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىهاال مهدي محمدامير

116إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىخةندة مقصود خورشيد110277

117إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىهورين يوسف مصطقر110224

118إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىشدان حميد صالح109948

119إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىوفاء مصطقر يوسف109931

120إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىدلخواز سليم احمد109961



از عمر خدر110442 121إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىشير

122إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىشهرفان اسكندر جبو219519

123إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىبهارخان عبدهللا مير109810

ي عبدالحق110374 منيج وهب 
124إعداديةسيدكان11228اربيلأنبى

125إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىريزان نعمة حمد110314

126إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىشيالن عبدالرحمن كاضم110241

زاد احمد109887 ر شير 127إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىهمير

128إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىروناك كبير طه110100

129إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىريزنة نوري احمد110280

130إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىمهناز ويىس مصطقر110302

131إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىسانية محمد برايم377901

132إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىروخوش سليم احمد110431

ر377896 133إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىبرين سالم حسير

ر378037 134إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىشهريفان عزيز حمدامير

135إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىكلثوم نادرخان اودل378280

136إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىكردون قاسم عبدالحق378082

ر سليمان صالح109944 137إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىهمير

138إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىوفاء محمد حسن110082

ر مخلص سعدي109872 139إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىنرمير

ر109927 140إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىحواء شكرى محمدامير

141إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىسلوى يوسف مصطقر110225

142إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىزينب قادر سليم377919

ر109804 143إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىسلوى شكري محمدامير

144إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىزريفة خضر حمد378073

145إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىسهام جمعة احمد109825

146إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىفيان مرسل برايم110320

147إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىايالف كيالن برايم109968

148إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىجنار فرحان حسن110247

ين مخلص سعدي109870 149إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىشير

150إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىصامدة طيب برايم110322

ر حسن فتاح110210 151إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىشهير

152إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىاورينك محيالدين مصطقر110114

153إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىنيكار ككشار احمد110440

ر110228 ر اسكندر حسير 154إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىنرمير

155إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىشيماء شوكت صمد378089

156إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىديمن سالم يوسف110419

157إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىغالف عبدالوهاب خدر110111

ر110090 158إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىزيان اوميد محمدامير

159إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىواجيد صادق احمد377922

ر شيخان حاج 109866 160إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىنرمير

161إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىكش فرحان حسن110249

162إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىسوزان سليمان كاظم378108

163إعداديةسيدكان11228اربيلأنبىمريوان قسيم احمد110085

1ماجستيررةواندز11229اربيلذكرهيمن عزيز مصطقر550503

2ماجستيررةواندز11229اربيلذكرهيمن حسن علي485210

ر حسن مال130931 3بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرحسير



ر قادر376945 4بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكررزكار حمدامير

5بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشوان جبار مامشيخ485189

6بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكريوسف مصطقر عبدالرحمن165990

ر احمد130942 7بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركامران حسير

8بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكردلير قادر حمد131422

9بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرطاهر ابراهيم صدر130345

10بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرصالح عل احمد130961

ر محمود166279 وان كاكامير 11بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرسير

12بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرخدر رشيد محمدعلي376986

13بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكريونس طاهر خورشيد485253

14بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرفرهاد فخري قادر166181

ر558544 15بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرعمر صديق حسير

ر129891 16بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكردةوةن صديق حمةامير

17بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرمصطقر عبدالرحيم طه166145

ر165976 18بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرعثمان رسول محمدامير

ر377187 19بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربشدار ابوبكر حمدامير

20بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهاوكار شمسالدين قادر130305

21بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرجبار شيخ مالرسول377021

22بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرنياز صالح عزيز166350

وان علي محمد165944 23بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرسير

ر عبدالرحمن377059 24بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرعبدالرحمان حسير

25بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرريباز حمد اسماعيل130009

ي131910 26بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربيام دلدار صي 

27بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشنه روستم ابوبكر130881

28بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرانجام محسن محمد165907

29بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرريبوار محمود ابراهيم376940

30بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرريباز علي احمد166067

31بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرحسن سعيد علي165918

ر محمد166349 32بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرمحمد حسير

33بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرفرحان احمد ابراهيم558605

ر130013 34بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرئارام طاهر حسير

35بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكريادكار فارس محمدسعيد166197

36بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهاوار جبار مامه شيخ550450

37بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهةفال عزيز مصطقر485227

38بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهيمن عثمان عمر558560

39بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرساالر خالد وسو376914

40بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربارزين علي عبدهللا485423

ر166187 41بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهة لمة ت علي حمدامير

42بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرسامان فارس عوال377771

43بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرريبوار عبدهللا قادر130529

ي عبدالرزاق رسول376630
44بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهيبر

45بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربه شدار سحيد حسن166201

ر عمر عبدهللا130840 46بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرحمدامير

47بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهيمن رقيب عبدهللا165919

ر485115 48بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرجوتيار محمد حمدامير

ر حسن برايم376904 49بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرريبير



ر131311 50بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراراز حسن حسير

51بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرازاد خالد اسماعيل130987

52بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرريبوار عبدالرحمن رسول130836

53بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراحمد اسماعيل عبدهللا129879

54بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكررسول عبدالقادر شوكت550440

ي130370 55بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرارزو مصلح حاج 

56بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربختيار مصطقر قادر132934

ر485401 57بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهلمت ابراهيم حمدامير

58بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرصادق عبدالحزيز وسو550507

59بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشهيد صباح محمد131285

60بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرريباز خورشيد عبدهللا131037

61بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرريكان مقتدر عزيز131260

62بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراري خالد وسو376912

63بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرفريدون همزة احمد165948

 علي132807
64بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهاوكار مصطقر

65بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربة رخوان عبدهللا محمود165924

66بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركؤدؤ عبدهللا ابراهيم550546

67بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركاكةجوان اسماعيل خضر558582

68بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرريزيار محمدصالح مصطقر376833

69بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرنزار سليمان كريم131318

70بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراراز محمد عبدهللا130659

71بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرعلي عبدالرحيم طه165992

72بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرصابر عوال حمد485075

73بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرداماو انور سعيد129992

ر احمد550519 زاد حمدامير 74بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشير

ش حمد عثمان485120 75بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهير

76بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرابراهيم محمد طه129956

ر165989 ر ابراهيم حسير 77بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرحسير

78بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركيقر عبدهللا فتاح377720

79بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربيالن رسول محمد550520

80بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراياز عزيز رمضان485404

81بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراوارة صالح برايم377665

82بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرعبدهللا عثمان عبدهللا377034

83بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرمحيالدين نجمالدين كاكاحمد377603

84بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرساوين خالد احمد133395

85بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهانا عبدالرحمن احمد485396

86بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرصديق نجمالدين كاكااحمد166344

87بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركارمند خضر حسن166042

88دبلومرةواندز11229اربيلذكرشورش عزيز عمر485201

89دبلومرةواندز11229اربيلذكرعبدهللا معروف علي131107

ي نجيب485139 90دبلومرةواندز11229اربيلذكررزكار صي 

ر166117 91دبلومرةواندز11229اربيلذكرعلي محمد حسير

92دبلومرةواندز11229اربيلذكرعبدالرحمن مقتدر محمد376635

93دبلومرةواندز11229اربيلذكرصباح اكرم بكر130934

94دبلومرةواندز11229اربيلذكرهزار ابراهيم عبدهللا130758

ر377766 95دبلومرةواندز11229اربيلذكرعبدهللا يونس حمدامير



ر130793 96دبلومرةواندز11229اربيلذكرصالح رسول محمدامير

97دبلومرةواندز11229اربيلذكرصباح مصطقر حسن130522

98دبلومرةواندز11229اربيلذكرسوران حميد شيخة485417

و عزيز عمر130290 99دبلومرةواندز11229اربيلذكربيشر

100دبلومرةواندز11229اربيلذكرفاخر جبار قادر133547

101دبلومرةواندز11229اربيلذكريونس سعيد حسن558547

102دبلومرةواندز11229اربيلذكرجبار حسن ابراهيم131273

103دبلومرةواندز11229اربيلذكرهيمن خورشيد رشيد485340

زاد موس نوري130122 104دبلومرةواندز11229اربيلذكرشير

105دبلومرةواندز11229اربيلذكرفرمان خضر كريم165941

106دبلومرةواندز11229اربيلذكردريا اسماعيل حسن376929

107دبلومرةواندز11229اربيلذكرمغديد حسن ابراهيم130812

108دبلومرةواندز11229اربيلذكرجيكر رسول خضر550442

109دبلومرةواندز11229اربيلذكرابراهيم اسماعيل عبدهللا485359

110دبلومرةواندز11229اربيلذكرنعمت انور فقيمصطقر165885

111دبلومرةواندز11229اربيلذكروسمان حسن قادر131530

112دبلومرةواندز11229اربيلذكرمحمد محمود سعيد558543

113دبلومرةواندز11229اربيلذكرخالد قادر مصطقر166055

114دبلومرةواندز11229اربيلذكرادريس عثمان عمر108297

115دبلومرةواندز11229اربيلذكرعبدالرحمن علي قادر130053

116دبلومرةواندز11229اربيلذكرزوزك عبدالرحمن حيدر558539

117دبلومرةواندز11229اربيلذكرفرست موس نوري130917

ر عبدالرحمن مصطقر166024 118دبلومرةواندز11229اربيلذكرحسير

119دبلومرةواندز11229اربيلذكراوميد حسن ولي166112

ر133363 ر حسير 120دبلومرةواندز11229اربيلذكرشكوت محمدامير

121دبلومرةواندز11229اربيلذكرهزار سليمان يونس129932

122دبلومرةواندز11229اربيلذكراسوس شهاب الدين رشيد131510

ر خليل130862 123دبلومرةواندز11229اربيلذكريوسف حسير

124دبلومرةواندز11229اربيلذكرايوب محمود ابراهيم130725

125دبلومرةواندز11229اربيلذكررزكار قادر يوسف165958

126دبلومرةواندز11229اربيلذكرهيمن احمد علي485193

127دبلومرةواندز11229اربيلذكرادريس مخلص مصطقر485296

ر اسماعيل برايم130874 128دبلومرةواندز11229اربيلذكرسفير

129دبلومرةواندز11229اربيلذكرزيرك عبدالرحمن صدرالدين485143

130دبلومرةواندز11229اربيلذكربزار سليمان يونس165916

131دبلومرةواندز11229اربيلذكردلير عزيز عبدهللا130946

ر قادر130217 132دبلومرةواندز11229اربيلذكرامانج حسير

133دبلومرةواندز11229اربيلذكرزريان عبدالرحمن صدرالدين558588

134دبلومرةواندز11229اربيلذكرنهرو حسن عزيز131021

135دبلومرةواندز11229اربيلذكرمحمد خضر خورشيد130611

136دبلومرةواندز11229اربيلذكرحسن طارق حسن166240

137دبلومرةواندز11229اربيلذكرنجاه احمد رسول166247

ر عزيز129924 138دبلومرةواندز11229اربيلذكرعزيز حمدامير

ر جميل مغديد130733 139دبلومرةواندز11229اربيلذكرريبير

140دبلومرةواندز11229اربيلذكرهوكر عزيز مصطقر130884

141دبلومرةواندز11229اربيلذكرارسالن عزيز عبدهللا376788



ر سعيد131494 142دبلومرةواندز11229اربيلذكريونس حسير

143دبلومرةواندز11229اربيلذكرحسن مجيد حسن130132

ر انور احمد485270 144دبلومرةواندز11229اربيلذكرحمدامير

ي اسماعيل حسن165959
145دبلومرةواندز11229اربيلذكردشب 

ي130558
146دبلومرةواندز11229اربيلذكركيالن رشلد عونر

147دبلومرةواندز11229اربيلذكرفرست مال احمد130928

ر جرجيس131133 148دبلومرةواندز11229اربيلذكربختيار حسير

149دبلومرةواندز11229اربيلذكركاروان اسماعيل برايم130037

ر130539 150دبلومرةواندز11229اربيلذكراري رسول حمدامير

ر550448 151دبلومرةواندز11229اربيلذكرهوكر محمد محمدامير

ر130807 ر حسير 152دبلومرةواندز11229اربيلذكربشتيوان محمدامير

ر166172 153دبلومرةواندز11229اربيلذكردرباز صالح محمدامير

154دبلومرةواندز11229اربيلذكرهيمن حسن عمر130786

ر130026 155دبلومرةواندز11229اربيلذكررةنجدةر حسن حسير

156دبلومرةواندز11229اربيلذكرنجاة بايز حسن130041

157دبلومرةواندز11229اربيلذكرابراهيم سامان عبدهللا130753

158دبلومرةواندز11229اربيلذكرهونةر مال محمد376951

159دبلومرةواندز11229اربيلذكررةوشت رحمان علي130547

160دبلومرةواندز11229اربيلذكرهاوكار جبار رسول130034

161إعداديةرةواندز11229اربيلذكربرايم خليل علي376654

ر محمود133045 162إعداديةرةواندز11229اربيلذكرمحمود كاكامير

163إعداديةرةواندز11229اربيلذكرفوزي عبدهللا محمد558580

164إعداديةرةواندز11229اربيلذكراوارة عثمان قادر485150

165إعداديةرةواندز11229اربيلذكراسو يوسف خضر550444

166إعداديةرةواندز11229اربيلذكرهيمداد نضالدين علي485251

ر129931 167إعداديةرةواندز11229اربيلذكرمبست جمال حسير

ر طاهر عبدالرحمن376664 1ماجستيررةواندز11229اربيلذكرني 

2دبلوم عاليرةواندز11229اربيلذكركردي سعدي حسن376851

3بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرباور احمد سعيد165887

4بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرنزار عبدهللا قادر130180

5بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشمال شيخة احمد376932

6بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربروا زرار محمد130963

7بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرباوةر فتاح خالند130691

8بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركاروان حسن كريم166227

9بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهلو خالد خدر166353

احمد550506 10بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركاكه انور مير

دل كيقر سليمان165969 11بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشير

12بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربشتيوان خدر مامك558606

13بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرزانيار فيصل عبدالوهاب550558

14بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهاوكار عبدهللا مامةحويز485258

15بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكروريا غزال محمد376931

ر ادريس133285 16بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرحمرين حسير

17بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراري طيب عبدالقادر550578

18بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرحمرين عبدالواحد احمد133197

19بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهيمن كامران خورشيد377610

ر131302 20بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربارزان عبدالرزاق حسير



21بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراريز احمد عبدهللا131263

22بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركاروخ محمد سالم131026

ر عبدهللا166163 23بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركوزير حمدامير

24بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراياز مصطقر حمد485368

ي166347 25بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرتوانا عبدالواحد حاج 

26بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركارزان قادر عثمان166267

27بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرعبدهللا احمد عوال485077

28بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركوفان اسماعيل وسو131959

29بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركارزان اسكندر ابراهيم376905

ر166158 30بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرسهند محمد حمدامير

31بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرزاكروس عبدالرحمن عمر166141

32بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرريكان زبير خضر166450

33بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركيوان قادر احمد166038

34بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشاخوان كمال عال376682

35بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهه لموند حسن سليمان485167

36بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهةزار اسماعيل محمد166194

37بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرسليمان اسماعيل سليمان550499

38بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرمحمد زرار عوال166166

ي129866
ر
ر خدر مالضوف 39بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرريبير

 علي165949
40بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكردارهوان خضر

41بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكررزكار عزيز برايم165900

42بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشوان حسن قادر376935

ر حسن376777 43بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرئاران ياسير

44بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربيكرد عل شمس الدين166193

ي129976
ر
45بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرسيبور خدر مالضوف

46بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراري سليمان عبدهللا376962

47بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرمحمد عبدالصمد محمود558564

48بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراراز محمد رسول133172

49بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكردلزار عزيز عبدهللا166207

50بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن550535

51بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرمحمد سعدي حسن376857

ائيل130966 52بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكررشيد محمد جي 

ي130032
ر
53بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرعبدهللا خدر مالضوف

ي377582 54بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرخاون دلدار صي 

ة محمد ابوبكر445350 55بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرمير

56بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرعبدالهادى عباس عبدهللا550463

57بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرنهرو خشو محمد131715

وان احمد165868 58بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكررابر سير

59بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهونر محمد عبدهللا131056

ر165889 60بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهاورى علي حمدامير

ر احمد376812  حمدامير
61بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرمصطقر

62بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهريز محمد حسن550436

63بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشةهريار نجيم عوال166453

ر حمد376924 64بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرابراهيم حسير

65بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكريوسف جبار درويش قادر376748

66بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرصادق خضر كريم130046



ر166064 67بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرامير عبدهللا حسير

ر497930 68بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرجياني بدرخان كاك امير

ر حسن376674 69بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرئاكام ياسير

ي علي لطيف165979
70بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكردشب 

71بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرازا نجاة بايز130858

72بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرئارام حسن علي131163

73بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركزنك يوسف مصطقر166028

74بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربشتيوان عباس عبدهللا550457

75بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشهنك محمد عبدهللا133407

ي550482 76بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركاريز رسول نب 

ر برايم558584 77بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهوكر حسير

78بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكراسماعيل ابراهيم احمد550566

79بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرديدار سليمان عزيز130829

80بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربختيار جبار محمدعلي376794

81بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرجيا اسماعيل حسن485206

82بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرديارى جبار عبدهللا130969

83بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربيستون محمد خدر130739

84بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهةلويست نوزاد رشيد376800

85بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكربريار عبدالرحمن مصطقر376785

86بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهوكار مصطقر عبدهللا131166

ر130818 ي حسير
87بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكريوسف كيقر

88بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرقادر برايم قادر377138

89بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشاخوان احمد مصطقر485097

ي485239
ش انور فق  90بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهير

91بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركارزان احمد عبدهللا130151

92بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرمصطقر احمد مصطقر130700

93بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهزار خورشيد عبدهللا131049

94بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشوان برهان رسول558576

95بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرسداد رمضان حسن550434

96بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركة يوان علي احمد166333

97بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهاوكار سليمان كريم129886

98بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرعبدهللا لقمان رحمان485229

99بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهيوا عبدالواحد قادر550469

100بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهفال حسن احمد166249

101بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرمادح مجيد سعيد166018

102بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكركاميار كريم همزة377048

ر برايم376656 103بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرهلويست حسير

104بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرشكوت عبدالرحمان عبدهللا376723

105بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرسعد محمد يحبر165967

106بكالوريوسرةواندز11229اربيلذكرعبدالكريم كيقر سليمان131297

107دبلومرةواندز11229اربيلذكرهادي شهاب ابراهيم166332

108دبلومرةواندز11229اربيلذكررةوةند رمضان قادر166220

109دبلومرةواندز11229اربيلذكرهانا عثمان عمر166274

ر طاهر377778 110دبلومرةواندز11229اربيلذكرراويز ياسير

111دبلومرةواندز11229اربيلذكرحسن رزكار حسن165997

112دبلومرةواندز11229اربيلذكراحمد عمر عارف550492



113دبلومرةواندز11229اربيلذكرسازان سلمان رحمان558586

114دبلومرةواندز11229اربيلذكرزريان نوري عبدهللا130599

115دبلومرةواندز11229اربيلذكرعمر اسماعيل حويز485275

116دبلومرةواندز11229اربيلذكرعبدهللا محمد اومر485303

ر عبدهللا550550 117دبلومرةواندز11229اربيلذكرهاوار محمدامير

118دبلومرةواندز11229اربيلذكرزيروان محمد عبدالرزاق550547

119دبلومرةواندز11229اربيلذكرهلويست خالد علي166007

ر166436  حسير
120دبلومرةواندز11229اربيلذكراحمد كيقر

121دبلومرةواندز11229اربيلذكركردار خدر مصطقر558595

122دبلومرةواندز11229اربيلذكرمريوان سليم كامل485160

123دبلومرةواندز11229اربيلذكرمحمد اسماعيل نجم485348

124دبلومرةواندز11229اربيلذكرشمال جرجيس سعيد130116

125دبلومرةواندز11229اربيلذكرروزكار شوان خضر130761

126دبلومرةواندز11229اربيلذكرهوكر حمد عثمان376753

127دبلومرةواندز11229اربيلذكرخدر محمد سعيد131032

128دبلومرةواندز11229اربيلذكرمحمد طارق عبدهللا558541

129دبلومرةواندز11229اربيلذكرئوميد محمد مصطقر131268

130دبلومرةواندز11229اربيلذكرشدار جبار عبدهللا130711

131دبلومرةواندز11229اربيلذكريوسف موس الياس550462

132دبلومرةواندز11229اربيلذكراميد خدر حسن485168

ار احمد485191 133دبلومرةواندز11229اربيلذكراحمد رصر

ي مهدي عزيز550518
134دبلومرةواندز11229اربيلذكرهيقر

ر377005 135دبلومرةواندز11229اربيلذكرجياباز صالح محمدامير

ش عثمان احمد165986 136دبلومرةواندز11229اربيلذكرهير

137دبلومرةواندز11229اربيلذكرمصطقر عباس فقىمصطقر165894

138دبلومرةواندز11229اربيلذكرشاخوان خليل مجيد131325

139دبلومرةواندز11229اربيلذكربونان سلمان رحمان550554

140دبلومرةواندز11229اربيلذكرابوبكر عبدالواحد صادق376921

141دبلومرةواندز11229اربيلذكربريار علي محمد550498

142دبلومرةواندز11229اربيلذكرهاوكار غفور حسن558604

143دبلومرةواندز11229اربيلذكرهوكر خضر ابراهيم558552

ر عوال133510 144دبلومرةواندز11229اربيلذكرشبست محمدامير

145دبلومرةواندز11229اربيلذكرمحمد محمود كريم550539

ر485081 146دبلومرةواندز11229اربيلذكرتةنيا محمد حسير

ي اسماعيل166446
 
147دبلومرةواندز11229اربيلذكرداهات شوف

148دبلومرةواندز11229اربيلذكردةريا غزال محمد376854

149دبلومرةواندز11229اربيلذكرابراهيم مصطقر حمد376838

150دبلومرةواندز11229اربيلذكرحسن اغا سعيد رسول377775

ر558557 151دبلومرةواندز11229اربيلذكرهوشنك نجمالدين حسير

ر همزة485338 152دبلومرةواندز11229اربيلذكردانيال حسير

153دبلومرةواندز11229اربيلذكركارزان عباس وسو558591

154دبلومرةواندز11229اربيلذكرئامانج حمد عثمان550532

155دبلومرةواندز11229اربيلذكريوسف نوروز احمد558549

156دبلومرةواندز11229اربيلذكرابراهيم علي عبدهللا485429

157دبلومرةواندز11229اربيلذكرريباز محمد همزة165913

158دبلومرةواندز11229اربيلذكرجبار زرار عمر485199



159دبلومرةواندز11229اربيلذكرادم كريم محمد165863

ر130798 160دبلومرةواندز11229اربيلذكرعبدالرحمن طه حسير

ر165878 161دبلومرةواندز11229اربيلذكرمحمد رشيد حمدامير

162دبلومرةواندز11229اربيلذكركاميار جمال هاشم485079

163دبلومرةواندز11229اربيلذكرهيثم احمد همزة166285

164دبلومرةواندز11229اربيلذكررسول محمود حسن550475

165دبلومرةواندز11229اربيلذكراراب محمد يحبر166010

ر حسن129871 166إعداديةرةواندز11229اربيلذكرمحمد حسير

167إعداديةرةواندز11229اربيلذكرريباز رزكار احمد376977

168إعداديةرةواندز11229اربيلذكرريديار احمد عبدهللا132701

169إعداديةرةواندز11229اربيلذكردانا طيب عبدالقادر166095

170إعداديةرةواندز11229اربيلذكركاريز فوزي عبدهللا130125

171إعداديةرةواندز11229اربيلذكراحمد خضر عمر132249

ر عبدهللا377633 172إعداديةرةواندز11229اربيلذكرشاالو حمدامير

ر377626 173إعداديةرةواندز11229اربيلذكرريناس صالح محمدامير

174إعداديةرةواندز11229اربيلذكرهوكر مجيد احمد377031

175إعداديةرةواندز11229اربيلذكرهزار حسن علي485182

ةو عزيز130666 176إعداديةرةواندز11229اربيلذكردانا بيشر

177إعداديةرةواندز11229اربيلذكراحمد فتح محمد133438

178إعداديةرةواندز11229اربيلذكرسهند نزار احمد165921

ر485388 179إعداديةرةواندز11229اربيلذكرهانا اسماعيل حمدامير

180إعداديةرةواندز11229اربيلذكربيكرد طيب عبدالقادر166088

ي مينة166368 181إعداديةرةواندز11229اربيلذكردريا حاج 

182إعداديةرةواندز11229اربيلذكردانةر بختيار بايز133025

183إعداديةرةواندز11229اربيلذكردلوفان مظفر عمر133270

184إعداديةرةواندز11229اربيلذكركاروان عبدهللا عبدالرحمن558592

185إعداديةرةواندز11229اربيلذكررضوان حميد معروف165974

186إعداديةرةواندز11229اربيلذكرهوشمةند رسول كريم550537

187إعداديةرةواندز11229اربيلذكرهيدي علي محمد166114

188إعداديةرةواندز11229اربيلذكرحسن سعدالدين سيد132598

189إعداديةرةواندز11229اربيلذكردلوفان نجات حسن166078

190إعداديةرةواندز11229اربيلذكراكو حميد شيخة485179

191إعداديةرةواندز11229اربيلذكركيوان داود عزيز550513

192إعداديةرةواندز11229اربيلذكرنوروز حسن صالح377734

193إعداديةرةواندز11229اربيلذكرمحمد انور اسعد166335

194إعداديةرةواندز11229اربيلذكرهوكار صديق حسن132023

195إعداديةرةواندز11229اربيلذكرناظم مجيد سعيد166014

196إعداديةرةواندز11229اربيلذكرريان اسماعيل وسو131920

197إعداديةرةواندز11229اربيلذكراكرم رؤوف عبدهللا485145

198إعداديةرةواندز11229اربيلذكرشاالو ساالر محمدصالح550455

ر حسن131483 199إعداديةرةواندز11229اربيلذكرروزكار حسير

200إعداديةرةواندز11229اربيلذكرحسن عثمان حسن550480

201إعداديةرةواندز11229اربيلذكردياري حميد سعيد377744

ر حميد133225 202إعداديةرةواندز11229اربيلذكرهوزان امير

203إعداديةرةواندز11229اربيلذكررينما عادل عزيز166009

204إعداديةرةواندز11229اربيلذكرسعيد اسماعيل سليمان550527



205إعداديةرةواندز11229اربيلذكرديدار طاهر ابراهيم130297

206إعداديةرةواندز11229اربيلذكرهيمن عبدهللا يونس377258

207إعداديةرةواندز11229اربيلذكراور خالد ابوبكر166076

208إعداديةرةواندز11229اربيلذكرحسن حميد اسماعيل485135

209إعداديةرةواندز11229اربيلذكرسليمان ظاهر قادر377651

210إعداديةرةواندز11229اربيلذكرريكار لقمان بايز130938

211إعداديةرةواندز11229اربيلذكرحمرين فتحاهلل عال485343

ي132839 212إعداديةرةواندز11229اربيلذكربلند فارس نب 

213إعداديةرةواندز11229اربيلذكردلوند احمد خالد132907

214إعداديةرةواندز11229اربيلذكرشمال يونس محمد132205

215إعداديةرةواندز11229اربيلذكرروز احمد قادر558556

216إعداديةرةواندز11229اربيلذكررسول ميكائيل نجم130403

217إعداديةرةواندز11229اربيلذكرنزار رمضان غفور377684

218إعداديةرةواندز11229اربيلذكرهاوكار سيد فتاح133250

219إعداديةرةواندز11229اربيلذكررةوةز محمد مجيد166366

220إعداديةرةواندز11229اربيلذكرشدشت صالح رسول130317

ر132303 221إعداديةرةواندز11229اربيلذكرمحمد علي حمدامير

222إعداديةرةواندز11229اربيلذكرساريز نعمت انور131257

223إعداديةرةواندز11229اربيلذكرمحمد زرار رسول131151

224إعداديةرةواندز11229اربيلذكرمحمد هونةر محمود377738

225إعداديةرةواندز11229اربيلذكرريزيار كمال عبدالرحمن377638

226إعداديةرةواندز11229اربيلذكرمحمد رزكار حسن131306

227إعداديةرةواندز11229اربيلذكردرخشان احمد عبدهللا130628

228إعداديةرةواندز11229اربيلذكرسليمان جالل حمة133352

229إعداديةرةواندز11229اربيلذكراكام عبدالقادر زار166097

ر132988 230إعداديةرةواندز11229اربيلذكرئاريز طاهر حسير

ار131439 231إعداديةرةواندز11229اربيلذكرمحمد نجاة رصر

232إعداديةرةواندز11229اربيلذكرعلي رسول عبدهللا485137

233إعداديةرةواندز11229اربيلذكرابراهيم رؤوف عبدهللا485154

ر رسول قادر550530 234إعداديةرةواندز11229اربيلذكرحسير

235إعداديةرةواندز11229اربيلذكرهيمن احمد محمد485194

وان صباح166084 236إعداديةرةواندز11229اربيلذكرديار سير

237إعداديةرةواندز11229اربيلذكرموالن جبار عبدالرحمن130979

238دبلومرةواندز11229اربيلذكرعلي حسن عبدهللا558573

239دبلومرةواندز11229اربيلذكررفيق شاكر طالب132082

1ماجستيررةواندز11229اربيلأنبىخديجة قادر حسن130994

ين عبدهللا براخاس130110 2دبلوم عاليرةواندز11229اربيلأنبىشير

ر130351 3دبلوم عاليرةواندز11229اربيلأنبىدةرون دلشاد حمدامير

4بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىفهيمه محمد بابير376641

بايزه علي سليمان166046
5بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبى

6بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىمهاباد قادر باوكر485188

7بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسه الر انور عمر376946

8بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىناجيه عبدالمجيد محمد130201

و علي محمود130095 9بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهير

10بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىكاريز جوهر بكر376928

11بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىمزده مالافندي كريم131014



12بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىجاوروان رحمان داود131253

13بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىفهيمة خضر مام شيخ165942

14بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىفينك قادر عوال133479

15بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبريز وشيار عزيز130184

16بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشيما محمد خضر166008

يف166281 17بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىديرين جميل محمدشر

18بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسكاال فاروق هيبر130871

19بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبريز صالح عزيز166138

20بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىدلباك عبدهللا خورشيد558542

و بروسك احمد166199 21بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهير

ر عوال132193 22بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسنور محمدامير

سوزان علي عيىس376599
23بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبى

ر166012 24بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهوزان رسول حمدامير

برزان علي عبدهللا550446
25بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبى

26بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىاريز رزكار حسن166289

ر طاهر اسماعيل166030 27بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىنازنير

ر129937 ر حسير 28بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىديمةن محمدامير

29بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىرازان جمال كريم128796

30بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىروشنة عيىس نوري550483

ر166211 31بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىالنة جمال حسير

32بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهاللة عباس عبدهللا376730

33بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسوما خالد اسماعيل131310

34بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىزالة محمد احمد376740

35بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىكوردستان احمد طاهر376774

36بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبروا عبدالقادر فتحاهلل376918

37بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىئايندة خالد ابوبكر131082

38بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهوزان عبدالرحمن احمد558540

ر550541  حسير
39بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىريزنة مصطقر

40دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسعديه برايم قادر130801

41دبلومرةواندز11229اربيلأنبىكنير رزاق عمر165875

42دبلومرةواندز11229اربيلأنبىاالء عبدالكريم بابير377013

43دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبروين قادر رسول165957

44دبلومرةواندز11229اربيلأنبىجنار عبدهللا احمد131552

45دبلومرةواندز11229اربيلأنبىفخرية محمد طه550579

46دبلومرةواندز11229اربيلأنبىكوثر احمد سيودين130058

47دبلومرةواندز11229اربيلأنبىجيمن عبدالقادر ابراهيم130049

48دبلومرةواندز11229اربيلأنبىمهاباد مصطقر عبدهللا131168

ر صمد166373 49دبلومرةواندز11229اربيلأنبىالجان حسير

50دبلومرةواندز11229اربيلأنبىمهابات ابوبكر مامو130220

51دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسندس حسن عبدهللا130199

ة محمد طه130551 52دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسمير

53دبلومرةواندز11229اربيلأنبىخوناو محمد خضر165963

ر عبدهللا130742 54دبلومرةواندز11229اربيلأنبىنارين حسير

55دبلومرةواندز11229اربيلأنبىكزنك محمد ابراهيم485223

56دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبرزا محمد قادر485240

57دبلومرةواندز11229اربيلأنبىميديا محمد طه130196



58دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبةيوةند توفيق احمد377617

و طه خضر130843 59دبلومرةواندز11229اربيلأنبىهير

60دبلومرةواندز11229اربيلأنبىزينب مكايل سليم130015

روزان علي عبدهللا485399
61دبلومرةواندز11229اربيلأنبى

بورزان علي عبدهللا485093
62دبلومرةواندز11229اربيلأنبى

63دبلومرةواندز11229اربيلأنبىكشاوة محمد رسول131429

64دبلومرةواندز11229اربيلأنبىاريز جهانكير سيدا166214

65دبلومرةواندز11229اربيلأنبىكةشاوه خليل حمد550454

ر قادر131137 66دبلومرةواندز11229اربيلأنبىخاروان حمدامير

ر عزيز130755 67دبلومرةواندز11229اربيلأنبىمزده حمدامير

68دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبيوند عمر عارف132964

69دبلومرةواندز11229اربيلأنبىكةزال خالد سعيد130996

احمد131170 70دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبه يمان انور مير

71دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسه يران جالل محمد485246

72دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبةيمان طاهر فقىخضر166073

73دبلومرةواندز11229اربيلأنبىتافكه رسول احمد166022

ر عبدالرحمن166134 74إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىعطيه حسير

75إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىقانعة شيخ مالرسول166086

76إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىكيابند محمد ابراهيم550542

77إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبايزة سحيد رزاق166116

1دبلوم عاليرةواندز11229اربيلأنبىكوربة عبدالكريم بابير377011

ر165902 2بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشوخان دلير محمدامير

ي حسن131814 3بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىزليخا صي 

4بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىنور عبدالقادر فتحاهلل376920

5بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىجاوروان خاليد احمد485152

ين يونس محمد130473 6بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشير

7بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىدلسوز خورشيد حميد165995

ر165882 ر رشيد حمدامير 8بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىرنكير

9بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىجيمن عزيز خورشيد550468

10بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىجوان زرار حسن377002

11بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىاريان مظفر محمد485255

12بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىخةندة محمد احمد550570

13بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىريزين جالل رسول130767

14بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىزاكاوة حميد معروف377022

15بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىديالن انور سعيد131276

و مال مرو132613 16بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهير

ر485211 وان كريم حسير 17بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبير

18بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهاوزين نوري محمد130378

م مقتدر عزيز132580 19بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىمير

ي صالح علي550453
20بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىاشب 

21بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسازان عثمان حسن558577

ر166190 22بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىكةزهنك عبدهللا حمدامير

23بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىدالرام زرار رسول377061

24بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىزاكاو خدر عبدهللا130467

25بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشلير ابراهيم حسن130117

26بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسنور رمضان حسن133215



ر عثمان550516 27بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشوبو حسير

ان سيد فتاح130516 28بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسير

ر ابراهيم مصطقر130877 29بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىرنكير

 خوشوى علي166260
30بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهيقر

31بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىزيالن عزيز عبدهللا166208

ر377044 32بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىكال كامران حسير

33بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبيان مغديد حسن130187

34بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبيام سليمان انور166283

 علي احمد166105
ر 35بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىزافير

36بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىفريشتة عزيز عوال165954

37بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبوكان كريم شيخو165982

ي132633
38بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىباخان فيصل فق 

39بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشوه يوسف خضر166397

ر محمد166414 40بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىفاطمة حسير

41بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبريز عمر عارف485080

بوزان شفيق علي130773
42بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبى

ي حسن131282 43بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىزوزان صي 

44بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىكانياو رزاق عمر550564

ان محمد قادر132654 45بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسير

46بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىتريفة اسماعيل رسول166235

ر166184 47بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىقةشةنك عبدهللا حمدامير

48بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىريزنة خضر حمد485419

49بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشادان ابراهيم اسماعيل485163

50بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىاحمد جالل عزيز165899

51بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىريناس يونس احمد485133

52بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىروكال يونس ابراهيم485234

كز انور طاهر130950 53بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىنير

54بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسازان احمد عبدهللا550556

55بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىجراخان خشو محمدصالح131449

56بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىحليمة عبدهللا احمد550474

57بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىريزين عبدهللا حسن130721

58بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىروشنا اسماعيل وسو131842

ر550525 59بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىاشنا محمد حسير

ر485421 ر عمر حسير 60بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىكفير

61بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىئةزين جوهر احمد485158

62بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهاوزين عبدالرحمن توفيق166108

63بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهاوزين عبدالرحمن خضر130021

ر محمد485334 64بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىاشنا حسير

ر485295 65بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسنور ادريس حمدامير

66بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسانا محمد احمد377759

ازهار علي خضر550461
67بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبى

ر131300 يوان عبدالرزاق حسير 68بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبير

69بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشوشت حسن عبدالقادر166036

70بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبنار غفور حسن376614

71بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىكوجر محمد يحبر165956

72بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىزاكاو حامد اسماعيل376796



ر برايم166159 73بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىكشاو حسير

74بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىمدينة عبدالمطلب عبابكر118383

75بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىجوان مجيد سعيد166020

ى حسن حويز376733 76بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبشر

77بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشوخان كريم محمد377752

78بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىخونجة اسماعيل وسمان376865

79بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىكومار حسن صالح166100

ر قادر130608 ر حسير 80بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىغمكير

81بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهورين حميد حسن550472

82بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىروشن رسو برايم550509

83بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبيكرد محمد صديق376607

84بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهاوناز محمد حسن550485

ي130139
ر
85بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىداستان خدر مالضوف

86بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىالنه قادر حسن373481

87بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىروزان محمد حميد558579

ر131161 88بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىئاال كامران حسير

89بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهة ريز عبدهللا محمد131330

90بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىساكار حويز غزال165867

ين صالح حسن166231 91بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشير

ي علي عيىس165901
92بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىاشب 

93بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهاوزين سليمان كريم485310

94بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشونم جبار عبدهللا558551

95بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبايز يوسف عثمان376816

زاد بايز485074 96بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىدلخواز شير

97بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهوار مصطقر حسن550501

98بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسازكار مظفر سليمان165983

99بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىمروة عزيز كريم130696

100بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىخندة محمد صديق376770

101بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىئاواز محمد حسن166217

هاللة عبدالواحد عالي133449
102بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبى

103بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىاشنا شدار قادر485371

104بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىفينك نجمالدين حويز166127

105بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىخندة محمد محمود132328

106بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىئاال جهانكير سيدا485148

107بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىرازيان لطيف عبدهللا132271

108بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىزاكاو غازي صادق130910

109بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشهال محمد مجيد550495

110بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىخالت قادر مصصقر550544

111بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىزاهيده مهدى عزيز165891

ر عبدالرحمن توفيق166109 112بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهيفير

113بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشيماء صالح رسول130715

كردون عبدالواحد عالي558594
114بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبى

115بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىالجان عبدالواحد كمال550447

ر376745 116بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسارا ادريس حمدامير

117بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشلير عبدالسالم عبدالصمد166082

مدينه علي سليمان166048
118بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبى



119بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىريزيان جالل رسول165966

120بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىريزنة برايم قادر485123

تافكه علي عيىس166176
121بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبى

122بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىرازاوة حميد معروف165971

123بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىاشنة محمد خضر129962

124بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىرازاو جالل رسول165965

125بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىاهنك وشيار عزيز558596

126بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشيون صالح حسن166295

ر485287 127بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىروزان عبدهللا حمدامير

128بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىفيان كريم شيخو165984

ر131479 129بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىكازين ستار حمدامير

130بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىريزان وسو بكر550471

131بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسوزان عزيز حسن485231

132بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبوكان حسن كريم166223

 علي احمد166026
ر 133بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىافير

134بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشيدا محمد خضر165953

135بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىفيان مخلص عزيز130333

136بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىهورين اسماعيل محمد377056

ين سعيد احمد166005 137بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىشير

138بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىفاطمة محمد احمد129951

ي131373 139بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىايمان قهرمان حاج 

140بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىديمن كريم عثمان550522

141بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىبيالن عبدالواحد كمال558583

ر ناخوش376979 142بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسمية حسير

143بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىرابيعة محمد قادر485248

الفا خوشوى علي166257
144بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبى

145بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىزالة محمد عزيز485250

146بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىالفاو نوري عبدهللا130602

147بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىسيي  حسن عبدالقادر165911

148بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىناسكة احمد حويز131381

149بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىدلكش حمد معروف376909

150بكالوريوسرةواندز11229اربيلأنبىكنار رزاق عمر165873

151دبلومرةواندز11229اربيلأنبىنيكار طارق عبدهللا550438

152دبلومرةواندز11229اربيلأنبىساوين نعمت انور165883

ر377024 153دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبوكان محمد حسير

154دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبريز نجيم عوال131357

155دبلومرةواندز11229اربيلأنبىاوات سليمان قادر485203

156دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسازان اسماعيل احمد376897

157دبلومرةواندز11229اربيلأنبىكال فرهاد احمد131794

ي ابراهيم صالح133115 ران 
158دبلومرةواندز11229اربيلأنبى

159دبلومرةواندز11229اربيلأنبىفاطمة حسن عزيز166238

ر550575  محمدامير
160دبلومرةواندز11229اربيلأنبىريان مصطقر

ر عزيز377492 161دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشه ونم حمدامير

162دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشونم قادر ابراهيم485198

ر550568 ين اسماعيل حمدامير 163دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشير

164دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبريز زرار عمر485109



165دبلومرةواندز11229اربيلأنبىفاطمة مصطقر محمد132539

166دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبريز وريا رشيد129972

167دبلومرةواندز11229اربيلأنبىهاوزين صالح خضر165897

168دبلومرةواندز11229اربيلأنبىصارا جبار شيخ377020

ر377312 169دبلومرةواندز11229اربيلأنبىايشا كاظم حمدامير

170دبلومرةواندز11229اربيلأنبىباران صابر محمد130087

171دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبارين محمد عثمان550490

ر برايم166160 172دبلومرةواندز11229اربيلأنبىهتاو حسير

اال مراد علي131459
173دبلومرةواندز11229اربيلأنبى

174دبلومرةواندز11229اربيلأنبىدليفان زرار رسول131148

و محمد خضر130223 175دبلومرةواندز11229اربيلأنبىهير

176دبلومرةواندز11229اربيلأنبىنيسان كامران خورشيد377054

177دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسونيا فيضاهلل عزيز558600

ر166456 178دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشنة عبدالرحمن حسير

179دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبيمان رزكار احمد485244

180دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسوزان عزير مصطقر558546

بريز علي عبدهللا485086
181دبلومرةواندز11229اربيلأنبى

182دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبةيوند ايوب فق  احمد377522

183دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبسوز عثمان قادر376868

184دبلومرةواندز11229اربيلأنبىخولة عبدهللا احمد166287

185دبلومرةواندز11229اربيلأنبىدلكش نجمالدين حويز166132

ر ابراهيم130686 186دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسازكار حمدامير

ر485410  حسير
187دبلومرةواندز11229اربيلأنبىهاوزين مصطقر

188دبلومرةواندز11229اربيلأنبىخنده خضر عثمان130907

189دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشوين عزيز قادر129884

ر مظفر رسول550437 190دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشهير

191دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشهلة مظفر رسول130705

192دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشاناز عبدالصمد محمود130956

193دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسامية احمد همزة377052

ارزو علي عبدهللا130443
194دبلومرةواندز11229اربيلأنبى

195دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبوزان سيامند عبدهللا558563

كازيان علي جبار165978
196دبلومرةواندز11229اربيلأنبى

197دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشاناز صابر محمد130901

198دبلومرةواندز11229اربيلأنبىزوان عبابكر حمد376666

199دبلومرةواندز11229اربيلأنبىروخوش نجمالدين حويز485378

200دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشوناز ازاد حمد165932

ي376813
ر
201دبلومرةواندز11229اربيلأنبىريزنة ابراهيم صوف

ر مصطقر376861 202دبلومرةواندز11229اربيلأنبىئةزين حسير

ي130635 203دبلومرةواندز11229اربيلأنبىاشاء مصلح حاج 

204دبلومرةواندز11229اربيلأنبىوالت نجاة ابراهيم376873

205دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبيوار فتاح خالند130854

و يوسف مصطقر485118 206دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبير

207دبلومرةواندز11229اربيلأنبىراميار عبدالواحد كمال485207

ر377299 208دبلومرةواندز11229اربيلأنبىكوسار شدار حسير

209دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبهرة رسول سليمان376738

210دبلومرةواندز11229اربيلأنبىجوان مغديد عزو485357



211دبلومرةواندز11229اربيلأنبىروباك عوال رسول376677

212دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشنو همت محمد129958

213دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسوزان محمد مال130415

ر166167 214دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشاناز صالح محمدامير

215دبلومرةواندز11229اربيلأنبىتابان سليمان عبدهللا165917

216دبلومرةواندز11229اربيلأنبىعائشة عبدهللا احمد485308

217دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسهام مصطقر احمد376780

218دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشوخان رسول محمد550505

219دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسيو مصطقر محمد132464

ر رسول حسن129940 220دبلومرةواندز11229اربيلأنبىالفير

221دبلومرةواندز11229اربيلأنبىنارنج حميد سعيد166021

222دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبريز حمد رسول132044

223دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشادان مجيد احمد376650

224دبلومرةواندز11229اربيلأنبىفاطمة ابراهيم احمد558589

225دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشاديه موس نوري130745

226دبلومرةواندز11229اربيلأنبىمريم عمر احمد485083

227دبلومرةواندز11229اربيلأنبىزاكاو رسول توفيق166101

228دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشوبو عبدهللا برايم165988

229دبلومرةواندز11229اربيلأنبىخةالت محمد احمد550459

230دبلومرةواندز11229اربيلأنبىدلخواز عزيز هيبر377018

231دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشوخان صالح ابوبكر166204

232دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشيدا عبدالمناف حسن376922

233دبلومرةواندز11229اربيلأنبىديلمان نوروز احمد558548

زاد بايز485073 234دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشيواز شير

235دبلومرةواندز11229اربيلأنبىفريشتة زكريا عمر377040

ر485291 ي ابوبكر حمدامير
236دبلومرةواندز11229اربيلأنبىاشب 

237دبلومرةواندز11229اربيلأنبىزيتون مصطقر احمد129946

238دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبيلمز انس حمد550511

239دبلومرةواندز11229اربيلأنبىمريم سعدي محمد376971

240دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسوزان جبار حمد376984

241دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبوكان ابراهيم صالح166252

ان عبدهللا معروف130865 242دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشمير

ند علي شمسالدين166178 ريي 
243دبلومرةواندز11229اربيلأنبى

244دبلومرةواندز11229اربيلأنبىزوان ظاهر مصطقر132723

ر محمد احمد550449 245دبلومرةواندز11229اربيلأنبىسنكير

ر376954 246دبلومرةواندز11229اربيلأنبىاريان اسماعيل حمدامير

247دبلومرةواندز11229اربيلأنبىجيمن محمد محمود130137

248دبلومرةواندز11229اربيلأنبىهةالت صادق محمد558607

ر خدر مصطقر376792 249دبلومرةواندز11229اربيلأنبىرنكير

250دبلومرةواندز11229اربيلأنبىفريشتة حسن عمر550497

251دبلومرةواندز11229اربيلأنبىدنيا دينو سعيد132874

ر فيصل صالح376981 252دبلومرةواندز11229اربيلأنبىدلفير

253دبلومرةواندز11229اربيلأنبىشوة رمضان حسن377621

254دبلومرةواندز11229اربيلأنبىكولشاد حمد معروف485347

255دبلومرةواندز11229اربيلأنبىاواز جبار عبدالرحمن130974

256دبلومرةواندز11229اربيلأنبىبيخال عمر حسن376948



257دبلومرةواندز11229اربيلأنبىايمان محمد حسن377142

258دبلومرةواندز11229اربيلأنبىايمان سليمان عبدهللا377037

259إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىخةنده نجمالدين عوال377444

260إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبةروش رسول كريم550526

دلزين نجمالدين علي377729
261إعداديةرةواندز11229اربيلأنبى

كوالن ابوبكر علي166442
262إعداديةرةواندز11229اربيلأنبى

ر زرار رسول130267 263إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىدلفير

264إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىجيمة احمد جليل550574

ي133065
265إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبيالن عبدالخالق فق 

266إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىميالد هونر محمود166360

ر166327 267إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىافان رسول حمدامير

268إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىكوزين مسعود صباح165929

ر احمد قادر130750 269إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىامير

270إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىسازان احمد مصطقر377016

ر عثمان عبدهللا165970 271إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىارفير

272إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىفيالن مقتدر عزيز130275

ان جرجيس شيخ ابراهيم550467 273إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىجير

ر فتحاهلل عالي550439 274إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىكفير

275إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىروزان حسن حمد376968

276إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىدرة خشان مغديد عزو377725

277إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىدلبند زانيار نجم الدين166375

278إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىنهري فرهاد حمد558593

از حمة مجيد131154 279إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىشير

ي علي لطيف550580
280إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىهيقر

281إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبةهةشت صالح رسول130327

282إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبناز حمد معروف130531

283إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىايمان رسول محمد558561

ر محمد130329 284إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىريزنة حسير

ئاشنا ازاد علي131973
285إعداديةرةواندز11229اربيلأنبى

286إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىشوشت عزيز قادر132342

287إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبوكان وريا رشيد133460

288إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىسيفر بختيار صباح130176

289إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبةيان رسول قادر131986

290إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىكوردستان عابيد اسماعيل132410

ر165892 ى كاظم حمدامير 291إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبشر

292إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىزالة عبدهللا محمد131670

293إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبيخال صباح محمد133078

294إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىشنو مهدي ابراهيم133085

295إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىريزين حسن خضر131893

296إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىروزناز ازاد حمد165926

يف130282 297إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىديالن محمد شر

298إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىفيان ازاد خضر166051

299إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبيالن عثمان عبدالرحمن485278

300إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىهاوزين همزة احمد130323

301إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىالجان شيخو خضر165931

302إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىسوزان سلمان رحمان550477



303إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىشيماء غريب رسول166106

304إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبرزى عزيز قادر132098

305إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىازين وليد مصطقر165935

306إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىنشين احمد اودل485332

ةو عزيز130735 307إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىجرا بيشر

و رسول اغابرايم131291 308إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىهير

ر166423 ي حسن حسير
309إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىاشب 

افان علي مصطقر131016
310إعداديةرةواندز11229اربيلأنبى

ر377329 311إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىزليخا رسول حسير

ر حسن558554 يفان حسير 312إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبير

تارا ناصح علي376964
313إعداديةرةواندز11229اربيلأنبى

314إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىئةشين صديق نجمالدين166270

315إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىروزكار عزيز ابراهيم550433

ي377134 316إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىخندة دلدار صي 

شكوفة علي عيىس166173
317إعداديةرةواندز11229اربيلأنبى

318إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبيان مغديد عزو377717

319إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىدلسوز صادق عبدهللا130252

از عبدالصمد محمود558559 320إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىشير

321إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىاالء رزكار حسن131405

322إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىابريزة احمد حسن130593

323إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىشوخان رزكار محمد130497

فائزه علي حسن130768
324إعداديةرةواندز11229اربيلأنبى

325إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىنازين نوزاد رشيد376805

326إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىكوش صالح علي165947

327إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىسمية احمد عبدهللا130143

328إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىخندة بختيار مصطقر133423

329إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىكلستان مصطقر حمد550528

330إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبةهةشت مصلح رشيد485986

331إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىزيان حسن عزيز132759

332إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىئاوات ابراهيم احمد377671

333إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبريز صادق عبدهللا130232

ي130375 جيابان فارس نب 
334إعداديةرةواندز11229اربيلأنبى

 فاتح علي166361
ر 335إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىشهير

ر خضر558571 336إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىجميلة حسير

337إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىكيابند حويز غزال166408

338إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىسودا خالد احمد133312

339إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىاريفان وليد مصطقر165937

ر485220 340إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىاال طاهر حسير

341إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىليل رسول حسن132691

342إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبيام خشو محمدصالح131536

343إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىسوما عادل عزيز130227

ر صديق نجم الدين166343 344إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىافير

ر485111 345إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىسانا محمد حمدامير

346إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىافان محمد عبدهللا376959

347إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىكزال جبار مصطقر133302

ي550445 348إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىايمان مصلح حاج 



349إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىرازان فاضل عبدهللا133529

350إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىهورين خدر مصطقر550493

 خوشوى علي166263
ر 351إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىافير

سيبان شفيق علي132782
352إعداديةرةواندز11229اربيلأنبى

353إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىريان مجيد احمد376646

ي رسول166339
354إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىشةوكار كيقر

355إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبه روين خالد احمد130364

356إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىروزكار لقمان بايز129966

ر376926 357إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىرازان جمال حسير

ر حسن مصطقر377429 358إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىكزبير

359إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبه ريز حسن عزيز132566

360إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىبةيام رسول كريم550531

361إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىدلمان فرهاد حمد558567

ر قادر165939 362إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىئاال حسير

ان مغديد عزيز377658 363إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىسير

364إعداديةرةواندز11229اربيلأنبىماردين جوهر احمد132551

1دكتوراهجومان11230اربيلذكردالور جوهر احمد550617

ي118293 2ماجستيرجومان11230اربيلذكرابراهيم محمد حاج 

3ماجستيرجومان11230اربيلذكرمحمد مصطقر عال118678

4ماجستيرجومان11230اربيلذكرعبدالقادر مراد قادر118165

5ماجستيرجومان11230اربيلذكرجمال جالل مصطقر118592

ي برايم118273
ر
6بكالوريوسجومان11230اربيلذكرابراهيم محمدصوف

7بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهيمداد اسعد احمد118724

8بكالوريوسجومان11230اربيلذكرخدر عمر عثمان376109

9بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمحمد حسن عثمان176501

ر176678 10بكالوريوسجومان11230اربيلذكركاكل احمد محمدامير

11بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدالمطلب عبابكر سليمان118361

12بكالوريوسجومان11230اربيلذكرزانا شيخة خضر176312

13بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمظهر علي محمد118117

14بكالوريوسجومان11230اربيلذكرسوران محمد مولود176288

15بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهيمن حمد محمود376265

16بكالوريوسجومان11230اربيلذكرره زوان خضر احمد118392

17بكالوريوسجومان11230اربيلذكرشاخوان كمال مصطقر376201

ر118381 18بكالوريوسجومان11230اربيلذكراسماعيل احمد محمدامير

19بكالوريوسجومان11230اربيلذكركريم رسول كريم118378

20بكالوريوسجومان11230اربيلذكرجالل عوال برايم118479

21بكالوريوسجومان11230اربيلذكراحمد محمد علي118396

22بكالوريوسجومان11230اربيلذكربختيار علي احمد118486

 عالي118182
23بكالوريوسجومان11230اربيلذكرتمر مصطقر

24بكالوريوسجومان11230اربيلذكركارزان قهرمان عبدهللا118650

ر احمد375934 25بكالوريوسجومان11230اربيلذكركاروخ حمدامير

26بكالوريوسجومان11230اربيلذكرئارام زرار احمد118189

27بكالوريوسجومان11230اربيلذكرنه بز سمايل طه550614

28بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدهللا حسن عوال118727

29بكالوريوسجومان11230اربيلذكرنزار معروف عوال558613

30بكالوريوسجومان11230اربيلذكربختيار محمود عبدهللا376274



31بكالوريوسجومان11230اربيلذكركارةوان خضر احمد118792

32بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمظفر عوال مصطقر176259

33بكالوريوسجومان11230اربيلذكرلقمان مينة رسول118339

34بكالوريوسجومان11230اربيلذكرفرمان عبدهللا خضر177448

35بكالوريوسجومان11230اربيلذكرشورش سليم محمود118393

36بكالوريوسجومان11230اربيلذكرارام عثمان سيدوك118652

وان محي الدين حمد118241 37بكالوريوسجومان11230اربيلذكرشير

38بكالوريوسجومان11230اربيلذكرزانا دارا مصطقر176448

39بكالوريوسجومان11230اربيلذكربشدار مجيد قادر176426

40بكالوريوسجومان11230اربيلذكرشمال مال احمد177626

41بكالوريوسجومان11230اربيلذكرتوانا رسول وسو550679

42بكالوريوسجومان11230اربيلذكردانا جعفر احمد175978

ر طه118620 43بكالوريوسجومان11230اربيلذكرجاالك حسير

ر376345 44بكالوريوسجومان11230اربيلذكرريبوار رسول حمدامير

45بكالوريوسجومان11230اربيلذكرنوزاد عثمان عبدهللا376343

ر118655  خدر حمدامير
46بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمصطقر

47بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهيوا دارا مصطقر176375

48بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمحمود شيخة عبدهللا177442

49بكالوريوسجومان11230اربيلذكركيالن اسماعيل مصطقر118467

يف118443 50بكالوريوسجومان11230اربيلذكرجالل همزة شر

ي حمد176036 51بكالوريوسجومان11230اربيلذكراسماعيل حاج 

ر احمد176484 52بكالوريوسجومان11230اربيلذكرريزيار حسير

ر176635 53بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهاورى جالل حسير

54بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدهللا عمر خضر118288

ر عبدهللا176342 هللا حمدامير 55بكالوريوسجومان11230اربيلذكرخير

56بكالوريوسجومان11230اربيلذكرريناس عالءالدين حمد177463

ر376647 57بكالوريوسجومان11230اربيلذكرارام احمد محمدامير

58بكالوريوسجومان11230اربيلذكرادريس محيالدين قادر176482

ر118812 59بكالوريوسجومان11230اربيلذكرئارام جبار حمدامير

60بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهه واري جهانكير كمال376353

61بكالوريوسجومان11230اربيلذكركاروخ برايم رسول550661

ر118701 62بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهاوير مسعود حسير

ر عوال118240 63بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمحمد حمدامير

64بكالوريوسجومان11230اربيلذكريوسف عبدهللا حمد550666

ر176131 65بكالوريوسجومان11230اربيلذكروليد ابراهيم حسير

66بكالوريوسجومان11230اربيلذكرريباز احمد وسو176430

67دبلومجومان11230اربيلذكراسكندر محسن سعيد118301

68دبلومجومان11230اربيلذكرسالم عوال رسول118581

69دبلومجومان11230اربيلذكرمحمد ابراهيم مير118687

ي مصطقر118260 70دبلومجومان11230اربيلذكرمحمد نب 

وان حمد كريم118513 71دبلومجومان11230اربيلذكرسير

72دبلومجومان11230اربيلذكرخطاب توفيق كاكاحمد118304

73دبلومجومان11230اربيلذكريوسف مراد عباس376625

74دبلومجومان11230اربيلذكرنجاة عمر اسماعيل118320

75دبلومجومان11230اربيلذكرخاور خورشيد محمود118333

ر حسن118430 76دبلومجومان11230اربيلذكردلشاد حمدامير



77دبلومجومان11230اربيلذكرسلمان حسن عثمان118295

78دبلومجومان11230اربيلذكربابكر رحمان باوةكر118136

ر550605 ي حمدامير  نب 
79دبلومجومان11230اربيلذكرمصطقر

80دبلومجومان11230اربيلذكرعالي ابراهيم عال118632

حمد118579 81دبلومجومان11230اربيلذكرابراهيم حمد مير

82دبلومجومان11230اربيلذكرزانا جعفر احمد175968

ر عيىس118198 83دبلومجومان11230اربيلذكرجبار حمدامير

84دبلومجومان11230اربيلذكرسيدا عثمان عبدهللا176487

85دبلومجومان11230اربيلذكرمحمد عبدهللا خان376116

86دبلومجومان11230اربيلذكرطلعت عايز حمد118191

ر احمد376176 87دبلومجومان11230اربيلذكرهلمت حمدامير

محمد118527 ر مير 88دبلومجومان11230اربيلذكرلقمان حمدامير

89دبلومجومان11230اربيلذكرحسن عمر حسن166660

90دبلومجومان11230اربيلذكرسامان عثمان سعيد118499

91دبلومجومان11230اربيلذكركامل مولود شيخه176293

92دبلومجومان11230اربيلذكرهوكر علي صادق550599

93دبلومجومان11230اربيلذكرمحمد جعفر احمد118698

94دبلومجومان11230اربيلذكرعبدهللا خضر عوال176140

95دبلومجومان11230اربيلذكرارام محمود عبدهللا376280

ر118448 96دبلومجومان11230اربيلذكروةل قادر حسير

97دبلومجومان11230اربيلذكرفاخر عوال احمد118730

98دبلومجومان11230اربيلذكرهونةر برايم احمد177492

 زرار علي118174
ر 99دبلومجومان11230اربيلذكرريبير

100دبلومجومان11230اربيلذكرازور اسكندر كاكاحمد176464

ي مصطقر118389 ش نب  101دبلومجومان11230اربيلذكرهير

102دبلومجومان11230اربيلذكرسنكر عبدهللا محمد375984

103دبلومجومان11230اربيلذكرطيب احمد عبدهللا118248

104دبلومجومان11230اربيلذكرمهاجر عال باوكر118437

105دبلومجومان11230اربيلذكرعزيز رسول مصطقر375921

106دبلومجومان11230اربيلذكرفرحان عبدهللا محمد118307

ش مصطقر احمد177432 107دبلومجومان11230اربيلذكرهير

108دبلومجومان11230اربيلذكرنزار قادر سمايل118778

ر حمد177575 109دبلومجومان11230اربيلذكرمظفر حمدامير

110دبلومجومان11230اربيلذكرسنكر حسن غفور550630

ر عوال118622 111دبلومجومان11230اربيلذكرفرهاد حمدامير

112دبلومجومان11230اربيلذكرهمداد قادر احمد375923

113دبلومجومان11230اربيلذكرعبدالقادر صديق محمود118168

ي قادر177606 114دبلومجومان11230اربيلذكرمصطقر حاج 

115دبلومجومان11230اربيلذكرئاواره احمد خضر118231

116دبلومجومان11230اربيلذكرطه احمد وسو118834

117دبلومجومان11230اربيلذكرعزالدين رسول عبدالقادر550632

وان حمد118367 118دبلومجومان11230اربيلذكرهيمن سير

ي375937 119دبلومجومان11230اربيلذكرمهدي محمد نب 

120دبلومجومان11230اربيلذكرامير كاك احمد حسن550646

ر مينة عوال550645 121دبلومجومان11230اربيلذكربنيامير

122دبلومجومان11230اربيلذكردلشاد حسن حمةسعيد118113



123دبلومجومان11230اربيلذكررسول عوال علي118323

يف عبدهللا118801 124دبلومجومان11230اربيلذكرعلي شر

125إعداديةجومان11230اربيلذكرمجيد رسول مصطقر118270

ر حسن118614 126إعداديةجومان11230اربيلذكرعلي حمدامير

127إعداديةجومان11230اربيلذكرحسن احمد وسمان118506

128إعداديةجومان11230اربيلذكرسليمان احمد وسمان118520

1ماجستيرجومان11230اربيلذكرشاهو سعيد برايم118469

2ماجستيرجومان11230اربيلذكرريباز صالح رسول118125

3ماجستيرجومان11230اربيلذكرسةنار مال حمد118202

4بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهيمن مصطقر عال118126

ر375997 5بكالوريوسجومان11230اربيلذكرموس محمد حمدامير

ر118105 ر فيصل محمدامير 6بكالوريوسجومان11230اربيلذكرامير

ر اسماعيل عبدهللا550674 7بكالوريوسجومان11230اربيلذكرحسير

8بكالوريوسجومان11230اربيلذكرسةركار فاروق مراد550616

ر احمد176325 9بكالوريوسجومان11230اربيلذكرنهاد حمدامير

ر176189 10بكالوريوسجومان11230اربيلذكرسوران حسن محمدامير

11بكالوريوسجومان11230اربيلذكربزاف عمر محمد118594

يف118599 وان شر 12بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهةلكةوت شير

ر احمد118791 13بكالوريوسجومان11230اربيلذكركارزان محمدامير

ر176362 14بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهاوكار احمد حسير

15بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهلويست عبدالقادر محمد376287

ر176445 16بكالوريوسجومان11230اربيلذكرزانيار سعيد حمدامير

ر احمد118542 وان محمدامير 17بكالوريوسجومان11230اربيلذكرشير

يف118814 18بكالوريوسجومان11230اربيلذكرجمال حميد شر

19بكالوريوسجومان11230اربيلذكرريباز اسعد احمد118752

20بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمظفر صالح رسول376815

21بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمخلص قادر عباس376207

22بكالوريوسجومان11230اربيلذكرشهنك سليمان بكر175945

23بكالوريوسجومان11230اربيلذكرنه وره س كمال مال375926

24بكالوريوسجومان11230اربيلذكرشدار اغا محمد176249

25بكالوريوسجومان11230اربيلذكركاروان فتاح احمد176230

26بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمحمود حارث عوال375993

27بكالوريوسجومان11230اربيلذكرفرهنك عبدالرحمن احمد376315

28بكالوريوسجومان11230اربيلذكررسول احمد شيخة176094

29بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهيدى وسمان عال176668

ر حمد376331 30بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهلكورد حمدامير

ي احمد118238 31بكالوريوسجومان11230اربيلذكرريناس حاج 

ر عثمان377121 32بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمحمد ياسير

33بكالوريوسجومان11230اربيلذكرامير حسن عال177391

ي خضر176721 34بكالوريوسجومان11230اربيلذكرريباز نب 

ر شيخة376018 35بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهوكر حسير

36بكالوريوسجومان11230اربيلذكركاريز مصلح عثمان176244

37بكالوريوسجومان11230اربيلذكرحسن نوزاد حسن118219

ي124897 38بكالوريوسجومان11230اربيلذكرديفال عبدهللا حاج 

ش سليم محمود118494 39بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهير

ر يوسف مراد376212 40بكالوريوسجومان11230اربيلذكربنيامير



41بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدهللا قادر عبدهللا550603

42بكالوريوسجومان11230اربيلذكرجيكر محمد ابراهيم376244

43بكالوريوسجومان11230اربيلذكرريزيار مصطقر عيىس177418

حمد118575 44بكالوريوسجومان11230اربيلذكركريم محمد مير

45بكالوريوسجومان11230اربيلذكربيستون عثمان سيدوك375933

46بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدالرحمن شيخ مند376228

47بكالوريوسجومان11230اربيلذكرسوران شوان عوال375917

ي حمد118764 48بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهندرين حاج 

ر احمد376025 49بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهمداد حمدامير

50بكالوريوسجومان11230اربيلذكردلدار سليم مولود118096

51بكالوريوسجومان11230اربيلذكردرياز اسماعيل محمد118669

52بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدالقادر عزيز حسن118285

53بكالوريوسجومان11230اربيلذكراري حميد احمد118412

يف118522 54بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهوكر همزة شر

55بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهزار محمد عبدهللا550633

56بكالوريوسجومان11230اربيلذكرريكةوت توفيق سعيد376110

57بكالوريوسجومان11230اربيلذكرازا محمد ايراهيم176477

58بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدهللا مصطقر رسول375957

59بكالوريوسجومان11230اربيلذكردلشاد عثمان رسول118345

60بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدالقادر رحمان حمد118826

ر176398 61بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمحمد سمكو حمدامير

وان احمد صوفياحمد376140 62بكالوريوسجومان11230اربيلذكرسير

63بكالوريوسجومان11230اربيلذكربريار مصطقر عبابكر118106

ر375961 64بكالوريوسجومان11230اربيلذكرارام كريم حمدامير

65بكالوريوسجومان11230اربيلذكرشيخة احمد شيخة176052

66بكالوريوسجومان11230اربيلذكربةرهم عبدالرحمن عالي175927

67بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهيوا عبدالكريم حمد176368

68بكالوريوسجومان11230اربيلذكراكار محمد عال175935

69بكالوريوسجومان11230اربيلذكركارزان خالد محمد376754

ر550607 ر حمدامير 70بكالوريوسجومان11230اربيلذكررشاد حسير

71بكالوريوسجومان11230اربيلذكرسوران محمد مصطقر550683

72بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعزيز احمد رسول118265

73بكالوريوسجومان11230اربيلذكردانا مطلب مامند176352

74بكالوريوسجومان11230اربيلذكرنريمان جوهر احمد376354

75بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعارف مصطقر خورشيد118252

ي124424 76بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمحمد عزيز حاج 

77بكالوريوسجومان11230اربيلذكرريبوار محمود محمد550619

78بكالوريوسجومان11230اربيلذكرسوران انور عثمان376311

ر176122 79بكالوريوسجومان11230اربيلذكراسكندر ابراهيم حسير

80بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهيدى حسن سمايل376319

81بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمبارك عبدهللا حسن376195

82بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدالهادى احمد عال177397

83بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدالرحمن محمد عبدالرحمن118558

84بكالوريوسجومان11230اربيلذكركالويز خضر احمد118441

85بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهيوا رسول عبدهللا118287

86بكالوريوسجومان11230اربيلذكردزوار جالل رسول176467



87بكالوريوسجومان11230اربيلذكرنياز احمد عوال550606

ر376269 88بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهةردي جالل حسير

ي حمد376202 89بكالوريوسجومان11230اربيلذكرنوري نب 

90بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمحمد مصطقر شيخة118461

91بكالوريوسجومان11230اربيلذكرشمال كاك احمد حسن118215

92بكالوريوسجومان11230اربيلذكرشوان محمد قادر176422

93بكالوريوسجومان11230اربيلذكرجالل ابراهيم احمد118296

94بكالوريوسجومان11230اربيلذكرنيهاد عبدالواحد احمد177544

95بكالوريوسجومان11230اربيلذكربارزان علي عزيز550627

و حيدر خورشيد176727 96بكالوريوسجومان11230اربيلذكربيشر

97بكالوريوسجومان11230اربيلذكركامران خالد علي376103

98بكالوريوسجومان11230اربيلذكراراس احمد ابراهيم177539

حبيل مامند550636 99بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمهدي شر

ي حمد376062 100بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدهللا نب 

101بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعيىس مصطقر عيىس177409

102بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهلمت حسن بابير118816

كو176197 ين محمد شير ر 103بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهير

104بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهلكورد احمد عوال176236

105بكالوريوسجومان11230اربيلذكركريكار حسن عوال376263

106بكالوريوسجومان11230اربيلذكرساالر علي احمد176609

ر118150 كو حسير 107بكالوريوسجومان11230اربيلذكربه يام شير

108بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهونر حيدر خورشيد176596

109بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهيمن برايم محمد118602

110بكالوريوسجومان11230اربيلذكرهريم جبار همزة176359

111بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمحمد طلعت عايز118195

112بكالوريوسجومان11230اربيلذكرساالر عبدهللا احمد376252

113بكالوريوسجومان11230اربيلذكرصالح رحمان درويش375975

ر صباح حمد376124 114بكالوريوسجومان11230اربيلذكرسفير

115بكالوريوسجومان11230اربيلذكركارمند يوسف محمود376112

116بكالوريوسجومان11230اربيلذكراري زبير عزيز118572

117بكالوريوسجومان11230اربيلذكرعبدالوهاب شيخة عبدهللا177458

118بكالوريوسجومان11230اربيلذكركاروخ محمد علي118399

119بكالوريوسجومان11230اربيلذكرخالد خضر احمد118516

120بكالوريوسجومان11230اربيلذكركاروان محمد علي118346

121بكالوريوسجومان11230اربيلذكرمحمد رحمان حمد118550

122دبلومجومان11230اربيلذكرابراهيم حسن اسماعيل376066

123دبلومجومان11230اربيلذكرهادي حسن محمد118690

124دبلومجومان11230اربيلذكرسليمان عبدالرحيم بايزيد177553

ر حارس خدر376056 125دبلومجومان11230اربيلذكرحسير

126دبلومجومان11230اربيلذكرمحمد خضر محمد118316

127دبلومجومان11230اربيلذكرهلويست بختيار عزيز118318

128دبلومجومان11230اربيلذكريوسف مينة عوال176085

ر عزيز550594 129دبلومجومان11230اربيلذكرسوران حسير

130دبلومجومان11230اربيلذكرهيمداد صابر علي376138

ر176346 131دبلومجومان11230اربيلذكرريباز محمد حسير

132دبلومجومان11230اربيلذكرفيصل طه وسمان377128



ر اسماعيل376161 133دبلومجومان11230اربيلذكربيستون حمدامير

ي عمر علي176279 134دبلومجومان11230اربيلذكربيناني

135دبلومجومان11230اربيلذكرعزيز عمر احمد550623

136دبلومجومان11230اربيلذكرريباز حمد مينة118557

137دبلومجومان11230اربيلذكريوسف وسو علي118149

138دبلومجومان11230اربيلذكرقارمان زرار ابراهيم118336

139دبلومجومان11230اربيلذكرهيمداد احمد عبدالرحمن176557

ي376334 140دبلومجومان11230اربيلذكرسامان محمد نب 

141دبلومجومان11230اربيلذكرفهىمي محمد حسن118167

ر محمد118164 142دبلومجومان11230اربيلذكرعلي حسير

143دبلومجومان11230اربيلذكركيوان مال احمد376067

ر عبدهللا118445 144دبلومجومان11230اربيلذكرمحمد حسير

ي376005 145دبلومجومان11230اربيلذكركاكل سعدي حاج 

146دبلومجومان11230اربيلذكربهروز محمدعلي مصطقر550601

147دبلومجومان11230اربيلذكربينه ر محمد قادر118439

ي برايم118420
ر
148دبلومجومان11230اربيلذكراسماعيل محمد صوف

149دبلومجومان11230اربيلذكرراويز نعمت عوال118434

150دبلومجومان11230اربيلذكرفةرمان عزيز عوال177497

151دبلومجومان11230اربيلذكركوران طلعت عايز118177

152دبلومجومان11230اربيلذكرابراهيم احمد مصطقر376033

153دبلومجومان11230اربيلذكرزبير انور عثمان376047

154دبلومجومان11230اربيلذكرهلكورد محمد حسن550620

155دبلومجومان11230اربيلذكردانا طاهر محمد176491

156دبلومجومان11230اربيلذكراحمد عال محمد177472

157دبلومجومان11230اربيلذكربيشوا محمود ابوبكر376190

158دبلومجومان11230اربيلذكرهاوكار يونس محمد376322

ر550647 159دبلومجومان11230اربيلذكرهاوكار سعيد حمدامير

ر طلعت عايز118193 160دبلومجومان11230اربيلذكرامير

161دبلومجومان11230اربيلذكرهونةر احمد عوال118224

162دبلومجومان11230اربيلذكركاروان كريم مصطقر118246

163دبلومجومان11230اربيلذكرهنكاو رسول علي118414

ي كاكاحمد176179 164دبلومجومان11230اربيلذكرصديق حاج 

ر برايم مال124471 165دبلومجومان11230اربيلذكررامير

ي برايم376009 166دبلومجومان11230اربيلذكرراميار نب 

167دبلومجومان11230اربيلذكرمصطقر عصمت علي118172

ي176509 168دبلومجومان11230اربيلذكردانا غازى حاج 

ر176046 169دبلومجومان11230اربيلذكرزامدار اسماعيل حسير

ي حايز376134 170دبلومجومان11230اربيلذكررامان نب 

171دبلومجومان11230اربيلذكركاروان محمد حسن118521

172دبلومجومان11230اربيلذكرهلويست برايم احمد118254

يف وسو175889 173دبلومجومان11230اربيلذكرايوب شر

174دبلومجومان11230اربيلذكركارزان جبار خضر118135

175دبلومجومان11230اربيلذكررانيار رزكار احمد124975

176دبلومجومان11230اربيلذكرشدار عوال مولود118275

177دبلومجومان11230اربيلذكرسامان سليمان عمر177475

ر عثمان485019 178دبلومجومان11230اربيلذكرسوران ياسير



179دبلومجومان11230اربيلذكرجيابند سيامند احمد118720

180دبلومجومان11230اربيلذكرجمال محمد حمد376172

181دبلومجومان11230اربيلذكربيوند محمد فرهاد376175

182دبلومجومان11230اربيلذكرديارى عبدهللا محمود118112

183دبلومجومان11230اربيلذكرريبةند ابراهيم مصطقر176603

184دبلومجومان11230اربيلذكرزانا محمد قادر376336

185دبلومجومان11230اربيلذكربارزان شوان عوال118404

ر حسن176255 186دبلومجومان11230اربيلذكركاروان حسير

187دبلومجومان11230اربيلذكركاروان محمود احمد176588

188دبلومجومان11230اربيلذكرهلمت كريم عبدهللا118249

189دبلومجومان11230اربيلذكربرهم نجاة احمد376709

ر سليمان احمد177387 190دبلومجومان11230اربيلذكرسفير

حمد118577 191دبلومجومان11230اربيلذكرعلي محمد مير

192دبلومجومان11230اربيلذكرهزار ابوبكر برايم118128

193دبلومجومان11230اربيلذكراراز احمد باوكر118661

ي118531 194دبلومجومان11230اربيلذكراحمد عبدهللا حاج 

195دبلومجومان11230اربيلذكرمصطقر حسن مينة176297

196دبلومجومان11230اربيلذكرنياز نجاة روستم376031

ر118331 197دبلومجومان11230اربيلذكرمحمد رسول حمدامير

حمد118809 198دبلومجومان11230اربيلذكرشهنك محمد مير

199دبلومجومان11230اربيلذكرعبدهللا حمة برايم376197

200دبلومجومان11230اربيلذكرهةرمان عبدهللا خضر176655

201دبلومجومان11230اربيلذكرهيوا فارس مال376214

202إعداديةجومان11230اربيلذكرابراهيم مصطقر عال124736

203إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد علي قادر376716

204إعداديةجومان11230اربيلذكرشهنك مال حمد118129

يف124171 205إعداديةجومان11230اربيلذكرساالر عبدهللا شر

206إعداديةجومان11230اربيلذكرارمان مظفر علي124303

207إعداديةجومان11230اربيلذكررةهةند عبدهللا عزيز376925

208إعداديةجومان11230اربيلذكرجاالك صباح ابراهيم118761

209إعداديةجومان11230اربيلذكرشدار علي احمد376799

210إعداديةجومان11230اربيلذكرعبدهللا محمد ابراهيم124364

ر كسبار مصطقر178368 211إعداديةجومان11230اربيلذكرحسير

212إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد احمد وسمان177558

213إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد لشكرى مصطقر177583

214إعداديةجومان11230اربيلذكرهةلويست ابراهيم مولود176542

215إعداديةجومان11230اربيلذكررهزوان وسمان عبدهللا176414

ر124785 216إعداديةجومان11230اربيلذكررسول غفور حمدامير

217إعداديةجومان11230اربيلذكركوباز احمد ابراهيم176692

218إعداديةجومان11230اربيلذكربنار بختيار قادر376086

219إعداديةجومان11230اربيلذكركيوان عبدهللا قادر118083

220إعداديةجومان11230اربيلذكراحمد قادر احمد176455

ر376820 221إعداديةجومان11230اربيلذكراحمد نضالدين حسير

222إعداديةجومان11230اربيلذكربيام لقمان حمد376779

223إعداديةجومان11230اربيلذكرابراهيم محمد ابراهيم124330

224إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد كريم عالي375971



225إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد حسن مصطقر124123

226إعداديةجومان11230اربيلذكربرهم محمد احمد376276

227إعداديةجومان11230اربيلذكركارمند رزاق احمد376896

228إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد محمود حمد175905

229إعداديةجومان11230اربيلذكراحمد بشتيوان جعفر376665

230إعداديةجومان11230اربيلذكرمصطقر كريم عثمان376737

231إعداديةجومان11230اربيلذكريونس صباح مصطقر124458

232إعداديةجومان11230اربيلذكردةرباز عل احمد118348

233إعداديةجومان11230اربيلذكربهرام صالح سمايل376732

234إعداديةجومان11230اربيلذكربيالل سيامند مولود118769

235إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد جمال احمد178455

236إعداديةجومان11230اربيلذكرنياز عثمان عبدالرحمن178146

ر118142 وان سوارة حمدامير 237إعداديةجومان11230اربيلذكرنيجير

238إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد احمد عايز124755

239إعداديةجومان11230اربيلذكرشهنك عوال ابراهيم178105

240إعداديةجومان11230اربيلذكرابراهيم محمد مصطقر124434

241إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد ابراهيم حمد178465

242إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد بشدار عمر118116

ر عوال178185 243إعداديةجومان11230اربيلذكراراس حمدامير

244إعداديةجومان11230اربيلذكراحمد عبدهللا حسن176710

245إعداديةجومان11230اربيلذكرعبدالسالم ابوبكر محمد178508

246إعداديةجومان11230اربيلذكردةرياز علي احمد176459

247إعداديةجومان11230اربيلذكرنزار احمد برايم176329

248إعداديةجومان11230اربيلذكرخالص محيالدين قادر124294

249إعداديةجومان11230اربيلذكرعبدالهادي صالح عالي376721

ر118081 250إعداديةجومان11230اربيلذكرعمر علي حمدامير

251إعداديةجومان11230اربيلذكرسالم سليم علي176110

252إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد مصطقر عيىس177376

يف رسول178484 253إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد شر

ر118115 254إعداديةجومان11230اربيلذكرهوشنك حويز حسير

 رمضان علي124537
255إعداديةجومان11230اربيلذكركيقر

256إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد قادر عبدهللا375969

ر احمد118110 257إعداديةجومان11230اربيلذكرابراهيم حسير

ش مصطقر رسول376727 258إعداديةجومان11230اربيلذكرهير

259إعداديةجومان11230اربيلذكرهاوبير خضر قادر376185

260إعداديةجومان11230اربيلذكرملكان بشدار عمر118298

261إعداديةجومان11230اربيلذكربارزان رسول احمد124370

262إعداديةجومان11230اربيلذكرشاخوان حارس خدر376803

263إعداديةجومان11230اربيلذكرخالد جبل احمد124110

264إعداديةجومان11230اربيلذكرعزيز عثمان عبدهللا118424

265إعداديةجومان11230اربيلذكركاروان كه سبار مصطقر176266

266إعداديةجومان11230اربيلذكرعل يوسف مراد376773

267إعداديةجومان11230اربيلذكرموسليم رشيد مال118123

268إعداديةجومان11230اربيلذكرئاسو جالل مصطقر124358

269إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد رمضان عوال118783

270إعداديةجومان11230اربيلذكرهيدي حسن حمد550648



271إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد جبار محمود124800

272إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد عبدهللا خضر178379

273إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد سعيد احمد550677

274إعداديةجومان11230اربيلذكربيام محمد مصطقر376760

275إعداديةجومان11230اربيلذكرجمعة مسعود جمعة118070

276إعداديةجومان11230اربيلذكردالور مصطقر عوال376187

277إعداديةجومان11230اربيلذكرعلي عبدالمطلب عبابكر124741

278إعداديةجومان11230اربيلذكرطاهر حسن احمد124770

279إعداديةجومان11230اربيلذكرهيمن شاكر بابير377026

280إعداديةجومان11230اربيلذكربختيار حسن حمد176009

281إعداديةجومان11230اربيلذكرابراهيم صالح عوال124028

282إعداديةجومان11230اربيلذكرمسليم محمود حمد176073

283إعداديةجومان11230اربيلذكربشدار نجاة احمد376802

284إعداديةجومان11230اربيلذكرزكريا محمد خضر178572

285إعداديةجومان11230اربيلذكرمخلص محيالدين قادر124297

286إعداديةجومان11230اربيلذكرهاودم محمد مصطقر376933

ر احمد124859 287إعداديةجومان11230اربيلذكريوسف حسير

288إعداديةجومان11230اربيلذكرسامان سليمان علي376872

289إعداديةجومان11230اربيلذكركه يان قادر حسن376876

290إعداديةجومان11230اربيلذكررنج عبدهللا عزيز376916

ي124818 ر حاج  291إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد حسير

292إعداديةجومان11230اربيلذكرمصطقر دلباك مصطقر124319

293إعداديةجومان11230اربيلذكرنوشاد جالل حاجىاحمد124834

294إعداديةجومان11230اربيلذكرجودت جمال مال376304

295إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد انور عثمان376823

296إعداديةجومان11230اربيلذكرريباز احمد باوكر118400

297إعداديةجومان11230اربيلذكرفاخر حسن عبدهللا376290

298إعداديةجومان11230اربيلذكرعلي سالم علي118122

ش بابكر376957 299إعداديةجومان11230اربيلذكرهوشمند هير

 بابير118504
300إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد مصطقر

301إعداديةجومان11230اربيلذكربرهم محمد مصطقر124339

302إعداديةجومان11230اربيلذكركريكار كسبار مصطقر178304

303إعداديةجومان11230اربيلذكرديارى محمد فتاح176704

304إعداديةجومان11230اربيلذكرهةردي كمال مصطقر135583

305إعداديةجومان11230اربيلذكرعبدالقادر محمد قادر176394

306إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد خضر احمد376298

307إعداديةجومان11230اربيلذكرئاده م هلمت كريم118794

308إعداديةجومان11230اربيلذكرسعيد سليمان علي124334

309إعداديةجومان11230اربيلذكرجينه ر ابراهيم محمد124050

ر احمد178429 310إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد حسير

ر سعيد برايم376969 311إعداديةجومان11230اربيلذكرشاهير

312إعداديةجومان11230اربيلذكريوسف عوال احمد376741

313إعداديةجومان11230اربيلذكراحمد عبدهللا محمد118283

314إعداديةجومان11230اربيلذكرمبست احمد شيخة176064

315إعداديةجومان11230اربيلذكررضوان عبدهللا نجاة124105

316إعداديةجومان11230اربيلذكرمامند احمد صوفياحمد124428



317إعداديةجومان11230اربيلذكرفاضل حسن عبدهللا375985

318إعداديةجومان11230اربيلذكرسيامند كريم همزة124189

319إعداديةجومان11230اربيلذكردانيار محمد معروف118258

ي375931 320إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد رمضان نب 

321إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمد علي عبدالقادر376235

322إعداديةجومان11230اربيلذكركاردو كمال رسول178415

323إعداديةجومان11230اربيلذكراسماعيل صباح ابراهيم124236

324إعداديةجومان11230اربيلذكرفرهنك نضالدين حمد118624

ر احمد178440 325إعداديةجومان11230اربيلذكربشار حسير

ر118418 326إعداديةجومان11230اربيلذكرمحمدقودس مسعود حسير

327إعداديةجومان11230اربيلذكرهريم مغديد حسن124284

ر376943 328إعداديةجومان11230اربيلذكربروا عبدهللا حمدامير

329إعداديةجومان11230اربيلذكرطه عالي حمد550635

330إعداديةجومان11230اربيلذكرشوان رجب علي124781

ر احمد124731 ي حسير 331إعداديةجومان11230اربيلذكرصي 

332إعداديةجومان11230اربيلذكرريزيار فخرالدين احمد376880

333إعداديةجومان11230اربيلذكرابراهيم صباح ابراهيم124198

334إعداديةجومان11230اربيلذكركاروان صباح ابراهيم118803

يف118796 335إعداديةجومان11230اربيلذكرريكان علي شر

336إعداديةجومان11230اربيلذكرونس خضر احمد178118

337إعداديةجومان11230اربيلذكربيشةوا ادريس محمود124446

338إعداديةجومان11230اربيلذكرهوكر انور احمد177591

339إعداديةجومان11230اربيلذكرحمد كريم حمد550596

340إعداديةجومان11230اربيلذكرجوانرو وهاب محمد376819

341إعداديةجومان11230اربيلذكرحمد ابراهيم حمد178475

زاد محمد سمايل118613 342دبلومجومان11230اربيلذكرشير

ي احمد176517 343دبلومجومان11230اربيلذكرغازي حاج 

344دبلومجومان11230اربيلذكركمال قادر عوال176584

كز احمد مصطقر376128 1بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىنير

2بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىزاكاو كريم صالح118849

3بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشوين محمد حسن118410

بيمان حمد علي550612
4بكالوريوسجومان11230اربيلأنبى

5بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبفرين ال محمود177470

6بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىزينب نجاة احمد375991

ر مامند550680 7بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىهدية حسير

8بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىجنور زرار احمد376366

9بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىروناك اسكندر كاكاحمد177645

10بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىسازكار فاخر قادر375965

ر محمود احمد180246 11بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشهير

12بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىسيي  عزيز حسن118540

13بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشيالن حسن محمود176565

14بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىدوورى عبدهللا حسن176332

15بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىقدرية سليم عبدهللا376230

ر عثمان مصطقر376101 16بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىريجير

يوان محمدصالح عال118813 17بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبير

18بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبيوند عزيز احمد118278



19بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىساكار رزكار احمد118647

ي118148 ر حاج  20بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىفيان حسير

ر حمد118120 21بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىنجيبة حسير

ر حمد118166 22بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبيوار حسير

23بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبنار محمد رمضان118386

24بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبارين محمود سليمان118103

ر118638 25بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىليل ابراهيم حسير

از محمد عثمان118806 26بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشير

ر عبدهللا خان376106 27دبلومجومان11230اربيلأنبىرنكير

ر وستاعبدالة124726 28دبلومجومان11230اربيلأنبىهدايت محمدامير

29دبلومجومان11230اربيلأنبىروزان نزاد حسن176683

اوات سيامند علي550658
30دبلومجومان11230اربيلأنبى

31دبلومجومان11230اربيلأنبىبيمان مصطقر عبابكر118565

32دبلومجومان11230اربيلأنبىنجاة كويخا وسو375891

33دبلومجومان11230اربيلأنبىبيان عبدهللا محمود118185

ي محمود550641 34دبلومجومان11230اربيلأنبىجيمن حاج 

كز عثمان حسن175913 35دبلومجومان11230اربيلأنبىنير

36دبلومجومان11230اربيلأنبىروزكار فاخر قادر376329

37دبلومجومان11230اربيلأنبىشنة دارا مصطقر376004

ي امير عالءالدين118457
38دبلومجومان11230اربيلأنبىبةهةشب 

ر احمد118608 39دبلومجومان11230اربيلأنبىرازان حمدامير

ر احمد124564 40دبلومجومان11230اربيلأنبىجوان حسير

41دبلومجومان11230اربيلأنبىارزو قادر احمد375924

42دبلومجومان11230اربيلأنبىنادية حمد احمد376159

43إعداديةجومان11230اربيلأنبىفيان همزة احمد375908

ي احمد118235 ريزين نب 
1ماجستيرجومان11230اربيلأنبى

ر118446 ر حمدامير 2بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىرازاو حسير

3بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشوه عبدالرحمن ابوبكر176479

4بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبورزان اسماعيل نارص118711

ئه زين محمد عالي176272
5بكالوريوسجومان11230اربيلأنبى

6بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىدلنيا محمد حمد558614

7بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشيون عبدهللا حمد118839

ر118158 ر ابراهيم حسير 8بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىهيلير

9بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىهاوزين انور حسن118818

10بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبيار محمد حسن118138

11بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىزاليةن طاهر قادر176793

12بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىاورينك فاخر مصطقر176453

ر376361 13بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىئاوات ابراهيم حسير

14بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىاشنا جمال حسن176025

15بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىنادية ابراهيم مصطقر118365

16بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىكشاو مصطقر خدر550643

17بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىمريم حسن محمد118490

18بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىطه محمد حمد118206

19بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبلقيسا محمد احمد176560

20بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىسازان لقمان خضر118706

21بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشيدا انور اسعدفق 375940



زاد سعيد376043 22بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبريشان شير

ر376350 23بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبوكان عبدالرحمن حمدامير

جنار محمد علي118156
24بكالوريوسجومان11230اربيلأنبى

25بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىليل ستار عثمان118290

ي118708
ر
ر صوف ر حسير 26بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىنرمير

27بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىدرخشان مجيد قادر176151

28بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىدرون دلشاد حسن118334

نارين عالي حمد177382
29بكالوريوسجومان11230اربيلأنبى

ر اسماعيل376125 30بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىروزكار حسير

31بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىكازين نزاد حسن118272

32بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىكشاو عبدالستار كريم118569

33بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىكواللة حمدبابير حسن176413

ر محمد118511 34بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىاسيا حسير

ار حسن سليمان375973 ر 35بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىنير

36بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىجومان حسن عبدهللا118145

ر376019 37بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىقشنك محمد حمدامير

38بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشادية انور اسعد118643

ر176649 39بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىكوازين عبدالرحمن حمدامير

40بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىسوزان زرار مينة118472

41بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىاالن محمد قادر118133

ر118628 42بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبيام فيصل محمدامير

43بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىازين خضر احمد177532

44بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىهدية حمد طه176696

ر109217 ماهية علي حمدامير
45بكالوريوسجومان11230اربيلأنبى

46بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىفاطمة زرار عبدهللا550663

ر حمد375898 47بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىكنير حمدامير

48بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشيالن مراد قادر118674

49بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشيماء عبدالرحمان محمد550678

50بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىفاتم همزة حسن375959

ديهات صابر علي177505
51بكالوريوسجومان11230اربيلأنبى

52بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىزيان عبدهللا محمود118111

53بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبرزين احمد عايز118154

54بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىهورين محمد مصطقر118688

55بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىداستان عثمان عبدالرحمن176494

ر حسن176317 56بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىديالن حسير

57بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشنو احمد خانه118314

58بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىديبةر عبدالرحمن سمكو550664

59بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشوشت محمد مولود118335

60بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىريوان خضر مصطقر118328

61بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشوكار طه نارص375938

ر118098 62بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىايمان فيصل محمدامير

63بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشيدا احمد مصطقر376341

64بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىفريشتة جبل احمد376348

65بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىويالن مال حمد376121

66بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىفيان عمر حسن175995

67بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبرزين رسول احمد376301



68بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىكوهر فريدون سعيد118829

69بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىجنار حمة برايم376168

70بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىكه وسه ر جمال احمد550668

71بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىنوروز عباس صالح106954

72بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشوة انور عثمان376293

 علي فق   ابراهيم376099
ر 73بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىهيلير

74بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىروناك عبدهللا حسن176018

75بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىسهام محمد مصطقر376148

76بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىريان محمد مصطقر176537

77بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبورزان محمد قادر376243

78بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىساكار مجيد احمد376118

79بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىاريان فاخر قادر118132

ر118736 80بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىخندة خدر حسير

ر118344 81بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبيان محمد حسير

82بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىمهابات احمد صوفياحمد178848

ر سليمان احمد118351 83بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىافير

84بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىزاكاو سليمان بكر177577

85بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىئاالنة جبار وسو177522

86بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىسهام صديق حسن118204

87بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىهوزان زرار مينه376248

88بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشوة عبدهللا محمد118282

89بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىسمية قادر سيدخضر177602

90بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشيدا احمد خانة118176

91بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشوين رزكار خضر118476

92بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىكرين شوان عوال118497

ر عوال برايم550672 93بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىافير

94بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىاشنا احمد محمد376142

95بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىكواللة خالد رشيد118179

هورين رمضان علي118732
96بكالوريوسجومان11230اربيلأنبى

يف رسول177516 97بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىسةوزه شر

98بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىنجيبة محمد احمد118541

99بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىفاطمة رمضان خدر118635

100بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىده روون مجيد رسول118667

101بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىسنور انور عثمان376296

102بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىزاكاو عبدالستار كريم118639

103بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىزيلة ايوب عزيز118534

104بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىاهنك فاخر مصطقر176203

105بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىنعيمه مال عوال118239

يف118717 106بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبيمان همزة شر

107بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىجيلة طاهر محمد177613

108بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىباكستان شيخة احمد118528

109بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىفاطمة معروف ابراهيم376359

110بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبناز مصطقر عثمان550670

ر عبدهللا118161 111بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىمريم حسير

112بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىقدرية محمود مامند118140

113بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىرازيمة دالور عمر375952



فاطمة عبدالرحمن عالي176661
114بكالوريوسجومان11230اربيلأنبى

ى احمد مصطقر118749 115بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبشر

116بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىجيهان مصطقر عوال376363

117بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىتارا محمود احمد377130

118بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشاناز محمود احمد175955

ر حسن118759 119بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىوارين حمدامير

120بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشوين مال عوال118102

جميلة محمد علي118157
121بكالوريوسجومان11230اربيلأنبى

122بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىئاشنا احمد عايز550662

123بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىميالق دلباك مصطقر118741

124بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىسازكار سليمان خضر118205

ر118144 125بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىخوزكه خدر حسير

يف118596 وان شر ر شير 126بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىهيلير

جيلة صباح علي118100
127بكالوريوسجومان11230اربيلأنبى

128بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىمزدة مجيد حسن176380

129بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىبيان سليمان عمر118369

130بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىامنة قادر مراد176144

131بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىكشاو عثمان خضر177400

132بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىدونيا فريدون سعيد176440

ر مصطقر118261 133بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىداستان ياسير

134بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشنو محمد حسن118435

ر176409 135بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىديمن ابراهيم حسير

136بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىمريم قادر خضر177426

137بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىشنة زرار عزيز376164

بارين عمر علي550682
138دبلومجومان11230اربيلأنبى

ر550626 139دبلومجومان11230اربيلأنبىاويزان خليل حسير

140دبلومجومان11230اربيلأنبىدلزان حيدر خورشيد550640

ر176223 كو حسير 141دبلومجومان11230اربيلأنبىهه ورين شير

142دبلومجومان11230اربيلأنبىشياو شعبان برايم376169

ر خضر550638 143دبلومجومان11230اربيلأنبىفرميسك حمدامير

144دبلومجومان11230اربيلأنبىحواء محمد احمد176307

145دبلومجومان11230اربيلأنبىسيما عزيز حسن118372

ر118532 اسماء علي حمدامير
146دبلومجومان11230اربيلأنبى

147دبلومجومان11230اربيلأنبىمهتاب زرار احمد118755

148دبلومجومان11230اربيلأنبىبهرة محمود عبدهللا550597

149دبلومجومان11230اربيلأنبىبريشان عزيز محمود125087

150دبلومجومان11230اربيلأنبىبفرين شيخة عبدهللا176569

ر مصطقر احمد176572 151دبلومجومان11230اربيلأنبىرنكير

152دبلومجومان11230اربيلأنبىخونجة محمود احمد176591

ر118832 153دبلومجومان11230اربيلأنبىكوفند سليم حمدامير

هاوزين كاكو علي118407
154دبلومجومان11230اربيلأنبى

155دبلومجومان11230اربيلأنبىشيماء انتظار عباس118637

156دبلومجومان11230اربيلأنبىالتون مصطقر خورشيد118253

157دبلومجومان11230اربيلأنبىاوات محمد خليفة376002

158دبلومجومان11230اربيلأنبىزاكاو ايوب عزيز118536

159دبلومجومان11230اربيلأنبىروشنا محمد سليمان118696



160دبلومجومان11230اربيلأنبىدلباك مصطقر شفيع118376

161دبلومجومان11230اربيلأنبىبرى محمد حمد118213

162دبلومجومان11230اربيلأنبىمهاباد مينة عبابكر118567

ر376631 163دبلومجومان11230اربيلأنبىبنار محمد كاكامير

164دبلومجومان11230اربيلأنبىسومية مصلح عثمان376858

165دبلومجومان11230اربيلأنبىشيالن بابكر رحمان118744

ي118326 166دبلومجومان11230اربيلأنبىليوار يونس حح 

167دبلومجومان11230اربيلأنبىشوبو عبدهللا مال118152

 علي عباس118280
ر 168دبلومجومان11230اربيلأنبىهيلير

169دبلومجومان11230اربيلأنبىشوين صباح نوري118463

170دبلومجومان11230اربيلأنبىجوان فضل عايز376080

ي برايم376011  نب 
ر 171دبلومجومان11230اربيلأنبىشهير

ر جبار همزة118201 172دبلومجومان11230اربيلأنبىافير

173دبلومجومان11230اربيلأنبىبيان زوبير عايز376097

ي قادر375949 174دبلومجومان11230اربيلأنبىسوالف حاج 

ر اسماعيل376029 175دبلومجومان11230اربيلأنبىريزان حسير

ر176299 176دبلومجومان11230اربيلأنبىتابان صالح حسير

177دبلومجومان11230اربيلأنبىفاطمة برايم عبدهللا176508

دوس محمد احمد178402 178دبلومجومان11230اربيلأنبىفير

179دبلومجومان11230اربيلأنبىايمان محمد خضر176639

ر118838 180دبلومجومان11230اربيلأنبىصبيحة محمد حسير

181دبلومجومان11230اربيلأنبىبريز مصطقر عبابكر124157

182دبلومجومان11230اربيلأنبىاشنا صالح مصطقر118310

183دبلومجومان11230اربيلأنبىسمية كمال اسماعيل118226

184دبلومجومان11230اربيلأنبىخديجة نامق رسول376309

ر احمد176321 185دبلومجومان11230اربيلأنبىنادية حمدامير

186دبلومجومان11230اربيلأنبىكازين انور احمد177595

ر376149 187دبلومجومان11230اربيلأنبىرووناك عزيز حسير

188دبلومجومان11230اربيلأنبىفاطمة يونس محمد376326

189دبلومجومان11230اربيلأنبىئافيستة حمد برايم376233

190دبلومجومان11230اربيلأنبىزينب برايم محمد118615

191دبلومجومان11230اربيلأنبىسارا عزيز حسن118233

192دبلومجومان11230اربيلأنبىزيتون ابراهيم مولود176551

193دبلومجومان11230اربيلأنبىزالة حسن مصطقر118611

194دبلومجومان11230اربيلأنبىرةوشةنك محمد سليمان176435

ي176521 195دبلومجومان11230اربيلأنبىشهال غازي حاج 

196دبلومجومان11230اربيلأنبىنارين حمد احمد550639

ر محمد118242 197دبلومجومان11230اربيلأنبىسنور حسير

ر جتو احمد118657 198دبلومجومان11230اربيلأنبىنخشير

ر زياد مصطقر178287 199دبلومجومان11230اربيلأنبىهوشير

200دبلومجومان11230اربيلأنبىكولشنك خالد رشيد118178

رازان علي احمد375992
201دبلومجومان11230اربيلأنبى

202دبلومجومان11230اربيلأنبىاشاء محمد نب 118262

203دبلومجومان11230اربيلأنبىزيتون مينة عوال376039

ي376093 بهرة سليم نب 
204دبلومجومان11230اربيلأنبى

ر خضر375988 205دبلومجومان11230اربيلأنبىشوشت حمدامير



206دبلومجومان11230اربيلأنبىاوات احمد عايز118330

ين مال محمد118354 207دبلومجومان11230اربيلأنبىشير

208دبلومجومان11230اربيلأنبىبنار مصطقر احمد176624

ر سعيد550624 209دبلومجومان11230اربيلأنبىداستان كاكامير

210دبلومجومان11230اربيلأنبىكواللة عبدهللا حسن118426

211دبلومجومان11230اربيلأنبىتايفة عبدهللا قادر118590

212دبلومجومان11230اربيلأنبىهوين برايم احمد550608

213دبلومجومان11230اربيلأنبىبنار كريم مصطقر176626

و دلباك مصطقر118739 214دبلومجومان11230اربيلأنبىهير

ي176524 215دبلومجومان11230اربيلأنبىالنا غازي حاج 

 علي عباس118256
ر 216دبلومجومان11230اربيلأنبىغمكير

217دبلومجومان11230اربيلأنبىمهاباد عبدهللا محمد376007

218دبلومجومان11230اربيلأنبىكةال خضر احمد118509

219دبلومجومان11230اربيلأنبىكونا حمد برايم176383

220دبلومجومان11230اربيلأنبىرووبار عبدهللا محمود376146

221دبلومجومان11230اربيلأنبىجيمن قادر احمد376016

222دبلومجومان11230اربيلأنبىروزكار توفيق خضر118267

223دبلومجومان11230اربيلأنبىسازكار عزيز حسن118146

224دبلومجومان11230اربيلأنبىشيالن محمد حسن176498

225دبلومجومان11230اربيلأنبىكوردستان زار حسن118823

226دبلومجومان11230اربيلأنبىشاناز محمد برايم375967

227دبلومجومان11230اربيلأنبىكانر عصمت علي176471

سارا صالح علي118586
228دبلومجومان11230اربيلأنبى

ر مال118277 229دبلومجومان11230اربيلأنبىكاريز محمدامير

ي176528 230دبلومجومان11230اربيلأنبىهدى غازي حاج 

ر118640 231دبلومجومان11230اربيلأنبىشيما سوارة حمدامير

232دبلومجومان11230اربيلأنبىزهراء محمد احمد176580

و برايم محمد118605 233دبلومجومان11230اربيلأنبىهير

234دبلومجومان11230اربيلأنبىجرو طاهر محمد177621

235إعداديةجومان11230اربيلأنبىشوخان جمال رسول124746

236إعداديةجومان11230اربيلأنبىشوشةخان كاوه كريم124824

237إعداديةجومان11230اربيلأنبىمهناز حسن احمد124777

238إعداديةجومان11230اربيلأنبىاسمر برايم مال124307

ي376133 اسماء علي نب 
239إعداديةجومان11230اربيلأنبى

240إعداديةجومان11230اربيلأنبىروشنا صالح مصطقر118308

ر محمود عبدهللا376027 241إعداديةجومان11230اربيلأنبىافير

242إعداديةجومان11230اربيلأنبىازين سليمان احمد118216

243إعداديةجومان11230اربيلأنبىسارا حسن احمد124037

244إعداديةجومان11230اربيلأنبىفرزانة يوسف محمد376949

كز مال محمد124813 245إعداديةجومان11230اربيلأنبىنير

246إعداديةجومان11230اربيلأنبىدلخواز سليم عوال124851

247إعداديةجومان11230اربيلأنبىشةونم محمد عزيز177562

248إعداديةجومان11230اربيلأنبىهدية عبدالرحمن مصطقر178048

ر خضر375980 249إعداديةجومان11230اربيلأنبىشود حمدامير

250إعداديةجومان11230اربيلأنبىخديجة محمد عثمان118302

251إعداديةجومان11230اربيلأنبىبيالن جبار وسو177512



252إعداديةجومان11230اربيلأنبىدانيا حمد اسماعيل178518

253إعداديةجومان11230اربيلأنبىكةالن جبار محمود124750

254إعداديةجومان11230اربيلأنبىسومية عبدهللا طه124764

255إعداديةجومان11230اربيلأنبىايمان لقمان خضر118071

يف118799 دةرون علي شر
256إعداديةجومان11230اربيلأنبى

257إعداديةجومان11230اربيلأنبىمريم حسن احمد124045

258إعداديةجومان11230اربيلأنبىتزرين اسماعيل برايم376989

ر وسمان376691 259إعداديةجومان11230اربيلأنبىهوزان ياسير

260إعداديةجومان11230اربيلأنبىسوزان عوال محمد376643

مارية زاهر عالي118223
261إعداديةجومان11230اربيلأنبى

262إعداديةجومان11230اربيلأنبىبيالن زوبير عايز118268

263إعداديةجومان11230اربيلأنبىروزان حيدر خورشيد376713

264إعداديةجومان11230اربيلأنبىشكرية عوال برايم376758

265إعداديةجومان11230اربيلأنبىسومية محمد مصطقر124342

وان جعفر118630 266إعداديةجومان11230اربيلأنبىريناس سير

267إعداديةجومان11230اربيلأنبىشةوكار محمد وسمان376826

ر118197 268إعداديةجومان11230اربيلأنبىشونم جبار حمدامير

ر376262 269إعداديةجومان11230اربيلأنبىدزوار محمد كاكامير

وز احمد شيخة178221 270إعداديةجومان11230اربيلأنبىفير

271إعداديةجومان11230اربيلأنبىشاجوان كاوة كريم124033

ريان علي عبدالقادر376238
272إعداديةجومان11230اربيلأنبى

ي احمد118080 ريزنة نب 
273إعداديةجومان11230اربيلأنبى

274إعداديةجومان11230اربيلأنبىفرشتة هلمت كريم376830

ر وسمان376696 275إعداديةجومان11230اربيلأنبىسوزدار ياسير

276إعداديةجومان11230اربيلأنبىسوزان محمود ابراهيم175880

ر محمود124441 277إعداديةجومان11230اربيلأنبىريزان ياسير

278إعداديةجومان11230اربيلأنبىنشئة حسن احمد124179

ي124067 279إعداديةجومان11230اربيلأنبىاشنا عبدهللا حاج 

280إعداديةجومان11230اربيلأنبىريان سليمان رسول124808

281إعداديةجومان11230اربيلأنبىزينه ر اسماعيل محمد118072

282إعداديةجومان11230اربيلأنبىخةالت قادر سيدخضر178133

283إعداديةجومان11230اربيلأنبىروا اسكندر محسن124245

284إعداديةجومان11230اربيلأنبىبةناز مامل نارص376844

285إعداديةجومان11230اربيلأنبىاشاء ادريس عبدالرحمن124270

286إعداديةجومان11230اربيلأنبىداستان عثمان رسول118523

287إعداديةجومان11230اربيلأنبىشه يما عبدهللا مال118074

288إعداديةجومان11230اربيلأنبىخندة جالل مصطقر178080

289إعداديةجومان11230اربيلأنبىمهناز دالور عمر376667

290إعداديةجومان11230اربيلأنبىهاوزين رسول احمد376307

ي118673 اسماء عبدالرحمن نب 
291إعداديةجومان11230اربيلأنبى

292إعداديةجومان11230اربيلأنبىامل ادريس محمود118075

ريحان علي رسول376863
293إعداديةجومان11230اربيلأنبى

294إعداديةجومان11230اربيلأنبىامينة مينة طه118077

295إعداديةجومان11230اربيلأنبىشوكار بختيار قادر376087

ر118341 296إعداديةجومان11230اربيلأنبىكزال خدر حمدامير

ي محمد احمد124080
297إعداديةجومان11230اربيلأنبىاشب 



ر حسن124477 298إعداديةجومان11230اربيلأنبىدورين حمدامير

ان مصطقر عوال376746 299إعداديةجومان11230اربيلأنبىسير

300إعداديةجومان11230اربيلأنبىبورزان رسول محمد376676

301إعداديةجومان11230اربيلأنبىحمدية اراز مصطقر376749

ي118356 مزدة محمد نب 
302إعداديةجومان11230اربيلأنبى

ية مصطقر حمد376887 303إعداديةجومان11230اربيلأنبىصي 

ر376997 ى محمد حمدامير 304إعداديةجومان11230اربيلأنبىكي 

ر376810 305إعداديةجومان11230اربيلأنبىهاوناز عبدالرحيم حسير

306إعداديةجومان11230اربيلأنبىزيلة طاهر محمد178496

ي محمود رسول118785
307إعداديةجومان11230اربيلأنبىاشب 

308إعداديةجومان11230اربيلأنبىشيماء عبدهللا احمد375912

ر احمد124865 309إعداديةجومان11230اربيلأنبىايمان حسير

310إعداديةجومان11230اربيلأنبىرويدا محمد مولود118079

ي احمد178553 311إعداديةجومان11230اربيلأنبىبريز صي 

312إعداديةجومان11230اربيلأنبىفاطمة عبدالرحمن مصطقر178202

ي احمد178534 313إعداديةجومان11230اربيلأنبىبيمان صي 

314إعداديةجومان11230اربيلأنبىفيان محمد قادر176403

ر احمد375942 وز حمدامير 315إعداديةجومان11230اربيلأنبىبير

ر برايم376764 316إعداديةجومان11230اربيلأنبىايمان حمدامير

317إعداديةجومان11230اربيلأنبىشايستة خالد حمةزياد376983

318إعداديةجومان11230اربيلأنبىداليان طاهر قادر118681

يف118788 319إعداديةجومان11230اربيلأنبىداليا عل شر

320إعداديةجومان11230اربيلأنبىبيام زرار مامند124096

321إعداديةجومان11230اربيلأنبىمريم رمضان خدر124315

و جبار همزة118853 322إعداديةجومان11230اربيلأنبىهير

323إعداديةجومان11230اربيلأنبىشيماء سالم عوال118562

324إعداديةجومان11230اربيلأنبىفاطمة اسماعيل نارص118073

325إعداديةجومان11230اربيلأنبىنهرية انور عبدهللا118517

326إعداديةجومان11230اربيلأنبىبايز برايم محمد118584

و عبدالرحمن مصطقر177525 327إعداديةجومان11230اربيلأنبىهير

328إعداديةجومان11230اربيلأنبىبيخال مجيد احمد376902

ر176387  حسير
ين مصطقر 329إعداديةجومان11230اربيلأنبىشير

ي118713 ر حاج  330إعداديةجومان11230اربيلأنبىايش حسير

ةخان كاوة كريم124840 331إعداديةجومان11230اربيلأنبىلير

332إعداديةجومان11230اربيلأنبىجميلة حمد مولود118715

333إعداديةجومان11230اربيلأنبىفرزانة كامران غريب176444

334إعداديةجومان11230اربيلأنبىنيكار زرار همزة118284

335إعداديةجومان11230اربيلأنبىالهام مصلح عثمان377015

336إعداديةجومان11230اربيلأنبىئيفان جمال حسن124279

337إعداديةجومان11230اربيلأنبىبوكان محمد عوال176283

ر كمال مصطقر376702 338إعداديةجومان11230اربيلأنبىهيلير

يف124846 ديرين علي شر
339إعداديةجومان11230اربيلأنبى

340إعداديةجومان11230اربيلأنبىزيتون كاروان محمد376839

341إعداديةجومان11230اربيلأنبىزيتون محمد رسول118771

342إعداديةجومان11230اربيلأنبىامينة حسن عبدهللا124392

343إعداديةجومان11230اربيلأنبىسةيران عبدالرحمن ابوبكر178173



344بكالوريوسجومان11230اربيلأنبىمريم عبدالرحمن مصطقر177529

345دبلومجومان11230اربيلأنبىسيويلة مصطقر حمد376200

346دبلومجومان11230اربيلأنبىفاطمه احمد ابراهيم375903

ر356158 1بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرهاوار فارس حسير

2بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكركاوه علي حمد80829

3بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرهيوا حمه سور رشيد234863

4بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرهفال توفيق محمدصالح234485

ر81045 5بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرسميع صديق امير

6بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكراحمد قادر شيخة75313

ر محمد357744 7بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرمحمد حسير

8بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرمسعود احمد قادر357977

9بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرروزكار كمال محمود358214

10بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرعبدالقادر كاكةخان رحمن488022

ر عبدالجبار233728 11بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرهيمن امير

ر عبدهللا رسول75971 12بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرتحسير

13بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكراوميد نورالدين محي الدين234867

14بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرشاخوان محمد عمر81481

زا برايم80588 15بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرمحمود مير

16بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرازاد محمد عزيز358103

17بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكربارزان فاخر صابر76883

18بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكردلير احمد علي488123

19بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرئةردةوان عيىس طه550431

20بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرانس عيىس محمد81526

21بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكربهمن عبدهللا سليمان357032

22بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكراحمد عمر كريم234817

ر شيخ محمد234321 23دبلومكسنةزان22200اربيلذكرمحمد حسير

24دبلومكسنةزان22200اربيلذكرنوزاد رشيد مصطقر80573

25دبلومكسنةزان22200اربيلذكرسالم صابر علي550418

ر اسماعيل حمد356446 26دبلومكسنةزان22200اربيلذكرسفير

 علي80909
27دبلومكسنةزان22200اربيلذكرسنكر خضر

28دبلومكسنةزان22200اربيلذكرمهدي يوسف احمد136176

29دبلومكسنةزان22200اربيلذكرفه رمان علي صالح488051

30دبلومكسنةزان22200اربيلذكراكرم اورحمان سعيد234437

31دبلومكسنةزان22200اربيلذكرجالل محمد علي80691

32دبلومكسنةزان22200اربيلذكرهه ريم محمد خدر558625

ش حسن رشيد81309 33دبلومكسنةزان22200اربيلذكرهير

34دبلومكسنةزان22200اربيلذكركيالن سليمخان مجيد550425

35إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرايوب حميد ابابكر78709

36إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرزيدان عبابكر مولود357322

37إعداديةكسنةزان22200اربيلذكردلزار زرار قادر75427

38إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرفرست نجم عبدالحميد550430

39إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرهلكورد احمد كريم135618

ش علي حسن356779 40إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرهير

41إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرقاسم صالح ابراهيم488021

ي356745 42إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرنظام عيىس نب 

43إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرعباس سليمان احمد78537



1ماجستيركسنةزان22200اربيلذكرهزار ابراهيم احمد81187

وان احمد عوال550375 2بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرسير

3بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرسامان اوغز موس488037

4بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرمحمد كاوه علي80848

5بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكررابه ر سيدكول برايم357385

6بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرفرمان فرحان علي75667

7بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرسه يوان جبار احمد78154

ر زرار مصطقر356460 8بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرامير

ر550411 9بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرعماد ابراهيم حسير

ر محمد عزيز358107 10بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرسفير

11بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرريبند كاوه عل135763

12بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكراحمد هاشم كريم233757

13بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكررزكار جوهر قادر357613

14بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكربةيار جوهر خانةمير81322

15بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرمارف فرحان احمد78836

ر357717 16بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرمحمد شتيب محمدامير

17بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكركامران جاسم طه488034

18بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرهةكار مصطقر حسن487987

19بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرديدار ستار حسن78734

20بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكررقيب علي حسن358118

ر357785 ر محمد حسير 21بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرحسير

22بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكركيقر موس حسن357352

يف محمد357834 23بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرمحمد شر

24بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرريبةر حيدر جوهر357189

25بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكررةوةند صمد فتاح358273

ر جمال انور136410 26بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرحسير

ر233730 27بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرسام احمد حسير

ي357273 28بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكريونس جالل حح 

29بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكررزكار مجيد علي358264

30بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرعثمان جميل قادر81427

داود كريم356842 31بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكردانا بير

32بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكراحمد صباح محمد81383

ر عبدالكريم81003 33بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرسعدون حمدامير

34بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرمظفر جوهر احمد488055

ر نادر محمد234402 35بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرمتير

36بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكربةسوز فرهاد انور356396

37بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرعبدالستار يونس عزيز80887

38بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكربلند حسن مصطقر356848

39بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرشدار اسماعيل عمر78750

40بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرمحمد خضر احمد233703

41بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكربةرزان علي فتاح487989

42بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكراالن عبدهللا احمد357679

43بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرادريس نورالدين حسن356367

44بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرمحمد غريب عزيز358030

45بكالوريوسكسنةزان22200اربيلذكرنجاة نعمان خليل81084

ر357911 46دبلومكسنةزان22200اربيلذكربزار ابراهيم محمدامير



47دبلومكسنةزان22200اربيلذكردياري معروف صالح81393

48دبلومكسنةزان22200اربيلذكرهاوكار مصطقر صالح80769

ه و كريم سليم549700 49دبلومكسنةزان22200اربيلذكربيشر

50دبلومكسنةزان22200اربيلذكرشوان جعفر مولود550426

51دبلومكسنةزان22200اربيلذكرريبه ند نوزاد خالد356914

يف محمد357396 وان شر 52دبلومكسنةزان22200اربيلذكرسير

53دبلومكسنةزان22200اربيلذكركارزان حسن قادر488118

54دبلومكسنةزان22200اربيلذكرسعد عيىس محمد81521

55دبلومكسنةزان22200اربيلذكرريباز كريم سليم234490

56دبلومكسنةزان22200اربيلذكرشدار اسعد رمضان81412

ي احمد488012 57دبلومكسنةزان22200اربيلذكروريا نب 

ر احمد77319 58دبلومكسنةزان22200اربيلذكرارام حسير

59دبلومكسنةزان22200اربيلذكرعبدهللا رقيب محمدخان356379

كو كريم76293 60دبلومكسنةزان22200اربيلذكرهونةر شير

ي محمد احمد357456
61دبلومكسنةزان22200اربيلذكردشب 

62دبلومكسنةزان22200اربيلذكرتيفور زرار مصطقر356430

63دبلومكسنةزان22200اربيلذكرابراهيم ابوبكر صابر550428

64دبلومكسنةزان22200اربيلذكراسالم هاشم طه357826

ي550395
65دبلومكسنةزان22200اربيلذكرريزوان نوزاد فق 

ر نوزاد خالد357169 66دبلومكسنةزان22200اربيلذكرريبير

67دبلومكسنةزان22200اربيلذكراحمد سليمان رحمن550422

68دبلومكسنةزان22200اربيلذكرمحمد هادى مامند357009

69دبلومكسنةزان22200اربيلذكرصالح حسن محمدطاهر80633

70دبلومكسنةزان22200اربيلذكربةختيار خان اودل فاخر356997

71دبلومكسنةزان22200اربيلذكرخوشةوى ميكائيل رمضان76815

ر234497 72دبلومكسنةزان22200اربيلذكراسماعيل احمد حسير

73إعداديةكسنةزان22200اربيلذكركاروان صالح سعدي357054

74إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرمروان ازاد خواكرم78772

75إعداديةكسنةزان22200اربيلذكركاروخ سوران جمال234876

وان فتاح مولود356069 76إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرنيجير

زاد محمد عزيز357792 77إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرشير

ر135672 78إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرهوشنك محمد حسير

79إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرسةركار عزيز حمد356112

80إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرراميار حيدر جوهر357097

81إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرعبدالعزيز صابر طاهر357180

ر صابر357236 82إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرفه رمان حسير

83إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرزانا صالح صالح233808

84إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرعدنان جوهر خانةمير135386

ي احمد135497 85إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرريباز نب 

 علي80602
ر 86إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرهمزة حسير

87إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرهةلكورد علي محمود135782

88إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرفرهنك محمدسعيد محمد550415

89إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرنةبةز نوزاد ابراهيم234869

90إعداديةكسنةزان22200اربيلذكركاروان لشكرى محمد356792

91إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرطيب عبدهللا صديق234857

92إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرزنك يوسف احمد80679



93إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرمحمد بكر عبدهللا136205

94إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرمحمد صديق تمرخان356819

95إعداديةكسنةزان22200اربيلذكراسالم حسن محمدطاهر80622

96إعداديةكسنةزان22200اربيلذكرريكا دلزار زرار358042

97دبلومكسنةزان22200اربيلذكرنزهت احمدسامي جميل233750

1ماجستيركسنةزان22200اربيلأنبىنيسان هاشم كريم234842

ر81195 ر عمر حسير 2ماجستيركسنةزان22200اربيلأنبىنرمير

3بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىجيمن نجم الدين رفيق550419

4بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىبوكان صمد فتاح356338

5بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىكوفند صمد فتاح357989

ي357643 6بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىزيان رشيد حاج 

7بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىسىه عدنان خليل358003

8بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىئاواره عبدالقادر كاكةبرا81025

9بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىبناز معروف شيم حمد234395

10بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىروشنا احمد عزيز80799

11بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىئاال اسماعيل عزيز80533

12بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىاقليما خالد ابراهيم234834

13بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىشنيار كمال محمود356899

14دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىبديعه حمد شيخه81286

15دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىروباك مصطقر عودي356957

16دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىقمرى رشيد مصطقر233690

17دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىسنةوبةر جالل فرج81092

ر75862 18دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىتابان بارزان محمدامير

زاد محمد358012 19دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىالنة شير

وت80730 20دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىكوردستان احمد بير

21دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىريزان محمد فقو75354

ر حمد550452 22دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىتريفه حسير

23دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىديمةن بابكر باهومر233738

24دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىالهام طه مامند558628

25دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىنيكار نوري عبدهللا488105

26دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىبيشواز عبدهللا احمد357622

27إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىسازان رشيد فرحان234640

ر فيضاهلل550416 يفان حسير 28إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىبير

29إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىاشنا جمال احمد356204

30إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىكويستان قادر مصطقر234837

ر اميد لفب 135470 مير 31إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىشر

32إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىسابات حمة برايم550407

1بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىجراخان محمد بابير358097

2بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىهاله حسن رشيد81302

3بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىجةيالن فخرالدين صدرالدين357144

ي357520
4بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىكوالن غفور فق 

5بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىدلخواز شاكر خضر233709

6بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىفاطمه طلعت احمد488111

7بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىاخالص عبدالمناف عمر357589

8بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىزيان طه مامند558627

9بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىكويستان عيىس قادر356985



ر550360 روباك علي حسير
10بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبى

11بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىشهال حيده ر الو357283

12بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىزارا محمد عمر81486

13بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىبوكان طالب عمر234874

14بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىهازة محمد صالح488114

ان فائق غفور487996 ر 15بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىهير

16بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىرةوا قادر محمد234839

17بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىئاهنك مصطقر صالح80785

18بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىروزان حسن سليم356495

19بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىنهله حيدر الو357288

20بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىهةوار صمد فتاح356891

21بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىالجان سيدكول برايم488018

باران علي حسن357566
22بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبى

23بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىبروين محمود سليمان357659

24بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىواجدة صالح سليم357954

25بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىايمان جميل ظاهر487983

ر357689 26بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىاالء محمد حسير

27بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىداستان تمر برايم233724

28بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىكولستان ازاد خضر550413

29بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىشادان عبدهللا احمد356605

30بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىجيمةن صالح احمد357506

31بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىهورين محمود سليمان234328

روزكار علي عمر234835
32بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبى

33بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىفاطمه محمد سعيد356358

34بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىديمن مصطقر صالح80811

35بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىئافان شوان طارق81420

36بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىحنان نعمان صالح234895

ليمو علي حسن357543
37بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبى

38بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىشه ونم هاشم طه78874

39بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىدلنيا عبدالجبار محمد234389

40بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىروشنا عبدهللا محمد358193

41بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىبيكرد محمد بابير358089

42بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىديالن صابر صديق488007

43بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىكةوهةر محمد عزيز358065

كز حامد كريم357075 44بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىنير

45بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىشيون ابراهيم نارص234477

46بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىنهاية طه طاهر234853

47بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىشايستة عمر قادر358255

ر فخرالدين صدرالدين357091 48بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىكةشبير

49بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىكاملة محمد احمد488015

50بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىروشنا محمد مصطقر358130

51بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىبيكرد حسن قادر488116

52بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىامل قاسم صالح488041

ين شاكر صديق357737 ر 53بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىهير

ه عثمان عبابكر234893 54بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىئه تير

55بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىصبيحه انور قادر80546



56بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىشادان فؤاد بالل357263

57بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىامل عيىس محمد75602

58بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىباوان يوسف زائد357407

59بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىفوزية طه طاهر81295

60بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىشاناز شاكر خضر233683

ر488057 61بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىريان جوهر ياسير

62بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىدلخواز عبدالمناف عمر357578

63بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىباال عبيد مرزا357041

64بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىبةناز عزيز براخاس233715

كازين والي وسو234386
65بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبى

66بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىسوزيار قادر محمد234333

ئاشنا جنكي علي356907
67بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبى

68بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىئاالن جميل ظاهر78472

69بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىكوالن كمال احمد81342

70بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىدنيا فرهاد فق 357312

زاد جبار357817 71بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىبةريشان شير

72بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىمروة قاسم صالح488040

ي357968 زاد حاج  73بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىئاريان شير

74بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىجيمن صالح عزيز357471

75بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىكةنار هادي مامند357698

76بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىنارين فائق غفور487997

77بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىبري خان جميل ظاهر75748

وت81182 78بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىسمية ستار بير

ايمان ولي حسن81354
79دبلومكسنةزان22200اربيلأنبى

80دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىنشين صالح حمد358228

ر488032  علي حسير
ر
81دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىماف

82دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىكوالن فريق احمد81370

ة سمايل كريم357466 83دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىسمير

84دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىنهاية واحد مامند81408

كز صالح سليم357927 85دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىنير

86دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىديالن مجيد عبدهللا488048

نارنج علي حسن357571
87دبلومكسنةزان22200اربيلأنبى

ر358021 ى طه حمدامير 88دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىبشر

ر356877 89دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىالجان كمال حسير

90دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىدنيا ديار امير488109

ر357206 و عبدالرحمن حمدامير 91دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىهير

زا اسماعيل558626 92دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىماردين مير

روداو علي حويز558629
93دبلومكسنةزان22200اربيلأنبى

94دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىهاوناز زياد حويز488070

95دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىشه نكة بارزان ابراهيم357866

96دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىريان نجاة محمد358048

ر صابر احمد488124 مير 97دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىشر

ر سليمان رحمن550421 98دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىرةنكير

ر هاشم طه80521 99دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىشة هير

100دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىروشنا شاكر رشيد357417

101دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىشلير خالد ابراهيم233722



ر خالد عزيز488030 102دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىافير

103دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىاواز معروف شيخ حمد357902

ر487992 104دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىبةيام سعيد حسير

105دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىنيسان نجاة صديق487979

 علي357511
ر 106دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىئه زين حسير

107دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىتريفة محمد صالح80899

108دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىسازان صالح سعدي356809

109دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىحسناء لقمان محمد550424

ر محمد حسن234470 110دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىدلفير

111دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىزه يتون حاتم خدر78855

112دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىكلثومه انور قادر80561

113دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىبدريه صديق تمرخان357494

114دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىدلكةش اكو قادر234877

ر محمد حسن234465 115دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىئةفير

116دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىبةناز حميد عبدهللا488045

ر رحيم توفيق357531 117دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىغةمكير

ى ابراهيم نارص234473 118دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىبشر

119دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىئةزين رؤف جوهر357887

120دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىكوالن حسن سليم356480

121دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىهدى برهان مامه488025

122دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىديدار عبدهللا رشيد357804

123دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىجرا كاظم عثمان78695

124دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىجنار عثمان حمد234832

وت عزيز233735 ان بير 125دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىسير

126دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىمزدة مصطقر صالح80753

ئاوات علي سعدي81156
127دبلومكسنةزان22200اربيلأنبى

128دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىزيان صديق تمرخان357483

129دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىشيماء عبدالرحمان احمد75114

ر فرحان طالب357362 130دبلومكسنةزان22200اربيلأنبىهيلير

ر81503 131إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىشكرية جوهر محمدامير

132إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىسه يران زرار احمد357196

133إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىته رزه عثمان عبابكر234892

134إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىبه ناز شاكر خضر234872

135إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىشادية نجاة محمد356131

136إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىبلقيس صالح صالح233792

137إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىجرو ابراهيم محمد234845

138إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىافريست فرهاد انور356406

139إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىمعسومة طلعت احمد356802

140إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىفاالن احمد عزيز488029

ر رشيد حمه سعيد81039 141إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىسولير

ر حسن قادر487985 142إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىهيلير

143إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىزاهده عيىس محمد81530

144إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىشهناز موس محي الدين357755

145إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىداليا سعيد رسول550432

ر احمد234381 146إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىشونم حسير

147إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىسازكار نامق احمد234488



وز هادى مامند356029 148إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىفير

149إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىهاوراز زياد حويز488052

وت550409 150إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىسارية ستار بير

ر357765 151إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىشيماء محمد حسير

152إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىريزنة مصطقر بايز488103

153إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىريان طه طاهر81332

154إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىنيسان فريق احمد81374

155إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىاحالم عبابكر مولود357253

156إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىتري فريدون نوري135681

157إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىشارا هاوار فارس356222

ر ئةودورةحمان488049 158إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىفاطمة حسير

روبار علي محمود234822
159إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبى

 علي357443
ر 160إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىهاوزين حسير

161إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىجاوان اسماعيل اسماعيل357603

162إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىقمرية صالح صالح233753

163إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىئاسوده احمد عمر234820

164إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىنه وروز حسن برايم357131

165إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىباكستان شاكر كريم خان78792

ر234871  علي حسير
ر 166إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىكةشبير

167إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىوينه رؤوف جوهر358177

168إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىاالء احمد عمر234875

169إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىمرزية محسن عبدهللا233695

170إعداديةكسنةزان22200اربيلأنبىهازه روستم احمد135735

ر488120 171بكالوريوسكسنةزان22200اربيلأنبىزكيه مجيد محمدامير

1ماجستير2شورش 42201اربيلذكرهه زار محمد محمد370536

2ماجستير2شورش 42201اربيلذكرريبوار شهاب عزيز370517

3ماجستير2شورش 42201اربيلذكرهيمن رشيد خورشيد371061

4بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكررياض عبدالحميد محمد163657

5بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرصباح صديق ابراهيم163689

6بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرايوب محمد رحمان163474

 علي163678
ر 7بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرابراهيم حمدامير

ر370626 8بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرصمد محمد حسير

9بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرطارق عبدالفتاح حمد233685

ر سيدا370460 10بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرسه رباز حسير

11بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكردابان رحمان عثمان257811

12بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمسعود محمد رسول163415

13بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكريونس معروف مام374746

خان اسماعيل مجيد163393 14بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمير

15بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكربدرخان رشيد محمد163483

ر برايم374741 16بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرفرهاد حمدامير

17بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرنوزاد عم خدر163552

18بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرعلي حمد عبدهللا163644

19بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرعثمان رسول يونس233904

20بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرحكيم قادر عوال371414

21بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرعرفان فاضل طه370616

22بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمحمد نجم الدين صابر257940



ي خضر163535
ر
23بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرعبدالخالق محمد صوف

24بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرادريس عبدالرزاق عزيز163521

25بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمخلص احمد حمد161364

ر مامة370869 26بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكررزكار محمدامير

27بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرحكيم محمود عالءالدين163718

ر جميل163645 28بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرهوشنك تحسير

29بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمحمد مشير عزو370493

30بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرنه به ز عمر خضر163606

31بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرريبوار محمد قادر549020

32بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرعماد قادر عوال163517

33بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكركاوة احمد عبدهللا548983

34بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرزاهر طاهر اسعد370879

35بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمغديد محمد رسول163629

36بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكررشاد عثمان طه370856

37بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرسامان اسماعيل صالح487680

ش ابراهيم محمد163229 38بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرهير

39بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكروريا سليمان حمزة163318

ر558906 40بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكررزكار صابر محمدامير

ر257779 41بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكردلشاد ابوبكر محمدامير

42بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكربارزان محمد حسن234163

43بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمسعود محمد علي163375

44بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمسعود كارسول محمدعلي163567

ي عثمان257726
ر
45بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرهيوا سمايل صوف

46بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمحمد سليمان حسن487661

47بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرعبد الرحمن قاسم اسماعيل548981

48بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرهوشنك سليم اسماعيل371245

49بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرسالم محمد صديق163671

ر عبدهللا371129 50بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكربةختيار حسير

ي شيخ مصطقر163701
51بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرفرمان زلقر

ر محمد عباس163616 52دبلوم2شورش 42201اربيلذكرياسير

 علي163680
ر 53دبلوم2شورش 42201اربيلذكررمضان حمدامير

54دبلوم2شورش 42201اربيلذكرادريس جرجيس سليمان487667

55دبلوم2شورش 42201اربيلذكرعبدالستار رشيد محمد163569

يف163661 56دبلوم2شورش 42201اربيلذكرزيرك عثمان محمد شر

ر487724 57دبلوم2شورش 42201اربيلذكرشهاب عزيز حسير

58دبلوم2شورش 42201اربيلذكرانور علي سليمان257787

ر163592 59دبلوم2شورش 42201اربيلذكركمال احمد امير

60دبلوم2شورش 42201اربيلذكرناظم عزيز رسول163734

61دبلوم2شورش 42201اربيلذكرهيمن عبدالرحمن رسول163598

62دبلوم2شورش 42201اربيلذكرحسن عمر شام163735

بال عمر163547 63دبلوم2شورش 42201اربيلذكرامير بير

64دبلوم2شورش 42201اربيلذكرصالح الدين صالح علي163696

ر163438 65دبلوم2شورش 42201اربيلذكرجمعة انور حمدامير

66دبلوم2شورش 42201اربيلذكراراز علي همزة257935

67دبلوم2شورش 42201اربيلذكرريباز حمد احمد163368

68دبلوم2شورش 42201اربيلذكردلشاد جوهر يابه163391



69دبلوم2شورش 42201اربيلذكراسماعيل مولود محمد163708

70دبلوم2شورش 42201اربيلذكرصادق عباس حمد163565

ش ابوبكر نوري257772 71دبلوم2شورش 42201اربيلذكرهير

72دبلوم2شورش 42201اربيلذكربختيار سعدي اسماعيل257667

73دبلوم2شورش 42201اربيلذكرفرياد محمد مصطقر371031

74دبلوم2شورش 42201اربيلذكرنامق رسول حسن163691

ر257741 ر حمدامير 75دبلوم2شورش 42201اربيلذكرطلعت تحسير

76دبلوم2شورش 42201اربيلذكردلير قادر حمد163448

77دبلوم2شورش 42201اربيلذكرهه لويست خالد مولود257720

78دبلوم2شورش 42201اربيلذكرهوكر عالءالدين محمود163610

79دبلوم2شورش 42201اربيلذكررزكار شمسالدين بابو163652

80دبلوم2شورش 42201اربيلذكرجيكر عزيز اسعد371156

81دبلوم2شورش 42201اربيلذكرريدوان خليل صادق257905

82دبلوم2شورش 42201اربيلذكرريبوار اوميد صالح370527

وان ويىسي حمد234052 83دبلوم2شورش 42201اربيلذكرسير

ر163698 ر ماهر حسير 84دبلوم2شورش 42201اربيلذكرحسير

ر234015 85دبلوم2شورش 42201اربيلذكركارزان نجم الدين حسير

86دبلوم2شورش 42201اربيلذكررزكار مخلص وسمان257831

87دبلوم2شورش 42201اربيلذكربه ختيار جبار محمدعلي163697

88إعدادية2شورش 42201اربيلذكرجيهاد جليل اسماعيل370633

89إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمد عبدهللا نوري163603

90إعدادية2شورش 42201اربيلذكرابوبكر عثمان يوسف256698

91إعدادية2شورش 42201اربيلذكربختيار موس هاشم548990

92إعدادية2شورش 42201اربيلذكراسماعيل عوال يونس163422

93إعدادية2شورش 42201اربيلذكرفارس اسعد اسماعيل163444

94إعدادية2شورش 42201اربيلذكرخليل صادق محمد163300

ر374724 95إعدادية2شورش 42201اربيلذكرصالح سليمان ياسير

96إعدادية2شورش 42201اربيلذكرعلي عمر محمد163635

97إعدادية2شورش 42201اربيلذكرعدنان اسعد عبدهللا163597

ر جميل234443 98إعدادية2شورش 42201اربيلذكرهوزان تحسير

99إعدادية2شورش 42201اربيلذكرسنان ساالر بدرالدين487676

1ماجستير2شورش 42201اربيلذكرسامان عزالدين صابر234479

ر370512 2دبلوم عالي2شورش 42201اربيلذكرعبدالباسط ازاد حسير

3بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرسيفه ر شدار قادر371171

4بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكريوسف عمر خطاب257887

5بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرشازاد فرزين كريم234106

ر548977 6بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرعمر هوشيار ياسير

7بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرئازاد رشيد احمد258050

8بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمحمد عبدالكريم مصطقر374749

9بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرعبدالباسط عبدهللا محمد374705

10بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرسامان شوان اسود370829

11بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمحمد خليل احمد259305

زاد عبدهللا257780 12بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرهاودير شير

13بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكربختيار فارس فتاح257950

14بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرجينه ر عبدهللا رفيق163706

يف257757 15بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكربيشه وا صباح شر



ر صالح261260 16بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرهيفيار حسير

17بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكردلشاد قادر حمد163388

ر370953 18بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرشاهه نك صابر حسير

19بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكراحمد ادريس جرجيس487725

20بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمحمد سوران عبدالكريم163700

21بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرشعبان نارص محمد163639

ر371326  حمدامير
22بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرعبدهللا مصطقر

23بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكردلوفان محمد مشير487696

24بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكربكر اسماعيل وسو163551

25بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكراوميد رشيد احمد370702

26بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمظفر شيخه شيخه549015

ي حسن374747 27بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمسعود نب 

ر548996 28بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرئارى عزيز محمدامير

29بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكراحمد ازاد خالد370411

30بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرديدار طاهر اسعد257865

31بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرئارباك رزكار ازى487596

32بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرداستان رحمان عثمان256798

33بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرادريس صباح عزيز257872

ر اسماعيل548973 34بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرنهاد ياسير

35بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكراسماعيل محمد قادر487710

36بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرعبدالقادر محسن محمود163712

37بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرهارون رشيد احمد258065

38بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمحمد سالم عبدالرزاق257931

39بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكررابةر احمد ابراهيم487655

40بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرشة مال زياد صديق370679

41بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرايفان نوزاد همزة163545

42بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرريكان شوان محمد370392

43بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرهوكر محمد عبدهللا163446

وت371137 44بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكردابان محمد بير

45بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرهمزة جواد غازي371455

46بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرشهرزور فرزين كريم245230

47بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكردلوان مخسود يوسف163501

48بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرشبست شدار علي374662

49بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرنوري رزكار عمر374714

50بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمحمد فرهاد عثمان163655

ي رقيب عزيز370959
51بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرده شب 

52بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرهه لو نوزاد حميد258039

53بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكريوسف جبار يونس257640

54بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرريكار لقمان رشيد233539

وان احمد258142 55بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكراركان سير

ر طه258030 56بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرره وا تحسير

57بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكراسماعيل عبدالخالق اسماعيل163385

58بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرخالد يوسف عبدالمجيد487657

59بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرراويز اسعد عبدالرحمن548959

60بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرشوان محمد عثمان257744

ر رشيد163373 61بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرمحمد ياسير



ر برايم257620 فان تحسير 62بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرنيجير

63بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرساالر شدار علي371112

ر فق  احمد163659 64بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرئاسو حمدامير

65دبلوم2شورش 42201اربيلذكرعلي رشيد فاريق487646

ر اسماعيل549026 66دبلوم2شورش 42201اربيلذكرعلي ياسير

67دبلوم2شورش 42201اربيلذكرمحمد فاخر رحمان371420

ي عمر487714 68دبلوم2شورش 42201اربيلذكرهوزان حاج 

69دبلوم2شورش 42201اربيلذكرمولود عبدهللا مولود371444

70دبلوم2شورش 42201اربيلذكرارام نجمالدين حمد548934

71دبلوم2شورش 42201اربيلذكردياري كمال عوال257813

ي عمر548930 72دبلوم2شورش 42201اربيلذكركوزان حاج 

وهللا عبدالكريم163587 73دبلوم2شورش 42201اربيلذكرسندس خير

74دبلوم2شورش 42201اربيلذكرمؤمن شدار علي258001

75دبلوم2شورش 42201اربيلذكرعبدهللا رزكار عمر371213

76دبلوم2شورش 42201اربيلذكرمحمد عبدالرحيم طه374727

77دبلوم2شورش 42201اربيلذكراحمد قادر سعيد257966

78دبلوم2شورش 42201اربيلذكرمصطقر عبدالخالق محمد234614

79دبلوم2شورش 42201اربيلذكرمصطقر شاكر خضر257960

وت371147 80دبلوم2شورش 42201اربيلذكردلوفان محمد بير

81دبلوم2شورش 42201اربيلذكريونس مغديد عبدالرحيم370443

ر حسن محمد163621 82دبلوم2شورش 42201اربيلذكردابير

83دبلوم2شورش 42201اربيلذكركنار حكيم قادر256851

84دبلوم2شورش 42201اربيلذكرمروان ناظم قاسم234134

85دبلوم2شورش 42201اربيلذكراسماعيل غازي قادر258018

86دبلوم2شورش 42201اربيلذكرزانست عثمان مصطقر258025

87دبلوم2شورش 42201اربيلذكرارمان اومر موس234581

88دبلوم2شورش 42201اربيلذكرسيف مصلح ابراهيم371053

ر163290 89دبلوم2شورش 42201اربيلذكرزانا محمد حسير

90دبلوم2شورش 42201اربيلذكريوسف يونس معروف374732

91دبلوم2شورش 42201اربيلذكررنجدر وريبيك احمد258008

92دبلوم2شورش 42201اربيلذكرشهنك كامران عبدهللا370935

93دبلوم2شورش 42201اربيلذكرشمد كامران خالد548988

94دبلوم2شورش 42201اربيلذكراحمد جليل اسماعيل257995

ي احمد371333 95دبلوم2شورش 42201اربيلذكرفرياد نب 

96دبلوم2شورش 42201اربيلذكرروزكار مغديد كريم163604

97دبلوم2شورش 42201اربيلذكراحمد سعدي صالح549024

98إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمد لقمان حسن371294

ر374737 99إعدادية2شورش 42201اربيلذكراشاء فرهاد حمدامير

100إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمد طاهر اسعد257871

101إعدادية2شورش 42201اربيلذكراراس احمد صادق163554

102إعدادية2شورش 42201اربيلذكرسه روه ر عارف محمد258041

103إعدادية2شورش 42201اربيلذكراحمد عبدالرزاق عزيز370918

104إعدادية2شورش 42201اربيلذكرئارام سعدهللا خضر365179

105إعدادية2شورش 42201اربيلذكرشوان ايوب محمد163724

ر فق  احمد374654 106إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمسعود حمدامير

107إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمد وشيار زرار370386



108إعدادية2شورش 42201اربيلذكرعبدالصمد امير كريم370930

109إعدادية2شورش 42201اربيلذكرارام عيىس محمد163627

ي وسو371428 110إعدادية2شورش 42201اربيلذكراحمد حرن 

111إعدادية2شورش 42201اربيلذكرئاكار عماد طاهر549031

112إعدادية2شورش 42201اربيلذكراحمد رشيد عباس371447

113إعدادية2شورش 42201اربيلذكراحمد يوسف محمد256821

ر371255 114إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمود ميوان حسير

115إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمد جمال عمر163684

116إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمد عبدهللا عمر163490

117إعدادية2شورش 42201اربيلذكردلوفان رحمان عثمان256728

118إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمد اسعد عبدالرحمن548979

119إعدادية2شورش 42201اربيلذكرشور سعيد رقيب259333

ر370972 120إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمظفر فاروق حسير

121إعدادية2شورش 42201اربيلذكرشفان جميل محمد487690

122إعدادية2شورش 42201اربيلذكرهاوكار عبدهللا جميل257896

123إعدادية2شورش 42201اربيلذكرشوان جبار يونس163450

124إعدادية2شورش 42201اربيلذكروليد شاكر حسن370724

125إعدادية2شورش 42201اربيلذكركوران مصدق محسن163716

126إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمد عبدالرحيم رسول163378

127إعدادية2شورش 42201اربيلذكرعزيز محمد عزيز487721

128إعدادية2شورش 42201اربيلذكرريزدار طارق عبدالفتاح233843

ر رزكار يونس549022 129إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمه تير

ر233882 130إعدادية2شورش 42201اربيلذكرئامانج صابر محمد امير

131إعدادية2شورش 42201اربيلذكرفرمان فاضل محمد257821

132إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمد رشيد فاريق548967

ر370743 133إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمد رزكار محمدامير

134إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمحمد يونس معروف374734

135إعدادية2شورش 42201اربيلذكردانا صمد عبدهللا234585

136إعدادية2شورش 42201اربيلذكرخالص جمال عمر163681

137إعدادية2شورش 42201اربيلذكرطه رسول حمد370407

ي جوهر487708
ي فق  138إعدادية2شورش 42201اربيلذكرمصطقر حاج 

139بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرجادر يونس قادر163647

140بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكراحمد اسماعيل صالح163283

ر374722 141بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكرزرار طه حمدامير

142بكالوريوس2شورش 42201اربيلذكروشيار زرار محمد370848

143إعدادية2شورش 42201اربيلذكرجوهر عبدالخالق محمد234533

1بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىتريفه محمد عبدهللا163561

2بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىاصيال عزيز عبدهللا256779

3بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىشيالن محمد عبدهللا163454

4بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىمدينة رشيد احمد370843

ين حسن عبدهللا234517 5بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىشير

ر حمزة163396 6بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىهيفاء ياسير

 محمدعلي257802
7بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىفريدة مصطقر

8بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىجوان صابر جميل370485

9بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبنار شهاب عزيز487648

كو محمد163423 كز شير 10بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىنير



11بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىلةنجة قادر عثمان257699

12بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىخةندة طه نوري257765

ر257601 ر مقصود حسير 13بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىهيلير

ر548995 14بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىروناك يعقوب حسير

ة مصطقر عمر163323 15بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسمير

يف370901 ة شر 16بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىوزيرة بير

17بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسيوكل عباس صالح257755

18بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىزالة طاهر حسن163710

19بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسنوبر عبدالخالق محمد رؤوف163531

20بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىميسون صادق خضر163623

21بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىفيان عبدهللا مصطقر261278

ي كاكول548982 كز أزاد حاج  22بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىنير

23بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبةيمان نجم الدين حمد370912

24بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىشهرى عبدهللا اسماعيل258129

ر487731 25بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبوتان فاضل حسير

ر259301 26بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىئةشين عبدالرحمن حسير

27بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسابات مصطقر مجيد370864

28بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىشيماء صباح عزيز487673

صدريه علي حسن258037
29بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبى

30بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبروين كاك احمد شيخ محمد549016

31بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىنيان جمال محمد163612

ة رفيق عباس234575 32بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسمير

33بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىنورهان شهرزاد محمد163642

34بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىهدى مهند اورحمن163593

35دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىشونم مظفر محمد371204

36دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىبيان رشيد طه163600

37دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىحسيبة توفيق محمد163379

38دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىسوزان جعفر ابراهيم163485

39دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىرازية مخلص وسمان163395

زليخه محمد علي163633
40دبلوم2شورش 42201اربيلأنبى

زلفان علي قادر370448
41دبلوم2شورش 42201اربيلأنبى

42دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىبفرين صالح عبدهللا163542

43دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىروشنا سعيد حمه فرج163731

44دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىاراس نادر عبدهللا233965

45دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىرازمه عمر حسن163631

46دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىكواللة سعيد عبدالكريم374652

47دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىهةتاو عبدهللا حسن163402

48دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىشادية عبدهللا وسمان163497

49دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىسازان كامران عبدهللا370946

50دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىشيالن شيخمحمد عبدهللا548980

51دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىالنه لشكري حسن257816

52دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىسارا حكيم مجيد258118

53دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىنيكار اسماعيل محمد234261

ر عزيز137013 54دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىاريان حسير

55دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىشكول عبدالرزاق عزيز370504

ر سليمان370698 56دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىزهره حسير



57دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىاحالم كمال عزيز163663

58دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىئةزين زياد كريم163369

59دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىسازان بهرام عوال163654

60دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىبةنار عمر محمدسعيد371098

61دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىايش حسن خدر371121

62دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىروخوش محمد علي163511

يفان حسن عمر163626 63دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىبير

64دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىروزان برهان حمد257705

ار صالح عبدالرحمن256717 ر 65إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىكولير

66إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىنشميل رسول خضر258062

67إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىهتاو مولود عثمان163548

ي163539 شاديه محمدعلي حاج 
68إعدادية2شورش 42201اربيلأنبى

ايسن علي ابراهيم370817
69إعدادية2شورش 42201اربيلأنبى

70إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىنيشتيمان جرجيس عوال371188

71إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىزينه جوهر مجيد163675

72إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىكوردستان عبدهللا محمد371470

ة جمال عمر163686 73إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىامير

74إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىحمدية عزيز حمد234032

75إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىهيقر عارف توفيق234550

1بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىمهاباد عبدهللا قادر163711

2بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسازان لقمان رشيد163609

3بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسازان مولود خضر371014

4بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسعدية زياد كريم256866

5بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىجوفان ادريس عبدل549004

ر370453 6بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىريان شباز حسير

ر374752 7بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبةناز عبدهللا محمدامير

8بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىقةشنك وشيار شفيق371236

ر371045 9بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىزينب لطيف حسير

10بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىريزين عبدالغفار صابر548933

11بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىهالت صباح رمضان233598

12بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىايالف نادر حسن487735

13بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىزهراء لقمان حسن371313

14بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىشيماء يوسف كريم371287

ر رشيد163478 15بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىرجاء ياسير

16بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىفاطمة سليم اسماعيل371241

17بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىايناس شدار علي257998

18بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىخاوةر احمد رمضان163595

زكية سامي سعيد163456
19بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبى

20بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبنار قاسم عبدالقادر549001

بيمان جودة ولي370570
21بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبى

22بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبه يام سعدهللا خضر370600

ر جميل محمد374711 23بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىهيلير

ر374758 24بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىكزبان عبدهللا محمدامير

25بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسانا عبدهللا رفيق163465

ر163431 26بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىدنيا احمد حسير

ر عبدهللا370379 27بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىخة رمان حسير



ر371277 28بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىالنه عبدالكريم حمدامير

روزان مجيد علي370478
29بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبى

30بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسيفانة محمود حبيب257647

بال163709 31بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىزينب كمال بير

32بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىالهام فيدا عبدالرزاق234601

ش احمد233493 33بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىاشاء هير

34بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىهاوزين كريم محمد549019

ر كمال حسن163573 35بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىافير

36بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىشيوه ن هه ورو عمر370543

37بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىفاطمة رؤوف عوال370547

38بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىيريفان محمد مشير370890

ر فرحان370420 39بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىنادية تحسير

ر258033 40بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسوزان سالم حسير

41بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىجرا رؤوف عوال370553

42بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسميه شدار قادر371177

43بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىساريز اسعد عبدالرحمن548957

ر فرحان374707 44بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىديالن تحسير

45بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىريان شوان محمد371437

46بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىشنو لوقمان عبدهللا259317

47بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىرونيا عبدهللا رفيق163705

48بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىقةشةنك ابراهيم محمد233664

ر370783 49بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىكنار رزكار محمدامير

50بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىزينب مازن صباح163674

51بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىنهلة عبدالكريم الياس163668

52بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىئةزين محمد كريم374702

53بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىاسماء بهرام عمر371086

54بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبه ناز جمال محمد163690

55بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىاكام دلشاد جوهر163382

56بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىالزة كيالن ابوبكر487669

57بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىفاطمة خليل صادق163297

58بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىشيماء رحمان عثمان257732

59بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسازكار جليل اسماعيل371260

كو محمود548926 60بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىريان شير

61بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىاوات مولود زانوير234501

ر حسن163620 ر حسير 62بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىدلفير

ريزان جودة ولي370468
63بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبى

64بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسلىم سعدون شتيب371021

كو محمود548986 65بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىايفان شير

66بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىشه وبو هه ورو عمر257982

67بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبيالن فاضل محمد257825

68بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىزهراء مطلب ابراهيم370835

69بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىسلوى رسول حمد487706

70بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىزينة احمد حسن371084

ر برايم257627 وز تحسير 71بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبير

ر374716 72بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبنار رزكار محمدامير

73بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىزينه هه زار احمد370606



74بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىايمان نادر حسن487738

75بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىروزان ارسالن رزاق370590

76بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىساجده صمد عبدهللا163442

77بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىيشى رؤوف محمود548999

78بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىبناز موفق حسن549013

79بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىكزنك وشيار شفيق371232

80بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىزينب جوهر محمد549007

ان احمد رسول487651 ر 81بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىلير

82بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىهةورين فرهاد صابر257925

83بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىنيان فرهاد صابر257915

84بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىميهربان ابراهيم عبدالرحمن163419

ر374658 85بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىريان صالح الدين ياسير

86بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىتزرين مصطقر طه370726

87بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىفاطمة مصلح ابوبكر257748

ي حسن370501 88بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىايالف نب 

89دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىبنار عمر خطاب257890

90دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىسيفان عزيز عبدهللا370810

91دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىزينة جوهر محمد549008

92دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىوردة يونس صديق487693

ر برايم257633 93دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىالنه تحسير

94دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىماردين سعيد يوسف487716

95دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىشيالن جمال محمد163692

96دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىزاكاو احمد حسن374718

ر257608  مقصود حسير
97دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىهيقر

98دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىشاب كامران خالد548993

99دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىاسماء قانع طه371218

100دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىره وشت عبدالعزيز رحمان371076

ر محمد163406 101دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىريزنة حمدامير

102دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىروزان موفق عزيز163275

103دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىسةيران لطيف خطاب548975

كز عمر خطاب257883 104دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىنير

105دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىفاطمة رزاق عمر163460

106دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىبيخال جمال عبدالرزاق370428

107دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىديهان سليمان كاكل550002

108دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىروزان بكر رشيد370672

109دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىفاطيمه محمد كريم259295

110دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىبيمان برهان محمد234431

ر كريم487683 111دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىالنة حسير

112دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىكلثوم حامد كريم549011

113دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىماردين جبار هيبر163537

114دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىشيماء خالد قادر163578

115دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىسيالن جوهر طاهر371069

116دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىنادية رشيد عباس371452

117دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىلينا فرهاد عبدهللا370712

118دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىفيان كمال حسن257957

119دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىزينب ادريس جرجيس487727



120دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىدلكش قادر حمد163495

121دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىفاال وشيار زرار370907

122دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىسحر اسماعيل جميل371269

123دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىسوزان رمضان عبدهللا487681

124دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىايمان مهدي عبدهللا371432

ر برايم370788 125دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىبريفان تحسير

126دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىاسية ريباز حمد163370

ي حسن370693 مهاباد نب 
127دبلوم2شورش 42201اربيلأنبى

128دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىديمن رمضان احمد163580

129دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىئاهنك صادق محسن163713

ان شوكت خورشيد259366 ر 130دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىلير

131دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىريان عزيز احمد370399

ر لوقمان عبدهللا259311 132دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىشه هير

133دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىفريشتة جالل احمد233517

134إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىزاله ابراهيم عبدالرحمن163703

135إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىشيماء صمد عبدهللا163428

136إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىسارا يوسف محمد256839

137إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىحنان محمد مشير487701

138إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىالزة عبدهللا رحمان371220

نسيبة كارسول محمد علي163575
139إعدادية2شورش 42201اربيلأنبى

140إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىريزان خليل صادق163665

141إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىايمان صالح حسن374735

142إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىمروة يونس معروف374760

143إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىهاللة نوزاد عزيز257613

144إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىخه الت عني  مجيد234570

بال163707 145إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىصفاء كمال بير

146إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىلةنجة ئازاد مصطقر371003

147إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىاشاء سيف هللا مصطقر163506

فينك علي عمر487643
148إعدادية2شورش 42201اربيلأنبى

149إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىكانياو مغديد معروف371223

هةورين حرن  وسو374755
150إعدادية2شورش 42201اربيلأنبى

151إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىدالل جالل محمد163472

152إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىايمان صمد عبدهللا163426

153إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىزالة عباس عثمان257945

154إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىريان طاهر حسن163550

ر163677 155إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىاشاء ابراهيم حمدامير

156إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىئاينده محمد عبدهللا548976

157إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىبيخال قادر عزيز163649

ر محمد234558 158إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىسارا حمدامير

ر جبار عثمان370574 159إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىافير

160إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىشنو اسماعيل مولود487719

زاد سعيد163694 161إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىسندس شير

162إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىسوما محمد مشير487703

163إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىفاطمه عبدهللا احمد258046

164إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىشاديه رشيد عباس371462

كوفان همزة علي370823
165إعدادية2شورش 42201اربيلأنبى



166إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىريان كاكل حسن163719

167إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىمروة حكيم عمر163409

168إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىسندس فؤاد حميد370720

169إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىديمن صادق صالح370439

170إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىريان نجم الدين حمد371040

بال163589 171إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىاسماء عبدالخالق بير

ر234461 172إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىشةنكة شيم حمد حسير

173إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىورده آزاد عبدالحميد163729

174إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىريان مهدي عبدهللا371181

زاد سالم371321 ر شير 175إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىهيلير

ي رشيد عباس371468
176إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىئاشب 

ر257863 177دبلوم عالي2شورش 42201اربيلأنبىرونيا فاخر حسير

فاطمه علي حمد371109
178بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبى

زاد انور163515 179بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىفان شير

180بكالوريوس2شورش 42201اربيلأنبىكلثوم عمر عزيز370582

ر548938 181دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىزيله فائق محمدامير

182دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىجهان عثمان عبدهللا256894

ه محمد رحمان163476 183دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىنظير

ر رضا163666 184دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىميسون حمدامير

ر عبدالكريم163493 185دبلوم2شورش 42201اربيلأنبىروناك ياسير

قمر صابر علي257977
186إعدادية2شورش 42201اربيلأنبى

ر عوال163585 187إعدادية2شورش 42201اربيلأنبىزينب حسير

ي و رابرين 42202اربيلذكرخالد اسماعيل عزيز373980
1دكتوراه2برايةن 

ي130432
ر
ي و رابرين 42202اربيلذكرنزار محمد صوف

2ماجستير2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكردالور حيدر قادر256183
3بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرجاسم ابراهيم صالح255902
4بكالوريوس2برايةن 

ر محمد قادر255932 ي و رابرين 42202اربيلذكرياسير
5بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرارزو عزيز قادر224569
6بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرباسم جاسم عثمان548858
7بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرعمر محمد فرج130953
8بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرعبدالوهاب جميل خليل131101
9بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرسوارو ظاهر رسول548901
10بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرهمزة مغديد حسن161052
11بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرايوب رشيد مولود255791
12بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكركاروان احمد حمد130574
13بكالوريوس2برايةن 

ر محمود255953 ي و رابرين 42202اربيلذكرسليمان ياسير
14بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرادريس جبار جليل373983
15بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد جميل مصطقر374060
16بكالوريوس2برايةن 

ر255811 ي و رابرين 42202اربيلذكردلشاد احمد حسير
17بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد بدران جالل131118
18بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرنجاة صالح قادر374106
19بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرهيوا محمد برايم487113
20بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكراحمد محمد حسن487085
21بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكريوسف خضر خلف256154
22بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرفاضل فتاح توفيق487090
23بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكركارزان علي قادر487060
24بكالوريوس2برايةن 



ي و رابرين 42202اربيلذكرسامان محمد توفيق130875
25بكالوريوس2برايةن 

ي256271 ي و رابرين 42202اربيلذكربه شدار عبدالرزاق حاج 
26بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرهه وراز علي محمد374003
27بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرحتم سليمان احمد130669
28بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكركارزان علي احمد130947
29بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرشادى شدار حسن374040
30بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرحسن خالد مصطقر130977
31بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرارى محمد رشيد558740
32بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرعصام الدين ابراهيم حمد162595
33بكالوريوس2برايةن 

ر حميد131040 ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد حسير
34بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمصطقر ناظم محمود130805
35بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرهوشنك فاضل احمد255708
36بكالوريوس2برايةن 

ر صابر487101 وان تحسير ي و رابرين 42202اربيلذكرسير
37بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكركوسار اسماعيل حويز130828
38بكالوريوس2برايةن 

ي ابراهيم374083 ي و رابرين 42202اربيلذكرادريس حاج 
39دبلوم2برايةن 

ر عزيز قادر256202 ي و رابرين 42202اربيلذكرسفير
40دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحسن محمد قادر130398
41دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمعروف عوال حمد373965
42دبلوم2برايةن 

ش انور يونس548883 ي و رابرين 42202اربيلذكرهير
43دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد علي مصطقر256188
44دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد كريم احمد130833
45دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكردلير توفيق قادر130581
46دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرطالب صابر كريم131091
47دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرشفان احمد رسول487095
48دبلوم2برايةن 

وان عبدهللا طه130653 ي و رابرين 42202اربيلذكرشير
49دبلوم2برايةن 

زاد عبدالرزاق حسن130842 ي و رابرين 42202اربيلذكرشير
50دبلوم2برايةن 

ر256208 ي و رابرين 42202اربيلذكرخالد محمد امير
51إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرنريمان صباح ماميل130941
52إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرعبدهللا طه قادر130714
53إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكردلشاد نجم الدين عمر130492
54إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكربخارى حيدر قادر130926
1بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكربريار جاسم ابراهيم255921
2بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرهاوزين طه عمر130810
3بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد جبار عمر487045
4بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرشاكار علي عثمان373926
5بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد زياد عزيز130590
6بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد غازي نب 374088
7بكالوريوس2برايةن 

يف374099 هللا حمشر ي و رابرين 42202اربيلذكرفرمان خير
8بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرياديكار غازي مهدي258922
9بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد رسول محمد374141
10بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكركاروان علي قادر487064
11بكالوريوس2برايةن 

ر258910 ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد نوزاد حسير
12بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرنبيل محمد محمد130498
13بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرشدار ابراهيم عزيز374030
14بكالوريوس2برايةن 

ر حمد خدر374102 ي و رابرين 42202اربيلذكرسفير
15بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرشهد محمد سماعيل487107
16بكالوريوس2برايةن 



ي و رابرين 42202اربيلذكرعلي مؤيد جالل558734
17بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد لقمان علي487069
18بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرهوشمند طه مامند548897
19بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرالدى بشتيوان هيبر130971
20بكالوريوس2برايةن 

ر130626 ي و رابرين 42202اربيلذكرفرياد عمر حسير
21بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد قهار عزيز373973
22بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكربةشدار سةرحد عبدالكريم548849
23بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكركوران رفعت قادر374054
24بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرشاخةوان احمد صابر487087
25بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرزبير احمد عبدهللا130623
26دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرراسب  عمر صالح374112
27دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكركارزان وشيار حمد131029
28دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرجومان سليمان هه مك374004
29دبلوم2برايةن 

ي131019
ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمود طاهر محمد مصطقر

30دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد اسود جالل548877
31دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرشاب سيامند سليمان161327
32دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكركاوه وشيار حمد130665
33دبلوم2برايةن 

ر224718 ي و رابرين 42202اربيلذكرهريم عثمان محمدامير
34دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرابراهيم محمد رحمان130960
35دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرعمر محمد مصطقر548854
36دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرشهنك صالح قادر374073
37دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرهوزان صالح قادر487059
38دبلوم2برايةن 

ر372118 ي و رابرين 42202اربيلذكرحسن صابر حسير
39دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكردانا علي مصطقر374052
40إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرئاكار كاويس كريم161068
41إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرداهات نوزاد عبدالرزاق256300
42إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرشكري ابراهيم شكري161287
43إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكراسماعيل خالد سليمان161083
44إعدادية2برايةن 

ر255976 ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد سليمان ياسير
45إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرادريس هادى عبدالرحمن161320
46إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرريان طه عمر161292
47إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمود صباح كاكو487055
48إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكراحمد نوزاد حس257847
49إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرئةريوان ارزو عزيز224360
50إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكراحمد عزيز حسن130708
51إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرزانا رسول محمد487075
52إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرباسان محمد رسول487097
53إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد هه ورامان محمدنجم256290
54إعدادية2برايةن 

زاد ابراهيم شكري161279 ي و رابرين 42202اربيلذكرشير
55إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرعمر محمد عبدهللا255797
56إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرمسلم حيدر قادر130930
57إعدادية2برايةن 

زاد عبدالرحمن161131 ي و رابرين 42202اربيلذكرعبدالرحمن شير
58إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرعمر زوزك عزيز255776
59إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكربلند عبدالوهاب جميل130778
60إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرابراهيم انور مصطقر161096
61إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرالند عبدالوهاب جميل130772
62إعدادية2برايةن 



ي و رابرين 42202اربيلذكرمحمد عبدالخالق صادق487043
63إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرهةلمةت علي خدر558743
64إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرزوزك عزيز قادر255727
65بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكررسول محمد كريم374045
66بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلذكرعبدالواحد حميد محمد548892
67دبلوم2برايةن 

يف احمد374096 هللا حمه شر ي و رابرين 42202اربيلذكرخير
68دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىداناز ابوبكر عبدهللا374074
1ماجستير2برايةن 

ي131012 ي و رابرين 42202اربيلأنبىبديعة حميد صي 
2بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىامل مصطقر عبدهللا256012
3بكالوريوس2برايةن 

نوروز علي محمد130849
ي و رابرين 42202اربيلأنبى

4بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىخاوةر جالل طه130658
5بكالوريوس2برايةن 

سعديه علي اغا131078
ي و رابرين 42202اربيلأنبى

6بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىسنور سليم احمد256028
7بكالوريوس2برايةن 

شيالن علي قادر487073
ي و رابرين 42202اربيلأنبى

8بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىجيمن محسن ابراهيم373995
9بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشوة جمال جالل374091
10بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشهال شفيق خضر130367
11بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشوه عثمان اسماعيل548911
12بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىري زه ن الياس اسماعيل374118
13بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىاورينك ابراهيم بايز373991
14بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىرهيل جبار حويز374063
15بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىهيقر سعيد محمد548864
16بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىهةورين عبدالرحمان قادر255799
17بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىكةنار محمد برايم255723
18بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىخوناو جرجيس عمر374010
19دبلوم2برايةن 

ين طه وهاب558736 ي و رابرين 42202اربيلأنبىشير
20دبلوم2برايةن 

ر548852 ي و رابرين 42202اربيلأنبىبرشنك عزيز محمدامير
21دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىبيان قادر رمضان255914
22دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىجوان رشيد محمود224556
23دبلوم2برايةن 

كز عبدهللا ابراهيم256280 ي و رابرين 42202اربيلأنبىنير
24دبلوم2برايةن 

ة هاشم عمر373988 ي و رابرين 42202اربيلأنبىامير
25دبلوم2برايةن 

ر255803 ر قادر حمدامير مير ي و رابرين 42202اربيلأنبىشر
26دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىوفاء حمد احمد256056
27دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىبروين محمود حمةرضا373921
28دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىسىه زكي توفيق130891
29دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىفخريه احمد اسماعيل487104
30دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىزاكاو يونس رسول130648
31دبلوم2برايةن 

ى انور زابير130820 ي و رابرين 42202اربيلأنبىبير
32دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىقدرية احمد اسماعيل487099
33دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىباخان سةرحد عبدالكريم487041
34دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىالنه محمد سليم561501
35دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىرهيل محمد سليم561504
36دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشيماء سام محمود130900
37دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىسميه عبدالرحمان قادر256065
38دبلوم2برايةن 

ر130937 ي و رابرين 42202اربيلأنبىالنة ويىسي حمدامير
39دبلوم2برايةن 

ر رزكار حسن130886 ي و رابرين 42202اربيلأنبىئه فير
40دبلوم2برايةن 



ان عبدالرحمن علي130677 سير
ي و رابرين 42202اربيلأنبى

41إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىريزان بكر مولود548875
42إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىجيمةن ابراهيم طه130614
43إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىكلثوم ناهد حسن130791
44إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىخرمان جودت مامة255716
45إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىرازان رشاد عبدهللا373950
1ماجستير2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىزينب قاسم محسن487078
2دبلوم عالي2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىفريشتة سالم حسن255702
3بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىتافان رستم مولود255734
4بكالوريوس2برايةن 

ي130453
ر
از محمد صوف ي و رابرين 42202اربيلأنبىشير

5بكالوريوس2برايةن 

ا فيصل حمد131007 ر ي و رابرين 42202اربيلأنبىهير
6بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىسازان كمال قادر373956
7بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىمليحة فارس عمر255838
8بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىفانة شهاب احمد374042
9بكالوريوس2برايةن 

شيماء محمد علي256166
ي و رابرين 42202اربيلأنبى

10بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىزوفان محمد محمد130568
11بكالوريوس2برايةن 

ر130912 ى فارس حمدامير ي و رابرين 42202اربيلأنبىبشر
12بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىايمان جاسم ابراهيم255891
13بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشنو كريم قادر130986
14بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشلير رسول رضا487084
15بكالوريوس2برايةن 

ر130904 ي و رابرين 42202اربيلأنبىريان فارس حمدامير
16بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىزنوير رسول محمد374133
17بكالوريوس2برايةن 

ر خالد حسن374050 ي و رابرين 42202اربيلأنبىنازنير
18بكالوريوس2برايةن 

ر رزكار حسن130882 ي و رابرين 42202اربيلأنبىهيلير
19بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىزةرون رسول محمد374129
20بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىايمان شاكر ابراهيم487080
21بكالوريوس2برايةن 

ي130448
ر
ي و رابرين 42202اربيلأنبىشاناز محمد صوف

22بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىاريان بهاءالدين نورى373936
23بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشادان رةنج سالم130632
24بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشوشت بدران جالل374124
25بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىته رزه سه رحد عبدالكريم548847
26بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىرازان رةنج سالم130639
27بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىلينا احمد اسماعيل374153
28بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىريان احمد بابير487093
29بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىساية نوزاد محمد130701
30بكالوريوس2برايةن 

ر224411 ي و رابرين 42202اربيلأنبىالفه محمد حسير
31بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىاشنا اسماعيل احمد558742
32بكالوريوس2برايةن 

ر رزكار حسن374120 ي و رابرين 42202اربيلأنبىدلفير
33بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىسارا عزيز حسن130816
34بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىايمان حاتم صابر374078
35بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىنسار سليمان اسماعيل374026
36بكالوريوس2برايةن 

ر محمد رحمن130965 ي و رابرين 42202اربيلأنبىئةفير
37بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىروزيده محمد طه548861
38بكالوريوس2برايةن 

ين احمد اسماعيل374122 ي و رابرين 42202اربيلأنبىشير
39بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىرؤا جبار حويز374065
40بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىروية هورامان محمدنجم256295
41بكالوريوس2برايةن 



ي و رابرين 42202اربيلأنبىفاطمة مردان مجيد130797
42بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىملكه فيصل حمد131002
43بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىمهيالن سليمان خضر374008
44بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشاناز شحد عبدالكريم487049
45بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىهورين خضر وسو256338
46بكالوريوس2برايةن 

سازان علي عبدهللا256172
ي و رابرين 42202اربيلأنبى

47بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىئاال فرياد بالل130414
48بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىووالت نوزاد عبدالرزاق256306
49بكالوريوس2برايةن 

ر سةرحد عبدالكريم487038 ي و رابرين 42202اربيلأنبىسةنكير
50بكالوريوس2برايةن 

و محسن عزيز255882 ي و رابرين 42202اربيلأنبىهير
51بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشوة مظفر محمدغريب373941
52بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىسارة زوزك عزيز255729
53بكالوريوس2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىكنار ابراهيم احمد487115
54دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىفاطمة فاضل احمد255713
55دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىتنيا حسن رسول487052
56دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىريان اسماعيل حسن487105
57دبلوم2برايةن 

ر سيامند محمد374158 ي و رابرين 42202اربيلأنبىهيلير
58دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشيفان مردان مجيد130783
59دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىخالدة فريق كسبار487109
60دبلوم2برايةن 

ي جبار عمر487047
ي و رابرين 42202اربيلأنبىكانر

61دبلوم2برايةن 

شيماء اسعد علي256082
ي و رابرين 42202اربيلأنبى

62دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىبيالن فالح حسن548889
63دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىاشاء خالد كمال548841
64دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىفينك محمد احمد162396
65دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىنارين قهرمان احمد256116
66دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىبيخال سالم ابوبكر224439
67دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشيماء سيامند سليمان131038
68دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىسوميه صبحي ابراهيم374036
69دبلوم2برايةن 

ر خورشيد373999 ي و رابرين 42202اربيلأنبىنسيبه حسير
70دبلوم2برايةن 

ر ايوب حمصالح130595 ي و رابرين 42202اربيلأنبىنرمير
71دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشوين سيامند محمد130377
72دبلوم2برايةن 

ي130424
ر
ي و رابرين 42202اربيلأنبىزايدة محمد صوف

73دبلوم2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىامل هادي عبدالرجمن163005
74دبلوم2برايةن 

ر373930 ي حسير ي و رابرين 42202اربيلأنبىاخالص حاج 
75إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىهاوزين محمد احمد161157
76إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىماردين مجيد مغديد374014
77إعدادية2برايةن 

ر256003 ي و رابرين 42202اربيلأنبىساوين سليمان ياسير
78إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىبنار سالم ابوبكر224633
79إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىسلوى اكرام حمد224741
80إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىرازان قادر مجيد130719
81إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىسارا ظاهر خالد224661
82إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىهاوزين سام محمد130390
83إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىبه يام رستم مولود255755
84إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىبةناز قادر عبدالرحمن130606
85إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىهرم صمد عزيز548843
86إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىميديا مجيد مغديد374019
87إعدادية2برايةن 



ي و رابرين 42202اربيلأنبىسارا نوزاد بابير257841
88إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىايمان صمد احمد161266
89إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىتارا حتم سليمان130683
90إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىايمان رحمان قادر224682
91إعدادية2برايةن 

وان مصطقر374079 ر سير ي و رابرين 42202اربيلأنبىريفير
92إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىمليكة بختيار عمر373946
93إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىشيماء شهاب مصطقر161229
94إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىدكةش ظاهر رسول224390
95إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىنازدار ظاهر عبدالكريم374146
96إعدادية2برايةن 

ي و رابرين 42202اربيلأنبىهانا محسن عزيز255821
97بكالوريوس2برايةن 

ار سعدي احمد558739 ر ي و رابرين 42202اربيلأنبىكولير
98بكالوريوس2برايةن 

ي548894 زيان مهدي كانب 
ي و رابرين 42202اربيلأنبى

99بكالوريوس2برايةن 

 محمدعلي130995
ر ي و رابرين 42202اربيلأنبىفيان ياسير

100إعدادية2برايةن 

1ماجستير2باداوة 42203اربيلذكركامران حسن عوال486988

2ماجستير2باداوة 42203اربيلذكرعثمان عبدالرحمن سمايل368982

3ماجستير2باداوة 42203اربيلذكررستم كريم وسو369320

ي126751 4دبلوم عالي2باداوة 42203اربيلذكرعمر غريب حاج 

5دبلوم عالي2باداوة 42203اربيلذكركارزان همزه اسماعيل126250

6بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهاشم صالح رحمان125512

7بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسليم قادر مصطقر126944

8بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرصالح ايوب اسعد258397

9بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرفرهاد عبدهللا حمه رشيد126455

10بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرخالد مجيد حمد127081

11بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكروشيار قاسم عبدالرحمن258350

12بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسامال كمال محي الدين126727

13بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهةردي صالح حمد258702

ر محي الدين125072 14بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهةلمةت حسير

15بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرشمند فؤاد كمال126757

16بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرديار كريم طه368702

17بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهوشنك كريم طه241962

18بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرايوب صباح اسعد126537

ي مولود حمد127242
زاد فق  19بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرشير

20بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرجوهر عبدالرحمن جبار162378

21بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكردلير ابراهيم اسماعيل486977

ر كاكةرش رشيد259195 22بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرني 

23بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكربه زدار عبدهللا كريم242525

24بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرزانا نجيم محمد259216

25بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكردلشاد رضا لشكرى125790

26بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركاك زياد حمد عبدهللا125458

27بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرجمال محمود محمد125636

28بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرنزار عبدالجبار جميل258451

29بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكراحمد مصطقر صالح369082

30بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرريباز عثمان حيدر126188

ر فرحان عبدهللا124904 31بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرامير

ر مصطقر370285 32بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكررشيد حسير

ي ابراهيم اسماعيل126451
33بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكردةشب 



34بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرجاسم قاسم قادر548743

ي369326
35بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمحمد جالل فق 

36بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرشاخةوان سعيد خدر368596

37بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرريباز ولي طه486973

زاد يوسف126419 38بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرديار شير

39بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرعبدالصمد محمدعلي عبدهللا368618

40بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسامان علي عمر368746

الدين رحمان قادر126050 41بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكراثير

ر126741 42بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرشمال ابوبكر حسير

ر126470 ي حسير
43بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهزار اشق 

44بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرغريب محمد محمود127265

45بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرفرهاد احمد عزيز126002

46بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهوشةنك اسماعيل مولود126720

47بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركاظم رحمان سمايل368938

ر اسماعيل258751 48بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرساالر ياسير

49بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكريشار حازم شاكر127201

50بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهيوا مجيد سمايل258646

51بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهةزار اكرم علي258376

52بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرنوزاد ناظم عبدالرحمن125066

53بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكردلشاد محمد رحمن125774

54بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكراوميد باوكر رشيد370067

55بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرعبدالرحمن رسول محمدعلي258954

56بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرعبدهللا مامند عبدهللا370053

57بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكربوتان مصطقر رسول258921

58بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرساكار مصطقر حمد548761

59بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكردالور عمر حمد125762

ةو سعيد حمدمصطقر241768 60بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكربيشر

61بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكربخاري حسن عوال487022

62بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرعبدالرحمن جعفر رحمان369058

63بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهريم فرحان سمايل258564

ر258970 64بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكربشتيوان صادق حسير

ر اسماعيل حمد259050 65بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرريبير

66بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرخليل عبدالواحد حمه صالح259166

67بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكردلدار عزيز حويز125812

68بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسالم صالح حسن127094

69بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرطه يحبر طه244771

70بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسوارة عبود عزيز127183

71بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكربيشةوا زياد رشيد369368

72بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمحمد يوسف محمد125451

73بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركاردو بايز عثمان257005

74بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركوردو مجيد سمايل125768

75بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركاروان نوزاد جبار370331

76بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهوكر همداد احمد125612

الدين حسن عوال127027 77بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرخير

78بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمحمد صابر شيخة258985

79بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهوزان شباز حمد126892



80بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمحمد ابوبكر صديق259056

81بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسيبه ر جعفر اسعد369188

82بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكربختيار سيودين رحمان548774

83بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرنجم الدين حسن عوال127017

84بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركاظم سعدهللا توفيق258621

85بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرطارق سليم قادر125089

86بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكراندام عبدالقادر احمد242007

87بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركوشه ت رحمان حمه صالح486958

88بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركارزان عبدالصمد اسماعيل125083

ي259007 ر حاج  89بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرجيفار حسير

90بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسةردار علي مجيد126228

ر بابير126485 91بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمحمد امير

92بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهةلكةوت علي حسن370028

93بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكريوسف محمد عبدهللا244007

94بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكراوميد كريم محمد126596

95بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسةرهةنك اسماعيل مولود124876

96دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرخدر عمر خدر245051

97دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرعلي قادر اومر126824

98دبلوم2باداوة 42203اربيلذكركريم عمر علي126912

99دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرفالح حسن محمد259449

ر محي الدين126311 100دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرئاالن حسير

101دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرابراهيم حسن نجم125623

102دبلوم2باداوة 42203اربيلذكراسو عثمان سعيد125531

103دبلوم2باداوة 42203اربيلذكركوران عمر صادق127215

104دبلوم2باداوة 42203اربيلذكراسماعيل احمد مام125423

105دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرعبدالقادر حسن عوال486959

106دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرعبدالخالق احمد قادر258937

107دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرحازم حسن قادر368623

108دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرشوان رشيد احمد127166

109دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرهوشيار قادر احمد258345

110دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرريبوار مجيد عبدالرحمن126967

111دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرسعدي عوال عزيز244129

112دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرشحان جليل يحبر125522

ي126983 113دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرمخلص غريب حاج 

114دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرعباس مجيد احمد126401

115دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرمظفر صالح حسن548793

116دبلوم2باداوة 42203اربيلذكراراز اكرم علي368891

117دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرسام صالح حمد125169

118دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرفؤاد عثمان صديق259472

119دبلوم2باداوة 42203اربيلذكربختيار احمد عمر548787

120دبلوم2باداوة 42203اربيلذكربه ختيار زياد رشيد369381

121دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرنياز سعيد حسن258231

122دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرجاسم محمد جميل258310

123دبلوم2باداوة 42203اربيلذكريوسف جوهر خضر369295

124دبلوم2باداوة 42203اربيلذكررةوةند لطيف نعمةهللا125870

125دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرعبدهللا حمةصالح صابر258239



126دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرامانج حميد مصطقر126209

127دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرئازاد عبدالقادر احمد369288

128دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرشدار رفيق ابراهيم126023

129دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرفريدون خضر مصطقر 242144

130دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرخالد عبدالخالق عزيز370078

131دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرمسعود عبدهللا عزيز259496

132دبلوم2باداوة 42203اربيلذكردهام عمر حسن259015

133دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرزانا نجمالدين احمد259119

134إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرادهم مصطقر حمد368933

135إعدادية2باداوة 42203اربيلذكركرم حسن خضر127130

136إعدادية2باداوة 42203اربيلذكررةوةند سليمان مجيد370293

وان ابراهيم محمد علي126165 137إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرشير

138إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرنجمالدين خانةمير خنو369555

139إعدادية2باداوة 42203اربيلذكربالل عبدالكريم محمد548772

ر126493 وان صادق حسير 140إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرشير

1ماجستير2باداوة 42203اربيلذكركوران نوري صالح369483

2بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرريباز حمةنظيف الوة369452

3بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرفرهنك فرهاد عزيز257088

ر محسن نورالدين369334 4بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمةتير

ش رزكاري فتاح258721 5بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهير

6بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهةريم لقمان انور370343

7بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركارزان نوري صالح370013

8بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسيبور عزيز سليمان259142

9بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركاروان احمد علي487007

10بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركاردو محسن مجيد125900

11بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمحمد نضالدين رضا244630

12بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسامان عزيز صالح125888

13بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرنيكار جعفر رحمان368975

14بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرنورالدين حسن عوال368672

15بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهونةر شوكت حامد487025

16بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركاوه شاكر صالح258853

17بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكراحمد عبدالرزاق كاكةحمة368649

ش دلدار241723 18بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمحمد هير

19بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرئارام صابر قادر369363

20بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركارزان حسن عوال258948

21بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهةندرين احمد رسول125031

22بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرعبدهللا صالح الدين رمضان369552

23بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكربزار عباس مجيد125739

24بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرفرهاد غازي صادق370227

وان انور عزيز125706 25بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسير

26بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرجيكر صباح حمد259035

27بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرشةوكار زرار قادر487026

28بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكراسماعيل جعفر رحمان369851

29بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمحمد صباح اسعد486974

30بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرهيمن رؤوف حامد369462

31بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمولود زرار عبدهللا258906



32بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرشازاد نوزاد عثمان125040

33بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركارزان احمد علي487009

34بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرريكان اسماعيل توفيق258256

35بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرفةرهةنك اسماعيل مولود126067

36بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركارزان مهدي فاروق548782

37بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرشاالو روستم جميل548812

38بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرساالر ابوبكر حمد125744

ر عبدهللا369499 39بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكربةختيار محمدامير

ر صدرالدين محمد258689 40بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرريبير

ر قاسم رحمن548809 41بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرالفير

42بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرباوةر كريم حسن369944

43بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرشوين ابوبكر صديق259076

ر عبدهللا368947 44بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرصادق حسير

45بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرقاسم انور احمد126840

46بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسةروةر فتح هللا حمد369541

47بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمصطقر خدر مصطقر368859

ر صابر548749 48بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكربيستون شاهير

وان حيدر243857 49بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكراحمد نوشير

ر مشير اسماعيل369966 50بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركارفير

51بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركاروان رحمان حمةصالح487011

52بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمحمد مشعان مجيد548770

53بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرشدار محمد رسول368680

54بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرمحمد جمال كمال126770

55بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرريبوار ستار علي369922

56بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكراسو شاخوان عزيز368634

57بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرنزار عبدهللا محمد258364

ر اسماعيل369070 58بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركاروان ياسير

59بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرديارى اكرم عزيز368694

60بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكركاروان عمر كاكة احمد258437

يف قادر369131 61بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسةرهةنك محمدشر

62بكالوريوس2باداوة 42203اربيلذكرسوران اكرم خدر258718

63دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرصالح كامران صالح370314

64دبلوم2باداوة 42203اربيلذكراحمد جمال طه370301

65دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرمهدي يونس عبدالرحمن243139

ر صمد عبدهللا258330 66دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرسفير

67دبلوم2باداوة 42203اربيلذكراسماعيل مجيد حمد369396

ر عبدهللا369479 68دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرشينو تحسير

69دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرعبدهللا قاسم سليم370290

70دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرمحمد عزيز محمد486984

ر صديق548797 وان حسير 71دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرشير

زاد خضر370242 72دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرراويز شير

ي370328 73دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرديار فاضل حاج 

74دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرمصطقر جمال طه257027

75دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرهةلكورد احمد حسن548754

76دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرشوان عبدالخالق محمد368664

77دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرمصطقر خشو عادل126128



78دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرعلي صابر علي125148

79دبلوم2باداوة 42203اربيلذكراحمد محمد احمد369166

80دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرفةرمان سالم صباح258857

81دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرهه لكورت عبدالواحد رشيد369472

82دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرمحمد فتح هللا حمد368904

ر257108 83دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرستار بكر حمدامير

84دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرسه رهه د خضر صابر127086

85دبلوم2باداوة 42203اربيلذكراحمد محسن سليم369857

86دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرريبوار كمال احمد369580

87دبلوم2باداوة 42203اربيلذكراحمد وليد فارس368953

88دبلوم2باداوة 42203اربيلذكركيالن اسود حامد127059

89دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرمحمد قادر اومر126835

90دبلوم2باداوة 42203اربيلذكراحمد محمد صالح486968

ر طلعت رمضان369302 91دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرياسير

92دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرهيمداد احمد اسعد259065

93دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرهاوكار صابر حمد258736

94دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرفالح كريم حسن487006

95دبلوم2باداوة 42203اربيلذكربلند زياد ولي126734

يف370074 96دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرشوان سامي شر

97دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرمحمد رفيق توفيق369005

98دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرريباز نضالدين رضا259211

يف370062  سامي شر
99دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرسانر

100دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرهاورى عبدالرحمن عمر126240

101دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرازين عبدالرحمن محمد370326

102دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرئاالن علي خورشيد370238

ر243082 ر حمشير 103دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرئاري سةفير

104دبلوم2باداوة 42203اربيلذكررزكار علي حسن369563

105دبلوم2باداوة 42203اربيلذكردانا عمر واحد369117

106دبلوم2باداوة 42203اربيلذكركاروخ بابير مغديد486966

107دبلوم2باداوة 42203اربيلذكراحمد صمد عزيز548785

108دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرراسب  قاسم عبدالرحمن126716

109إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرصهيب شباز جعفر368832

110إعدادية2باداوة 42203اربيلذكركاروان عبدالسالم صابر369962

111إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمحمد زاهر مولود125922

112إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرلقمان حكيم يوسف125444

ر ه ن شاالو اسماعيل548559 113إعدادية2باداوة 42203اربيلذكربير

114إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرفرهاد بشتيوان عزيز126866

115إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمالك حكيم يوسف125437

116إعدادية2باداوة 42203اربيلذكررازاو صابر عثمان548818

117إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمحمد جبار مجيد487034

118إعدادية2باداوة 42203اربيلذكررةوةند صالح رسول127039

119إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمحمد مطلب عثمان370031

120إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرسةدا صمد عمر259204

121إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرجمال حمد احمد161482

122إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرادم حكيم يوسف244226

123إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرريان خالد مجيد161693



124إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرعبدهللا حازم محمد242277

125إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرساالر بختيار اسعد259519

126إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرشاخوان عبدهللا احمد126550

127إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمحمد زياد سليمان126989

128إعدادية2باداوة 42203اربيلذكراحمد نادر قادر161662

129إعدادية2باداوة 42203اربيلذكررابةر مشعان مجيد548768

130إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمحمد لقمان عثمان130437

131إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمحمد قاسم سليم257058

132إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرباخةوان محمد صالح125915

133إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرصادق حسن سليم370140

134إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمروان شمس الدين نورالدين243898

135إعدادية2باداوة 42203اربيلذكركاروان ابراهيم محمدعلي125751

136إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمحمد ايوب جميل126140

137إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرهوشنك سمايل جليل161616

138إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرصبور شدار عزيز242244

139إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرهانا مجيد حمد161628

ر125097 140إعدادية2باداوة 42203اربيلذكركاروان حكمت حسير

141إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمحمد يونس صادق126031

142إعدادية2باداوة 42203اربيلذكركمال حمد احمد161472

143إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرتوالز شاالو اسماعيل548560

144إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرعلي عبدهللا مالخدر258601

145إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمحمد كرم حسن127137

146إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمحمد كاظم رحمن368770

147إعدادية2باداوة 42203اربيلذكراحمد عبدهللا احمد244034

148دبلوم2باداوة 42203اربيلذكرعبدالخالق مصطقر صالح258847

149إعدادية2باداوة 42203اربيلذكرمحسن مجيد بابير125714

1بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبيمان محمد عوال370317

2بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبلقيس محمد مولود369605

ر عبدالرحمن قادر368798 3بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىنازنير

4بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىديمن شفيق صابر244044

ين احمد كريم369330 5بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشير

6بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىتافكة عبدالقادر محمود127221

و كاكل محمد369528 7بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىهير

8بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىماردين محمد جالل126393

9بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىسارية سعيد قادر368653

10بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبةروا نورالدين كاكة مصطقر125432

11بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبوتان مصطقر عبدهللا125822

و نورالدين صابر126293 12بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىهير

يفان عبدالسالم صابر486953 13بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبير

14بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىهةست ابراهيم اسماعيل259455

15بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىجوان غريب حسن258630

ي عبدهللا127032
16بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبنار خالد فق 

17بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىروجوان سعيد حمد126746

ة احمد رسول125909 18بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىامير

19بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىسوزان اسماعيل اومر125627

20بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىيمامة كمال احمدعزت126620



21بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىجنار حمد حسن125799

 علي خضر486961
ر 22بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىنرمير

ية قادر احمد258327 23بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىصي 

و جالل اسماعيل125862 24بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىهير

ر اسماعيل370265 25بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىمريم ياسير

ية صالح بابير125757 26بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىخير

ر سعيد258505 ي حمدامير
27بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىاشب 

يف369982 28بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبفرين عزيز شر

29بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىجرو زاهر مولود259479

ر عبدالقادر محمد370272 30بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىدلفير

31بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشنو رفيق عبدالرحمن369928

 عمر علي241830
32بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىده شب 

33بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىجيمن زاهر مولود259486

34بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىكوثر سليمان عثمان125827

35بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىمروة نجاة حمادى127155

36بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىديالن عبدالخالق عزيز369537

37بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىسوزان محمد رحمن125779

ر عبدالكمال عبدالرحمن258483 مير 38بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشر

39بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبفرين عبدالصمد صالح258357

40بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىروشنا نضالدين كريم368754

ئارةزوو غزالي مينة127006
41بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبى

يف370175 ة عزيز شر 42بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىامير

43بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىريزين وحيد احمد369938

44بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىنارين عزيز حسن486971

كز عبدالخالق احمد369978 45بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىنير

46بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىكولستان سيامند عبدهللا487005

47بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىايالف شباز حمد126873

48دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىناسكة اسعد عوال369997

49دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسوزان عبدالجبار صابر259147

ر مراد126356 50دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىمرسومه محمدامير

51دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىجيهان محمد عوال370322

ر126811 52دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىبروين عثمان حسير

53دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسهام اسماعيل محمد258798

ة طه محمد368602 54دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسمير

55دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىكوردستان صالح سليمان126200

56دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىجوان خضر رشيد369356

ر عزيز حمد126544 57دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىدلفير

ر عبدهللا125663 58دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىتارا حسير

59دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىمهربان يونس عمر125153

60دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىروناك محمد مولود126753

61دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىناسكة شكر طه242423

62دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسوزة جميل بايز126585

63دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىئاريان اسعد عزت126477

شيالن علي صالح368885
64دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبى

65دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسوزان سعدي عزيز243443

شنو علي رسول125464
66دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبى



67دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىريزان انور مصطقر127252

68دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىزكية ابراهيم ابوبكر127263

69دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسنور كريم حمد126922

70دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنبات عبدالرحمن رشيد125130

71دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىفيان عمر عبدهللا258902

ر125080  امير
72دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىئاورنك مصطقر

73دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنبات اكرم رحمان126431

ي368761 74دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنةمام اسماعيل حاج 

ان عمر يوسف548777 75دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسير

76دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىكوالن حمد اسماعيل125517

77دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىزيان عبدهللا كريم369957

78دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىخوناو احمد قادر258877

79دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىساجدة محمد محمد548759

80دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىدلباك عمر محمد126590

81دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشوين عبدالفائق رؤوف126806

بيكرد عبيد علي125161
82دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبى

ي مولود حمد258942
83دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسوزان فق 

84دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنيشتمان حسن حمد241984

85دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشونم مظفر محمد127258

86دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىهاوزين عثمان فتح هللا126316

87دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىئاشنا حسن محىالدين126500

ر خضر368642 88دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىبنار ياسير

 علي259124
ر يحبر  89دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىغةمكير

90دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسوزان حسن محمد126575

91دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىمهاباد سعدي عزيز243120

92دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنوب  هار سعدي عزيز243468

93دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىجيمةن كريم حمد126176

94دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىزيله سليمان مجيد487023

95دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىهوزان جمال طه370304

96دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىحمدية حميد اسماعيل126445

97دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىبيكرد محمد رحمان241858

98دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىخةندة زرار عبدهللا127171

99دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىناهدة ابوزيد خورشيد126055

 روستم محمدعلي258808
ر 100دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىهيلير

ر مح الدين126844 101إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىتارا تحسير

102إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىتانية جالل فق  احمد242794

103إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىقدرية يوسف قادر127147

104إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىسلىم عبدالرحمان رسول486982

105إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىريزان عبدهللا كريم126102

ر548796 106إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىروزان حسام حسير

107إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىجيمه ن عمر محمد368609

108إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىنشميل عبدالرحمن صادق125721

109إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىمهاباد عزيز محمد127054

110إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىجيمن عبدالرحمن صادق162385

111إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىخانزاد اكرم رسول258247

112إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىتافكه قاسم عمر369488



اوات موفق علي127113
113إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبى

ي عبدهللا127197
114إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىسازان كيالنر

شلير علي خورشيد244831
115إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبى

116إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىكاريز شباز حمد126882

ريزان صابر علي243041
117إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبى

ي258335 118إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىبنار فاضل حاج 

ه كريم اسعد486986 1بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىسمير

 علي370273
ر يحبر  2بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىهيلير

مزده ولي عمر258321
3بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبى

4بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىكنار همزة عبدهللا124893

5بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىحنان مريوان اكرم126900

شتو زرار علي259107
6بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبى

7بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىنازدار كريم مصطقر368727

جرو علي محمد368869
8بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبى

9بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىهاوسه ر خطاب مامه126628

10بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىمرام محسن نورالدين369456

فان بشتيوان عزيز126860 11بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبير

12بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىسانا يونس عزيز370299

13بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىنوروز كريم مصطقر125671

14بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىزةمان رشيد طاهر125734

15بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبه ناز مولود رسول258274

16بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىاسماء نجاة حمادى244277

17بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشيالن عبدهللا صالح125115

ر فتاح حمد258550 مير 18بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشر

19بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىايمان مقصود قاسم548750

ر شاكر حامد487030 20بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىهيلير

ر فرحان548802 21بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىايالف امير

22بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىناسكة زرار يونس370022

وان مجيد126908 23بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىاهنك شير

24بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىفيان اسماعيل حمد124944

25بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبيمان هادى شينة369594

26بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشنو محمد عبدهللا127235

27بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىاشب  ازاد احمد486994

28بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىناسكه مولود رسول258300

29بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىالنة جوهر كريم370205

30بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىرازية صالح عزيز258728

31بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىساكار عبدهللا حمةرشيد258705

كز رزكار انور242325 32بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىنير

33بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىرازان عويز مولود258963

34بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىهافان وشيار قاسم256920

35بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىداستان زيرو اسعد125726

36بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىخةزار عويز مولود370338

37بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىسارا زاهر مولود259468

38بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىروزان دلشاد ابراهيم369012

39بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىفاطمة زرار حميد368732

40بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىسارا محمد رسول244099



41بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبةريز بيش رةو كريم486979

42بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىياسنا غازي فتاح259154

هاوزين ستار علي369898
43بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبى

وان محمد258708 44بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىروزان سير

وان مجيد126283 ر شير 45بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىئةفير

46بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىعائشه طاهر محمود548784

47بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبيمان عبدهللا احمد126570

ين عبدالرزاق قادر127178 48بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشير

49بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبه يوه ن لقمان عمر370251

50بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىعائشة ابوزيد خورشيد126062

51بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشونم طاهر معروف256970

ريان ولي عمر258656
52بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبى

53بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىجنار محمد صابر369532

ر عواس سليم369947 54بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىئةفير

55بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىكةنار عزيز صالح125844

56بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىالنة شاخوان الوكو127192

57بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىكوثر بختيار اسعد259526

58بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىكويستان جالل احمد370200

59بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشادان كريم قادر258913

60بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشاكول عبدالكمال عبدالرحمن258496

زاد خضر369829 61بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىزالة شير

ر شورش فتاح368791 62بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىدلفير

63بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىايمان توفيق شفيق244670

64بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىرازان عبدالخالق محمد370309

65بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىهةتاو محمد صالح486967

66بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشنو فرهاد كاكة127159

67بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىهاوزين سليم قادر244744

68بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشيماء صالح عبدهللا486970

69بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبةهار مجيد سمايل127207

ر رشيد عبدهللا368998 70بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىدلفير

71بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىوردة كرم حسن126153

ر126016 72بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشه يدا لقمان حسير

73بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىسمية عبدالحكيم صالح127230

ر كريم محمد258392 74بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىافير

75بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىساراخاتون سليم صالح548701

76بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىكوثر صالح عزيز548765

77بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىزيالن كريم خضر259462

كز عبدالرحمن بابير258866 78بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىنير

ر370283 79بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىرةيان رشيد حسير

80بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشوخان طه مغديد126303

81بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشاناز فتح هللا حمد370348

سارا ساالر علي258264
82بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبى

يفان محسن بكر369350 83بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبير

84بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىئارين وحيد احمد370161

85بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىجنار صالح عزيز258695

ي رسول368816
86بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىسميه احمد فق 



87بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىايمان نوزاد جبار258841

88بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىناز فاخر عبدهللا259179

ر سيبور خضر258219 89بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىدابير

90بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىالفان فاخر مصطقر369570

91بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىكوردة لقمان سيامند368698

ر طه368826 92بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىافان ياسير

ر صابر125995 93بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىروشنا شاهير

از دلشاد رفيق369342 94بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشير

زهرة ساالر علي258268
95بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبى

96بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىزوان زاهر مولود126960

ين قادر اومر126320 97بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىشير

98بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبنار احمد كريم258927

99بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىسمية رحمان خدر548747

وان مجيد126289 100بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىافان شير

101بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىقةشةنك محمد فتاح245060

ر368897 ي حسير شه وبو كانب 
102بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبى

103بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبةيام شكر اسود126044

شونم زرار علي259098
104بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبى

105بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىكوثر نادر احمد125488

106بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىبيخال خطاب مامه126634

ي258271 107بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىكةنار فاضل حاج 

108بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىجوان فتاح حمد258536

109بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىسوزان سلمان سليمان369954

110بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىخةندة كمال سليم258525

111بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىزووان نعمان صديق548790

112بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىروزا ابوبكر هدايت242615

113بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىساكار طه مغديد125124

114بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىايمان لقمان عمر370193

115بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىئةزين خليل عبدالواحد258243

116بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىئةزين اسماعيل حمد258251

117بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىئةزين منصور عثمان486964

118بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىئاال عبدالقادر احمد369512

119دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىندوه توفيق تاج الدين124976

ر جمال حمة صالح548800 120دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشهير

121دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنشين عبدهللا مال370310

ر عمر258224 122دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىهاجره ياسير

123دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشةونم احمد خضر126611

124دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىهةودا عبدالجبار عبدالستار126404

125دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشهال سليمان محمد124920

126دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىزيان شهد عزيز258816

وان صابر370217 127دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىديالن سير

128دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىارةزو عزيز صالح125808

ر126411 و مجيد حسير 129دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىهير

130دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىالفان عبدالسالم صابر369951

131دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىاالء عبدالرزاق قادر258403

132دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسارا يونس عزيز369523



133دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنوسيبة قادر سيودين244729

نيكار حسن علي370183
134دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبى

135دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىديمةن زبير صابر368863

136دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىخالت محمد عزيز126462

137دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشهلة فؤاد صابر125680

ر عبدهللا370003 138دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىدلنيا تحسير

139دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىئاريان خالد مجيد126439

140دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىاوات قادر مصطقر258638

141دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىافان دياب مصطقر127048

142دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشنو طاهر معروف256984

143دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىاوات عزيز صالح258386

ر259276 144دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىريان حكيم حمدامير

زا خضر548756 145دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىغزالة مير

146دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىجرا خالد نامق369149

ر125024 147دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشةونم لقمان حسير

148دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىهاوزين زياد رشيد369374

149دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنادية محمد احمد127106

150دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىبيمان عمرحمد عزيز369545

151دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشاناز عباس حسن126932

ر عبدالقادر رحيم126426 152دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىافير

ر126976 153دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىجيمن مال حمدامير

154دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشه يدا ظاهر قادر125874

155دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىئةزين صباح حسن127044

156دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىريناز فتح هللا حمد369044

157دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىريان ادريس مطلب369845

158دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىباران محمد رحمان126764

ى حسن رسول127021 159دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىبشر

160دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىبيخال ابراهيم صالح125972

وان قادر127075 كز سير 161دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنير

162دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىهاوزين خطاب مامة126641

ر125893 163دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىليل سوارة ياسير

164دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىروزكار جالل حمزة243531

165دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنيشتمان كمال احمد369495

166دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىدلباك عمر فتاح258829

167دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىبيخال نوري صالح370018

ي سعيد370187
ر شاكر فق  168دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىغةمكير

169دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشوخان شكر سليمان369987

170دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىساكار حسن مح الدين126853

ر صباح حسن244023 171دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىئةفير

ر125988 ئةزين ولي حسير
172دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبى

ر صابر125057 173دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىئاشنا شاهير

174دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىخةنده عثمان عبدهللا548814

175دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىهازة خطاب مامة126709

هللا صالح369935 176دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىمهران خير

177دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىصفاء كامران صالح368803

هانا صباح علي127247
178دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبى



179دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشوخان سه ردار عبدهللا257148

ة صالح عزيز370277 180دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىامير

ر عبدهللا370167 181دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىاواز حسير

182دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىخرمان اسماعيل كاكرش368783

183دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىبخشان جالل محمد547444

184دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىبيالن ابراهيم صالح125047

185دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىزينب احمد محي الدين368711

نه وروز صابر علي244248
186دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبى

187دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىفيان صالح مولود125607

188دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىهاوسةر نادر احمد125503

سه ركول ستار علي369880
189دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبى

190دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىرازية محمد احمد242482

191دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىجيا خالد نامق258760

بال369142 192دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشه وبو جوهر بير

193دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشه ونم عبدالعزيز رسول127118

194دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسةيران زاهير سعيد486991

195دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىبةيمان حمةصالح صابر259131

ازين ستار علي369916
196دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبى

197دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىسةران رزكار صالح126604

198دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنيكار محمد صابر259085

199دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىاالن عبدهللا مالخدر368811

200دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىرمزية قادر احمد257156

201دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىفينك احمد يوسف259011

بيخال علي خدر368992
202دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبى

203دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنارين شوكت محمد124960

ر نوري486999 204دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىهازة تحسير

205دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىله نجة نهرو محمد369385

206دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىنوال نوري صالح370005

207دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىفةرمان قاسم صابر548757

208دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىئاريز شباز حمد126073

209دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىراز فاخر عبدهللا259173

210دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشوة كريم حمد124934

211دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىايالف فرهاد مصطقر487020

212دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىالجان نهرو محمد548779

ر قادر258427 213دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىكوثر ياسير

214دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىجومان خليل سعيد369346

215دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشه وين عبدهللا صالح243954

ر243490 216إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىشيماء لقمان حسير

217إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىسةروين محمد رسول244925

زاد خضر369507 218إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىشوخان شير

ر خدر161635 219إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىموزده ياسير

220إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىشيالن زاهر مولود257122

221إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىزينه زريان مجيد125139

222إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىايالف فاريق محمدرشيد125052

223إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىسارا خطاب مامة161668

224إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىبيان صباح احمد242663



225إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىكةشاو سليمان عثمان161656

سهيلة لشكري علي126172
226إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبى

ر عبدهللا161680 ا ياسير ر 227إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىهير

228إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىهه تاو همداد احمد486956

229إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىفاطمه عبدالعزيز رسول243303

230إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىسارا رزكار صالح126036

ر125980 كةشاو ولي حسير
231إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبى

232إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىفائزة رحمان حمة صالح487028

233إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىريان مشعان مجيد548763

234إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىاسيا ابراهيم محمد244141

ئاوات ابراهيم محمدعلي244815
235إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبى

ى جعفر حيدر126505 236إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىبشر

237إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىفردوس محمد صابر258978

238إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىفريشتة ئاراس قادر242897

239إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىسارا جالل مجيد127124

240إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىاشاء وشيار عثمان126819

241إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىمريمة جمال عمر125470

242إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىهوزان خدر حويز369973

243إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىخانزاد حيدر قادر244254

244إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىريان قادر احمد258959

245إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىريناس سه رباز جبار226208

246إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىبه يمان صالح عزيز124968

ر كريم242741 247إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىفينوس ياسير

248إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىجوان حمةصالح صابر257133

249إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىساوين نياز سمايل126219

250إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىدنيا محمد صابر258997

251إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىفاطمة فتح هللا حمد369026

252إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىزينب عمر رسول244133

253إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىسارا فريدون حسن258790

254إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىليل مجيد عمر369433

255إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىريان زياد سليمان126996

256إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىشيالن عبدالعزيز رسول243409

257إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىسارا شاخوان الوكو124911

258إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىدلسوز اسماعيل حمد161645

259إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىشيماء زرار عل259093

260إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىلةنجه سعيد اسماعيل258305

261إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىبةناز ابراهيم مجيد243508

262إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىشيماء صالح احمد369442

263إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىئافان اسماعيل حمد256915

264إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىتافكة اوميد بكرم258369

265إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىجراخان سعيد شكر368776

ي242934
266إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىجراخان عبدالرحمن فق 

267إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىساكار بختيار اسعد127098

268إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىجرو جواد اسماعيل258304

269إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىالنة جبار حمةرشيد369315

ر اسعد258666 270إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىجوان حسير



271إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىسمية جبار حمةرشيد369309

272إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىبه ريز لقمان عمر370211

273إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىايمان قادر احمد243162

274إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىسوزان عبدالحكيم صالح244282

وان مجيد242039 275إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىازين شير

276إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىالفة جمال محمود125666

277إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىفاطمة عبدهللا مال258613

278إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىزيتون جبار مجيد487031

279إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىايمان عزيز سليمان259137

280بكالوريوس2باداوة 42203اربيلأنبىزريان اسماعيل كريم369445

281دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىشهلة كاكل قادر126390

ر صابر126008 282دبلوم2باداوة 42203اربيلأنبىارام شاهير

283إعدادية2باداوة 42203اربيلأنبىبروين مجيد بابير125881

1دكتوراه2روناكي 42204اربيلذكرايوب انور حمد255402

2ماجستير2روناكي 42204اربيلذكرهيوا سامي محمد174160

3ماجستير2روناكي 42204اربيلذكرهادي جبار محمدعلي486146

ر برزو صالح375045 4ماجستير2روناكي 42204اربيلذكرريبير

ر محسن فاتح173552 5ماجستير2روناكي 42204اربيلذكرياسير

6بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرساالر عبدالقادر رسول174885

7بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرابراهيم احمد قادر136244

8بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرجهانكير حميد صالح258772

9بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرجميل خانو سليم136166

10بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرطالب محمد احمد255394

11بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكربيستون عبدالرحمان حسن174259

12بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرهيمن هاوار مولود136072

ر174131 13بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرخليل احمد حمدامير

14بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكربرهان سعيد عبدهللا136241

15بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرهوكر كاكه خان عوال136053

16بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرحسن هادي عبدالكريم258052

ر136083 17بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرسوران حسن حسير

18بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكررابةر ازاد محمد173870

ر حبيب عبدالكريم548672 19بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرريبير

20بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكربوتان ابراهيم عبدهللا258786

صادق486181 ر مير 21بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرمحمد حسير

22بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرريبوار احمد مولود136195

23بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرهلمت فاروق احمد255496

24بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرمحمد عبدهللا احمد136266

25بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرريبوار حمزة عثمان174551

26بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكركارزان عمر بابكر136216

27بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكروالت محمدطاهر مصطقر136202

28بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرمحمد جميل صادق136236

29بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرئاراس بكر عزيز486217

وان بكر عمر548673 30بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرسير

31بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكردروزي محمد صالح174985

32دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرمحمد ازاد عبدالواحد250078

33دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرفتاح بكر قادر173962



 علي248737
34دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرقاسم محمود فق 

35دبلوم2روناكي 42204اربيلذكربيشتيوان عبدالقادر كامال136065

36دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرفاخر احمد قادر136097

37دبلوم2روناكي 42204اربيلذكركوسار عمر محمد136212

38دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرلقمان خورشيد سليم136068

39دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرعثمان عبدهللا احمد255615

40دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرزانا يونس قادر136242

ر136060 41دبلوم2روناكي 42204اربيلذكررحمان خضر محمدامير

42دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرعبدالقهار محمد عبدهللا136061

وان عبدالكريم عثمان136207 43دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرسير

44دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرشاالو محمد حبيب174724

45دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرشوان نهرو حيدر374990

46دبلوم2روناكي 42204اربيلذكراحمد صابر قادر375076

47دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرعبدالكريم عثمان محمد136277

48دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرهيوا محمد قادر136230

ر سمايل174223 49دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرريبوار حمدامير

50دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرمهدي بكر حسن250082

51دبلوم2روناكي 42204اربيلذكراحمد بارزان جالل173686

 علي255534
ر 52دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرهةزار ياسير

53دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرريبوار نوزاد عساف255546

54دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرعلي جميل صادق175465

55دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرمحمد ازاد محمد136055

56دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرهةوران خورشيد حسن136182

57دبلوم2روناكي 42204اربيلذكربوتان عبدالواحد عبدهللا136041

ر486169 58إعدادية2روناكي 42204اربيلذكربختيار صابر حسير

59إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرخالص بكر ايوب255681

60إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرسامي مصطقر عزيز250009

61إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرنوزاد رحيم نجم548666

62إعدادية2روناكي 42204اربيلذكربنار رمضان سيامند548671

63إعدادية2روناكي 42204اربيلذكررشيد بكر قادر133920

ر احمد154686 64إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرسيامند حسير

65إعدادية2روناكي 42204اربيلذكركاروان عبداالمير حسن375120

66إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرعماد عبدالرحمن شيخ محمد548685

ر548653  حسير
67إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرسليم مصطقر

داود162466 68إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرفرهاد ابراهيم بير

69إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرعبدالباسط عبدالصمد عبدهللا548652

1ماجستير2روناكي 42204اربيلذكروليد طه اكرم136044

2بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكركارزاد كريم خدر257466

3بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرعلي عبدالكريم عثمان136204

4بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكركوران علي محمود486151

5بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرعماد جليل علي255674

6بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرريبوار فاخر حمد375112

7بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرليث محمدصديق مصطقر375063

8بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكررينوار احمد مولود136191

9بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرلقمان فتحي عباس374987

10بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرمحمد فارس سعيد255609



ر همزة375138 11بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرهاوزين سفير

12بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرهلو هاشم عبدالستار486205

13بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكراحمد جميل صادق154601

ر375067 14بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرراويز محمد حسير

ر رشدي548670 15بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرمحمد سفير

16بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكراحمد طه رسول136194

17بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرصالح رمضان سيامند548659

18بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرمراد عبدالباسط خشو173263

ر255667 19بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكردانا نورالدين حسير

20بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرزانست محمد اسماعيل136158

21بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرسه رهةنك خليل احمد258070

22بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكررةنجبةر ابراهيم رحمان375047

ر558901 23دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرله شكر نورى محمدامير

24دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرره وه ند دالور ابراهيم136051

ر مامند255655 25دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرزيد حمدامير

26دبلوم2روناكي 42204اربيلذكراحمد شمس الدين بايز173512

27دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرصالح رزكار صالح375005

ر فارق375031 28دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرمحمد ياسير

29دبلوم2روناكي 42204اربيلذكراحمد جليل صابر548681

30دبلوم2روناكي 42204اربيلذكررامير امير جالل548683

31دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرمصطقر عبدهللا عزيز375105

32دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرشاالو سيف الدين محمد258145

33دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرئه زين احمد رحمان175318

34دبلوم2روناكي 42204اربيلذكراحمد وليد خالد154616

35دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرمحمد عارف قه ره نر375084

36إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرزوان فرهنك خشو548688

37إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرشمد سامي مصطقر136246

38إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرشوان اسماعيل احمد175440

39إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرئامانج جوهر رحمان548662

40إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرشاكار كوسار عمر136080

41إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرسوران سمايل علي375107

42إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرايوب همداد عثمان175402

43إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرروان صالح صابر548669

ر375070  محمد حسير
44إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرمصطقر

ر فارق375051 45إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرزانا ياسير

46إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرنهاد فتحي عباس375079

47إعدادية2روناكي 42204اربيلذكراحمد فرهاد حويز174095

48إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرئامانج صابر قادر486141

49إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرياش سامي مصطقر136249

50إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرريشوان عمر بابكر175274

51إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرمصطقر رزكار كاكةرش548655

ي حمة رشيد258078
52إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرشادي آشب 

ر375011 53إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرعلي محمد حسير

ر الدين عمر255551 54إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرمحمد عير

55إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرقاسم عبدالكريم عثمان154649

56إعدادية2روناكي 42204اربيلذكريوسف هاوار مولود136088



57إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرمحمد ابراهيم رحمان375037

58إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرشهرام فتاح بكر173896

ر الدين عمر255620 ي عير
59إعدادية2روناكي 42204اربيلذكردشبر

60إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرئوميد همداد عثمان258767

61إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرمحمود شدار يوسف136184

62إعدادية2روناكي 42204اربيلذكردلوفان ساالر عبدالقادر174837

ر258101 63إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرعدنان قادر حسير

64إعدادية2روناكي 42204اربيلذكركيالن رمضان علي173730

65إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرتوانا عبدالواحد عبدهللا375034

ر سمكو محمدطاهر258796 66إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرمتير

ي174314 67إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرهيدي عثمان حاج 

68إعدادية2روناكي 42204اربيلذكرروزكار شدار احمد174479

ي قادر174284 69بكالوريوس2روناكي 42204اربيلذكرعثمان حاج 

ر258792 70دبلوم2روناكي 42204اربيلذكرهمداد عثمان حسير

1ماجستير2روناكي 42204اربيلأنبىمياده محمود يونس255598

كزنك سامي حمد136156
2ماجستير2روناكي 42204اربيلأنبى

3بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىاحالم محسن خورشيد255406

ي تيمور375124 4بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىيوكسل حاج 

5بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىزهره فارس ابراهيم154575

6بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىكه زال مسعود محمود136239

7بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىزوزان نعمت صادق486158

8بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىنيكار بكر رسول173995

9بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىفيان صالح الدين حسن255504

بيخال سليمان علي136071
10بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبى

11بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىاره زو جبار كريم136063

12بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىده شبر قاسم محمود136280

يف375141 13بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىكل خان محي الدين حمةشر

ر173830 ر بشتيوان ياسير 14بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىافير

15بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىديمن احمد مصطقر136217

16بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىئة زين احمد خضر135022

17بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىبيكه رد عبدالرحمن عثمان136188

18بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىايمان عزالدين صابر136040

ر255589 19بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىجهاد عبدهللا حسير

ي عبدهللا152988
20بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىالفان كيالنر

21بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىسانا حسن حمه صالح175425

ية رحمان حمد255661 22دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىصي 

23دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىخاوه ند كاكة احمد375018

ي غريب486188 24دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىسةوزان حاج 

25دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىسعديه محمد عمر255626

ر255688 26دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىسه يران صابر حسير

ار احمد حسن136198 ر 27دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىكلير

28دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىبخشان صادق مصطقر136211

ر حمد375059 29دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىسازان حسير

شاديه محمد علي136079
30دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبى

31دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىنوال معروف عبدالرحمن136224

32دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىدلخواز عدالت محمد136231



33دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىاخالص كاكل حمد136085

34دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىسعاد قاسم فارس136234

35دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىكوثر رسول سليمان174191

36دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىسازان صالح بكر375021

37دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىاوارة كامران عوال258783

38دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىسلىم نهاد محمد136185

39دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىده ريا اسماعيل حسن548679

40دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىزارا حمد خدر548667

41دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىزبيدة محمد عبدهللا548660

يف374979 42إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىمبر ابراهيم شر

يفان محمود خضر548682 43إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىبير

44إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىزيان عثمان عبدهللا548664

45إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىرنا نجاح محمد486186

46إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىخالدة جهاد صالح175334

47إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىنشتيمان عزيز احمد258776

ر عبدهللا عزيز375003 48إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىهيلير

وان علي174663 49إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىبنار شير

ي شاكر136272
50إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىسوزه عبدالغبر

1بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىروداو عبدالخالق محمدصالح375057

2بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىريناس رحمان خضر255520

3بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىايفان قاسم محمود136295

4بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىشوخان توفيق احمد486196

5بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىسافان كامران عزيز255436

ئاال رمضان علي136045
6بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبى

كويستان علي محمود486212
7بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبى

8بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىاريان احمد ابوزيد258730

9بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىهه وار عبدالخالق محي الدين375029

10بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىنور رزكار صالح375126

وان محسن255502 11بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىايشان سير

 علي374993
12بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىزيتون خضر

13بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىكه نار رمضان سيامند548658

14بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىروزكار عثمان سليمان486184

15بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىشهد وليد خالد136200

16بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىئافان قاسم محمود136287

ر قادر255469 17بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىشوين ياسير

18بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىسةدا ساالر كاكة375019

19بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىايالف قاسم محمود136284

20بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىايمان طه رسول375109

21بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىباخان نريمان كريم136238

22بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىساكار مجيد قادر486165

23بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىبنار جبار رجب375009

24بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىكةشاو محمد اسماعيل375040

25بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىفاطمة فاخر احمد174066

ر عبدهللا173586 26بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىشادان حسير

ر375071 27بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىازهار محمد حسير

28بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىسارا طاهر محمد375135



29بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىره وشن معروف رسول374997

و خورشيد حسن548665 30بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىهير

ي136177 31بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىسارا عثمان حاج 

32بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىنوروز ابراهيم صادق375054

زاد اسماعيل136056 33بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىزيكار شير

34بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىخاتون صادق خليل174519

ي136038
ر
35بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىوزيرة عبدهللا صوف

ي136258 36بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىسيتاف عثمان حاج 

37بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىزينة صابر قادر375042

38بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىداستان ادريس جرجيس375132

39بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىكولستان محمد اسماعيل375136

هدى جليل علي255472
40بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبى

41بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىزهراء عبدالباسط طاهر258763

42بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىالنا كمال حسن486209

43بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىعائشه عبدالكريم عثمان486219

44بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىسوما صباح شاكر258737

45بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىسانا دلير فؤاد175178

46دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىالنة انور درويش486207

زاد مامند375143 47دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىريان شير

48دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىئه زين عمر بابكر175249

ر136047 49دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىبه يام طه حمدامير

50دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىشيماء رمضان سيامند548661

ر يونس محمد548676 51دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىدلفير

52دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىته رزه جميل صادق152953

53دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىبيمان احمد عبدهللا375014

54دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىبفرين سمكو محمدطاهر258799

55دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىالفه محمود عزيز374983

56دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىشيماء فتاح بكر174028

57دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىصفاء سامان احمد136226

ر255444 ر ياسير ر تحسير 58دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىنرمير

59دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىاسماء جليل صابر548680

60دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىشوه طاهر محمد375024

61دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىروزانا جمال قادر255415

62دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىبوكان توفيق احمد486171

63دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىنارين يوسف مجيد255507

ر احمد رحمان175298 64دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىافير

يف375008 65دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىكوردستان بهرم شر

66دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىهانة امير جالل548684

67دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىشه وبو فاخر حمد375117

68دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىزيال فرهاد حويز136095

69دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىفردوس برهان خالند486215

70دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىريزه وليد عبدالقادر375081

71إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىفاكزه عمر احمد154635

72إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىهه ورين شدار احمد174403

ر شدار احمد174379 73إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىهيلير

74إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىلةنجة نهرو حيدر175378



75إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىريناس نجمالدين صدرالدين255485

ر154702 76إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىزينو جبار حسير

77إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىريفان هيمن هاوار136092

78إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىساره عبدالخالق خضر486135

79إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىاشاء عبدالخالق خضر174789

80إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىريان عبدهللا احمد548674

81إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىاشاء فالح صالحالدين255478

82إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىشهرين فتاح بكر173931

83إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىهةفيار كوسار عمر136074

84إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىمريم اسماعيل احمد152743

85إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىسناريا بوال خشو486189

ي258126
ر رزكار قرنر 86إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىدلفير

87إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىزينه يوسف محمود258088

88إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىدشب  محمد عزيز548677

89إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىريان وليد خالد175503

90إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىسارا كاوة جبار375099

91إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىايمان عبدالصمد عبدهللا258112

ر173303 92إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىبه هره جبار حسير

93بكالوريوس2روناكي 42204اربيلأنبىزينب عبدهللا شيخة548686

94دبلوم2روناكي 42204اربيلأنبىسه رده م ساالر كاكه375129

95إعدادية2روناكي 42204اربيلأنبىرمزيه احمد حمد255555

1ماجستير2كوران 32207اربيلذكرشهنك ابراهيم عثمان162059

2ماجستير2كوران 32207اربيلذكرجالل قادر جميل162433

3دبلوم عالي2كوران 32207اربيلذكربرهان عوال عثمان229087

ر229315 4بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرشاخوان محمد حسير

ر مامةعل خورشيد162261 5بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرحسير

ر162092 6بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكركريم جبار حسير

7بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمظفر مصطقر صالح361123

8بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكردلشاد محمد خضر162116

9بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهه زار عثمان شيخه229299

10بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرجمعه صابر نريمان162047

11بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد بدران صابر162684

كو نافع سليمان229215 12بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرشير

13بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكربهاءالدين محمد علي162298

14بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرزريان جالل محمد356470

15بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرزرار مح الدين حمد162565

16بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرفاخر طاهر محمد162157

17بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرعدنان سليمان علي162196

18بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرصباح حسن حمدعلي359817

 علي162477
ر 19بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهاشم تحسير

20بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرولي رسول حمد162056

21بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرابراهيم علي محمود360041

22بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرري  هنك صالحالدين صالح229203

23بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد سمايل خضر229198

ر162790 24بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكراري نورالدين محمد امير

25بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكريوسف اسماعيل سعيد358911



26بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكراياد حويز رحمن359031

27بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهفال كريم سعيد229059

28بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد عبدهللا اسماعيل361092

29بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرعمار صمد احمد162316

30بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكربةشدار نضالدين حسن361176

31بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد رحمان عمر229288

32بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرسامان خليل عمر558826

33بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرشدار عبدالرزاق صادق162272

34بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهيمن مجيد عبدالرحمن162144

35بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكراوميد عبدالكريم عبدهللا162545

36بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرارام مرزا عزيز228853

37بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرريبوار انور اورحمن360390

ر162250 38بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكراحمد فاضل حسير

39بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرسةركةوت مغديد مجيد162082

40بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرشفان مغديد احمد498295

41بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرعبدالقهار عمر احمد361135

42بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرقاسم علي حمد228851

ر360218 43بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرئاكو مامند حمدامير

44بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرسيامند بهرام خضر359121

45بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكربيستون نجم الدين محمد162112

46بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرديار بكر وهاب162422

47بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرسامان علي مصطقر162678

48بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهيوا عباس علي162946

49بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكربةختيار عبدهللا عابد228842

50بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكراسماعيل خالد مولود162033

51بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرسامان فارق محمد162581

52بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرياور خضر عرب359595

ر عبدهللا228824 53بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكركوجر حسير

54بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهيمن عزيز علي360165

55بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمود اسماعيل عبدالجليل558856

56بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكراري خضر حسن358792

57بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكركارزان جالل محمد359184

ي عبدهللا162468 58بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرعبدهللا كانب 

59بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرستار عوال عزيز162328

60بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرزاكروس سيامند مولود162152

61بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهوكر عمر علي360287

62بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكركاوه نوزاد نوري359068

63بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد حكمت جواد358811

ر سمايل359679 64بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرعمر حمدامير

ر357024 65بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكربختيار احمد ياسير

66بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهيوا ازاد شاكر359395

67بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرسالم سعدي محمد162167

68بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد صباح رسول359155

يف162736 ر شر 69بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرسةردار حسير

70بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكراحمد اسماعيل احمد162290

ر230062 71بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرنورالدين كريم حمدامير



72بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرسةروةر طاهر محمود228994

73بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرطارق فائق محمد228887

74بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرزانا مظفر كاكةاحمد229753

ر كاكل اسماعيل162069 75بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكربة لير

76بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرزريان صابر حمة498264

77بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرسامان حاتم بهرام162453

ي احمد357028 ش كانب  78دبلوم2كوران 32207اربيلذكرهير

79دبلوم2كوران 32207اربيلذكردانا عبدهللا محمد359604

80دبلوم2كوران 32207اربيلذكرعلي عبدهللا عباس151897

81دبلوم2كوران 32207اربيلذكريونس سليم كريم162538

82دبلوم2كوران 32207اربيلذكربهرام صابر احمد360944

83دبلوم2كوران 32207اربيلذكرفارس ولي علي162789

84دبلوم2كوران 32207اربيلذكرهه ردي طاهر احمد151884

ر549833 85دبلوم2كوران 32207اربيلذكربةرزو قادر حسير

ي162090
86دبلوم2كوران 32207اربيلذكريوسف حمة صادق قربانر

87دبلوم2كوران 32207اربيلذكروريا عمر احمد360090

88دبلوم2كوران 32207اربيلذكرجالل يابه احمد162361

89دبلوم2كوران 32207اربيلذكررزكار رسول خضر162525

90دبلوم2كوران 32207اربيلذكرجاسم عثمان احمد162522

91دبلوم2كوران 32207اربيلذكرزانا جمال علي162321

92دبلوم2كوران 32207اربيلذكرصمد صابر حمدعل228966

93دبلوم2كوران 32207اربيلذكربدران صابر عثمان162475

94دبلوم2كوران 32207اربيلذكرفارس عمر ويس228864

95دبلوم2كوران 32207اربيلذكرفاريق مصطقر احمد162310

96دبلوم2كوران 32207اربيلذكركاروان ابوزيد محمد356373

97دبلوم2كوران 32207اربيلذكربختيار صابر علي162204

ر230833 98دبلوم2كوران 32207اربيلذكرسازكار عبدهللا حسير

99دبلوم2كوران 32207اربيلذكرهوشمةند عبدالكريم عثمان228917

100دبلوم2كوران 32207اربيلذكرنايف عبدهللا احمد361201

101دبلوم2كوران 32207اربيلذكرعبدالصمد طاهر خورشيد358820

102دبلوم2كوران 32207اربيلذكرمريوان عبدهللا كريم229017

ر عبدهللا229104 103دبلوم2كوران 32207اربيلذكرفاخر حسير

104دبلوم2كوران 32207اربيلذكرهزار نضالدين محمود162178

105دبلوم2كوران 32207اربيلذكروينةر غازي حمد498342

ر228873 106دبلوم2كوران 32207اربيلذكرحاتم اسعد حمدامير

107دبلوم2كوران 32207اربيلذكردارا عبدالرحمن طاهر162435

ر549906 108دبلوم2كوران 32207اربيلذكرمسعود مامند حمدامير

داود229293 ر بير 109دبلوم2كوران 32207اربيلذكرشهنك امير

يف162902 110دبلوم2كوران 32207اربيلذكرمهدي محمد حمه شر

111دبلوم2كوران 32207اربيلذكرنجاة عمر مولود360854

ر162074 زاد زياد حسير 112دبلوم2كوران 32207اربيلذكرشير

113دبلوم2كوران 32207اربيلذكررنجي  عثمان حسن360825

114دبلوم2كوران 32207اربيلذكروريا محمد صابر162148

115دبلوم2كوران 32207اربيلذكردلزار زرار خضر229347

116دبلوم2كوران 32207اربيلذكرهونر جعفر محمد162479

117دبلوم2كوران 32207اربيلذكرقهار زرار صالح161994



118دبلوم2كوران 32207اربيلذكربيستون اسكندر كريم162241

119دبلوم2كوران 32207اربيلذكررةنجيةر محمد عثمان549879

ر عبدهللا162734 120دبلوم2كوران 32207اربيلذكراسكندر حسير

ر كريم162026 121دبلوم2كوران 32207اربيلذكرهاوكار ياسير

122إعدادية2كوران 32207اربيلذكررزكار اغوك نادر361150

123إعدادية2كوران 32207اربيلذكرحكيم عزيز علي229901

124إعدادية2كوران 32207اربيلذكرديار بكر رسول558823

ر360399 125إعدادية2كوران 32207اربيلذكرعدنان رسول حسير

126إعدادية2كوران 32207اربيلذكرعبدهللا محمود حسن229069

127إعدادية2كوران 32207اربيلذكركيالن اسماعيل ابراهيم498222

128إعدادية2كوران 32207اربيلذكراحمد حسن يونس359543

ى162811 129إعدادية2كوران 32207اربيلذكررعد محمدنجاة صي 

ر359111 وان عمر حمدامير 130إعدادية2كوران 32207اربيلذكرسير

131إعدادية2كوران 32207اربيلذكرديار محمد احمد162118

132إعدادية2كوران 32207اربيلذكرمحمد ابوبكر قادر550062

133إعدادية2كوران 32207اربيلذكربختيار حمد علي359105

ي خورشيد شفيق550058
134إعدادية2كوران 32207اربيلذكرصيقر

135إعدادية2كوران 32207اربيلذكراحمد ولي حمد162012

1بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكريوسف عبدهللا خليل229039

2بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرجيهاد شاكر جعفر360877

3بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرابراهيم نوري سعيد498292

4بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد عبدالرحمن رمضان229311

5بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرارام مظفر مصطقر360285

6بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهيوا خليل احمد360173

7بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرفرهاد نوري محمد558849

8بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكريونس جوهر مح الدين356185

 علي230377
9بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرشوان خضر

10بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهةردى اسماعيل شاكر360024

ر عبدالمجيد صابر359076 11بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمةتير

12بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهيدي فرست سيداحمد357099

13بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد عثمان عبدالرحمان356618

14بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكركوشه ت عبدالكريم عثمان498228

15بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرتامان بوتان جالل162526

16بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمصطقر جمعة صابر162162

17بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرابراهيم عبدهللا عزيز228808

18بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرريبه ر جابر صابر228787

19بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرريزدار علي محمد549768

20بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد انور حمدعل162210

21بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرئارى كريم مجيد498303

22بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهه زار بابكر احمد130383

ر رشيد360889 23بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرعبدالرزاق ياسير

24بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد فائق محمد162374

25بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد نجاة حسن360141

ي عزيز357005
ر
26بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد صوف

27بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرفورات مامند عزيز230493

28بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد خوادة عبدهللا549802



29بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرعماد انور برايم162009

30بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكردرباز خالد زيدان356382

ي358970
ر
31بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد رزكار محمدصوف

32بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرجنكي محسن عثمان498429

33بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرنافع عبدالرزاق عبدهللا357221

س هوشيار ابراهيم550035 34بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكربير

35بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرديار جبار قادر360864

36بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكربروا محمد عبدالعزيز360903

37بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرقادر حكيم قادر359940

38بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمراد محسن خالد162031

39بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكررةنجبةر عبدالرحمن عثمان361074

ي بابير162129 40بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكررابوون كانب 

ر محمد رشيد549778 41بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرريبير

42بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرشوكار جالل اسماعيل162760

43بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرامير طاهر احمد162141

ر احمد359042 44بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرعلي امير

45بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكراحمد عباس عبدهللا359586

46بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرريبوار فرهاد عمر360183

47بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرهوار علي عبدهللا162008

48بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكردلوفان رسول عثمان229250

ان عبدالهادي طه498706 ر 49بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرلير

50بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكردانه ر جنكي ابراهيم360981

51بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرابراهيم فارس رشيد359670

ر قاسم ابراهيم356982 52بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكربلير

53بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمحمد رمضان عبدالوهاب498682

ر228831 54بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرره نجو قادر حسير

55بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكركزنك فريد احمد357125

56بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرامانج ابوبكر قادر162756

57بكالوريوس2كوران 32207اربيلذكرمعروف محمد معروف359794

58دبلوم2كوران 32207اربيلذكرسوران حكيم صابير162767

59دبلوم2كوران 32207اربيلذكراسماعيل سةردار طاهر230109

60دبلوم2كوران 32207اربيلذكرسه نكه ر جميل رشيد359859

61دبلوم2كوران 32207اربيلذكرره نجده ر مدحت رمضان162794

ر صالح360312 62دبلوم2كوران 32207اربيلذكرشود ياسير

كو طاهر احمد162035 63دبلوم2كوران 32207اربيلذكرشير

64دبلوم2كوران 32207اربيلذكرمحمد قاسم شيخ محمد359811

65دبلوم2كوران 32207اربيلذكرهارون رشيد محمد356315

وان سليم عبدالرحمن228936 66دبلوم2كوران 32207اربيلذكرسير

 علي228812
67دبلوم2كوران 32207اربيلذكريوسف خضر

68دبلوم2كوران 32207اربيلذكرعماد انور داود359974

69دبلوم2كوران 32207اربيلذكرسوران محمد علي162488

70دبلوم2كوران 32207اربيلذكرهاورى عبدالكريم عثمان558829

 جنكي ابراهيم359145
71دبلوم2كوران 32207اربيلذكرنويير

72دبلوم2كوران 32207اربيلذكرئه ندام قهار فرحان498380

73دبلوم2كوران 32207اربيلذكرفتاح فرهاد عمر360131

74دبلوم2كوران 32207اربيلذكررازان اسعد محمد360958



ي بابير162306 75دبلوم2كوران 32207اربيلذكرسيفان كانب 

76دبلوم2كوران 32207اربيلذكرهاوكار عبدالواحد محمد356387

77دبلوم2كوران 32207اربيلذكرهاوكار رؤوف اسماعيل228774

78دبلوم2كوران 32207اربيلذكرئاالن احمد محمود498365

79دبلوم2كوران 32207اربيلذكرهاوكار خالد محمد357092

80دبلوم2كوران 32207اربيلذكربارزان محمود محمد229001

81دبلوم2كوران 32207اربيلذكرعبدهللا احمد محمود359835

82دبلوم2كوران 32207اربيلذكرارام ابوبكر قادر162004

83دبلوم2كوران 32207اربيلذكرره وا روستم رشيد162442

ر كريم499327 84دبلوم2كوران 32207اربيلذكرابراهيم ياسير

85دبلوم2كوران 32207اربيلذكرموس فائق محمد360237

86دبلوم2كوران 32207اربيلذكركنعان عبدالرزاق احمد162043

87دبلوم2كوران 32207اربيلذكرعبدالباسط صمد احمد549780

88دبلوم2كوران 32207اربيلذكرسليمان طلعت سليمان229232

89دبلوم2كوران 32207اربيلذكرره نجده ر ابراهيم محمد360119

ر عزيز498352 90دبلوم2كوران 32207اربيلذكركارزان ياسير

91دبلوم2كوران 32207اربيلذكرعيىس فائق محمد162674

92إعدادية2كوران 32207اربيلذكراسماعيل رشيد مجيد230824

93إعدادية2كوران 32207اربيلذكرالفان جواد شينة162772

94إعدادية2كوران 32207اربيلذكرره هه ند علي بابير498318

95إعدادية2كوران 32207اربيلذكرسةركةوت نجم الدين صابر498628

96إعدادية2كوران 32207اربيلذكرزانا مرزا عزيز229916

97إعدادية2كوران 32207اربيلذكريوسف هادى عزيز162973

98إعدادية2كوران 32207اربيلذكررةوا فهد عبدالواحد162207

99إعدادية2كوران 32207اربيلذكرعلي سام سيده162472

100إعدادية2كوران 32207اربيلذكرمحمد رحمان عمر356812

101إعدادية2كوران 32207اربيلذكرهدايت حميد كريم558836

102إعدادية2كوران 32207اربيلذكرزيره ك هه زار محمد558860

103إعدادية2كوران 32207اربيلذكرعبدهللا اسو جوهر360275

104إعدادية2كوران 32207اربيلذكرزانا حيدر مصطقر229355

105إعدادية2كوران 32207اربيلذكرمظفر ارسالن همزة356994

106إعدادية2كوران 32207اربيلذكرنهاد شاكر جعفر229766

107إعدادية2كوران 32207اربيلذكراحمد اسماعيل حسن230032

108إعدادية2كوران 32207اربيلذكربيشه نك ابراهيم علي359299

ر162002 109إعدادية2كوران 32207اربيلذكرديدار احمد ياسير

110إعدادية2كوران 32207اربيلذكركيالن عبدالمجيد محمد498645

111إعدادية2كوران 32207اربيلذكرجاسم محمد عبدالصمد162707

112إعدادية2كوران 32207اربيلذكرايمن جالل قادر154191

113إعدادية2كوران 32207اربيلذكرهاورى جبار عمر360248

114إعدادية2كوران 32207اربيلذكرمصطقر اسماعيل حسن230088

115إعدادية2كوران 32207اربيلذكرعبدهللا ازاد يوسف356259

116إعدادية2كوران 32207اربيلذكرسلمان نجمالدين صابر229801

117إعدادية2كوران 32207اربيلذكرمحمد مصطقر اسماعيل162906

118إعدادية2كوران 32207اربيلذكرعمر خطاب خدر162896

119إعدادية2كوران 32207اربيلذكراحمد صالح انور162191

120إعدادية2كوران 32207اربيلذكراسماعيل عبدهللا عزيز230274



وان حكيم قادر229958 121إعدادية2كوران 32207اربيلذكرشير

122إعدادية2كوران 32207اربيلذكرمظفر عزيز محمد162784

123إعدادية2كوران 32207اربيلذكركوفان مرزا عزيز229911

124إعدادية2كوران 32207اربيلذكركاوان اسماعيل سليمان162220

125إعدادية2كوران 32207اربيلذكرسه بان ناصح عبدهللا360194

126إعدادية2كوران 32207اربيلذكرعلي احمد حسن162978

127إعدادية2كوران 32207اربيلذكرروفان وريا عمر358999

128إعدادية2كوران 32207اربيلذكرعمر قهار عوال229822

وان طه229714 129إعدادية2كوران 32207اربيلذكراحمد شير

130إعدادية2كوران 32207اربيلذكرفرياد عبداالحد صديق229788

131إعدادية2كوران 32207اربيلذكركوفةند وريا عمر360099

132إعدادية2كوران 32207اربيلذكربروا فهد عبدالواحد162583

ر انور برايم228880 133إعدادية2كوران 32207اربيلذكرامير

134إعدادية2كوران 32207اربيلذكرتوانا ياور خضر359412

135دكتوراه2كوران 32207اربيلذكرفكري عزيز حمد228794

ر162739 136دبلوم2كوران 32207اربيلذكرشاكر صابر حمدامير

ر549790 137إعدادية2كوران 32207اربيلذكرمحمد صابر حسير

1دبلوم عالي2كوران 32207اربيلأنبىشيالن سليم حسن162119

ر549884 حسيبه علي حمدامير
2بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبى

3بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبفرين حسن عبدهللا498239

4بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشادية اسعد يوسف357269

5بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبيخال عبدهللا اسماعيل356363

6بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىريزان عبدالرحمن حمد162510

يف عبدهللا162245 7بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشيالن شر

ي شهاب162236
8بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىنهله عبدالغبر

9بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىنهلة مولود خضر162215

10بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىنهاية مجيد صابر229081

يف360110 11بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىجميلة صبغة شر

12بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىرازاو بكر محمد162258

13بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىساكار جبار ابراهيم360270

14بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىخبات ابوبكر قادر162786

15بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىباال دلشاد عبدهللا361142

يف162365 16بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىنسار عبدالمجيد محمدشر

17بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىاشاء اسامة قوام162457

ر احمد229149 18بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسوزان محمدامير

19بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىريزان صالح اسماعيل162782

ين مجيد صابر162519 20بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشير

ر229045 21بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبيمان اكرم حمدامير

22بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىرائدة احمد بايز162459

23بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسهام جميل كريم162226

ر مجيد صابر162513 مير 24بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشر

25بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىاوات صديق روستم228800

26بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىفاطمة جعفر داود229022

27بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىروباك جوهر سعيد230128

28بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشيماء حكمت جواد358959

29بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىزينب رسول رستم361086



30بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىهاوزين جوهر احمد162037

31بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىهيمان ازاد حسن360775

ر اسعد عبدهللا359902 32بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىنازنير

33بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىجنار فارق رسول228954

34بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسهيلة محمد رشيد162748

35بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىروزان عبدالواحد محمد228993

ر حكمت جواد360230 مير 36بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشر

37بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىاران ازاد حويز161996

ر359647  حمدامير
38بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبيان مصطقر

بفرين حمد علي359778
39بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبى

ئاواز علي عبدهللا359567
40بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبى

41بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىريناس علي عبدهللا229258

42بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىفاطمة اسماعيل حسن229053

43بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىديمن لقمان حميد360297

44بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىريناس علي محمد356246

45بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىخولة سام سعيد162467

يف230352 ة شر ة بير 46دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىسمير

47دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىريزان ابوزيد محمد360916

48دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىاريان جوهر عبدالرزاق356960

49دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىنازدار محمد عزيز162126

قدمخير شاكر علي162054
50دبلوم2كوران 32207اربيلأنبى

51دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىاديبة طه محمد162724

52دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىميديا عمر احمد229320

53دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىئارةزو ابراهيم محمد162340

54دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىافان محمد عثمان549867

ة احمد حمد360031 55دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىامير

56دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىساكار عثمان حسن359008

57دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىليل انور صالح162027

يف عثمان162699 58دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىنمام شر

ر حسن قادر361221 59دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىنرمير

ر صابر162076 60دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىجوان حمدامير

61دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىشةونم فاروق حميد155700

62دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىسنور جبار عبدهللا162201

ر162484 63دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىناله عبدهللا حسير

64دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىاوات خضر حسن162437

65دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىسهام اسماعيل محمد151854

66دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىئاريا عبدالواحد محمد356778

67دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىكفاية مجيد صابر162174

68دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىمهاباد ابوبكر قادر162828

69دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىراز عباس قادر229099

ر359659  حمدامير
70دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىيارا مصطقر

71دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىئاريان رحمان عزيز162530

نجيبه علي عبدهللا229277
72دبلوم2كوران 32207اربيلأنبى

73دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىشوة عمر احمد356424

74دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىسامال محمد رشيد357194

75دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىسازكار عبدالسالم احمد162254



ر359912 76دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىرمزية حسن حسير

77دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىزينمان ازاد حسن230007

ر سليمان558819 78دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىدره خشان تحسير

79دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىروخسار عبدالستار شاكر550072

80دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىبةزاره مولود اومر162889

ر حسن162418 81دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىجراخان تحسير

82دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىكانياو نجاة حسن359046

83دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىشوة انور حمدعل162222

84دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىميفان كريم مجيد359398

85دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىشيماء عبدهللا محمد162229

86دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىبيخال فارق رسول228959

87دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىديرين عثمان مصطقر498306

88دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىليل نوري محمد549773

ر549859 كز اكرم حسير 89دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىنير

90دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىئه زين ابراهيم اسماعيل229118

91دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىايمان نجاة اغوك230181

ر خليل ابراهيم356281 92إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىشه هير

93إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىنهاية احمد حمد162796

وز نوري محمود162702 94إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىبير

ين حسن قادر359557 95إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىشير

رمزية عمر علي230511
96إعدادية2كوران 32207اربيلأنبى

97إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىنهاوند سليم عمر228978

98إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىجواهير صالح قادر162338

99إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىمارية سليم مولود162428

100إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىجوان احمد حمد162696

101إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىسهيله احمد جاسم162690

102إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىتافكة نجمالدين رمزي162673

ة احمد محمد162701 103إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىسمير

ين ولي علي162705 شير
104إعدادية2كوران 32207اربيلأنبى

105إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىكافية اسماعيل احمد162694

106إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىشنو كمال محمد359992

107إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىكلثوم سعيد مجيد162046

زينةر جنكي ابراهيم361000
1بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبى

2بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىخندة يوسف رسول358887

3بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىدليمان حاتم بهرام162312

ر صالح360381 4بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىهازه ياسير

شوين جمال علي162232
5بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبى

6بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسهام نوزاد لطيف356748

7بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىئاهنك مظفر مصطقر356766

8بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىنادية اسعد يوسف162732

9بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىنظيفة صباح حسن356324

داود549814 10بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىفاطمه عبدالقادر بير

11بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىره وه ز جعفر قادر356254

12بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىريان رفيق سعدي357116

13بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشيماء مصطقر اسماعيل230277

14بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىروناك معروف قاسم357156



15بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىئاوات عبدالواحد محمد356400

16بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبيار موفق حمدطاهر360971

17بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشاناز خالد مولود162743

ر حسن229092 18بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسازان تحسير

كوردستان حمد علي356305
19بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبى

20بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىزينب ديدوان عبدهللا498327

ر رحمن498325 21بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسارة تحسير

22بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشادان ازاد نورالدين162778

23بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىوريا عبدالكريم محمد162723

24بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىزوان سيامند بهرام359925

25بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىاشاء ردوان جميل230185

26بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىحنان لقمان حميد356263

27بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشارا بهرام صابر357066

28بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىهاوزين عمر اسماعيل356149

29بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىزنار احمد حسن162170

ر روستم لطيف359113 30بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىالفير

31بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىاريان كريم عبدهللا549839

32بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبريخان ارسالن همزة558842

33بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىتابان كريم مجيد162719

34بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشوين جبار مجيد162688

35بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىئافان كريم مجيد162681

36بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىهاوزين روستم همزه356410

37بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىميهان رزكار قادر229140

38بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىايمان عبدالخالق مولود498313

39بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىساوين رمضان رشيد558855

40بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىدرواز زرار حمد162770

41بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىهانا فرست سيداحمد357051

42بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىازين صالح عثمان356442

ان رمضان مولود162098 43بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسير

44بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبيان اسماعيل احمد162542

وخان محمد عبدالصمد360079 45بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىهير

46بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىساكار موفق شاكر228987

ر نامق عبدهللا228972 47بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشه هير

ر احمد162712 48بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسيفان ياسير

ي عزيز358870
ر
49بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبةريخان صوف

50بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبه هار ئاسو صديق360837

51بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىقةشةنك احمد سمايل229246

52بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىساره محمد معروف359784

53بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىفيان مجيد زيندين550053

ر ناصح عبدهللا356267 54بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىزمير

55بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسارا سعدي عبدالرحمن162762

56بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىايه جوهر عبدهللا356176

57بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىساره ايوب شيخ محمد356125

ر358854 58بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىحمدية مجيد ياسير

59بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىرووبار طاهر يابة360926

ر نجمالدين سليمان229164 60بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىهيلير



61بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىزيالن ناصح عبدهللا360209

62بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشنو جاسم نادر162292

يف360264 ر شر 63بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىرمزية حسير

64بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبةيام رحمان عبدهللا229305

ر230240 65بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسارا احمد محمدامير

66بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىروخسار نامق محمد228914

ه عثمان عزيز162355 67بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىامير

ي كريم عبدهللا498373
68بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىاشب 

69بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىريان ادريس محمد162579

روشنةر جنكي ابراهيم356335
70بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبى

71بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىايمان كريم مجيد162676

72بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىلنجة شمسالدين محمد549846

73بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىاشاء صابر خضر357076

74بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشاب رزكار رسول229185

75بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىافان خضر توفيق498299

76بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىهازة معروف مامند230098

77بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىنيان شاكر حسن359885

78بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىزيالن عدنان رحمان498478

يفان عبدالرحمن حمد498662 79بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبير

ديمن طاهر محمدعلي162741
80بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبى

يف عبدهللا228818 ين شر 81بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشير

82بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىمدينه جوهر محي الدين162344

83بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىريان شباز كريم162086

84بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىكردستان غريب خالند499155

85بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسندس اكرم جميل361113

86بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىايمان محمد عثمان162729

87بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىئاويزان ارسالن همزة550064

88بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىريزان اكرم جميل361010

89بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىروزين ابوزيد رحمن229176

ريزنة علي محمد549764
90بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبى

91بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىهيقر فاتح ظاهر228805

92بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىئاريان رسول حمد162675

93بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىبنار طاريق رحمان356341

ر حسن162798 94بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسابات تحسير

95بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىروزان عثمان عبدالرحمان360257

96بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىمنال رشيد مجيد356689

 فارس علي358806
ر 97بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىالفير

ر مدحت رمضان162087 98بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىئه فير

99بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىسمية نامق قادر228907

ر رحمن498319 100بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىتارا تحسير

101بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىديمن مظفر موس228781

102بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىشيماء عبدهللا محمد228894

103بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىدونيا نايف عبدهللا359726

104بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىديالن نايف عبدهللا356354

105بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىنيسان عبدهللا عبدالرحمن162692

داود549808 106بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىنيكار عبدالقادر بير



107بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىزينب عبدالغفار عوال498266

يف162016 108دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىلةنجه قاسم شر

109دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىئةزين فاخر صابر358837

110دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىزياوه صباح محي الدين229240

111دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىخديجة رشيد محمد359622

112دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىبيخال حيدر قادر162687

113دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىبه يام محمود محمد229112

114دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىساكار محمد مولود162573

115دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىسازان عبدالرحمن خضر498336

ر358977 116دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىاالء احمد ياسير

117دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىشهلة اسماعيل احمد162558

118دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىكةوسةر سعيد مجيد162283

119دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىشاناز ازاد نورالدين162757

120دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىبةناز لشكر محمد162578

121دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىافان عبدالكريم رسول360368

ر162137 122دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىلوزان شوان حسير

123دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىسوزة حاتم بهرام162447

124دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىميديا طلعت سليمان229009

125دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىساكار احمد اسماعيل358991

ه فائق محمد228950 ر 126دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىباغير

ر زياد ابراهيم359094 127دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىئه فير

ر359023 128دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىهاللة احمد ياسير

ر شاكر حسن358861 129دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىشهير

ر عبدهللا360222 130دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىهةوار ياسير

ي سمايل358850
131دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىهتاو صيقر

132دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىشيماء هيوا قادر162533

133دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىريزان حاتم بهرام162494

134دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىره ونه ق صباح رسول498357

135دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىئاال عثمان بالل549758

136دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىروزان نامق محمد162870

137دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىايمان رفيق سعدي162095

138دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىالنة صالح عثمان356235

139دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىامل يونس سعدهللا498269

140دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىئارةزو اسماعيل ابراهيم162182

141دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىكةزال سعيد مجيد162063

142دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىهوزان عبدالرحمن عثمان361026

143دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىزيلة زياد ابراهيم359164

144دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىريناس جواد شينة162348

ين عبدالرحمن اسعد547445 145دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىشير

146دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىبنار جالل اسماعيل162275

147دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىاسيا نامق قادر228900

148دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىشوخان خطاب خدر162040

149دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىزالة نوري محمد549776

150دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىتابان صالح عثمان357105

151دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىكوثر جالل محمد356717

152دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىمريم كمال اسماعيل356462



153دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىفاطمة احمد محمود357247

154دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىفاطمه ادريس محمد162266

155دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىريناس عبدالكرى رسول359961

156دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىهاوش عبدالعزيز رمضان549943

ين عبدالعزيز رمضان361107 ر 157دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىهير

158دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىئارةزو باسط زرار229326

159دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىروزان عثمان بالل356799

ر طه162882 160إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىايمان تحسير

161إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىريان نوري عزيز230788

162إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىهيام محمود محمد229665

163إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىايمان مسعود محمد230258

ر356451 164إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىمريمه عثمان حمدامير

سيدرة ولي رسول359357
165إعدادية2كوران 32207اربيلأنبى

166إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىروبار سالم صابر162965

167إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىايمان عبدالقادر محمد498450

ر162962 168إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىايمان جبار حسير

169إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىشيماء غازي شاكر498160

170إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىايمان محمد صالح498347

171إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىكوهر يوسف حامد361062

172إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىسميه عبدهللا عبدالرحمن162834

ر عزيز162134 173إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىساكار ياسير

174إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىزينب نب  عمر230120

ر محمد خالد498594 175إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىرهير

176إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىسارا جالل محمد356734

177إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىفاطمة عدنان رحمان498526

178إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىروخسار قهار عوال162908

ر230296 179إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىافان احمد حمدامير

180إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىسمية حاتم بهرام230248

181إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىماوى محمد خضر498093

ر162936 182إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىذكرى صابر حسير

183إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىفيان محمود محمد229875

184إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىفاطمه مامند قادر360801

185إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىخالت خليل جعفر359363

وان طه229676 186إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىايمن شير

187إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىايمان نوري عزيز230370

188إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىدانيا رزكار قادر228761

ر162967 189إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىجيمن احمد حمدامير

190إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىشاناز عمر مجيد359847

191إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىزمانة فريد احمد498653

192إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىاشاء فارس فاضل359614

193إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىشيماء مجيد زيندين360251

194إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىايالف حكيم قادر229731

195إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىئيفان عبدالقادر محمد499152

196إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىشنكة اكو احمد549796

197إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىبه هره رؤوف سليمان498620

ر رسول558840 ر ياسير 198إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىهيلير



199إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىليشاو ازاد نورالدين162121

200إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىكلثوم سالم صابر162876

201إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىشوخان اسعد يوسف558844

ر162971 202إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىايالف جبار حسير

203إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىدنيا كريم جبار162286

204إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىفردوس عبدالكريم عباس230530

205إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىايالف سعيد رسول162737

206إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىايمان برهان سليمان359348

207إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىزيار عمر عوال558845

208إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىشيماء حاتم بهرام162979

ر رؤوف356394 209إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىسازان حسير

210إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىفريا شكوت باويل359376

211إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىهدى لقمان جرجيس162925

212إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىنمام مصطقر اسماعيل162709

213إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىشوة رزكار رسول162368

214إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىدالل خالد بكر162875

215إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىتارا جوهر همزة162957

216بكالوريوس2كوران 32207اربيلأنبىدلخشان اسماعيل احمد162278

217دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىبهار فارق رسول229075

ة عبدهللا اسماعيل356432 218دبلوم2كوران 32207اربيلأنبىسمير

ين جوهر صابر162450 219إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىشير

220إعدادية2كوران 32207اربيلأنبىنشين محمود مصطقر230212

ريزان صابر حمدعلي162777
221إعدادية2كوران 32207اربيلأنبى

1بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرنشوت يوسف سليم499081

ر137448 2بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرصباح جالل امير

3بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرعبدالقادر محمد خضر363563

4بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكراحمد صابر علي355722

يف230876 5بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرزيرو عبدهللا شر

6بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكردلشاد محمد كريم548962

7بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكراحمد غانم صالح137480

8بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرصنعان سليم حمد137559

9بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكريوسف عبدالكريم سليمان137438

10بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرخشو جه تو مجيد548964

11بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرريباز كريم مام رش137498

داود363650 12بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرجمال سليم بير

ر230701 13بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرصالح جالل امير

14بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكربيستون جالل كريم230560

15بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكروريا صمد احمد243249

16بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرخالد عمر عبدهللا137484

17بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرعباس جليل مولود137500

18بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكركاروان محمد صالح230639

19بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكراالن فاضل مامند137509

20بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرشباز عبدالخالق نوري137502

ي خضر230706
21بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرديدار سعدالدين فق 

22بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرئامانج رمضان احمد230504

23بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكركارزان محمد صالح230694



24دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرساالر محمد مولود230670

25دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرعبدالرزاق بكر صابر355941

26دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرديار بالل وهاب137545

27دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرزريان محمود تاج الدين137486

28دبلوم2نوروز 32208اربيلذكردلشاد كريم حمدعل137471

29دبلوم2نوروز 32208اربيلذكراحمد حسن احمد230550

30دبلوم2نوروز 32208اربيلذكركاوة عمر رمضان137426

ر137505 31دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرشهيد محمد حمدامير

ر243260 32دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرمحمود حيدر حسير

ر230741 33دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرمحمد عبدالعزيز حسير

34دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرجوهر عمر مولود355702

ر230689 35دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرنوزاد احمد حسير

36دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرعبدهللا ايوب محمد137431

وان مغديد صابر230449 37دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرسير

ر355884 38دبلوم2نوروز 32208اربيلذكروريا عبدهللا حسير

39دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرشباز قادر احمد355907

40إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرسامان رمضان احمد355662

زاد صديق230602 1بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرهاورى شير

ر عباس قادر230546 2بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرني 

3بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرمحمد نجاة حسن231082

4بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرشوان محمد مجيد363534

5بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرهه ردي عمر محي الدين363680

6بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرفرمان فالح اسماعيل548961

7بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكراحمد يوسف فتاح355983

8بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكركامران طلعت احمد230814

يف355785 9بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرامانج بديع شر

10بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرئاكام عمر ابوزيد137668

11بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرهه فال لقمان عثمان355819

12بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرزيد فيصل جوهر548972

13بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكراحمد ادريس مطلب363585

14بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكراحمد نادر بكر230480

15بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرمحمد صالح علي230537

16بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكراسماعيل شدار علي548970

17بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرعباس كاوه جميل137661

18بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكركاوان اسعد عمر363558

19بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرعبدالخالق ماجد هاشم548974

20بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرعبدالرحمن ماجد هاشم548958

21بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرعبدالمهدى علي حسن355955

22بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرمريوان خالد اسماعيل363690

23بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرعماد عزيز محمد137562

24بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرفخرالدين محي الدين محمد355747

25بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرهفال علي محمد548963

26بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرئارام خشو جةتو137518

27دبلوم2نوروز 32208اربيلذكربيام عمر ابوزيد230715

28دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرزانا حسن نادر355833

29دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرهلمت قاسم ابوزيد363699



30دبلوم2نوروز 32208اربيلذكراحمد محمود حمد355840

31دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرفهد ازاد محمد355946

32دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرريباز عبدالخالق نوري230526

33دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرمحمد صديق مولود363315

يف230885 34دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرشاخه وان حسن شر

35دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرسيفان حاتم طه363291

36دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرمحمود اسعد عمر549009

37دبلوم2نوروز 32208اربيلذكريوسف عباس حمد548968

38دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرمحمد شوان سمكو355917

39دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرنازناز محمدجواد قادر355771

40دبلوم2نوروز 32208اربيلذكرمحمد كمال عثمان230668

41دبلوم2نوروز 32208اربيلذكركوران معروف سليم355713

42إعدادية2نوروز 32208اربيلذكراسماعيل سيامند عبدهللا137574

ر355793 ر فاروق حسير 43إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرحسير

ر عبوك355933 44إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرعلي حسير

45إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرئاالن عوال سلطان230905

46إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرابراهيم كريم حمدعل137443

47إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرسوران عيىس طاهر355859

48إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرمحمد فاخر رحمان137590

49إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرئامانج كمال كريم231070

50إعدادية2نوروز 32208اربيلذكراحمد فاخر عوال230932

51إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرفؤاد همزة احمد230569

52إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرهيوا بيشتوان حسن137459

53إعدادية2نوروز 32208اربيلذكربه ختيار معروف ابوبكر230662

54إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرمحمد شدار كريم137604

55إعدادية2نوروز 32208اربيلذكركوشت شدار كريم137601

56إعدادية2نوروز 32208اربيلذكراحمد كاوة عمر137493

57إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرهه لمه ت محمد صالح137550

58إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرده رباز عبدالخالق نوري137474

59إعدادية2نوروز 32208اربيلذكرئةزين نجاة حسن231168

60بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرمظفر قاسم حسن231224

61بكالوريوس2نوروز 32208اربيلذكرهيوا عباس قادر230543

1بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىنشين جبار علي137411

يف137517 2بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىقدمخير عبدهللا شر

3بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىبهار شدار عبدالرحمن137468

4بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىجنار فاروق معصوم230954

5بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىبريخان محمود مام شيخ137653

ر230497 6دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىديالن شهيد حسير

ر355962 7دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىبيخال نوري محمدامير

8دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىروخوش محمود علي153774

ر137514 9دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىروناك صابر حمدامير

ر حاتم137547 10دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىشوين حسير

ي137678
11دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىمهربان عثمان فق 

12دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىكةزال معصوم يحبر137563

13دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىكوردستان نادر بكر137458

14دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىديار عبدهللا قادر355877



15دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىشوخان محمد صالح230697

يف عثمان137543 16دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىساكار شر

17دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىزيان محمد ابراهيم137628

18إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىشوين مغديد صابر499088

1بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىره هيل محمد مجيد363515

ن  الن معروف ابوبكر230593
2بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبى

3بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىديلمان فرهاد محمد137416

4بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىزينبه عزيز محمد137696

5بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىحنان فاضل مامند355924

6بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىسوما محمد صالح230651

7بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىسارة دلير رشدي363387

8بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىارزو كمال عثمان230567

9بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىكوليخان قاسم عزيز137475

10بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىزاله بهجت حميد137466

11بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىاالء سعدي صالح549025

ي احمد137410 12بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىهه ورين حاج 

يف230946 13بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىشه وبو حسن شر

14بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىكولستان قاسم عزيز230628

ر137538 15بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىبةروين انور حسير

16بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىدلكش حيدر عثمان137582

ر مشير فرحان137566 17بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىهيلير

18بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىجراخان اميد عمر499082

ديمن جاسم علي137665
19بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبى

ان كاوه جميل549040 ر 20بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىلير

21بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىفاطمه محمد عبدهللا363665

22بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىزينة دلير رشدى363369

23بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىفينك جميل قادر137558

ر ناجح احمد355866 24بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىالفير

25بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىروزان رقيب نوري230533

26بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىده ريا رحمان قادر355967

27بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىجوان احمد قادر137615

ي طاهر363546
28بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىئارين وصقر

ي خضر137504
ر فق  از حسير 29بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىشير

30بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىديالن سالم جالل499078

31بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىبيار روكان عزيز231049

32بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىلنجة نامق رسول137433

33بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىهاوزين جواد محمد230732

34بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىريناس جواد محمد137446

35بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىهالة بهجت حميد137465

و دهام شاكر137495 36بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىهير

37بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىئاريان عبدالخالق نوري137482

38بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىشه وكار ساالر عبدالرحمن363659

39بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىايمان رحمان قادر363470

40بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىريزنة رحمان قادر363708

كز سالم عبدهللا137501 41بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىنير

42بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىشوة صديق مولود363599



ديالن محمود علي137555
43بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبى

44بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىفراز محمدزياد حسن363345

45بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىشاناز نجم الدين كريم231174

46بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىديالن احمد ابراهيم230588

47بكالوريوس2نوروز 32208اربيلأنبىزهرة كمال عمر355898

يفان عبدالخالق عمر363329 48دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىبير

49دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىكزنك محمد قادر548965

شيماء نجاة علي363615
50دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبى

يف230512 51دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىشه ونم حسن شر

52دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىشكوفه كريم عثمان137611

53دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىهةالله شاكر محمد230648

54دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىتارا محمد عبدهللا355801

ر فق  خضر230555 55دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىكاريز حسير

56دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىريان حسيب حسن548966

57دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىريناس اسماعيل ابراهيم363575

58دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىخانم شكرى بابير230489

ر137525 59دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىايالف جعفر حسير

60دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىريزين جاسم احمد137452

61دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىشوخان شكر احمد355811

62دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىزهراء عبدهللا مصطقر137472

63دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىروزان صديق مولود363641

ي ابراهيم137551 شيماء نب 
64دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبى

65دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىمحسومة جاسم احمد230473

66دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىله رزان سليم قادر137521

67دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىنيان مولود قادر230838

68دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىزينه مغديد قادر137454

69دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىالفان بشتيوان عثمان355689

70دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىبه يوه ند عبدهللا مصطقر137462

71دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىسوزان يوسف كريم137554

72دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىريزان مشير فرحان137565

73دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىاال رفيق عبدالكريم230578

74إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىزيكار كمال كريم137622

75إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىخه ندة رسول محمد230465

ى فاخر رحمان137593 76إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىبشر

ر137640 77إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىميديا رزكار حسير

78إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىساراخاتون سعدي قادر230779

79إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىشادي نجم الدين كريم231201

80إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىبريشان مشير فرحان137607

و عزيز محمد107487 81إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىهير

82إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىايمان عزيز محمد137632

83إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىبنار محمد صالح137523

84إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىماريه عباس عثمان355974

85إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىفاطمه عبدهللا مصطقر137635

86إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىشوه محمود حمد137422

87إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىسازكار كمال كريم231055

88إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىسؤزان صديق قادر230748



ر جميل قادر137552 89إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىهيلير

90إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىريزوان شهاب احمد231030

91إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىفاطمه سعدي قادر230800

92إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىشيالن شهاب احمد230852

93إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىمروه محمود حمد137427

94إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىبه يام رسول محمد230584

95إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىنازدار عبدهللا مصطقر137701

ر نهرو رحمان137706 96إعدادية2نوروز 32208اربيلأنبىهيلير

ر عزيز137539 97دبلوم2نوروز 32208اربيلأنبىالهام ياسير

1بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرشباز محمد محمود135854

2بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرجودت عبدالقادر محمد135985

3بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرازاد سعيد بابير548702

4بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكربختيار رشيد مجيد135879

5بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرريدار رؤوف احمد256963

6بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكركوران قادر هيبر375264

7بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرفرهاد واحد تق  الدين488036

ر135956 8بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرادريس سعيد حسير

9بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرشكار صابر برايم375227

ر155983 10بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرمظفر سعيد حسير

11بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرريباز حسن محمد375330

12بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرهيمن عزيز عوال375190

13بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرشوان عبدالرزاق مصطقر375210

ر135892 14بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرسه رباز حمد حمدامير

15بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرسامي عثمان علي156424

16بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرزياد رزاق قادر375159

ر مجيد نجيم488050 17بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرني 

18بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكراحمد ابراهيم حويز135906

19بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرخليل ابراهيم عبدالرحمن488053

20بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرمحمود مصطقر بهرام135995

21بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكردلشاد رسول حمد256899

22بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكربارزان محمد قادر488059

23بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرسعد اسعد عبدهللا155917

24بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرهونر قهار فارق135931

25بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرسنكر قهار فارق135930

26بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرئاسو حامد احمد257131

27بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرمحسن حمد خضر257061

28بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكراحمد غازي احمد488039

29بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرنهرو كيقر احمد257119

ر عمر548695 30بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرعبدالمطلب ياسير

31دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرقهار قادر ابراهيم135939

32دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكروهاب بكر احمد135954

33دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرمحمد عبدالقادر رحيم375243

34دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرمحمود عبدهللا فتح هللا134765

ر375149 35دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرخدر عبدهللا كاك امير

36دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرطارق بكر رسول241255

37دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكريوسف اسعد عبدهللا162461



38دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرجومان خوشه وى قادر135990

ر162452 39دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكركيالن سعيد حسير

وان محمد خضر256928 40دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرشير

ر258500 41دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرعمر فاضل محمدامير

ر135888 42دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرساالر حمد حمدامير

43دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكركارزان محمد سعيد135865

44دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرميكائيل عزيز احمد487991

45دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرساالر شوان عزيز375276

46دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرعمر علي ابراهيم375253

47دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرهلدير محمد رسول135960

48دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكربشدار صالح طاهر548696

49دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرهيمن ازاد صديق135970

50دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرهيمن حمه خورشيد عبيد257040

51دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرديار عبدالرحمن احمد375154

ر مولود مصطقر156007 52إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرتحسير

53إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرامير سلمان عبابكر375195

54إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرسمير سلمان عبابكر375184

55إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرشوان حويز حسن156036

ر حسن375333 56إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرشوان حمدامير

57إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكربختيار عزيز حويز256913

1بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرهاكار غريب خضر136020

2بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكراسماعيل طه حمد375222

ر374947 3بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكررةنجدةر حسن حمدامير

4بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرزريان فرهاد عزيز548766

5بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرعبدهللا عمر عبدهللا136025

6بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكركيالن صالح حسن135876

7بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرسوران طه علي256956

8بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرعلي محمد علي257136

ر375313 9بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكراحمد رشيد حسير

10بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرابراهيم بكر عزيز487975

11بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكربازو غازي قادر548692

12بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرمحمد احمد محمد548693

13بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكربهزاد عزيز عبدي375155

14بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرعلي دلشاد خضر375268

15بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرتوانا محمود علي548694

16بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرمحمد رسول حمد258491

17بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرشوان حسن عوال375319

18بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرراميار نوزاد مجيد498630

19بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرزردشت غريب خضر135855

20بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرمحمد رشيد خورشيد488005

21دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرهاوكار محمد اسماعيل375290

22دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرعبدهللا شوان غالم257009

23دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرمحمد ظاهر حسن375274

24دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرهيوا صمد سعيد135901

25دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرروكان كريم ابراهيم135974

26دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرديدار بكر عمر135899



27دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرهه زار بكر عمر155603

28دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكراحمد قاسم عبدالقهار487792

29دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكركاروان عمر فق  احمد488056

30دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرسةهةند محمود رسول487994

31دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرهةريز محمود رسول488002

32دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرعبدالسميع نجم الدين عثمان258478

33دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرعمر خليل فتاح258405

34دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرراسب  هاشم احمد375302

35دبلوم2سيداوة 42209اربيلذكرعبدالحميد محمد صادق135883

36إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرسامان صباح صالح258473

37إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرعمر عبدالستار عبدالجبار154802

38إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرمحمد سمير سلمان375335

39إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرمريوان عبدالرزاق مصطقر548718

40إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكربشتيوان حسن عوال258527

41إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرريبوار عزيز حويز155376

بال258379 42إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرابراهيم بهرام بير

43إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكركوفند عبدالرزاق محمد258395

44إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرسايا شكوت علي375177

45إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرامير خوشةوي قادر154727

46إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرمحمد شدار صالح154754

47إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرمحمد كامران حمه خورشيد487776

48إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكراحمد ئوميد حاميد375199

ر487775 49إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكراحمد عمر محمدامير

50إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرمحمد شوان جميل488047

51إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكراسعد محمد صادق487778

52إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكركوجةر محمدفاتح حسن548705

53إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرشوان كاوه عباس487791

54إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكراري صابر مولود374923

وان عمر135914 55إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرمحمد سير

56إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرسنكر اسكندر صالح155264

ر375231 57إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرهةلو طه حسير

58إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرمروان يوسف علي258333

59إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرتوانا جرجيس اكرم136013

60إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكريونس ابوبكر عبدالرحمن156102

61إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرمحمود لقمان موس154768

62بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلذكرسلمان طاهر محمود257075

ر جميل عبدالقادر375215 63إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرتحسير

زاد سعيد بابير135976 64إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرشير

65إعدادية2سيداوة 42209اربيلذكرعبدالقهار عزيز احمد487790

1بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىلةنجة فريدون عزالدين488023

2بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىكولسان محمود رفيق549181

ئاواز علي خضر135852
3بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبى

4بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىنيان احمد كريم162456

ر رفعت135887 5بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبخشان محمدامير

6بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىكالويز محمد قادر488004

7بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىتريسكة خشو محمد487973



ر375229 و طه حسير 8بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىهير

يفان حسن عوال256959 9بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبير

10بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىنازدار عمر خليل135860

11بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىكةردون عبدالواحد ابراهيم548710

12بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىسارا حاتم محمد135905

13بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىهةتاو عثمان محمود257141

14دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىرازان رحمان رجب258518

ر حيدر محمد135982 15دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىغمكير

16دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىامل هادى محمد548698

ر135987 17دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىشوين محمد امير

18دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىسوسن شكور نعمت488019

19دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىليل غفور احمد135867

20دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىنشين مجيد بابير136000

21دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىجهان محمد سعيد135886

22دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىساكار زاهر محمود155291

م طاهر سليم374961 23دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىمير

24دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىاسمهان سلمان عبابكر375191

ين خالد احمد375326 25دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىشير

26دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىتابان كيقر رسول135998

شيماء ابراهيم علي375201
27دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبى

ي الدين488027
زاد تق  28دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىريزان شير

29دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىسهام نوري حمد375217

30دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىفينك ازاد صديق135926

سهام ياور محمدزكي257145
31دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبى

32دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىاالن خالد محمود135933

33دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىديالن طلعت صديق256941

وزيرة اكي  علي156023
34إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبى

35إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىاواز رحمان مولود488017

ر375323 36إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىخوناو اسعد حسير

37إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىسوزان تارير رؤوف487793

38إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىشكريه رحمن سمايل135902

1بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىسيالن طلعت صديق256935

2بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىهتاو خالد رجب257054

3بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىسليمة شاكر احمد135923

4بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىروزان صالح حسن375308

زاد عثمان375255 5بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبه يام شير

6بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىدارستان حسن عوال256950

7بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىباوان طلعت رضا136008

8بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىشيماء دلشاد محمد375269

9بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىشنو عبدهللا هيبر135919

10بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىخالت بارزان مجيد375295

11بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىايمان رزكار اسماعيل375173

ي حمةسعيد375297
 
12بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبنان باف

13بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىهانا خالد رجب374933

14بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبةناز دلشاد خضر375225

15بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىمهناس صباح محمد375272



16بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىفريشتة فرهاد مشير256947

17بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبه يام دارا خضر375205

ر375291 18بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىهدى طه حسير

19بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىفردوس خليل اسماعيل375238

20بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىريزين غفور كاكة135963

21بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىرازاوة كاكةمةم عمر375179

زاد عثمان375258 22بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىزين شير

23بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىروخوش اديب اسماعيل257018

24بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىالنة مظفر حمد375161

25بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبةريز طلعت رضا136006

26بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبيالن اسكندر صالح135897

27بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىايمان شدار حميد488014

28بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىكولباغ شاكر احمد373343

29بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىساره مظفر انور375342

30بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىره وا غفور كاكة135966

31بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىسنور جمال جالل136010

ر خليل سعيد375325 32بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىهيلير

33بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىشونم محمد صديق135904

34بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىفينا لقمان موس135863

35بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىايمان حاجياحمد محمود257083

36بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىاية شدار غريب548712

37بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىدرسن شوان غالم257001

ر عبدالرزاق مصطقر548703 38بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىافير

39بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىاالء شدار حميد488011

40بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىشارا محمود رسول487999

41بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىسيما مشعان مجيد548699

42بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبنار صابر مولود162448

43بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىكواللة محمد قادر548706

44بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبنار عزيز حويز135951

45بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىاهةنك شاخةوان رحمان375278

46بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىريكا خالد رجب375280

47بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىساكار ابوبكر عبدالرحمن135978

48بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىالنة احمد حويز375233

49بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبيخال اسكندر صالح135896

50بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىهاوزين صابر حبيب375312

51بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىئاوات موفق سوارة258296

52بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىدلخواز جمال جاسم375300

53بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىزينة هاوار سليمان137335

54بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىسارا كريم احمد261146

55بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىبناز محمد عثمان375314

56بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىجنار سوارة كريم374940

57بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىسارا مغديد مولود256904

ر488033 58بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىكويستان حسن حمدامير

59بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىروزكار عزيز احمد487988

60بكالوريوس2سيداوة 42209اربيلأنبىاال مظفر حمد375166

61دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىسةيوان طلعت صديق256931



62دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىهاوناز محمد عثمان375315

63دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىبنار احمد ابراهيم375260

ي155664
64دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىزاهدة نامق تق 

65دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىخديجة حيدر قادر375292

66دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىفيان خالد صالح135945

67دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىفاالن خوشةوى قادر257151

كوردستان علي خليل487784
68دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبى

ر257092 69دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىرازاو محمد حسير

70دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىديالن عبدالقادر عمر135928

71دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىنادية مصطقر ابراهيم135873

72دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىزيليا خالد عثمان257070

73دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىايمان انور شيخ سعيد488031

74دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىاشاء خالد اسماعيل135922

75دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىاالء موفق سوارة257033

76دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىئه زين يوسف حمد257022

77دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىسارا خالد رجب375281

78دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىازين كيالن اسماعيل548709

بناز عبدالقادر علي558909
79دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبى

80دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىروشنا صالح حسن135869

81دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىشه وبو عمر محمد135942

82دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىجنار بكر عمر135857

فانة علي خليل487785
83دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبى

84دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىزةريا مقداد محمد488009

85دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىبناز شوان غالم256967

86دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىنيكا نورالدين صالح375170

87دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىندى محمد عبدالقادر488006

ارةزو خدر علي375152
88دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبى

89دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىسانا صالح الدين قادر374924

90دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىجيمن خالد صالح375288

91دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىشيماء طاهر نجيم135968

92دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىرويدا هاشم احمد375305

93دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىريناس صباح محمد375286

زكية خدر علي375220
94دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبى

95دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىثريا عبدالخالق كريم135911

ي فان ظاهر احمد375158 96دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىبير

سانا سعدي علي257110
97دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبى

98دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىشنو جواد اسماعيل258469

ر548723 99دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىاشاء جعفر حمدامي 

ر375236 100دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىسكاال طه حسير

101دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىبهار بكر عمر135859

102دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىسانا شدار حميد375216

ر548721 103دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىاالء جعفر حمدامي 

104إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىالفة احمد محمد375207

ر155393 105إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىايمان احمد حسير

106إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىروزا رزكار عمر374930

107إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىكريك خليل اسماعيل374937



108إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىبةهار كاكة مةم عمر375178

109إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىشنة اسماعيل عوال156389

ريان عبدالقادر علي558925
110إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبى

111إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىسميه ادريس سعيد155900

112إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىاالء خوشةوي قادر154740

113إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىايمان شوان جميل488042

114إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىزينب شوان جميل487799

115إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىاسوده هاشم عزيز487786

116إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىاالء دلير باباشيخ258363

بال258371 117إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىكةنار بهرام بير

118إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىافان كيالن اسماعيل548707

119إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىزهراء ناصح طة548725

120إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىبورزان امير سلمان375194

121إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىاسماء دلير باباشيخ258352

122إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىتارا خالد رجب258280

123إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىملك فرهاد جميل487787

124إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىئاراز جمال جاسم375270

125إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىسازكار رسول حمد258422

ر محمد عبدالواحد135915 126إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىشه هير

127إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىجميلة جمال جاسم375267

128إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىبيام طلعت رضا156127

129إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىريان عبدالقادر عمر135937

ر حسن محمد375332 130إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىكه شبير

131إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىنور امير سلمان375196

ر257013 ر فتاح حمةامير 132دبلوم2سيداوة 42209اربيلأنبىنةرمير

133إعدادية2سيداوة 42209اربيلأنبىكلسوم محمد مصطقر155875

اوة 32211اربيلذكرشمس الدين عزيز عبدهللا134032 1بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرمحمود علي خضر363759 2بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرسوران ازاد محمد134759 3بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرزانا ابوبكر عزيز363822 4بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرمحمد عبدالواحيد قادر549112 5بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرفرهاد حمد طه379892 6بكالوريوس2تير

زاد سعيد133985 اوة 32211اربيلذكربيستون شير 7بكالوريوس2تير

ش قاسم عبدالقادر363617 اوة 32211اربيلذكرهير 8دبلوم2تير

اوة 32211اربيلذكرعصمت احمد حمد550204 9دبلوم2تير

اوة 32211اربيلذكرمحمد سليم محمد549086 10دبلوم2تير

ر230890 اوة 32211اربيلذكرايوب جعفر حسير 11دبلوم2تير

اوة 32211اربيلذكرالوند طلعت معروف487798 12دبلوم2تير

اوة 32211اربيلذكرامير عبدالسالم توفيق549091 13دبلوم2تير

ر ابراهيم363577 اوة 32211اربيلذكرده ريا ياسير 14إعدادية2تير

اوة 32211اربيلذكرخشو صابر احمد550201 15إعدادية2تير

اوة 32211اربيلذكربارزان مصطقر رسول549075 1ماجستير2تير

اوة 32211اربيلذكرهةلكةوت حيدر اسماعيل549061 2بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكراحمد فرهاد رشيد549072 3بكالوريوس2تير

ر حمد363707 اوة 32211اربيلذكرمحمد حمدامير 4بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرعبدالقادر شيخ محمد حمد550239 5بكالوريوس2تير



اوة 32211اربيلذكراكام عبدهللا ابوزيد550199 6بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرارام خالد عباس549271 7بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكراحمد طاهر محمود549120 8بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرهدايت بشتيوان عبدهللا134266 9بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرهانا طاهر محمود549089 10بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرتوانا نجم الدين حبيب134092 11بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرهاوسه ر فرهاد عبدهللا549095 12بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرهانا نجم الدين حبيب363757 13بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلذكرريباز جمال محمد363685 14بكالوريوس2تير

ر549123  حسير
ر كيالنر اوة 32211اربيلذكرحسير 15دبلوم2تير

اوة 32211اربيلذكركاروان مولود محمد550212 16دبلوم2تير

اوة 32211اربيلذكرهةزار محمد احمد550250 17دبلوم2تير

اوة 32211اربيلذكربالل عبدالقادر حسن363730 18دبلوم2تير

ر230886 اوة 32211اربيلذكردرباز غازي حمدامير 19دبلوم2تير

اوة 32211اربيلذكرمحمد شوان رسول549107 20دبلوم2تير

اوة 32211اربيلذكرارام ايوب محمد550220 21دبلوم2تير

اوة 32211اربيلذكركيالن غازي محمد134252 22إعدادية2تير

اوة 32211اربيلذكرمحمد رمزى كمال230925 23إعدادية2تير

اوة 32211اربيلذكرشور ابراهيم كول549229 24إعدادية2تير

اوة 32211اربيلذكرايمن كامران عبيد487772 25إعدادية2تير

اوة 32211اربيلذكرمحمود فرهاد رشيد549255 26إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىبه ناز فاروق قادر134071 1دبلوم عالي2تير

اوة 32211اربيلأنبىبه فرين احمد عبدهللا230880 2بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىروزة يعقوب سوال230914 3بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىهدية مصطقر محمود550232 4بكالوريوس2تير

ر230910 اوة 32211اربيلأنبىالوين رمزى حسير 5بكالوريوس2تير

ر عبدالخالق550207 اوة 32211اربيلأنبىبيبون ياسير 6بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىديمه ن رمضان عبدهللا558868 7بكالوريوس2تير

ي549277 بيالن مقداد كانب 
اوة 32211اربيلأنبى 8بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىكوهر قادر سعدي363766 9بكالوريوس2تير

ى حسام طاهر134352 اوة 32211اربيلأنبىبشر 10دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىهةتاو محمد خضر550266 11دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىبةريز محمد ابراهيم549064 12دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىديمن جمال محمد230884 13دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىخرمان سعيد اسماعيل133997 14دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىبرشنك محمد احمد363603 15دبلوم2تير

ي طه487788
اوة 32211اربيلأنبىشوة عبدالغبر 16دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىزاكاو سعدهللا علي550242 17دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىسةروين محمود احمد230871 18دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىبروين حكيم طاهر549130 19دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىجوان خليل فقيشيد549082 20إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىئاوات رمضان عبدهللا558869 21إعدادية2تير

يف سليمان487827 اوة 32211اربيلأنبىكنير محمدشر 22إعدادية2تير

ر فارس احمد549097 اوة 32211اربيلأنبىكة فير 1بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىئةزين رفعت محمود550237 2بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىريزان لقمان مامة550210 3بكالوريوس2تير



ر230903 اوة 32211اربيلأنبىزينب رمزى حسير 4بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىبان مؤيد يوسف230938 5بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىكاريز كامران جميل549156 6بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىنيان عبدالواحد مجيد549283 7بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىزينه فرهاد احمد363773 8بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىجيهان اسعد لطيف363626 9بكالوريوس2تير

ر549063 اوة 32211اربيلأنبىسهند اسماعيل حسير 10بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىاالء مظفر عمر550208 11بكالوريوس2تير

زاد سعيد134009 اوة 32211اربيلأنبىخانزاد شير 12بكالوريوس2تير

خالصة علي احمد363795
اوة 32211اربيلأنبى 13بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىاالء فرهاد احمد363779 14بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىمائدة وريا عبدهللا487830 15بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىايفان فرهاد حمد134100 16بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىسمية ابراهيم عبدالرحمن134131 17بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىتريفه كاكل احمد230948 18بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىمريم عبدالجبار عبدهللا363692 19بكالوريوس2تير

ان جميل549068 اوة 32211اربيلأنبىكانيك كامير 20بكالوريوس2تير

زاد سعيد134004 اوة 32211اربيلأنبىشهرزاد شير 21بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىزاله رفعت محمود550235 22بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىكوثر وريا عبدهللا487839 23بكالوريوس2تير

اوة 32211اربيلأنبىايمان مؤيد ابراهيم363701 24دبلوم2تير

ر134772 اوة 32211اربيلأنبىزيان صباح ياسير 25دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىبه خشان معروف سلمان363593 26دبلوم2تير

ر230897 اوة 32211اربيلأنبىايفان رمزى حسير 27دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىريزة اسماعيل خضر230872 28دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىزهراء زياد حميد363739 29دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىبه هره وريا عبدهللا487845 30دبلوم2تير

زاد سعيد134029 و شير اوة 32211اربيلأنبىهير 31دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىله رزان ابراهيم مردان230879 32دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىعائشة عدنان نورالدين257345 33دبلوم2تير

ر ابراهيم363674 اوة 32211اربيلأنبىداليا ياسير 34دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىشكرية خان اسماعيل محمد363717 35دبلوم2تير

اوة 32211اربيلأنبىسارا ابراهيم عبدالرحمن134112 36إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىسارا نامق يونس134274 37إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىشيماء محمد قادر550197 38إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىايناس مظفر عمر549101 39إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىميديا مصطقر رسول549077 40إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىناسكة نامق يونس134345 41إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىوفاء وريا عبدهللا487834 42إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىامينة نامق يونس230867 43إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىفرميسك ابراهيم مصطقر51261 44إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىديمن قادر اسماعيل550247 45إعدادية2تير

اوة 32211اربيلأنبىبهيه سالم احمد363726 46دبلوم2تير

1ماجستير2بحركة 22213اربيلذكريونس صالح مصطقر142429

2بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراحمد قاسم علي142336

3بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمد قاسم علي142334



4بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرزكري قاسم علي142330

5بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسمكو كريم اسماعيل359280

ي علي143670
6بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمد حمه رشيد فق 

7بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرريبةر انور خانةمير242494

8بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسنكر مطلب عبدالصمد242977

9بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعبدالخالق عثمان قرو143498

10بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرريبوار نوري طه242480

ر143555 11بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرازاد سعيد حسير

12بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهيمن علي جعفر242831

13بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكركاروان اكرم مصطقر359958

ر سليم بوزو141919 14بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسفير

يف سمايل142266 15بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعارف محمدشر

16بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرنظىمي سعدي علي242521

17بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرحميد عبدالقادر ولي359644

18بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكركاروان عمر وسو242793

19بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرريباز عبدالسالم محمد359674

20بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرادريس عثمان محمد142393

21بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربه زدار حامد محمد243127

22بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكردياكو عبدالرحمن محمود142533

23بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمد رسول صادق359061

ي يوسف حمد242443
24بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكردشب 

داود242963  بير
25بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعبدالرحمن مصطقر

26بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربرزان سليمان عبدهللا358486

27بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرريبوار عمر عزيز242689

28بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهيوا محمد حمةرشيد358491

29بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشدار بايزيد محمد358889

ي143512
30بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرنجاة حمرشيد فق 

31بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسه رباز يحبر علي359377

32بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشباز سليم بوزو143511

ر صالح احمد142359 33بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسفير

ي242834
ر
34بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرموفق رسول صوف

ر358578 ي حسير
 
35بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرفايق باف

36بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربالل خالد عزيز143657

ر قادر142367 37بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهندرين ياسير

38بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرقارمان عمر عبدهللا142403

39بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرارام عبدالقادر ولي487559

40بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهيوا جمال هيبر242708

زا143417 41بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمدصالح حارس مير

ر142396 42بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرفرزند محمد محمدامير

43بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرخالص عباس حمد242865

44بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرلقمان كريم بوزو141979

45بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسلمان ايوب يوسف242665

46بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسوران محمد كاويس141955

47بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراسام رحيم علي242873

48بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشدار عمر احمد487546

ر242398 49بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهيمن جعفر حسير



50بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرفرست عبدالرحمن كريم487586

51بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكروليد ايوب يوسف242673

52بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربارزان عبدالرزاق علي143672

ر عبدال141934 53بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشدار حمدامير

وان سعيد عبدهللا242855 54بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشير

55بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهلمت برهان نجم359685

56بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهوكر محمد طه358992

57بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرنياز طيب ابراهيم487513

58بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمهران جبار علي142352

59بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرنياز معروف حارس143708

60بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرجمال محمد مولود143719

61بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهاوكار عبدهللا محمد359262

ر ازاد قادر358574 62بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرني 

ر551074 63بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرغازي ويىسي حسير

64بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرجمال عوال بايز242385

65بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهه ورو نهرو عبدالرحمن359465

66بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكررزكار عمر عزيز143573

67دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرارده وان عبدالرحمن محمود142376

68دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرلقمان مجيد عبدهللا359397

69دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمحمد قاسم مرادخان143628

70دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعبدالرزاق مجيد ميكائيل142432

71دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرارام كريم احمد141960

72دبلوم2بحركة 22213اربيلذكروزير عمر مولود142529

73دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرزيرك عبدهللا علي242771

ي141963 74دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراسعد علي نب 

75دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرجبار انور حسن142031

76دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشوان سعدو اودل142255

77دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمريوان شاكر رشيد142435

ي محمد مصطقر142328
78دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعونر

79دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرروزكار كاكل سعيد242734

80دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرنجاة اسماعيل خضر142453

81دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركارزان حكيم كريم360061

82دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراحمد صالح رشاد242448

83دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرهونر محسن طاهر242338

84دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرحميد محمد كريم242313

85دبلوم2بحركة 22213اربيلذكروشيار سعدي اسماعيل358614

86دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرنضالدين عثمان قادر358709

87دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرهيمدات جمال هيبر242699

ش محمد حمةرشيد143627 88دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرهير

89دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرهيمن قادر علي242572

90دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشاخوان عمر عبدهللا142405

91دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرروزكار مولود عبدهللا242825

92دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرريباز احمد علي141951

93دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرريكان سعدي اغوك143647

94دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركاروان اسعد سليم142407

95دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراسماعيل ابراهيم عمر242659



96دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرئوميد جمال هيبر242679

97دبلوم2بحركة 22213اربيلذكردةشب  عزالدين قطب الدين358610

98دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرريبوار كريم اسماعيل142177

99دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرهاوار صديق سليم142259

100دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرايوب محمديوسف حسن242686

101دبلوم2بحركة 22213اربيلذكربشدار عبدالرحمن طه359384

ر487532 ر ياسير 102دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشوان امير

103دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركاروان احمد قادر242654

104دبلوم2بحركة 22213اربيلذكررزكار عباس حمد242381

105دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرريدار كريم اسماعيل142271

106دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرفائيق معروف حارس142424

107دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرديار اسماعيل سليمان143412

108دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرريكان بكر حيدر141937

ر359133 109دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرصالح جعفر حسير

110دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرارشد عباس حمد242843

111دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسنار صمد علي359668

112دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسعيد جواد سعيد141757

113دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسمير رشيد مصطقر358915

114دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمظفر محمد عبدهللا358746

115دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرماهر عزيز محمد242751

116دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرفرمان احمد قادر242710

117دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراردالن كاويس حسن487551

118دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركارزان سعاد عثمان143712

119إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرنجمالدين عمر عزيز142446

120إعدادية2بحركة 22213اربيلذكروشيار جمال هيبر242696

121إعدادية2بحركة 22213اربيلذكربختيار عمر عزيز242726

122إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرفاضل سعدي محمد358496

123إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرنامق عمر سمايل358753

1ماجستير2بحركة 22213اربيلذكراحمد سمايل علي142248

2ماجستير2بحركة 22213اربيلذكرشكوت اسعد عبدالصمد358875

3ماجستير2بحركة 22213اربيلذكراسماعيل كريم عبدالصمد242270

ر142182 4ماجستير2بحركة 22213اربيلذكرحكيم سعيد حسير

ر359460 ر ياسير 5دبلوم عالي2بحركة 22213اربيلذكربهروز تحسير

6بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهه لمت وعدهللا عمر143728

7بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعواد احمد احمد359568

8بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمريوان سعاد اودل359075

9بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمود عبدالباسط سليم359638

زا244104 10بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعتم احمد مير

11بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربدرخان كريم بوزو141973

12بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرنشت مغديد محمد359987

13بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهاوكار نوشير رجب359562

14بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمد روستم علي141982

يف243156 15بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهةريم جبار محمدشر

16بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرلطيف داود عبدهللا143408

17بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكردرباز جعفر يونس142356

18بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسعد جوهر شيخو359968



ي242304 19بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرميوان عبدالجبار حاج 

20بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكررنجدر عيىس موس487534

21بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمد عبدالرحمن وحيد487572

داود358622 22بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرريبوار احمد بير

ي سليمان141996 23بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمد حاج 

ر كريم عبدالصمد242283 24بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرحسير

25بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراكرم سعدي مغديد551153

26بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراراس قادر خضر143635

27بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرنيجير سعيد علي242476

28بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهيمن مامند مولود242839

ر487528 ر عثمان حسير 29بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسفير

30بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكررزكار سمايل علي142289

31بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرئارام اكرم مصطقر358431

32بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربشتوان ازاد انور360020

ر358629 33بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرامير جيتو محمدامير

34بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشهنك انور خانمير242487

35بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرولي عزيز ابراهيم358699

36بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرريباز كلح جميل242916

37بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرصبور احمد علي359394

38بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرزيتو خدر عبدهللا242618

ر142314 39بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربالل محمد حمدامير

40بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرموهند محمد احمدخان359816

41بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرصفوان حسن سليمان358844

42بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمالك عني  بكر551108

43بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرئه نداز محسن عزيز142317

44بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكركاوه امير حسن358683

45بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراكرم كريم عزيز242373

46بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسازكار ايوب فقو359491

زاد جالل ميكائيل551209 47بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشير

48بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسيهاد شوان انور242517

49بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسمير احمد صالح142442

50بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراسماعيل عبدهللا رمضان359234

51بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربيستون شاكر صابر143716

52بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرديدوان صالح صابر362119

53بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهيمن عبدالواحد وهاب242308

54بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكركوفان عبدالرحمن بابير143717

55بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربهجت جبار علي141920

56بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرزةردشت سيامند وسو142486

57بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمد ظاهر كاويس487434

58بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرئارام حكيم علي487509

59بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراحمد فارس قادر359538

60بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهه لمت سيامند خزاي142013

61بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراركان ابراهيم حبيب359694

62بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراياد عيىس خاسو242471

يف143726 ر طه شر 63بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرتحسير

64بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكركارزان جبار طاهر359721



ر359144 65بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراركان جميل حسير

ر شمس الدين عبدهللا551185 66بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسفير

67بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسليمان عيىسي عزيز142053

68بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشهنك سيف الدين حمد143697

69بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرحسن ابوبكر حسن141905

ي احمد487515
ر
70بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحي الدين صابر صوف

ش عبدالجبار حمد358660 71بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهير

72بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراران صالحالدين صديق143582

73بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكردلشاد جالل ميكائيل551208

ر143626 74بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشاخةوان محمدسعيد محمدامير

75بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهادى مهدي محمد359994

ي محمد359182 76بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربحرى كانب 

77بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمروان بايز سليمان143602

ر142270 ر عبدالجبار ياسير 78بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسفير

79بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشوبو اكرم مصطقر359345

80بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمصطقر كريم عبدالصمد242356

81بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهوكر عبدالمناف حسن142021

82بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرقابيل قادر سعدي359366

83بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعزام سعيد علي242905

84بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكركيقر صابر عمر141942

85بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرابراهيم ماهر خاناودل143565

ر سليمان احمد550921 86بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسفير

ر شيخوك487552 87بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعاصم حسير

88بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربيوار عبدهللا فتاح550918

89بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسه رهه نك نامق عمر359689

90بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرحسن علي حيدر142471

91بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسوران جالل جبار242967

92بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرفتاح عبدهللا فتاح359631

93بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرفاضل سعيد خضر143531

94بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعبدالستار محمد علي141967

95بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشهد عبدالرحمن طه358653

96بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعبدالقادر صابر جميل242927

97بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكررضوان كريم بوزو141977

98بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراسو سادات بابةشيخ358924

99بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربهروز سام نضهللا358670

100بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرزاهر ماهر مندو141901

101بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعبدالغفار عبدهللا صالح359253

102بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراديب صالح محمود242600

103بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرحسن كريم عبدالصمد242351

وان عزيز احمد358470 104بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرنيجير

105بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمد علي حيدر142477

106بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسيهاد نايف فاخر360037

107بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراحمد خدر علي143617

108بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشوان مهدي محمد142129

109بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمد ابراهيم حسن487578

110بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكريوسف ادريس عزيز550972



111بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراحمد كمال بابير242821

112بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعزيز سعدي احمد359020

113بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرجيكر لطيف عبدالرحمن359975

114بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرشاكر محمد طه359295

115بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرغازي عني  بكر359858

116بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمد صالح مصطقر242278

117بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرفرهاد جالل ميكائيل551207

ر358643 ر ياسير 118بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرزيد تحسير

119بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرحسن لقمان جمال143494

120بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرره نجدةر رحمان مجيد359878

121بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراحمد مهدي نعمت141999

122بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكررمضان مطلب عبدالصمد242252

123بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرليث طيب عبدهللا359913

124بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهةردي عزالدين قطب الدين360046

ي علي143537 125بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعبدالقهار نب 

126بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرخليل خضر رسول242328

127بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعمر محمد احمد550958

ر مصطقر242552 128بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكردالوةر شةهير

129بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمصطقر مرشد مصطقر359702

130بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكررابه ر ادريس حسن359765

131بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرحارس سليم زيانير242228

132بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرجعفر علي رمضان242623

يف142465 133بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمد طه شر

134بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرعوزير صابر كريم142530

يف358680 135بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرووالت صالح شر

136بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرانور عبدهللا احمدخان359824

137بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكركامران صباح زيندين242910

138بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمشير هاشم سليمان359452

139بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرزهير قادر علي359870

140بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراناس احمد حسن359928

ر143637 141بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسمير محمد حمدامير

142بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسهل ميكائيل سعيد358836

ر142362 143بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسنار اسعد حسير

ر خورشيد حسن359939 144بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرامير

145بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمحمود اسماعيل عزيز370162

146بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرازور حسن سليمان358817

147بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرغيدان سعيد عبدالكريم142057

148بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكراحسان عبدالقادر فتحاهلل487561

وان لطيف علي358762 149بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرسير

ر142380 ي حمدامير 150بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرداود نب 

ر مصطقر358558 151بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرجعفر شةهير

152بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرزانا يوسف حيدر358596

153بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكربروار سعدو مصطقر143621

ي حسن محمود551180
154بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكركيقر

155بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهيمن همزة محمد358696

156بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرنةبةز جعفر يونس143491



157بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرمهدي صالح درويش550894

ي صالح143664 158بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرزريان حاج 

159بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهيوا خضر مجيد360081

160بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرتوانا شوان عزيز359900

161بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكروالد مغديد محمد359171

ر ابراهيم359797 162بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرصفوان حسير

ر142461 163بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرلقمان جميل حسير

ان حاتم موس487576 164بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرقيي 

165بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرروان عثمان رحمان242295

166بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكررجب عزيز محمد141939

167دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراحمد اسماعيل عزيز370158

168دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرانور ابراهيم علي242392

169دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعبدهللا سعيد عبدالرحمن550910

170دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركاروان علي صالح142469

ر برهان143704 171دبلوم2بحركة 22213اربيلذكررزكار حسير

172دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرجهاد خاسكة محمود359197

ا فرصت صالح242457 ر 173دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرهير

174دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعبدهللا احمد مولود358443

175دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراحمد محمد عبدالرحمن142058

176دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراياس ادريس نعمان242763

يف عثمان550913 ر شر 177دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسفير

178دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرموالن خالد عزيز142002

179دبلوم2بحركة 22213اربيلذكررضوان انور رشيد359596

180دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرحسن برهان رحمان359097

181دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعواد فخري بابكة143669

182دبلوم2بحركة 22213اربيلذكربهرام احمد قادر358736

183دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرهاوار سليم رسول142493

184دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسعيد لطيف مصطقر141924

185دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركاروان كريم عبدهللا143624

186دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرانس رشاد ابراهيم487587

187دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرنهرو خشو خالد143489

188دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرفوزى حسن محمود551204

189دبلوم2بحركة 22213اربيلذكربارزان سيامند وسو142063

190دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمظفر عيىس جرخ359809

191دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراحمد عبدالجبار خضر143684

192دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعبدالمجيد عبدالرحمن جميل142209

ر358675 ي حسير
 
193دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرفريق باف

ر محمد242460 194دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعبدالصمد حسير

ر مهدي محمد360004 195دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرحسير

196دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمحمد اسعد عيىس143681

197دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرجمال مراد فقو359341

198دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرريكان كمال صالح242932

199دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرنيجروان خشو خالد141988

200دبلوم2بحركة 22213اربيلذكردلزار اسعد قرزي359305

201دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركاروان جبار طاهر359891

202دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمحمد ايوب اودل359015



203دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسةركةوت حوزير حميد358454

204دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرريباز فاضل حمد143541

205دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمحمد حسن محمود242296

206دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمردان بايز سليمان358510

كز شهاب عبدهللا142483 207دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرنير

208دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرخوشةوي قيوم فقو359922

209دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركوشت صابر عبدهللا143486

وان فارس غازي242413 210دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشير

211دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعيىس عزيز حميد551193

212دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمحمد ابوبكر حسن141929

ر143518 213دبلوم2بحركة 22213اربيلذكربازيد سليمان حسير

214دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرزانا احمد عثمان242331

215دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشعبان مطلب عبدالصمد358605

216دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشدار مطلب عبدالصمد242816

217دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرهوشيار صابر احمد550915

ر صالح محمود243022 218دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرامير

219دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركيالن شمس الدين يوسف360012

ر358649 ر ياسير 220دبلوم2بحركة 22213اربيلذكررةوةز تحسير

221دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعماد يحبر حمد551159

222دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشاكر يحبر علي359953

ر359803 ر حسير 223دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعبدهللا لزكير

224دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرهمداد اسماعيل علي551211

225دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراحمد صباح عبدهللا143685

226دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسنار ايوب جرخ143519

227دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمردان كريم بوزو141970

ر141936 228دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسالم اسعد حسير

229دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرصديق كريم عبدالصمد242286

230دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركاروان فارس قادر242625

ش لقمان محمد487565 231دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرهير

232دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمحسن عيىس جرخ359790

233دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمحمد كمال اودل242630

234دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمحمد يوسف خزاى143645

235دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمحمد عمر وسو359505

ر142451 236دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركزنك سالم حمدامير

237دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشهه نك يحبر علي358532

238دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمحمد عثمان وسو243172

زاد ابوبكر142400 239دبلوم2بحركة 22213اربيلذكريوسف شير

240دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرارام محمد مولود242390

241دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسنار سليم رسول143551

242دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراسماعيل خوشه وى معروف142039

وان اسعد سليم142412 243دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشير

244دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرجالل حسن نعمان242755

245دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعمران فاخر محمد143471

246دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعبدالستار ولي عبدالوهاب143569

247دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشهنك انور رسول142140

248دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرجبار مصطقر ابوزيد143686



249دبلوم2بحركة 22213اربيلذكريوسف عبدالجبار خضر143446

250دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراحمد سعيد محمد242416

251دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرطارق عزيز محمد143727

ر قادر142134 252دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمحمد ياسير

253دبلوم2بحركة 22213اربيلذكريوسف عبدالسالم عمر359403

254دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرهفال هاشم طه143507

255دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشباز محسن اسماعيل141633

256دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعيىس اسعد عيىس242955

257دبلوم2بحركة 22213اربيلذكراسماعيل ماهر خاناودل143694

258دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرريكان ابراهيم حبيب143500

وان احمد قادر487548 259دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسير

260دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرريباز سعيد رشيد143625

261دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرئاره زو جالل محمد143605

262دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرصدرالدين جوهر يوسف358868

263دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرجيكر كريم عبدالصمد142016

ر قاسم358776 264دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرصفوان ياسير

265دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرشبست مطلب عبدالصمد242987

266دبلوم2بحركة 22213اربيلذكردريا صادق صديق550952

267دبلوم2بحركة 22213اربيلذكركارزان عيىس جرخ359744

ر محو359576 268دبلوم2بحركة 22213اربيلذكريحبر حمدامير

269دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرابراهيم جرجيس عزيز487409

270دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسعد صباح عيىس358545

271دبلوم2بحركة 22213اربيلذكررمضان ابراهيم محمد359152

272دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعبدالرحمن موس كاويس359584

273دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرنورالدين رجب عبدهللا551056

274دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسيف شمس الدين عبدهللا551175

275دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعبدالقهار سعيد احمد141926

ر242347 276دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرسعيد مغديد محمدامير

277دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرعيىس صديق احمد243904

278دبلوم2بحركة 22213اربيلذكرمراد جميل كريم550898

279إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرزيروان جبار كريم141948

ر عباس حيدر142322 280إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرحسير

281إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمحمد عبدالرحمن كاكو242322

ر صالح143689 ر محمدامير 282إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمزكير

283إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمصطقر خورشيد صديق487536

284إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمحمد شوان عزيز360056

285إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرعمر عيىس جرخ244072

286إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرسةنكةر صباح اسماعيل143532

287إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمحمد عزيز ابراهيم141913

288إعدادية2بحركة 22213اربيلذكراسامة عبدالستار جبار378382

289إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرهيمداد ابراهيم حسن243859

290إعدادية2بحركة 22213اربيلذكركاروان خدر علي242944

291إعدادية2بحركة 22213اربيلذكررابة ر عباس عزيز244252

292إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرعلي اسماعيل احمد142250

293إعدادية2بحركة 22213اربيلذكراوميد محمد عبدالرحمن141930

294إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمريوان كاويس حسن142234



295إعدادية2بحركة 22213اربيلذكريوسف كريم محمد143776

296إعدادية2بحركة 22213اربيلذكريوسف شمس الدين يوسف141703

297إعدادية2بحركة 22213اربيلذكركيقر عبدالقادر فتحاهلل487390

298إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرحسن فاخر عبدهللا243616

299إعدادية2بحركة 22213اربيلذكررمزى طاهر مولود358858

300إعدادية2بحركة 22213اربيلذكراحمد عبدهللا بابير141908

ر141871 301إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرعمران سليمان حسير

ر احمد حسن142298 302إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرحسير

يف142239 ي محمدشر
303إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرزيدان عونر

304إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرسيف الدين شمس الدين جهوار143601

305إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرنافع حسن لطيفخان142110

306إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرقيس طيب عبدهللا359907

307إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرنزت عيىس جرخ242885

308إعدادية2بحركة 22213اربيلذكراسماعيل نجاة اسماعيل141850

309إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرولي عبدالقادر ولي359243

310إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمحمد سعيد خضر550893

ر141811 311إعدادية2بحركة 22213اربيلذكركاظم كريم حمدامير

312إعدادية2بحركة 22213اربيلذكربالل عيىس موس487374

313إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرهارين فاخر سعدو142261

314إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرعبدالصمد فتاح انور141673

315إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرياوديل اركان فاضل141869

316إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرزوهاد اسعد عيىس141806

317إعدادية2بحركة 22213اربيلذكراحمد عيىس جرخ242959

ر رحيم141935 318إعدادية2بحركة 22213اربيلذكربشير حمدامير

319إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمسلم طه يوسف141652

320إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمحمد عثمان علي142227

321إعدادية2بحركة 22213اربيلذكراوميد خالد محمدصالح244191

وان عبدهللا محيالدين487569 322إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرشير

323إعدادية2بحركة 22213اربيلذكربوتان واسط اسماعيل244164

ر141902 324إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرشوان كريم حمدامير

325إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرروشت جمال عبدالرحمن244150

326إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرزيد حارس رسول242406

ي رسول142000
ر فق  327إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرسعدهللا حسير

328إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرحسن علي هادي142042

329إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرسداد خاسكة محمود244176

330إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمصعب ايوب يوسف359775

ر141933 331إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرشكوت اسعد حسير

332إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمامند عمر يونس358526

333إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرايمن عبدالخالق عثمان141900

334إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرهوار فتاح ابراهيم244093

335إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمحمد عثمان رحمان487426

336إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرفارس محمد مصطقر141888

337إعدادية2بحركة 22213اربيلذكراسحاق ايوب يوسف242669

ر شيخو142163 338إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرعثمان حسير

339إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرناظم خشو ميكائيل143714

340إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمحمد وزير عمر141880



ر551172 341إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرسمير جيتو محمدامير

342إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرزيالن وسمان احمد142225

343إعدادية2بحركة 22213اربيلذكراحمد عمر محمد243917

344إعدادية2بحركة 22213اربيلذكراحمد محمد مولود244219

ر عزيز359312 345إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمظفر امير

346إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرجالل عبدالقادر علي142009

347إعدادية2بحركة 22213اربيلذكريعقوب احمد محمود141994

348إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمحمد يحبر علي358538

349إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرفةرمان عبد جميل242890

350إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمحمد اوميد عبدالقادر142251

351إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرعبدالرحمن محمد عبدالرحمن141910

352إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرميالن عبدالرحيم كريم خان142434

وان جالل احمد141911 353إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرنيجير

354إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرخالص ادريس عزيز550891

ر احمد سليمان242340 355إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرني 

356إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرمحمد ادريس حمد242567

357إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرشاكر محمد علي143613

358إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرعماد احمد حمد143423

359بكالوريوس2بحركة 22213اربيلذكرهوشةنك ميكائيل سعيد358851

360إعدادية2بحركة 22213اربيلذكركاروان عبدالرحمن عزيز487574

361إعدادية2بحركة 22213اربيلذكريونس محىالدين معروف143640

362إعدادية2بحركة 22213اربيلذكراوميد اومر مولود143655

ر جمعة487564 363إعدادية2بحركة 22213اربيلذكرصالح ياسير

364إعدادية2بحركة 22213اربيلذكربشدار عبدالجبار بابا242643

1بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشهله جالل جبار242951

ر141946 2بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىاال صادق امير

3بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىجنار محمدزياد صابر242485

4بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشكرية كريم مالازاد242300

5بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىامينة هاشم كريم487555

6بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىكوردستان خضر سعيد359004

7بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىريناس نجدت صالح142387

8بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىسامية ابراهيم حسن242806

ر142372 9دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىروبار فائق حسير

ر عبدهللا عزيز550945 10دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشه رمير

11دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىكويستان عبدهللا محمد142536

12دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشهلة نورالدين محمد142414

13دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىهلز محمد احمد359650

14دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشنو عبدالمجيد محمود242438

15دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشونم جبار سمايل143680

ر143620 16دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىتارا عبدهللا حسير

ي242783
ين فؤاد فق  17دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشير

18دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىبيمان احمد محمد359658

19دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىنصيبة عثمان مجيد143820

يفان خالد مجيد487494 20إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىبير

1بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىبيالن سوار مولود487505

2بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىنكرين سعدهللا اسماعيل143641



3بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشيماء محمدسليم حسن359048

4بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىدنيا اسماعيل حمادى550899

ر عزيز ابراهيم143546 5بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىافير

ر كريم142295 6بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىخه نده حمدامير

از خاليد محمدصالح242365 7بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشير

8بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىكنير سعدي مغديد551155

9بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشيماء نجاة اسماعيل142494

10بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىبوخار محمدسليم حسن359033

ر حمو143702 11بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىكوردى امير

12بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىزينب عباس رحمان359710

ر142458 13بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىبهار جميل حسير

ر نعمان احمد487511 14بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىئةفير

15بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىامينة عارف محمد368850

16بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىاسماء عمر عزيز359446

17بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىبرهان حمد ناوخوش358462

18بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشادان صديق رحمان143606

ر143610 ر ظاهر حمدامير 19بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىسولير

20بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىليمو سعاد عثمان360068

21بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىفاطمة عارف محمد368839

22بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىنسار عباس رحمان359717

و خضر محمد359524 23بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىهير

24بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىهيدام اسماعيل سليم487571

ايمان طه علي359104
25بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبى

26بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىعرفية عارف محمد368846

27بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىخه الت برهان جميل242901

28بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشوين فتاح انور142418

ر وسمان احمد143592 29بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىافير

30بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىتريسكة عبدهللا علي358957

31بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىنشتمان عارف معروف142091

32بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىغريبه شيخو مصطقر487582

ر جالل جبار242879 33بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشةهير

34بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىجنار فارس قادر359552

35بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىبرلمان ابراهيم فقو141992

36بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىكوردستان خالد مجيد142490

37بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىديلمان كريم احمد359946

38بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىدلزين سالم قادر142381

ر سعود فيصل359221 39بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىغمكير

40بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىخليقه فرحان احمد487500

ر كريم142293 41بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىخرمان حمدامير

ر359590 42بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىامينه سمايل حمدامير

ر143515 43بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشيالن سليمان حسير

نوسيبه علي محمد358640
44بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبى

ر عبدالرحمن يونس143667 مير 45بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشر

46بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشادان لقمان عبدالحميد143709

 رشيد142007
 
47بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىزوزان صدف

ر143449 48بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىعزيمة دهام حسير



49بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىجيهان نهاد محمد358944

ي242467
50بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىعدوية حمرشيد فق 

51بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىاحالم لطيف عدو143723

52بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىاشنا دلشاد ايالد487479

ر خالد محمدصالح242370 53بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشةهير

ر487518 54بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىكولستان محمد حمدامير

ي141931
 
هيفاء علي عبدالباف

55بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبى

56بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىاخي  محمد خضر550902

ر142370 57بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىاشة سليمان حسير

58بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىفيان سيف الدين حمد142480

59بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىريزنه سعدهللا نعمان143649

60بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىئةزين نجاة اسماعيل143570

ر141921 61بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشلير سليمان حسير

62بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىجوان احمد معروف242923

63بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىامينة جرجيس عزيز487557

64بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىخانزاد احمد صابر142183

65بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىزيان لطيف عبدهللا142037

66بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىاوين جعفر محمد359161

67بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىئاوات فارس سعيد359530

68بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىكزنك عباس عزيز242433

69بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىنيشان حكيم حمان142223

70بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىديلمان انور خانمير142341

71بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىكوالن عمر وسو359472

ى عزيز طه143556 72بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىبشر

73بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىوهبية سمايل عزيز358980

74بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىبةريان رحمان مجيد359883

ي242691
75بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىايمان جمال هيبر

76بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشاجان انور خانمير143528

ازين طه علي359116
77بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبى

ر حمو143503 78بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىدارستان امير

79بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشيماء طيب يوسف242747

80بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىفينك فرهاد انور358780

81بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىميسون فارس قادر359513

82بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىاسماء حامد عبدو242246

83بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىداستان ابراهيم عبدالكريم358686

84بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىزيتونة عمر وسو359480

85بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىفاطمة خورشيد حسن143517

86بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىدنيا عبدهللا احمد142274

87بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىئه زين لقمان جمال143492

ديدار علي حمد143480
88بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبى

89بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىهاوزين برهان قادر143633

90بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىسازان بهرام قادر142365

91بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىديالن عبدالرحمن ككو242320

ين محمد جاسم143692 92بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىشر

93بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىمريم نوري حسن142463

94دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىبيوند اسماعيل قادر143549



95دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىسوزان سليمان عبدهللا487542

96دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىسمية عل محمد359864

97دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشهلة صالحالدين عثمان142306

98دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىئاوارة احمد عزيز359318

99دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىسنور حمدعل سعيد143631

100دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىرمزيه عباس حمد242863

101دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىزبيدة مصطقر عيىس242896

102دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىخديجة يونس عمر359360

103دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىئةزين سالم قادر142377

ر سالم قادر143544 104دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىدلفير

105دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشهله حيدري خالد141923

106دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىبناز محسن اسماعيل142427

107دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىريزنة شوان عمر359123

108دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىدرخشان محمد شالل142236

109دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىالوند وليد خالد358517

ي143483 110دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىزيتون محمدطاهر حاج 

111دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىوالت رسول نارص143696

112دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىازين وسمان احمد143585

113دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىبيالن خالد اسماعيل358584

ر صالح درويش550895 114دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىرنكير

115دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىتريسكة نوري طه243248

116دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىزارا جاسم عزيز359413

117دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىواهدة مخلص عباس242869

118دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىتوريز اسماعيل يوسف143563

119دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىاواز ايوب جرخ143523

120دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىتريفة صالحالدين عثمان142301

ر358741 121دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىتريفه عزيز حسير

122دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىفيان زرار حمد242938

ر حسن اسماعيل143521 123دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىغمكير

124دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىدنيا جليل خضر242787

ر عبدالرحمن142200 125دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىكولستان ياسير

ي  هان حبيب خورشيد359330 126دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشر

127دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشنو اكرم طاهر359751

128دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىايمان صديق كريم143722

129دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىدنيا همزة اسماعيل142192

ر142383 ي حمدامير زةرى نب 
130دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبى

131دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىخيال بشار عبدهللا141932

132دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىليل قاسم صابر551168

133دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشه وين زيدان قادر143487

ى عبدهللا رجب358635 134دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىكي 

135دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىجوان عثمان صادق141981

136دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىدنيا يحبر كنير143434

137دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىخرمان عباس اسماعيل143526

138دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىروبار كريم سليمان143509

139دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىسيوى كنعان شهاب243581

ر فرحان358974 140دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىيشى تحسير



141دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىافراز حوزير حميد143514

ر142447 142دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىبرشنك سالم حمدامير

143دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىسميه دلشاد ايالد487486

144دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىبيخال عيىس جرخ359759

145دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىدلبند سعدهللا اسماعيل142385

146دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىاالء جاسم اسماعيل550916

147دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشيماء جاسم عزيز551171

ر حيدر عمر242409 148دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىئةفير

149دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىخبات رسول نارص142168

150دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىبةفرين سعدي مغديد551128

ر142577 151دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىسهام اسعد حسير

152دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىسوزان رشيد حسن359770

ائيل550897 153دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىزاكاو صباح جي 

ر550987 154دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىهدى محمد ياسير

155دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىايفان لقمان عبدالرحمن142325

ي صالح143662 156دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىميالن حاج 

157دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىهيالن خليل صالح550978

158دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىزينب نضالدين عثمان358714

159دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشمال خالد محمدصالح242360

160دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىسنور عبدهللا حمة360089

161دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىكلثوم جاسم عزيز359420

162دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىريزين جوهر يوسف360029

163دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىوهمية فرست خانه مير141906

164دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىزكية كوران عثمان143618

ي359678 ى ناظم نب 
165دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىبشر

166دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىريان عصمت اسماعيل242972

ر حيدر عمر242529 167دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىنازنير

168دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىفاطمة صالح الدين عثمان142304

ساكار صالح علي242610
169دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبى

170دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىرافيان اسماعيل عرب141944

171دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىخوزكة هاشم طه142044

ة مغديد اسماعيل143505 172دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىسمير

173دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىفاطمة طه قادر358551

ر قاسم عبدهللا141903 174دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىهيلير

175دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىقدرية ادريس حمد142142

176دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىدلخواز ايوب جرخ142277

177دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىايناس رحمان رسول359482

178دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىديدار كريم اسماعيل142171

179دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىزهرة محمد شالل142050

ر143558 180دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىديالن محمد ياسير

ر بكر احمد358772 مير 181دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىشر

182دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىمارية ايوب يوسف242453

183دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىروزان جعفر محمد242701

ر طاهر142004 184دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىروناك ياسير

185دبلوم2بحركة 22213اربيلأنبىفاطمه قاسم عبدهللا141909

186إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىسارا صالح صباح141867



ر سيامند حمد244230 187إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىنازنير

188إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىداستان خليل رحمان242634

189إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىسوريفان كنعان شهاب243446

190إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىدنيا رجب حسن141693

191إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىساهره سنار ايو551215

192إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىفاطمة وزير عمر141896

ر141877 193إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىسه ركول نعمة هللا ياسير

194إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىزينب ستار جبار141834

ر ماهر خان اودل142165 195إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىئةفير

196إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىنادية ادريس حمد142137

197إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىزهراء اوميد عبدالقادر142233

ر141962 198إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىهورين ظاهر حمدامير

199إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىخالدة ايوب جرخ141751

ر عبدالرحمن143678 200إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىمزدة ياسير

201إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىريزان عبدهللا حسن141987

202إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىرقية عل محمود143690

كولناز احمد علي141956
203إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبى

204إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىشهدان جالل حمد142070

ر141710 205إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىسنوبةر اسعد حسير

206إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىفاتمه كريم بوزو141858

207إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىاريان ادريس نعمان243264

208إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىحمديه كريم بوزو141846

ر141892 209إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىكوردستان دهام حسير

210إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىهه الل عبدالقادر فتحاهلل487396

211إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىنورا اسماعيل عرب141927

روخسار علي محمود143594
212إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبى

213إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىايمان حارس رسول242400

ر243282 214إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىشهريبان سليم خان شاهير

215إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىغزال فتحي محمد243059

ر142421 216إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىرحمية دهام حسير

217إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىفينك محسن اسماعيل141629

218إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىزينب جالل احمد141925

219إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىله وه ند وليد خالد359053

220إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىدنيا نارص احمد142345

ر اسماعيل عرب141614 221إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىافير

يف141730 222إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىنهاية روستم شر

ر142440 223إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىتافكة عزيز حسير

ة243230 224إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىامل غازي شير

225إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىهيفاء سيامند حمد242421

226إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىخالت حكيم حمان142207

227إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىبلقيس عباس حمة243875

امل علي صالح142092
228إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبى

229إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىجاوةروان مسعود عبدهللا142151

230إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىكلثوم ايوب جرخ141741

231إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىوردة فرهاد صالح142118

232إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىاشاء محمد عوال244201



233إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىكوثر شمسالدين جهوار143597

يف141916 234إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىمرجان روستم شر

235إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىتيل خان جوهر انور141801

236إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىكوثر كريم محمد142311

237إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىكوليخان جوهر انور141768

238إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىخوزكة برهان جميل141975

بيكةرد جالل حمدعلي242648
239إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبى

ر141644 240إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىسمية اسعد حسير

 رشيد142011
 
241إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىهيالن صدف

242إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىاشنا فاخر حسن243102

243إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىدلخوش سيف الدين حمد142080

244إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىهالة رشيد محمود141864

245إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىاسيا سليم بوزو141681

و برايم اودل359782 246إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىهير

247إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىنيكار اسعد عبدهللا142145

248إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىخه الت جالل خلف143660

249إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىنور دلشاد نشات142279

250إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىباران خليل صالح141842

251إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىداليا ابراهيم محمد244136

و141667 252إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىنادية حسن بير

ر شكوت ازاد142176 253إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىهيلير

يف141715 254إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىزيتون روستم شر

255إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىزيبا كوران عثمان142217

 رشيد142194
 
256إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىهوزان صدف

257إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىالهام سليم رسول142473

258إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىحياة احمد فتاح141603

259إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىخالت رمضان محمد141658

260إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىاالن جابر فتاح243418

261إعدادية2بحركة 22213اربيلأنبىزمان اسعد عيىس141943

262بكالوريوس2بحركة 22213اربيلأنبىبه هرة نضالدين عثمان358723

1ماجستير2قوشتبة 22215اربيلذكركوشت عبدهللا حمد245118

2ماجستير2قوشتبة 22215اربيلذكركاوار محمد سناءالدين245534

ر480615 ر كريم امير 3دبلوم عالي2قوشتبة 22215اربيلذكرياسير

4دبلوم عالي2قوشتبة 22215اربيلذكرطارق اسماعيل عزيز137440

5بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرفهىمي نضالدين سعدون138311

6بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهمزة يوسف مالخزل245997

7بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرعمر جوهر محمدصالح368758

8بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرشور حسن محمد138129

9بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرجابر لطيف صدرالدين244882

10بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد عمر عبدهللا138171

11بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرعمر رفيق فتاح138253

12بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرخالد عبدالقادر صالح245664

13بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكررزكار عبدهللا مولود371412

14بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرزريان اكرم عمر368294

15بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرنوزاد كمال عمر371674

16بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكربيباك سلمان عزيز368476



17بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكردلوفان يحي عثمان138013

18بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرده ريا طلعت طاهر138102

19بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركارزان اسماعيل عزيز138153

20بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرازاد سمايل عاشور138091

21بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهزار حسن محمد371405

22بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرزريان واحد عمر138188

ر138325 ر حمدامير 23بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد ياسير

24بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرشاخهوان يحبر عثمان245799

25بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرريبوار عبدالمجيد ابراهيم245910

26بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرصالح مجيد برايم138281

ر138121 27بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكربيستون شمسالدين حمدامير

من خضر ابراهيم138134 28بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرشر

29بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرصمد صابر احمد244942

30بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكراحمد خضر كارسول138244

31بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكررحمن احمد اسماعيل138237

ر244863 ر حسير 32بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرشدار محمدامير

33بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرسعدون اسماعيل ابراهيم245641

34بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكردارا خضر رمضان138231

ر صابر245157 35بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرشاهو كاكةشير

36بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرارام احمد محمد138246

ر138010 37بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركاروان خالد حسير

38بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرعبدالستار احمد سعدون558872

39بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرشكر ولي عمر138369

داود عبدهللا138196 40بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهاوكار بير

41بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرشباز محمد خورشيد138020

42بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد عبدهللا خضر371461

43بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركاروان كامران صالح138322

وت138095 ر بير 44بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرريبوار حسير

45بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركارزان مصطقر محمد245449

46بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرارام مصطقر محمد245979

47بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرديدوان خضر زردة245142

48بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركارزان رضا حسن371465

ر محي الدين371448 49بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهوكر ياسير

50بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكربشدار نورالدين مولود379378

51بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكربوتان سيامند علي245678

52بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركاروان احمد سليمان245935

53بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركارزان عزالدين اسعد371503

54بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرعثمان صالح حسن138098

55بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد قهار عمر368402

56بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكربارزان يوسف عبدهللا368802

ش ابراهيم عمر368810 57بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهير

58بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرسامان انور رسول138028

ي368574
ر
59بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرمظفر جوهر صوف

60بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكراسكندر جبار حميد138267

61بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكريوسف انور اسماعيل244987

ر371513 62بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكررضوان ادم حمدامير



63بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركاروان عزالدين اسعد245573

ر كاويس اسماعيل138118 64بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرسفير

ر245091 65بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهريم عزيز حمامير

ي245204
ر
66بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرراكار جوهر صوف

67بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرئوميد اكرم جميل371346

68بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهه ريم سليم اسماعيل138071

69بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركاروان احمد قوربانر368425

زاد احمد محمود138027 70دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرشير

71دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرادهم خورشيد عبدالحميد138044

72دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرانور عبدالعزيز اسماعيل138249

73دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرصالح نوري مولود138078

74دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرعثمان مامة مولود371518

75دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرامير حمه نوري سعيد138296

ي حسن138213 76دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرعبدالرزاق كانب 

ر138204 77دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرصمد هاشم حسير

78دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكركيقر صديق نادر550877

ر245307 79دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكركريم سليم حمدامير

80دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد صديق بابا245923

81دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرصالح قادر رسول138030

82دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرريدار رجب خطاب486539

ر138055 83دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرغريب عثمان امير

84دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرهيمن زرار حسن138105

ر عبدهللا138199 85دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرعبدالرحمن حسير

86دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكركوشت ابراهيم محمد245316

87دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرزعيم احمد محمدعلي138234

88دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرهوشنك فتاح جميل245195

89دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرراستكو سليمان خاليد371391

90دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرطاهر رشيد محمد138045

91دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرروا كريم حمد138116

92دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرلقمان رسول محمود138307

93دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرحمة علي خضر245070

ر138294 94دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد رسول حسير

95دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرابوبكر عثمان خضر138239

96دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرانس كريم قادر137536

ر شدار عزيز138201 97دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرسفير

ر حسن138077 98دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكررةنجبةر تحسير

99دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرفاخر قاسم عمر138064

100دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرعبدالباسط طاهر عبدهللا244928

101دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرهوراز جمال محمد245165

وان فرهاد رشيد368300 102دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرشير

103دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرصالح مجيد برايم138085

104دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكردةريا خضر رسول138058

105دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكركيالن عبدالرزاق سليمان368728

106دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرزردشت طه عبدهللا368639

107دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرسمير حمزة عثمان371401

108دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكركاروان شكر ولي246003



109دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرعمر عبدهللا معروف371443

110دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرديار بكر عبيد371630

111دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرفرمان عمر علي245398

112دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرئاكو عثمان كريم368741

113دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرجعفر جوهر خضر244937

114دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد صابر حسن138004

ي138008 115دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكركاروان سعيد حاج 

ر138012 ر حمدامير 116دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمود ياسير

117دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرهاوكار عثمان مامة368593

وان كامران صالح138106 118دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرشير

119دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرسعود جالل بهلول550920

120دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرنه ريمان بهرام محمد138367

121إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرحيدر احمد غفور138070

122إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرفرهاد عبدالصمد صالح368377

123إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرجرجيس عمر حمد245947

124إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكركاوة محمد صابر138232

125إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرئارام كمال عمر371666

126إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرمظهر صالح الدين حسام الدين245949

127إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرهزار جبار عزيز138224

1ماجستير2قوشتبة 22215اربيلذكركاروخ علي احمد371310

2ماجستير2قوشتبة 22215اربيلذكرهريم قاسم سليم550871

3ماجستير2قوشتبة 22215اربيلذكراحمد قاسم سليم550867

4بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكربيشوا فيضاهلل محمد368473

5بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرطيب عبد عثمان550857

6بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرعبدهللا صالح عزيز371298

7بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرحكيم لقمان احمد371554

8بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهيمن فرهاد علي138309

9بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهيمن زرار حيدر371642

10بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرشيدا عثمان مامة371453

ر برهان عبدهللا245465 11بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرني 

12بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد كاوه محمد138067

ر245274 13بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكراسماعيل نافع ياسير

14بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرحمرين زياد رسول245421

15بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرروند سيفالدين صابر371515

ر محمد371456 16بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرساسان حسير

ر رشيد368617 17بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد حسير

18بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكريوسف جبار كريم368755

19بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركارزان عبدهللا حمد368774

20بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرديار صمد محمد138087

21بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرفاخر سليم انور138039

22بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركوران خالد هادى368651

23بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهةنكاو هيوا محمد371540

24بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرعدنان عمر علي245617

25بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرريكوت فارس مولود245550

26بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرروند حيدر احمد368608

27بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرارام عمر جوهر371670



28بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركارزان كاكو عمر371302

رهللا550880 29بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد رحمان فير

ر محمد138046 30بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكربزار حسير

31بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهريم معروف عمر550878

32بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرفرمان يوسف رحمان368799

33بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرشهنك عزيز محمد138355

34بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد بشتيوان مصطقر368503

ر368586 35بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرامانج عمر حسير

36بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرشاالو رسول قادر368731

37بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرريبوار علي حسن244871

و طه سعيد245545 38بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهير

39بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد فيصل عبدهللا368452

40بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهاوار محمد احمد368298

41بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرزريان عبدالحكيم انور486523

42بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرزير حمة احمد368628

43بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكراري سليم انور138043

44بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهاوكار رمضان عبيد368624

45بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرعبدالقادر بشتيوان مصطقر368497

ر سعيد371433 46بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرصبور ياسير

47بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكربلند احمد اسماعيل371668

48بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركوشت زرار حيدر371638

49بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرعبدهللا محمد صابر245519

50بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرزكريا فاتح محمد558871

51بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرقدسي اسماعيل ابراهيم245384

52بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرريبند عثمان اسماعيل138301

53بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركوران حسن صادق550888

54بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكربارزان طه سعيد368403

55بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرهيمداد ريوبار صابر550908

56بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرسامان هاشم هدايت371675

 علي138314
57بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرعلي مصطقر

58بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكركاروان طه سعيد245126

وت246051 59بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرئازاد علي بير

ر صالح عزيز371293 60بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرسفير

61بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرجيا روستم قادر368444

62بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرحجاز نضالدين مولود138053

63دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرشدار رسول احمد368670

64دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرهمداد احمد عزيز368433

65دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرالوند مامند عثمان486531

ة علي244888 66دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرعبدالمطلب شير

67دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد جمال محمد371661

68دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكراحمد شهنك صباح137395

69دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرسيفالدين بيستون اسماعيل138222

70دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد طاهر رشيد138181

ر رشيد368611 71دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرسهركار حسير

ر رشيد368272 وان حسير 72دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرسير

73دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكردلدار طلعت حامد245376



ر244800 74دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرهريم محمد حسير

75دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرروند سعيد صابر244807

76دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرسةروةر صابر خضر245045

77دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكررضوان كمال نادر245358

78دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد كاكو عمر371308

79دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد فرحان احمد371577

80دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرهاوتا طارق اسماعيل138240

81دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرريزو عبدالقادر همزة371490

82دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرعبدهللا فيصل عبدهللا368380

83دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد فتاح باول368538

84دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرسوران رشيد علي138031

85دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد دلير عمر371570

86دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرروا سعدي قادر371599

87دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكراسامة ماجد محمد371544

88دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرهاوكار علي حسن368283

داود حمد550855 89دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكردانه ر بير

90دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكراسماعيل حميد محمود138358

91دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكراحمد فرهاد عبدالصمد368409

92دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرعبدالباسط عبدالصمد انور138375

93دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرسيقر صديق نادر550889

ر246066 94دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكررضوان شدار حسير

95دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرئامانج فاخر مح الدين368569

96دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكربالل كامران عبدهللا138217

ر245370 97دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكربةختيار حمةعل حسير

98دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكررابر عبدالقادر انور137527

 علي138166
99إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكراشافيل مصطقر

ي137455 100إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرباور جعفر كانب 

101إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرديار رمضان سليمان244901

102إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد صمد هاشم138092

كو علي رسول368666 103إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرشير

ر كريم480618 104إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكربةهةست ياسير

يف بابةشيخ139220 105إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرهانا شر

ي سبور قادر371590
106إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرده شب 

107إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرهه زار كاكه ره ش سليم244996

ي246121 108إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرزيروان عمر نب 

109إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرريان عبدالباسط طاهر244922

110إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكركاردو كاوة محمد137405

111إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكراركان مهدي عبدالحميد486510

112إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكردانيار فتاح قادر137511

113إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكريوسف عبدالباسط طاهر368479

114إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرهلكوت ايوب مولود550853

115إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكربالل كامران سعيد138051

116إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكراوميد مهدي عبدالحميد245341

117إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكراحمد صابر رشيد245313

118إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكراحمد حيدر احمد368374

119إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرصباح شهنك صباح137399



120إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد عبدالرحمن ابوبكر486525

121إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرديدار بكر عبيد245889

122إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكركوفند هاوار علي138361

ر137423 123إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكردانا حكيم حمدامير

ي138021
ر
124إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد جوهر صوف

125إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكرابراهيم يوسف عبدالكريم245480

126إعدادية2قوشتبة 22215اربيلذكراراس محمد عبدهللا245096

127بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلذكرصالح الدين عمر علي245076

128دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكركاوة رسول كريم368546

129دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكرمحمد عبدهللا رسول245106

130دبلوم2قوشتبة 22215اربيلذكربارزان مخلص اسعد368620

ر138160 1بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنجاة احمد حسير

ين قادر طه244993 2بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشير

3بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىهةورين صادق اسعد245175

ر138172 ةرد جوهر محمدامير ر 4بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكولير

5بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشيماء عمر سعيد245241

6بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىفاطمة رمضان اسماعيل245636

ر انور ابراهيم138035 7بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىافير

8بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشكرية خضر ابراهيم138141

9بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشوة خضر ابراهيم138136

10بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىروبار عجيب محمد245988

و عبدالرحمن مولود138230 11بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىهير

ر138090 12بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنهايت نسيم حمدامير

13بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبةهره خضر ابراهيم138025

14بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشنو محمد جميل368717

15بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىفريدة حمةزياد حسن138274

16بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىخانزاد عزيز عزت138094

17بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبيان صابر محمد371487

18بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىدلدار اسماعيل عزيز245003

19بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىهيقر صابر عثمان138127

20بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىتريسكة اسماعيل محمد245219

21بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىزينة خليل ابراهيم368392

22بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىفينك سليم انور138017

ر حسن138069 23بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىمهاباد تحسير

24دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىنازدار وسو خدر138100

25دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىشيالن مامند عبدهللا550851

ة138212 26دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىشنو طاهر مير

27دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىصبيحة حسن محمد138251

28دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىئرخوان جميل رضا550874

29دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىكوردستان نادر طه138186

30دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىناسكة خضر ابراهيم138135

31دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىنعيمة مسعود عثمان368554

بيخال سليمان علي245288
32دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبى

اسية عمر فقىعلي138101
33دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبى

34دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىمرال قيس نورالدين138006

35دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىزاكاو انور عمر371436



36دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىجيمن محمد اسماعيل138079

ي245928
و صباح قربانر 37دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىهير

38دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىروخسار سيامند اسماعيل138097

39دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىهازه خدر عمر368646

ر رسول احمد368745 40دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىنةرمير

41دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىجرو كمال عمر138029

42دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىنيان زيتو عمر368314

43دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىسوزان صابر محمد245134

44دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىجنار قادر اسماعيل486529

45دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىريناس كاويز اسماعيل138019

ر حمد371627 46إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىرازيه حسير

47إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىبيخال رفيق توفيق371446

1دبلوم عالي2قوشتبة 22215اربيلأنبىئاشنا طارق اسماعيل137432

2بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىاراز فرهاد رشيد371408

ر هاشم هدايت245016 3بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنرمير

4بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبروين نورالدين محمدسعيد244961

5بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىالفا محمد عبدالكريم138190

 علي مح الدين245068
ر 6بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىافير

7بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىريناس عبدهللا ابراهيم550882

8بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىاالن عمر جوهر371655

ر245861 9بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىسارا شدار محمدامير

10بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبيكه رد جالل خالد245296

11بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبيالن شور حسن368457

ر550868 12بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىرازمة محمد حسير

13بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشيالن رشيد عثمان138162

14بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنيكار محمد محمود138032

15بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبنار فرهاد طاهر138277

حياة علي حسن138066
16بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

ي371375 ريزنة روار كانب 
17بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

يف486540 18بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشيماء حيدر شر

19بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىسازان صابر حمد138174

20بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشيماء نجم الدين عبدهللا244874

21بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبروين قادر طه246010

سازان علي احمد368564
22بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

23بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىامينة سعدي مصطقر550869

24بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىايمان صابر طاهر371504

25بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكوالن عبدالصمد فرحان138081

ر245259 26بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكلثوم نعمان حمدامير

اندام فرهاد علي368463
27بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

ر368785 28بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبفرين عزيز حسير

29بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىساكار صابر خضر245027

ر كريم احمد368391 30بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنرمير

ر486514 31بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبناز نوري حسير

32بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىروزكار محمد عثمان245188

33بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىايمان بكر هدايت371377

34بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشوكار عثمان مامة368690



35بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىخه رمان عبدهللا محمد486519

36بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكردة جمال محمد371315

ر368788 37بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنسار جمال حسير

38بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىدلخوش رقيب محمد368677

39بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىازين خالد عبدالقادر245264

40بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىتريسكة عثمان اسماعيل245978

41بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىفاطمة عمر عبدهللا368467

42بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكنار محمد سمايل371526

43بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشاناز فرهاد رشيد368540

ي244984
ر
44بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكوهر جوهر صوف

45بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنورا ابوبكر عثمان138243

كوليخان ازاد علي138147
46بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

47بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىزالة جالل محمد245556

48بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىرازان فتاح باول368532

ر اصغر حامد371319 مير 49بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشر

50بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىزالة فرهاد طاهر137494

داود حمد550852 51بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىهه تاو بير

ر138052 52بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىروزان كاكةخان ياسير

ر138014 53بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىاخالص عبدهللا حمدامير

54بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكزال مظفر حسن138034

55بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبنار ستار سليم138323

ر قادر طه246014 56بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنرمير

ة علي368795 سوزة شير
57بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

ي246023 زالة عمر نب 
58بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

ر محسن عبدهللا550862 59بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشةهير

60بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكويستان محمد عثمان368303

ر245610 61بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىعاصمة نعمان حمدامير

62بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىزيالن عبدهللا ابراهيم486477

63بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكويستان يوسف ابراهيم138144

64بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىريان هوشمند مامند371361

65بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكوهر كاكة طه368765

66بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشةونم عبدالواحد رسول368446

67بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىخندة نوري صادق138262

68بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىسازان امير عبدهللا138202

69بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىزهراء ابراهيم محمد368438

70بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىسةيران صابر خضر245041

71بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىسارا اصغر يوسف371603

72بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنسيبة ستار سليم138265

73بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكيابند عثمان اسماعيل368771

74بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشنك فرهاد طاهر138061

75بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىدلزين جمال سليمان371510

76بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىجوان عبدهللا مولود486518

77بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىوردة فؤاد طاهر137419

78بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىمزدة كيالنر مصطقر371633

ر368724 79بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىجنار حطم حمدامير

80بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىخاور قادر محمد550870



81بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىسنور صابر خضر245031

ان بكر هدايت371429 ر 82بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىلير

83بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىمريمة طلعت رحمان244933

84بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىارزو لقمان رشيد138059

85بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىزيان خليل مولود138125

86بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكوردستان عبدهللا مولود371425

جيا علي اورحمان371290
87بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

88بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىافان محمد صالح371621

89بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىسارا اسماعيل عثمان245254

ر حسن245082 90بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنسار ياسير

91بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىريزنة عزيز اسماعيل486534

كز عبدهللا خضر368600 92بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنير

93بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىخندة عبدهللا محمد486516

اسيا سليمان علي371357
94بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

95بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىسارة طيب اسماعيل138297

كولستان فرهاد علي137479
96بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

97بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىساكار سام رسول244976

98بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىئاشنا شكر محمود371345

جوان علي احمد368558
99بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

100بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىدلخواز فتاح قادر138285

101بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشيماء ماجد محمد371574

102بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىجوان احمد محطة371560

سوما سامي صالح371352
103بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

104بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىمريمة ابراهيم عثمان138156

105بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكوثر قاسم سليم245906

شلير حسن علي486538
106بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

107بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشاالو صالح حمة368514

ر فتحاهلل خورشيد368603 108بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىافير

ر طالب عبدالمجيد138289 109بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىالفير

ر245625 110بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبةفرين حمةعل حسير

ر انور ابراهيم138084 111بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىنرمير

ة علي244895 دريفان شير
112بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

سوزان احمد علي138096
113بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبى

114بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىمروة هيمن محمود138104

ر244880 115بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىالنة عبدالمطلب حسير

116بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشاكول كوالو عبدهللا368471

ر245848 117بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىسانا شدار محمدامير

118بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىباخجة مظفر حسن138083

119بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىزيار محمد سمايل371535

ر368780 و برهان حسير 120بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىهير

ر يونس عمر138295 121بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىدلفير

122بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىسازكار عزيز محمد371382

123بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشادان عزيز خضر371451

124بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىبيمان شهنك صباح138183

125بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىشوين سليمان عمر371350

126بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىاخالص محمد جميل371584



127بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكويستان صابر طاهر245229

ر138164 128بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىجنار فاضل حسير

129دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىروباك رقيب محمد371366

130دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىاوات عمر طاهر138176

ر محسن عبدهللا550865 131دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىهيلير

132دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىاالن محمد سمايل371532

ر138302 133دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىاريان يوسف حسير

134دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىئاشنا صمد عبدهللا371493

شيالن همزة علي368813
135دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبى

136دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىئاراس صابر عمر245227

137دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىشلير احمد محمد245596

138دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىدلباك فتاح قادر550856

139دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىريزان شكور اسماعيل245564

140دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىروشنا حمةسعيد فتاح245963

141دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىريزنة عبدالقادر همزة371415

142دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىنادية عبدالمجيد ابراهيم138037

143دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىشوة فارس همزة138292

144دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىهاللة فرحان عثمان138036

145دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىاخالص صالح عزيز371305

ي245323 زاكاو عمر نب 
146دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبى

ر368415 147دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىنيكار فاخر حسير

148دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىهاوزين هاوار سعيد368386

ر138299 ين يوسف حسير 149دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىشير

150دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىخرمان نوري صادق138305

ر اسماعيل138328 151دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىكازين ياسير

و طاهر عبدهللا245952 152دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىهير

ي246028 زوان عمر نب 
153دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبى

154دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىهاوش هاوار سعدي368580

155دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىكويستان كريم لطيف368290

156دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىمزدة محمد عثمان245181

157دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىره وا عبدالقهار احمد138068

ر245213 158دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىبروين شمسالدين حمدامير

159دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىكوالن صمد احمد244957

160دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىداستان عارف رحمان245970

161دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىزينب هيمن محمود137561

162دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىساكار عزيز محمد371372

زاكاو علي مح الدين245000
163دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبى

164دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىئاواز يوسف سليمان138227

165دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىكويستان توفيق شفيق137470

166دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىشادان محسن عبدهللا550864

167دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىشانو برهان عبدهللا368750

168دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىسهيله زيد غريب371500

169دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىعائشة اسماعيل سعيد245786

170دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىافان شورش جوهر245056

171دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىفريال فاخر حمد138317

وان علي368487 172دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىزينة شير



173دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىتة الر ازاد مصطقر245813

به رزين علي عمر137531
174دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبى

175دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىديارى زاهر طاهر371386

176دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىروزنة عبدالصمد فرحان138279

ر246060 177دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىشهلة حكيم حسير

178دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىسلوى سام رسول244971

179دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىبه ناز صابر عمر137548

180دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىكوثر هوشمند مامند371365

اوين رسول علي138122
181دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبى

وان رجب245065 ر سير 182دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىدلفير

183دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىميديا نامق ابراهيم245839

184دبلوم2قوشتبة 22215اربيلأنبىزليخا يوسف سليمان138146

يفان محمد اسماعيل138385 185إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىبير

186إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىساريز هيمن جوهر371472

187إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىريان شاكر ابوبكر245062

188إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىزنار فارس همزة137519

189إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىامان قادر كريم245868

190إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىفاطمة جمال سليمان371509

191إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىشهلة رمضان سعيد138050

192إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىبروا محسن عثمان486504

ر550879 193إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىاسيا محمد حسير

194إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىريان محمد جميل371579

195إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىالوين ازاد مصطقر246032

ي138219
ر
196إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىعائشة جوهر صوف

197إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىدلكةش طلعت حامد371618

198إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىريان محمد عثمان368307

199إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىاريان برهان مرجان371652

200إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىكنير جبار عزيز138076

ان امير عبدهللا137449 ر 201إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىلير

202إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىزيتونة محسن عبدهللا246179

يفان بهرام محمد138319 203إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىبير

204إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىكانياو فرحان اسماعيل138158

205إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىصفية مالعبدهللا شيخة368278

ر عبدالباسط طاهر371660 206إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىئةفير

 علي138131
207إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىمريمة مصطقر

208إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىزيلة زاهر طاهر137488

ر137534 ر جبار حسير 209إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىافير

210إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىئاشنا حسن قادر245024

ر245957 211إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىزينب جالل حسير

212إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىزينة فؤاد طاهر137490

213إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىهدى ابوبكر عثمان137491

214إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىكولخاتر مالعبدهللا شيخة550873

215إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىكولشان عبدالغفور نوري138321

216إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىافان كمال عمر137425

ر يوسف عمر550903 217إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىكشبير

218إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىجاوةروان محمد اسماعيل137415



219إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبىديالن محمد حامد246106

ساكار علي احمد368635
220إعدادية2قوشتبة 22215اربيلأنبى

ة عويز صالح138099 221بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىمنير

داود245940 222بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىكوثر مغديد بير

ر244948 223بكالوريوس2قوشتبة 22215اربيلأنبىسامية حسن حسير

1ماجستير2كويسنجق 22217اربيلذكررةوةند جمال مولود550811

2ماجستير2كويسنجق 22217اربيلذكرجوانرو ازاد عزيز159657

3دبلوم عالي2كويسنجق 22217اربيلذكركوشةت اكرم عوال486301

 محمد241124
ر
4بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرفاتح رسول صوف

5بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسالم مولود سعيد158472

ر رسول158679 6بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهيمداد محمدامير

7بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرموزده صباح عبدالواحد159770

ائيل علي رحمان241014 8بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرجي 

9بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرساكار عمر طاهر160275

10بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرخالد حمةصالح حمد241765

11بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكررزكار احمد اسماعيل159685

12بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهه زار حميد برايم159758

13بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهاوكار مهدي عبدهللا159971

14بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرمه ريوان فتاح رسول550843

15بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرزانست رحمان محمود550842

16بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرصابر صالح حمد369263

17بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرفاخر سعدهللا عويز159913

18بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسوران ابوبكر علي159903

ي زرار عمر139713
19بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركيقر

20بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسامان امير صابر159907

21بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربختيار رسول خضر158312

22بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهه وراز احمد رشيد369365

ر241779 23بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريبوار عمر حمدامي 

ر159737 24بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشاخةوان لقمان حمدامير

ر159886 25بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهاوبةش عزيز حسير

26بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشباز صباح سليمان241801

ر158607 27بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد خالد محمدامير

28بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسه نكه ر عبيد احمد241150

ر عمر مصطقر160054 29بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريبير

30بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشهاب انور رسول241902

31بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركاروخ صالح رسول486092

32بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكراودير يوسف سعيد162255

33بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسةبان حمةغريب علي158491

ر فتاح158463 34بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشوان حمدامير

يف486117 35بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرفاضل جليل شر

36بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسه نكر باسم عبدهللا369406

37بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركامران صابر قادر158641

38بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسوران عزيز بابكر160035

39بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرديارى زرار عبدهللا159804

40بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكراودير فق  محمد سعيد160001

ر369679 41بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهاورى جبار حمدامير



42بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرارام اسعد علي160344

43بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركارزان اسعد علي159553

44بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربرزو اندريا عمان159741

45بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد عمر رضا486113

46بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريبوار كريم قادر241880

47بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهاوكار زرار عمر160134

48بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهيمن عثمان مصطقر369388

49بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرزانا عباس صالح369089

50بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريبةر جهنكير كاكة162103

51بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكريوسف قادر حسن486134

يف حسن159836 52بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريناس شر

53بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربه لكة سعدي حمدصالح159753

54بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكراسماعيل قادر حمد486120

55بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهيوا نامق احمد368974

56بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشةمال حمد عل486194

ش سليم حسن369589 57بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهير

58بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرابو بكر عبد القادر حمه رش241154

59بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشمال علي حمد550801

60بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرنةبز اكرم عبدهللا158718

61بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربشتيوان صديق حمد550787

62بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربهزاد فائق صالح158526

63بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسنكر عباس صابر370751

ر رشيد486349 64بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكراحمد حمدامير

65بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكررسول كاكةالو سليم486197

66بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكراحمد محمد احمد486247

67بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركاروان عبدالرحمان كاويس241061

ر158646 68بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربختيار لقمان حمدامير

69بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهوشمن قادر حمد240953

70بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرنه زاد تيفور عوال369324

71بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهه ريم جواد قادر485784

72بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرقانع نامق احمد241666

73بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرغريب عبدالرحمن عبدهللا160019

74دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهلمت توفيق فتح هللا162003

 محمد159660
ر
75دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرنوروز خضر صوف

ر مصطقر ابابكر159664 76دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرحمدامير

77دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردلير فؤاد رشيد241238

78دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرادريس محمد صديق158478

79دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسه ركه وت حمد محمد160350

80دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرلقمان عبدالرحمن ناريمان161870

81دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهه فال حميد برايم160008

ر عزيز قادر241709 82دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسفير

83دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهيوا رمضان حمد159746

84دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرانور اسماعيل رسول160354

85دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكراري ابراهيم ميخا162695

86دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردياري عزيز رشيد159945

87دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردةوند فؤاد رشيد550818



88دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرنهرو رفيق صالح369247

89دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرئارام فاروق مصطقر550837

90دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرجالل قادر سالم159755

91دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشوان ابوبكر قادر158687

92دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهوشمند عبدالخالق حمدعلي160130

93دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشوان شكر صابر159825

94دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكركاوة عمر محمد241307

95دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسليمان عبدالرحمن حمةرشيد159969

يف241266 96دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكركيقر زياد شر

 علي159909
ر 97دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرامانج حسير

98دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكركيوان سيامند احمد486254

99دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهيوا عبدهللا مولود158485

100دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهاوزين علي خدر159981

101دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردالور سمايل بابكر159859

102دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربه شدار حمد حويز160102

103دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكركاروان محمد نجيم160090

104دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربةخىسر فرهاد رفيق160025

105دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهةريم احمد طاهر160063

106دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشوت حميد عوال241106

107دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسيامند حمدمصطقر قادر160188

108دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد انور حويز241702

109دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسه بان اسود عوال159847

110دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرخالد جمال عوال369601

111دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهانا كريم عبدهللا158276

112دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرعلي كريم كاكل486279

113دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشاخه وان عبدهللا عل141724

114دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكراردالن محمود عزيز241337

115دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرجيا محمد صالح241249

116دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردلشاد قادر ابراهيم159626

117دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكركامران عزيز صابر160201

118دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهونر علي عبدالكريم159681

ر حسن486312 119دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهمداد حمدامير

120دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرراميار دالور عبدالرحمن241514

121إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكررزكار احمد صالح160030

122إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكراحمد رسول احمد486318

123إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرنعمان فارس مولود159572

124إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرحسن بهرام كريم162668

125إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكربوتان صالح سعدي159996

126إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرسالم صليوة فرنىس158255

127إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرمظفر حمةسور حمد159790

128إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرشاالو خضر حميد369721

129إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكردلوفان مجيد قادر160060

1ماجستير2كويسنجق 22217اربيلذكرهةلمةت عثمان كاكل369494

2دبلوم عالي2كويسنجق 22217اربيلذكردارةوان محسن صالح369168

3دبلوم عالي2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد عبدهللا انور485801

4بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربه شدار ابوبكر رمضان486232



5بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرساريز شهةد سالم486378

6بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرابراهيم ميكائيل اسماعيل550830

7بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكردانةر بيستون فاروق159952

8بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرداريو سالم عيىس158285

9بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركوران قادر حميد158499

10بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهاوراز حمد صابر369663

11بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرمريوان جمال حمد369409

12بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكردانا مجيد مصطقر486168

ائيل علي241748 13بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكراحمد جي 

14بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد سةركةوت حمد159796

ر حمد369682 15بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهيوا حسير

16بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهةلو حكيم اسعد162663

ر159692 17بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهونةر لقمان ياسير

18بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكردلشاد صباح ظاهر369023

19بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهاشم قاسم صالح160107

20بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركامران رفيق محمدحبيب486220

21بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرديار قادر رسول486177

22بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرزامدار احمد رسول486309

يف241318 23بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركوران مراد شر

24بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرنةبةز عباس صالح158588

25بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكراندى فاضل صليوه486159

26بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرعلي ازاد عزيز159654

27بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركوران احمد مصطقر241313

28بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهيدى علي محمود160272

يف369727 29بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربه روار كريم شر

30بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرئاكو عزيز رشيد158536

31بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريبوار بكر حميد160222

32بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرمةسب  مشير اسعد369490

33بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرفرهاد رسول بكر486393

34بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربشكو احمد حمد486183

35بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكردانيال لقمان فيض هللا485889

36بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرديارى ابراهيم احمد486360

37بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكردياكو ديار طاهر160285

38بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريبوار اسكندر علي240882

ي عمر550815 39بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرارام كانب 

40بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرجيمةن بهرام فتاح162552

41بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهه ردي ابراهيم صابر369286

42بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريكو توفيق حمد159941

43بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرنه وزاد صالح حمد369640

44بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربيشه وا عثمان عزيز369539

45بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرداستان سليمان ابوبكر160006

46بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرفةرمان لقمان حمةصالح369653

47بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرئه زي خالد جليل369186

ي سالم عيىس158289
48بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكردانر

49بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد سالم عزيز160373

ر حاتم قادر241145 50بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربةلير



51بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهةردي هادي محمود369581

ر369298 52بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهه ردي ادريس ياسير

 نجيم369241
 
53بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهه فال عبدالباف

54بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركريكار لقمان عثمان486354

ر عبدهللا160291 55بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهيمن حسير

56بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرتةنيا امام علي159713

ش يوسف سعيد159695 57بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهير

ر خورشيد جوهر159955 58بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربةلير

59بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرمصطقر غازي نادر369569

60بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرديارى محمد احمد240483

61بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكروادار وريا فتاح159647

62بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرزيكار انور عثمان158649

63بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكررةوا عثمان صابر369148

64بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرطاهر بكر علي241077

65بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد احمد محمود368956

66بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكردابان خالد خضر369049

67بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركةيالن فق  خدر حمد486363

ان امير احمد368994 68بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرمير

69بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرجيا اكرم منصور159560

70بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرباوه ر فرمان خضر369308

71بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرانجام فيض هللا عمر550802

72بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد ابوبكر رمضان486105

73بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهمداد عبدهللا سليمان486193

74بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركاروخ خالد احمد486109

75بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرنيهاد محمد صابر486362

76بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشوان زياد كريم486364

 علي عبدهللا369352
ر 77بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريبير

78بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهيمن فاتح برايم241087

79بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرارام حميد احمد241895

80بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرداهات حمد صابر241554

ي جنكي علي486328
81بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرراسب 

82بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريباز زرار عمر160147

83بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرروز اشب  اكرم369129

84بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهوشنك رسول بكر369217

85بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرده رون الوه قادر241084

86بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرئاوارة مامة سالم369444

87بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرراسب  عبدهللا انور486251

88بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهيوا جاسم مصطقر369510

ر عثمان صادق159688 89بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرحسير

90بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرباال ازاد عبدهللا159916

91بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكررابةر عزيز اومر369357

92بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريباز كامران عمر368919

93بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريوان هيوا نامق550806

94بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهه لويست هه زار حمد159867

95بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشهد احمد خضر369224

ر اسود عوال241211 96بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريبير



97بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسيفان لقمان فيض هللا240966

98بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسةروةر عزيز اومر369140

99بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربختيار سعيد مصطقر486010

100بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهونةر ئازاد عزيز486156

101بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرنةبز عبدالكريم حمةسعيد240859

102بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرديار لطيف اسماعيل369562

103بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرزيرك زرار عمر160141

104بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسةروةر رفيق حمد369401

ر368965 ي حمدامير 105بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهةردي كانب 

106بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكراحمد فاضل محمد369229

107بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهيوا عبدة عزيز486374

108بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرباوه ر وشيار مصطقر158440

109بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكريةكيب  محمد ابراهيم158384

110بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرازاد نامق احمد160216

111بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربوير صمد مامه369438

ر369029 112بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكردابان عبدهللا حسير

113بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهوفان احمد محمود369591

ي369039 114بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسةردار ابراهيم حاج 

115بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشاهةنك احمد رسول369500

116بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهيمن خضر كاكل160126

117بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرريباز مولود عباس240920

وان جبار159815 118بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسيفان سير

119بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرارام اكرم احمد369497

120بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرئاكار جبار سليم550812

121بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشوان سليمان احمد241169

122بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسه رهه نك جواد جبار241586

123بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركوردو عبدالخالق عبدهللا369371

124بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركازيك زيرةك خضر486350

125بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركيالن حسن وسمان485997

126بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهةردي امير عباس486268

127بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرجعفر عمر قادر158393

128بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكردانا طيفور عبدالصمد369524

129بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشود عباس صابر158532

130بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرشوان خشو جرجيس159733

131بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركوفةند فتاح عبدالرحمن158414

132بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكردانا ابوبكر قادر158269

133بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكربوال اسماعيل عمر162132

134بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرزيوةر خشو جوهر550834

135بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكركارزان رزاق ابوبكر139422

ي حمد486190 136دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسةربست حاج 

137دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرريبوار رحمان برايم369400

138دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرراميار تةمةر مجيد160086

139دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد جالل قادر159748

140دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرديار بكر علي485992

141دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكريةكيب  جعفر حويز241252

142دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكراحمد جمال عوال369598



ي رشيد احمد369124
143دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرده شب 

144دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكراحمد اكرم احمد486132

145دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرمصطقر ارغد توفيق486062

146دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربيشه وا حمةغريب علي368922

ر486175 ر حمدامير 147دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرمختار موعير

148دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرخه شه و اسود عوال486307

ر369190 ر حمدامير 149دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشدار موعير

150دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربه ريز سه رهد مامند368980

151دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربروا سليمان يوسف486198

152دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهاورى بايز حمد241907

153دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسنكر مولود عباس241174

154دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرريباز محمد علي162443

155دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرمةبةست محمود شكر159820

156دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربهزاد عمر صالح240264

157دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرديار شكر صابر162659

158دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشاالو هةزار عمر485579

يف369384 159دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهاوكار نريمان شر

160دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرقاسم صالح سالم486185

161دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردازيار دلشاد بكر159785

162دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرراسب  روستم عبده369193

163دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد جةتو قادر160298

164دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربةختةوةر جعفر عزيز158468

165دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرراكار رمضان عمر486027

166دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرجينةر نارص رفيق550804

167دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرراميار رزكار نريمان158321

168دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكركاردو صالح محمود159636

169دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرساالن سامان عمر369378

وان ويىسي550832 170دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهاومةند سير

171دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربيشوا جبار حسن160206

172دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردالكان اسماعيل بكر158300

173دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسةركةوت جليل مجيد158293

174دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكركوفان كاوه عمر161861

175دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربيستون كاكةخان عارف160361

176دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرره وه ز رزكار عبدالصمد486225

177دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرمهدي خليل عبدهللا550807

ر ازاد خالد158692 178دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرامير

179دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرعلي اسو عزيز158267

180دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرنةوزين جمال طاهر159878

181دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرجوتيار رفيق ابراهيم241422

182دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربةرزي حاتم قادر158403

183دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهوكر نعمان كاويس369551

يف369382 184دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهةزار نريمان شر

185دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشدار صباح باوه كر160225

186دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردةشب  احمد حمد241523

187دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشاالو فرهاد حمد486343

188دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد جاسم مصطقر369504



189دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرئاكار فؤاد حويز160069

ر مغديد عبدهللا161982 190دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشاهير

191دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرئةندام مجيد علي241807

ر دةوةن عبدالرزاق241280 192دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردابير

193دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرئامانج حمد اسماعيل550819

194دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشاهو عبدهللا فتح هللا140028

195دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرجيكر جليل مجيد158615

196دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردارةوان رزاق نادر240943

197دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهيمن حمد صابر241783

198دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرزانكو ابوبكر اسماعيل369204

ي زرار139321
199دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرعمر كيقر

200دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردانا فيض هللا عزيز160056

201دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرئاري رمضان عمر240458

202دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسةردار اسماعيل ظاهر486122

203دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهيمن محمد ابراهيم241771

ر حسن486021 204دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهيوا حمدامير

205دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشةمال ازمير رسول369278

ر عبدهللا486176 206دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرعبدهللا حسير

ي حمد162326 207دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشةمال حاج 

208دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرره نجده ر كاكة صديق369305

ر486083 209دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربه يره و صالح حسير

210دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكريوسف حمد صابر369080

211دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهوكر عمر حمد485964

212دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردةرباز كريم عمر241126

ر486370 213دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرخليل قادر حسير

214دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرريناس مجيد حميد241794

215دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرريبةند بالل حويز241734

216دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرحاطم صالح سالم485959

217دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهاومةند كامران طاهر241752

ر162791 218دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهيمداد محمد حمدامير

219دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد زرار احمد369332

220دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكررةوةند سليمان عبدالرحمن159962

221دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكربروا صباح سليمان159780

222دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسامان لقمان ظاهر486253

223دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسنان اندريا عمان158610

ر162735 224دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرمةلبةند طه امير

225دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهةردى اسود احمد241648

226دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرره وه ز رفيق احمد369670

227دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرراميار لقمان عثمان486072

ر جبار قادر240209 228دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرريفير

229دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرباوان فرياد رسول486262

230دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرجيكر ئارى محمد160159

231دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرراسب  صباح سليمان369296

232دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكركارمند عباس مامند159800

233دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرسازكار عباس حمدصالح241135

234دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرشةوبو جاسم مصطقر369506



235دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكردةريا عزيز رسول241799

236إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكركريم عمر قادر241356

237إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكربلند اراز سليم485979

238إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرداستان خليل صابر159602

ي رسول240159
239إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكردوين فق 

240إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد فخرالدين سالم240638

241إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكربشكو امير كريم162295

242إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد ماهر فواز162866

243إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكربريار عباس توفيق160252

وان خالد159567 244إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهوزان سير

245إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد احمد خضر486126

246إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد رؤوف فتاح159534

247إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرابراهيم عمر صالح241509

248إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكركارمند شوك حويز162761

249إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرريدوان خشو صالح160334

250إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرئارام سالم حمد162664

251إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرسياكو ديار طاهر162630

252إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكركوسار هه زار حميد159577

ر162057 253إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكردةرياز عبدهللا حمدامير

ي محمد مصطقر162640
254إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكردةشب 

255إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهه رياد هيوا نامق550846

ر محمود حمد159580 256إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرريبير

257إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهةكار ارام عبدهللا241048

258إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكريونس خشمان حمد162212

259إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرزيار رمضان حمد162750

260إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهيوا انور علي158502

261إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهوزان غازي اسعد160268

262إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكررةوةز محمود حمد162521

ر صالح خضر161991 263إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهيفير

264إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرشوان شفيق صالح241185

265إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرعبدهللا جتو كريم550794

266إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهةردي هادي حميد487625

ي حمد240341
267إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرتوانا جنك فق 

268إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرايفان جالل قادر162586

269إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرشاالو وريا ابراهيم241573

ر عزيز كاويس162874 270إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكررافير

271إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرريباز خالد عبدهللا159775

272إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهةلبةست غازى فتاح162497

273إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد رزاق نادر139721

274إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرسيفان برهان صديق240647

275إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرشاالو زرار محمد241329

وان جبار162639 276إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكررومان سير

277إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهةريز احمد عمر162493

278إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكراكار ازاد خالد162508

279إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكربريار بكر علي485637

ر485806 280إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكركاروخ رفيق حسير



281إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد يوسف عبدالرحمن162599

282إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرساوين رمضان حمد159597

283إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرعلي موس علي240629

284إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرابوبكر موس علي241874

وان محمد عثمان159707 285إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرشير

286إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرساالر اسماعيل ظاهر486187

287إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرمحمد امير مجيد162083

288إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكردياكو بشتيوان رزاق240499

ر162543 289إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرئةزي عمر حسير

290إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكربه روه ر سالم عبدالرحمن162592

ي حمد162629 291إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرسةركار حاج 

292إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرروز ارام عبدهللا241035

ر لقمان فيضاهلل240604 293إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرداهير

294إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرمةبةست مشير صابر240537

295إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكراحمد حكيم اسعد241694

ي سامان اسعد160023
296إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرراسب 

297إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرشاهو مشير عبدهللا160366

298إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهه فال غازي اسعد160265

299إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرريكان كريم قادر158358

ي فاتح رسول241115
300إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرراسب 

301إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهارون محمد ابراهيم486173

302إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرهيوا عبدالحكيم محمد162061

303إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرقادر محمد رضا241739

وان جبار عبدالكريم550822 304بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرسير

305بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرهيمن عمر حمد486335

306بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرروستم قادر مولود241044

307بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكرطاهر حمد محمود485620

308بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلذكراكو سمايل بابكر240895

309دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرهيوا سالم سعيد160260

310دبلوم2كويسنجق 22217اربيلذكرقادر عبدهللا قادر159924

311إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكرقارمان حمد عبدهللا240905

312إعدادية2كويسنجق 22217اربيلذكراسو سمايل بابكر159852

ر159760 1ماجستير2كويسنجق 22217اربيلأنبىهونةر عمر محمدامير

2ماجستير2كويسنجق 22217اربيلأنبىزوان عادل كريم158452

3ماجستير2كويسنجق 22217اربيلأنبىشه وبو عبدالصمد ابوبكر241057

4دبلوم عالي2كويسنجق 22217اربيلأنبىسعديه قادر مولود160391

ي طه240855
5بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىمهاباد هيبر

6بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهدية احمد مولود158653

7بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبه ناز كريم عثمان159683

8بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنشين حسن عبدهللا241304

9بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىفيان ايوب خضر550814

اوات عمر علي241742
10بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبى

11بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنةوا محمد صالح241245

ر240983 12بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىكال عبدهللا حسير

ي عبدهللا158272
و كاكةرش فق  13بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهير

14بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبوكان ارسالن حويز158636



15بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىارام عثمان عبدهللا159726

ر حويز طاهر241625 16بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىدلفير

17بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسنور فاتح برايم240414

18بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسيوه يل احمد حمد158397

19بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىكوردستان عثمان عبدهللا159734

20بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشادية سعيد رسول160088

21بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشوخان عثمان عبدهللا159724

22بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىئةزين عبدهللا رشيد159708

23بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهاوزين دلزار رمضان160050

24بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشنو سليمان احمد369164

ر عبدهللا هيبر160191 25بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسةنكير

26بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشوخان اكرم صديق486228

27بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسورم رسول صابر240950

28بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىكردستان انور خضر369713

29بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىديدن دلشاد عبدهللا558731

30بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىروبار كامران عمر368930

ر162019 31دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسوزان صالح حسير

32دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىالدى لقمان محمد242124

33دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىاالن اسماعيل حمد550849

34دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشمام مجيد احمد159783

35دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشكوفة محمد فتح هللا241277

36دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىميديا انور زبير158675

37دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىملكة محمد كريم241815

38دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسهيلة احمد عثمان486297

39دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىريواس عبدالقادر احمد369265

40دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىالهام يوسف ايليا158699

41دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىاوات غفور عزيز159855

42دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىباخوان بهاءالدين عبدهللا159651

يف عبدهللا369697 43دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىنيسان شر

ي محمدجمعة162624
44دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجيمن قرنر

45دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىتةرزة اكرم محمود159888

ر486324 46دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىكوردستان خليل حمدامير

47دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىامينة جمال حسن240970

48دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجنار حمد حويز241883

49دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيان نارص فيض هللا159840

50دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشنو رسول صمد158521

51دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىنارين احمد طاهر159843

52دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىمهوش كلوك رفيق158387

53دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشلير جاسم مصطقر158591

ريشفان كريم علي243541
54إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبى

55إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىقمرى حمد قادر550828

ر قادر رجب241644 56إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىشهير

57إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىجيمةن سمايل بابكر550788

1دبلوم عالي2كويسنجق 22217اربيلأنبىنارين محمد ابراهيم368934

ر سعيد159599 2دبلوم عالي2كويسنجق 22217اربيلأنبىهةورين محمدامير

ر160098 3دبلوم عالي2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيتون نجم الدين حمدامير



ر241088 4بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبنار سعدهللا حمدامير

5بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىتاماف اردالن حسو160174

6بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبوكان جمال عمر158543

7بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىريواس خورشيد جوهر159860

8بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيان محمود عثمان369348

9بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىالفة اسو عزيز158577

10بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىراز عثمان حمد159931

ر عبدهللا159928 11بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىئةوين ياسير

12بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىجراخان عادل طاهر160279

13بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىفيان كريم عبدهللا369717

14بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىوالت مصطقر يعقوب241604

15بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبايزة سليمان عبدالرحمن158236

16بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةرى سيدكول صديق486149

17بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىفينك مغديد حمد369179

از عمر صالح241364 18بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشير

كز نعمان فارس162740 19بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنير

20بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىباوان كاكة صديق240947

21بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىميهرةبان محمد عارف369145

22بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىجنار فاتح رسول486203

23بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيتون لقمان ظاهر486222

24بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشيالن خاليد رسول159722

25بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىخوشيمان خالد خضر241162

26بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشوخان جالل صمد162868

27بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىتامان صباح طه159977

28بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىمهرةبان رؤوف فتاح159705

29بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشيواز عمر صالح241360

30بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىخةبات عثمان حمد369341

31بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشةونم صالح عزيز369710

32بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىتامان عبدة عزيز160283

33بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىتامان محمد ابراهيم486096

ي سعيد162656
34بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىالنة محمد فق 

ي فارس161957
 
35بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىرازية باف

36بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىفرميسك طيفور عبدالصمد369559

37بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىريواس حميد احمد241080

38بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىالفان صباح سليمان369019

39بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشةوبو احمد عبدالوهاب486223

40بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىكلينه جمال عمر241384

41بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىماردين فيضاهلل عمر486079

42بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىازين نوزاد محمود486334

43بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىامينة عمر حمد369328

44بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىخبات عبدالرحمان كاويس161845

45بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسوما جوهر عبدالرحمن486275

و سليمان احمد240853 46بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهير

ي بختيار قادر160154 بيناني
47بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبى

48بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىكةشاو حكيم اسعد368932

 محمد158620
ر
49بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىكوردستان عبدهللا صوف



ر اسماعيل369544 50بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةيان حسير

51بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسوزان فاتح برايم369739

52بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىئاوات عباس توفيق160257

53بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىريناس عبدهللا رشيد159630

54بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشيالن شفيق صالح241261

55بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىئةزين وسمان حويز241001

56بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبنار بهاءالدين عباس160230

57بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىباال فاخر حمةصالح369521

58بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىزارى كاوه حويز369155

59بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبنار سيامند مامند369085

ر241579 60بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهلمت ابراهيم كاكةشير

61بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشادية امير جليل550825

بنار محمد علي159543
62بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبى

63بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشيالن مولود حمد550791

64بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشنو جاسم مصطقر158558

65بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىدنيا وهاب حمه عل241272

66بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىديالن كاويس بكر369737

67بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنوروز كاكةخان اسماعيل486342

68بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىزينا امير شفيق240910

69بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنةوروز نعمان كاويس241729

ر160378 70بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىئاريز ازاد محمدامير

71بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشاناز عبدالرحمن محمود158604

72بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسازان عثمان عزيز369526

73بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىساوين عبدالرحمن عزيز160039

يف369701 74بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىروزان عبدالباسط شر

75بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشةهلة عبدالصمد ابوبكر240601

76بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىالفة دلشاد بكر159554

77بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىريفان فؤاد شدار486210

78بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةياد مامة سالم369464

79بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبانوو كوشاد كمال485751

ر159666 80بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىكلينة قبات حمدامير

ر مصطقر241611 ين حمدامير ر 81بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهير

82بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىتةنيا شفيق قادر241160

83بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىخةندة وهاب حمةعل241040

84بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةيار بختيار قادر241627

ر162620 ئافان علي محمدامير
85بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبى

86بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهه وار دلشاد عمر162686

87بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىئاوات حتم عبدهللا369251

الفان علي حسن486102
88بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبى

ر241221 89بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسوما محمد حمدامير

ر162041 90بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىئه زين عدنان حسير

91بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىتةالر باهر نجيم369413

92بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسارا واحد رسول160047

93بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىكةشاو طارق فق  حمد369575

94بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسيوة عطا سعيد486368

ر صابر240368 ر سفير 95بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشه هير



96بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىالنة ارام عبدالرحمن558732

97بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبهرة سالم سمايل241111

ر صالح حمد241215 98بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنه رمير

ر159720 99بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشةيدا عبدهللا حمدامير

ر حمد عارف241259 100بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىئةفير

101بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىامينة توفيق شيخة486025

102بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىزارا مولود عبدهللا486057

103بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيما محمد رشيد159673

104بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىدلسوز احمد حمد240961

105بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىكويستان جالل صمد162314

106بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسيفان احمد شيخة241378

107بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسيابو فيصل معروف241019

ي سعيد369159 مهاباد كانب 
108بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبى

 دلشاد بكر158549
ر
109بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىباف

110بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىباوان سةرهد مامند162738

111بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهاجرة روستم قادر486346

112بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشيماء ازاد احمد369221

113بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشينا ازاد احمد369212

114بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىساية سةروان حمدغفور158261

115بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىديانا سالم عيىس158282

116بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىرند اراز عمان486162

117بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىزالة خليل كريم550809

118بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىريان عبدهللا محمود162720

119بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنيان محمد ابراهيم369200

120بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىميالف خالد خضر241166

121بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىريزان دلشاد عمر162662

122بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسازكار عمر حمد485976

123بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىداليا حمةرحيم رحمان369732

124بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسارا كاكل طه486204

ر240569 125بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىره وسه ناظم حمدامير

ر سامان سالم159776 126بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنازةنير

127بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنيكار طاهر رمضان241227

128بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسارا فرياد سعيد159864

129بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهاوزين رزاق سعدي369585

130بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىتارا عبدالحميد فتح هللا240323

ي قادر369486
131بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىكوجر كيقر

ر دانا كريم240590 132بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسولير

133بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىباوان حميد احمد240957

134بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبيالن دلشاد عمر550792

135بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسازان عباس حمد241131

136بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىالنة حويز طاهر241674

137بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىالفان طاهر رمضان241233

ي تةمةر مجيد369424
138بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىدةشبر

139بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىديهات عبدالرحمن حمةقوربان162879

140بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىباسبر محمد صابر241598

141بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىئاال زانا عبدالحميد369261



142بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىكوردستان نوزاد سعيد240916

143بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىدةشبر مسعود حمد160043

144بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىرنكار روستم عبدة158660

145بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهةوارة محمد سعيد550845

146بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىدلسوز بيستون فاروق158514

ر لقمان عثمان160234 147بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىرةنكير

148بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىفرميسك فيصل رحمن159999

149بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبيالن شباز نضالدين486258

150بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسارا مغديد غريب241016

151بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسانا دارا هاشم485723

ر اسماعيل عزيز159729 152بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىغمكير

153بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىجوان نعمان كاويس240999

154بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسازكار عمر ابراهيم368968

ر369404 155بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىالفان عبدهللا حسير

156بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهةتاو جبار صمد550808

ر حمد162238 157بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىتامان ياسير

158بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىته نيا رشيد عبدهللا160213

159بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىزين فاتح مصطقر162863

160بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةهار رسول خدر241790

161بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشوخان كاويس بكر369321

162بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهيشو اسماعيل سليمان369758

ر سليمان عبدالرحمن158258 163بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشةهير

164بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىئاويزان حاتم قادر241140

ي خال سعيد مصطقر160071 ن 
165بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبى

166بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيلوان مصطقر رمضان369093

167بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىامينة شفيق صالح241263

168بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسه يران زانا عبدالحميد486382

169بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىخوزكة مصطقر يعقوب241530

170بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىريان صالح احمد369196

171بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىريناس عباس محمود241617

172بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسارا ئارام فارق550839

173بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسكاال كاوه رشيد486213

174بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنائيلة رزاق كريم240388

175بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنجاة محمود مولود159697

176بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىجيانه جه تو قادر160324

177بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىاوات برهان عباس160245

ين صمد مامة369427 178بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشر

179بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنهاية جاسم مصطقر158597

ر486352 180بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشيدا محمد حسير

181بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىامينة حاتم قادر241142

182بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشاجوان ازاد احمد485956

يف احمد550810 183بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسازكار شر

184بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىئاوات عبدالرزاق خالد240976

كز اسماعيل سليمان369754 185بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنير

ر مصطقر159687 186بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىريناس حمدامير

187بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهيشو عمر عزيز241172



ر عزيز طاهر369035 188بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنرمير

189بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىايمان حتم كاكة159544

190بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىسوزان حسن فتح هللا369236

191بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيتون كريم عمر486237

192بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىلةنجة حويز طاهر241655

193بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىجنار مولود توفيق369631

كازاو علي كريم369752
194بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبى

195بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهيشوو صادق احمد369134

ر عمر حمد241179 196بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشةرمير

197بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىنادية جبار جميل159827

198بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىريزين عمر رسول486272

ي486001
 
199بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىهيشو هل كةوت عبدالباف

200بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىدلنيا دلدار حسن159570

201بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىداهات سيبور خضر241070

كالي شباز قادر369635
202بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبى

ي حويز162683 203بكالوريوس2كويسنجق 22217اربيلأنبىشةيدا حاج 

204دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىبه ريز توفيق حمد162633

205دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىخوسر سه ركه وت حمد159870

206دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىتابان جمال اسماعيل161893

ائيل علي241759  جي 
ر 207دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىكةشبير

ر رحمان صالح369470 208دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىئامير

209دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىليا اكرم صديق241209

210دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىتافكة عبدهللا حمةعل159704

211دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيار احمد محمود485818

جرو جنكي علي486333
212دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبى

213دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىلينداخان دالور عثمان368990

214دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىروقية كريم عمر486239

215دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجرا فاتح رسول486202

216دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجوانخان ابراهيم ميكائيل369772

217دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجرو سيدكول صديق369109

218دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيما سليم رشيد369285

219دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشةوبو صالح عزيز369707

 محمد162382
ر
220دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىدرخشان عبدهللا صوف

221دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىبيكةرد شيخة مغديد550766

222دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىئةزين عثمان عزيز369531

223دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجنار عثمان سعيد369397

ر احمد طه369392 224دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشةهير

225دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىكواللة عمر حمد241136

226دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشنو ظاهر سوارة139546

ر صمد مامة369435 227دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشهير

ر رمضان مجيد162689 228دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىئه فير

229دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىساوين جبار عبدالكريم369233

230دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشيالن جاسم مصطقر369515

231دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىكاريز محمد صابر160082

232دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىنه مام طاهر صابر160121

233دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىنوالة عبدهللا ابوبكر160104



234دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىليما ئاري محمد161878

235دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىارا حمةسور عصاف161885

236دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىكوردستان اكرم نجيم241560

 علي159717
ر 237دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىكوالله حسير

238دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىده شنا خارند كريم141637

239دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسوما نضهللا علي241724

240دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةهار اسماعيل ابراهيم369567

بوكان اكرم علي369632
241دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبى

242دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىلةرزان فرياد رسول369105

243دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشادية عبدالرحمن كريم241633

244دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىنيان مهدي مولود241324

245دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشيما سةرباز محمد159934

246دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسيا رنج حمد550789

247دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىئيفان نجاة عمر486355

ر محمود حمد158247 248دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىروزبير

249دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىالنةخان دالور عثمان368984

250دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةريز عبدالقادر احمد369275

ر159808 251دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةرزين اسماعيل حسير

252دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجوان باوةدين كريم241888

253دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسازكار مغديد حمد160209

254دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىارةزو اكرم حمد486389

255دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىبروين سليمان كريم368942

256دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىئاوات كامران جاسم160031

257دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشيالن امير جليل550820

258دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىروزكار رشيد احمد369335

259دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىكةنار اكو بايز368927

260دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىاال عبدهللا رسول243631

261دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىساريز هيوا مصطقر241489

262دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىهه لويست صباح سالم241053

263دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجنار جمال حسن369118

264دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىهاوزين اكرم خضر162660

265دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسازكار كريم عمر486242

266دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىخجيجه صابر محمد160338

267دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىريناس سالم حمد162667

268دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىئاريان عباس رسول550786

269دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىكويستان انور خضر369658

270دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىتابلو قباد بكر158447

271دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىهيشو هدايت احمد486323

272دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىخديجة رحمان صالح369468

273دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىريناس سعدي صديق241352

274دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىهازه عبدالقادر احمد369268

275دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسنور مرزا معروف369627

276دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىالفان دلشاد سمايل485948

277دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسنور ممند حمةرضا162803

278دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىايمان برهان عثمان486200

279دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسندس احمد مصطقر369361



280دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجراخان كامران رضا240862

281دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىهه وار امير فتاح369258

ر160238 282دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىفريده محمود حمدامير

283دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىهةورين شهد جميل241348

284دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىكوزين طارق فق  حمد369578

ي159632 285دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسه روين مغديد حاج 

ر عبدهللا369257 286دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىكازين ياسير

ر حمد161939 287دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىقدريه حمدامير

288دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىته الر فاتح رسول241116

289دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشهلة بايز كاكة369316

290دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىنارين رفعت عبدهللا162429

291دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىنوا محمود حسن159806

شيالن توفيق علي159709
292دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبى

293دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسازان عثمان محمد241891

294دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةناز مسعود رسول369314

وان خالد486031 295دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسوما سير

ته نيا وهاب حمةعلي241051
296دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبى

297دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجاوان جليل انور162350

ي عمر550816 حنيفة كانب 
298دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبى

299دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىنوا قادر رسول486180

300دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىرازاوة رضا صالح485769

ر158308 301دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشةيدا قادر حمدامير

302دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىاسيا ارام عثمان486345

303دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسارا عبدهللا مصطقر241717

304دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسارا اسماعيل صابر550745

305دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسانا قوباد عبدالحميد485983

306دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىايفان خالد فتح هللا158380

307دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسةروين ازاد رشيد369114

308دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىفاطمة ساالر محمود486365

309دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسازان صالح مولود159739

310دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسهام طاهر صابر160118

ر486167 ر حمدامير 311دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىايمان موعير

شاني ابوبكر اسماعيل369207
312دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبى

313دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىساية محمد باهر160385

314دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسميه عثمان عزيز369536

315دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجرو جتو لطيف158664

ر نجيم162691 316دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسارى حمدامير

317دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىزاكاو محمد سعيد159921

و جواد قادر485795 318دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىهير

ر بايز كاكة486338 319دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشهير

320دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشاد سةرباز قادر369639

ر وسمان حويز241005 321دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىئةفير

322دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىزاكال اسماعيل عزيز486376

323دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىالفان عبدالحميد فتح هللا240789

324دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىكوفند فرهاد جليل241594

325دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىتاران عثمان عباس369546



326دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىداليا دلشاد عبدالرحمن159883

ة فتح هللا حمد241242 327دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىامير

328دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىدلخواز جوهر عمر368952

329دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسارا انور عثمان159875

330دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسانا مظفر محمد240973

331دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىفريشتة همداد عبدهللا369171

332دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىبيوار عباس توفيق162625

ي حميد159793
333دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىزاكاو غبر

ندى جةتو علي160114
334دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبى

ر نجيم158458 335دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىئاال حمدامير

336دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىزالة نظام عزيز161854

سناء علي عبدهللا158709
337دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبى

338دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيار ازاد عمر240992

339دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىليوان حكيم خورشيد241093

340دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسوما عزيز صالح486216

341دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىنسار محمد طيفور241863

342دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشوكار شفيق ابراهيم241477

343دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىروشنا عزيز كاويس158553

344دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىجميلة جعفر عمر486285

345دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةريز اراز اسماعيل369643

346دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىالنة عبدهللا سالم160203

ساكار اسكندر علي241253
347دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبى

شةوين جنكي اسعد241501
348دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبى

ر486292 ر حمدامير 349دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشيماء موعير

ر240900 350دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىئارةزو اسماعيل حمدامير

351دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىسه دا سوارة محمد توفيق160388

ي سعيد369291 بوكان كانب 
352دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبى

353دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىشوخان فرياد رسول369097

354دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىنه وا فؤاد فؤاد معروف161962

ر دانا خالد159958 355دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىداربير

ر جاسم حمد486014 356دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىهيلير

357دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيركار ازاد عمر240985

358دبلوم2كويسنجق 22217اربيلأنبىنبات محمود مولود159832

359إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىبيكةرد الوة قادر369056

360إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةريز زرار صديق369746

361إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىليوان اسو رسول369687

362إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىايالف عباس حميد160016

 اسماعيل علي240306
ر 363إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىكشبير

364إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىله نجه دلشاد برايم160194

365إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىالفة فيصل رحمن158372

366إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىريواس مشير صابر240547

سوما جنكي علي162609
367إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبى

368إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىره وه ز دياري عزيز159944

369إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىئاريز سيامند عبدالرحمن162411

ي486006
370إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسوزان اسماعيل قرنر

371إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىبيكرد كاكةخان عبدهللا486357



ر كريم عمر240516 372إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىشه رمير

ي369046 ر ادريس كانب  373إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىدلفير

374إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىروشنا طاهر حمد550785

375إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىزياو ارى احمد162536

ر اسماعيل240492 376إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىهاوزين حسير

ي حمد241869
النه جنكي فق 

377إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبى

378إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىخةنده عبدهللا خضر486336

379إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسةيران رضا عزيز240940

380إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسوما حمةغريب علي368976

381إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىهاوير اسو سمايل139895

382إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىجراخان محمد كاكل486123

383إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىتافان دلير محسن369347

384إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىهيقر نوزاد حمد160095

از رفيق احمد369042 385إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىشير

ر جوهر عمر162051 386إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىئامير

به ناز اسعد علي162626
387إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبى

ر هلمت توفيق159698 388إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىالفير

ر159900 389إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىريان عدنان حسير

390إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىخةندة ملك رفيق162844

391إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىشةنكار عباس توفيق161953

392إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىفارين ارغد توفيق485735

393إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىاسودة رحمان صالح369473

394إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسكاال بشتيوان سليمان241567

ر سيامند عبدالرحمن162856 395إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىئامير

396إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىزيلوان ملك رفيق162830

397إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىزياو فاتح مصطقر162817

398إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىجوليانا بيستون حنا158705

399إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسارا كامران عمر368960

وان جبار162635 400إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسوما سير

401إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىكلينة رزكار مصطقر550797

402إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىشوخان رؤوف فتاح159537

ر محمود حمد241682 403إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىكشبير

404إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىفاطمة طه عبدهللا162527

405إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةريز قادر عبدهللا368945

406إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىبيكةرد ابراهيم حسن550827

ر عثمان486129 407إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىخاشعة حمدامير

ر162066 408إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىنوروز محمود حمدامير

ي عبدهللا خضر158366
409إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىخوسر

410إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىشاجوان عالءالدين ابراهيم161947

411إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىريناس رفيق احمد369675

412إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىريان همداد عبدهللا369182

413إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىته الر اسو سمايل139979

414إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىالهام عباس حميد160010

415إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسدا سنكر اسماعيل240530

416إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىشنيان جمال حويز159812

ر طالب خالد241236 417إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسةنكير



418إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسمية رمضان حمد159593

419إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىكواللة ابراهيم ميكائيل240662

420إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىريناس فاخر لشكرى485841

421إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىدلنيا بايز فتاح485953

422إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسارا سالم مولود162371

423إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىجوان وشيار ظاهر243665

ر حمد162179 424إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىتةنكه ياسير

ر160242 425إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىشنو محمود حمدامير

426إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسكا ال عصام الدين كريم368937

427إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىريزيان قاره مان شكري240612

ائيل حمد240330 ر جي  428إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىئةفير

بيناني ازاد حميد240522
429إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبى

430إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىفينك صباح سليمان240145

ي سعيد240510 شوخان كانب 
431إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبى

432إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىدلنيا صديق صادق240290

ر مصطقر241009 ر حمدامير 433إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىهيلير

434إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىسمية نادر عبدهللا160348

435إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىالنة اسو رسول369691

436إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىدلبةر احمد رسول485831

437إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىديالن رزاق نادر240891

438إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىبه ناز عمر صالح241374

439إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىريناس دياري عزيز162117

ي حمد244255
440إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىالوين جنك فق 

441إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىرةوزةن احمد محمد159549

ر هيوا مصطقر240227 442إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىئامير

443إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىئاال اسود عوال485494

444إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىبةيام لطيف مصطقر240907

445إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىنهلة رضا حمه الن158090

ر162670 446إعدادية2كويسنجق 22217اربيلأنبىهورين احمد محمدامير

زين 22220اربيلذكراراس نارص يوسف549840 1ماجستير2شاويس بير

ي485408 زين 22220اربيلذكرايوب محمد حاج  2ماجستير2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرشمس الدين سليمان طه246610 3بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرهيمن نوري مصطقر137845 4بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد حسن يوسف246357 5بكالوريوس2شاويس بير

ي246435
زين 22220اربيلذكرعارف خليل فق  6بكالوريوس2شاويس بير

ي اغا246551
 
زين 22220اربيلذكربهاءالدين عبدالباف 7بكالوريوس2شاويس بير

ر246641 زين 22220اربيلذكرنزار سمايل حمدامير 8بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرشوان احمد بحرى246663 9بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرعبدهللا رستم عبدالرحمن137793 10بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرزبير رشيد مصطقر246655 11بكالوريوس2شاويس بير

ر حسن363758 زين 22220اربيلذكرمحمد حسير 12بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرسعدهللا يونس عمر246619 13بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراردوان احمد علي485414 14بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرسوران اسماعيل قادر363901 15بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد احمد عودى246660 16بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرزريان صديق صادق246667 17بكالوريوس2شاويس بير



زين 22220اربيلذكرظاهر عمر مرادخان137794 18بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكربشدار مصطقر اسماعيل137784 19بكالوريوس2شاويس بير

 لقمان علي246329
ر زين 22220اربيلذكرسة فير 20بكالوريوس2شاويس بير

ي اغا137844
 
زين 22220اربيلذكرريمان عبدالباف 21بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكردشب  نوري مصطقر137863 22بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرريكان عبدالرحيم عبدهللا246605 23بكالوريوس2شاويس بير

ك364028 زين 22220اربيلذكرهوشنك دينو مير 24بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرريباز ارسالن عجيل137856 25بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمسعود سام فاضل485376 26دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرعلي قادر محمد137712 27دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرعلي محمد علي364052 28دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرحمد عثمان حمد363985 29دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراسماعيل عزيز اسماعيل137759 30دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرادريس سوار عثمان246367 31دبلوم2شاويس بير

حاج عثمان485394 زين 22220اربيلذكرهزار مير 32دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرسنكر احمد رسول364001 33دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد سلطان بكوك246321 34دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرجوان صابر علي549804 35دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرنعمت احمد عزيز246365 36دبلوم2شاويس بير

ر محمد مجيد137785 زين 22220اربيلذكرياسير 37دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرصابر علي سيلمان246356 38إعدادية2شاويس بير

ر137905 زين 22220اربيلذكرولي عةودي حمدامير 39إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرجيكر جوهر زادو137507 40إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد لطيف يوسف246569 1بكالوريوس2شاويس بير

وان اودةل كريم485405 زين 22220اربيلذكرشير 2بكالوريوس2شاويس بير

ي حمد363526
زين 22220اربيلذكرسه نكه ر قره نر 3بكالوريوس2شاويس بير

يف485413 زين 22220اربيلذكرشباز عمر محمدشر 4بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرصالح فريق صالح363537 5بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرناصح رشيد كسبار363729 6بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرعمر حسن احمد363556 7بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرعبدهللا محمد عبدهللا137745 8بكالوريوس2شاويس بير

ي137497 زين 22220اربيلذكرعبدالصمد اسعد حاج  9بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراحمد وسو عبدهللا363789 10بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراوميد الوكة مصطقر137867 11بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرنيهاد قادر طاهر364122 12بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرريكةوت شكر عرب246337 13بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرعادل يوسف سليم137756 14بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرزياد مظفر وسو246552 15بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرهاوزين جالل خضر363691 16بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرشوان سلمان محمد549734 17بكالوريوس2شاويس بير

ر363547 زين 22220اربيلذكرفرهاد حمد حمدامير 18بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرسوران جميل عزيز549786 19بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرسوران نجاد محمد363997 20بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكركريم نعمان بكر363494 21بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرشوان لقمان كريم137540 22بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرشكر عبدهللا برايم363636 23بكالوريوس2شاويس بير



ر مولود549723 زين 22220اربيلذكراحمد ياسير 24بكالوريوس2شاويس بير

ي485365 زين 22220اربيلذكرمحمد مغديد حاج  25بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرهيمن محمد خضر137703 26بكالوريوس2شاويس بير

ر مولود549716 زين 22220اربيلذكرمحمد ياسير 27بكالوريوس2شاويس بير

حاج عثمان364083 زين 22220اربيلذكرهفال مير 28بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد شمزين باسه246538 29بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرانور لطيف يوسف246565 30بكالوريوس2شاويس بير

ي246636 زين 22220اربيلذكرفالح قةتيم نب  31بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرسيداد عمر شه رو363498 32بكالوريوس2شاويس بير

 علي363966
ر زين 22220اربيلذكردلشاد حمدامير 33بكالوريوس2شاويس بير

ي363531
زين 22220اربيلذكركاروان قهرمان قرنر 34بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرهاوكار ماهر فاخر363407 35بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرطه ادريس خالند363990 36بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد قاسم طه246485 37بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد نارص يوسف246396 38بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكروريا حيدر اسماعيل364041 39بكالوريوس2شاويس بير

ى549900 زين 22220اربيلذكرنهاد ماهر مير 40بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرسامان علي قادر137803 41بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرهكار سعيد مصطقر363625 42بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكركاظم جميل احمد246591 43بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرفرمان محمد عبدالخالق363612 44بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكربشدار بدرالدين محمود363417 45بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكروالت علي عودي137379 46بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرفرهنك علي عودي137388 47بكالوريوس2شاويس بير

حاج عثمان364092 زين 22220اربيلذكرمحمد مير 48بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكركارساز نورو قادر246348 49بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراحمد حسن علي363523 50بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد صالح محمد137859 51بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد احمد سليمان246399 52بكالوريوس2شاويس بير

ر485342 ي كريم ياسير زين 22220اربيلذكرحاج  53بكالوريوس2شاويس بير

ر363551 زين 22220اربيلذكرمجيد احمد حمدامير 54بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراحمد ابراهيم احمد137707 55بكالوريوس2شاويس بير

ر363543 زين 22220اربيلذكرشهد حمد حمدامير 56بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرريباز عبدالرحيم عبدهللا137742 57بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلذكربرهان اكرم عزت363740 58دبلوم2شاويس بير

وان علي درويش246486 زين 22220اربيلذكرشير 59دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمصطقر زيوةر مصطقر137811 60دبلوم2شاويس بير

ر246425 زين 22220اربيلذكرعبدالقادر عثمان حمدامير 61دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرامانج حسن مراد363642 62دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرحارس كاظم رسول549738 63دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرئامانج احمد عبدهللا137775 64دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكركوشت محمد حسن246530 65دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرديار غازي فارس246601 66دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرجيهاد جمال قاسم137754 67دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرعبدالقهار اسماعيل مصطقر137715 68دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكردلوفان مجيد عبدهللا363399 69دبلوم2شاويس بير



ه137883 ر محسن بير زين 22220اربيلذكرمتير 70دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد هاوار حمد363623 71دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرابراهيم مصطقر اسماعيل363780 72دبلوم2شاويس بير

ر363572 ر واحد حمدامير زين 22220اربيلذكرحمدامير 73دبلوم2شاويس بير

ر485292 زين 22220اربيلذكربارزان صادق محمدامير 74دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراكو رسول محمد364070 75دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرهوشمند عمر شةرو137840 76دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراري عبدالرحمن صابر246382 77دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرجيكر ماهر فاخر363412 78دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكررةنج دةر يونس قادر364047 79دبلوم2شاويس بير

ر احمد363609 زين 22220اربيلذكرعمر حمدامير 80دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكريوسف جواد سورو363662 81دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمهدي جميل صالح549760 82دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد شيخ الياس363970 83دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرنيجير حسن عبدالفتاح363509 84دبلوم2شاويس بير

ر مصطقر549763 زين 22220اربيلذكردانا حمدامير 85دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراسماعيل صالح الدين احمد246533 86دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرزمير عبدالرحيم طه246452 87دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرازيز عبدالخالق نارص246627 88دبلوم2شاويس بير

ر حسن عبدالفتاح363488 زين 22220اربيلذكرحسير 89دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراريان شاكر خليل246391 90دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكربارزان سمكو صالح246409 91دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراسعد هاوار حمد363429 92دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرفرحان سليم جاسم364006 93إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرنزار زرار محمدطاهر363600 94إعدادية2شاويس بير

حاج عثمان363434 زين 22220اربيلذكرهوكر مير 95إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد مجيد محمد246577 96إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرفارس احمد حمد137849 97إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرريدور شكر عرب246880 98إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكررابةر حازم مح الدين246414 99إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد نجم الدين خليل246841 100إعدادية2شاويس بير

ر246390 ي حسير
زين 22220اربيلذكرسوران فق  101إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرنافز بايز ابراهيم364034 102إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد سليم عوال246736 103إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرريباز امير اسماعيل549751 104إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد فرحان صابر137870 105إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكربةروو مصطقر رؤوف246830 106إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرباغوان صدرالدين كزو364116 107إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكررةيان بة يار عبدالعزيز363389 108إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكردلزار صديق عثمان137342 109إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرهمزه زبير رشيد246653 110إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكربةهروز اسماعيل مامند137439 111إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرديدار يوسف محمد137247 112إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكردلوفان تمثال احمد137485 113إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرستار صادق رشيد246557 114إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكركريم لقمان كريم137579 115إعدادية2شاويس بير



ر137400 زين 22220اربيلذكرعلي هادي حسير 116إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراحمد تمثال احمد137476 117إعدادية2شاويس بير

وان سمكو صالح246816 زين 22220اربيلذكرسير 118إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرخوكر محمد عوال246777 119إعدادية2شاويس بير

ي عباس137546
زين 22220اربيلذكرمحمد فق  120إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرهوكر جوهر زادو137876 121إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكردلدار غازي فارس246378 122إعدادية2شاويس بير

ي246799
ر
زين 22220اربيلذكرمحمد اسعد صوف 123إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرسهاد قادر احمد363914 124إعدادية2شاويس بير

ان ادريس مجيد549849 زين 22220اربيلذكرمير 125إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرزاهير احمد صالح246405 126إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرجنكي مجيد محمد137889 127إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرعبدالرحمن سليم جاسم363943 128إعدادية2شاويس بير

ي137258 زين 22220اربيلذكررياض اسعد حاج  129إعدادية2شاويس بير

ي246731 زين 22220اربيلذكرده ريا زياد حاج  130إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرسامان بدرالدين محمود485298 131إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكركامل محي الدين شه رو137353 132إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكربرزو احمد بحرى485387 133إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكردلدار تمثال احمد137901 134إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرهيمت روستم علي363444 135إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرمحمد جوهر صديق364025 136إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكراحمد رزاق حمو363949 137إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرفرزاد فرزند محمد137725 138إعدادية2شاويس بير

ر246448 زين 22220اربيلذكركيوان محمد حسير 139إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرفؤاد جمال قاسم137893 140إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرنيهاد ازاد ابراهيم137733 141إعدادية2شاويس بير

ر كاظم عبدهللا137769 زين 22220اربيلذكرامير 142إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرنزار صديق عثمان137790 143إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرفهىمي سامي رسول363761 144إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكركيوان محمود خليل246862 145إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكربرهان فتاح مصطقر137325 146إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرئازاد عثمان احمد364104 147إعدادية2شاويس بير

 محمدعلي485351
ر زين 22220اربيلذكركارزان تحسير 148إعدادية2شاويس بير

ر محمد مجيد363479 زين 22220اربيلذكرتحسير 149إعدادية2شاويس بير

ر485370 زين 22220اربيلذكرعيىس حمد حسير 150إعدادية2شاويس بير

ي137827 زين 22220اربيلذكردلشاد برهان حاج  151إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلذكرعبدهللا محمد عوال246787 152إعدادية2شاويس بير

ي363954 زين 22220اربيلذكركريم حسن جلب  153إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىنيشتمان عبدالقهار توفيق246613 1بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسيفان جمال كريم363767 2بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىنةمام عزيز صادق363673 3بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسازكار مظفر محمدغريب137608 4بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىهازة مجيد عبدهللا246387 5دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىصافية وسمان عمر246444 6دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىشهله عبدالكريم خليل549831 7دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىايمان محسن عبدال485392 8دبلوم2شاويس بير



زين 22220اربيلأنبىعائشة حمد احمد137780 1بكالوريوس2شاويس بير

سيالن عبدالخالق حمدعلي549815
زين 22220اربيلأنبى 2بكالوريوس2شاويس بير

يفان علي قادر137728 بير
زين 22220اربيلأنبى 3بكالوريوس2شاويس بير

ة صلح الدين احمد246528 زين 22220اربيلأنبىسمير 4بكالوريوس2شاويس بير

ر485389 زين 22220اربيلأنبىايمان حاتم ياسير 5بكالوريوس2شاويس بير

ر قادر137720 ين تحسير زين 22220اربيلأنبىشير 6بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسوزان صادق رشيد246561 7بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىكوجر صديق صادق137816 8بكالوريوس2شاويس بير

ر اكرم549781 زين 22220اربيلأنبىبنار تحسير 9بكالوريوس2شاويس بير

ية نجمالدين خليل246463 زين 22220اربيلأنبىخير 10بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىازين حاجياحمد صادق137899 11بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسةفينة حمد احمد137820 12بكالوريوس2شاويس بير

ي مصطقر مال363908
زين 22220اربيلأنبىاشب  13بكالوريوس2شاويس بير

ي كاكيل363883 روزكار نب 
زين 22220اربيلأنبى 14بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسوزان جميل عزيز549789 15بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىحديقة يوسف اسماعيل363618 16بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىمدينة حمد احمد137750 17بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىنازخان صباح محمود363710 18بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىنازدار مصطقر اسماعيل137832 19بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىاواز اكرم عزت363744 20بكالوريوس2شاويس بير

ي137267 زين 22220اربيلأنبىزيان اسعد حاج  21بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسنوبر سام بكر485397 22بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىمهاباد فرست ابراهيم363657 23بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىشيالن صديق حسن363559 24بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىليل كريم خان مصطقر137718 25بكالوريوس2شاويس بير

ر246648 زين 22220اربيلأنبىاوات لطيف حمدامير 26بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىشلير نورالدين سليم485391 27بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسوزان سعدي عوال246309 28بكالوريوس2شاويس بير

ر نوري364011 زين 22220اربيلأنبىليل تحسير 29بكالوريوس2شاويس بير

ي246573 زين 22220اربيلأنبىكوجةر صائب كانب  30بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىشونم صديق حسن363562 31بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىمهناز خورشيد مجيد137810 32بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىيشى جادر حسن246646 33بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىفيان شكر طه246588 34بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىخديجة محمد عبدالخالق363979 35بكالوريوس2شاويس بير

انتظار شمسالدين علي363937
زين 22220اربيلأنبى 36بكالوريوس2شاويس بير

از مامل خالد246624 زين 22220اربيلأنبىشير 37بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسحر مصطقر اسماعيل137737 38بكالوريوس2شاويس بير

ر363648 زين 22220اربيلأنبىسنور كريم خان حسير 39بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىجوليا جوهر زادو137819 40بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىشيماء حميد مجيد137800 41بكالوريوس2شاويس بير

ر246511 زين 22220اربيلأنبىوالت لطيف حمدامير 42بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىفاطمة محمد حسن246516 43بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىريزين زبير رشيد246420 44بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىمةرزيا جانكير اودرحمن137853 45بكالوريوس2شاويس بير

ر363540 زين 22220اربيلأنبىمدينة احمد حمدامير 46بكالوريوس2شاويس بير



زين 22220اربيلأنبىعابدة مهدي احمد485403 47بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىنيسان خليل ابوبكر137797 48بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىبياز محمد مجيد137836 49بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىكوفان جمال كريم246631 50بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىدلخواز صديق عثمان137788 51بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىمهلة خليل نبو363695 52بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىبه هار مولود قادر363425 53بكالوريوس2شاويس بير

ي  هان جاسم صباح363500 زين 22220اربيلأنبىشر 54بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسيبان شكر طه246607 55بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىصبيحة احمد مرعان246372 56بكالوريوس2شاويس بير

ر سلمان محمد363718 زين 22220اربيلأنبىهيلير 57بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىساميان جميل نبو363567 58بكالوريوس2شاويس بير

ر جميل نبو137805 زين 22220اربيلأنبىئةفير 59بكالوريوس2شاويس بير

 محمدعلي137722
ر زين 22220اربيلأنبىزيالن تحسير 60بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىبة يبون سليمان دربو363467 61بكالوريوس2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسارية جبو كابايز137709 62دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىجيالن مجيد صالح246440 63دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىبةيام اسماعيل مولود364017 64دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىايمان ايوب احمد363923 65دبلوم2شاويس بير

ر مصطقر549795 زين 22220اربيلأنبىاسماء حمدامير 66دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىاوات فرست ابراهيم246586 67دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىكولناز اكرم عزت363754 68دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىئافان مظفر زكريا363895 69دبلوم2شاويس بير

ر137771 ي حسير
ين فق  زين 22220اربيلأنبىشير 70دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىفاطمة حيدر اسماعيل137825 71دبلوم2شاويس بير

ي علي226176
ر
زين 22220اربيلأنبىتريفة عبدالرحمن صوف 72دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىشه وكار صمد اسماعيل363774 73دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسارا فهىمي بكر363378 74دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىكوردستان عبدالمطلب مصطقر549799 75دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىزليخا فارس جبو137872 76دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىمهناز مظهر الياس363459 77دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىامينه عزو طه485400 78دبلوم2شاويس بير

ر364060 ر نجاة حسير زين 22220اربيلأنبىدلفير 79دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىكازين عبدالصمد محمدصالح363383 80دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىهيدى صباح عبدهللا549754 81دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىئاالن مظفر زكريا363891 82دبلوم2شاويس بير

ر549770 زين 22220اربيلأنبىتريفة عدنان ياسير 83دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىشه وين جالل خضر363581 84دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىبةناز عزيز صادق363682 85دبلوم2شاويس بير

مريم علي محمد363440
زين 22220اربيلأنبى 86دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىزةري جمشيد مجيد137731 87دبلوم2شاويس بير

ساكار سامي بكر549866
زين 22220اربيلأنبى 88دبلوم2شاويس بير

جنار علي درويش246496
زين 22220اربيلأنبى 89دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىبىس احمد مجيد246315 90دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىايفان مامل خالد246621 91دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىبناز صباح محمود549767 92دبلوم2شاويس بير



ر246581 زين 22220اربيلأنبىديالن صالح حسير 93دبلوم2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسايرة عيىس اسماعيل363588 94إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىريان محمد حسن246765 95إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىزه ري محمد مجيد137560 96إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسنور توفيق عثمان137451 97إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىزريا فاخر ابراهيم137332 98إعدادية2شاويس بير

ي485271 ي حاج  زين 22220اربيلأنبىئيفان صي  99إعدادية2شاويس بير

ي485281 ي حاج  زين 22220اربيلأنبىعائشة صي  100إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىفاطمه عبدالرحيم عبدهللا137912 101إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىزيتون شوكر طه246629 102إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىشهناز خورشيد مجيد137463 103إعدادية2شاويس بير

ر قادر ابوبكر246784 زين 22220اربيلأنبىالفير 104إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىزبيده اسماعيل قةتيم246804 105إعدادية2شاويس بير

ر هوشيار محمد246742 زين 22220اربيلأنبىهيلير 106إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسميان محيالدين ابراهيم246543 107إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىنادية عبدهللا مير137761 108إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىدلناز خورشيد مجيد137865 109إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىريان حسن عثمان137417 110إعدادية2شاويس بير

ايمان ازاد علي485382
زين 22220اربيلأنبى 111إعدادية2شاويس بير

ين نوري حسن363962 زين 22220اربيلأنبىشير 112إعدادية2شاويس بير

ي ناز كريم خان عباس485383 ن 
زين 22220اربيلأنبى 113إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىهه تاو رشاد فرهاد363876 114إعدادية2شاويس بير

ر شيخ الياس363471 زين 22220اربيلأنبىدلفير 115إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىبه ناز خورشيد مجيد137489 116إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىبلقيسة عيىس ابراهيم137588 117إعدادية2شاويس بير

ر246477 زين 22220اربيلأنبىخه الت فرست حسير 118إعدادية2شاويس بير

شيماء علي عةودي137369
زين 22220اربيلأنبى 119إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىزينة صمد اسماعيل246823 120إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىشكرية بايز عوال246502 121إعدادية2شاويس بير

ي137596 نوروز جواد نب 
زين 22220اربيلأنبى 122إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىئاال زبير جميل363918 123إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىبه ناز ستار محمد137361 124إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىامينة حيدر اسماعيل137337 125إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىهدى هادي ابراهيم137569 126إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىبه ري جمشيد مجيد137406 127إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىشاناز نوري حسن246596 128إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىسازان حسن عثمان137447 129إعدادية2شاويس بير

زين 22220اربيلأنبىايمان شورو احمد246807 130إعدادية2شاويس بير

ر363654 زين 22220اربيلأنبىشوة كريمخان حسير 131إعدادية2شاويس بير

ر قادر487476 1ماجستير2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسامي حسير

ر134874 2بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرستار عزيز حمدامير

3بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكريوسف خضر رسول135044

ي487497
ر
4بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرطه عزيز صوف

ر370347 5بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكربشتيوان عزيز حمدامير

6بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرنجاة سعيد خضر134204

ر373130 7بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحسن اسماعيل حمدامير



8بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكراوميد حسن رسول487501

9بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشوان سالم رسول221224

وان جالل اوسو134718 10بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشير

ر مولود134280 11بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرزةمةند حمدامير

ر134101 12بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرجمال اسعد محمدامير

13بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشهد طه اسماعيل134900

14بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشبست كريم عمر221157

15بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكردلشاد عثمان علي134485

16بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد صديق رسول221192

17بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرطه حميد طه377988

18بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرريباز احمد رسول134595

ي134520 19دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكررفيق سيد حاج 

20دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرتوفيق عبدهللا خالد134776

21دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرنجات سليمان اسماعيل134623

22دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكربيستون صمد حمد221219

23دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعبدالرحمن عزيز محمد549114

ر134284 24دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرخالد صادق حسير

25دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرخدر احمد خدر487563

26دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكراسكندر حسن احمد134450

27دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكررزكار عبدهللا حمد221152

داود رسول370963 28دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرنجاة بير

29دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكركاروان عمر اسماعيل221176

ر135069 30دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفرست عزيز حمدامير

وان عمر اسماعيل371196 31دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشير

32دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرطالب نجمالدين حمد134559

33دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفرياد سمكو عوال221144

34دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكررشاد جبار عمر370631

35دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكركاوه عبدالرحمن مصطقر134160

36دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرامانج عبدالرحمن مصطقر370503

37دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرحاتم خورشيد قادر133990

ي221260 38دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشوان زرار نب 

ي134867
ر
39دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكراوميد صالح صوف

40دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكركاروان صمد حمد221133

41دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرريباز اسماعيل صابر221218

42دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكراحمد اسعد خدر134406

ر محمد370363 ر حسير 43دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرريبير

44إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكررشيد كريم سليم221125

45إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمهداوى عبدهللا ويىسي221143

46إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرخضر عوال رسول378435

ر134510 47إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكراسماعيل عمر حمدامير

1بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرنياز رحمان خضر371144

2بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمولود عبدهللا مولود370903

3بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشاسوار زرار محمد135125

ي134658 4بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكركه يالن حامد حاج 

5بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكراوميد انور صابر487566

6بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرزهير احمد حسن134301



7بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكريونس خالد مولود371325

8بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكركوران جالل طه370840

9بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرنزار رحمان خضر371161

10بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفةرمان محمد محمد134214

11بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكركاروان خالد مصطقر549109

ه و فتاح يوسف221173 12بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكربيشر

13بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكركارزان نوزاد حمد221127

14بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكروريا عل صالح370538

15بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرخورشيد قادر زرد221193

ر549117 16بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرانس بالل حسير

ي مصطقر134818 17بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرجمال نب 

18بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرنزار موس محمد487556

19بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسعدون برايم محمد134523

20بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرصالح صباح حمد134515

ر549111 21بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرئوميد بالل حسير

22بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرابراهيم حسن حمد371694

23بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرزيرك صباح يوسف134359

24بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسنكر صالح مصطقر370579

25بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرجليل عبدالقادر محمد370666

26بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرحسن ابوبكر احمد221177

ر طه134368 27بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفرياد حسير

28بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسيداد اسعد حمد134324

29بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعبدهللا عبدالرحمن قادر134332

30بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد برايم محمد370986

31بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرجميل شمسالدين خضر134275

32بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكركاروان مامند فتاح369724

33بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكررةنجي  شفيع احمد134457

34بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفيصل رسول مال221187

ر ستار عمر134959 35بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرريبير

36بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمطلب فتاح محمد221138

37بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرريبوار واحد سمايل134021

38بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرنامق حوال حسن134513

39بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرابراهيم نوري ابراهيم371020

ي مكائيل487531 40بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكروكاف حاج 

ر221155  حمدامير
ر مصطقر 41بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرحمدامير

42بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسيداد صالح ناصح549121

43بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكربيخال احمد خضر134393

44بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكراحمد خضر عزيز487558

45بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرزريان جعفر عوال221130

46بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرريبوار عثمان شيخ محمد134055

47بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسداد مامك عوال134327

48بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد خضر طه134106

وان سالم رسول134398 49بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرنوشير

50بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرهيوا محمد عود134154

51بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرهيمن محمد خدر134544

52بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرريبوار خضر عزيز134010



53بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد مولود عزيز221142

ي370947
ر
54بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعبدالرحمن صالح صوف

55بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعبدالكريم كمال عبدهللا134088

ر370454 56بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعمر روستم حمدامير

57بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرزانا زرار حمد134335

58بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكروشيار رشاد ناظر371714

59بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكرئارام مولود طه134936

60بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلذكريوسف سمايل مولود134293

61دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد عزيز عبدالرحمن134641

62دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشعبان سوارة توفيق370339

ر549139 63دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكركوران نجاة حسير

ر كريم اسماعيل135040 64دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرامير

65دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرهيمداد محمد عود134149

ر221182  حسير
66دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرناميق مصطقر

67دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرئاريز حمد احمد134566

68دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكربةشدار عبدهللا احمد134480

69دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرطالب فتاح محمد221137

70دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسوران جميل حسن221195

71دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشاخوان محمد احمد134891

72دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد زرار احمد549098

73دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرريناس انور خالد134310

74دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرئوميد محمد عود134124

75دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرنياز علي احمد134367

76دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرخالد مصطقر عبدهللا221210

77دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكراحمد عزيز علي134041

78دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكروشيار صباح صادق549136

79دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعمر خليل عمر371093

80دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرريباز جمال جبار371071

81دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرنةبةز مصطقر اسماعيل370704

82دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشيمال جالل سليمان549110

83دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرروزكار صمد حمد221132

84دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد جالل حمد221174

85دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفرهنك جالل خدر134224

86دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمغديد اسعد حمد371224

ر ابراهيم487527 87دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعماد محمدامير

88دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد نوزاد حمد371261

ر خضر370756 89دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد حسير

90دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكربارزان عبدالرحمن احمد487482

91دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد خضر عزيز221261

92دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرزانا صابر برايم134574

93دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرحسن نورى ابراهيم221131

94دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرريزان خضر عزيز221151

 علي134110
ر 95دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرحمد حسير

96دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعلي رحمان سمايل221239

97دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرونس ابراهيم علي221166

98دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعبدالباسط نجم الدين احمد371794



99دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعيماد فخري عدى134540

100دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسه رباز سليم عزيز221181

101دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفرمان سمكو عوال371120

ر يوسف خضر221179 102دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرحسير

103دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرايوب عزيز مام علي134238

كة558935 104دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد خشو مير

105إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد حاج  مصطقر549124

106إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشكر رمضان صادق549128

107إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعلي صالح محمد134472

108إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكركيالن خالد صادق134821

109إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكركيالن احمد مال558948

110إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشمال كمال جبار221263

ر487478 111إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد سليمان حمدامير

112إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشاهو سالم رسول221246

ر487504 113إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرريباز وسمان حسير

114إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشاج حكيم مولود221229

115إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد يوسف مامك134739

116إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرجهاد خدر سليم134608

117إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد زرار حمد135011

118إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكركاظم صباح قادر549141

119إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكربه هرام محمد عمر221267

120إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد ظاهر حمد134908

ر487601 ر وسمان حسير 121إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرحسير

122إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسةرتيب كمال ابراهيم221145

123إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرشهد خليل كريم134525

ر134290 124إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعمر زرار حسير

125إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرجهاد خليل كريم134735

داود370926 126إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرباوه ر محمد بير

127إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكركارزان عبدالرحمن احمد558938

128إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرازور برايم شيمان134006

 رشيد علي221185
ر 129إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرحسير

130إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد ابراهيم سمايل221128

131إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسيفاهلل محمد احمد134803

132إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرموس زينالدين شيمان134857

ر ادريس فتاح370854 133إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرامير

134إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرزةردةشت كريم رسول221221

135إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد جمال حيدر487485

136إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعبدهللا صالح حمد221211

ى باويل549103 ر 137إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكركيالن فير

138إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرهةلمت زبير سليم549106

139إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمحمد صمد حمد221238

140إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكروزير احمد روستم221244

141إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفرهنك سليم صالح221240

142إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرادريس انور سليمان135102

143إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكروهاب شهاب عارف487490

ر221265 144إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرخاروان خالد حسير



145إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرجاسم بايز رشيد134363

146إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرساالر زيرو قادر134296

147إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفه رمان قادر خدر134260

ر صباح يوسف135028 148إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرئه مير

ي مصطقر221237 149إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكررسول حاج 

150إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعبدهللا نوري ابراهيم134048

151إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرزمناكو جمال سليمان134095

152إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكركامران عوال طه134947

153إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرعبدالرحمان ريبوار وسمان221257

ر خضر372386 154إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرقاره مان حسير

155إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرصادق بهرام رسول134218

156إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفرياد سيبور عبدهللا135083

157إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرلقمان مكائيل عزيز134768

158إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرهةلويست زبير سليم549108

ر زيرو قادر134285 159إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرمعير

160إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرخالد سمايل كريم134974

161إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكروليد زرار خدر134244

162إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسوران برايم شيمان134003

163إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرامير محمد محمد134507

164إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكراحمد علي مولود221184

ي134681 165إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرابراهيم سيد حاج 

166إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرسه رهه د خالد كاكل135088

167إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرهداد اوميد حمد134383

168إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفرهاد خدر سليم134601

169إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرفينك رحمان واحد221254

170إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكركيالن كوكز عبدهللا134811

171إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرقادر زبير قادر135084

172إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرازور مال شيخحمد221126

ر221242  حمدامير
173إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلذكرجعفر مصطقر

ر134996 1بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىريزان ديدار حسير

ه حمد عبدالرحمن134517 2دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىسمير

3إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىلنجه امير طاهر370435

1بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىجوان عارف صابر487543

2بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزارا محمد عود134133

3بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىدلباك شعبان عزيز371041

4بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىدرزين بايز بكر134848

5بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبيمان كمال عبدهللا134556

ر خدر549100 6بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىجاريه تحسير

7بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىعدالت فكرى شورو487553

8بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىكلثومه مكائيل عزيز134761

9بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىشيالن صباح حمد134581

10بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزيان جالل حمد221170

11بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىكلزار حسن حمد221226

12بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزارا موس حمد134069

13بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىنازدار خالد عبدهللا370781

14بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىديارية نجم الدين محمد134247



15بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىمهاباد عوال رسول370791

16بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىرمزيه زين الدين شيمان134255

ر370522 17بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبخشان رسول حسير

18بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىديالن قاسم صالح371211

19بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىمريم شمس الدين حمد221147

ر370372 20بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىغفار عزيز حمدامير

21بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبةهار عباس قادر134434

شاناز سعيد علي221160
22بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبى

23بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىوفاء عبدالرحمن احمد134387

ر487512 24بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىسعدية وسمان حسير

25بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبةهار رسول قادر487508

26بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىسنور ابراهيم اسماعيل221168

27بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىمريم عبدالرحمن احمد487593

28بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزيتون محسن اسماعيل134267

29بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبيكرد عبدهللا عمر134226

ر221156  حمدامير
30بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبيخال مصطقر

31بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىرابيعه محمد عمر134692

32بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىئه زين جليل محمود371283

33بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزيتون ابراهيم فارس487583

ي مصطقر134166 34بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىهيدايت نب 

35بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىمهناز معروف فقو113548

36بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىسةيران مغديد قادر134234

37بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىشيالن يوسف مامك134445

38بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىكاملة كريم خضر134562

ر370381 ان عبدالرحمن حمدامير 39بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىسير

ي134502 زيتون حارس نب 
40بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبى

41بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىسوزان ادريس فتاح370882

42بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىريان برهان عزيز221164

43بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىفيان مغديد عوال134494

44بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىمريم خليل جعفر134441

45بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىدلخواز شعبان عزيز134314

يوان عبدهللا حمد221159 46بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبير

ي مصطقر134291 خونجة نب 
47بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبى

48بكالوريوس2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىفينك عمر مام عل134198

49دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىباكستان محمد شيخة134172

ي عمر221141 50دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىسه يران حاج 

51دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىسليمة صديق رسول221190

زاد صالح558950 52دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىخاتون شير

53دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزهراء صابر برايم134569

ر عبدهللا487550 54دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىتةهران حمدامير

55دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبيان وليد صادق134073

56دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىكلستان نجات حسن549131

ي134117
ر
57دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىخه رمان عزيز صوف

ر221194 58دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبيام احمد معير

59دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىازين رسول حسن485104

60دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزيتون كريم عمر370555



61دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىخه رمان محمد قادر221154

62دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىهه تاو محمد عمر134500

63دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىميهره بان مصطقر عبدهللا133995

ر اسماعيل غفور133998 64دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىافير

65دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىباكستان عوال كابايز134551

ي عمر221139 66دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىغزال حاج 

67دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىمريم صديق رسول221189

68دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىدلباك احمد شينة487540

69دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزالة محمد عبدهللا134320

70دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىسه ميعه طه كريم خان368271

71دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبيمان فاضل عوال558946

هوزان محمد علي134034
72دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبى

73دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىكوثر اسماعيل محمد487547

داود370623 74دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبةهره محمد بير

75دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزاكاو جالل حمد221171

76دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىجوان كاك احمد كريم221135

77دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىنازدار عباس قادر134532

78دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىكلناز سليمان حمد370355

79دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىفرميسك رحمان واحد221136

80دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبرشنك محسن محمود134015

81دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىشوين بايز بكر134837

82دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىئاشنا ادريس اسعد370813

ر عوال134475 83دبلوم2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبيان حسير

منيجة عومةر مام علي134752
84إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبى

ر134402 85إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىرةيان فاضل حسير

86إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىقمرية كريم اسماعيل135055

87إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىشيماء كريم عمر372419

88إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزهراء ابراهيم محمد134980

ر احمد135100 89إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىوه رين محير

90إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىفاطمة فارس عزيز371837

كز ابراهيم اسماعيل221217 91إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىنير

92إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىرحيمه بشتيوان عزيز221235

93إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىشيماء صالح محمد134058

94إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىساجيده رشيد كريم221233

95إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىايمان ادريس فتاح370875

96إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىفاطمه شمس الدين احمد134045

97إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبيخال عبدهللا عمر134708

98إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىمعصومة فارس عزيز134528

99إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىخاتون كريم عمر372406

ر134672 100إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىفاطمه دلشاد حسير

101إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبايزه عباس قادر134632

102إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزوزان خالد عزيز134728

دةوس خالد قادر134487 103إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىفير

ر135106 104إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىوه زيره لطيف حسير

105إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبيالن مغديد اسماعيل370688

ي134122
ر
106إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىاسب  عزيز صوف



107إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىفاطمة زبير حمد134375

108إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىحواء زرار حمد135007

ر توفيق عبدهللا135111 109إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىهيلير

110إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىخوناو شهاب عارف487488

ر جمال سمايل371703 111إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىنه خشير

112إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىبةرجةم مصطقر شيخ اومر371738

113إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىفاطمه ابراهيم اسماعيل221215

114إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىشهلة صالح محمد134464

115إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىدلخواز خاليد سماعيل134746

116إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىزةيتون فارس عزيز370481

117إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىجوان مغديد عوال134491

118إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىشكرية كريم اسماعيل135062

119إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىليل كريم خضر135078

120إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىكنير رسول قادر369657

121إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىفاطمة ميكائيل عزيز134756

122إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىامل سليم خالد135098

123إعدادية2حرير وباتاس 12223اربيلأنبىعةيش شاكر خالد371002

ر صالح133784 1بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرعاصف حسير

2بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكربارزان عبدالرحمن علي133775

3بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرحسن عبدهللا زياب133795

و133824 4بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكراسماعيل مل شير

وان نعمان احمد133637 5بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرسير

6بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكردلفاد خواجة جوهر378902

7بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكريعقوب حسكو عزيز219334

8دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرشهوان يوسف علي133691

9دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكربهاءالدين عبدهللا داود133767

10دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرعبدهللا صالح عبدهللا133842

وان بابير يوسف134127 11دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرشير

ي133679
12دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرخه الت محمد فق 

13دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرغفور كيوى ملو378838

 علي133852
ر يف حسير 14دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرشر

ر133867  حسير
15دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرجوهر فق 

و133806 16دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرقانع سليمان شير

17دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكراردوان عباس سليمان378845

18دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرنياز صالح حسن133763

ي يوسف133740 ش صي  19دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرهير

وان بهاءالدين عبدهللا133791 20دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرسير

21دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكردلير عبدالرحمن بارانر133799

ي133802 22دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرريباز محمد حاج 

ي134148 23إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلذكركاروان عيىس صي 

1بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرجيا دالور بشير378871

2بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرامير علي محمد550301

3بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرمحمد رزكار نضهللا550283

4بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكركارزان امجد بادين133732

5بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرمحمد فرحان شيخو378729

6بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكراميد سميع جالل133717



7بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرشفان فرحان شيخو378823

8بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرهيدى سمير رشيد133659

9بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرعباس دلشاد طه133646

10بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرشوكت محىالدين عبدهللا378853

ر219328 ي علي حسير 11بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرحاج 

وان مل عثمان133714 12بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرسير

و133815 13بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرحبيب مل شير

14بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرداود محي الدين عبدهللا219327

ي سالم378817
15بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرريكر خوشقر

يف550304 16بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلذكرخةالت محمد شر

17دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكردلدار امجد بادين219326

18دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرهونةر احمد شير378898

19دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكربارين محمد اسعد550289

20دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكردلوفان امجد بادين133733

ر دالور بشير378886 21دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكررامير

22دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرمحمد احمد شير378892

و133821 23دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرسليمان مل شير

24دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكردلكش طاهر صالح133726

زاد احمد محمد550298 25دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكرشير

26دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلذكربارزان احمد رشيد550286

27إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلذكرروان عيىس مالخو134158

28إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلذكرهكار مصطقر زيندين134074

29إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلذكركاروان نضهللا حميد134135

30إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلذكردالور عبدالرحمن بارانر134051

ر219324 31إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلذكرايوب عل حسير

ي133663 ي هوشيار حاج  32إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلذكرحاج 

33إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلذكرامداد صالح محمد134246

ر219320 ي علي حسير 34إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلذكرناج 

35إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلذكرايهم اسماعيل مقداد134057

36إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلذكرساالر رادم رسول550284

1بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىشهناز شاكر يوسف378861

2بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىنجيبه عبدالقهار عبدهللا133676

ر محمد198031 3بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىكلثوم امير

4بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىسيبه ل محمد رشيد133722

5دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىشوين محمد طاهر219341

يف550300 6دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىشيالن محمد شر

7دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىغريبة اسفندى شيخ378834

8دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىنزيرا رشيد بلنك133744

9دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىاسيا موس احمد550306

ا رشيد بلنك133826 10دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىمنير

1بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىلينا رزكار حميد378848

2بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىفاطمة بهاءالدين عبدهللا133765

ر550288 3بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىروزا جوهر حسير

4بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىشوين مالزادة حكيم133745

5بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىبايز طه ابراهيم219346

6بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىشيماء احمد محمد133778



7بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىكنار به يار رشيد133845

ر371052 وز حبيب ياسير 8بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىفير

9بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىكول حسن صالح378756

10بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىبنار بيار رشيد133863

11بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىكفرين دالور بشير133692

12بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىسماء عباس جتو133818

13بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىامراء امير عزيز133787

14بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىمينا طاهر شعبان133755

15بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىشبيها فكري جتو550305

16بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىهيالن حسن سعيد378743

17بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىئاشب  حسن صالح378762

18بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىشيدا حارس محمد133737

19بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىهويدا احمد بلنك378766

20بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىكوالن احمد رشيد133858

21بكالوريوس2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىخم مل عثمان378782

كز وحيد رحو133840 22دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىنير

ر378734 ي صباح حسير
23دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىهيقر

24دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىثريا حسن محمد378907

ر عادل اسماعيل134243 25دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىوارفير

26دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىريزين عبدهللا سليمان133827

27دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىشيماء احمد بلنك378774

28دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىسوزان حامد ملكو133796

29دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىميناء يحبر صادق219322

30دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىيشى سعيد اسماعيل219332

31دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىدلزين مصطقر سليمان219330

32دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىهويدة يوسف مقداد133749

ر378828 33دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىيمان شعبان حسير

34دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىمونا طاهر شعبان133752

35دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىهةزين عبدهللا سليمان133835

دين محمد اسعد550297 36دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىمير

37دبلوم2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىمرجان كيوي ملو378747

شاديا فاخر علي134211
38إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبى

39إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىدوريا عمر احمد134286

40إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىهناء نوزاد صادق219339

41إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىاتينا كمال رحيم133779

42إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىوةفا فتحي حسن134259

ر امجد بادين134193 43إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىوارفير

44إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىدنيا شاكر يوسف378856

45إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىابتسام شاكر محمد134205

ة صالح محمد134251 46إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىمنير

47إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىمينا محسن رشيد133643

48إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىشيفاء فتحي حسن134276

49إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىمريم حسن سليم134281

ي219344 ى عثمان حاج  50إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىكي 

51إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىاسيا عبدهللا ذياب133705

52إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىهالل عزيز طه133719



53إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىوارزين عادل اسماعيل134233

54إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىزونا عزيز يونس133700

55إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىسيي  جبار سعيد133667

56إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىواريسا عزيز عبدهللا550302

57إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىاوات حبيب عبدهللا378879

58إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىشهريفان عمر احمد134283

59إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىسوبال احمد رجب134066

60إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىبريشان عيىس مالخو134181

ر صالح احمد134079 61إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىسولير

ر عادل اسماعيل134219 62إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىئاهير

63إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىاهداء امير عزيز133757

64إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىفينا محسن رشيد133854

65إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىسيالف ويىس حكيم133702

66إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىدلبةر كيوى ملو378753

67إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىندوى نقر جادر133656

ه حسن عزيز133639 68إعدادية2بلي و بارزان 12225اربيلأنبىسمير

1دكتوراه2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعثمان طاهر عبدهللا173708

2ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكريوسف جمال حسن484845

3ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشدار رشكو عمر377344

وان نجمالدين نوري172368 4ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشير

5ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكريادكار اسماعيل سعيد484689

6ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبوار مغديد محمود172810

ر سليم ابراهيم377099 7ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكرتحسير

8ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد محمود قادر484729

9ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاكه جعفر عزيز485048

10ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلشاد مصطقر سليمان377356

11ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهريم مولود قادر174358

12ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامير ناصح احمد108014

13بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهمزة محمد نوري107258

14بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراراز يوسف ابراهيم376408

15بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشور عيىس روستم98298

16بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشنك محمد مصطقر376747

ر عبدهللا107819 17بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمصلح معير

وان شاكر حدو94385 18بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشير

19بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطه سليم حمد108389

20بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانا طاهر مصطقر376855

ر خضر107709 21بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجادر حسير

22بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسامي رسول خدر108498

23بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرلقمان احمد سعيد108351

ر حمد حسن172028 24بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحسير

ي172664 25بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطالب علي نب 

26بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطارق عثمان برايم558689

27بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرلقمان خالد محمد107031

ر558693 28بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخالص عبدالرحمن حسير

29بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحكوم فريق سليمان108552

ي376196 ش خالد نب  30بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهير



31بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهمت محمد علي107898

32بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراومر جهانكير اومر550185

يف107893 33بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنادر فاخر محمدشر

ر172023 34بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرادريس عبدالرحمن حسير

35بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحسن حمد وسو107099

36بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد شهاب محمد100673

37بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنزار محمد رشيد376662

ر حمد107556 38بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمهدي حسير

39بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريفينك خورشيد علي108504

40بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاردو سليمان احمد172604

ر173093 41بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركريم عبدالغفور محمدامير

42بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشيار خدر عباس172038

43بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررزكار كريم اسعد107916

44بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدهللا مصطقر عبدهللا108062

45بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراراس رشيد محمد107801

46بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشيار قاسم عوال377009

47بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجسيم سليم ابراهيم377101

ر احمد376446 48بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطارق محمدامير

49بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعلي محمود يوسف106895

50بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسليم نجم ابوبكر107268

51بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسام جبار ابراهيم484905

ي485058
ر
52بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصنعان صالح صوف

53بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد احمد باوكر108727

وان مشير رسول108572 54بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسير

ي484739 55بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنريمان حميد نب 

56بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمسعود فتاح عيىس377288

ر خالص نادر376636 57بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبير

58بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسامي دحو عبدهللا108565

59بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطاهر شيخمحمد بايز377309

60بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيمن محمد شيخو107722

61بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفهىم حق  رسول376947

62بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربارن  سعيد سليمان108582

63بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربزار رسول قادر484952

64بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربختيار عزالدين جالل108605

ي108285 زاد سعيد نب  65بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشير

66بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنوزاد مصطقر سليمان484722

ش قادر احمد107712 67بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهير

ر احمد172407 68بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمقداد محمدامير

69بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركوفان فاخر حسن484887

70بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفاروق رمضان قادر107792

71بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبوار مشير رسول108569

72بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراوميد سليم عبدهللا107797

ي377883
73بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريزوان خورشيد فق 

74بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسامي سليم عباس107497

75بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمروان زرار حمد107140

76بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصدرالدين نجمالدين مصطقر485043



77بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسيهاد حيدر محمد172486

78بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريباز شهاب حمد484767

79بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنجم صالح عزيز377068

80بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيوا سلمان عبدالصمد108661

وان سليمان قادر108513 81بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسير

و108765 82بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشبست احمد مير

ر مصطقر108538 83بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشمند حسير

و حسن376711 84بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرايوب بير

85بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسنكر ايوب عزيز550222

86بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجابر عبدهللا قادر107808

و ابراهيم108707 87بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحكيم مير

ي108579 88بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرازاد حسن نب 

89بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلير سمايل عبدهللا107532

90بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرساالر صالح قادر100521

ي484840 91بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررضوان سعيد حاج 

92بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمهدي محمود قادر378466

 صالح علي172586
ر 93بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسفير

94بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكريوسف علي يوسف107859

95بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركامران رشيد قادر171930

96بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرناصح اسماعيل حسن376141

ي108385 97بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردارا جواد حاج 

98بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعمر جمال حسن377317

99بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربيشوا غفور كريم376151

100بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنجم الدين حسن عزيز108328

101بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررسول نعمت رسول377802

102بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربيدار عمر خضر107197

103بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفريد قادر صالح92030

وان طاهر مصطقر108330 104بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشير

105بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعادل خدر محمد107058

106بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوكر رسول خضر107050

107بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعادل حسن مال108349

108بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالرحمن خضر حسن108353

109بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشدار خالد حسن108394

 صنعان107818
ر
110بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرناجح عرف

ي376420
111بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالرحمن محمد فق 

112بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركمال مجيد عزيز173669

113بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربزار شينك محمود97367

114بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنازناز علي احمد377149

115بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلوفان طاهر مصطقر172914

116بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريي  سمايل سليم108368

ر375849 117بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسالم رسول حسير

زا خورشيد107954 118بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراكراد مير

ر550189 ر حسير 119بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيمن حمدامير

120بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزان  سعيد سليمان377234

121بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشبست مجروم برايم172670

122بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرروار فرزندة اسماعيل172845



123بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاهو اسماعيل عمر376438

124بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسعدي خدر قادر376835

125بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسماعيل قادر حمد107891

ي172498 126بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيوا قادر نب 

127بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرادار عمر خضر107778

128بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوكر مظفر اغوك558696

خان375872 129بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعلي كمال مير

ر376761 130بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامانج ازاد محمدامير

131بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئارى رمضان حمد172721

132بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعزالدين رسول يزدين558717

133بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجبار موس زيرو107540

ر فرحو107793 134بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاروان لزكير

ر طاهر172385 135بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجميل حسير

136بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراراس لطيف خورشيد172393

137بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرقاسم رشيد مصطقر377360

138بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطارق سليمان عثمان101911

139بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريدار شهاب حمد550233

140بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزريان جالل سليمان484788

خان94457 هللا مير 141بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشفان خير

142بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهزار شاكر توفيق172388

143بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرقارمان غفار عمر107840

144بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحكمت عبدالرحمن رسول107824

ر قادر عبدهللا376996 145بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسفير

146بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراشور نوول ايو108544

147بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارام جمال مصطقر484787

ي107751
148بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرهاد علي فيضر

ر محسن احمد377557 149بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاهير

150بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهكارى عمر وسو376659

151بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانا طاهر غريب550246

152بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرستار حمةسعيد عزيز376472

ر قادر376622 153بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررزكار حمدامير

ي172633 154بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركارزان ادريس حاج 

155بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيرك جبار احمد108536

156بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعدنان محيالدين صالح484724

157بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكروزير احمد طاهر375865

158بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحسن محمد مصطقر376821

159بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربارزان هاشم احمد485033

160بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرعان عثمان شيخ زادة375861

ي484849 161بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسعدون صباح صي 

162بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمراد مظفر اغوك558713

163بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشوان جاسم سيدو96517

164بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربشار خورشيد يوسف377167

165بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاروان مجيد تمر172536

166بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهلكورد كمال بايز92050

167بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيهاد عبدالرزاق عبدالفتاح550219

ر173855 168بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحسن عبدالرزاق حسير



169بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركيالن ناخوش عوال172653

ر376188 170بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارسالن واحد حسير

171بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركارزان حسن رسول376722

172بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاريز غازي مصطقر172321

173بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررقيب شهاب عمر376506

174بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرشاد فكري محمود174858

175بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارسالن جمال مصطقر376653

ان مال108299 176بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوكر مير

177بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيرك حسن عمر172910

178بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردانا طاهر غريب550236

ر108200 179بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفاخر خضر حسير

180بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرساجد خورشيد خدر108759

حمد عمر107014 181بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاروان مير

182بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاظم صديق محمد484879

183بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسماعيل عزيز اسعد484772

184بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحسن اسعد عتو108314

ر377624 185بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطاهر نضة حسير

حمد عمر108770 وان مير 186بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسير

187بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسةهةند عبدهللا عثمان376791

ر106970 ر حسير 188بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفريق محمدامير

189بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرادريس عبدالرحمن عزيز376704

ر اسماعيل484792 190بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريكان حسير

191بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراكرم عمر حاجىسيد108175

192بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشنك شاكر احمد377374

193بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسعدالدين حسن انور108344

وان شاكر سليمان172813 194بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيجير

195بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركوران فيصل محمود108575

196بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربارزان فتاح عيىس106948

197بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاكر سيداحمد كارسول376126

ان مال171923 198بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهفال مير

199بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالستار نعمت سليمان108696

ر محمد حسن376440 200بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرتحسير

201بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربيار صالح اسعد484877

202بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررودان فرزندة عباس106903

203بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلوفان صالح خضر377682

204بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاخوان عبدالصمد عبدالخالق108559

205بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريناس خالص نادر377357

206بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسيداد سام علي484834

ر107949 207بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوكر عبالخالق حمدامير

ي108356 208بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوتا قادر نب 

209بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعقيل جبار فريق108501

210بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاخوان صالح خضر377686

211بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهندرين جوهر قاسم107035

212بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسعيد عبدالواحد حمد107682

ر484741 213بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشهنك علي حمدامير

214بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحيدر صادق سيد96006



ي وستامحمد376970 215بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاريز نب 

216بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرناظم عبدهللا اسماعيل550252

217بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنزار محمد شيخ92392

218بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيكار حمد رسول376757

219بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريكار حيدر احمد485035

220بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوكار صباح سمايل107040

ر92321  بايير
221بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكروشيار مصطقر

ر رمضان حمد108262 222بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسفير

223بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنهاد باويل لطيف106998

224بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالرحيم صادق سيد108756

225بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصمد احمد سليمان107782

ي كمال كجكة106938
226بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردشب 

ي376508 227بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكروشيار عثمان حاج 

ي108463 228بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزوهدي حد نب 

ر171949 229بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسماعيل عبدالرزاق حسير

230بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبداللطيف جبار سليمان172501

231بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجمعة عبدهللا حمد376456

232بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرغفور محمد مصطقر377006

233بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسبحان حسن خضر376993

234بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسوران رشيد عثمان172960

235بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرازور خدر قادر108753

ر رشيد108713 236بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرذكري محمدامير

237بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشنك محمد علي107887

238بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسوران عمر برايم484994

239بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركيقر جمال رشيد376053

ي107749 240بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمراد مغديد حاج 

241بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهونر حيدر خدر107759

242بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريدوان عزيز ابراهيم107493

243بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهفال اسماعيل ولي108375

244بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسعدون صالح علي173770

245بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرونس عبدهللا صوفىحمد172554

246بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوار رشاد اسماعيل484737

247بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيمن هيبر رشيد484748

248بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوكار حيدر خدر107768

249بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمازن جمال محمد107025

250بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربزدار سليمان عبدالمناف377053

251بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشيار علي عدى376884

252بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصالح رسول صالح376208

253بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشوان عبدالرحمن كريم107167

ر عزيز108209 254بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارسالن حسير

255بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسماعيل حسن عمر173383

256بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريزيار خورشيد احمد484814

257بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرروند عارف فرهاد107805

258بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمهدي عمر عبدهللا108584

259بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيبار فاخر زيانك377776

260بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد اوغز سيو377913



261بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحسن عبدالستار عال558703

ر طاهر172867 262بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرماهر حسير

ر طاهر172527 263بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطاهر حسير

264بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسماعيل نجاة محمد173756

265دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمعروف وسو احمد173516

266دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشيخ كريم شيخ107008

267دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحمد عزيز حمد172397

ر484970 268دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيبار زرار حمدامير

ر شيخ376390 269دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكررحمان حسير

ر97979 ر عبدهللا حسير 270دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحسير

271دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحسن سمكو اسعد108414

272دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارسالن فيضاهلل خال484854

273دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسامي صالح احمد108398

274دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرناصح خليل ابوبكر377324

275دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنعمت عمر زكريا97321

276دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنضهللا محمد سليمان484769

277دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطالب نجم الدين عبدهللا376166

ي سليم مصطقر108380 278دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصي 

279دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلدار مصطقر عثمان95170

280دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهادي خليل عزيز108725

281دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاخوان عبدالخالق رسول550187

282دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاباز طه محمود107071

283دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارشد خليل عزيز107441

ي بازيد108653
284دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالرحمن فق 

285دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرهاد محمد سليم234491

286دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدهللا عبدالواحد خدر106929

وهللا قاسم92912 287دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراياز خير

288دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرمان رسول محمد89772

289دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد قادر صالح484813

ر107474 290دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدهللا احمد حمدامير

291دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعيىس برايم خضر484773

292دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريكار عزيز عزيز484955

293دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعمر سعيد حسن108724

ر484930 ر عبدالغفور محمدامير 294دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحمدامير

ي سيد احمد107055 295دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرقاسم مغديد حاج 

296دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهادي محمود قادر108491

ر107521 297دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحكيم رحيم حمدامير

298دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالصمد رسول حمد376520

299دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارشد احمد عبدهللا107104

300دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهلكورد نعمت سليمان376890

ر550251 ر محمود محمدامير 301دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحمدامير

يف108214 ان رسول شر 302دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكربير

303دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفخري محمدطاهر فتاح550259

304دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالواحد ابراهيم عبدهللا172548

305دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمهدي مجيد اسعد107102

ر طاهر377580 306دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرازور حسير



ر108729 307دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرازاد واحد حسير

308دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرادريس سعدي محمود108655

309دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمنير جميل احمد484816

ي باويل لطيف107042
 
310دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشوف

ر107920 311دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكررشيد اسماعيل حمدامير

ر484820 312دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنزار اسعد محمدامير

ر376394 313دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسوران رحمان حسير

314دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكروريا عبدالرحمن رسول484866

315دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحازم رشاد اسماعيل108432

316دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراراز ستار عادل376509

317دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشيار صالح قادر108615

318دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمجيد فريق عبدهللا484774

ف خضر173075 319دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكربهاءالدين شر

320دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشكوت عزيز اسعد107219

321دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهونر رسول عبدهللا172359

322دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعزم تيلي نادر173019

323دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسيامند جبار ابراهيم558708

ر محمد مصطقر108740 324دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرتحسير

و ابراهيم108708 ر مير 325دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاهير

326دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد عبدهللا احمد108459

ر رحيم377340 327دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفكري حمدامير

328دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسامي محمود عبدهللا376693

329دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصادق عبدالرحمن وستامحمد108354

330دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجميل جبار مجيد108667

331دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشباز علي احمد375836

332دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوكر رشاد اسماعيل377379

333دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرغريب عبدهللا غريب484827

334دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمهدي مراد خان رشيد107142

335دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاروان نعمت سليمان376786

336دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد علي عدى377270

337دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسيدوان وسمان احمد484794

338دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشوشت عزيز اسعد108645

339دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاردوست همزه حمد96491

340دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانيار رمضان محمد376548

341دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارام جبار برايم108583

342دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيرك قادر اسعد377274

343دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكروليد قادر مصطقر102188

344دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفتع هللا افندى عوال108488

ي عبدالرحمن173804
ر
345دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرياور صوف

346دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسعدي سليمان عثمان377372

زا خورشيد108714 347دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشوان مير

348دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعثمان يوسف فقو377120

ر173066 349دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكردزوار محمد محمدامير

ي علي نوروز377702 350دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصي 

351دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصابر علي صالح172930

352دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكربيوار شكاك خورشيد108318



353دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهرزان فرزندة عباس108185

354دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنعمت حسن نعمت107867

355دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمصلح رشيد احمد485038

356دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبوار سعيد مصطقر376756

357دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكركامران رسول ابراهيم550125

358دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرادريس بايز سعد377352

359دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيرك سليم فتاح106905

360دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكركوران محمد قادر484869

ر92701 361دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرناظم كريم حسير

ي377792
ر
362دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنهاد صالح صوف

 عزيز حمد484996
 
363دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشوف

364دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرهاد محمد رشيد108532

365دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكربشدار حمد احمد107496

366دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديندار جبار مولود173691

367دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراردوان رفعت خليل107069

368دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوكر احمد علي108533

369دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخالد فرسة عبدهللا106890

370دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعصمت غفور احمد377071

ر108212 371دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسنكر عبالخالق حمدامير

372دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكريوسف حسن علي107525

ي107263
373دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنجاة احمد قرنر

374دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرتحذير عزيز حمد376870

ان صالح اودل107462 375دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرقيي 

376دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهدايت حسن سمايل377075

377دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيمن حسن سمايل108364

378دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكركيفارا سليمان صادق90046

379دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنوزاد زرار صديق376729

ر طاهر173696 380دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجوهر حسير

ر سليمان485009 381دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجيكر ياسير

382دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارسالن علي عبدهللا107765

383دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوكار عوزير اسماعيل550151

384دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصادق جندى ابراهيم107063

385دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرمان مصطقر فتاح484932

386دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهةنكاو عزيز علي91715

387إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجوتيار محمد قادر377112

ر377452 388إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعمر عبدهللا حسير

389إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاكر مصطقر غريب484949

390إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرالزم مجيد محمود101939

391إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعارف قادر حمد377221

392إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجميل شوكت اسماعيل95580

393إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد حسن يوسف173183

394إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئوميد علي خضر100771

395إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزرار سليمان عادل108337

396إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاروان شاباز مصطقر376272

397إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجمال مصطقر مجيد377087

398إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركارزان مجيد خدر107677



399إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصفوان عثمان خضر93710

400إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصابر ابراهيم قادر108578

ي484983 1ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحميد حميد نب 

2بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركامران محي الدين صالح377506

3بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرانجام شدار مجروم89861

4بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريناس يوسف ابراهيم172520

ر484938 5بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهزار هيبر حسير

6بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرتوانا حكيم مصطقر484882

ر108549 7بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررسول علي حمدامير

8بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد فرحان جميل377160

9بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسماعيل خالص نادر376479

10بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجليل راوكةر سمكو172516

11بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربشتيوان رزكار وسو484760

12بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوار حمد عد107775

13بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد شاباز عمر173731

14بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيدان عثمان علي108718

15بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهلبست فرست رشيد376404

16بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاورى عباس مصطقر108244

17بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد ايوب محمد375881

18بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيمن ستار محمود484993

19بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشيار قادر احمد107060

20بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشباز مجروم برايم107109

21بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلوفان اسماعيل خاناودل558532

22بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابراهيم عيىس برايم484822

23بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهةفال خليل بايز484747

24بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديدار طاهر جادر376988

ر غفور377468 25بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالغفور حسير

26بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرياش كمال حسن172477

27بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحمد نجمالدين عبدالكريم107787

28بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسيهاد خورشيد هيبر172849

29بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرروند وهاب احمد108199

30بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرراميار موس جليل376853

31بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهندرين نعمت سليمان484975

32بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركيقر رزكار سمايل108592

33بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلوفان شاباز عمر174890

ي108098
34بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيهاد حمد قرنر

ي377615
35بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربختيار عبدالفتاح فق 

36بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد كوردو عثمان376271

37بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالكريم غازي كريم558698

38بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجيهاد عارف عمر108224

39بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخالد علي عبدالقادر172761

ي عزيز375820 40بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاروان حاج 

41بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكريونس جتو حسن377366

42بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعماد محمد قادر484730

43بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردرباز نضهللا محمد485055

44بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزياد طارق احمدخان108553



45بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصفوان جمال محمد107018

46بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيهاد عبدهللا حسن173036

47بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد كريم سيد484833

وان خورشيد علي171957 48بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسير

49بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارام حسن صالح173750

50بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيدى محمود وسو377314

ر شاكر احمد376278 51بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاهير

ر نعمت سليمان377158 52بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحمدامير

وان حسن شيخو108281 53بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسير

ر جبار سعيد173674 54بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامير

55بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديدار مصطقر سليمان377106

56بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهريم حيدر خدر107546

57بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركوفان شاباز عمر174775

58بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامانج عزيز عباس108548

59بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد حيدر محمد172682

ي108602
60بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفاخر ابراهيم قرنر

61بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالنافع صادق سليم173511

زة جيجو173222 62بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريي  مير

ي377632
63بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركريكار عبدالفتاح فق 

64بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدهللا نعمت سليمان376783

ر شيخ378202 65بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراخير حمدامير

66بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوكار وهاب عبدهللا484777

زا خورشيد484972 67بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاروان مير

68بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسنان جبلي خورشيد377425

69بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد شاكر مصطقر484987

70بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمود فرحان عثمان558537

71بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرهنك احمد حمد484898

72بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربيستون محمد مصطقر107736

73بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشكوت رسول صالح377721

74بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلزار قاسم محمود107500

وان كاك عزيز377311 75بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشير

ي377377 76بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربيشار جالل حاج 

ر485022 ر حسير 77بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرناظم حمدامير

78بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشوان حميد محو172372

79بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهةردي مصطقر يوسف173376

80بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد انور عبدهللا376556

ي172543 81بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركيوان ادريس حاج 

82بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركوران فرزندة عباس106901

83بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربةهزاد عيىس برايم484824

ر100179 84بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد اسماعيل محمدامير

85بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيمداد رفعت مصطقر173774

86بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهمداد محمد عبدالعزيز376120

ر كاكاحمد172598 87بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارشد محمدامير

88بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانا حكيم مصطقر376308

89بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحكمت جواد سليمان550209

90بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرمان فتحاهلل حسن108227



91بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراريز عثمان احمد173229

92بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمشخل محمد يوسف172539

93بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزياد زرار مير106956

94بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردانا حكيم مصطقر484911

ر محمد377716 ر حمدامير 95بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحمدامير

96بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرروزكار ولي عودة172779

97بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعلي عبدهللا احمد484900

ر172967 98بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد صباح كاكامير

ر172533 99بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفاخر رسول حسير

100بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوكر عبدهللا احمد174230

101بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوكار يوسف عزيز558534

102بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوكار محمد احمد558723

ر عزيز377403 103بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشكوت باتير

104بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامانج علي رسول173901

105بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريباز صباح صالح377133

106بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسوران خورشيد رسول107084

107بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهلكورد طه مصطقر182098

ر رشيد108712 108بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد محمدامير

ر484876 109بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريزيار اسعد محمدامير

ر100541 110بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهريم محمد حسير

ر هوشيار مح101748 111بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبير

112بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيوا مصطقر احمد107771

113بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعماد طالب نجمالدين173677

ر484786 114بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريباز فارس محمدامير

115بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكروليد سليمان مصطقر484802

116بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمال نجات مال378661

117بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامداد عبدالغفور عبدالرحمن106059

118بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرازاد عمر عزيز172952

ر جبار احمد100417 119بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبير

120بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمعروف عارف محمد108621

121بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشنك طيب صالح484799

122بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشكوت محمد كريم376658

123بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرلقمان عثمان يوسف376893

124بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد رمضان محمد550149

125بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنياز عبدهللا حسن97100

126بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريباز اسعد طيب108466

127بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهورين فيصل علي550132

128بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد محىالدين محمود108179

ر172708 129بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراردوان واحد حسير

ر172431 130بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانا محمد محمدامير

131بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرليهات شوكتخان اودل550153

132بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرباور كريم عبدالغفور173091

133بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشود نزار صابر484837

134بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريكان احمد عمر173367

135بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابراهيم ايوب عبدهللا377025

136بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارام سمايل وسو107004



137بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسماعيل مالنب  سعيد107108

138بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعباس خدر حسن173916

ي اسعد376388
139بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخوةشوي هيبر

140بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرثامر يوسف عبدهللا484839

ي377370 141بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحازم احمد حاج 

142بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجيهاد خضر ديوانة172742

143بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاهو معروف وسو173526

144بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراري فرعان كريم108555

145بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيجرفان رسول قادر96455

146بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرووالت دسكو محمد377470

 علي يوسف484992
147بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمصطقر

148بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد نجاة رشكو485016

149بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريزيار محمد رشيد484963

150بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرداروان كوردو عثمان376963

151بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيجروان فاضل عزيز173860

152بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراراس بحري سليم377643

153بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنهاد خضر ديوانة376621

154بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئاري نظىمي احمد377438

155بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرهنك صديق حاجىسيد376955

156بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصالح فرست كريم550190

157بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانا صالح ابراهيم92570

ر376841 158بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربرهم فارس حمدامير

159بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيهاد سام علي484835

يف قادر377467 160بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشكةوت شر

161بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربشتيوان مخلص غفور376485

162بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابراهيم موس جليل377520

163بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزكريا احمد عمر173420

164بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسائب لقمان صالح173448

وان شيخ عزيز376999 165بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسير

166بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركنار كمال حسن172471

167بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكريونس خالص نادر377892

ر377533 168بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربازركان رحمن حسير

169بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدهللا زيندين عوال376171

170بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيوا مجيد عمر376380

171بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديار فيصل سمايل377107

172بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراخي  عبدالصمد رسول172755

173بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرساالر عبدهللا احمد377091

ر108573  محمدامير
174بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرروال مصطقر

175بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيبار سلمان محمد173792

ي عمر484790
176بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكريوسف عونر

ر377741 177بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد حكيم حسير

178بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررابر قادر اسعد484966

179بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراراز عال محمود172428

180بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهةلويست عل عبدالقادر173649

ر377551 ر حمدامير ي جخسير 181بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصي 

182بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرادريس محمد نوروز173474



183بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعامر برهان خالد173192

184بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد محمدطاهر محمدشفيع484873

185بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراياس مخصد عزيز376701

186بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجيهاد رشيد رسول377080

187بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشنك يوسف ابراهيم108182

188بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسنكر خليل عمر172525

189بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخدر عبدهللا خدر376451

190بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخانو زرار قادر376079

ر377337 ر فرست محمدامير 191بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامير

192بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبوار جبار احمد108426

193بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررسول رياض محسن376318

194بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد محيالدين سلطان107717

195بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطالب احمد ديوانة107161

196بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديار محمد ابراهيم550175

ر108326 197بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامانج واحد حسير

ر376407 198بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد فتاح حسير

ي ناوخوش558711 199بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد حاج 

200بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجيكر سليمان حسن377349

201بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيروان صادق عبدهللا377577

ر يونس484775 202بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهردي حمدامير

ر376837 203بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررؤشنا رسول حسير

204بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراراز رؤوف مصطقر173260

205بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد فرست مصطقر377591

206بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراياد حيدر محمد108612

207بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامير فرست مصطقر172613

208بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراكرم فرست سليمان377460

209بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحازم عبدهللا محمد558701

210بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالرحمن شهاب نجمالدين376528

211بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركوفان عزيز رسول376475

ر وسمان101181 212بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررجب حسير

213بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوكر زاهد جالل108704

ر قادر550134 214بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد حمدامير

215بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمؤيد محمد حسن377810

ر كاكاحمد377644 216بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرازهر محمدامير

217بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربشدار عزيز حسن108550

218بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيتو شاباز عمر172784

ر عثمان107829 219بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرزاد حسير

220بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشبست كمال بايز108362

221بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركوفان عبدهللا شكري377443

ي حسن رسول377124 222بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنب 

223بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدهللا خضر ديوانةحمد100618

224بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرموالن بكر سعيد108113

225بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسامان صالح خضر376162

226بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكريوسف حسن مال550154

227بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالسميع مجيد طه172854

228بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركامران نوزاد ابراهيم108762



ر الياس484847 229بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربروا حسير

230بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيمن صالح مال173740

231بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعدنان عثمان خضر171917

ر377749 232بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانا حكيم حسير

ر108378 كو حمدامير 233بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعزيز شير

234بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهادى خدر قادر377058

235بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراريز عزيز عباس377563

236بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنزار فارس محمود108680

ر90692 237بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابوبكر علي حمدامير

ر108690 238بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرتوريز محمد حسير

239بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوكر حسامالدين صديق484751

ر550211 240بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيهاد جهانكير حسير

241بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفه رهنك حسن قادر377252

242بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردانا حسن عمر107924

ر مصطقر107193 243بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاكه حسير

244بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريناس جبار عودة108610

245بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوكار اسماعيل سعيد484985

246بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراراز احمد اسعد172733

247بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرادم يوسف علي376482

248بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلدار رحمان علي377412

249بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكروريا فرمان حسن108358

250بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعزيز جمال عزيز173002

251بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربشار عزيز حسن108333

252بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوار سليم فتاح484893

253بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراردالن اسماعيل محمد377567

ي376266 ي يحبر نب  254بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنب 

255بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانا محمد علي108253

256بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراكو سليمان شيخو484883

257بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريكان فارس اسعد377705

258بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردرباز علي احمد377243

وان عبدالرحمن فتاح103237 259بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشير

شاد محمد حسن484832 260بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمير

261بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررسول عزيز محمدطة173244

262بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسانر عبدالرحمن احمد376342

263بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدهللا نعمت حسن377584

264بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديار سامي زكري484903

265بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلير ابراهيم رسول375935

ي485001 266بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسيبان صباح صي 

267بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفهرى غفار عزيز108688

 عزالدين اسعد485040
 
268بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالباف

269بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكررسول خالد ابراهيم101430

ي سليمان484815 270بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيهاد حاج 

271بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمجيد ابراهيم قادر550159

ش عارف قادر484956 272بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهير

273بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربيوار غفار مصطقر484897

274بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانا محمد علي108735



ر عبدالرحمن376077 275بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاباز حسير

276بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركارمند غازي مصطقر376294

ر رحيم173444 277بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد حسير

278بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمود رؤوف رحمان550136

279بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد عبدالرحمن فتاح108435

وان حسن كور حمد377546 280بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيشير

يف172472 ر محمدشر 281بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكردياري محمدامير

282بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابراهيم محمود وسو377670

283بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشنك حيدر محمود107074

284بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهردي محمود يوسف377369

285بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربريار برهان خالد376505

286بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرميعاد طيب حمةصالح550226

287بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد خالد رحمان484851

288بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركريم فاضل قادر108567

289بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد مقصود اسماعيل550255

290بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريناس فرحان محمد376303

291بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكربشدار عبدالفتاح حسن377678

292بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكراراس صنعان علي108719

293بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكركارزان خدر عبدالواحد376448

294بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجميل زكري علي173923

295بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرهنك جالل اسعد377033

ر484754 296بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرروم زرار حمدامير

ي376987 297بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد مصطقر حاج 

298دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكربةرهةم سليم نجم377284

299دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجهاد خالد عمر173129

300دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجمال مجيد عزيز484803

301دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرالوين ازاد عوال107106

302دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنياز فيصل حسن376433

ر484757 ر محمد حمدامير 303دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامير

304دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشوان رزكار سمايل108598

305دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكربيير كمال عوال108238

ر108044 306دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهونةر شاكر حسير

307دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصائب عثمان عزيز485021

308دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد ظاهر عبدالسالم376421

309دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنزار رشيد عالي484718

310دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديندار محمود عبدهللا376136

311دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد مجيد غفور108222

312دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكركوفان غفور احمد375817

313دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارياز سليم عبدالرحمن95554

وان عبدالرحمن376425 314دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكركوفان شير

315دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارشد بكر سعيد376182

ر رزاق ابراهيم107095 316دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبير

317دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهلمت حسن حمد376288

ر376917 ر صالح حمدامير 318دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسفير

319دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعامر عبدالوهاب عبدهللا90442

320دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرانداد يوسف احمد108693



ر دةحو عبدهللا89635 321دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبير

322دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد مصطقر عزيز377598

323دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرهنك سعيد محمد485000

324دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجيمن شيخ عزيز377004

ي عزيز377906 325دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرايوب حاج 

326دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد شاكر احمد558707

327دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرغفور صديق اسماعيل108013

328دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئاسو صادق عزيز377082

329دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلكير عزيز خضر485002

330دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنجاة اسكندر عال173832

ر376546 331دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراياس ابوبكر حسير

332دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدهللا حمد عدى378181

333دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارسالن مصطقر جوجو558533

ر484989 334دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابراهيم عبدالرزاق حسير

335دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكربشتيوان سيودين حسن173555

336دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريكار نيامت سعيد484872

337دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعزيز علي مصطقر172825

338دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيوار محمود سعيد378164

339دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيثم صالح توفيق484784

340دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصابر عبدهللا قادر550137

341دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانيار عبدالوهاب نادر172927

342دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشهاب حمةسعيد عزيز484860

343دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد عبدالرحمن حصو108541

ي صالح محمد107956
344دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكردةشب 

345دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهادى ويىسي احمد172402

346دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد كامال عدي376742

347دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسعدهللا وسمان خليفة108601

348دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطه مجيد طه550262

ر شورو377196 349دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيشام حسير

350دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراياز ابراهيم يحبر376203

351دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطارق وسمان داود107815

352دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرداخواز علي احمد377246

ر فرحو108638 353دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكربارزان لزكير

ي سليم376469 354دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسمير صي 

355دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرايجاد هاشم حسن108391

ار علي حميد377472
ر 356دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئيير

357دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديندار سليمان جالل484855

358دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكررام عزيز رضا550164

359دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد قادر عال107522

360دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكركمال رسول محمود172644

361دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهزار فرهاد خضر376328

362دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديار صادق سليم376648

363دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديندار اسكندر عالي173799

364دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهمداد عبدهللا حسن173030

ي108291 365دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريي  فخرالدين حاج 

366دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكربيستون نعمت عمر107945



367دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكردزوار سالم عزيز108486

368دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد مجيد احمد377804

369دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعماد امير رشيد378216

370دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصالح فاخر احمد485026

371دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمةوالن صباح كريم377113

372دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسفوان حمو خضر377043

373دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرناصيح فتاح عدى375888

374دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلير محمد غفور484875

375دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعلي حكيم عال376501

376دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسعيد سمايل وسو377041

377دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخمروين مشير جوهر377261

وان رزاق مال377276 378دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكربير

379دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرانس اسكندر عالي173838

ر زيرو شهاب173081 380دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمةتير

381دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد عبدالرحمن حصو108387

382دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسنار ماهر عيىس376538

383دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوكر رشيد مح108094

384دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاكر حسن رسول558692

385دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديندار يوسف ابراهيم377707

ر107706 386دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسماعيل جادر حسير

387دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسوران عزالدين اسعد485011

ر108454 388دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيمن محمد حسير

389دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيار ناظم يحبر173846

390دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريناز صديق مجيد377768

391دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكررينجي  عمر سعيد377335

392دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلير غفار محمدطه172887

ر عمراغا376516 393دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابراهيم حمدامير

394دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيبار صديق رحمان484704

ي رشيد377756
ش هيبر 395دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهير

396دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد نجيب جميل485041

397دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشعبان اسماعيل سعيد485006

ي484920 398دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيبار فرست نب 

ر حمدوك377625 399دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراوميد ياسير

400دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنزار صابر سالم376585

401دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد نعمت حمد484812

ر جميل حمسعيد376410 402دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحسير

403دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانست صدرالدين حارس376632

404دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد فريق عبدهللا376739

405دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابوبكر صديق احمد108603

406دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنواز ستار عادل108561

407دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسيهاد سليمان اسعد108636

408دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرساالر جندي ابراهيم376155

خان376513 409دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد جمال مير

410دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد شلك خضر377524

411دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعلي داود نعمت376809

412دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرراوكار اسعد محمود376766



ر شيخ378542 413دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلدار حمدامير

414دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحميد احمد طاهر377656

415دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسعد فارس اسعد376967

ر172948 416دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهريم فارس حمدامير

ي107849 417دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوكر انور نب 

418دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرانذار سيفالدين خالند108620

419دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشهنك انور سمايل484924

ر نجمالدين عبدالكريم108465 420دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسفير

ر376626 421دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسلمان رسول حسير

422دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابراهيم فيصل عمر377456

423دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرلوند عالي محمود377306

424دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشيار مامر احمد485027

425دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكردةرباز خالد شيخة377537

ي سعيد173239
426دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكريوسف لطقر

427دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيمن فريق عبدهللا107247

428دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسامان سلمان حسن108716

ي وستامحمد485059 429دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد نب 

430دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرساجد كمال بايز376642

431دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشورش حسن جاءهللا377318

ي108084 432دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكربيستون نجيم حاج 

ر377396 433دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشمزين عمر حسير

434دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكراياس فاضل عثمان172491

435دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوكار عصمت سليم376714

436دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخانزاد مصطقر خانو550167

437إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجهاد صباح دحو95398

438إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالرحمن كريم حمد484686

 خواجة علي95893
ر 439إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسفير

440إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابراهيم علي نوروز108660

441إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهارون فاتيح عمر484780

442إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئارات صابر رفيق377415

ر107746 443إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهارون محمد محمدامير

444إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرادريس خليل خالد484690

445إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيار جميل حمةسعيد376430

446إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركارمةند فرست حكيم92067

ر رزاق محمد102103 447إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامير

ر مخصد عزيز378318 448إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرياسير

449إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكررنجي  عزيز ابراهيم107492

ر خدر سعيد89827 450إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرغمكير

451إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيمن برايم عمر376132

452إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمقداد حسن ابراهيم101572

453إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربارزان محمد مصطقر376743

454إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد جميل شوكت94122

455إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعثمان عبدالقادر يحبر377254

456إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفهد رسول مصطقر378455

وان صادق عبدهللا378439 457إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشير

458إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرازاد خليل طيب377297



459إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسامي سليم صالح102067

460إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمهدي محمد عمر89734

461إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرشيد اسماعيل قاسم95718

ر حسن106881 462إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركوفان حسير

463إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركزال قسيم مصطقر484694

464إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراياد جمال مصطقر484958

465إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسعيد خدر سعيد95855

ر شورو108588 466إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد حسير

467إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراوميد عزيز محمدعلي174799

468إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسامان توفيق سليمان92854

469إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكردياري علي محمد93560

470إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلوفان ازاد رشيد90710

471إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيمداد صالح مال93677

472إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحكمت محسن حمد376608

473إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانيار عارف فرهاد101457

474إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد رزكار خليل172661

475إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربشير غفار زاد550169

476إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانا علي صادق484678

477إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسالم اسماعيل احمد174896

478إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراوسامة ارسالن نوح95352

ر95738 ر نجم حسير 479إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحسير

480إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارش حميد عبدهللا378347

481إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرادم خالد احمد484685

482إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركاروخ جوهر مرعان100340

483إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسامان صديق محمد376772

ر خدر100653 484إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد حمدامير

485إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزورزان صالح محمد174734

ي98029
 
486إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيرك سليمان عبدالباف

487إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرركز مظفر طه107515

488إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراردوان ازور محمود100599

489إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد صادق عبدالرحمن174713

490إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربهزاد جعفر عبدهللا484672

491إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكردريا ارشد حسن484683

492إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكررسول زبير ديوانه558722

493إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد حويز رمضان92749

494إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرساالر جبلي خورشيد378518

ر سليم ابراهيم484692 495إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسفير

496إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشادي عارف قادر378548

497إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرديار ارشد خليل101702

498إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرماهر محمدطاهر حمدصالح484687

499إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسيهاد يعقوب مصطقر93298

500إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشوان اسعد احمد93860

ي وستامحمد376985  نب 
ر 501إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامير

502إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدهللا عباس اسماعيل108033

خان مجيد108317 503إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامجد مير

504إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجيكر سمايل سليم91085



505إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرروشن محمد احمد92932

506إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريزيار صباح صالح378314

507إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانا احمد محمد97132

ر550216 508إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزةردةشت عبدالعزيز محمدامير

ر98392 509إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربلند سالم حمدامير

ي مشير جوهر173728
510إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركةيقر

511إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعلي رزكار علي377282

512إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيرك محمد علي95885

513إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريدار خشو زينل92368

514إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراياد حسن نعمت101830

515إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرجواد رمضان محمد89694

516إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوار ماهر عيىس376535

ر عبدهللا عبدالواحد92954 517إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبير

518إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركيقر رسول عبدهللا98222

ي107421 519إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهوشيار جواد حاج 

520إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابراهيم رسول خضر108283

ر92606 521إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئاريا عيىس حسير

522إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحمد مناف احمد484844

523إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالقادر مهاجر قادر108748

524إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربشار حاتم خانو101468

525إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراالن مصطقر احمد377900

ر173653 526إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد صالح محمدامير

527إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركوران فالح حسن378112

528إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكررشاد امير رشيد378397

ر رحمان عوال377772 529إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسفير

530إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطالب درباز هيبر376950

531إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئاريان زرار الياس378406

532إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد علي محمود376059

533إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربروا نعمت عمر97184

534إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدهللا معروف طه484964

ي شور عيىس98318
535إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرراسب 

536إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريان صباح عثمان107903

537إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنياز شيخان ابراهيم486572

538إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراالن عثمان علي91630

539إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد محيالدين حسن100298

540إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاجوان ابراهيم عزيز95958

541إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد ازاد الس377666

ي عزيز377538
542إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبوار كيقر

ر174817 543إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرتمرخان اسماعيل حمدامير

544إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراياد سفري رسول173627

545إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبةر عبدهللا عبدالواحد90617

546إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانيار حسن عمر376072

547إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرساالر زيرو بابير172410

548إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارام عبدالستار قادر93880

549إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرباوةر صباح دةحو98433

550إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرطارق قادر سلطان550161



ر376411 551إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراوميد غازي حمدامير

552إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرترسكة سليم اسماعيل101714

ي108613 ي صي 
 
553إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخاري    ج صدف

ر زيرو شهاب171934 554إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسفير

ر96769 555إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلباز يعقوب حمدامير

556إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزريان فرعان كريم100452

557إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربهزاد جمال احمد100462

ر كاكاحمد558695 558إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابراهيم محمدامير

559إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالصمد سعيد عثمان172511

560إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريزدار ولي عودة377359

561إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد نهاد فرسه90769

562إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشسنك حيدر محمود91768

كز زبير علي108632 563إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنير

ي97012 564إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيوا علي حاج 

ر102023 ر جادر حسير 565إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحسير

566إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرردوان فرعان رحمان378412

567إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسالم جبار سعيد173680

ر93394 568إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهلكورد شيخ حسير

ر484852 569إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزانيار يونس حمدامير

570إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشبست برهان كريمخان378190

571إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسماعيل حمد رسول98355

572إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرابراهيم جبار برايم96831

573إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسماعيل ناصح احمد108055

574إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراديب سعدالدين صالح377488

575إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربلند فاروق احمد173820

ي377430
576إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنيهاد خورشيد هيبر

577إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد وريا رشيد550157

578إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد صديق اسعد174608

579إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراكام كمال ابراهيم90087

580إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهيبر سعيد عزيز93138

ر91642 581إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهةفال مح الدين حسير

ر عوال96705 582إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنياز حسير

583إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرماجد جمال مصطقر377085

584إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراريان محمد حسن90575

585إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكررياض ربيع علي376385

586إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسيبان ولي حسن377162

587إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركارمند نعمت غفور484723

588إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراخير صديق اسعد485037

589إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد مخلص برايم108668

107701
 
590إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركردي ازاد باف

591إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربهاءالدين حسن رسول484680

592إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنياز صباح صالح376465

ي عبدالرحمن94243
593إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد قرنر

594إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسالم محمد سعيد484848

595إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوكار اسماعيل مصطقر484670

596إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسامي غفار زاد172629



597إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاالو علي عبدالقادر172763

ر100474 598إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربشيو خارند حسير

599إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراكام ستار فتاح378354

ر378470  حسير
600إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئاراس مصطقر

601إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد صديق عثمان485003

602إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركارزان حكيم كريم484669

ي91945 603إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئارام فاخر صي 

604إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد ازاد عزيز95525

605إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرماجد حكيم عبدهللا108640

زاد قادر377513 606إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشمال شير

607إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد برهان صالح484785

608إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد رشاد مامند100892

609إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعلي سمكو عال550256

610إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيبار سلمان حمد558690

611إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحسن شكرى بالك95904

612إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهزار محمد احمد95985

613إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعزيز فاخر عزيز550238

ر مهدي مصطقر174623 614إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمتير

ر فريق سليمان100634 615إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمتير

ر خضر376552 616إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوكار حمدامير

617إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرهاد دلشاد حسن376828

618إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرست صادق رفيع90950

619إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئارام زرار مجيد95912

620إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد حطم حمد378209

ي484870 ي قهرمان صي  621إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصي 

ر96849 622إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهلمت محمد حسير

623إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرامداد عادل سليم95259

624إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخضر اسود خدر102256

625إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيدان دالور اغوك91975

626إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهفال مجيد عزيز484665

627إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسعدون سعدي حمد100257

628إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكريوسف فاخر حسن484696

629إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخالد عادل خالد100562

630إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد ادريس احمد98109

631إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكركارمند محىالدين محمود96886

632إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرنزام رفعت مصطقر95776

633إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسيهاد خورشيد علي94183

634إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربريشان احمد قره نر101261

ر378266 635إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد حسن محمدامير

636إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرهنك محمد مصطقر484810

637إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربارزان عبدالرزاق شوان173912

هللا دحو عبدهللا89907 638إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخير

639إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريي  صباح صالح377483

640إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرموالن عبدالقادر يحبر377247

641إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد شلك مصطقر377495

642إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكربركات قرطاس بابكر95482



643إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسعدهللا جبار ابراهيم484907

644إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزياد اسعد طيب100485

645إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسليمان احمد محمدطة174328

646إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشيار عباس مصطقر484667

ر89930 647إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريان عبدالعزيز حمدامير

ي377177 ر ادريس صي  648إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريبير

649إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرريكار احمد حسن172815

650إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراسماعيل زبير ابراهيم484702

651إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسوران عزيز قادر91732

652إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيد عزيز ديوانة550194

653إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرساهر لقمان صالح173477

654إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراوميد رزاق محمد108710

ر نادر عثمان102038 655إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكررامير

656إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخطاب مغديد محمد108189

657إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلشاد خدر عبدالواحد376449

658إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد غازي سليم107934

659إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرزيور جوهر عبدالرحمن377661

660إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرروزكار مطلب رشيد101582

661إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرسوداد سليمان اسعد108522

ي103003 ي حاج  662إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشوان نب 

زة جيجو174834 663إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكروالت مير

664إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكردلير جواد رشيد376470

665إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئاالن قسيم مصطقر377575

ي علي173340 666إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرهاوكار نب 

667إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكروليد محمد صالح95726

668إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراحمد فيصل مصطقر484988

669إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعبدالعزيز رشيد بابير102204

670إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرماهر عبدالوهاب عبدهللا90243

ر108460 671إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكررسول اغا محمد حسير

672إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرئاري هيوا عصمت484695

673إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد داود وسمان95867

674إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعمر جميل عمر101591

675إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشكوت فرست جميل378381

676إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكرشاخوان يوسف ظاهر172637

677بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرخالد عمر قادر108372

678بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرناظم محمد قاسم484791

ر عيىس377450 679بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرمحمد حمدامير

ر172364 680بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرعمر نادر حمدامير

681بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرفرست مجروم برايم108359

682بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلذكرحطم حمد عدي377354

ر377028 683دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرايوب عبدهللا حسير

ي172339 684دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرارسالن عمر نب 

685دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلذكرصباح صالح عبدهللا377420

686إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلذكراودل محمد خليل92126

ر مصطقر377888 1ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوة حسير

ي484841 2ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشةوان سعيد حاج 



3بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىارزوو شاكر حدو94343

4بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوخان مغديد عزيز484711

5بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرى زين عبدالستار جبار376444

ر قادر مصطقر172448 6بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنرمير

ر عزالدين جالل106960 7بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنالير

8بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاوين رمضان عبدالهادى484712

9بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىساكار فتحاهلل حسن376673

10بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسونيا صالحالدين بكر107864

يفان عادل شيخ377815 11بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبير

12بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىعائشة عثمان عبدالرحمان484904

ي376566 13بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهلة لطيف حاج 

14بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيكار نادر اسماعيل108503

15بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفائزة جبار فريق377332

16بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاديبة عال حسن108347

17بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىساكار صديق عمر173763

يوان عبدالرزاق اسماعيل107499 18بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبير

19بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنوروز غفور كريم376144

ة اسماعيل احمد107754 20بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسمير

21بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيما رزكار مصطقر376174

ر سليمان حسن376978 مير 22بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشر

ر172482 23بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىئالة عبدهللا حسير

24بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان طه احمد172991

ان محمود قادر376775 25بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسير

26بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبناز نجمالدين مصطقر550198

ر مصطقر378199 27بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشنة حسير

28بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيكرد جوتيار محمد377074

يف احمد484818 29بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشنة شر

30بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبريز مهاجر عبدالهادى107455

31بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشاناز نجم الدين مصطقر172679

32بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان محمد عثمان108755

33بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوفه ند يحبر محمد377265

34بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوين محمد محمود عرب108763

35بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوشنيا عوال شيخو377727

36بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروزان سليمان خوشوى173355

ي ظاهر قادر173423
37بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشب 

يف احمد484864 38بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيلة شر

ر خدر90264 39بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهية حمدامير

ر شورو484725 40بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيشان حسير

41بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشاديه مصطقر مالخو173058

42بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىميديا طاهر غريب550240

43بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجميلة اسماعيل رحمن484826

ي حمسعيد377745
ر
44بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهيفاء صوف

ر مجيد106989 و حسير 45بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهير

ر عثمان484796 46بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيمان ياسير

47بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروزكار ظاهر عبدالسالم484765

ي376260 48بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيبا غازي حاج 



ي107813 49بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخبات احمد حاج 

50بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيمال عيىس مرعان377115

51بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشلير حمد عبدالرحمان375915

52بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمهربان حسن ماماغا376481

53بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجوان الوكو احمد484850

54بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىازين نوري مال106975

55بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىصالحة سليمان عثمان108300

ين عبدالعزيز فتح هللا91784 56بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشير

ين حسن عمر97443 57بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشير

ي همزه حمد104195
58بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكانر

ر محمدصالح108506 59بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهال ياسير

ر مالباس صالح108739 60بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافير

ر محمد376564 61بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريحان ياسير

62بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباوان قادر فتاح172674

63بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجيالن قادر فتاح376455

64بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهيان عبدهللا عمر108510

65بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجوان نجمالدين الياس558694

66بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزهرا حسن تتو108312

67بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيان قادر محمد376522

هوزان علي مصطقر89681
68بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

69بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباته اوغز سيو376877

70بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباكستان احمد طاهر93104

71بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىعيشان زبير سعدهللا174869

72بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوين فاخر زيانك172442

73بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىليل وريا مح108709

74بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىوفاء سليم ابراهيم377097

75بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشاناز عبدهللا حسن107065

76دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنشين سليم خدر377206

77دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفريدة احمد درويش107452

78دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسانية لقمان صالح172770

ر106959 79دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمقبيال فايق ياسير

80دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىعقيدة شكري سليمان108723

81دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخاتون معروف فقو484809

82دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنارين حويز رفعت558709

ر108186 83دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمهاباد نجمالدين حسير

ر377478 84دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجنار حبيب محمدامير

ر558700 85دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرازان زرار حمدامير

86دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيوند موس عد484721

87دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاجر كريم قادر107545

ر108599 ر حمدامير 88دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكزنك حسير

ان مصطقر ابراهيم108656 89دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسير

90دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنشين علي عبدالرحمن376461

91دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيالن اسماعيل عباس108039

92دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسهام محمد رسول108742

93دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفوزية برايم غازي101086

 عالي108700
ي مصطقر

94دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىراسب 



ر سليم107509 95دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزان ياسير

96دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكولستان زياد رسول484842

ر محمد عزيز550192 97دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدارجير

يف رحمن172582 98دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان حمدشر

ر فتاح378195 ر حمدامير 99دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرنكير

ر عزيز مراد484867 100دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنازنير

101دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىارزو دلشاد حسن550244

ر484761 102دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبناز عبدهللا محمد امير

103دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكلزار خليل ابوبكر173662

104دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبهار مجيد توفيق108768

105دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان عزيز حبيب92003

106دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوسن مكايل سليم108193

107دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكولناز مصطقر رسول172335

108دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيان مجروم برايم172705

ر377475 109دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاحالم عزيز حمدامير

110دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيتون احمد اسعد107136

ر484817 111دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسازان زرار حمدامير

زا484825 112دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبريشان سليمان مير

113دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىازين خورشيد عثمان108341

114دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوردستان عيىس مرعان377135

115دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباكستان اسماعيل محمدسليم108658

116دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمهناز عوال شيخو377719

ي550228 ي نب  117دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيبا صي 

118دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسارا احمد قادر107692

119دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىامينة زاهر عبدهللا108701

120دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىحربية رشكو عمر96267

121دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهوزان رفعت خليل108196

122دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرمزية مالحمد حسن377077

123دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنزيرة حسن محمد484795

124دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيون عبدهللا سلمان107214

125دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوردستان هةلكورد خدر377126

داليا حسن علي378525
126دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

يف107835 ر محمدشر 127دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيلمس محمدامير

128دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجيمن عمر احمد107188

129دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيوند طاهر جودت485031

130دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىامينة احمد عدى108256

131دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمريم عزالدين اسعد485007

ر377788 زاد حمدامير 132دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروزان شير

133دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبنار مينة خان376365

134دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيان محمد جوامير550191

ي91026
ر
135إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكول يونس صوف

136إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاسماء احمد مراد173279

137إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفائدا كاظم حسن106912

138إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمريم فقو فقو108071

ر376771 139إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاوات عمر حسير

140إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوالن شاباز طه101860



ي حكيم احمد89662 ران 
141إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

142إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاجر مالاحمد حسن172006

143إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسميا شينك محمود94100

ر107180 ان اسماعيل حمدامير 144إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسير

145إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوين محمد صالح97993

377387
ر
1ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسمية اسماعيل عرف

ر جعفر محمد96352 2ماجستير2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهمير

3دبلوم عالي2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاال شوكت شيخمحمد95622

ر376400 4بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسميه مير حسير

5بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشةونم محمد يوسف107738

6بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىحوست خشو زينل108371

ر محمود377228 ي  هان تحسير 7بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشير

8بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبريشان فيصل صديق377072

9بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبريشان خدر فتاح92278

10بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمارية احمد فتح هللا96931

ان نجم صالح377065 ر 11بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىلير

12بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىايمان حسن رشيد377256

13بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبفرين محمود مصطقر108703

14بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنوال جمال حسن377296

15بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىلنجة سعدهللا رسول108494

16بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباكستان كمال بايز107931

17بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزين خاناودل برايم376486

18بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسلطانة اسماعيل احمد377783

19بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيكار مشير حسن485054

ي عبد172620 20بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشاناز حاج 

ر جبار حسن172753 21بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهير

22بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشحلة عبدهللا عمر108416

23بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىديالن سليمان مصطقر484755

ر محمد مصطقر376751 24بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافير

25بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان شمسالدين رشيد376726

26بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيدا عيىس برايم484823

27بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرازان اوغز سيو376392

ر لطيف رسول107242 28بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهمير

29بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيخال غازي مصطقر377402

30بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيالن محمد عزيز177572

31بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخندة فؤاد طه107900

32بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوردستان قادر حمد484830

33بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبري فتاح عيىس484885

34بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتريفه عبدالفتاح عمر108692

35بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريناس صابر قادر98097

ر عبدالرحمن376074 36بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهندستان حسير

ان احسان عبدهللا108659 37بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسير

38بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبانة فرحان عثمان558530

39بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهدية ظاهر عبدالسالم484766

40بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبوزان عبدالرزاق عبدالفتاح550155

41بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهال وريا مح108306



ريزين ولي عودة173460
42بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

43بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىعائشة صادق احمد379600

44بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكولبند جعفر محمد108205

ي رزكار خضر377290
45بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىئاشب 

46بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاران حمد حسن550188

ر سليمان484913 47بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوهر حسير

48بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىغربت خدر قادر377060

راويز رحمان علي107132
49بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

50بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفينك عدنان سليمان106918

51بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاال مغديد عبدهللا550138

52بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيكار عبدالوهاب نادر173544

53بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىالنة سمكو عال550147

54بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهيمة جوهر مرعان107769

55بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنغم صدرالدين طه172519

56بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبناز جمال مصطقر377448

ر376728 57بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبنار ازاد محمدامير

58بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجرا خورشيد قادر107820

59بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروزان رسول عباس378173

60بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيبند جعفر محمد107951

61بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخاتون لطيف رسول484894

62بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنداء ظاهر عبدالسالم484770

63بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبوكان نجم صالح377066

ر رسول يزدين558715 64بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافير

65بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدانيا دالور ابابكر376715

يفان رسول قادر484951 66بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبير

67بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيالن طاهر مصطقر173548

68بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمستان صالح عثمان377178

ي377608
69بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنازدار عبدالفتاح فق 

ر377381 ر حمدشير 70بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلخواز حسير

71بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىايمان صابر صالح484968

ي377455 72بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوة فائق حاج 

73بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكولستان محمد احمد172565

74بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيلة شدار مامرش558529

75بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكازين عبدالفتاح عمر91959

76بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبروين جالل عبدالقادر173215

77بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوجةر نادر محمد96296

نيكار رزكار علي377166
78بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

79بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكانيا كاكل شمسالدين107505

80بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاخالص جالل حامد376464

ر550119 81بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكازين محمد حمدامير

82بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرؤيا طه عثمان376579

ي173783 83بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهلة يونس نب 

84بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزبيدة زرار صديق172337

85بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبنار زرار صديق172332

86بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسازكار صديق عمر107559

87بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزان قادر محمد376094



88بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنارين غازي مصطقر377648

89بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىصافية صابر صديق377208

90بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشاناز عزيز مصطقر558531

91بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتافكه مغديد محمود174289

92بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزين احمد حسن107461

93بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجيمن احمد حسن172823

94بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسنوبر محمد حمد173891

95بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوالن صباح عثمان108721

ر ابراهيم رسول484731 96بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافير

ي108108
97بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىئاره زو احمد قره نر

ر مال377482 98بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهورين حمدامير

ر احمد عمر377268 99بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنرمير

100بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسازان حسن قادر378504

101بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنجيبة محمد صالح377871

ي عمر108173
102بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكازين عونر

103بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتايفة خليل عزيز173685

ر الياس484927 104بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكازين حسير

ر غفور377386  حسير
105بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهيقر

106بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمريم سمايل حمةسعيد484936

107بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخرمان زاهير سعيد376734

ر484922 ش حسير 108بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمريم هير

ر550162 109بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىليل خاليد حاجىحسير

110بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشادان شاباز مصطقر484776

111بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكولرون صديق حاجىسيد376953

112بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزين احسان بابكر377862

ر377194 113بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتروسكه فتاح حسير

114بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهالت نيامت سعيد484890

ي بحري رفيق172895
115بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكقر

116بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشى زرار مجيد108614

ة مصطقر يوسف484940 117بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسمير

118بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىارزو سليمان عادل108336

119بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسمية نضهللا محمد484764

120بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتريفة شاهير عبدالوهاب97390

121بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلباك جميل خدر101975

122بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزة شمسالدين رشيد376720

ر173012 ر حمدامير ر ياسير 123بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنرمير

ر108321 124بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاللة مهدي حسير

125بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبة يام فرست حكيم107047

126بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهلة عبدالرحمن صالح107883

127بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدنيا احمد محمد173850

128بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوشان صباح عبدهللا107431

129بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريان خالد رحمان484808

130بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخندة شور عيىس103529

131بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىميعاد ابابكر حامد377479

ي مجيد172412
132بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدونيا كيقر

ر377760 133بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسيي  احمد حمدامير



ر شيخ377589 134بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيخال حمدامير

135بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريان رزكار كريم107908

ر عبدهللا احمد377148 136بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافير

ر فتح هللا يحبر173637 مير 137بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشر

138بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلخواز عبدهللا خدر376453

ر صديق377724 139بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجرا تحسير

ر نيامت سعيد484891 140بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهيلير

ر عزيز377540 141بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىايش باتير

يف احمد106897 142بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىالزة شر

143بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجيمن عيىس عبدالرحمن377694

144بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاهواز معروف طه376634

145بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزنة مغديد محمود377110

146بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكردوون نجم صالح377062

147بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيكار محمود يوسف377308

148بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروزكار عبدهللا حسن107676

ي172859 149بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبرشةنك يونس نب 

150بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىازر حسن صالح173137

151بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوة اسماعيل رحمان376369

152بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشاديه فرست مصطقر173252

153بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخاور سمايل حمةسعيد484798

154بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشى فاخر احمد485023

155بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنادية حسن محمد550123

156بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدنيا هيبر رشيد485049

157بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشلير خالد محمد377419

158بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىساكار فرعان كريم108218

ر مغديد عزيز550215 159بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىغمكير

ر173538 160بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكيابند ابراهيم حسير

161بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمارية محمد عثمان550179

ي172571
162بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىساهرة فرحان هيبر

163بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوكار رسول عبدهللا107874

ان حمد شينك377640 164بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجير

ر محمد كمال377320 165بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهيلير

166بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاوزين وريا شيخو484831

167بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخندة معروف وسو173564

168بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيخال يوسف عبدهللا107673

169بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىازين احسان بابكر375840

170بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشنا صدرالدين حارس172314

ر مال عثمان173116 171بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهيلير

احمد376550 172بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىئاوات عبدالخالق مير

173بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمزدة رسول مصطقر376299

ر اسعد377808 174بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزدار تحسير

و صدرالدين طه172792 175بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهير

ي  هان جوهر مجيد377188 176بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشر

177بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهناء عارف عمر108406

ر نعمت حمد484756 178بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافير

179بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزكيه ادريس محمد484892



180بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبفرين رفعت مصطقر173105

181بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهورين رفعت مصطقر173050

ة فرهاد جبار107553 182بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسمير

ئاشنا صدرالدين علي377172
183بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

درخشان صالح علي172876
184بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

ي عبدهللا484910 ليل نب 
185بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

ة عزيز خدر108650 186بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسمير

187بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزريفة رسول حمد106933

188بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان سليمان خوشوى172505

مريم علي عبدهللا107757
189بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

190بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنهلة احمد رسول107490

191بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمةفيا شمسالدين فائق104564

192بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمحسومة سعيد علو376763

193بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيكرد محمد فرهاد376958

ي عبدهللا484909 ساجدة نب 
194بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

195بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخندة زاهيد سعيد376731

196بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيكار عبدالرحمن كريم107150

ي108252
ر
197بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىميديا طه صوف

198بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلخاز جميل خدر108524

199بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروناك احمد احمد377518

يف احمد108370 200بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىالفة شر

201بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوشينة نجمالدين سعيد172746

202بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنمام حسن محمود377225

203بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىازين عبدالخالق سليم108717

204بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمهية عبدالصمد رسول376525

بيالن علي خضر376559
205بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

206بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافان قاسم مغديد107937

ر376554 كو محمدامير 207بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيالن شير

208بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفاطمة ابراهيم مصطقر377045

209بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىئاشنا صابر ابراهيم108551

210بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزان عدنان سليمان106928

ر106965 211بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكازين حميد جاوشير

212بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخبات مصطقر احمد172417

ي بحري رفيق376942
213بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكانر

ر مالوست550129 214بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشنا ياسير

215بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكلثوم محمد احمد376864

216بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافان حسن نعمت107173

217بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهناز نورالدين يوسف376529

218بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاخالص ناظم خضر377954

ي484793 219بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلخواز احمد حاج 

ر مال عثمان171967 220بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهير

ر377279 221بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاوزين رزكار حسير

222بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفينك هيبر رشيد377323

223بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفاطمة احمد محمود107146

يف550144 224بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافسانة فارس شر

225بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبريشان صباح كريم375824



226بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشاهدة نورالدين يوسف376765

227بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدونيا نارص حكيم173634

ر376795 228بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهةناسة عبدالعزيز محمدامير

229بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبريز ظاهر عبدالسالم484871

230بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىايمان توفيق مصطقر172833

ر376692 ى عبدالعزيز محمدامير 231بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبشر

232بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكرين عبدالوهاب عبدهللا107081

233بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروناك شهاب احمد108269

234بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشونم شوكت مجيد377618

235بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىعايشة عبدالصمد رسول173438

236بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهيقر جوتيار محمد377108

ر377327 237بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهوزان نضة حسير

238بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاواز عثمان يوسف376441

239بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهيماء نارص حكيم173632

ر محمد173797 240بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفريشتة حسير

241بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبريز جميل حمةسعيد377512

242بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدالل محمد صالح376848

و رياض مامند484888 243بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتير

ي نوري172860 برشنك كانب 
244بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

245بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكلثوم يوسف ابراهيم173132

246بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوالف شازاد اسماعيل377558

247بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشةيدا داود وسمان108711

248بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرؤيا عيىس كمال171943

249بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسانكار ازاد الس376050

250بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمشىخان جليل رحمان378389

251بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان طه عثمان376583

252بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيخال جوتيار محمد377039

253بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبنار نجمالدين احمد377700

254بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسهام عبدهللا عزيز376856

ي رحمان108331
255بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجيالن فق 

256بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتافكة فاضل عزيز173070

257بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىغزال معروف وسو173557

258بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبنار عبدالرحمن احمد377213

259بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفاطمة عباس خضر377326

ه اسماعيل رحمن484874 260بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىامير

261بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكويستان غازي كريم558697

262بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنارين شهاب سليمان108734

263بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيخال سليمان احمد558720

264بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىايفان جعفر عزيز485047

265بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهندستان سليمان عبدالمناف377049

266بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىارزو اسماعيل محمد100506

ر377817 267بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىالجان يعقوب حمدامير

ر محيالدين صالح376845 268بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنرمير

269بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيدا ازاد رشيد107092

270بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسيبةر محمود وسمان172979

271بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسازكار فتحاهلل حسن108232



272بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزان حيدر احمد484997

ي377748
273بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشنا سيامند هيبر

ائيل108609 274بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكازين محيالدين جي 

275بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشمال حسن كور حمد376934

276بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسلوى عصمت عبدالواحد484732

ر377487 277بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزنة ناظم حسير

و عبدالقادر عبدالرحمان377652 278بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهير

ا رشيد محمد172013 279بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسمير

داستان محمد علي484912
280بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

281بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمحسومة سيداحمد كارسول375854

282بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىامينة محمد سعيد485010

ر484804 283بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىماريا محمدصالح حسير

ر رسول خضر172624 284بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافير

285بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسنور صباح عثمان108720

286بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشنا نعمت سليمان376789

287بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىساوة حسن سمكو173099

288بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافان ازاد عزيز108547

289بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباران شيخان ابراهيم108652

290بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجيهان محسن شمدين376431

291بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجنار عبدالرحمن احمد376338

292بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكاشان واحد عزيز484714

ر نجاة احمد377754 293بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلفير

ي نجيب جميل485042
294بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشب 

295بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسازكار ادم عزيز377424

296بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسنور محمد سعيد172874

297بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجوان حسن عثمان108663

هاوزين علي رحمان376198
298بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

هتاو عزيز علي108642
299بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

300بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيالن عبدهللا عمر108429

ر484821 ين اسعد محمدامير 301بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشير

302بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبناز حسامالدين صديق485051

303بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوين نجيم وزو171988

304بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتةزرين محمد نوري108310

305بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشلير طاهر يوسف377683

306بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكازين احمد حسن107459

ر عد108217 307بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىالنة حمدامير

308بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيكار فتحاهلل حسن108241

309بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكزنك جالل اسعد484797

310بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجوان شاكر احمد377302

311بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسازان ادم عزيز376793

ر اياد احمد377560 مير 312بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشر

313بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشنا محسن صديق377201

314بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباكستان سليمان عبدالمناف377055

ي484896 315بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسهام احمد حاج 

ر377732 316بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنشين حكيم حسير

317بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخانم رشيد احمد376427



ر محمدصالح108369 318بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىناهيدا ياسير

319بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسيفان جمال محمد173484

ر172725 320بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاوزين شاكر حسير

ر نجمالدين عبدالكريم377035 321بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلفير

322بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفراح جوهر مرعان108247

ر مهدي عزيز558535 323بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنازنير

ر173885 324بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافان فرست حسير

ر172436 از محمد محمدامير 325بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشير

326بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدينا نجمالدين مصطقر550202

327بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىالجان سيودين مصطقر484710

328بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكنير طاهر يوسف377679

329بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشكرية مندو مصطقر101101

ر جبار173211 ر ياسير 330بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسولير

الهام علي غفور377218
331بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

332بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكولستان يوسف عزيز558702

333بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنمام كريم تمرخان550263

334بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمزدة جالل حامد377092

داخواز تيلي نادر377675
335بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

ر خاناودل377184 336بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىامينة حسير

ر107670 ر عبدهللا حسير 337بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشةرمير

از ايوب صادق484779 338بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشير

339بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكازين شعبان وسمان484933

340بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلكش جوهر حمد376466

341بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنبات صمد يح172577

342بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفرميسك سليمان حسن107537

343بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمهاباد عثمان حمد485052

344بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشمخان عبدالخالق سليم108591

345بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوثر خالد رحمان484807

346بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسمية قادر معروف377737

347بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاسمر قسيم مصطقر484806

رازان علي خضر376563
348بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

349بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكولجان حسن سمايل376418

ي377708 350بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهةورين عثمان حاج 

351بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمهناز نظىمي احمد376703

108009
ر
352بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيماء اسماعيل عرف

353بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوجر راوكر سمكو376825

354بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلخوش معروف نضالدين108409

ر173453 355بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهيان واحد حسير

يف108619 ر محمدشر 356بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىليل محمدامير

357بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيفيل نينوس سياوش107582

358بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدرخشان رفعت مصطقر108750

359بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبنار شهاب حمد550229

360بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاوزين عيىس روستم166401

361بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمهدية محمد عثمان550173

362دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرمزية رسول مصطقر376829

363دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوين صابر صديق377399



364دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزنة احمد صالح484999

365دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخنده فهىمي صابر377129

ر376965 366دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخةندة ابوبكر حسير

367دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشادمان احمد مصطقر377646

368دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجوان صنعان صالح485020

ر خالد محمد376778 369دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنرمير

ر نجاة احمد376944 370دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكفير

371دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزنة صباح صالح377692

372دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدرون طاهر مصطقر108366

373دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزبيدة عبدالرحمن وستامحمد484990

374دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنازدار زبير ابراهيم484942

375دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبرزين رؤوف رحمان376707

ر رسول108101 376دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوردستان ياسير

ي سعيد173233
كز لطقر 377دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنير

وان عبدالرحمن108586 378دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىساكار شير

يف376982 ر محمدشر 379دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنازدار محمدامير

380دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجنار نوري عزيز107881

381دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبريز محىالدين محمود100316

382دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىديلمان نزام نضالدين173042

383دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبروين شهباز سعيد172892

384دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشنو شهاب رسول484881

385دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسيي  بهرام سلمان107743

386دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزان عزيز عزيز484742

387دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاسيا عوزير اسماعيل171994

388دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشادان صالح حسن377294

و قادر احمد484889 389دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهير

390دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزليخا خورشيد خدر100231

391دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاسماء حمد عبدالرحمان485017

ي550176 دنيا يعقوب نب 
392دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

ر احمد484836 393دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىايالف تحسير

394دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيمان عبدهللا غريب484880

395دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرازية جبار فريق376617

ر106914 396دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزليخا سعدهللا حسير

397دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتريفة فرست رشيد376383

ي107415 398دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسحر جواد حاج 

399دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنذيرة غفار مصطقر484902

ر كاظم سعدي108068 400دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافير

401دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشؤخان عبدالصمد رسول173433

402دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىوارزين احسان بابكر378446

ر484918 ر فتاح حسير 403دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرنكير

خان376980 404دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىميديا مسعود مير

405دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكازين موس جليل376849

406دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيهان عبدهللا عزيز107547

407دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبناز محمود رسول376437

408دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوين احمد عمر377343

409دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجيالن محمد حسن484752



410دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروزان عدنان سليمان106917

411دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسب  عوزير اسماعيل107763

412دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىايمان جمعة مصطقر484800

ر كاظم مجيد108618 مير 413دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشر

414دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان رشيد احمد376423

ر172481 415دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىئاشنا ابراهيم محمدامير

شونم عبدالواحد علي550195
416دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

417دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخندة مصطقر محمود377780

418دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباكستان صالح عمر375905

ر عوال107155 419دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجنار حسير

420دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجنار سليمان شيخو484943

421دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاسماء شوان عمر377662

422دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىساوين سلمان ملو108308

423دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباران صديق اسعد172996

424دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسناريا سليمان اسعد106894

425دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاسماء خالد عمر100852

426دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىحسيبة نوري محمد377390

427دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروشن محىالدين ماليحبر376687

428دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشمال شمسالدين حسن376541

429دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخولة خليل طه173786

ر107911 ر حمدامير 430دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسلوى ياسير

431دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيتون احمد يحي376736

ر مصطقر108726 432دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفريدة حسير

433دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزالة عبدالرحمن وستامحمد107761

434دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزهراء رشيد ويىس376834

435دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاواز مكايل سليم377117

436دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروباك جميل خدر107174

437دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوفار قسيم توفيق107695

كز رشيد محمد106961 438دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنير

ر فرست مصطقر550517 مير 439دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشر

440دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشادية فرزند عبدهللا484744

441دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيان سليمان عثمان96503

ر شهاب رشيد484998 442دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلفير

443دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىئه لند فاروق احمد172427

ي رحمان376360
444دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزان فق 

ر شهباز سعيد172782 مير 445دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشر

ر خالد محمد376776 مير 446دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشر

447دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشاهكول فارس سعيد484705

448دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوكار ازاد احمد485034

ر376767 449دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشنو عمر حسير

ر عبدالوهاب عبدهللا107088 450دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكنير

451دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان عزيز محمدطة376690

452دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوثر فكري رشيد172801

453دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكازين احمد رسول485008

454دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيالن عبدالرحمن عزيز376710

455دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان لقمان مال107143



ي376443 ماردين حسن نب 
456دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

457دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخزال احمد محمد174880

458دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىوعديا سليمان صادق550221

459دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخديجة حاتم وسمان377531

ر376806 460دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبريفان عزيز حسير

ي محو108664
 
461دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدارين صدف

ف خضر172375 ي شر
462دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشب 

463دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنشتمان عمر محمد173615

464دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسازان عزيز اسعد107832

465دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكنار سليمان احمد107530

466دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلناز حسن محمد377131

ر طاهر مصطقر172920 467دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهير

468دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهلة رسول قادر484953

469دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبنار ازاد الس377350

470دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهوزان احمد حسن375900

471دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيرين اسماعيل محمد108395

ي376875 472دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبناز رسول حاج 

473دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكولستان حسن عثمان107079

474دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيالن انور عبابكر173659

خان108585 هللا مير 475دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدرخشان خير

476دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىعض قادر عوال484945

477دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلزين فائق عبدهللا377155

478دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىايمان نزام نضالدين173044

بناز محمدعلي محمود377334
479دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

480دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشادان محمد يوسف376589

481دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاريان دلشاد حسن484853

وان عبدالرحمن108576 482دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوين شير

483دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبديعة كريم مغديد550223

484دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوردستان محمد عمر108665

485دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبناز صالح عثمان485014

486دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجرا شهاب حمد550231

487دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيدا ايوب محمد550120

488دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاواز صباح سمايل376938

489دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتارا ريبوار حسن550142

ي484856 490دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكزنك لقمان حاج 

ان عبدهللا ابراهيم377800 491دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجير

كز محمد حمد172344 492دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنير

493دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاوزين عبدالقهار توفيق376519

494دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجيبر احمد مصطقر376314

495دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىميديا فتحي ميكائيل107426

ر سعدي فريق108361 496دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلفير

497دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشونم محمد حسن93331

498دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىديمن يحبر عمر484726

499دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبنار كوهدار قادر108556

500دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهوزان عبدهللا قادر108722

501دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشب  حكيم مصطقر484759



502دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسةراف صبحي موس172934

ر يونس376683 ي حمدامير
503دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشب 

504دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىصافية عمر محمد173715

505دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىماريه نزام نضالدين173048

ر رسول108376 506دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمحسوم ياسير

507دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمروة صدرالدين سعيد550257

508دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبروين فتاح مصطقر558719

509دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريناس عزيز خضر484858

510دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروشنا قلطاس عبدهللا108303

511دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسلوى عمر صديق108383

512دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكيابند عبدهللا برايم108589

513دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروزين دلشاد حسن484935

514دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشكوفة مهدي ابراهيم172900

كز علي احمد377152 نير
515دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

516دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدنيا جمال احمد108608

ي  هان عبدهللا مينة485044 517دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشر

518دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهريفان صباح كريم377549

519دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيمان عمر محمد173724

رونق علي صالح172715
520دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

521دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنافعة عيىس روستم550553

522دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفاطمة زرار حمد107183

523دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوخان فيصل عبدهللا106925

524دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريزين حسن عزيز107803

525دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهريفان ميكائيل مصطقر173863

ان محمد صديق107773 526دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسير

وان عبدهللا مينة485045 527دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبير

ريزنة علي يوسف377096
528دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

ر485013 ر حسير ر حمدامير 529دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنرمير

530دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنمام مصطقر عزيز377411

ر172308 531دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىئاوات صالح حسير

532دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوردستان فتاح عيىس484884

ر484862 533دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهودا ابوبكر حسير

534دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبهرا جوتيار محمد376310

ر غفور172972 535دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفائزة حسير

536دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيماء شيخ وستامحمد376324

ر احمد عمر375831 مير 537دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشر

538دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان جالل محمد375868

ئاريان سيامند علي558536
539دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

540دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفيان احمد ابراهيم95842

ر مجيد172593 541دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاورين حسير

542دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسندس جالل رزاق550130

543دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوجه ر اسعد محمود484805

544دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنشتيمان شهاب عبدالحق376611

545دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلنيا جمعة مصطقر484783

546دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمينا وريا مح108744

547دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيخال محمد فرهاد172606



548دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجيهان جاسم سعيد376346

ر عبدالرحمن550218 549دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسنور ياسير

ر108689 ي صادق حسير
550دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشب 

551دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبناز محمد يوسف172828

ان رسول93840 552دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتابان بير

553دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاحالم رشاد مرعان94490

554دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهوزان حكيم عبدهللا108060

555دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمهاباد صالح مال107548

556دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاواز صالح عثمان485015

557دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلخواز هادالدين رسول377635

558دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشادية طاهر مصطقر485028

559دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاوات صمد يح377266

560دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىالتون محمود اسعد172950

561إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفاطمة هادالدين رسول101875

562إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهيبت بكر سعيد95684

ي صالح محمد174637
563إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشب 

564إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهانا محمد رسول485032

ي550249 565إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكوالن ادريس صي 

ر حمد174548 566إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسكاال حسير

567إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرويدة اسماعيل عبدالرحمن101216

568إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدنيا جمعة مصطقر484782

569إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزينا محمود سعيد484700

570إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفرميسك فيصل رسول107533

571إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهيان نارص علي97264

ى عدنان سليمان106920 572إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبشر

573إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفاطمة محسن حمد95792

574إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسهام سليم بايزدين550126

ين صنعان صالح484878 575إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشير

ر عبدهللا376603 576إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزبيده حمدامير

ر173465 577إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيالن محمد حسير

578إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىحسيبة سمو حمد484829

579إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيان قاسم مغديد97296

ر96787 580إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباران بختيار حسير

581إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهورين رمضان مرعان101621

582إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهدى جميل جليل108587

583إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىساجدة موس زيرو101031

ية يوسف عبدهللا107942 584إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىصي 

585إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيكةرد احمد مجيد378176

ر انور مصطقر90589 586إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلفير

587إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىحليمه فاروق سعيد376282

588إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاوزين موس جليل100245

589إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبروين محمد جالل377463

590إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسلىم جادر مصطقر100399

591إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجرا حسن سعيد95707

ى مهدي مجيد97170 592إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبشر

593إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفرميسك فاتح فتاح100869



594إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبةيوند احمد محمد174652

ر484733 595إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفاطمة عبدالعزيز حسير

ر محمد93698 596إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىايفان حمدامير

ر108456 597إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزليخا محمد حسير

598إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسنارية اوميد محمد484697

599إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزالة زكري حمد101310

600إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاوزين دالور صالح102159

601إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان صالح محمد174748

602إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيان رزكار كريم95189

ريزين علي عسكر ابراهيم377315
603إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

604إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبةروةر مصطقر رزاق377762

605إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيما شوان عمر378474

606إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهوزان مناف عالي108230

607إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخونجة حسن زيانك484899

ي علي عثمان90480
608إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىئاشب 

609إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاوات محمود وسطة377604

610إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيالن عبدهللا سعيد98126

611إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمريم عبدهللا حسن174691

احمد عيىس101808 612إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبفرين مير

ر انور مصطقر376911 613إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافير

از رزكار مصطقر378427 614إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشير

ر غفور173402 ر حسير 615إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهيلير

ر مال377292 ر حمدامير 616إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافير

617إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنوشانفرين بهرام سلمان90742

ي377393 618إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنارنج ذكري حاج 

619إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىتارا ساركوت احمد91688

ساكار علي يوسف100368
620إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

621إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجريكة سليم اسماعيل101728

داليا علي عبدهللا101496
622إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

623إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنارين كمال سعيد484735

624إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيناس مهدي مجيد102053

625إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبهار وريا مح90019

626إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشنا كمال ابراهيم92095

627إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخالت احمد محمد93657

ر378271 628إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروزنا حسن حمدامير

629إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشى سالم وهاب484961

بيالن علي ابراهيم101932
630إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

631إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىميناء حازم زبير174784

632إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيالز فاخر يوسف108737

633إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيوا ازاد رشيد90061

ر حمد171976 634إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمحبوبة حسير

ر100909 635إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشةونم حكيم حسير

ي484671
ر
636إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكنير عبدالرحمان صوف

637إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىديالن صديق سليم95752

638إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاوزين مهدي مجيد100357

639إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهدية عزيز عبدهللا101480



ي101054 640إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروزان رسول حاج 

و حاجيمال وسمان376859 641إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهير

اال علي صادق484673
642إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

643إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوخان مصطقر عبدهللا98159

644إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهله حسن عمر172773

645إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفاطمة محمد حسن173151

646إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجيمن محمد صالح378304

ي484720 647إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشاناز رسول حاج 

100323
 
648إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيان سليمان عبدالباف

649إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسازكار نجمالدين رسول375941

650إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكزنك فهىمي صابر484929

651إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيدا حسن محمد484688

652إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمكريان نجمالدين عبدالكريم172903

653إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبةناء مح الدين محمود95600

654إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيفاء عارف عمر95932

ر378434 655إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبلد فرست محمدامير

656إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاديبة عمر حاجىسيد173204

657إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهدية عبدالقادر رسول378184

658إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوما رزكار محمد484693

ر عبدالوهاب عبدهللا90077 659إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهيلير

660إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىداستان عبدالفتاح عبدالقادر484980

661إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدونيا بايز كريم378168

662إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىئارةزوو جاسم سعيد376351

663إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبسنا شوان فريق484857

ر باوكر90936 ين ياسير 664إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشير

665إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيان رسول عثمان174596

666إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوة سعدي حمد93420

667إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنافيا عمر بازيد376177

668إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيالن احمد محمود94288

669إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكةوسةر ارسالن شهاب91837

670إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبناز مال سعدي558699

671إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشهريفان رسول عثمان174676

672إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهناء نجيب جميل484668

ر93468 673إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفاطمة عبدالخالق حمدامير

674إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيان رزاق محمد100386

675إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىريان عبدالقادر عبدالرحمن484978

ي107424 676إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسوزان جواد حاج 

677إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىراهيدة صادق عبدهللا377629

678إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىميديا عزيز عباس484699

679إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوة عثمان رسول376384

680إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمحبوبة رسول حمد107203

681إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسيما طه احمد484843

682إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسميه اسماعيل رحمان376371

683إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىديرين عبدالوهاب عبدهللا93204

ي93438
ر
684إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمهربان طه صوف

اسيا علي رسول90903
685إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى



ر376717 686إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهاوزين محمد حمدامير

ر احمد172353 687إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرازان حسير

688إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكويستان صباح دحو95512

689إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخرمان ايوب صادق108648

690إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىساكار رقيب قادر92624

691إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىايمان عثمان يوسف377118

692إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىايمان رزكار خليل173319

693إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباكزا سمايل سليم101200

694إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيكار نجم الدين وسو173745

695إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىميهان فالح حسن484681

ر شهاب سليمان108616 696إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدلفير

697إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنيشان حسن رسول378286

698إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنشميل فيصل صديق376605

699إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفاطمة سعدالدين اسماعيل378510

ر رشيد100700 700إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىكازين محمدامير

701إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسانية حسن محمد484698

702إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىفيان اسماعيل محمد96307

703إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزيان دالور صالح106963

704إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىميديا نجمالدين سعيد558704

705إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاحالم قسيم مصطقر376759

706إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوبو سلمان ملو102012

707إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهناء عزيز عبدهللا94224

708إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاسماء حكمت سليمان100274

709إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرابيعة محمدطاهر حمدصالح91895

710إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرةيان عبدالقادر مال172423

ر484781 711إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاسار يونس حمدامير

ر101684 و رحمان حسير 712إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهير

ر108322 713إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبفرين مهدى حسير

714إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىليل ميكائيل مصطقر90919

715إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىالهام عبدهللا عزيز90879

716إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدابان سالم وسو108530

717إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخولة فاخر عثمان377545

718إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشوين طاهر عزيز376458

ر377083 ر حسير و حمدامير 719إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهير

720إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىدليفان قادر حمد484828

721إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنادية ماهر مصطقر101783

ى حيدر اسماعيل377286 722إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبشر

723إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىداليا اوميد محمد378554

724إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخرمان شور عيىس98259

725إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىامينة ازاد الس376045

726إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىزينب صابر صالح484728

727إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمزدة اسماعيل حمد100982

728إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنارين عبدالقادر يحبر377239

729إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنمام عبدالقادر يحبر484886

730إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسيتا عبدهللا علي94421

ر484691 ش حسير 731إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهودة هير



ي108191 732إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخيال رمضان حاج 

733إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجهان زبير احمد95698

ي377795 734إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىمريم عثمان حاج 

735إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىخةندة فاضل عزيز174761

ر558691 736إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبةهرة ازاد محمدامير

737إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىاشاء رسول عباس375843

738إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىسميه ستار محمد108089

739إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروناك جميل اسعد376685

740إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرمزية بازيد خضر378278

ر شهاب سليمان108732 741إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهيلير

742إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبوكان رزكار سمايل98329

ي مالوسمان377527 743إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجنار حاج 

ر173388 744إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىهدية كوردو حسير

745إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىلنجة مصطقر محمود485050

ر96574 746إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبيكةرد ابراهيم حسير

747إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىجنار سليمان احمد174536

748إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىرةيان سعيد سعدي90531

749إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىساهيمة ماهر عيىس376115

750إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىافان كنعان موس93261

751إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىشيور سمايل حمةسعيد484715

752بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبياز مصطقر رسول172839

يف قادر108340 753بكالوريوس2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىروشن شر

عائشة علي يوسف376335
754دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبى

755دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنعيمة مجروم برايم95822

756دبلوم2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىبناز خليل بايز484745

757إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىنجيبة عال حسن107845

758إعدادية2ديانا _سوران 12226اربيلأنبىباران خدر خوش484682

ر رسول373292 كسور 12227اربيلذكرميالد ياسير 1بكالوريوس2مير

ر373217 ر مجيد حسير كسور 12227اربيلذكررامير 2بكالوريوس2مير

ر550317 كسور 12227اربيلذكرخالند سعيد حمدامير 3بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرئاراز خانو مالهللا199383 4بكالوريوس2مير

خان550412 كسور 12227اربيلذكرفرهاد فؤاد مير 5بكالوريوس2مير

ر حمد52554 كسور 12227اربيلذكردلشاد محمدامير 6بكالوريوس2مير

خان مالشيخ199396 ي مير كسور 12227اربيلذكروهب  7بكالوريوس2مير

ر مسيح199401 كسور 12227اربيلذكرنارص مالحسير 8بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكركاروان فاخر محمود52623 9بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرشور فاخر محمود52592 10بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرعصمت نجيم سعيد52815 11بكالوريوس2مير

ر550321 ي احمد همير
كسور 12227اربيلذكرهيبر 12بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكردلوفان خوشوى جوهر52555 13بكالوريوس2مير

ر550327 كسور 12227اربيلذكرشفيع عيىس محمدامير 14بكالوريوس2مير

خان372840 كسور 12227اربيلذكرفريدون فؤاد مير 15بكالوريوس2مير

ر52583 كسور 12227اربيلذكرازاد سعيد حسير 16بكالوريوس2مير

ر52559 وان محمد مالحسير كسور 12227اربيلذكرنيجير 17بكالوريوس2مير

ر52581 كسور 12227اربيلذكربهزاد سعيد حسير 18بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرمحمد محمود سعيد52617 19بكالوريوس2مير



كسور 12227اربيلذكراسكان حكيم علي550357 20بكالوريوس2مير

زاد مصطقر حال550324 كسور 12227اربيلذكرشير 21بكالوريوس2مير

ر حسو371991 كسور 12227اربيلذكرهةزار ياسير 22بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكركمال مجيد زردو372976 23بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرالند عزت جالل199336 24بكالوريوس2مير

ر373017 كسور 12227اربيلذكربهنام زاهير مالحسير 25بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكربايز عبدالعزيز مصطقر550346 26بكالوريوس2مير

ي199430
ر
كسور 12227اربيلذكراري زكرى صوف 27بكالوريوس2مير

ي199332
ر
كسور 12227اربيلذكرارام زكرى صوف 28بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرشيخة حميد مالشيخ52567 29دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكربشدار سعدي ماالهلل371950 30دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرمرعان عثمان عبدهللا373084 31دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرطيار خورشيد محمود52569 32دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكروفاء فرزندة غفور52577 33دبلوم2مير

ر373055 كسور 12227اربيلذكربيكةس اسماعيل حسير 34دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكربيوار علي حسن52570 35دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكراري سيامند فتاح52614 36دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرشهرام شكرى احمد372954 37دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكردلشاد جوهر محمد52194 38دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرسامان قانع خانو550330 39دبلوم2مير

ر قادر372907 كسور 12227اربيلذكرتوفان حسير 40دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرهشيار محمد نوح550363 41دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرسامي سيامند فتاح373012 42دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرهيمن علي عبدهللا199441 43دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرسنكر علي مصطقر373039 44دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرويىس عمر الياس373071 45دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرارسالن سليمان احمد52593 46دبلوم2مير

ر372828 كسور 12227اربيلذكرايوب عبدالرحمن حسير 47دبلوم2مير

199385
ر
و انور مام صوف كسور 12227اربيلذكربيشر 48دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرووالت زرار مصطقر373277 49دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرشفاء علي حسن550410 1بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرعماد فقىمند صالح365527 2بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرريكار سعدي ماالهلل372933 3بكالوريوس2مير

ي رمضان حمة372032
كسور 12227اربيلذكرنقر 4بكالوريوس2مير

ر373243 كسور 12227اربيلذكراراش زاهير مالحسير 5بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكراالن مال سليمان373066 6بكالوريوس2مير

ر صباح سمايل373208 كسور 12227اربيلذكرسفير 7بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرشهرام محمد محمدوك52575 8بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرهلكورد احمد سليمان550340 9بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرجيكر جعفر بدر550405 10بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرمسلم مصطقر رسول199349 11بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرنوزاد حكيم حسن373227 12بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرزانا اكرم حسن373199 13بكالوريوس2مير

ر ازاد صالح52631 كسور 12227اربيلذكرريفير 14بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرهونر محمود حمد373186 15بكالوريوس2مير

 علي قادر373215
ر كسور 12227اربيلذكرشادبير 16بكالوريوس2مير



ر سليمان373189 كسور 12227اربيلذكركبير تحسير 17بكالوريوس2مير

ي رسول373206 كسور 12227اربيلذكرهونةر حح  18بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرريديار حيدر سليمان371955 19بكالوريوس2مير

ي الوك373261
كسور 12227اربيلذكرميالد عونر 20بكالوريوس2مير

ر حمد373209 كسور 12227اربيلذكرمنصور حسير 21بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرمخلص عوال اومر372958 22بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرمال اسكندر فتاح199457 23بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرخالص خالد عزيز372961 24بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرريبوار موس مير373027 25بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرديار سعيد شيخو550365 26بكالوريوس2مير

يف نوري حمد373086 كسور 12227اربيلذكرشر 27بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكركيان صابر فؤاد371910 28بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرمحمد سيامند فتاح373252 29بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرراوكر سعدي ماالهلل373194 30بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرميكائيل خليل احمد373224 31بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرشياد سعيد رسول372969 32بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرمحمد نادر احمد550353 33بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرنارص نوري حمد372974 34بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكراردالن سليم حمد372871 35بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرنياز عيىس خدر372980 36بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرمحمود علي جندي372077 37بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرجواد علي مصطقر550338 38بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرجيهاد سعيد شيخو373188 39بكالوريوس2مير

ر جواد اسعد373211 كسور 12227اربيلذكرمتير 40بكالوريوس2مير

ر حسو372109 كسور 12227اربيلذكرمهران ياسير 41بكالوريوس2مير

ر قادر199394 كسور 12227اربيلذكركوران حسير 42بكالوريوس2مير

ي199444
ر
كسور 12227اربيلذكرايهان جادر صوف 43بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرعماد حميد عزيز550387 44بكالوريوس2مير

ر373029 كسور 12227اربيلذكرارام حيدر حمدامير 45بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرميالد جعفر عباس550349 46بكالوريوس2مير

ر199316 كسور 12227اربيلذكرميالد ناوخوش حمدامير 47بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرشهراز جميل مصطقر373219 48بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرمشور احمد عمر373000 49بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرارام مصطقر حمد373205 50بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرخيام يحبر عالي550394 51بكالوريوس2مير

ر373200 كسور 12227اربيلذكركارزان اكرم حسير 52بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرمحمد مصطقر الوك550379 53بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرعبدهللا مصطقر عمر373242 54بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرجيكر خالد عزيز372965 55بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرهزار سليم حمد550336 56دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرهةزار حكيم طاهر371902 57دبلوم2مير

ي الوك372917
كسور 12227اربيلذكرمحمد عشق  58دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرارشد عزيز داود199591 59دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكربيار جوهر سعيد52633 60دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرسيداد كريم سعيد52349 61دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرعبدالغفار قاسم احمد372997 62دبلوم2مير



كسور 12227اربيلذكرامير سعيد ملو550332 63دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرنزار احمد صالح371936 64دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرمحمد كريم حميد550320 65دبلوم2مير

كسور 12227اربيلذكرريناس اسعد خورشيد371926 66دبلوم2مير

ر550401 كسور 12227اربيلذكردةوران ساالر حسير 67دبلوم2مير

وان محمد علي52445 كسور 12227اربيلذكرشير 68إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكربهزاد ويىسي عبدالرحمن199435 69إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرراميار جاسم اسعد52379 70إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرروند عبدالواحد عبدهللا199355 71إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكردلير سفري عبدهللا373033 72إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرخليل فخري سعيد372743 73إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكراياد عيىس احمد372896 74إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكردلزار رشيد فتاح199630 75إعدادية2مير

ر372984  حمدامير
كسور 12227اربيلذكرباور مصطقر 76إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرسامي صادق مالعال52611 77إعدادية2مير

ر محمد نير52453 كسور 12227اربيلذكرزامير 78إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرارسالن مجيد حسن372922 79إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرمحمد خشو خانو199567 80إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكربهرام كريم خانةمير199696 81إعدادية2مير

ر52596 كسور 12227اربيلذكركارزان عل محمدامير 82إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرمحمد صابر حسن199530 83إعدادية2مير

ر سليمان372819 كسور 12227اربيلذكرمحمد تحسير 84إعدادية2مير

ين سليم حمد52549 كسور 12227اربيلذكردلي  85إعدادية2مير

ر52595 كسور 12227اربيلذكريوسف عل محمدامير 86إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرسامان ازاد صالح52408 87إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرمحمد دلكش سعدي550355 88إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرمحسن صالح مالغفور52238 89إعدادية2مير

خان مالشيخ199664 كسور 12227اربيلذكردلير مير 90إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرشهنك سفري احمد550350 91إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكراركان مال سليمان373065 92إعدادية2مير

ر ريبوار جادر52586 كسور 12227اربيلذكرريبير 93إعدادية2مير

ر لشكري احمد199426 كسور 12227اربيلذكررامير 94إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرعلي احمد هيبر550322 95إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرفهىمي كمال حسن199550 96إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرردوان سعيد رسول371922 97إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكراحسان محمود جوهر52551 98إعدادية2مير

ي199618
ر
كسور 12227اربيلذكرنياز جيجو صوف 99إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرجليل شكري سعيد52624 100إعدادية2مير

ر199692 ي جتو حسير
كسور 12227اربيلذكردشب  101إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرشوان انور زردو52625 102إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكردلدار احمد يوسف372992 103إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرروان اودل حسن373228 104إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرعصمت اسكندر فتاح199574 105إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرشدار رشيد فتاح199625 106إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرهزار رشدي حسو373249 107إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرخدر عبدالعزيز مصطقر550345 108إعدادية2مير



ر عبدالرحمن199661 ر سفير كسور 12227اربيلذكرريبير 109إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكربرهان عزيز داود199325 110إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرزانا حكيم احمد199422 111إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرزاكروس رمضان زيرو52233 112إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرريديار كريم محمد550378 113إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرهة كار حكيم طاهر372843 114إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرجواد نوري مليل52235 115إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرهلكوت زرار فقو199679 116إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرصالح ازاد صالح199319 117إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكركيوان زرار غفور550366 118إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكررامان اجباري درويش52224 119إعدادية2مير

ي حسو52565
كسور 12227اربيلذكرمردان هيقر 120إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرروان خالد سعيد52415 121إعدادية2مير

اغا373011 ي شير
كسور 12227اربيلذكربهزاد لطقر 122إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرهزار جوهر حمة199345 123إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرمهران موس محمود52215 124إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرارام عيىس احمد372875 125إعدادية2مير

ر خانو سعدي371958 كسور 12227اربيلذكرمتير 126إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرجوهر خوشةوي جوهر199386 127إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكراوميد عزيز سعيد52219 128إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكركارزان سيامند فتاح373087 129إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكرهيمن عزيز داود199598 130إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكراحمد نادر احمد371907 131إعدادية2مير

كسور 12227اربيلذكررشيد خليل اسعد550381 132بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلذكرساالر محمد مصطقر52601 133دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىازين سيودين حسن52160 1بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىنشين فخري حمد199353 2بكالوريوس2مير

ي52176 اسمر حادى نب 
كسور 12227اربيلأنبى 3بكالوريوس2مير

ي عزيز داود199327
كسور 12227اربيلأنبىاشب  4بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىتوريز عزيز داود199322 5بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىمريم ايوب سليمان550333 6بكالوريوس2مير

ر52613 كسور 12227اربيلأنبىخوناو عثمان حسير 7بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىبروين عزت احمد372946 8بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىتاريا نعمان سليم550356 9بكالوريوس2مير

ر52572 كسور 12227اربيلأنبىشه هيان ناوخوش محمدامير 10بكالوريوس2مير

ر373201 كسور 12227اربيلأنبىوالت فرهاد حسير 11بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىليمو عبدالرزاق ابراهيم550397 12بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىرازين زرار فقو199346 13بكالوريوس2مير

ر550389 يف جاوشير كسور 12227اربيلأنبىجيهان شر 14بكالوريوس2مير

خان مالشيخ199404 كسور 12227اربيلأنبىنسيفة مير 15بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىبفرين زرار فقو199348 16بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىبيمان عزيز رسول199485 17بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىسنور اكرم جادر199311 18دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىنهلة رشيد حسو52372 19دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىجوان صمد حسن550391 20دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىراضية خورشيد نجم52568 21دبلوم2مير



ر52547 كسور 12227اربيلأنبىزةري عبدالخالق محمدامير 22دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىشهناز عمر الياس372938 23دبلوم2مير

ي جوهر52561 ين حرن  شير
كسور 12227اربيلأنبى 24دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىحياة حسن عزيز372901 25دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىروشن صمد حسن550361 26دبلوم2مير

يفان حسن عزيز372095 كسور 12227اربيلأنبىبير 27دبلوم2مير

ر هادي سليم372989 كسور 12227اربيلأنبىهلفير 28دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىبخشان طارق اخوك372858 29دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىشةهريفان حسن عزيز372084 1دبلوم عالي2مير

كسور 12227اربيلأنبىساجدة محمد عزيز550399 2بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىزيبا زرار غفور550383 3بكالوريوس2مير

ان373285 كسور 12227اربيلأنبىاورفا صادق مير 4بكالوريوس2مير

ي373272
ر
كسور 12227اربيلأنبىمريم زكري صوف 5بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىزينة احمد سليمان373060 6بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىافراس سيامند علي550408 7بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىسوزان رشيد بابير52629 8بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىاديبة شيخعمر حسن550359 9بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىئارةزوو محمد مصطقر373046 10بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىحيفا كريم سليم199488 11بكالوريوس2مير

ي373268
ر
كسور 12227اربيلأنبىورين زكري صوف 12بكالوريوس2مير

ر جوهر199313 كسور 12227اربيلأنبىنداء محمدامير 13بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىريان ازاد سعيد373246 14بكالوريوس2مير

زاد خدر199406 كسور 12227اربيلأنبىايمان شير 15بكالوريوس2مير

ر373197 كسور 12227اربيلأنبىحليمة حمد حسير 16بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىاورفا فكري ذياب373237 17بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىميديا احمد عمر373255 18بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىشةوكار عيىس احمد372881 19بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىسنور عبدالعزيز مصطقر373212 20بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىالهام اجبارى درويش52605 21بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىشوين عزت احمد550368 22بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىزيبا جاسم ابراهيم371920 23بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىجوان زرار غفور373235 24بكالوريوس2مير

علي محمود سعيد52359
كسور 12227اربيلأنبى 25بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىدوريا كريم سليم199388 26بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىهيقر احمد عمر550325 27بكالوريوس2مير

زهراء سيامند علي373076
كسور 12227اربيلأنبى 28بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىروشنا حميد ابابكر372952 29بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىبهار محمد عزيز550414 30بكالوريوس2مير

ر روستم غفور372910 كسور 12227اربيلأنبىنرمير 31بكالوريوس2مير

دلزين محمد علي52404
كسور 12227اربيلأنبى 32بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىفاطمة صابر حسن199528 33بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىلينا موس محمود52578 34بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىهنا اسكندر سعيد199437 35بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىداخواز لطيف محمود52597 36بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىاشين رشيد فتاح199412 37بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىنيكار مال سليمان373283 38بكالوريوس2مير



ر احمد حسو52367 كسور 12227اربيلأنبىشهير 39بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىرويا قاسم احمد373004 40بكالوريوس2مير

ر373196 و حمد حسير كسور 12227اربيلأنبىهير 41بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىامل فكري ذياب373007 42بكالوريوس2مير

ر فكري ذياب373240 كسور 12227اربيلأنبىكفير 43بكالوريوس2مير

ر ثوري فاخر373287 كسور 12227اربيلأنبىنيكير 44بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىهوزان سليمان صالح371972 45بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىكالويز كريم سليم199339 46بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىسوزان جبار احمد199606 47بكالوريوس2مير

ر جادر سعيد373257 كسور 12227اربيلأنبىديجير 48بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىنجلة قادر عيىس199469 49بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىهيوا قادر عيىس373102 50بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىافان نادر عيىس373220 51بكالوريوس2مير

ر جاسم سليمخان373231 كسور 12227اربيلأنبىديجير 52بكالوريوس2مير

كويار حسن عالي550393
كسور 12227اربيلأنبى 53بكالوريوس2مير

حليم محمد علي372925
كسور 12227اربيلأنبى 54بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىازين دسكو حسو52588 55بكالوريوس2مير

كسور 12227اربيلأنبىمهاباد جبار اسعد52603 56بكالوريوس2مير

روئيا وهاب علي373265
كسور 12227اربيلأنبى 57دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىبفرين محمود جوهر52590 58دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىئة شا عزت جالل199391 59دبلوم2مير

ر حسن52576 كسور 12227اربيلأنبىرويدة حسير 60دبلوم2مير

ر199378 كسور 12227اربيلأنبىبيام جتو حسير 61دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىشوين رشيد فتاح199418 62دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىفكريا مرادخان عبدهللا372929 63دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىامينة سليم شكري372720 64دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىبيمان كريم خانةمير52543 65دبلوم2مير

ر199374 كسور 12227اربيلأنبىاشنا جتو حسير 66دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىكنار عزيز سعيد52585 67دبلوم2مير

دلنيا حسن عالي372022
كسور 12227اربيلأنبى 68دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىنوروز محمود محمد52628 69دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىنيشتمان كريم خانةمير199369 70دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىداليا موس محمود52579 71دبلوم2مير

ر ازاد صالح52632 كسور 12227اربيلأنبىدلفير 72دبلوم2مير

باكستان حكيم علي550404
كسور 12227اربيلأنبى 73دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىشيدا احمد حسو52619 74دبلوم2مير

ر52584 ر سعيد حسير كسور 12227اربيلأنبىافير 75دبلوم2مير

ر حسن52600 ا حسير كسور 12227اربيلأنبىجير 76دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىنشيدا عزيز حسو199463 77دبلوم2مير

شبستان علي قادر372848
كسور 12227اربيلأنبى 78دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىخاتون عبدالعزيز مصطقر550343 79دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىاورفا ستار محمود199375 80دبلوم2مير

ر هادى52609 كسور 12227اربيلأنبىهة زين حمدامير 81دبلوم2مير

 علي عمر372864
ر كسور 12227اربيلأنبىكالير 82دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىجيهان جاسم اسعد52621 83دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىبةريسا فرزنده غفور372890 84دبلوم2مير



ان199314 كسور 12227اربيلأنبىحواء محمود مير 85دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىبياز محمود جوهر52589 86دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىليل نجيم سعيد371935 87دبلوم2مير

ر هادى52608 ر حمدامير كسور 12227اربيلأنبىدلفير 88دبلوم2مير

كسور 12227اربيلأنبىفريد سليمان شيخو199344 89دبلوم2مير

ر52426 كسور 12227اربيلأنبىجيهان ناوخوش حمدامير 90إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىزيال فرعان مصطقر52248 91إعدادية2مير

خان مالشيخ199669 كسور 12227اربيلأنبىايان مير 92إعدادية2مير

ر199686 كسور 12227اربيلأنبىبه يوند جتو حسير 93إعدادية2مير

ر199572 ر عبدال جاوشير كسور 12227اربيلأنبىئارفير 94إعدادية2مير

ان كريم خانةمير199370 كسور 12227اربيلأنبىجير 95إعدادية2مير

ر52363 ي جاوشير كسور 12227اربيلأنبىانديا صي  96إعدادية2مير

ان371914 كسور 12227اربيلأنبىايفان صادق مير 97إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىسيناء مروان محمد371942 98إعدادية2مير

ي نادر عيىس373222
كسور 12227اربيلأنبىاشب  99إعدادية2مير

ر عزيز52230 كسور 12227اربيلأنبىسيبان محمدامير 100إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىكيفا مجيد زردو550386 101إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىفريدة موس مير199356 102إعدادية2مير

ر صابر حسن199555 كسور 12227اربيلأنبىدلفير 103إعدادية2مير

سهام صادق مالعالي52435
كسور 12227اربيلأنبى 104إعدادية2مير

ر199649 كسور 12227اربيلأنبىزيلة ساالر حسير 105إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىئيوار نعمت عيىس199476 106إعدادية2مير

ر خانو سعدي371967 فير كسور 12227اربيلأنبىهير 107إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىبناز عبدالعزيز مصطقر550342 108إعدادية2مير

ر صابر حسن199543 كسور 12227اربيلأنبىهلفير 109إعدادية2مير

نيشتمان حكيم علي373075
كسور 12227اربيلأنبى 110إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىشةهيما صالح الدين صالح372734 111إعدادية2مير

ي199359 واهيدة مامر نب 
كسور 12227اربيلأنبى 112إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىسناء اسكندر سعيد52392 113إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىبنا خانو سعدي550369 114إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىهناء نعمت عيىس199473 115إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىنيهال دلشاد رسول199613 116إعدادية2مير

ر52228 ي جاوشير كسور 12227اربيلأنبىدنيا صي  117إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىديوان محمد احمد52396 118إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىجميلة عمر الياس373193 119إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىزةيتون رزكار سليمان52255 120إعدادية2مير

زاد حسن52420 كسور 12227اربيلأنبىزليخا شير 121إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىسمراء فاخر محمود52388 122إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىهجرين هادي عبدالخالق199582 123إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىيشى عزت جالل199656 124إعدادية2مير

جرا زبير ولي199451
كسور 12227اربيلأنبى 125إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىاديبة فخري سعيد372752 126إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىميالق ميكائيل احمد52384 127إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىسمية رزكار سليمان52252 128إعدادية2مير

كسور 12227اربيلأنبىشهريفان حيدر سليمان373190 129بكالوريوس2مير

1ماجستير2جومان 12230اربيلذكربيوار حمد عثمان378292



2بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرخليل حسن مصطقر163077

ي رسول377946
ر
3بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرجبار صوف

4بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكراردوان جمال حمد378072

5بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرهيدايت حمد خضر378373

6بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرايوب معروف قادر550826

7بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرشوان معروف قادر550817

زا ابراهيم قادر108509 8بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرمير

9بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرجميل اسماعيل مصطقر163074

10بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكركاروان محمدنجمالد عبدهللا378367

11بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرفرهنك يوسف احمد550831

12بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرريزيار اسماعيل علي135210

ر550823 13بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرخليل رزاق حمدامير

14بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرجمعة مصطقر حسن135289

15بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكراسو نجمالدين خضر378391

16بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرنزار مال جالل550829

ر550844 17بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرهزار فارس حمدامير

ر135157 ر حسير ر امير 18بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرياسير

19دبلوم2جومان 12230اربيلذكرجنكاور عثمان ابراهيم135407

20دبلوم2جومان 12230اربيلذكرغريب عبدالرزاق احمد135127

21دبلوم2جومان 12230اربيلذكرسه ربه ست سالم اسماعيل378388

22دبلوم2جومان 12230اربيلذكرسفرى صديق حمزة135395

23دبلوم2جومان 12230اربيلذكرطه محمد خضر378001

ر حسن550840 24دبلوم2جومان 12230اربيلذكرابراهيم حمدامير

ر378355 ي حمد شير 25إعدادية2جومان 12230اربيلذكرحاج 

1ماجستير2جومان 12230اربيلذكرجالل مصطقر حسن163081

2بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكراحمد سليمان علي378933

3بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكركارزان نجاة قادر378156

4بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكربزار مال جالل378426

5بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرسوران ايوب احمد135396

6بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرريباز سليمان علي135221

7بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرهادي خالد خضر378193

8بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرزيبار غزال غفور377920

9بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرعبدهللا فاخر مصطقر378395

10بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكردلزار رشيد مال378223

11بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرجعفر صمد عمر377992

12بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكروريا طيب احمد378008

وان عبدهللا ابراهيم163093 13بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرسير

14بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرمصطقر وسمان قادر378067

ر378246 15بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرشهنك قادر محمدامير

16بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرمحمد محمود وسو135528

17بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرهيمن عبابكر عثمان135317

ر عزيز135560 18بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكراحمد حسير

19بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرنجاة عثمان موس550836

20بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرريي  محمد خضر378549

ي377956
ر
21بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكردلير عبدالرحمان صوف

ر378014 22بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرقاسم احمد حسير



23بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرحسن صالح حسن163067

24بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكربشتيوان رحمان علي135420

25بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرارسالن زرار مال135119

وان فق  محمد135532 26بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرنيجير

ي مال379062 27بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرابوبكر حاج 

ر135410 ر حسير ر امير 28بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرحسير

ر378034 29بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرهاشم احمد حسير

30بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرجرديس حسن مال377951

31بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرنياز علي مال378136

ي135402
32بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرعبدهللا رحمان شيخفق 

33بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرادريس صباح توفيق135126

34بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرطالب عبدالرزاق احمد135131

35بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرخضر عبدالرحمن سليمان378235

36بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرسعدون مصطقر محمود163097

37بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرنياز علي حسن377975

38بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرطاهير سليمان علي135218

39بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرسيهام خالد خضر378183

40بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكررمضان حسن مصطقر135287

41بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرعبدالسالم خالد خضر378187

42بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرسعيد يوسف احمد163056

43بكالوريوس2جومان 12230اربيلذكرفرمان خورشيد مال378178

44دبلوم2جومان 12230اربيلذكرقادر رمضان حاج 378407

45دبلوم2جومان 12230اربيلذكرريباز علي مال378060

46دبلوم2جومان 12230اربيلذكرمحمد حسن عبدالمناف163110

47دبلوم2جومان 12230اربيلذكرهلمت مصطقر وسمان135196

48دبلوم2جومان 12230اربيلذكرهندرين رمضان عبدهللا163062

49دبلوم2جومان 12230اربيلذكرهلمت فارس صباح378343

ي عوال135139 50دبلوم2جومان 12230اربيلذكرفرمان حاج 

51دبلوم2جومان 12230اربيلذكرريباز حسن يوسف378415

52دبلوم2جومان 12230اربيلذكردريا قادر عمر135149

53دبلوم2جومان 12230اربيلذكركيالن جمال جميل376878

54إعدادية2جومان 12230اربيلذكرمازن صديق عثمان378165

55إعدادية2جومان 12230اربيلذكرمحمد سليم علي135570

56إعدادية2جومان 12230اربيلذكربيوار غزال غفور379465

ر135550 ر حسير 57إعدادية2جومان 12230اربيلذكرشوان امير

58إعدادية2جومان 12230اربيلذكركاروخ محمد خضر378593

ي عمر حمد135510 59إعدادية2جومان 12230اربيلذكرحاج 

60إعدادية2جومان 12230اربيلذكرصبحي محمود اسماعيل135500

61إعدادية2جومان 12230اربيلذكرطه طيب احمد379137

62إعدادية2جومان 12230اربيلذكرعبدالمؤمن جمال حمد377960

63إعدادية2جومان 12230اربيلذكرمال طاهر مال135540

64إعدادية2جومان 12230اربيلذكرهوكر همزة محمد135483

65إعدادية2جومان 12230اربيلذكركاروان نجاة قادر378581

ي حمد378360 66إعدادية2جومان 12230اربيلذكرحسن حاج 

67إعدادية2جومان 12230اربيلذكركاظم ماجيد سيفالدين135548

68إعدادية2جومان 12230اربيلذكرهاوكار سيفالدين عبدهللا377970



69إعدادية2جومان 12230اربيلذكرريبوار همزة محمد163175

ر135291 70إعدادية2جومان 12230اربيلذكرصالح سيفاهلل حمدامير

ر163059 71إعدادية2جومان 12230اربيلذكرجيكر حارس حمدامير

72إعدادية2جومان 12230اربيلذكرسهام زرار حمد135307

73إعدادية2جومان 12230اربيلذكرشوان عوال محمد135495

74إعدادية2جومان 12230اربيلذكركيوان نجاة قادر379077

ر جمال378107 75إعدادية2جومان 12230اربيلذكرعمر محسير

76إعدادية2جومان 12230اربيلذكرسادات ايوب احمد135575

ر163133 77إعدادية2جومان 12230اربيلذكرابراهيم جبار حمدامير

78إعدادية2جومان 12230اربيلذكراركان سالم اسماعيل135557

79إعدادية2جومان 12230اربيلذكرمحمد ايوب احمد163100

80إعدادية2جومان 12230اربيلذكرسالم خالد خضر378777

81إعدادية2جومان 12230اربيلذكرحمد مصطقر عبدالمناف378349

82إعدادية2جومان 12230اربيلذكرمحمد صالح علي135192

ي135521 1دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىاوات احمد حاج 

2دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىنشتمان عوال حمد135416

3دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىنمام وسمان قادر378419

4دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىالهام صابر خضر377928

5دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىسنور انور وسو550821

1بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىحفصد رسول عوال135208

ر مال378149 2بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىزيان حسير

3بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىالجان زرار مال135162

ر135406 ر حسير 4بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىجوان امير

5بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىشوين عزيز عثمان378171

6بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىمريم محمد الياس378399

ي جودت اسعد135533
7بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىاشب 

8بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىكوردستان سليم صالح135122

ي378096 ر خدر حاج  9بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىرنكير

10بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىبفرين مناف محمد163090

ي379121 ر خدر حاج  11بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىنرمير

ين حسن عبدالمناف163035 12بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىشير

13بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىشوكريه احمد طاهر135411

14بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىدرخشان مغديد حسن163049

15بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىشنو خورشيد فق  احمد378423

16بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىبيمان عزالدين خضر163165

17بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىئاوات وهاب حسن163070

18بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىهيفاء اسماعيل مصطقر135418

19بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىايمان عمر عوال378042

ين صدرالدين مجيد135141 20بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىشير

21بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىشوة زرار مال135189

22بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىايمان عزالدين خضر163212

ر عزو377964 23بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىسامناك تحسير

24بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىهجرةت نعمت مال173395

ان حمد مصطقر135204 25بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىسير

ر مصطقر حسن135153 26بكالوريوس2جومان 12230اربيلأنبىكولجير

27دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىافان زاهر اسماعيل163065



28دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىهتاو عوال قادر135215

ي377932 29دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىخديجة رمضان حاج 

30دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىاشنا ابراهيم عثمان135200

31دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىروزكار عباس احمد378682

32دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىتزرين سليمان غفور378077

33دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىكولستان مغديد حسن378270

34دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىدلباك عمر حمد378403

35دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىروحان عثمان موس135135

36دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىريزنه ابراهيم عوال135197

37دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىازين نجمالدين خضر378003

ر سالم اسماعيل135198 38دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىهيلير

ر حسن163043 39دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىزليخا حمدامير

40دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىكزنك عثمان ابراهيم135546

ر يوسف احمد135485 مير 41دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىشر

42دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىكول طيب احمد163053

43دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىبخشان مغديد حسن378305

ر377941 ر صالح حمدامير 44دبلوم2جومان 12230اربيلأنبىنازنير

45إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىنشتمان سعيد خضر378327

46إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىسلىم خدر حاج 379092

47إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىصافية محمد الياس378098

48إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىسورم زيرو حح 378119

ي377980
ر
49إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىكوجر عبدالرحمان صوف

ر مال135394 50إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىبوارخان حسير

51إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىبروين رسول عوال135542

سوما علي احمد135398
52إعدادية2جومان 12230اربيلأنبى

53إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىبرشنك عثمان ابراهيم378744

54إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىساراخان عبدالرحمن جمال135565

ر378200 55إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىخولة مير حسير

56إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىمريم صابر خضر379183

57إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىسيفان زاهر اسماعيل378657

58إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىامل احمد شيخ378865

ر135301 59إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىشاديه سيفاهلل حمدامير

ي حمد378313 60إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىبىيالن حاج 

وان سليم صالح135477 61إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىبير

ر محمد عبدهللا135116 62إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىهيلير

ر550813 63إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىشوة طاهر حمدامير

64إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىروميسة سعيد خضر378332

65إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىسمية عمر حمد163173

ر مال379177 66إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىفيان حسير

67إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىتريفة اسماعيل مصطقر135517

68إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىسلوى خالد خضر378959

69إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىنازدار مصطقر احمد163030

70إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىبيخال عثمان موس163087

71إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىمريم عزالدين خضر378610

72إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىفاطمة عثمان مصطقر378116

ر محمد عبدهللا135309 مير 73إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىشر



74إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىبريزاد مصطقر قاسم135417

75إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىجنار همزة محمد163181

76إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىشهران عبدهللا محمود135401

ر حسن163045 77إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىنيشتمان حمدامير

ر عمر حمد378050 78إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىدلفير

79إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىناهيدة احمد موس163085

80إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىدلسوز قادر عثمان378990

ة صابر خضر379193 81إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىسمير

82إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىشيدا حارس احمد135473

83إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىبفرين عوزير مصطقر378321

84إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىروزكار نضهللا محمد135304

85إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىسمية سعيد خضر378335

86إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىجيا دينو مير135502

87إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىدارستان عوال محمد135492

88إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىثوره صادق عوال550848

89إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىكولستان رمضان عثمان135160

ر135466 90إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىبوكان فرست حسير

91إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىمريم صدرالدين مجيد135145

ر135298 92إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىشهلة سيفاهلل حمدامير

93إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىكافية لطيف عوال378974

94إعدادية2جومان 12230اربيلأنبىنشتيمان عبدهللا محمود135313

ي و رابرين 43202اربيلذكرزريان سالم احمد352872
1ماجستير3برايةن 

وان جالل ابراهيم134934 ي و رابرين 43202اربيلذكرسير
2ماجستير3برايةن 

ر محمد عوال248663 ي و رابرين 43202اربيلذكرياسير
3ماجستير3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكربزار زياد صالح135664
4دبلوم عالي3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكردلشاد عثمان حمك135709
5بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرسنكر حسن رسول135745
6بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرهيوا طه محمد135674
7بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرعزالدين احمد مصطقر135616
8بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرطيب عبدهللا مولود257046
9بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكركاروان عبدالرزاق توفيق256864
10بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرالوند حمد احمد135649
11بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرامجد جالل صالح135738
12بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرشوان نجاة عمر257089
13بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرهة ريم عبدهللا احمد135628
14بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرزانا حسن اسماعيل354288
15بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد جميل عثمان135697
16بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرطيب ابراهيم علي353607
17بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرهيمن عمر طه257150
18بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكراياد اسماعيل عبدالكريم135708
19بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرتوانا صابر صابر135009
20بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرئاكار عمر حمد353735
21بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرريبوار خالد صابر354146
22بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرارام صالح احمد135720
23بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرئارام غريب قادر487838
24بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرنزار عمر عثمان487804
25بكالوريوس3برايةن 



ي و رابرين 43202اربيلذكرنياز محي الدين عبدالرحمن135684
26بكالوريوس3برايةن 

ر عبدالرحمن عزيز353565 ي و رابرين 43202اربيلذكرحسير
27بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمخلص سعيد علي135723
28بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرشفان عبدالخالق صالح256769
29بكالوريوس3برايةن 

ر256704 ي و رابرين 43202اربيلذكرشوان محمد حسير
30بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرفارس علي اسماعيل258192
31بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرزيره ك عبدالستار محمد134969
32بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرروزكار عمر علي257060
33بكالوريوس3برايةن 

ر256855 ر حسير ي و رابرين 43202اربيلذكركارزان ياسير
34بكالوريوس3برايةن 

ر عزيز134972 ر حسير ي و رابرين 43202اربيلذكرامير
35بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد وسمان حمد134915
36بكالوريوس3برايةن 

ر صادق352684 ي و رابرين 43202اربيلذكرزينب حسير
37بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرريبوار جبار صالح487817
38بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكروشيار عبدالرحمن احمد178599
39بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرهندرين جمال عبدهللا135605
40دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرصديق صالح عبدهللا135670
41دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرساكنة زينل رشيد352697
42دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرنورالدين مصطقر حمد352706
43دبلوم3برايةن 

ر135756 ي و رابرين 43202اربيلذكريونس حمد حمدامير
44دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرهوشنك فريق بابير558971
45دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكراسماعيل قادر نادر135753
46دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكراكو جمال عبدالوهاب134921
47دبلوم3برايةن 

ر487814 يف حسير ي و رابرين 43202اربيلذكرمغديد حمةشر
48دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرعبدالقادر قاسم محمد487939
49دبلوم3برايةن 

ر محمد عوال135715 ي و رابرين 43202اربيلذكرمحسير
50دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرهيمن محسن خضر135725
51دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرعبدالصمد كريم رسول178692
52دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرراسم عثمان توفيق135006
53دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرهاوكار عمر طه257067
54دبلوم3برايةن 

زاد خدر احمد353856 ي و رابرين 43202اربيلذكرشير
55دبلوم3برايةن 

ر مصطقر135777 ي و رابرين 43202اربيلذكرخليل حسير
56دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرشه مال سعدي احمد135676
57دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرسةرهيد نافذ جاسم487806
58دبلوم3برايةن 

ر نوزاد حلىم135712 ي و رابرين 43202اربيلذكرريبير
59دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرشوان مامند عمر248651
60دبلوم3برايةن 

زاد محمود135748 ي و رابرين 43202اربيلذكرريباز شير
61دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرريكان غفور حمد135759
62دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكركريم علي مصطقر135673
63دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد ابراهيم عزيز134910
64إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرعبدهللا مصطقر خضر354157
65إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكراسماعيل محمد نوري487941
66إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرعبدالمناف محمد شيخ سعيد487849
67إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرهةردي سعدهللا اسماعيل257114
1بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرزيوه ر خالد عبدالكريم256692
2بكالوريوس3برايةن 

و كمال كريم352854 ي و رابرين 43202اربيلذكربيشر
3بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرسيفان امجد جالل135742
4بكالوريوس3برايةن 



ي و رابرين 43202اربيلذكراسماعيل محمد ابراهيم134896
5بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد عبدالرزاق توفيق256874
6بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكررسول مجيد خالد353889
7بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرانور محمد برايم256758
8بكالوريوس3برايةن 

ي352634
ر
ي و رابرين 43202اربيلذكردانا خليل صوف

9بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكراحمد امجد جالل135741
10بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد سليمان عبدهللا352900
11بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرراسب  محمد احمد329291
12بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرعبدهللا كريم علي135680
13بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكركيالن محمد مامةر256708
14بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكراحمد عبدهللا مصطقر352651
15بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرسامان فرهنك خضر135743
16بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرازاد باسط زرار256836
17بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد ابراهيم اسماعيل548628
18بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد صادق اسعد135639
19بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرريان ازاد كريم135657
20بكالوريوس3برايةن 

زاد محمود257126 ي و رابرين 43202اربيلذكررةوةز شير
21بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمنير وليد علي375582
22بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرصالح قاسم محمد352914
23بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكراحمد محمد ابوبكر548630
24بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد قارمان ابراهيم487848
25بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرريان حسن حمد548619
26بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرسةرهةنك فاضل عزيز558980
27بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرريدار جبار صالح256882
28بكالوريوس3برايةن 

ر مصطقر354138 ي و رابرين 43202اربيلذكرشاكيو حسير
29بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد نجم الدين شمس الدين487818
30بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرهيوا فتح هللا احمد135765
31بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرارام باسط زرار548636
32بكالوريوس3برايةن 

وان خضر طه135727 ي و رابرين 43202اربيلذكرشير
33دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرسامان فاضل عزيز558976
34دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرادم ريبوار فاريق135617
35دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرفرهاد حميد مغديد257023
36دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكربهار جالل ابراهيم352564
37دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرانس ارسالن محمد135641
38دبلوم3برايةن 

ر487835 ي و رابرين 43202اربيلذكرمؤيد عمر حمدامير
39دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد طه محمد548691
40دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرئارى يونس رسول353938
41دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكراوميد مجيد خالد353795
42دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكررفيق كريم ابراهيم134989
43دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكررهيل مصطقر كريم256649
44دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد كريم علي135679
45دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرسوران خضر طه135729
46دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكراسو اسماعيل كريم548622
47دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرصفوان محمد نب 258214
48إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرريبوار رشيد فخري178772
49إعدادية3برايةن 

ائيل135746 ي و رابرين 43202اربيلذكراحمد كنجو جي 
50إعدادية3برايةن 



وان كوردو فتاح178001 ي و رابرين 43202اربيلذكرشير
51إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمؤيد زرار مولود135659
52إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرسيداد كمال احمد135630
53إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرئارام محمد صالح257529
54إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرنالي ئوميد سليمان352954
55إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكركاروان علي محمد354125
56إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرزاكروز لقمان قادر257140
57إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكردلوفان كمال احمد135634
58إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرعلي عبدالرزاق توفيق257007
59إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد فرحان محمد135734
60إعدادية3برايةن 

ر178727 ر حسير ي و رابرين 43202اربيلذكرئاراز ياسير
61إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرئاكام باسط زرار548635
62إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرعبدهللا علي عبدهللا258200
63إعدادية3برايةن 

ي256680 ي و رابرين 43202اربيلذكرعمر خليل حاج 
64إعدادية3برايةن 

ائيل156994 ي و رابرين 43202اربيلذكرمحمد صباح جي 
65إعدادية3برايةن 

زاد محمود156924 ي و رابرين 43202اربيلذكرراسب  شير
66إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكراحمد طاهر بابير487840
67إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلذكرعبدهللا اسعد عبدهللا373881
68بكالوريوس3برايةن 

ي سلمان صالح156719 ي و رابرين 43202اربيلذكرنب 
69إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىكالويز محسن رشيد354011
1بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشكوفة ابراهيم محمد134951
2بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىديالن عبدهللا قادر257055
3بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىكزال زبير حسن558990
4بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىبيان مصطقر خضر258674
5بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىساجدة عبدهللا بابكر135780
6بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىبخشان كمال صالح134998
7بكالوريوس3برايةن 

ان لشكر محمد353753 ي و رابرين 43202اربيلأنبىسير
8بكالوريوس3برايةن 

ي سليمان135736 نمام حرن 
ي و رابرين 43202اربيلأنبى

9بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىفيان سليمان صالح135637
10بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىبةروين خضر طه135766
11بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىبفرين خالد طه135693
12بكالوريوس3برايةن 

ر عبيد خضر558987 مير ي و رابرين 43202اربيلأنبىشر
13بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىايمان سمير محمود487842
14بكالوريوس3برايةن 

ر جالل ابراهيم258637 ي و رابرين 43202اربيلأنبىئةفير
15بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىسحر ابراهيم فرج هللا258694
16بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىنهايت ناصح صابر134943
17بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىزاهدة حميد حسن558968
18بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىخديجة ابراهيم سعيد256675
19بكالوريوس3برايةن 

ر خالد طه135694 ي و رابرين 43202اربيلأنبىنرمير
20بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىنارين ضياءالدين سعدالدين256891
21بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىسازان ابراهيم سعيد487846
22بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشاربان طه احمد256725
23بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىزهراء فتحي عباس353780
24بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىديالن حسن تاج الدين487955
25بكالوريوس3برايةن 

ر135645 ي و رابرين 43202اربيلأنبىحنان عبدالقادر محمد امير
26دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىدلخواز طاهر عبدهللا256879
27دبلوم3برايةن 



ي و رابرين 43202اربيلأنبىسوسن جالل بالل135702
28دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىليل زرار عزيز135703
29دبلوم3برايةن 

هدى عبدالخالق علي558973
ي و رابرين 43202اربيلأنبى

30دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىبةيمان صديق معروف135687
31دبلوم3برايةن 

نهايه علي فرج352739
ي و رابرين 43202اربيلأنبى

32دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىساهره جالل معروف178669
33دبلوم3برايةن 

ر عبدهللا558977 ي و رابرين 43202اربيلأنبىنشتيمان امير
34دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىهوار نادر اسماعيل248689
35دبلوم3برايةن 

ايشه حمةعلي قادر487821
ي و رابرين 43202اربيلأنبى

36دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىهيدي محمد عثمان135685
37دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىسلوى غفار محمدسليم353847
38دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشهلة قاسم عثمان353822
39دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشةوين روستم ابوبكر256784
40دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىهوزان حسن خضر256898
41دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىزهراء قادر حمد353877
42دبلوم3برايةن 

ر مام شيخ248637 ي و رابرين 43202اربيلأنبىبانه حسير
43دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشةوبو عزيز احمد134995
44دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىريان هندرين جمال156739
45إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىفاطمة محمد حمد135654
46إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىنادية هيبر عزيز134931
47إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىسنية عبدالرحمن رسول135731
48إعدادية3برايةن 

ر مام شيخ135754 فان حسير ي و رابرين 43202اربيلأنبىبير
49إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىهاوزين محمد قادر548643
50إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىئه زين محمد قادر548627
51إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىاوات وسمان حمد134904
52إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىتارا نجاة شيخو256905
53إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىنوروز عبدالرحمن اسماعيل354280
1دبلوم عالي3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىاريان فاضل عزيز558989
2بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىايمان ابراهيم سليمان558986
3بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىتابان صابر صابر135016
4بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىنةمام خدر احمد352714
5بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىنه مام عبدالباسط مولود134977
6بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىزالة شاج الدين رشيد352728
7بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىسازان ظاهر طه353545
8بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىهاوزين هادى جالل134928
9بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىزاهدة طه محمد558979
10بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىريان محمد احمد354191
11بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىديدار كمال عبدهللا558988
12بكالوريوس3برايةن 

ر256852 ر حسير ي و رابرين 43202اربيلأنبىخديجة ياسير
13بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىزين دل شاد فاضل257019
14بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىدلخوش طلعت محمد548632
15بكالوريوس3برايةن 

ر شكوت علي257082 ي و رابرين 43202اربيلأنبىهيلير
16بكالوريوس3برايةن 

ر احمد548633 ي و رابرين 43202اربيلأنبىجوان حسير
17بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىالنة خليل همزة135611
18بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىرامان لشكر محمد135613
19بكالوريوس3برايةن 

ر حسن256823 ي و رابرين 43202اربيلأنبىديزين لزكير
20بكالوريوس3برايةن 



ي و رابرين 43202اربيلأنبىتابان طاهر بابير487953
21بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىرامان اكو جمال248644
22بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىريزين نهرو احمد135710
23بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىاوات مصطقر غفور487844
24بكالوريوس3برايةن 

ر ستار عمر353994 ي و رابرين 43202اربيلأنبىسولير
25بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىبروين خالد طه135688
26بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىبيشنك اكرم مصطقر135762
27بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىريزين محمد طاهر257105
28بكالوريوس3برايةن 

 علي548620
ر ي و رابرين 43202اربيلأنبىشاجوان ياسير

29بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىزيتون حمد قادر487881
30بكالوريوس3برايةن 

شوه جالل علي257037
ي و رابرين 43202اربيلأنبى

31بكالوريوس3برايةن 

ي353908 ي و رابرين 43202اربيلأنبىفاطمة عزالدين حاج 
32بكالوريوس3برايةن 

زاد اسماعيل353974 ر شير ي و رابرين 43202اربيلأنبىدلفير
33بكالوريوس3برايةن 

ر134964 ي و رابرين 43202اربيلأنبىنورة جمال محمدامير
34بكالوريوس3برايةن 

ي135761 ي و رابرين 43202اربيلأنبىنصيب محمد نب 
35بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشكيبه شاكر محمد258618
36بكالوريوس3برايةن 

جرا صالح علي548640
ي و رابرين 43202اربيلأنبى

37بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىايالف فرهاد حمد548626
38بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشاكار محمد ابوبكر558984
39بكالوريوس3برايةن 

زالة صالح علي548624
ي و رابرين 43202اربيلأنبى

40بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىرازان لشكر محمد135609
41بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشهلة عبدهللا محمد135667
42بكالوريوس3برايةن 

ر مصطقر354115 ي و رابرين 43202اربيلأنبىسةوزين حسير
43بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىجيمةن فرخو صابر134961
44بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىزينب نجاة اسود353807
45بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىسازكار عبدالرحمن حسن352725
46بكالوريوس3برايةن 

ين محسن ابراهيم135744 ي و رابرين 43202اربيلأنبىشير
47بكالوريوس3برايةن 

يف487819 ي و رابرين 43202اربيلأنبىاالء مغديد حمةشر
48بكالوريوس3برايةن 

ر135686 ي و رابرين 43202اربيلأنبىبةهار رشيد محمدامير
49بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىدلنيا وسمان حمد134898
50بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىفةهيل مصطقر عبدهللا352817
51بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىاريان جالل ابراهيم258632
52بكالوريوس3برايةن 

ر مصطقر548639 ي حسير
ي و رابرين 43202اربيلأنبىخوسر

53بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشادمان كيقر عبدهللا135760
54بكالوريوس3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىرازان صابر احمد558974
55دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشكرية حمد قادر487937
56دبلوم3برايةن 

ر256846 ر حسير ي و رابرين 43202اربيلأنبىفاطمة ياسير
57دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىفاطمه حسن قادر353697
58دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىفائزة كريم رسول135713
59دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىزيان محمد عل مح الدين135644
60دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىروزان يونس رسول134983
61دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىفيان عمر محمود487959
62دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىروبار مصطقر كريم256671
63دبلوم3برايةن 

كز عبدهللا مصطقر352674 ي و رابرين 43202اربيلأنبىنير
64دبلوم3برايةن 

به ناز علي سليمان352800
ي و رابرين 43202اربيلأنبى

65دبلوم3برايةن 

ر487951 ي و رابرين 43202اربيلأنبىسارة مولود حمدامير
66دبلوم3برايةن 



ر358687 ي و رابرين 43202اربيلأنبىشاكول عبدالرزاق حمدامير
67دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىريسا اكو جمال134917
68دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىكلثوم رسول حمد178823
69دبلوم3برايةن 

ر صابر عثمان487944 ي و رابرين 43202اربيلأنبىنرمير
70دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىكوردستان بالل سمايل352884
71دبلوم3برايةن 

ر خضر طه135769 ي و رابرين 43202اربيلأنبىنةرمير
72دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىدةريه يونس رسول134978
73دبلوم3برايةن 

ر487808 ي و رابرين 43202اربيلأنبىسارة ازاد حمدامير
74دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشةيدا عبدهللا حمد353921
75دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىعائشة محسن ابراهيم178622
76دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىجوان عبدالرزاق نادر352753
77دبلوم3برايةن 

ر مصطقر354181 ي و رابرين 43202اربيلأنبىهوزان محمدامير
78دبلوم3برايةن 

ر عمر محمود487963 ي و رابرين 43202اربيلأنبىئةفير
79دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىهةورين محمد ابراهيم487502
80دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىمشية مال مارف353768
81دبلوم3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىدلنيا خارمان ابراهيم487833
82إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىفاطمه عبدهللا قادر135700
83إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىزينب محمد ابراهيم156687
84إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىكريفو بةختيار قادر257146
85إعدادية3برايةن 

زاد عبدالرحمن135773 ي و رابرين 43202اربيلأنبىسافيا شير
86إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىئافيستا بةختيار قادر257137
87إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىهدى شكوت علي258177
88إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىوسيلة شاكر محمد258225
89إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشوخان عمر محمود487957
90إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىايمان محمد قادر135733
91إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىبةيمان خضر طه157072
92إعدادية3برايةن 

ر353948 ي و رابرين 43202اربيلأنبىفريشتة فرهاد كاكةامير
93إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىباران عبدالغفور عبدالرحمن156659
94إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىهانا شكوت علي258166
95إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىزينب عبدالكريم عثمان548637
96إعدادية3برايةن 

ر رضا135730 ي و رابرين 43202اربيلأنبىتريسكة ياسير
97إعدادية3برايةن 

ر طاهر بابير487964 ي و رابرين 43202اربيلأنبىالفير
98إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىنوزين زبير حسن558972
99إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىريان غفور احمد156819
100إعدادية3برايةن 

ر134954 ر حسير ي و رابرين 43202اربيلأنبىغزال امير
101إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىايمان اسماعيل قادر135750
102إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىشيالن نهرو عبدالخالق256678
103إعدادية3برايةن 

ر353963 ي و رابرين 43202اربيلأنبىفرميسك فرهاد كاكةامير
104إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىايالف عبدالكريم عثمان258160
105إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىاالء محمد نوري156774
106إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىسارا فريد طلعت178761
107إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىسارا كمال اسعد178787
108إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىجيمن حمد عبدهللا156757
109إعدادية3برايةن 

ر مصطقر352838 ي و رابرين 43202اربيلأنبىريان حسير
110إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىبيام ابراهيم محمد487824
111إعدادية3برايةن 

ي و رابرين 43202اربيلأنبىديمةن هةزار اسماعيل258687
112إعدادية3برايةن 



ي و رابرين 43202اربيلأنبىشةوين محمد ابراهيم156946
113إعدادية3برايةن 

ر132515 1ماجستير3باداوة 43203اربيلذكرامير محمد محمدامير

2ماجستير3باداوة 43203اربيلذكرصديق صدر علي133388

ي خالد عبدهللا372684
3ماجستير3باداوة 43203اربيلذكردشب 

4ماجستير3باداوة 43203اربيلذكرازاد حسن صالح548489

5بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرطارق زياد محمود133532

6بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرموس عبدهللا مصطقر133550

ر عزيز372774 7بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرعيىس حسير

8بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرشاخه وان الوكو عبدهللا230342

9بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرصالح قادر علي133451

10بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرسنان كمال مصطقر257457

ر133286 11بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرنجم الدين اسعد حمدامير

12بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرديده وان حسن قادر259108

ر كريم230320 13بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرطالب حمدامير

14بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكركنعان مغديد اسعد133424

15بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرنوزاد توفيق سعيد133697

16بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكررشيد قادر حمدان133634

ي عبدالرحمن132457
17بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرعبدالرحمن مصطقر فق 

18بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهندرين خضر بكر133447

19بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرعادل عبيد عمر133573

20بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرارام قادر عزيز132589

ي عبدهللا حسن133618
21بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرده شب 

ر372633 22بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرستار عمر حمدامير

ر133563 23بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكردلشاد جالل حسير

24بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكردلير خالد سليمان372812

25بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكريونس محمد عمر133431

26بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرعباس مينة محمود548512

27بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكركيوان شوكت سليمان132484

28بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرمحمد صابر عثمان372650

29بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكراسماعيل مولود خضر372558

30بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهاوكار عمر عبدهللا487526

31بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهونةر يوسف عبدهللا133328

ي372565 32بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرشوان علي حاج 

ر257424 33بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكردلشاد فيصل حمدامير

34بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهيمداد جوهر حمدعل372583

ر رمضان133428 35بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرمحمد ياسير

36بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكررةوةز عزيز حمد133355

37بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكردياري عثمان مصطقر372532

38بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكررسول صابر سعدي132339

ا هيبر قادر133509 ر 39بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهير

40بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرئاسو علي عثمان487562

41بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرشوان محمد فرج372704

42بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكركاكةسور وسو اسماعيل133570

43دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرسةركةوت لطيف طه133615

44دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرحسن عبدهللا حسن133622

45دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرمحىالدين ابراهيم عيىس159244



46دبلوم3باداوة 43203اربيلذكردلير جمشيد سليمان372539

47دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرنورالدين ابراهيم عيىس225312

48دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرابراهيم عزيز ابراهيم132494

49دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرعلي عبدهللا محمد133578

بال رسول133377 50دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرصباح بير

51دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرعلي خالد سليمان133501

وان طاهر بكر133707 52دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرسير

53دبلوم3باداوة 43203اربيلذكربهاءالدين محمد سليمان132549

ي محمد133298
54دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرزياد احمد فق 

55دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرهةلمةت حسن رسول133439

56دبلوم3باداوة 43203اربيلذكردلير خالد احمد132390

57دبلوم3باداوة 43203اربيلذكربرهان نادر حمةصالح487487

58دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرصالح الدين خليل اسماعيل133316

وان صادق محمد133276 59دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرشير

60دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرعادل يوسف حمد132526

ر257395 61دبلوم3باداوة 43203اربيلذكررمضان عزيز حسير

ي وسمان372652 62دبلوم3باداوة 43203اربيلذكررزكار نب 

63دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرهةوراز عبدالرحمن مصطقر133411

64دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرهاوتا محمد سمايل132615

65دبلوم3باداوة 43203اربيلذكردانا ئاشب  عمر133324

66دبلوم3باداوة 43203اربيلذكركامران رحمان احمد133601

67دبلوم3باداوة 43203اربيلذكركاروان محمد صديق132355

68دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرهيمداد نوري خالند132408

69دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرشازاد محمد فرج372708

70دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرعجيل رضا صابر225144

71إعدادية3باداوة 43203اربيلذكركريم محمد برايم225113

72إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرولي محمود رسول372805

73إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرعبدالرحمن رشيد احمد133671

74إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرفاخر رشيد حسن256634

75إعدادية3باداوة 43203اربيلذكراسماعيل رمزى سعيد132470

76إعدادية3باداوة 43203اربيلذكربارزان فارس صالح257430

77إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرارسالن رحمان حمة224952

ه معروف مصطقر230521 78إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرامير

1ماجستير3باداوة 43203اربيلذكرمحمد وشيار صابر372738

2بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكردلزار خليل حمد372593

ر548473 3بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرابراهيم حيدر حمدامير

4بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرغاندي غازي جبار372979

5بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرده رباز علي خضر257530

6بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكربارزان عزيز صابر372598

7بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرعمر فارس احمد487460

8بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرمحمد نورالدين ابراهيم132651

9بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرريبوار شفيق رفيق372679

10بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرريكار عمر محمود372556

11بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرئاواره ادم كريم548490

12بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهيوا عمر اسماعيل372897

13بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرصهيب يوسف احمد372919



14بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرشمال زيدان ابوبكر372765

15بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرابوبكر محمد قادر372934

16بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرشهه نك مولود عثمان133660

17بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكركةيالن وشيار صابر372741

18بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرمحمد نارص كريم خان257229

19بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهندرين توفيق حمد487459

20بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرمامند محمد مصطقر257254

ر372588 21بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرخشو عبدالرحمن حسير

22بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرسوران عمر خضر372865

23بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرديار كريم علي257556

24بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرمحمد كريم كريم257320

25بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرليهات سالم سليمان372996

26بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرئاكو كاكة عبدهللا372718

27بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهاوزين عثمان جمال487522

28بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرسه ركار رسول نادر257582

29بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرشاالو جالل طه548510

30بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكربوال محمود سليم257522

31بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرجيا جوهر عثمان372991

32بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهةكارى عمر محمود372930

33بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرعبدالرحمن محمد حسن133392

34بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكربوكان فرهاد كاكة372983

35بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكربنار خورشيد صابر372616

36بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرسنكر مولود عثمان133655

37بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهةردي بهاءالدين محمد372962

38بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرعمر سلمان حمد133292

39بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرشوان خالد كاكل257406

40بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكردانا عزيز رسول372522

41بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرمحمد واحد رسول487472

42بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرمحمد كمال احمد372967

43بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرفاتح مسعود كريم372923

ر كمال257576 44بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرمحسن حسير

45بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهوشنك حيدر حمزة372642

46دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرته الر كاكة عبدهللا372970

47دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرشهد سالم خالد372545

48دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرمرشاد رشاد كريم229841

ر عزيز علو372936 49دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرياسير

50دبلوم3باداوة 43203اربيلذكراحمد مشير حمدمصطقر487523

51دبلوم3باداوة 43203اربيلذكركاردو كاكة عبدهللا372526

52دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرهيوا يوسف عزيز372993

53دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرصباح جوهر رحمن372751

54دبلوم3باداوة 43203اربيلذكراردالن عثمان مصطقر372815

55دبلوم3باداوة 43203اربيلذكربيستون عبدهللا عبدالرحمن257504

56دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرنهرو صالح فارس372772

ر عمر عزيز225494 57دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرريبير

58دبلوم3باداوة 43203اربيلذكركيالن نورالدين ابراهيم159261

59دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرجومان خضر قادر133582



60دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرئوميد عبدالخالق حسن372568

61دبلوم3باداوة 43203اربيلذكربشدار كريم توفيق487469

62دبلوم3باداوة 43203اربيلذكررسول محمد خدر133590

63دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرعبدهللا جوتيار حامد372789

64دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرشاهو برهان سعيد372500

ائيل159225 65دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرئامانج نجاة جي 

66دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرعبدالرحمن عزيز علو372941

67دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرمحمد صدرالدين كريم372893

68دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرزيندين احمد كريم257448

ر257174 69دبلوم3باداوة 43203اربيلذكررزكار عزيز حسير

70دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرئامانج زيرو اسعد133612

ي قادر133516
71دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرهوزان هيبر

وان اكرم487467  سير
72دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرمصطقر

73دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرريكوت برهان سعيد548498

74دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرتوانا صمد صابر372820

75دبلوم3باداوة 43203اربيلذكراوميد حمخان علي372626

76دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرئارام مح الدين ابراهيم133364

77دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرريبوار عبدالوهاب احمد372959

78دبلوم3باداوة 43203اربيلذكرشاهو جالل عمر372888

79إعدادية3باداوة 43203اربيلذكريونس مصطقر محمد229750

80إعدادية3باداوة 43203اربيلذكركاروان عمر بابكر133344

81إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرريزوان اسماعيل قاسم133586

82إعدادية3باداوة 43203اربيلذكريوسف صمد عبدهللا372543

83إعدادية3باداوة 43203اربيلذكردانا شاخه وان الوكو133522

84إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرباريز امير حمد132568

85إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرهيمن صابر احمد132686

86إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرراويز عجيل رضا159292

87إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرئارام يوسف احمد372854

88إعدادية3باداوة 43203اربيلذكردانا محمد نادر257572

89إعدادية3باداوة 43203اربيلذكراحمد بكر سليم372571

90إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرمحمد كريم مغديد133463

ر550070 91إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرريان رزكار حسير

92إعدادية3باداوة 43203اربيلذكردلير جمال جبار259086

93إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرمؤيد خورشيد صابر257433

94إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرمحمد يوسف احمد372852

ي محمود257722 95إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرمحمد نب 

96إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرئاسو مولود عثمان133666

97إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرمحمد صديق ابوبكر372520

98إعدادية3باداوة 43203اربيلذكراحمد دلير جمشيد372696

99إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرعلي سليمان حمد229962

100إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرمحمد حمةالو حمد259057

101إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرفرمان عبدالقادر عبدهللا487481

102إعدادية3باداوة 43203اربيلذكراحمد عزيز خدر548495

103إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرنةبةز اسعد رشيد229704

104إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرمسلم خليل محمد225660

105إعدادية3باداوة 43203اربيلذكراحمد محمد حمد مصطقر229817



ر قادر132660 106إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرمسلم حمدامير

107إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرمحمد برايم حمدسعيد257630

108إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرشاالو اكرم اسماعيل372801

109إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرعبدالعزيز اسعد عزيز229925

110إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرمحمد سليم مامند229787

111إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرمحمد كاكه سور وسو248365

112إعدادية3باداوة 43203اربيلذكرئارام ابوبكر عثمان133398

ر133486 113بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرهيوا اسماعيل محمدامير

114بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرسالم صابر حسن372547

115بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرريبوار جالل احمد372587

116بكالوريوس3باداوة 43203اربيلذكرخالد محمدعلي حسن372841

1بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىهاله احمد عمر558807

2بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىمهابات عبدهللا علي133360

3بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىاهنك عدنان محمد257469

4بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىبفرين رحمان احمد133301

5بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىزينب محمد عثمان133309

ي عبدهللا عثمان257362
6بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىئاشب 

7بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىجيمن صابر خورشيد257421

8بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىنشميل محمد فرج487510

9بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىروزان فرهاد رشيد558812

10بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىزيالن اسماعيل انور372926

كز شدار قادر372676 11بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىنير

12بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىرازان كاكةجوان صابر229683

ر257442  محمدامير
13بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىالنة مصطقر

14بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىهاوزين هادي عبدهللا257221

15بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىقاسبة صادق سمايل372700

16بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىشه وبو صدرالدين كريم372581

17بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىجوان عمر حسن257547

18بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىسابات حويز محمد257490

19بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىجنار عبدالخالق محمد230382

ر رفعت132382 20دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىبه رزين محمدامير

21دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىكالويز نادر طه372785

22دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىناديه محمد عبدهللا132541

23دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىشوه احمد محمد133369

24دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىنزيره عبدالقادر عبدالرحمان133465

25دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىبةريز رسول قادر132575

26دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىسميه حسام الدين توفيق133678

27دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىجميله ابرهيم مصطقر133497

28دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىخبات زاهر رشيد133638

29دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىتاران ناج  اسماعيل132632

30دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىشوة شدار يوسف257180

مهاباد عزيز علي257559
31دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبى

32دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىريزان زاهر رشيد133419

33دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىزاكاو عمر حمة133594

34دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىخرمان حمد عبدالرحمن372630

35دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىبرافدا خشو اسماعيل548491



36دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىبروين مولود حميد372715

37إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىنيشتمان عزيز محمد230534

1بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىته وريز قارمان سعيد159185

ر373008 2بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىريان خالد حسير

3بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىديمةن محمد علو372949

4بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىبه هه شت ئوميد محمد صالح372623

5بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىريناس عزيز حمد133374

6بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىنهلة عزيز سليمان487455

7بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىساكار مروان اسماعيل372662

ر قادر548472 8بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىنه شميل ياسير

ر372608 9بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىريزين عزالدين حمدامير

ر عبدالوهاب احمد372680 10بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىئه فير

ر بكر سليم372573 11بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىالفير

12بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىبيالن بكر سليم372574

13بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىريزنة رشيد سمايل248035

14بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىبيام مشير هاشم372973

15بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىايمان طه عبدالرزاق558810

16بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىميفان غازي جبار372770

17بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىدلخوش سعيد عزت372914

18بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىايمان حسن غازي257452

و حسن خضر133554 19بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىهير

20بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىريواس محمد علو372947

21بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىئاالن فتح هللا قادر372749

22بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىبةريز جبار كمال372579

23بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىسوزان كريم محمد133568

24بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىايمان عثمان عبدهللا373002

25بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىسازكار كريم احمد133575

كزال علي مصطقر548470
26بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبى

27بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىهاله كاكه عبدهللا372541

28بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىخةندة ستار عباس257509

29بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىازين عبدهللا عمر558808

30بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىميديا عثمان محمود372528

ر372978 31بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىزيلة عيىس حسير

32بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىكوردستان كاكة عبدهللا372688

33بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىريزنه عثمان جمال487477

ر372747 ر امجد حسير مير 34بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىشر

35بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىساوين سالم سليمان372780

و عبدهللا قادر132558 36بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىبير

37بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىاواز رشاد مقصود372513

38بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىروخوش محمد علو372955

39بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىنوروز صالح رسول372656

40بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىسوما سالم سليمان372999

41بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىزياوة صمد صابر133688

ي حاج 372692
42بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىشه وناز صابر فق 

ر يونس صديق487489 43بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىشه هير

44بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىكلثوم بهرام عزيز487514



45بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىروناس محمد علو372953

46بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىهه تاو عبدالغفار صالح257185

ريزنه جعفر علي487506
47بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبى

48بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىجومان جوهر رحمن372755

يف رشيد548483 ي شر
49بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىئاشب 

50بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىباكستان زيرو اسعد133625

51بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىسمر سمير حسن487499

سازان علي حسن372826
52بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبى

53بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىبيخال عبدهللا عثمان257296

ر قادر548476 54بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىدلخواز ياسير

55بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىشاديه احمد عبدهللا487535

56بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىئاوات ابوبكر حسن133490

ر548504 زاد حمدامير از شير 57بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىشير

ائيل248023 58بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىحقيقة حيدر جي 

ان زيرو اسعد133629 59بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىشمير

60بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىديالن كريم كريم372986

61بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىسيفان عمر رحيم372900

ر حمةزياد373005 ى معير 62بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىبشر

63بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىريجوان عمر كريم372728

64بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىجاوان عمر رحيم548493

65بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىساجدة صابر عزيز133474

66بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىافان عمر حسن257541

67بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىئاوات خليل حمد133675

68بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىهلمت غازى جبار257178

بهيه محمد علي257536
69بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبى

70بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىسوما جوهر عثمان372758

71بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىساكار جوهر رحمن372725

72بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىبيالن نادر اكرم373013

73بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىكوردستان نورالدين ابراهيم132641

74بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىبه روين جمال عبدهللا133338

ه دلير مشير133414 75بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىئستير

76بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىبوكان فارس احمد487495

77بكالوريوس3باداوة 43203اربيلأنبىريزنه حسن خضر133545

78دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىرازان كمال احمد133610

79دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىزيتون مغديد حمد133492

ي372911 ر حاج  80دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىريان ياسير

كز عزيز علو372640 81دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىنير

زيان علي محمود487525
82دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبى

و صالح احمد372672 83دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىهير

84دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىسهيله كريم احمد133504

ر132722 85دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىسارا صالح محمدامير

86دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىدلباك صابر حمد372702

87دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىئاواز سعود احمد372595

ي548482 ان مولود حاج  88دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىجير

ر ابراهيم محمد257268 89دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىنرمير

90دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىكوثر عبدهللا كريم372538



ر372712 91دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىراز فيصل محمدامير

92دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىبيكرد خورشيد صابر372612

93دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىبارين عبدالكريم عمر487406

94دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىزينب عامر اسعد372610

95دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىئةزين ابراهيم عثمان548506

96دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىكوردستان صمد صابر133367

ر حمةزياد487474 97دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىهدى معير

98دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىزيتون رشيد مولود257386

ر مروان اسماعيل372661 99دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىغمكير

100دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىفينوس صالح رسول372654

شادان علي حسن372829
101دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبى

102دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىسةروين احمد محي الدين372667

103دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىئاوات جمال عبدهللا133349

104دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىشه ونم عزيز صابر372602

105دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىسوزان مراد انور133645

ر قادر548502 106دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىفردوس ياسير

ر صابر حسن372862 مير 107دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىشر

108دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىشانو لطيف طه133402

109دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىماردين جالل شينة257438

110دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىنشين رحمان احمد133557

111دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىشيماء مسعود كريم372597

112دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىريناس رزكار جالل257494

113دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىشيماء وهاب هاشم372659

114دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىاريان رشاد مقصود372494

115دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىزهراء عبدالكريم محمد159209

116دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىزيان ناظم مصطقر372802

117دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىشادين حسن محمد133650

118دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىشهلة اسماعيل رشيد548485

119دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىدلخواز رشاد مقصود372517

120دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىشيماء دلشاد ابراهيم372822

ر372838 121دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىزاكاو خالد حسير

122دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىهه ريز كريم كريم257339

123دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىناسكه خورشيد مصطقر372744

124دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىبفرين كامران صابر372511

و جوهر حمدعلي132622 125دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىهير

126دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىكوالله احمد محي الدين372506

127دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىريواس عزيز حمد133384

128دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىشور صالح رسول372657

ر عمر عبدهللا229908 129دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىئه فير

130دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىكازان ادريس صالح372620

131دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىبةيار حسن توفيق133331

132دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىكةالويز خالد خدر372636

133دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىسارا مولود حميد372943

134دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىبه ناز عبدهللا عثمان257355

135دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىوه فا قادر حسن372722

136دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىوفاء مراد انور257283



137دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىهاوزين احمد بايز487463

138دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىدلخواز نادر حمصالح487484

139دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىزياوة صديق انور372570

140دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىئاواز جمال عبدهللا487541

سوزان علي حسن372832
141دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبى

142دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىريان توفيق حمد487457

143دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىريزان بةشدار صابر257372

144إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىايمان عزيز خدر487516

145إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىنجيه حسن خضر230411

146إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىبهار خورشيد صابر372615

147إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىسارا محمد مجيد257662

148إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىريزين مصطقر رسول230437

149إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىكوردستان حيدر عبدهللا372735

150إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىفردوس وهاب حسن257747

151إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىسارا فؤاد عبدهللا257681

152إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىهدى عبدهللا مصطقر372975

ر372604 ر عزالدين حمدامير 153إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىكشبير

154إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىدلباك شفيق اسماعيل132507

155إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىهدية عزيز حمد133542

156إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىسارا زياد احمد230091

157إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىفاطمة صابر احمد132674

ر257694 158إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىزينب عزيز حسير

159إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىريان سلمان اومر229869

160إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىاشاء ستار صالح225412

161إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىهدى عبدالخالق نجم الدين229856

ر عمر عزيز229637 162إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىئه فير

163إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىباداشت امير محمد225256

164إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىمهناز نارص كريم خان372957

ر257715  حمدامير
165إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىنهايت مصطقر

166إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىايمان محمد عثمان548487

167إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىبيخال حمد عبدالرحمن372627

ر133405 168إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىخه رمان خليل حسير

169إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىئاسوده كريم مغديد133458

170إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىئالتون رشيد مولود230478

171إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىكوثر كريم محمد133527

172إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىسمية سيامند عبدهللا372560

173إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىكازين نجمالدين حمد225358

174إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىريان مغديد عبدهللا257649

ر257191 از هاشم حسير 175إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىشير

176إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىايمان غفور عزيز230290

177إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىروند يونس عمر548516

178إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىاسيا عمر مصطقر372794

179إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىنوروز طاهر حمد487519

180إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىبه ناز نارص كريم خان257346

181إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىاليان عمر رحيم372562

182إعدادية3باداوة 43203اربيلأنبىخةالت صابر مولود372641



ة قادر محمدسليم548500 183دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىسمير

184دبلوم3باداوة 43203اربيلأنبىعطية سليمان حمد487538

ي رسول154874 1ماجستير3كوران 33207اربيلذكرستار نب 

2ماجستير3كوران 33207اربيلذكريوسف بكر عمر225716

3ماجستير3كوران 33207اربيلذكرهدايت ابوبكر عبدالرحمن225959

4بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرزوان حيدر عثمان225856

5بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرطارق عبدالقادر بابير153790

ر مصطقر226849 6بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرنضالدين حمدامير

7بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهيمن هدايت قادر153993

8بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرساالر عبدالقهار رشيد154642

9بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكركاظم ابراهيم عمر133607

10بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرعبدهللا عثمان علي153777

11بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرشاخةوان قادر حمد154406

12بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهوكر محمد عثمان367758

13بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرجمال عثمان علي154319

14بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرمسعود قادر يونس157320

15بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرعبدهللا عمر حمة548879

16بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرقاسم احمد علي153849

17بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرمحمد طاهر سليم154861

18بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرصالح فرحان حمد499299

19بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكركاركر رمزي سعدي367659

20بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهوكر صابر حسن367933

21بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهيمن مولود خضر225844

22بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكراحمد سليم محمد154201

23بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرفرهاد رسول اسماعيل225866

24بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرشباز عبدالقهار رشيد225830

ي حسن154790 25بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهيمن كانب 

 علي احمد154477
ر 26بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرسفير

27بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرمحمد جمال محمد367781

28بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرمحمد عبدالقهار رشيد153141

ر225589 29بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرنائف محمد ياسير

30بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهاشم شاكر عبدهللا153747

31بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكربيستون خشو عبدهللا225610

32بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرجوانرو قاسم مولود366471

33بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرزوان توفيق احمد154371

زاد اسماعيل عبدالقادر157105 34بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرشير

35بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرسامان جمال عثمان154274

36بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرعبدالرزاق عبدالقهار رشيد154774

37بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكركمال خليل رجب367641

38بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرعادل احمد عثمان154095

39بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكربختيار عثمان علي367156

40بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرشمد احمد بابير367672

41بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرعامر سعد عثمان499562

42بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكربةيار نوري عثمان367928

ر محمد153820 43بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرشاخةوان حسير

44بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهه ريم مسعود سليمان367751



45بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرئاكو عزيز عمر499752

46بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرريبوار قهار محمد366774

47بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكراسو عمر رحمان225760

48بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرعلي احمد عبدهللا367381

49بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرعلي احمد علي226262

50بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرالنه عبدالواحد قادر156831

51دبلوم3كوران 33207اربيلذكراردالن ويىسي مولود157667

52دبلوم3كوران 33207اربيلذكرجاسم طه محمود226540

داود367529 53دبلوم3كوران 33207اربيلذكرخشو محمد بير

ر156620 54دبلوم3كوران 33207اربيلذكرعبدالخالق نورالدين محمد امير

55دبلوم3كوران 33207اربيلذكرصابر سيامند حمد157822

ر225767 56دبلوم3كوران 33207اربيلذكرحسن مامند حمدامير

ائيل154824 57دبلوم3كوران 33207اربيلذكربختيار محمد جي 

58دبلوم3كوران 33207اربيلذكرشدار عبدالقهار رشيد155790

59دبلوم3كوران 33207اربيلذكرعثمان محمود صالح225729

ر154443 ر عوال حسير 60دبلوم3كوران 33207اربيلذكرحسير

داود حمد154302 61دبلوم3كوران 33207اربيلذكرهه لمه ت بير

ر مولود510412 62دبلوم3كوران 33207اربيلذكراسماعيل محمدامير

ر153876 63دبلوم3كوران 33207اربيلذكرصابر محمود حسير

64دبلوم3كوران 33207اربيلذكربوال عثمان محمود225740

65دبلوم3كوران 33207اربيلذكرزه رده شت ابراهيم مح الدين548882

66دبلوم3كوران 33207اربيلذكرهوزان عبدالرحمان عبدهللا154132

ر عوال153615 67دبلوم3كوران 33207اربيلذكربدرالدين ياسير

68دبلوم3كوران 33207اربيلذكررهيل عبدالخالق سليم156400

ر510404 69إعدادية3كوران 33207اربيلذكرحسن رحمن حسير

70إعدادية3كوران 33207اربيلذكراحمد صابر احمد499648

ر227043 ي ياسير  كانب 
ر 71إعدادية3كوران 33207اربيلذكرياسير

72إعدادية3كوران 33207اربيلذكرسفر قادر يونس367889

73إعدادية3كوران 33207اربيلذكرمقصود خليل رجب155290

74إعدادية3كوران 33207اربيلذكرهيمداد عبدهللا عزيز499707

75إعدادية3كوران 33207اربيلذكركاروان رسول علي226959

76إعدادية3كوران 33207اربيلذكركوران صابر احمد499679

77إعدادية3كوران 33207اربيلذكردلشاد صابر خضر366498

78إعدادية3كوران 33207اربيلذكرشكر خليل اسماعيل548831

79إعدادية3كوران 33207اربيلذكردلزار عبدالرحمن عبدهللا499336

80إعدادية3كوران 33207اربيلذكرحميد مجيد حميد225750

1ماجستير3كوران 33207اربيلذكرديدار عثمان رسول499609

2بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرزريان خليل محمد548927

3بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكررائد صالح عثمان366515

4بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرطيب عبدالسالم عثمان154237

5بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرمحمد جام سيدة367814

6بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرصالح كريم ابراهيم366343

7بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكركمال عثمان رسول499284

8بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرلقمان مولود طه367208

ي احمد367950 9بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرمحمد كانب 

10بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكركاروان كاظم قادر154358



11بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرئاريز عزيز احمد367276

12بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرنركز فريدون كاكل154821

13بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرسةنكةر قاسم انور225667

14بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكراحمد جمال محمد367918

15بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكريوسف كاظم صابر366932

16بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكراحمد محمد عمر366917

17بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهه رياد صالح مصطقر549416

18بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرمحمد علي طاهر548898

19بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكركارزان احمد خضر154056

ر225598 20بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرعبدالرزاق احمد حمدامير

21بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرمحمد رحمان محمد366544

22بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرسهند صمد صادق155152

ر367219 23بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرسعدهللا احمد حمدامير

24بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكركيوان ابراهيم بالل157631

ر عبداالله خضر366968 25بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرريبير

26بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرزياد بهرام حمد155350

داود225922 27بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرابراهيم برهان بير

28بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهيمن انور نادر366509

29بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرحيدر مجيد اسماعيل154704

30بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرريان سليمان برايم367826

31بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرابراهيم طه محمد154001

32بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهيمن محمد قادر157929

ي عمر226729 33بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرمحمد نب 

ر عمر225871 34بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهلو ياسير

35بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرشوان برهان سعدي226811

ر انور548923 36بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرديدوان سفير

ر عباس حيدر367620 37بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرريبير

38بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرديار ابوبكر محمد499272

39بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرفه رمان كاويس عثمان153156

ر548842 ر محمد حسير 40بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرسفير

41بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرابراهيم احمد اسماعيل225700

42بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكراحمد محسن عثمان226120

43بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرابراهيم اسماعيل علي366629

44بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكراسماعيل يوسف قادر548853

45بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرسوران جوهر عزيز154161

ر انور548910 46بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرديار سفير

ي225930  نب 
ر 47بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهوكر ياسير

48بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرهرمان لقمان عبدهللا225820

ر548871 49بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرشوين احمد حسير

50بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكريوسف محمود شيخة157960

ر366391 51دبلوم3كوران 33207اربيلذكرشةيدا اسماعيل حمدامير

ر احمد مجيد499289 52دبلوم3كوران 33207اربيلذكرامير

53دبلوم3كوران 33207اربيلذكرده ريا نامق رشيد367561

54دبلوم3كوران 33207اربيلذكرئاسو ابوبكر عبدالرحمن153965

55دبلوم3كوران 33207اربيلذكرنيكار صادق عمر156767

56دبلوم3كوران 33207اربيلذكرراويز مسعود عثمان366576



57دبلوم3كوران 33207اربيلذكرصمد كاويس عثمان225803

58دبلوم3كوران 33207اربيلذكرمحمد كاوه عبدهللا367863

59دبلوم3كوران 33207اربيلذكرعبدالقادر نوري قادر367420

60دبلوم3كوران 33207اربيلذكرريزين كاويس خضر510399

61دبلوم3كوران 33207اربيلذكرريبه ند عبدالقهار محمد154388

62دبلوم3كوران 33207اربيلذكركيوان كمال ابراهيم366292

63دبلوم3كوران 33207اربيلذكرولي ابوبكر عبدالرحمن154377

64دبلوم3كوران 33207اربيلذكرايفان يونس عبدهللا366530

65دبلوم3كوران 33207اربيلذكرمهدي خالد طاهر548834

66دبلوم3كوران 33207اربيلذكرعلي حسن عبدالوهاب499318

67دبلوم3كوران 33207اربيلذكرابراهيم زرار كريم366982

68دبلوم3كوران 33207اربيلذكركودو فاروق هيبر153955

69دبلوم3كوران 33207اربيلذكراياد حميد محمد226217

70دبلوم3كوران 33207اربيلذكرسام بايز كريم367734

71إعدادية3كوران 33207اربيلذكراحمد محمد علي499665

72إعدادية3كوران 33207اربيلذكردةريا لقمان خالد157143

73إعدادية3كوران 33207اربيلذكرعبدالستار فريدون كاكل155300

ر نب 226680 74إعدادية3كوران 33207اربيلذكراسامة ياسير

75إعدادية3كوران 33207اربيلذكرمحمد فاروق علي367801

76إعدادية3كوران 33207اربيلذكرلقمان عبدالرحمن عبدالقادر366663

77إعدادية3كوران 33207اربيلذكرعماد واحد صابر156436

78إعدادية3كوران 33207اربيلذكركيالن قاسم نادر366800

79إعدادية3كوران 33207اربيلذكرعبدالمالك صادق عمر157653

80إعدادية3كوران 33207اربيلذكرشمال ظاهر مصطقر548838

81إعدادية3كوران 33207اربيلذكرعمر عبدالعزيز عبدالكريم157214

82إعدادية3كوران 33207اربيلذكريوسف ساالر جالل225757

83إعدادية3كوران 33207اربيلذكرابراهيم خليل قادر157159

84إعدادية3كوران 33207اربيلذكرشاباز احمد علي226281

85إعدادية3كوران 33207اربيلذكرصبور فريدون كاكل157028

86إعدادية3كوران 33207اربيلذكرزيان احمد عثمان548921

87إعدادية3كوران 33207اربيلذكرهةرمان عارف علي226509

 علي157422
88إعدادية3كوران 33207اربيلذكرمصطقر خضر

89إعدادية3كوران 33207اربيلذكرصهيب عبدالسالم عثمان157483

90إعدادية3كوران 33207اربيلذكرمحمد كريم مولود367477

91إعدادية3كوران 33207اربيلذكرهاورى جبار فرحان157326

92إعدادية3كوران 33207اربيلذكرايوب عبدالسالم عثمان158031

93إعدادية3كوران 33207اربيلذكراحمد جاسم محمد158060

ر226828 94إعدادية3كوران 33207اربيلذكركوران مامند حمدامير

95إعدادية3كوران 33207اربيلذكرريبوار سليم عبدالقادر155975

96إعدادية3كوران 33207اربيلذكراحمد بشتيوان محمد226549

97إعدادية3كوران 33207اربيلذكرابراهيم شباز مولود499715

ر فواد حمد360053 98إعدادية3كوران 33207اربيلذكربةهير

99إعدادية3كوران 33207اربيلذكركاروان جميل عبدالرحمن153935

100إعدادية3كوران 33207اربيلذكرمحمد حميد محمد367834

داود226786 101إعدادية3كوران 33207اربيلذكرمحمد زينل بير

ر انور قادر548917 102بكالوريوس3كوران 33207اربيلذكرسفير



ر عبدهللا154721 ر حسير 103دبلوم3كوران 33207اربيلذكرتحسير

1بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىمبر جالل احمد156535

كز اسعد مصطقر499589 2بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىنير

3بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىتنك خالد حسن360151

سوسن علي طاهر548876
4بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبى

5بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىئاالن سمايل احمد154700

ر366944 6بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىساكار فاتح محمدامير

7بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشنو عبدهللا عمر154227

8بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىكوردستان معروف نجم153829

ر حسن510407 9بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشمس خان ياسير

10بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىكولستان وسو خدر153888

11بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىكزال عمر مولود225619

اريان علي رحمان519548
12بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبى

13بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىريزنة كريم مولود548850

14بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىنيكار كريم محمود356286

15بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىدلخواز اسماعيل جرديس153349

16بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىعطفية مجيد صادق548902

17بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىاديبة محمد خضر226656

18بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىبيمان سعدي رحمان157541

19بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىازين خالد محمد367722

20بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىحورية مسعود كريم367551

21بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىتارا احمد حمد366851

و نادر ابراهيم227080 22بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىهير

23بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىده الل فرهاد درويش367522

ي367405 اريفان حميد كانب 
24بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبى

25بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىسناء جعفر حسن155132

26دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىميسون انور مولود154842

27دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىاوات محمد عبدهللا225788

ر عبدهللا154719 28دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىسهيلة حسير

29دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىسعديه صابر عمر154780

30دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىجوان بكر سعيد225902

31دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىكوهر عثمان مصطقر154716

ر عمر فتاح153689 32دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىنازنير

33دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىنادره فؤاد نادر154652

وز عبداللطيف صدرالدين154028 34دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىفير

ر رسول154462 35دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىبيخال محسير

36دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىنيكار محمد عبدهللا226699

37دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىشوة عمر احمد154428

38دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىناهدة صابر عمر157272

39دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىشلير قادر جميل510430

40دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىدنيا عبدهللا عمر154114

ر صابر احمد156513 41دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىنه رمير

ر صابر سليم367968 42دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىئه فير

ي كريم225688
 
وز عبدالباف 43دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىبير

44دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىشيماء عبدالكريم عبدهللا157609

ى عمر عبدهللا154562 45دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىبشر



46دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىسامية سعيد عوال367538

47دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىشاديه جبار قادر366762

داود154628 48دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىنه مام جوهر بير

داود154215 49دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىالهام جوهر بير

50دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىبةناز سعدي عبدهللا157518

ر156883 51دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىشيماء عبدالصمد حسير

52دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىدلباك محمد عبدهللا154729

ر367609 53دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىنوروز محمد ياسير

54دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىتافكة احمد سليمان226497

55إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىمهاباد محمود صالح157554

56إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىفيان عبدهللا نادر154879

57إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىندوه قاسم جاسم366864

58إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىسهام سليمان حمد157794

59إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىريزان عبدالعزيز قادر156559

60إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىدلكه ش محمد عبدهللا155674

1ماجستير3كوران 33207اربيلأنبىسوكار مصلح سليمان548866

2دبلوم عالي3كوران 33207اربيلأنبىدنيا جام سيدة366592

3بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىلةنجه رفعت حسن225791

4بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىساره فاروق هيبر157946

ر156035 5بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىيشى عبدالخالق حسير

جيهان محبي الدين محمد367850
6بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبى

7بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىسه روين فتاح محمد153304

8بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىايالف مصلح سليمان366879

ر225782 9بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىخه ندة رفعت حسير

10بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىاسيا صمد خالد366457

11بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىايمان ستار محمود225837

12بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىديالن هونه ر محمد499322

13بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىنسار عثمان عمر548905

سانا احمد علي225745
14بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبى

15بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشاجوان اكرم صديق367681

ر شباز خضر157573 16بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىسولير

به ناز فاروق علي366750
17بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبى

18بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىنهايت عبدالسالم سليمان154281

19بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىايمان كريم ابراهيم366359

از عبدهللا حسن157590 20بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشير

21بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىكوثر مولود عمر510368

22بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشهلة عبيد رمضان155099

ون كريم محمد548912 23بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىهير

ر كريم مولود354453 24بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىهيلير

25بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىنهايت محمد عبدهللا367510

26بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىدانا عبيد رمضان225695

27بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىئةزين عبداالله خضر366961

ر عبداللطيف225890 ر ياسير 28بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىهيلير

29بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىسكاال مصلح سليمان367437

ي احمد366692 كوثر كانب 
30بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبى

و محمد عبدهللا367490 31بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىهير



32بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىهاللة عبدالسالم سليمان154329

داود226761 33بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىجيابان برهان بير

34بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىداستان عمر عبدالكريم367790

35بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىسازكار عثمان صادق155460

از نجم الدين صادق367979 36بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشير

37بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىكازيان نامق محمود499684

38بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىديالن كريم محمود367459

39بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىزريان جعفر محمود499307

40بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىاسماء بوبكر عبدالرحمن154733

41بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشهلة محسن عثمان367913

و احمد خضر225880 42بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىهير

ر مهدي عمر153660 43بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىهيلير

ر لقمان عبدهللا225824 44بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىهيلير

45بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىبريفان محمود انور226460

46بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىروشنا ابراهيم محمد367302

47بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشوخان فاضل جوهر225773

48بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىسوما حيدر عثمان225947

شاناز فاروق علي367773
49بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبى

50بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىئافان عزيز احمد367961

51بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشيالن كريم محمود366646

زاد محمد367576 52بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىتريفة شير

53بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشيماء صالح مصطقر549410

54بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىزوان احمد مصطقر366482

يوان محبي الدين محمد367839 بير
55بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبى

ر صابر عبدهللا548835 56بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىهيفير

57بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىبرزين بايز كريم367742

58بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشيماء عزيز برايم225626

شاكول هوشيار علي366411
59بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبى

60بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشنة فاضل جوهر154366

61بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىئةزين مامو صابر499301

62بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشنو احمد اسماعيل154106

63بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىسوزان سليمان عبدالعزيز157882

64بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىكواللة عبدالسالم سليمان154864

65بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىهاوزين باور احمد154144

66بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىشنو محسن عثمان226037

67بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىتافكة مامند محمود366608

ين قهار محمد499295 68دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىشير

69دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىتريفة مجيد صادق499338

70دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىسعدية سعيد محمد157501

71دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىئاسيا صادق عمر157730

72دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىنهاية عبيد رمضان225706

73دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىهناء جعفر حسن153635

74دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىريان عبدالقادر محمد153474

از سليم مصطقر154248 75دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىشير

76دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىهتاو عبدالسالم سليمان154852

77دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىفضيلة دلشاد صابر367598



78دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىزالة عيىس محمد367183

79دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىشيماء زرار كريم367904

80دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىئافان شهيد سعيد225681

ر احمد367634 81دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىامنة حسير

82دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىسارا محسن حسن366618

ر قادر367199 83دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىزهرة ياسير

84دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىتريفة محمد عبدهللا366715

ر154712 ى عبدالخالق حسير 85دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىبشر

86دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىريان ستار محمد366562

87دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىريان هلكورد عبدالرحمان367942

88دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىروزان ابراهيم محمد367650

ر225673 89دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىنيشتمان جالل حسير

كز عبدالسالم سليمان154293 90دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىنير

ر367766 91دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىبيمان صابر حسير

92دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىزيان عثمان رسول499278

93دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىسهيلة محمد احمد155728

94دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىتزره محمد عبدهللا366735

95دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىاخالص ابراهيم حمد154043

ر زرار كريم367955 96دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىشهير

زاد عمر548832 97دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىريان شير

98دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىحنان عثمان عمر548844

ر روستم هادى153978 99دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىنرمير

زاد رشيد154343 100دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىئارزو شير

101دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىكوليشان سليم عبدالقادر155773

102دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىهورين محمد قادر225778

103دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىسنور محمد احمد155717

104دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىسكاال محمود انور226478

105دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىهدى ادريس يونس367882

106دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىسندس سعدي عبدالرحمن157462

107دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىشوين عبدهللا حميد156715

108دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىئاال رزكار سعيد157128

109دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىكوردستان صدرالدين عارب367874

110دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىكولشه ن فارس محمود366554

111دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىشادان لطيف حسن519553

112دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىساريز مصلح سليمان367899

ر510425 ر اسماعيل ياسير 113دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىالفير

114دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىزوان عيىس محمد367166

115دبلوم3كوران 33207اربيلأنبىنيفال عثمان صادق155444

116إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىريان قهار محمد366820

117إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىكوثر صادق عمر157776

ي226085 ساكار حميد كانب 
118إعدادية3كوران 33207اربيلأنبى

119إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىدنيا روستم قادر366677

120إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىشكرية عبدالسالم سليمان154467

121إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىروزكار عثمان محمد158084

122إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىسازان احمد اسماعيل548895

123إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىميديا رشيد عثمان226972



ر226903 124إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىايمان نضالدين حمدامير

125إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىزالة فاروق هيبر157913

ر156492 126إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىزالة عبدهللا حسير

ر رشيد محمد156681 127إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىشهير

128إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىدنيا عبدالخالق احمد153175

129إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىشهلة كاويس عثمان226568

ر156083 130إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىالنة محسن حسير

131إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىنهران بكر عمر157064

132إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىاية محمد طاهر157443

133إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىهاوناز كاويس عثمان226623

134إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىريان جعفر محمود499761

ر كامران عبدالكريم226914 135إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىكةشبير

136إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىته الر جعفر عثمان225800

137إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىفرميسك كاويس عثمان226597

138إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىسارا عبدالواحد قادر499331

ر محمد قادر154006 139إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىهيلير

140إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىهاوزين جمال عصاف366425

141إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىزينب عبدالسالم سليمان154834

142إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىتريفة عثمان محمود226376

143إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىبةيام احمد مصطقر157865

ي226133 اريان حميد كانب 
144إعدادية3كوران 33207اربيلأنبى

ر367225 145إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىكيابان لقمان حسير

146بكالوريوس3كوران 33207اربيلأنبىسنية عمر احمد156581

147إعدادية3كوران 33207اربيلأنبىناسكة خالد حسن363226

1دكتوراه4كوران 34207اربيلذكرشورش خالد رحمان548751

2ماجستير4كوران 34207اربيلذكرمحمد عمر محمد228289

3دبلوم عالي4كوران 34207اربيلذكرزه مان صديق رشيد228210

4دبلوم عالي4كوران 34207اربيلذكرصابر محمد صابر362921

5بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرنوري صابر علي362457

ر227981 داود حسير 6بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكراحسان بير

7بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكريوسف عبدالعزيز محمد132405

8بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرهاورى كريم رحيم132221

9بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرانور محمد جعفر228222

ر132695 ر عزيز حمدامير 10بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرياسير

11بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرازاد مجيد صالح132720

ر363026 زاد حسن حمدامير 12بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرشير

13بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرظاهر اسماعيل كريم132939

14بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرلطيف سعيد محمد362878

15بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكركوجر حسن محمد132743

16بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرهةزار محمد اسماعيل228746

17بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرزبير محسن عزيز132765

يف362339 18بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرهه زار عثمان شر

داود548745 19بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرمريوان غازي بير

20بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكررزكار سعيد محمود132250

21بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرخشو زياد عثمان498756

22بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرصباح عمر محمد228054



23بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرريدار محي الدين خضر132932

24بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرزانا توفيق سليمان132265

ر محمد363085 25بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرهيمداد ياسير

26بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرفريدون محيالدين خضر362817

27بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرئاشنا فارس محمود362987

28بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرهةردى محمد اسماعيل500656

29بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرشوان محمد حمد363055

30بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكردانه ر فاريق محمد132300

31بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرتحرير سليم حمد132308

32بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكراراس محسن عزيز132795

33بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرقهار قادر عزيز132808

34بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكردلشاد رحمان علي362382

35بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرئارام محسن عزيز132335

36بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرمحمد لطيف سعيد362861

ر132348 ش سالم حسير 37بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرهير

38بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكررةنجدةر رسول احمد362548

39دبلوم4كوران 34207اربيلذكرهه زار كاكل سعيد133588

40دبلوم4كوران 34207اربيلذكرمريوان طاهر احمد132779

41دبلوم4كوران 34207اربيلذكرعبدالسالم محمد ابراهيم498679

42دبلوم4كوران 34207اربيلذكرصابر عبدهللا احمد362769

43دبلوم4كوران 34207اربيلذكرشود حيدر نوري132570

44دبلوم4كوران 34207اربيلذكربارزان محمد عزيز548726

45دبلوم4كوران 34207اربيلذكرعلي بكر صديق132602

46دبلوم4كوران 34207اربيلذكراحمد محمد زيندين228140

داود132867 47دبلوم4كوران 34207اربيلذكراياد شكر بير

داود498793 ر بير 48دبلوم4كوران 34207اربيلذكرشوان حسير

ر عبدهللا498742 49دبلوم4كوران 34207اربيلذكركريكار تحسير

50دبلوم4كوران 34207اربيلذكربختيار طاهر مصطقر132862

51دبلوم4كوران 34207اربيلذكرزهير محسن عزيز132853

ر548755 52دبلوم4كوران 34207اربيلذكربختيار يونس حسير

53دبلوم4كوران 34207اربيلذكرعبدالسالم سعيد حسن228095

54دبلوم4كوران 34207اربيلذكراكرم فائق رسول132718

55دبلوم4كوران 34207اربيلذكرهونر فاريق محمد498666

56دبلوم4كوران 34207اربيلذكرعمر فاريق محمد132992

57دبلوم4كوران 34207اربيلذكرسةنكةر خدر كريم132828

ر362912 58دبلوم4كوران 34207اربيلذكربرخوان جالل حسير

ر132196 59دبلوم4كوران 34207اربيلذكرعبدالواحد عزيز حسير

60دبلوم4كوران 34207اربيلذكرفؤاد برهان احمد228004

ي228460
ر
ر محمد صوف 61إعدادية4كوران 34207اربيلذكرامير

62إعدادية4كوران 34207اربيلذكرطارق عفان رسول362407

63إعدادية4كوران 34207اربيلذكرمحمد علي اسماعيل132191

64إعدادية4كوران 34207اربيلذكررزكار عبدهللا رحمان132732

65إعدادية4كوران 34207اربيلذكرريبوار حسن كريم132400

66إعدادية4كوران 34207اربيلذكردلشاد جميل خضر132181

67إعدادية4كوران 34207اربيلذكردلير محسن عزيز132755

68إعدادية4كوران 34207اربيلذكرريباز ازاد مجيد498849



69إعدادية4كوران 34207اربيلذكرسوران طارق عفان362436

1بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكراسماعيل بهرام محمد548744

2بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكردادمند زياد عبدالرحمن548762

3بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرصمد رشيد حسن498868

4بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرمحمد سعدي عباس362782

5بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرمحمد احمد محمد498769

6بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرمحمد دلشاد صابر132492

7بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرئاسو اسعد صالح362466

8بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرعبدالوهاب دلزار عثمان362351

9بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكردانا دلير علي132388

 علي548781
ر 10بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكردانا حسير

11بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرهونر علي عمر548717

12بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرهريم مريوان طاهر132769

13بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرليمو سعدي عباس362793

14بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرمحمد سةركوت انور132593

15بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكريوسف اسماعيل علي362258

16بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكراحمد صمد عمر498747

17بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكربزار احمد مصطقر132906

18بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرشور عمر مصطقر548748

داود498703 19بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرمحمد نجاة بير

20بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرزانا دلشاد عبدالقادر362788

21بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرمحمد فاضل محمد133562

22بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرسعد ابراهيم محمد548729

23بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكررةهةند عزيز ابراهيم548753

ر حسن228045 24بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرروكان حسير

25بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرمصطقر جميل خضر132153

26بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرده رباز احمد خضر362998

27بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرهاوكار حمد صالح228605

28بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرقه ال سعدي علي132289

29بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكربةرزان رزكار محمد228117

30بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكراسماعيل صالح كربم499383

31بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرشاخوان غفور مجيد362703

32بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكردانا صديق صابر499856

33بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكرايوب سعدي سمايل498674

34دبلوم4كوران 34207اربيلذكرجيفارا عبدالقادر رشيد498884

35دبلوم4كوران 34207اربيلذكراحمد برهان رفيق548716

36دبلوم4كوران 34207اربيلذكرنيجروان مامند صابر498720

37دبلوم4كوران 34207اربيلذكرهريم ازاد مجيد132775

38دبلوم4كوران 34207اربيلذكراسماعيل مامند صابر362659

39دبلوم4كوران 34207اربيلذكرمحمد صديق ابابكر362447

40دبلوم4كوران 34207اربيلذكرعبدالرحمن علي حسن362721

41دبلوم4كوران 34207اربيلذكرهاورى دلشاد صابر132702

ر132557 42دبلوم4كوران 34207اربيلذكرهاوناز خضر حسير

43دبلوم4كوران 34207اربيلذكركوفند جمعة حمد132528

44دبلوم4كوران 34207اربيلذكرمحمد خالد عمر362948

45دبلوم4كوران 34207اربيلذكرمالك رزكار سعيد132564



46دبلوم4كوران 34207اربيلذكرعبدالخالق سام محمد362391

47دبلوم4كوران 34207اربيلذكرعلي صالح علي132522

48دبلوم4كوران 34207اربيلذكرئارام طاريق رحمان360292

49دبلوم4كوران 34207اربيلذكرناظم يابه ابابكر132875

50دبلوم4كوران 34207اربيلذكراسماعيل هادي حسن362494

ي مال132483 51دبلوم4كوران 34207اربيلذكرهاشم حاج 

52دبلوم4كوران 34207اربيلذكرامير مظفر جعفر133036

53دبلوم4كوران 34207اربيلذكرعلي عيىس محمد362932

54دبلوم4كوران 34207اربيلذكرادريس يونس قادر154384

55دبلوم4كوران 34207اربيلذكرمحمد بهرام محمد548715

56دبلوم4كوران 34207اربيلذكرريان نجاة سليمان132364

ر362401 57إعدادية4كوران 34207اربيلذكررشوان جعفر محمدامير

58إعدادية4كوران 34207اربيلذكرمحمد فرهاد صمد363023

59إعدادية4كوران 34207اربيلذكرريان احمد حمد499180

60إعدادية4كوران 34207اربيلذكرزةيد عبدالوهاب مجيد548722

ر عزيز132688 61إعدادية4كوران 34207اربيلذكرمحمد ياسير

62إعدادية4كوران 34207اربيلذكرمحمد عبدالقهار عزيز228470

63إعدادية4كوران 34207اربيلذكرمحمد عبدهللا سعيد228146

64إعدادية4كوران 34207اربيلذكررضوان شوان عبدالكريم133466

65إعدادية4كوران 34207اربيلذكرمريوان مامند صابر362596

ائيل132737 66إعدادية4كوران 34207اربيلذكردلدار محمد جي 

67إعدادية4كوران 34207اربيلذكربزار زرار سالم132444

68إعدادية4كوران 34207اربيلذكراسماعيل احمد عبدهللا132893

69إعدادية4كوران 34207اربيلذكرامجد جعفر احمد132450

70إعدادية4كوران 34207اربيلذكريوسف بشتيوان يوسف133430

71إعدادية4كوران 34207اربيلذكرهةريم دلشاد صابر548758

72إعدادية4كوران 34207اربيلذكرئه ندام يوسف عبدالعزيز132411

73إعدادية4كوران 34207اربيلذكراحمد ابراهيم محمد499643

74إعدادية4كوران 34207اربيلذكرايوب زبير محسن133361

ر عزيز132682 75إعدادية4كوران 34207اربيلذكرعزيز ياسير

76إعدادية4كوران 34207اربيلذكرسامان ساالر ابراهيم228446

77إعدادية4كوران 34207اربيلذكراحمد مظفر اسكندر228677

78بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكردلزار عثمان نجم362905

ر اسماعيل132815 79بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكراردالن حسير

ائيل132710 80بكالوريوس4كوران 34207اربيلذكراحمد محمد جي 

1ماجستير4كوران 34207اربيلأنبىخه الت يوسف صالح132550

كواللة سعدي علي132252
2بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبى

3بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىكابان نامق عبدهللا498716

ريزان علي رحمان228108
4بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبى

5بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىسنور توفيق سليمان132498

ر132609 6بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىسارا عبدهللا حسير

و سعدي عباس228059 7بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىهير

8بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىساكار توفيق قادر228208

ر عارف نجم227924 9بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىافير

10بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىميديا جوهر رحمان132659

11بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىسلوى خالد اسماعيل498860



12بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىله نجه فرحان صديق154375

كز احمد محمد500693 13بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىنير

14بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىديالن فاريق محمد362473

15بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىماهرة عباس اسماعيل498803

و عبدالعزيز صديق133417 16بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىهير

17بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىشاناز عبدالرحمن سليمان133267

18بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىنيكار محمدجالل قادر548720

19بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىخه بات عبدالقهار محمد132713

كالي محي الدين خضر132981
20بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبى

21بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىكردستان كاظم كاكو228306

 سعدي علي132620
ر 22بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىسولير

23بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىاواز يوسف محمد548719

24بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىاسماء سمايل ميكائل363062

25دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىمهابات رشيد كريم362729

26دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىشيالن عارف محمد228556

27دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىعطية عبيد قادر132370

28دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىتافكة كاكل ابراهيم363041

ر228228 29دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىكلثوم روستم حسير

ر227971  حمدامير
ة مصطقر 30دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىامير

سكاال سعدي علي132230
31دبلوم4كوران 34207اربيلأنبى

32دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىشادية جالل نريمان132753

ر133008 ه عبدالكريم حمشير 33دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىسمير

34دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىنبال واحد سعيد362981

ر عبدهللا498724 35دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىكةنار ياسير

و جعفر احمد132864 36دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىهير

37دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىنه مام عمر عبدهللا132208

ة قادر عزيز132926 38إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىامير

39إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىسازان جمال سعيد133543

ئاوات كريم علي358060
1دبلوم عالي4كوران 34207اربيلأنبى

2بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىشارا جبار عبدهللا362376

ر132916 3بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىاسيا اسماعيل حسير

4بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىجيالن احمد حميد498709

5بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىالنة احمد مصطقر362744

ر صادق362750 6بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىسارا تحسير

7بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىالنه خالد عمر132667

8بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىضح محمد عبدهللا498655

9بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىكوثر طارق عفان362810

10بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىروشنا يونس قادر154764

11بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىانتصار عبدالجبار باباعزيز362822

ي محمود548746 ئاريان كانب 
12بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبى

13بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىئافان عبدالرحمن سليمان132728

14بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىسمية سعدي عباس362851

15بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىبه يام يوسف عبدالعزيز132423

ر صادق228252 16بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىاشنا تحسير

بال362959 17بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىميادة محمد بير

ر499848 18بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىكانياو يونس حسير



19بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىبةرزين حيدر رحمان362580

20بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىفريشتة فاضل محمد132630

21بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىايمان صالح كربم498686

22بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىسكاال مريوان طاهر132789

23بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىريان معاوية صابر132323

24بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىشةوبو عبدالعزيز صديق362512

25بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىروخسار كمال محمد363049

26بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىبختور احمد مصطقر362747

27بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىشيواز كمال محمد363046

28بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىداليا ابراهيم اسماعيل132920

29بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىشيماء ابراهيم حسن132380

30بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىسنور اسماعيل احمد362364

31بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىايمان غانم محمد499626

32بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىفاطمه خليل محمد132803

33بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىخه نده خليل عبدهللا548925

34بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىخديجة رسول احمد362484

35بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىبه ناز زرار سالم362735

36بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىفاطمة صديق صابر548740

37بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىشوبو سعدي عباس362566

38بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىزينب جوهر صديق498781

بخشان ولي حمد132262
39بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبى

وز حاتم محمد228079 40بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىبير

41بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىريزين كمال صادق362420

42بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىشوخان دارا محمد227966

43بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىبينا مامند صابر362687

44بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىكانياو نجم الدين احمد548760

45بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىشوبو عمر سلطان548742

46بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىخديجه سليم مصطقر498660

47بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىسوالف سعدي علي132282

48بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىبةسوز زرار سالم362712

ائيل498809 49بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىدلناز محمد جي 

50بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىكوثر محمد سيامند132786

51بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىفريشته ازاد عزيز228214

52بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىفاطمة شمس الدين محي الدين228035

53بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىتارا عبدالستار غائب362346

54بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىشاد احمد مصطقر362738

55بكالوريوس4كوران 34207اربيلأنبىسيالن شدار رمضان362242

56دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىهاوناز عبدالسالم محمد498733

57دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىفرميسك ناظم عزيز133644

58دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىسانا خالد عمر132652

ر133553 59دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىنشين احمد امير

 محمد علي132898
ر 60دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىغةمكير

كنار صالح علي132510
61دبلوم4كوران 34207اربيلأنبى

62دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىساية خالد عمر132637

63دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىهةيمان نجاة عمر132647

64دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىاشنا يونس قادر155694



65دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىديالن شكور قادر498762

66دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىفرميسك فاضل محمد260154

67دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىفاطمة سام صابر132329

68دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىئاسيا ظاهر اسماعيل498694

69دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىنسار جعفر عثمان228190

70دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىسونيا رزكار محمد228242

71دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىخه رمان صادق صابر548727

ر228018 ر عثمان حمدامير 72دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىهيفير

73دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىزينو سعدي عباس132436

ر132856 74دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىكولزار ابوبكر ياسير

شيماء مرعي احمد362589
75دبلوم4كوران 34207اربيلأنبى

خديجة ولي محمد132475
76دبلوم4كوران 34207اربيلأنبى

و عارف نجم227951 77دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىهير

78دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىشوين جمال ابوزيد132462

79دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىفاطمة عثمان كريم132626

80دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىريان ابوبكر كريم363010

ر133654 81دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىريناس اسماعيل حسير

82دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىشيماء سعدي عباس228170

83دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىخه الت خالد سوار362694

84دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىخه نده عثمان محمود228283

85دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىشنو حاتم محمد362238

ر132910 ر اسماعيل حسير 86دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىريفير

87دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىريزوان بابان رحمان133452

كاريز صالح علي132546
88دبلوم4كوران 34207اربيلأنبى

ي228233
نشميل علي فق 

89دبلوم4كوران 34207اربيلأنبى

سانا خالد علي228159
90دبلوم4كوران 34207اربيلأنبى

هاوزين جليل علي132995
91دبلوم4كوران 34207اربيلأنبى

92دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىبه يام عبدالرزاق عبدهللا362773

ر132841 93دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىبةيمان اسعد حمدامير

94دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىصهيبة يونس قادر228790

ر499850 95دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىريفان يونس حسير

وان اسماعيل133572 96إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىشنك شير

97إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىهاوزين دلشاد صابر133596

98إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىسيوى شمس الدين درويش132706

ر عزالدين محمد132204 99إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىالفير

ر132590 100إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىئاواز خضر حسير

101إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىاخالص انور محمد362574

داود228638 102إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىزينة احسان بير

103إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىهيفاء فرحان عبدهللا132542

104إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىهيدي رزكار سعيد132576

105إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىتةالر يوسف عبدالعزيز133254

106إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىشيماء رزكار عبدهللا498841

107إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىزاكاو شوان حمد228323

ي228718
108إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىايمان رزكار عبدالغبر

109إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىهه زين ارسالن يوسف133446

110إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىتايفة ستار صديق132534



111إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىمريمة عبدالرحمن محمد499367

ر عزيز132677 112إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىزيليا ياسير

113إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىريزين عزالدين محمد132212

114إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىارةزوو عارف نجم227935

115إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىدليفان صابر صالح132612

ر499663 ر يونس حسير 116إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىافير

117إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىفوزية محسن يونس228760

118إعدادية4كوران 34207اربيلأنبىتافكة هدايت قادر133635

119دبلوم4كوران 34207اربيلأنبىنةمان عبدالرحمن سليمان133759


